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s a m e n v a t t i n g  
 
In opdracht van de gemeente Bergeijk heeft ACVU-HBS een archeologische opgraving uitgevoerd in 
het plangebied Leemskuilen te Westerhoven. De reden van het onderzoek is het voornemen van de 
gemeente Bergeijk om het huidige bedrijventerrein Leemskuilen uit te breiden. 
Aanleiding voor de opgraving waren de resultaten van het in september 2005 uitgevoerde proefsleu-
venonderzoek. Hierbij zijn enkele sporen aangetroffen welke op basis van 14C-onderzoek gedateerd 
moeten worden in het Neolithicum of in de Vroege Bronstijd. Tijdens de opgraving bleek al snel dat 
deze sporen destijds onjuist zijn geïnterpreteerd. Er zijn dan ook geen antropogene sporen uit het Neo-
lithicum of de Vroege Bronstijd aangetroffen.  
Wel zijn er sporen gevonden uit de Nieuwe Tijd, de Middeleeuwen en de IJzertijd. Vanwege groot-
schalige bodemingrepen binnen het plangebied is het sporenbestand uit alle perioden dusdanig aangetast 
dat alleen de diepere sporen bewaard zijn gebleven. Dit heeft tot gevolg dat het merendeel van de spo-
ren uit de Nieuwe Tijd en de Middeleeuwen slechts gedeeltelijk zijn overgeleverd en daarom archeo-
logisch niet relevant zijn. De sporen uit de IJzertijd, vier spiekers en een kuil, maken onderdeel uit van 
een nederzetting waarvan de bewoningskern direct ten oosten of zuiden van het plangebied ligt.  



1  i n l e i d i n g  
 
In opdracht van de gemeente Bergeijk heeft ACVU-HBS van maandag 29 maart 2010 tot en met 
woensdag 7 april 2010 een archeologische opgraving verricht in het plangebied Leemskuilen te Wes-
terhoven. De reden van het onderzoek is het voornemen van de gemeente Bergeijk om het huidige 
bedrijventerrein Leemskuilen uit te breiden. Het plangebied licht ten oosten van de kern van het dorp 
Westerhoven tegen de provinciale weg N397 aan (bijlage 1). 
De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt ca. 3.4 ha. Hiervan moest in de eerste instan-
tie een oppervlakte van 4800m2 worden opgegraven. Indien zou blijken dat de vindplaats zich buiten 
deze 4800m2 voortzet kon er nog maximaal 9500 m2 worden uitgebreid.  
Onderhavig rapport bevat een verslaglegging van de aangetroffen sporen en vondsten tijdens het veld-
werk evenals een beantwoording van de onderzoeksvragen zoals deze zijn geformuleerd in het PvE.1 

Het Programma van Eisen is opgesteld en goedgekeurd door SRE Milieudienst in opdracht van 
de gemeente Bergeijk.2 Het veldteam van ACVU-HBS stond onder de dagelijkse leiding van drs. 
M.D.R. Schurmans.3 De fysisch geografische situatie is ter plaatse gedocumenteerd door dr. J.J.A. Wij-
nen. Het onderzoek is geheel conform KNA, versie 3.1 en het PvE uitgevoerd. 
 
 
2  v o o r o n d e r z o e k  
 
Voorafgaand aan de opgraving is er in september 2005 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door het 
AAC. Tijdens dit onderzoek heeft men in het oosten van het onderzoeksgebied een vindplaats aange-
sneden die als behoudenswaardig is gekwalificeerd.4 Het zou hier gaan om een vindplaats uit het Laat-
Neolithicum en de Bronstijd. Dergelijke vindplaatsen zijn zeldzaam in Noord-Brabant. De datering van 
de aangetroffen sporen is echter gebaseerd op een 14C-datering van houtskool dat is verzameld uit de 
vulling van een tweetal boomvallen. Deze boomvallen zijn door de onderzoekers destijds geïnterpre-
teerd als kuilen.5 Het is niet uitgesloten dat er in de directe omgeving van het plangebied vindplaatsen 
aanwezig zijn uit het Neolithicum. Het verzamelde houtskool kan immers afkomstig zijn van een vind-
plaats in de buurt. Het is echter waarschijnlijker dat het hier gaat om een boom die in het Laat-
Neolithicum is geraakt door de bliksem en is verbrand en omgevallen. Dit scenario verklaart ook de 
oranje verkleuring die is waargenomen in het midden van de boomvallen (bijlage 4b). 
Het advies zoals dit in het vooronderzoek is geformuleerd, is gebaseerd op de uitkomsten van de date-
ringen van deze boomvallen. Het gaat hier dus om natuurlijke fenomenen en om antropogene sporen.  
 Naast de genoemde boomvallen zijn er tijdens het proefsleuvenonderzoek ook enkele sporen 
uit de IJzertijd en de Middeleeuwen aangetroffen. Echter de dichtheid van de sporen alsmede de con-
servering van de sporen vormen geen aanleiding om de vindplaats als behoudenswaardig te kwalifice-
ren.  

Het vooronderzoek had al aangetoond dat de kwaliteit van de sporen die aangetroffen zouden 
worden tijdens een vervolgonderzoek niet al te hoog zou zijn. In het rapport wordt vermeld dat het 
oorspronkelijk plaggendek grotendeels verwijderd is en dat er een deel van maximaal 15 cm van de 
sporen is meegenomen tijdens de afgraving van het plaggendek.6  

                                                           
1 Schotten 2009. 
2 Schotten 2009. 
3 Het veldteam bestond uit: Miel Schurmans, Valentijn van den Brink, Pawel Kubistal en Johan van Kampen. Het meetsys-

teem is uitgezet door Ans van Eenbergen en Winfried Jozen. 
4 Sam et al. 2007. 
5 Sam et al. 2007, 33-36. 
6 Sam et al. 2007, 33. 
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3  d o e l  v a n  h e t  o n d e r z o e k  
 
Omdat behoud in situ van de archeologische waarden binnen het plangebied niet meer mogelijk bleek 
heeft de gemeente Bergeijk besloten tot het uitvoeren van een archeologische opgraving. Doel van dit 
onderzoek was het documenteren en vastleggen van de sporen en vondsten binnen het plangebied. De 
resultaten hiervan dienen bij te dragen aan de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals deze in 
het PvE zijn geformuleerd.7 
 
Algemeen 
1. Wat is het belang van de vindplaats voor de lokale, regionale en nationale geschiedschrijving? 
 
2. Wat is de fysiek landschappelijke ligging/opbouw van de vindplaatsen (paleogeografie, geomorfolo-
gie en hydrologie) en in welke mate heeft het agrarisch gebruik van het gebied invloed gehad op de 
conserveringstoestand van de diverse vondstcategorieën? 
 
Specifiek 
3. Wat is de precieze aard en datering van de vindplaats? 
 
4. Wat zijn de verschillende bewoningsfasen en hoe zijn deze te onderscheiden in omvang en datering? 
 
5. Welke structuren, solitaire sporen en activiteitengebieden zijn aangetroffen en hoe verhouden deze  
zich tot het algemene beeld van de betreffende periode in de regio? Indien het gaat om een nederzet-
ting, wat is met andere woorden de aard daarvan.  
 
6. Welke kenmerken vertoont de materiële cultuur en welke typologische affiniteiten zijn hieruit te 
herleiden? 
 
7. Wat is op basis van het vondstmateriaal en eventueel andere dateringonderzoek, de datering en typo-
logie van de huizenbouw en overige structuren zoals waterputten? 
 
8. Is er een indeling van de huizen te geven? Is er sprake van herbouw? Zo ja, wat kan hiervoor de 
reden geweest zijn? 
 
9. Is er een ruimtelijke indeling van de erven te geven en zijn hierin verschillen aan te wijzen? 
 
10. Wat is de omvang van de bewoningsclusters (aantal huishoudens)? 
 
11. Zijn binnen de huizen en erven sporen van (ambachtelijke) activiteiten waarneembaar? 
 
12. Wat is de materiële cultuur van het erf? Dat wil zeggen wat is de variabiliteit en ruimtelijke sprei-
ding van vondsten? 
 
13. Is er op basis van aard en vondstsamenstelling sprake van bijzondere contexten, zoals bouw- verla-
tingsoffers, voorraad/afvalkuilen en wat is de betekenis hiervan geweest binnen de nederzetting? 
 
14. Zijn er wegen of paden aanwezig en zegt dit iets over de ruimtelijke verspreiding van de bewo-
ningsclusters? Zijn deze wegen en paden te relateren aan historisch kaartmateriaal? 

                                                           
7 Schotten 2009, 6-7. 
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15. Wat is per bewoningsperiode het beeld van de voedseleconomie? Wat werd per bewoningsperiode 
lokaal verbouwd? Zijn er indicaties en redenen voor het importeren van bepaalde grondstoffen? 
 
16. Wat is het beeld uit geanalyseerde botanische monsters van cultuurgewassen en het natuurlijke 
voorkomen van planten en het gebruik daarvan door de bewoners? 
 
17. Wat is de ouderdom van het esdek? 
 
18. Wat is de vermoedelijke oorspronkelijke maaiveldhoogte, d.w.z. ten tijde van het gebruik van het 
onderzoeksgebeid voorafgaand aan het ontstaan van het esdek? 
 
19. In welke mate zijn grondsporen verstoord en zijn er aanwijzingen dat relatief ondiepe grondsporen 
ten gevolge daarvan grotendeels of geheel zijn verdwenen? 
 
20. Wat is het globale beeld van de ontginningsgeschiedenis van het gebied? 
 
21. Wat is het synchrone en diachrone kader van de vindplaats in regionaal verband? Wijken de resulta-
ten af van het huidige beeld van het bewoningspatroon in de late prehistorie? 
 
22. Wat is er te zeggen over de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten buiten het plange-
bied en welke aanbevelingen kunnen er worden gedaan ten aanzien van de omgang daarmee in de 
toekomst? 
 
 

4  o n d e r z o e k s t r a t e g i e  
 
4 . 1  l i g g i n g  v a n  d e  w e r k p u t t e n  
 

Voorafgaand aan het veldwerk zijn de werkputten uitgezet in een lokaal meetsysteem dat gekoppeld is 
aan het Rijksdriehoeksnet. Deze punten zijn zo uitgezet dat in het geval van een tweede fase van het 
veldwerk dezelfde meetpunten gebruikt konden worden. 
Voor de eerste fase van het veldwerk zijn twee puttenblokken uitgezet van respectievelijk vier en twee 
putten. (bijlage 2a).  
Indien er in deze puttenblokken aanwijzingen gevonden werden dat de vindplaats zich zou uitstrekken 
tot in het tussenliggende stuk zou dit in een tweede fase worden opgegraven. Tijdens het onderzoek 
bleek als snel dat er geen aanleiding was om over te gaan tot de tweede fase van het veldwerk. Het 
puttenplan is dan ook niet gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke puttenplan. 
 
4 . 2  o n d e r z o e k s m e t h o d e  
 

De werkputten zijn aangelegd met een mobiele kraan met een gladde bak. Tijdens de aanleg is zowel 
het vlak als het stort afgezocht met een metaaldetector. De vlakken zijn gefotografeerd en vervolgens 
analoog gedocumenteerd met een schaal van 1:50. In verschillende raaien met een onderlinge afstand 
van 3 meter zijn om de 5 meter hoogtematen genomen. Daarnaast is de hoogte van het maaiveld over 
de volledige omtrek van ieder puttenblok vastgelegd. 

Tijdens de aanleg zijn vondsten uit de bouwvoor verzameld per put. Vondsten afkomstig uit 
sporen zijn verzameld per spoor en per laag.  
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Nadat de vlakken gefotografeerd waren, zijn er langs de wanden van elk puttenblok verschil-
lende profielkolommen gedocumenteerd. Deze zijn gefotografeerd en vervolgens met een schaal van 
1:20 getekend en geïnterpreteerd door de fysisch geograaf. De afstand tussen de kolommen bedroeg ca. 
10 m. 

Alle antropogene sporen zijn gecoupeerd. Wanneer de sporen deel uit maakten van een struc-
tuur of wanneer sporen van illustratieve waarde waren voor het rapport zijn de coupes gefotografeerd. 
Alle relevante sporen zijn getekend op millimeterpapier met een schaal 1:20. Nadat de sporen waren 
gedocumenteerd zijn ze afgewerkt. Kansrijke sporen zijn bemonsterd ten behoeve van een 14C-
datering. 
 
 

5  f y s i s c h e  g e o g r a f i e  
 
Jeroen Wijnen en Johan van Kampen 
 
5 . 1  a l g e m e e n  
 

Het plangebied bevindt zich in het Noord-Brabantse Dekzandgebied ten westen van de Feldbissbreuk 
en ten oosten van de breuk van Gilze-Rijen, binnen de Flexuurzone. Er bevinden zich binnen het 
plangebied afzettingen van de Formatie van Sterksel met een dek van de Formatie van Boxtel.  
De Formatie van Sterksel bestaande uit matig tot uiterst grof grindhoudend zand is vermoedelijk tegen 
het einde van het Vroeg-Pleistoceen tot Cromerien (900.000 – 475.000 BP) afgezet door de Rijn en 
zijn toenmalige zijrivier de Maas.8 Onder invloed van tektoniek is de loop van de Maas en de Rijn naar 
het oosten verlegd. 
Gedurende de laatste IJstijd had de wind vrij spel in het verplaatsen van zand en silt. Over een groot 
deel van Nederland werd een pakket dekzand afgezet. De dekzanden zijn onderverdeeld in het Oude 
Dekzand en het Jonge Dekzand. Het Oude Dekzand is afgezet tijdens het Midden-Weichselien. Er 
ontstonden duidelijke hoogteverschillen, waarbij reliëfverschillen kleiner dan 1.5 meter dekzandplateaus 
worden genoemd en grotere hoogteverschillen dekzandruggen of dekzandkopjes genoemd worden. 
Het Jonge Dekzand is afgezet in het Laat-Glaciaal en zorgde voor nivellering van het landschap door 
laagtes in het Oude Dekzand op te vullen. Door middel van het gehalte aan leem zijn het Oude en 
Jonge Dekzand van elkaar te onderscheiden. Het Oude Dekzand is meestal lemig, terwijl het Jonge 
Dekzand vaak geen leem bevat. Het dekzand wordt ook wel het Laagpakket van Wierden genoemd, 
welke behoort tot de Formatie van Boxtel.  
Het water van de in het voorjaar smeltende sneeuwmassa’s erodeerde een deel van de dekzandruggen, 
waarna afzetting plaatsvond in de lagere delen van het landschap als vlaktes van verspoelde dekzanden, 
waarbinnen zich vaak een lokaal beeksysteem vormde. Het dekzandgebied wordt gekenmerkt door een 
opeenvolging van dekzandruggen die door vlakten en beekdalen worden gescheiden. Het plangebied 
ligt op de flank van één van deze dekzandruggen9 (bijlage 3a). 
  
5 . 2  b e s c h r i j v i n g  v a n  d e  p r o f i e l e n  i n  w e s t e r h o v e n  
 

Tijdens de opgraving is een verstoord AC-profiel aangetroffen (bijlage 4e). Dit bestaat uit een relatief 
dunne Ap-horizont. Deze is nergens dikker dan 40 cm. Hieronder ligt een C-horizont welke hier en 
daar gley-verschijnselen (Cg) vertoonde. De overgang tussen de A en de C-horizont is zichtbaar als een 
scherpe grens. In enkele profielen is goed zichtbaar hoe de C-horizont in een recent verleden is aange-

                                                           
8 De Mulder et al  2003. 
9 Volgens http://www.ahn.nl 
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ploegd. In de profielen was dit zichtbaar in de vorm van een verploegde C-horizont direct onder de 
Ap-horizont. 
Alle profielen wijzen er op dat de grond binnen het plangebied ooit is afgegraven en vervolgens is te-
ruggestort. Dit is af te leiden uit de dunne Ap-horizont en het ontbreken van een plaggendek. Volgens 
de bodemkaart zou het plangebied bestaan uit dikke eerdgronden. Het feit dat deze ontbreken wijst er 
op dat het plaggendek binnen het plangebied is afgegraven of afgeschoven. (bijlage 3b) Vervolgens is er 
binnen het plangebied intensief geploegd waarbij de C-horizont deels is opgenomen in de Ap-horizont. 
Dit is ook zichtbaar in de verschillende vlakken.  
Alleen de profielen in het zuidoostelijke deel van het plangebied laten een dikkere A-horizont zien 
(bijlage 4g). Hierin is nog een restant van het oorspronkelijke plaggendek zichtbaar. Ook dit plaggen-
dek is echter verploegd in een recent verleden.  
 De Ap-horizont bestaat algemeen uit zwak siltig, zwak humeus, zeer fijn zand, al dan niet zwak 
of matig grindig. Dit grind is vermoedelijk afkomstig uit fluviatiele afzettingen van de Formatie van 
Sterksel en door het ploegen in Ap-horizont terechtgekomen.  
 De C-horizont bestaat opeenvolgend uit zwak siltig, zeer fijn zand, met daaronder een matig 
siltige zandlaag of uit een sterk zandige leemlaag. 
 Het zwak siltige zeer fijne zand, het matig siltige zeer fijne zand en de leemlaag, behoren tot de 
Formatie van Boxtel, terwijl het onderliggende zwak siltige, matig grove zand waarschijnlijk tot de 
Formatie van Sterksel behoort. Dit zand bevindt zich op circa 60 cm -mv.  
 
5 . 3  c o n c l u s i e  

 
Het plangebied ligt op de flank van een dekzandrug. Deze hoog gelegen plek in het landschap is van 
oudsher een geliefde plaats om te wonen. Door ontgrondingen in de vorige eeuw en het intensief ploe-
gen van de afgelopen decennia is er van het archeologisch bestand indien dit aanwezig is geweest wei-
nig over. De Formatie van Sterksel ligt door deze activiteiten vrijwel direct onder de Ap-horizont. De 
afzettingen van de Formatie van Boxtel zijn gereduceerd tot een dun laagje van enkele centimeters of 
zelfs volledig opgenomen in de bouwvoor. 
 
 

6  s p o r e n  e n  s t r u c t u r e n  
 
6 . 1  a l g e m e e n  
 

In totaal zijn er 102 antropogene sporen gevonden. Hiervan zijn er slechts 44 relevant te noemen. De 
overige 56 sporen bestaan uit recente verstoringen (bijlage 6). 
De aangetroffen sporen zijn grofweg in te delen in vier archeologische perioden; de prehistorie, de 
Middeleeuwen, de Nieuwe Tijd en de Nieuwste Tijd. De sporen uit de prehistorie en de Middeleeu-
wen maken deel uit van een erf. De sporen uit de Nieuwe Tijd worden gevormd door zogenaamde 
percelering- of afwateringsgreppels. 
 
6 . 2  p r e h i s t o r i e  

 
In totaal zijn er zeventien sporen aangetroffen die vermoedelijk kunnen worden gedateerd in de prehis-
torie. Veertien hiervan maken deel uit van structuren en liggen in werkput 2 en 5. Hierbij gaat het 
uitsluitend om opslagstructuren, de zogenoemde spiekers. Deze gebouwtjes komen vanaf de Bronstijd 
tot en met de Romeinse tijd voor in Nederland. Omdat er echter geen aanwijzingen zijn gevonden dat 
er ook Romeinse bewoning binnen of in de buurt van het plangebied aanwezig is het zeer waarschijn-

 6



lijk dat de sporen in de prehistorie dateren.10 Dit wordt ondersteund door zowel de 14C-datering als de 
datering van het spaarzame aardewerk dat is aangetroffen in de sporen. (zie § 7.2 en 7.5) 

De veertien paalkuilen zijn toe te schrijven aan vier opslagstructuren bestaande uit vier palen. 
Alle gebouwtjes zijn grofweg noordoost-zuidwest georiënteerd en liggen in een zogenaamde spieker-
zone. Hierin liggen meerdere spiekers bij elkaar langs de rand van een erf of nederzetting. De duur-
zaamheid van spiekers is doorgaans korter dan die van huizen. De gebouwtjes worden na een bepaalde 
tijd ontmanteld en vervolgens wordt er een nieuw gebouwtje op nagenoeg dezelfde plaats opgericht. 
Dit proces is archeologisch goed zichtbaar in spiekerzones waarbij plattegronden elkaar overlappen. Dit 
is ook het geval in de zone in werkput 2 en 5 (bijlage 2b).  

Van één van de spiekers (spieker 3) ontbreken twee palen. Deze zijn vernietigd met het graven 
van een greppel uit de Nieuwe Tijd. De twee resterende palen (S5.23 en 5.24) kunnen onder geen 
beding onderdeel zijn van spieker 4 die enkele tientallen centimeters naar het noorden ligt. Omdat er 
in dit werkputtenblok verder geen sporen zijn aangetroffen uit dezelfde periode en omdat zowel de 
complete spiekers als de twee palen globaal in dezelfde zone liggen kunnen we met vrij grote zekerheid 
vaststellen dat de sporen 5.23 en 5.24 behoren tot een gelijksoortig gebouwtje als de overige drie spie-
kers. 

In de directe omgeving van de spiekers zijn geen gebouwen of andere onderdelen van een pre-
historisch erf aangetroffen. Dit moet dus buiten het plangebied liggen. Het hoofdgebouw heeft ver-
moedelijk direct ten oosten of ten zuiden van het plangebied gelegen.  

Het geringe aantal spiekers binnen het plangebied kan een indicatie zijn dat een bijbehorend erf 
niet lang in gebruik is geweest. Vermoedelijk is er sprake van een zwervend erf. Hierbij gaat het door-
gaans om een enkele boerderij en wat bijgebouwtjes die na de gebruiksperiode wordt verlaten of ont-
manteld. De bewoners richten vervolgens ergens anders in het landschap een nieuw erf in. 
 Overige sporen uit de prehistorie bevinden zich in werkput 1 en 3. De sporen in werkput 1 
zijn onduidelijk en licht van kleur. Vermoedelijk gaat het hier om kuilen die ouder zijn dan de IJzer-
tijd. Dit vermoeden is echter alleen gebaseerd op de kleur en textuur van de vulling van de sporen. Er 
is geen vondstmateriaal uit verzameld. Ook bleken de kuilen niet geschikt voor houtskoolmonster.  

De sporen in werkput 3 bestaan uit een kuil (S3.9) en een tweetal mogelijke paalkuilen (S3.13 
en 21). De datering van de twee paalkuilen is onbekend. De datering van de kuil moet op basis van  het 
verzamelde aardewerk en de 14C-datering worden gedateerd in de Vroege IJzertijd. Het is niet te met 
zekerheid vast te stellen of de kuil onderdeel uitmaakte van hetzelfde erf als de spiekers. Omdat de zone 
tussen de werkputten 3 en 5 waarschijnlijk geen sporen van bewoning bevat lijkt echter de samenhang 
tussen de kuil en de spiekers onwaarschijnlijk, 
 
6 . 3  m i d d e l e e u w e n  

 
Binnen het opgegraven areaal zijn verschillende kuilen uit de Middeleeuwen aangetroffen. Deze date-
ring is uitsluitend gebaseerd op de vorm van de sporen en de kleur en samenstelling van de vulling er 
van. Middeleeuwse sporen kenmerken zich op de Brabantse zandgronden doorgaans door een gebrok-
te, licht humeuze structuur. Dit geldt ook voor de sporen in Leemskuilen. Het enige vondstnummer 
dat is uitgeschreven voor deze kuilen betreft een niet nader te duiden stuk verbrande leem. Naast de 
kuilen is er ook een greppel aangetroffen die mogelijk dateert in de Late Middeleeuwen of de Nieuwe 
Tijd. Deze greppel (S2.37) heeft een noordoost-zuidwest oriëntatie. De vulling bestaat uit donker zeer 
humeus zand met wat houtskool. Op een enkele scherf na komt er geen vondstmateriaal uit het spoor.  

In de overige sporen is geen structuur te herkennen. Vermoedelijk waren de sporen veel dieper 
en zijn de nu overgeleverde sporen de restanten van de diepste kuilen van een middeleeuwse vind-
plaats.  
Vermoedelijk bevindt het plangebied zich dus aan de rand van een nederzetting uit de Middeleeuwen. 
                                                           
10 Sam et al. 2007, 33-38. 
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6 . 4  n i e u w e  t i j d   

 
De sporen uit de nieuwe tijd bestaan uitsluitend uit greppels. Deze sporen worden in alle putten terug-
gevonden en hebben een globale noordoost-zuidwest oriëntatie.  
 
6 . 5  n i e u w s t e  t i j d  

 
De sporen uit de nieuwste tijd kenmerken zich door donkere zeer humeuze en losse vulling. Hierbij 
gaat het vooral om sporen die met zogenaamde bloembedden worden geassocieerd. Deze sporen liggen 
voornamelijk in werkput 6.  

Werkput 3 is ook rijk aan sporen uit deze periode. Hier zijn het echter de sporen waaraan het 
plangebied haar naam te danken heeft; Leem(s)kuilen. Deze kuilen zijn in de vorige eeuw gegraven ten 
behoeve van leemwinning voor de lokale baksteenindustrie. Uit een voorzichtige poging één van deze 
kuilen te couperen blijkt dat ze in ieder geval dieper gaan dan 1.5 m.  
 
6 . 6  c o n c l u s i e  
 

Vanwege de omvangrijke bodemingrepen in de afgelopen decennia is er binnen het plangebied Leems-
kuilen nauwelijks sprake van een bodemarchief. Slechts voor de prehistorie kan men spreken van een 
vindplaats. Hier gaat het om de periferie van een erf uit de Vroege IJzertijd. De kern van de bewoning 
uit die periode moet ten oosten of ten zuiden van het plangebied worden gezocht.  
Daarnaast zijn er ook sporen aangetroffen die vermoedelijk behoren tot een vindplaats een andere peri-
ode binnen de prehistorie. Deze datering is uitsluitend gebaseerd op het kleurverschil tussen deze en de 
sporen uit de Vroege IJzertijd. 

De sporen uit de Middeleeuwen zijn dusdanig verstoord dat niet te zeggen valt om wat voor 
type vindplaats het gaat. Vermoedelijk betreft het hier de periferie van een nederzetting.  
 De overige sporen bestaan uit aan landbouw gerelateerde sporen uit de Nieuwe en de Nieuw-
ste tijd.  
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7  v o n d s t e n  
 
7 . 1  a l g e m e e n  
 

Tijdens de opgraving in Leemskuilen zijn er in totaal 26 vondstnummers uitgeschreven. Hoewel er 
tijdens en na de vlakaanleg intensief is gezocht met de metaaldetector zijn er geen metaalvondsten aan-
getroffen. In het vondstenspectrum zijn de categorieën aardewerk, baksteen en vuursteen vertegen-
woordigt. zeventien vondstnummers hebben betrekking op zeefmonsters welke zijn genomen om de 
sporen middels een 14C-datering nader te kunnen duiden. In tabel 7.1 wordt een overzicht gegeven van 
de verschillende vondstcategorieën en de bijbehorende vondstaantallen en gewicht.  
 
Inhoud Aantal Gewicht (gr) 

aardewerk 12 141 

houtskool 16* - 

verbrande leem 1 26 

vuursteen 1 6 

Totaal 30 173 

Tabel 7.1: Overzicht van het totaal aantal vondsten. 

* Hoewel er meer fragmenten houtskool zijn aangetroffen in de zeefmonsters is hier het aantal fragmenten op 1 per zeefmonster gezet. Eén 

monster bleek vrij te zijn van houtskool. Derhalve worden hier geen 17 maar 16 fragmenten vermeld. 

 

7 . 2  a a r d e w e r k  
 

Het verzamelde aardewerk stamt uit ten minste drie verschillende perioden. Te weten de IJzertijd, de 
Volle Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Het aardewerk zal hieronder beknopt en per periode worden 
beschreven. 
 
i j z e r t i j d  

Zes scherven (V3.1 3.5 en 5.7)zijn toe te schrijven aan de bewoning in de Vroege IJzertijd Het zijn 
allen handgevormde fragmenten van een pot of urn. De stukken zijn afkomstig uit een paalkuil van 
spieker 3 (S5.22) en uit de grote kuil (S3.9) in werkput 3.  
Gezien de bolling en de dikte van vijf van deze scherven gaat het om vrij groot vaatwerk. De diameter 
is echter niet vast te stellen aan de hand van deze scherven. Hiervoor zijn de fragmenten te klein. Het 
baksel bestaat uit fijn gemagerde klei. Het aardewerk is deels reducerend en deels oxiderend gebakken. 
Dit bakproces resulteert in een rood-oranje buitenlaag en een donker grijze binnenkant van het aarde-
werk. Het materiaal is niet versierd. 
Op grond van deze kenmerken is het materiaal niet nader te dateren dan in de IJzertijd. 

Eén van de vondsten (V3.5) is een handgevormde scherf met nagelindrukken. De scherf is van 
een dunner baksel dan de eerder besproken vondsten. Deze kenmerken dragen helaas niet bij aan een 
scherpere datering dan de IJzertijd. 
 
 
v o l l e  m i d d e l e e u w e n  

 
Er is één scherf verzameld die dateert in de Volle Middeleeuwen (V2.1). Het gaat hier om een frag-
ment van de tuit van een tuitpot van Maaslands aardewerk. De scherf is gevonden in de bovenvulling 
van S37, een greppel. Het is waarschijnlijk dat het hier om opspit gaat en dat de greppel dus jonger is 
dan de Volle Middeleeuwen. De daterende waarde van de scherf is dan ook gering. 
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n i e u w e  t i j d  
 

Het materiaal uit Nieuwe Tijd is zonder uitzondering allemaal afkomstig uit de bouwvoor. Het betreft 
hier enkele roodbakkende geglazuurde scherven, enkele fragmenten dakpan en een fragment steengoed. 
Omdat het materiaal niet uit context is verzameld heeft het geen nut om het hier verder te analyseren.  
 
7 . 3  v e r b r a n d e  l e e m  

 
In werkput 2 is uit een middeleeuws spoor een fragment verbrande leem verzameld. Dergelijke vond-
sten zijn geen uitzondering voor middeleeuwse sites en het fragment zal verder niet worden geanaly-
seerd. 
 
7 . 4  v u u r s t e e n  
 

Eén fragment is verzameld uit de onderste laag van de bouwvoor tijdens de aanleg van werkput 1. 
Hierdoor is de samenhang met de archeologische resten binnen het plangebied onzeker. De beschadi-
gingen op het stuk zijn daarbij van natuurlijke aard. Het fragment levert geen substantiële bijdrage aan 
de resultaten van de opgraving en is derhalve niet geanalyseerd. 
 
7 . 5  1 4

c - m o n s t e r s  

 
Tijdens de opgraving zijn er verschillende monsters genomen uit de prehistorische sporen. Hieruit zijn 
twee monsters geselecteerd ten behoeve van een 14C –datering. Deze selectie is gemaakt op basis van de 
hoeveelheid bruikbaar houtskool in het monster. Eén monster (M3.4) is afkomstig uit de kuil in werk-
put 3 (S3.9). Het andere monster is afkomstig uit de zuidoostelijke paal van spieker 2 (S2.32). Gezien 
de overeenkomsten in oriëntatie en locatie tussen de vier spiekers zal de individuele datering van de 
gebouwen onderling niet veel verschillen. Daarom is gekozen om één monster uit de spiekers verder te 
analyseren middels een 14C –datering. 
Hoewel de monsters met grot zorg zijn verzameld om vervuiling uit te sluiten, lijkt de datering van het 
monster uit spieker 2 toch onbetrouwbaar. Deze komt namelijk uit in het Neolithicum (3011 - 2704 
voor Chr.).  Omdat spiekers in deze periode nog niet voorkomen is het waarschijnlijk dat het hier gaat 
om opspit.  
 De datering van het monster uit S3.9 lijkt wel betrouwbaar. Dit wordt gedateerd tussen 800 en 
540 voor Chr. (zie tabel 7.2). Deze datering in de Vroege IJzertijd is goed te rijmen met de datering 
van het aardewerk uit de sporen.  
 

Monsternummer 14C-datering  Datering na calibratie bij 2 sigma 
M2.32 4270 BP ± 40 3011 BC (82.8 %) 2860 BC 

  2809 BC (10.9 %) 2756 BC 
  2720 BC (1.7 %) 2704 BC 

M3.4 2535 BP ± 35 800 BC (34.4 %) 721 BC 
  695 BC (61.0 %) 540 BC 

Tabel 7.2: Overzicht van de uitkomsten van het 14C-onderzoek.  

 
7 . 6  c o n c l u s i e  

 
Hoewel het spaarzame vondstmateriaal dat is verzameld relatief goed is geconserveerd kan het helaas 
niet veel bijdragen aan de resultaten van het onderzoek. De daterende eigenschappen zijn minimaal en 
de aantallen te laag om hier conclusies aan te verbinden. Enig soelaas biedt de uitkomst van het 14C-
onderzoek. De hieruit verkregen datering bevestigt de idee dat het hier gaat om een vindplaats uit de 
Vroege IJzertijd. 
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8  b e a n t w o o r d i n g  o n d e r z o e k s v r a g e n  &  c o n c l u s i e  
 
8 . 1  b e a n t w o o r d i n g  o n d e r z o e k s v r a g e n  
 

Algemeen 
1. Wat is het belang van de vindplaats voor de lokale, regionale en nationale geschiedschrijving? 
 
Het onderzoek in Leemskuilen heeft aangetoond dat er in de directe omgeving van het plangebied een 
woonplaats uit de Vroege IJzertijd moet liggen. De sporen aangetroffen sporen binnen het opgegraven 
areaal zijn buiten dit gegeven en zonder aanvullende gegevens van de nabijgelegen, maar niet opgegra-
ven bewoning, niet van belang voor de geschiedschrijving op welk niveau dan ook.  
 
2. Wat is de fysiek landschappelijke ligging/opbouw van de vindplaatsen (paleogeografie, geomorfolo-
gie en hydrologie) en in welke mate heeft het agrarisch gebruik van het gebied invloed gehad op de 
conserveringstoestand van de diverse vondstcategorieën? 
 
Het plangebied ligt op de flank van een dekzandrug en bovenop de afzettingen van de Formatie van 
Sterksel en de Formatie van Boxtel. De formatie van Sterksel ligt binnen het plangebied redelijk dicht 
aan het oppervlak. Deze lemige en soms kleiige afzettingen zijn ter plaatse goed winbaar vanwege de 
geringe diepte. Deze winning heeft, zoals de naam al doet vermoeden, dan ook plaatsgevonden binnen 
het plangebied. Gevolg is dat de oude akkerlagen ergens in de vorige eeuw zijn verwijderd om hieron-
der leem te winnen. Hierna is de zwarte grond van de oude akkerlagen verspreid over het terrein en 
gebruikt om de ontstane 'leemskuilen' op te vullen en het gebied te egaliseren. 
Gevolg van deze activiteiten is een vrij dunne bouwvoor. Hierdoor zijn ondergelegen archeologische 
resten slecht beschermd en geconserveerd.  
 
Specifiek 
3. Wat is de precieze aard en datering van de vindplaats? 
 
Op basis van het aardwerk en de 14C-datering betreft het hier sporen van een agrarische nederzetting 
met een datering in de Vroege IJzertijd.  
 
4. Wat zijn de verschillende bewoningsfasen en hoe zijn deze te onderscheiden in omvang en datering? 
 
Binnen het plangebied zijn slechts twee bewoningsfasen te onderscheiden. De oudste bewoningsfase 
stamt uit de Vroege IJzertijd. De tweede en jongste bewoningsfase of beter gebruiksfase, daar de aard 
van de aangetroffen sporen onduidelijk is, wordt in de Middeleeuwen gedateerd. Verder is het plange-
bied in de Nieuwe Tijd in gebruik geweest als landbouwgrond en in de Nieuwste Tijd heeft er leem-
winning plaatsgevonden. 
 
5. Welke structuren, solitaire sporen en activiteitengebieden zijn aangetroffen en hoe verhouden deze  
zich tot het algemene beeld van de betreffende periode in de regio? Indien het gaat om een nederzet-
ting, wat is met andere woorden de aard daarvan.  
 
Er zijn in totaal vier opslagstructuren aangetroffen welke allen dateren in de Vroege IJzertijd. Deze 
spiekers zijn onderdeel van een kleinschalige agrarische nederzetting in de directe omgeving van het 
plangebied. In deze periode zijn dergelijke spiekers in de buurt van een woonhuis eerder regel dan 
uitzondering. 
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6. Welke kenmerken vertoont de materiële cultuur en welke typologische affiniteiten zijn hieruit te 
herleiden? 
Op basis van het schaarse vondstmateriaal is deze vraag niet te beantwoorden. 
 
7. Wat is op basis van het vondstmateriaal en eventueel andere dateringonderzoek, de datering en typo-
logie van de huizenbouw en overige structuren zoals waterputten? 
 
De enige opmerking met betrekking tot de datering van de structuren is dat het hier gaat om bewo-
ningssporen uit de Vroege IJzertijd. 
 
8. Is er een indeling van de huizen te geven? Is er sprake van herbouw? Zo ja, wat kan hiervoor de 
reden geweest zijn? 
 
NVT. 
 
9. Is er een ruimtelijke indeling van de erven te geven en zijn hierin verschillen aan te wijzen? 
 
NVT 
10. Wat is de omvang van de bewoningsclusters (aantal huishoudens)? 
 
NVT. 
 
11. Zijn binnen de huizen en erven sporen van (ambachtelijke) activiteiten waarneembaar? 
 
NVT 
 
12. Wat is de materiële cultuur van het erf? Dat wil zeggen wat is de variabiliteit en ruimtelijke sprei 
ding van vondsten? 
 
Op basis van 7 scherven is het niet mogelijk hierover gefundeerde uitspraken te doen. 
 
13. Is er op basis van aard en vondstsamenstelling sprake van bijzondere contexten, zoals bouw- verla-
tingsoffers, voorraad/afvalkuilen en wat is de betekenis hiervan geweest binnen de nederzetting? 
 
NVT. 
 
14. Zijn er wegen of paden aanwezig en zegt dit iets over de ruimtelijke verspreiding van de bewo-
ningsclusters? Zijn deze wegen en paden te relateren aan historisch kaartmateriaal ? 
 
Nee. 
 
15. Wat is per bewoningsperiode het beeld van de voedseleconomie? Wat werd per bewoningsperiode 
lokaal verbouwd? Zijn er indicaties en redenen voor het importeren van bepaalde grondstoffen? 
 
NVT. 
 
16. Wat is het beeld uit geanalyseerde botanische monsters van cultuurgewassen en het natuurlijke 
voorkomen van planten en het gebruik daarvan door de bewoners? 
 
NVT. 
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17. Wat is de ouderdom van het esdek? 
 
Binnen het plangebied was nergens sprake van een intact esdek. Het is daarom niet mogelijk om uit-
spraken te doen over de datering hiervan. 
 
18. Wat is de vermoedelijke oorspronkelijke maaiveldhoogte, d.w.z. ten tijde van het gebruik van het 
onderzoeksgebeid voorafgaand aan het ontstaan van het esdek ? 
 
Omdat we vermoeden dat er binnen het plangebied in een (sub)recent verleden ontgrondingen hebben 
plaatsgevonden vermoeden is dit moeilijk te zeggen. Waarschijnlijk heeft het oorspronkelijke woonop-
pervlak enkele decinmeters boven het opgravingvlak gelegen. Deze hoogte is uitsluitend gebaseerd op 
de geringe diepte van zowel de sporen uit de Vroege IJzertijd als die uit de Middeleeuwen. 
 
19. In welke mate zijn grondsporen verstoord en zijn er aanwijzingen dat relatief ondiepe grondsporen 
ten gevolge daarvan grotendeels of geheel zijn verdwenen ? 
 
Zoals gezegd is er binnen het plangebied grond afgegraven. Hiermee zullen alle ondiepe sporen verwij-
derd zijn. Vervolgens is er binnen het plangebied nog intensief geploegd waardoor ook de diepere spo-
ren zijn aangetast. 
 
 
20. Wat is het globale beeld van de ontginningsgeschiedenis van het gebied ? 
 
In en om het plangebied heeft vermoedelijk bewoning plaatsgevonden in de Vroege IJzertijd. Vervol-
gens is het gebied vrij van bewoning tot in de (Late) Middeleeuwen. Na deze periode wordt het gebied 
gebruikt als landbouwgrond en in de laatste eeuw heeft er leemwinning plaatsgevonden. 
 
21. Wat is het synchrone en diachrone kader van de vindplaats in regionaal verband ? Wijken de resul-
taten af van het huidige beeld van het bewoningspatroon in de late prehistorie ? 
 
Voor zover hier uitspraken over te doen zijn op basis van de vier spiekers en een kuil kunnen we con-
cluderen dat sporen in Leemskuilen niet afwijken van andere nederzettingen uit de Vroege IJzertijd in 
Noord Brabant of elders binnen Nederland. 
 
22. Wat is er te zeggen over de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten buiten het plange-
bied en welke aanbevelingen kunnen er worden gedaan ten aanzien van de omgang daarmee in de 
toekomst ? 
 
Spiekers liggen doorgaans aan de randen van een nederzetting. In Leemskuilen zal dit niet anders zijn 
geweest. Het woonhuis of de woonhuizen waartoe deze spiekers hebben behoord zullen dus in de 
directe omgeving van het plangebied liggen. Omdat er noch ten westen noch ten noorden van de spie-
kers sporen zijn aangetroffen die aan woonhuizen kunnen worden toegeschreven zal de bewoning uit 
de Vroege IJzertijd zich naar het oosten of zuiden hebben uitgestrekt. Dit beeld komt ook overeen met 
de geomorfologische situatie. Ten westen van het plangebied duikt het landschap een laagte in. Deze 
doorgaans vochtige gebieden zijn geen gunstige locatie voor bewoning. 
 Indien er ten oosten of zuiden van het plangebied nog bodemverstorende activiteiten plaats 
gaan hebben is het raadzaam om ook hier een archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Wel dient 
hier bij opgemerkt te worden dat er een deugdelijk vooronderzoek moet plaatsvinden, met name met 
betrekking tot de bodemverstoring. Indien hier uit naar voren komt dat het gebied, evenals het onder-
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havige plangebied, is ontgraven ten behoeve van leemwinning is de kans zeer klein dat hier nog intacte 
archeologische resten worden aangetroffen. 
  
8 . 2  c o n c l u s i e  
 

De aangetroffen sporen van de opgraving Westerhoven Leemskuilen zijn grofweg te verdelen in drie 
perioden. De sporen uit de Nieuwe Tijd zijn allen resten van verkaveling en archeologisch gezien niet 
relevant. De sporen uit de Middeleeuwen liggen verspreid binnen het plangebied en zijn niet toe te 
schrijven aan structuren.  
De Vroege IJzertijd is binnen het plangebied het best vertegenwoordigd. Hoewel het sporental ook 
hier niet hoog ligt. De aangetroffen resten van bijgebouwen wijzen op bewoning uit de IJzertijd. De 
kern van deze bewoning ligt vermoedelijk direct ten oosten of zuiden van het plangebied. 
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Bijlage 1: Bergeijk-Leemskuilen. Locatiekaart. Het onderzoeksgebied binnen Westerhoven.  
A onderzoeksgebied; B onderzocht gebied. Inzet: Westerhoven binnen Nederland.
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Bijlage 2a: Bergeijk-Leemskuilen. Puttenplan. A wel/niet opgegraven; B werkputnummer. Schaal 1:1000.
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Bijlage 2b: Bergeijk-Leemskuilen. Allesporenkaart. A wel/niet opgegraven; B prehistorische sporen; 
C middeleeuwse sporen; D sporen Nieuwe Tijd; E recente sporen; F boomvallen en natuurlijke fenomenen. 
Schaal 1:1000.
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Bijlage 3: Bergeijk-Leemskuilen. Fysische geogra�e en bodem. A uitsnede uit de AHN. 
Goed zichtbaar is de ligging van het plangebied op de �anken (groen) van de hoger gelegen 
dekzandrug (rood/geel)(Bron www.AHN.nl); B uitsnede bodemkaart. Locatie van het 
plangebied op de dikke eerdgronden van Westerhoven. (Bron: www.ARCHISII.nl)
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Bijlage 5: Bergeijk-Leemskuilen. Overzicht spiekerplattegronden. Schaal 1:200.
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b i j l a g e  6  s p o r e n l i j s t  
 
In deze bijlage is een sporenlijst opgenomen met daarin de volgende velden en afkortingen: 
 
WP  werkputnummer 
SN  spoornummer 
Spoordefinitie aard van het spoor of de verzameleenheid, bij niet gecoupeerde sporen onder  
  voorbehoud 
Diepte  maximale diepte van het spoor in cm ten opzichte van het opgravingsvlak;  
  indien geen diepte is opgegeven, is het spoor niet gecoupeerd 
Beginperiode vroegst mogelijke datering van het spoor op basis van aard en/of   
  vondstmateriaal indien het spoor gecoupeerd is. 
Eindperiode laatst mogelijke datering van het spoor op basis van aard en/of vondstmateriaal indien 
  het spoor gecoupeerd is. 
 
WP SN Spoordefinitie Diepte Beginperiode Eindperiode 

1 1 natuurlijke verstoring    

1 2 recente verstoring    

1 3 natuurlijke verstoring    

1 4 natuurlijke verstoring    

1 5 recente verstoring    

1 8 kuil    

1 6 recente verstoring    

1 7 kuil    

1 9 natuurlijke verstoring    

1 10 natuurlijke verstoring    

1 11 natuurlijke verstoring    

1 12 natuurlijke verstoring    

1 13 natuurlijke laag    

1 14 recente verstoring    

1 15 recente verstoring    

1 16 recente verstoring    

1 17 recente verstoring    

1 18 natuurlijke verstoring    

1 19 natuurlijke verstoring 10   

1 20 natuurlijke verstoring    

1 21 natuurlijke verstoring 5   

1 22 natuurlijke verstoring    

1 23 natuurlijke verstoring    

1 24 natuurlijke verstoring    

1 25 kuil 16   

1 26 recente verstoring    

1 27 recente verstoring    

1 28 natuurlijke laag    

1 29 natuurlijke verstoring    

1 30 natuurlijke verstoring    

1 31 natuurlijke verstoring    

1 32 natuurlijke verstoring    

1 34 kuil 9   

1 35 kuil 30   

1 33 natuurlijke verstoring    



1 36 kuil 15   

1 37 natuurlijke laag    

1 38 natuurlijke laag    

1 39 natuurlijke laag    

2 3 greppel 10   

2 4 natuurlijke verstoring    

2 5 kuil  Recent Recent 

2 6 natuurlijke verstoring    

2 7 natuurlijke verstoring    

2 8 natuurlijke verstoring    

2 9 natuurlijke verstoring    

2 10 natuurlijke verstoring    

2 11 natuurlijke laag    

2 12 natuurlijke verstoring    

2 13 natuurlijke verstoring    

2 14 natuurlijke verstoring    

2 15 natuurlijke verstoring    

2 16 natuurlijke verstoring    

2 17 natuurlijke verstoring    

2 18 natuurlijke verstoring    

2 19 paalkuil  Recent Recent 

2 20 natuurlijke verstoring    

2 21 kuil 16 Late Middeleeuwen Nieuwe Tijd 

2 22 kuil 22 Late Middeleeuwen Nieuwe Tijd 

2 23 paalkuil  Recent Recent 

2 24 paalkuil  Recent Recent 

2 25 paalkuil 10 Midden Bronstijd Late IJzertijd 

2 26 paalkuil 11 Midden Bronstijd Late IJzertijd 

2 27 paalkuil 8 Midden Bronstijd Late IJzertijd 

2 28 paalkuil 11 Midden Bronstijd Late IJzertijd 

2 29 paalkuil 15 Midden Bronstijd Late IJzertijd 

2 30 paalkuil 14 Midden Bronstijd Late IJzertijd 

2 31 paalkuil 22 Midden Bronstijd Late IJzertijd 

2 32 paalkuil 15 Midden Bronstijd Late IJzertijd 

2 33 paalkuil 4   

2 34 natuurlijke verstoring    

2 35 natuurlijke verstoring    

2 36 natuurlijke verstoring    

2 37 greppel 50 Late Middeleeuwen Nieuwe Tijd 

2 38 recente verstoring    

2 39 natuurlijke verstoring    

2 40 natuurlijke verstoring    

2 41 natuurlijke verstoring    

2 42 natuurlijke verstoring    

2 43 natuurlijke verstoring    

2 44 natuurlijke verstoring    

2 45 natuurlijke verstoring    

2 46 natuurlijke verstoring    

2 47 natuurlijke verstoring    

2 48 natuurlijke verstoring    

2 49 recente verstoring    

2 50 recente verstoring    



2 51 natuurlijke laag    

2 52 natuurlijke laag    

2 53 kuil 41   

2 54 natuurlijke verstoring    

2 55 natuurlijke laag    

2 56 natuurlijke laag    

2 57 vervallen    

2 58 natuurlijke verstoring    

2 59 kuil    

2 1 natuurlijke laag    

2 2 greppel 30   

3 1 natuurlijke laag    

3 2 natuurlijke verstoring    

3 3 natuurlijke verstoring    

3 4 natuurlijke verstoring    

3 5 recente verstoring    

3 6 recente verstoring    

3 7 recente verstoring    

3 8 natuurlijke verstoring    

3 9 kuil 26 IJzertijd IJzertijd 

3 10 recente verstoring    

3 11 recente verstoring    

3 12 recente verstoring    

3 13 paalkuil 14   

3 14 recente verstoring 120   

3 15 recente verstoring    

3 16 recente verstoring    

3 17 recente verstoring    

3 18 recente verstoring    

3 19 recente verstoring    

3 20 recente verstoring    

3 21 paalkuil 16   

3 22 natuurlijke laag    

3 23 natuurlijke laag    

4 1 natuurlijke laag    

4 2 natuurlijke laag    

4 3 boomval    

4 4 natuurlijke verstoring    

4 5 boomval    

4 6 boomval    

4 7 boomval    

4 8 recente verstoring    

4 9 boomval    

4 10 boomval    

4 11 natuurlijke verstoring    

4 12 recente verstoring    

4 13 recente verstoring    

4 14 recente verstoring    

4 15 natuurlijke verstoring    

4 16 natuurlijke verstoring    

4 17 greppel 30   

4 18 greppel 22   



4 19 natuurlijke verstoring    

4 20 kuil 11   

4 21 boomval    

4 23 greppel 7   

4 22 boomval    

4 24 boomval    

4 25 boomval    

4 26 boomval    

4 27 recente verstoring    

4 28 recente verstoring    

4 29 natuurlijke verstoring    

4 30 natuurlijke verstoring    

4 31 natuurlijke verstoring    

4 32 natuurlijke verstoring    

4 33 natuurlijke verstoring    

4 34 natuurlijke verstoring    

4 35 recente verstoring 18   

4 36 boomval    

4 38 paalkuil 28 Middeleeuwen Middeleeuwen 

4 39 plaggendek 8   

5 1 natuurlijke laag    

5 2 boomval    

5 3 recente verstoring    

5 4 recente verstoring    

5 5 boomval    

5 6 recente verstoring    

5 7 paalkuil 10   

5 8 natuurlijke verstoring    

5 9 natuurlijke verstoring    

5 10 natuurlijke verstoring    

5 11 boomval  Neolithicum Vroege Bronstijd 

5 12 natuurlijke verstoring    

5 13 recente verstoring    

5 14 (sub)recente sloot 44   

5 15 (sub)recente sloot 15   

5 16 recente verstoring    

5 17 recente verstoring    

5 18 paalkuil 19   

5 19 paalkuil 12 Midden Bronstijd Late IJzertijd 

5 20 paalkuil 17 Midden Bronstijd Late IJzertijd 

5 21 paalkuil 14 Midden Bronstijd Late IJzertijd 

5 22 paalkuil 19 Midden Bronstijd Late IJzertijd 

5 23 paalkuil 7 Midden Bronstijd Late IJzertijd 

5 24 paalkuil 18 Midden Bronstijd Late IJzertijd 

5 25 natuurlijke laag    

5 26 natuurlijke laag    

6 1 natuurlijke laag    

6 2 recente verstoring    

6 3 recente verstoring    

6 4 recente verstoring    

6 5 recente verstoring    

6 6 recente verstoring    



6 7 recente verstoring    

6 8 recente verstoring    

6 9 recente verstoring    

6 10 recente verstoring    

6 11 recente verstoring    

6 12 recente verstoring    

6 13 recente verstoring    

6 14 recente verstoring    

6 15 recente verstoring    

6 16 recente verstoring    

6 17 recente verstoring    

6 18 recente verstoring    

6 19 greppel 18   

6 20 recente verstoring    

6 21 kuil 17   

6 22 kuil 28   

6 23 natuurlijke verstoring    

6 24 kuil 8   

6 25 natuurlijke laag    

6 26 natuurlijke laag    

      

 



b i j l a g e  7  v o n d s t e n l i j s t  
 
In bijgaande vondstenlijst zijn de vondstdeterminaties opgenomen. Alle vondsten zijn goed 
geconserveerd. De volgende afkortingen worden gebruikt: 
 
WP   werkputnummer 
VN   vondstnummer 
SN   spoornummer 
Verzamelwijze  manier waarop de vondst verzameld is 
Materiaalcategorie soort materiaal 
 
WP VN SN Verzamelwijze Materiaalcategorie Aantal 

1 2 999 aanleg vuursteen 1

1 2 999 aanleg aardewerk 2

1 1 999 aanleg aardewerk 3

1 3 36 monster C14 houtskool 15

2 1 37 coupe aardewerk 1

2 2 25 monster C14 houtskool 6

2 3 26 monster C14 houtskool 4

2 4 27 monster C14 houtskool 1

2 5 28 monster C14 houtskool 4

2 6 29 monster C14   

2 7 30 monster C14 houtskool 2

2 8 31 monster C14 houtskool 7

2 9 32 monster C14 houtskool 5

2 10 21 coupe verbrande leem 1

3 1 9 coupe aardewerk 1

3 2 9 monster C14 houtskool 15

3 3 9 monster C14 houtskool 10

3 4 9 monster C14 houtskool 15

3 5 9 coupe aardewerk 1

3 6 9 afwerken aardewerk 3

5 7 22 coupe aardewerk 1

5 1 19 monster C14 houtskool 8

5 2 20 monster C14 houtskool 2

5 3 21 monster C14 houtskool 8

5 4 22 monster C14 houtskool 8

5 5 23 monster C14 houtskool 2

5 6 24 monster C14 houtskool 8

 



b i j l a g e  8   o v e r z i c h t  v a n  a r c h e o l o g i s c h e  p e r i o d e n  
 
begin  einde   periode 
   
1750 na Chr. - heden   Nieuwste Tijd 
1500 na Chr. - 1750 na Chr.  Nieuwe Tijd 
   
1300 na Chr. - 1500 na Chr.  Late Middeleeuwen 
1000 na Chr. - 1300 na Chr.  Volle Middeleeuwen 
450 na Chr. - 1000 na Chr.  Vroege Middeleeuwen 
   
270 na Chr. - 450 na Chr.  laat-Romeinse tijd 
70 na Chr. - 270 na Chr.  midden-Romeinse tijd 
12 voor Chr. - 70 na Chr.  vroeg-Romeinse tijd 
   
250 voor Chr. - 12 voor Chr.   Late IJzertijd 
500 voor Chr. - 250 voor Chr.  Midden IJzertijd 
775 voor Chr. - 500 voor Chr.  Vroege IJzertijd 
   
2000 voor Chr. -775 voor Chr.  Bronstijd 
   
5300 voor Chr. -2000 voor Chr. Neolithicum 
   
8800 voor Chr. -4900 voor Chr.  Mesolithicum 
 
tot 8800 voor Chr.   Paleolithicum 
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