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Samenvatting 

M. Bakker 

Van 1 juni tot en met 3 juli 2015 heeft het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor 

Archeologie (GIA) een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in een terprestant in de Bullepolder, 

gelegen ten noorden van Leeuwarden. Deze opgraving was de laatste in een serie van drie 

opgravingen die zijn uitgevoerd in het kader van een promotieonderzoek naar de Friese 

veenontginningen gedurende de ijzertijd en Romeinse tijd. De twee eerdere opgravingen waren 

Wartena-Noord (2013) en Sneek-Harinxmaland (2014). Het promotieonderzoek werd in 2011 

voorafgegaan door de GIA-opgraving van een vroege veenontginningsnederzetting bij Arkum. 

Aanleiding voor de opgraving in de Bullepolder waren de resultaten van een opgraving die het ARC in 

2001 in het zuidelijke deel van het terprestant heeft verricht. Uit die opgraving was gebleken dat de 

omgeving van de onderzoekslocatie in de 1
e
 eeuw v.C. bestond uit een met klei overslibd veengebied 

waarin toen kuilen door de klei werden gegraven om het onderliggende hoogveen te winnen. Na 

deze periode met veenwinningsactiviteiten raakte het gebied verder overslibd met klei. Boven deze 

overslibbing waren door het ARC sporen aangetroffen van terpbewoning uit de periode van de 1
e
 

eeuw n.C. tot en met de 3
e
 eeuw n.C. De oorspronkelijke kern van de terp werd evenwel niet 

teruggevonden. Op basis van de oriëntatie van enkele terpsloten werd aangenomen dat deze meer 

noordelijk moest hebben gelegen. Eén van de belangrijkste opdrachten van de opgraving van 2015 

was dan ook het lokaliseren van de oudste bewoningskern. 

Verder waren de door het ARC aangetroffen veenwinningskuilen van belang. Tijdens de GIA-

opgravingen van vergelijkbare nederzettingen bij Arkum, Wartena en Sneek waren namelijk wel 

sporen gevonden van de agrarische ontginning van het veen in de ijzertijd en Romeinse tijd, maar 

geen even oude sporen van veenwinning. Daarnaast was het opvallend dat op de plek van de 

Bullepolder in de late ijzertijd een overslibd hoogveen moest hebben gelegen. Immers, wegens zijn 

relatief hoge ligging is een dik pakket hoogveen in zijn natuurlijke staat niet zeer vatbaar voor 

overstroming vanuit zee. De twee andere belangrijke opdrachten van het proefsleuvenonderzoek 

van 2015 waren daarom te onderzoeken hoe grootschalig de veenwinning was door na te gaan of de 

sporen hiervan zich ook uitstrekten over de noordelijke helft van het terpterrein en om meer 

duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de overslibbing van het hoogveenpakket. Vermoed werd 

dat hier wel eens een menselijke oorzaak aan ten grondslag kon liggen. 

Uit de vondst van veraard en verrommeld veen, gedaan tijdens een booronderzoek dat aan de 

opgraving van 2015 vooraf ging, kon worden afgeleid dat het westelijke deel van het 

onderzoeksterrein de meest waarschijnlijke locatie van de oudste bewoningskern was. Deze 

veraarding en verrommeling moeten namelijk het gevolg zijn van ontwatering en betreding vooraf 

aan de overslibbing van het veen. Dit versterkte het vermoeden dat de overslibbing een menselijke 

oorzaak had. Verder bleek uit de boringen dat op het onderzoeksterrein recent een circa 1,5 m dik 

grondpakket was opgebracht. Het eerdere maaiveld was in de boringen goed te onderscheiden van 

de opgebrachte grond. Tijdens de opgraving werd hiermee rekening gehouden door de 5 m brede 

werkputten aan beide zijden met een meter te versmallen zodra het oude maaiveld was bereikt. 
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Tijdens de opgraving werd eerst een 100 m lange sleuf vanuit het zuiden naar het noorden gegraven 

die deels over de vermoede oostzijde van de oudste kern zou gaan. De meest noordelijke van de 

oorspronkelijke ARC-sleuven lag iets meer naar het oosten. Later is een dwarssleuf aangelegd om 

een koppeling te maken tussen beide opgravingen. Uit de eerste sleuf bleek dat de terp niet alleen 

commercieel was afgegraven, maar ook dat het terprestant was geploegd met een woeltand of 

diepwoeler. Het lokaliseren van de oudste kern was daardoor niet mogelijk. De verstoring betekende 

echter ook dat er maar twee vlakken hoefden te worden aangelegd in plaats van drie of vier, 

waardoor er tijd overbleef om extra werkputten aan te leggen richting het westen, haaks op de 

eerste sleuf om op die manier de oudste kern op te sporen. In totaal zijn zo vijf extra werkputten 

aangelegd, die het mogelijk maakten om een aanzienlijk deel van de oudste kern te onderzoeken. Ter 

afsluiting van het veldwerk is vanuit de eerste sleuf nog een profielsleuf in oostelijke richting 

aangelegd, opdat ook deze kant van het terrein kon worden onderzocht.  

De opgravingsresultaten van Leeuwarden-Bullepolder getuigen, net als die van de opgravingen van 

Arkum, Wartena-Noord en Sneek-Harinxmaland, van de sterke wisselwerking tussen mens en milieu. 

Opvallend aan Leeuwarden-Bullepolder is dat de mens hier al in de midden-ijzertijd zijn stempel op 

het landschap drukte, in plaats van pas in de late ijzertijd of later zoals elders is vastgesteld. De 

aanvang van de eerste bewoning kon namelijk op basis van het aardewerk en enkele 

koolstofdateringen gedateerd worden rond 350 v.C. Tijdens deze eerste bewoningsfase werd er 

gewoond in een vlaknederzetting op het ontgonnen hoogveen. Resten van onder andere een 

vlechtwerkwand, waarvoor maar liefst negen verschillende houtsoorten werden gebruikt (berk, eik, 

els, es, esdoorn, hazelaar, hulst, mogelijk kastanje en wilg), en later met slib opgevulde scheuren in 

het veen waarin verscheidene paalresten zijn gevonden, wijzen uit dat hier een NNO-ZZW 

georiënteerd woonstalhuis stond dat waarschijnlijk een of meer opvolgers heeft gehad. Onderzoek 

aan botanisch materiaal en dierlijke botresten en de analyse van de sporen van sloten en veraard 

veen wezen samen uit dat er in deze periode sprake was van een gemengd bedrijf op ontgonnen 

veen waarbinnen gewassen werden verbouwd en vee werd gehouden voor de productie van melk 

wol en vlees. 

Gedurende deze eerste bewoningsfase nam de mariene activiteit toe in het gebied door de 

bodemdaling die werd veroorzaakt door klink en oxidatie van het veen omdat dit actief ontwaterd 

werd met sloten. Dat ontwatering van het veen op grote schaal plaatsvond, blijkt uit oude RAF-

luchtfoto’s van de omgeving van de opgravingslocatie. Op deze foto’s zijn naast de actieve sloten van 

een verkaveling die zijn oorsprong vindt in de middeleeuwen, ook sporen te zien van dichtgeslibde 

sloten van een voormalige strokenverkaveling. Enkele van die dichtgeslibde sloten bleken gekoppeld 

te kunnen worden aan sloten in de opgravingsputten die uit de eerste bewoningsfase dateren. 

Hierdoor kon met zekerheid vastgesteld worden dat het oudere systeem zijn oorsprong heeft in de 

midden-ijzertijd. 

Rond 200 v.C. werd de locatie verlaten, vermoedelijk wegens toenemende vernatting, en in de 

eeuwen daarna raakte het gebied overslibd met zeeklei, waarbij het veranderde in een klei-op-

veengebied. Tijdens de opgraving zijn geen sporen gezien van de veenwinning zoals het ARC eerder 

had aantroffen aan de zuidelijke flank. Dit wijst erop dat het hoogveen niet overal is afgegraven. Op 

basis van het feit dat de veenwinputten uit de ARC-opgraving geen sporen van verlanding toonden 

en getuige de oude profieltekeningen van het ARC vaak door een of meer overslibbingslagen sneden, 

is het waarschijnlijk dat de veenwinning plaatsvond tijdens de eerste overslibbingen (zo niet daarna) 
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en zeker niet daarvoor. Dit zou kunnen betekenen dat de locatie weliswaar niet meer werd 

bewoond, maar nog wel gebruikt werd voor activiteiten, zoals dus het winnen van veen in de 

zomermaanden. 

Vanaf ongeveer 50 n.C. raakte de locatie opnieuw bewoond, waarbij de nieuwe bewoners een terp 

opwierpen. Hoewel in de huidige opgraving door de (sub-)recente verstoringen van deze 

terpnederzetting nagenoeg alleen diepe sporen zoals waterputten resteerden, blijkt uit de opgraving 

van het ARC dat de terp nog gedurende deze tweede bewoningsfase behoorlijk in omvang toenam. 

Voor de afwatering en mogelijk ook om de terp in percelen op te delen, werden in een radiaal 

patroon greppels en terpsloten gegraven die afwaterden op een forse sloot die (waarschijnlijk) om de 

terp heen lag en zeer waarschijnlijk aansloot op de eerder genoemde ontginningssloten. 

Vermoedelijk was het grootschalige slotensysteem uit de midden-ijzertijd weer in ere hersteld, want 

op de luchtfoto’s zijn geen sporen gezien van een nieuw verkavelingssysteem. Gezien de omvang van 

de terp aan het einde van deze fase, is het niet onmogelijk dat in de loop van de tijd het aantal 

huishoudens op deze locatie toenam.  

Tussen 150 en 200 n.C. werd de locatie andermaal tijdelijk verlaten. Dit blijkt uit de aanwezigheid van 

een overslibbingslaag in de betredingszone die de bouwvoren van de tweede en de derde 

bewoningsfase van elkaar scheidt. Vanaf 200 of 250 n.C. werd de locatie opnieuw bewoond. Op basis 

van de combinatie van de sporen van een brede sloot met de gegevens ontleend aan de luchtfoto’s is 

aan te nemen dat de terp in deze periode ongeveer twee hectare groot was. Uit de luchtfoto’s blijkt 

ook dat enkele omringende (voormalige) terpen ooit van vergelijkbare grootte waren. Helaas is het 

niet met zekerheid te zeggen of die terpen al in de midden-Romeinse tijd zo groot waren. Uit 

aardewerkdateringen valt af te leiden dat de locatie in het begin van de 4
e
 eeuw weer verlaten werd. 

Hierna verwerd het gebied tot een moeras waarin ook geregeld klei werd afgezet. Daarvan getuigen 

een (Tinga-achtige) kleiige veenhorizont, die met behulp van twee koolstofdatering rond 470 n.C. valt 

te dateren, en enkele overslibbingslagen. Sporen van middeleeuwse bewoning zijn niet aangetroffen 

tijdens de opgravingen van het GIA en het ARC. Mogelijk zijn eventuele middeleeuwse lagen 

verdwenen toen de terp commercieel werd afgegraven in de jaren ’30 of ’40 van de vorige eeuw. Een 

middeleeuwse kogelpotscherf, geborgen tijdens zeer recent onderzoek door RAAP aan de westkant 

van de locatie, vormt een kleine aanwijzing voor middeleeuwse bewoning. 

Het gravend onderzoek van Leeuwarden-Bullepolder leverde veel informatie op, niet alleen over de 

geschiedenis van de nederzetting, maar ook over de start en ontwikkeling van de vroege Friese 

veenontginningen. Tot de opgraving van 2015 werden de vroege veenontginningen in Noord-

Nederland gezien als een fenomeen dat in de late ijzertijd begon. Enkele oudere aardewerkvondsten 

uit het voormalige veengebied leken hoogstens te wijzen op eerdere maar beperkte betreding van 

het veen. Door de vondst van een nederzetting uit de midden-ijzertijd in Leeuwarden-Bullepolder is 

dat beeld veranderd. Mede op grond van de resultaten van een opgraving bij Wirdum in 2016 van 

een ongeveer even oude nederzetting op het veen en andere oude vondsten in en rond Leeuwarden, 

is nu vast komen te staan dat al in de midden-ijzertijd delen van de veenranden grootschalig 

ontgonnen werden en bewoond raakten.  

Het onderzoek leverde tevens gegevens op over de nog aanzienlijke archeologische waarde die dit 

soort zwaar aangetaste voormalige terpterreinen kunnen hebben. Het onderzoek van 2015 toonde 
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namelijk aan dat ondanks de commerciële afgraving en het later ploegen van de locatie, er in de 

diepere ondergrond nog veel archeologische sporen resteerden, variërend van sloten en greppels, 

tot waterputten en sporen van huizen in de vorm van houtresten en vloerlagen. In plaats van op de 

archeologische locatie te bouwen heeft men er bij de uitbreiding van de woonwijk dan ook voor 

gekozen om de vindplaats te ontzien en verstorende werkzaamheden te beperken tot het graven van 

enkele sleuven voor nutsvoorzieningen en deze archeologisch te laten begeleiden.  
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Opzet van het Rapport 

Dit rapport betreft een standaardrapport zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA 3.3 – specificatie OS15). In het rapport worden de resultaten van het onderzoek 

besproken. Allereerst worden de administratieve gegevens in tabelvorm gepresenteerd gevolgd door 

een algemene inleiding (hoofdstuk 1) waarin wordt ingegaan op de aanleiding voor het onderzoek, 

de onderzoeksdoelen en -vragen, de vindplaats, methoden en technieken.  

De hoofdstukken 2 t/m 9 omvatten de deelrapporten van de specialisten, waarin de specifieke 

onderzoeksvragen met betrekking tot de specialismen worden beantwoord en de belangrijkste 

resultaten worden gepresenteerd. In hoofdstuk 10 volgt een conclusie en worden de algemene 

archeologische onderzoeksvragen uit het PvE beantwoord, gevolgd door de bijlagen die horen bij de 

verschillende hoofdstukken.  
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(zie fig. 1.2 en 1.3 voor kaarten) 

Kaart onderzoeksgebied: Zie fig. 1.1 

Archeoregio:  Archeoregio 7 (Fries-Gronings kleigebied)  

Landschappelijke ligging, grondgebruik en 

fysische geografie: 

Terpzool in het kleigebied (begonnen als vlaknederzetting in 

veenlandschap; de latere terp is afgegraven). 

Voortraject:  Zie hoofdstuk 1 

Beheer en plaats van de documentatie: Noordelijk Archeologisch Depot Nuis (NAD). 

Omschrijving onderzoeksopdracht (reden) Dit archeologisch onderzoek vormt onderdeel van een 

promotiestudie naar de vroege Friese veenontginningen. Deze 

promotiestudie maakt onderdeel uit van een meerjarig 

interdisciplinair project: Greep op het Water. De vorming van het 

Friese cultuurlandschap in de middeleeuwen. Het uit te voeren 

proefsleuven- en proefputtenonderzoek wordt gefinancierd door de 

Provincie Fryslân en de Rijksuniversiteit Groningen. 

De reden van het onderzoek is drieledig (zie ook het PvE): 

1. In de eerste plaats is er de wetenschappelijke interesse 

naar de relatie tussen bewoning en landschap. 

2. In de tweede plaats richt het onderzoek zich, met het oog 

op toekomstig beheer van deze kleine terpen in het 

voormalige randveengebied, op de conservering van en de 

invloed van erosie op de nog aanwezige terp 
3. Tot slot is het creëren van draagvlak voor toekomstig 

behoud van de terpen als aanleiding voor deze opgraving 

te noemen. 
Doelen van het onderzoek 1. Inzicht verkrijgen in de opbouw en ruimtelijke / 

chronologische ontwikkeling van de terp, in relatie tot het 
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omliggende landschap. 

2. Inzicht verkrijgen in de mate van erosie en conservering 

van de te onderzoeken terp. 

 

(zie PvE en hoofdstuk 1 voor een meer uitgebreide omschrijving van 

de doelen). 

Gespecificeerd verwachtingsmodel Datering: De vindplaats betrof mogelijk een verhoogde woonplaats 

(terp). Verwachte datering was late ijzertijd en Romeinse tijd en 

mogelijk midden-ijzertijd. 

 

Conservering: Op basis van eerdere terponderzoeken was de 

verwachting dat de gaafheid van structuren en sporen redelijk tot 

goed was. Wel was bekend dat de terp was afgetopt. 

 

Structuren en sporen: De verwachting was dat in de werkput een 

stratigrafie van terplagen en ophogingslagen zichtbaar zou zijn, met 

een maximale dikte van ca. 1 m. 

 

Vondstmateriaal: Vermoed werd dat er aardewerk uit diverse, zo 

niet alle, bewoningsperiodes gevonden zou worden. De 

aardewerkfragmenten zouden belangrijk zijn voor de datering van 

grondsporen. Daarnaast werden metalen voorwerpen, evenals 

natuursteen en mogelijk glas verwacht. De verwachting was dat de 

conservering van archeozoölogische en botanische resten zodanig 

goed zou zijn dat er zoölogisch, macrobotanisch en palynologisch 

onderzoek uitgevoerd zou kunnen worden, evenals onderzoek aan 

houten voorwerpen. 
Specifieke wensen opdrachtgever: n.v.t. 

Randvoorwaarden (indien van toepassing): Het onderzoek is verricht door een gecertificeerd archeologisch 

instituut (Groninger Instituut voor Archeologie / Rijksuniversiteit 

Groningen). Als projectleider functioneerde senior-archeoloog dr. 

J.A.W. Nicolay (GIA). De dagelijkse leiding in het veld berustte bij 

KNA-archeoloog drs. ing. M. Bakker (inmiddels senior KNA-

archeoloog). Het team bestond uit een veldtechnicus, specialisten en 

studenten van het GIA, evenals vrijwilligers van de Fryske Akademy. 

Beeldrapportage: Van de profielen, vlakken en bijzondere sporen zijn digitale foto’s 

gemaakt.  

Conservering materiaal: Het voorstel voor (de)selectie van de verschillende 

materiaalcategorieën en conservatie van enkele voorwerpen is 

verwerkt in een Evaluatie- en seletierapport dat is goedgekeurd door 

het bevoegd gezag en de depothouder. 

Enkele bijzondere houten en metalen voorwerpen kwamen in 

aanmerking voor conservatie. Metalen voorwerpen zijn in het LCM 

(Groninger Instituut voor Archeologie / Rijksuniversiteit Groningen) 

schoongemaakt; conservering heeft alleen plaatsgevonden als dat 

nodig of gewenst was. 
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Inleiding tot het archeologisch onderzoek: vijftien 

jaar boren en graven in de Bullepolder (2000-

2015). 

Marco Bakker 

1.1 INLEIDING 

Van 1 juni tot en met 3 juli 2015 heeft het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor 

Archeologie (GIA) een waarderend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een terprestant gelegen in 

de Bullepolder, ten noorden van Leeuwarden (fig. 1.1). Deze opgraving is de laatste van drie 

opgravingen die zijn uitgevoerd in het kader van het lopende promotieonderzoek naar de Friese 

veenontginningen uit de ijzertijd en Romeinse tijd (voor periodisering zie bijlage 1.1). De twee 

eerdere opgravingen zijn uitgevoerd ten noorden van Warten (2013) en in Sneek-Harinxmaland 

(2014).
1
 
2
  

ONDERZOEKSDOELEN EN REDENEN VOOR DE OPGRAVING 

Doel van het promotieonderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de vroege Friese 

veenontginningen. Onderzoeksthema’s die daarin een rol spelen zijn de datering en de organisatie 

van de ontginningen, de aard van de bewoning, het landschapsgebruik en de gevolgen van de 

ontginningen op het landschap. De uitvoering van nieuwe opgravingen was van cruciale betekenis 

voor het onderzoek omdat zo in het veld actief kon worden gezocht naar gegevens die nodig waren 

voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals die naar voren waren gekomen tijdens de 

inventarisatie en analyse van de resultaten van eerder archeologisch onderzoek. 

Behalve de wetenschappelijke interesse voor de vroege veenontginningen, is er nog tweede en 

minstens zo belangrijke reden voor de opgraving aan te voeren. De laatste decennia is namelijk 

duidelijk geworden dat de terpen in dit gebied door meerdere oorzaken aan erosie onderhevig zijn.
3
 

Omdat het gravend onderzoek naast archeologische gegevens ook informatie oplevert over de 

huidige conservering van de archeologische resten is de provincie extra geïnteresseerd in de 

resultaten van nieuw veldwerk. Met het oog op de bescherming en het toekomstige beheer van deze 

categorie van archeologische nederzettingen, kunnen de resultaten uit dit onderzoek namelijk 

relevant zijn voor de uitvoering en doorontwikkeling van het provinciale archeologiebeleid. Als 

aanvulling op de vragen van wetenschappelijke aard heeft de provincie dan ook extra 

onderzoeksvragen opgesteld over de conservatie van de terp. 

                                                           

1
 Voor Warten zie Bakker 2014 en Bakker 2017; Voor Sneek-Harinxmaland zie Bakker 2015 en Bakker et al. 2018. 

2
 Ter voorbereiding van het promotieonderzoek diende de opgraving die het GIA in 2012 te Arkum uitvoerde (Bakker 2013; 

Bakker & De Langen 2019). 
3
 Onder anderen Jager 1988; 1989; De Langen et al. 2000; zie ook de Veenweidevisie van Provincie Fryslân. 
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Een laatste reden voor een opgraving ligt op het vlak van voorlichting, educatie en 

publieksparticipatie. Opgravingen bieden namelijk de kans om de archeologie onder de aandacht van 

het grote publiek te brengen. Er verschenen dan ook artikelen over de opgravingen in regionale en 

landelijke kranten en tijdens de campagnes werden open dagen georganiseerd. Daarnaast werd 

tijdens de opgravingen aan archeologiestudenten van het GIA en andere universiteiten de 

gelegenheid geboden om veldervaring op te doen. Ten slotte was het ook voor amateurarcheologen 

mogelijk om deel te nemen aan het veldwerk. 

LEESWIJZER 

Nadat de onderzoekslocatie is gepresenteerd wordt ingegaan op eerder onderzoek dat op de locatie 

en in de directe omgeving is uitgevoerd. Samen met de algemene vragen die worden gesteld vanuit 

het promotieonderzoek en die welke betrekking hebben op de conservatie van de terp dienden deze 

oudere onderzoeksgegevens de formulering een groot aantal specifieke onderzoeksvragen. Op de 

presentatie van deze specifieke vragen volgen een beschrijving van het booronderzoek dat 

voorafgaand aan de opgraving plaatsvond, de gehanteerde opgravingsmethode en de uitvoering van 

de opgraving. Tot slot wordt ingegaan op de aandacht die het veldwerk heeft gekregen van publiek 

en media gevolgd door de organisatie en financiering van de opgraving. 

 
Fig. 1.1: Huidige omgeving van de onderzoekslocatie (gele cirkel) (Naar: Google Earth, d.d. 28-03-2012). 

 

1.2 DE ONDERZOEKSLOCATIE 

De onderzochte terplocatie in de Bullepolder (fig. 1.1) maakt deel uit van een groot aantal overslibde 

terpen in Oostergo, Friesland. Oostergo lag vroeger ten oosten van de Middelzee en de holocene 

geogenese van het gewest is in sterke mate bepaald door deze binnenzee en haar voorlopers zoals 

de Boorne. Deze invloed is ook nu nog herkenbaar aan de geologische opbouw van de omgeving van 

de opgravingsite. De Bullepolder bevindt zich namelijk in het gebied waarin van west naar oost 

gezien kleibodems via klei-op-veenbodems overgaan in veengronden. Verder naar het oosten liggen 

Camminghaburen 
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pleistocene zandgronden aan het oppervlak. De Bullepolder kent klei- en klei-op-veenbodem. In het 

onderzoeksgebied zijn ook veen- en zandlagen aangetroffen, maar dan op grotere diepte. De 

vroegste nederzettingen in het gebied werden voordat onderhavig onderzoek werd uitgevoerd, in de 

late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd gedateerd.
4
 

1.3 GEGEVENS UIT EERDER ONDERZOEK 

Voor het overzicht zijn alle in Archis vermelde terp(restanten) direct rond de onderzoekslocatie 

geïnventariseerd (fig. 1.1-1.5). In Archis blijken de vermeldingen van terpen in de buurt van de 

onderzoekslocatie zich te beperken tot het gebied ten noorden van de onderzoekslocatie. Direct ten 

zuiden van de onderzoekslocatie (Leeuwarden-Oost) zijn in Archis geen terpen aangegeven. Gezien 

de dichtheid van terpen ten noorden van Leeuwarden en de dichtheid van terpen ten zuiden en 

zuidoosten van Leeuwarden, is er waarschijnlijk sprake van een onderzoekslacune. De bouw van de 

hier nu gelegen wijk Camminghaburen is eind jaren ’70 van de vorige eeuw gestart en mogelijk zijn 

daarbij vindplaatsen opgemerkt gebleven of niet gemeld. Op de FAMKE, waarop de 

onderzoekslocatie staat aangegeven als ‘streven naar behoud’, blijkt in ieder geval één terp(restant) 

direct ten zuiden van de onderzoekslocatie te liggen (fig. 1.3). 

 
Fig. 1.2: Historische weergave van de omgeving van de onderzoekslocatie (gele cirkel) op de Bonnekaart 

(Chromotopografische Kaart des Rijks 1928, kaartnummer 92). Getuige de arcering aan de west- en zuidzijde van het 

terplichaam was de terp destijds een nog duidelijk herkenbaar landschapselement. 

Ten noordwesten van de onderzoekslocatie liggen op ongeveer een kilometer afstand in, rond en net 

ten oosten van het dorp Lekkum vier terprestanten (monument 9332, 9330, 7718, 

757=rijksmonument 45691: fig. 1.3). Ze zijn deels afgegraven en/of bebouwd. De eerste bewoning 

ervan stamt uit de late ijzertijd/Romeinse tijd. In Archis is aangegeven dat het oostelijke 

rijksmonument op een kwelderrug ligt. Dit geldt ook voor waarneming 436367 bij het dorp (fig. 1.4). 

Volgens Archis is hier aardewerk gevonden uit de Romeinse tijd. De clustering van vindplaatsen rond 

                                                           
4
 Taayke 1996, 132-140; Bakker 2013 
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Lekkum houdt verband met een kwelderwal/oeverwal die zich in noord-zuid richting uitstrekt langs 

de Dokkumer Ee.
5
 Hierop lag ten zuiden van Lekkum een terp met de naam Blitsaerd (Blitzaard) die in 

de tweede helft van de 19
de

 eeuw geheel is afgegraven.
6
 Belangrijk is dat die terp niet mag worden 

verward met de huidige onderzoekslocatie die bij het laatst uitgevoerde archeologische onderzoek 

als toponiem eveneens de naam Blitsaerd heeft gekregen.
7
 De onderzoekslocatie is toen zo genoemd 

wegens de gelijknamige woonwijk die hier momenteel wordt aangelegd. 

 
Fig. 1.3: De onderzoekslocatie (rode pijl) in het plangebied van de nieuwe stadswijk Blitsaerd (groen) op de Friese 

Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE). De nabij gelegen archeologisch monumenten die in Archis zijn 

opgenomen, zijn met M-nummers aangegeven, de terpen met alleen een waarnemingsnummer zijn met het bijbehorende 

W-nummer aangeduid (zie ook fig. 1.4). 

Ten noorden van de onderzoekslocatie liggen twee overslibde terpen die op de bodemkaart op de 

overgang liggen van zeeklei- naar veenbodems (fig. 1.4: monument no. 8010 en 8011). Beide hebben 

in Archis een datering toegekend gekregen die ligt in de late ijzertijd en de Romeinse tijd en zijn 

tijdens een inspectie beschreven door Jager onder RAAP code FR00076 en FR00075.
8
 Ze waren 

destijds nog herkenbaar als een (lichte) verhogingen in het veld.  

De meest noordelijke terp (no. 8011) was volgens Jager circa 50 bij 60 m groot. De toplaag was licht 

aangetast en verder alleen verstoord door een kleine proefput uit 1962. Uit de boorbeschrijving blijkt 

dat de terp bestaat uit een 70 cm dik vuil kleipakket op veen. In dit kleipakket zijn onder meer 

ijzerconcreties, veel aspartikels en houtskool, aardewerk en gecalcineerd bot aangetroffen. Volgens 

de bodemkaarten ligt de plek in een veengebied (fig. 5). Elzinga heeft tijdens een veldcampagne in de 

genoemde proefput dunne aangepunte houten paaltjes aangetroffen.
9
 Deze waren tot in het veen 

geslagen en gemaakt van verschillende houtsoorten waaronder berk. Ook zijn enkele zwaardere 

                                                           
5
 Eskens 2012, 41-42 

6
 Idem. 

7
 Bergsma & Essink 2006. 

8
 Jager 1988; 1989. 

9
 Elzinga 1962. De waarneming (238508) vermeldt nog een greppel en een tweede mesthoop begrensd door palen. Als 

andere vondsten worden nog genoemd een koeienhoorn, keramische speelschijfjes, een spinklos en fragmenten van een 

‘graankneuzer’ die aan twee kanten is afgeplat. 

m.9332 

m.7718 

m.9330 

m.8010 

m.8011, w.238508 

m.757, rm.45691, w.5213 

w.134241 

w.134240 / vpl 6 

w.134236 / vpl 2 
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palen blootgelegd. Volgens Archis was één paal(tje) verbonden met een dwarsbalk. Een aantal palen 

of paaltjes was in een rij opgesteld en begrensde een kuil die gevuld was met verwerkt veen en mest. 

In de terp zou reeds eerder een waterput zijn aangetroffen. Het hieruit afkomstige inheemse 

aardewerk zou volgens Elzinga dezelfde ouderdom hebben als het aardewerk uit de terplaag. Volgens 

Taayke stamt een deel ervan uit de eerste helft van de 1
ste

 eeuw n.C. en een deel uit de 2
de

 en/of 3
de

 

eeuw v.C.
10

  

 

 
 

Nummering Archis2:  m = monument rm = rijksmonument w = waarneming.  

Nummering Veenstra (2001): vpl = vindplaats (zie ook fig. 7).  

 

Fig. 1.4: Bodemkaart van de onderzoekslocatie (rode pijl) en omgeving in het overgangsgebied van klei in het westen naar 

veen in het oosten (Naar: Archis2, Alterra Bodemkaart van Nederland 1:50.000). De bodemgesteldheid van de 

onderzoekslocatie (waarneming 134236) is kMn43C. Inzet: Bodemkaart volgens Wageningen UR (maps.bodemdata.nl). De 

bodemgesteldheid van de locatie is hierop Mv41C (=klei op veen). Dit geldt eveneens voor de overslibde nederzettingen van 

waarneming 134240 en monument 8010. 

De meest zuidelijke terp (no. 8010) mat volgens Jager circa 40 bij 80 m en bevatte een circa 1,2 m 

dikke antropogene laag die nog grotendeels gaaf was. De west- en oostkant van de terp vielen samen 

met de sloten van het perceel. De zuidkant was over enige afstand aangetast door een brede 

tochtsloot. Een deel ervan strekte zich uit ten zuiden van deze sloot. Het determineerbare aardewerk 

stamt uit de late ijzertijd en/of Romeinse tijd en bestaat uit randschouderfragmenten met 

streepbandversiering en randfragmenten met gefacetteerde randen. Uit de boorbeschrijving blijkt 

verder de aanwezigheid van as- en houtskoolpartikels. Tot op een diepte van 150 cm -mv lag een 

kleipakket met in de onderste 30 cm een toenemend zandgehalte. Volgens de bodemkaart van Archis 

ligt de terp in het zeekleigebied (fig. 1.4), net als de onderzoekslocatie. Op de kaart van Wageningen 

UR (zie inzet) staat de bodemgesteldheid van beide locaties echter vermeld als kMn43C (klei op 

veen).  

                                                           
10

 Taayke 1996 IV, 129-130. 
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Wat verder opvalt is dat op de hoogtekaart zich rond de opgravingslocatie oude waterlopen lijken af 

te tekenen (fig. 1.5: rode detailkader; vergelijk echter bijbehorende foto RAF d.d. 1944: fig. 1.6). De 

plek was ooit gelegen aan een brede noordwest-zuidoost georiënteerde geul. Aan de zuidzijde zijn 

enkele geulen zichtbaar waarvan er één met een boog westwaarts gaat en dan afbuigt naar het 

zuidwesten. Dit is in de richting van een restant van een mogelijke geul die werd blootgelegd tijdens 

een archeologische begeleiding direct ten westen van de onderzoekslocatie.
11

 Deze geul zou naar het 

noorden hebben gelopen. Hij loopt in ieder geval niet in de richting van de terp, want daar is hij 

tijdens de begeleiding niet aangesneden. Op de foto van 1944 lijken in dit tussenliggende gebied nog 

de restanten van enkele kleinere geulen te liggen. Zo op het oog lijkt de meest westelijke ervan uit te 

komen bij het opgegraven geulrestant. 

 
Fig. 1.5: Hoogtekaart van de onderzoekslocatie en omgeving (Actueel Hoogtebestand Nederland (bron: AHN1, d.d. 

1998/1999). De onderzochte terp is niet meer als verhoging zichtbaar. Ten noorden van de locatie (zie rood kader, 

aangepaste legenda) tekenen restanten van een oud geulsysteem zich duidelijk af. Direct ten westen van de 

onderzoekslocatie is het restant van een natuurlijke geul (blauwe stip) blootgelegd (Bergsma & Essink 2006). 

 

Fig. 1.6: Op een foto van de RAF (d.d. 

10-09-1944, fotonummer 4285. 

Bron: watwaswaar.nl) is behalve 

hetzelfde geulsysteem (zie fig. 1.5) 

ook het vervolg ervan zichtbaar in de 

vorm van enkele zuidelijk gelegen 

vertakkingen (blauw geaccentueerd) 

die richting de nederzettingslocatie 

lopen. Op de AHN1 zijn deze 

zuidelijke vertakkingen niet meer 

aanwezig. Op de AHN2 is zelfs een 

groot deel van het geulsysteem 

binnen het rode kader op fig. 1.5 

onzichtbaar geworden. In hoofdstuk 

3 (par. 3.6) wordt dieper ingegaan 

op meer sporen van geulen en 

dichtgeslibde sloten zichtbaar op 

oude luchtfoto’s. 

                                                           
11

 Bergsma & Essink 2006 
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KARTEREND EN WAARDEREND BOORONDERZOEK DOOR RAAP (VEENSTRA 2001)  

Wegens de bouw van de nieuwe woonwijk Blitsaerd heeft H. Veenstra van RAAP in december 2000 

en januari 2001 een booronderzoek uitgevoerd in het plangebied.
12

 Tijdens dat onderzoek zijn zeven 

vindplaatsen naar voren gekomen (fig. 1.7). Sommige, zoals de huidige onderzoekslocatie (vindplaats 

2), waren al bekend, maar ook deze zijn opnieuw onderzocht. Alvorens in te gaan op de 

onderzoekslocatie worden eerst de overige vindplaatsen kort genoemd.  

 
Vindplaats 2 = onderzoekslocatie (rode pijl). Vindplaats 4 = dekzandrug. 

Vindplaatsen 6 en 7 = mogelijke, overslibde terpnederzettingen. 

 

Fig. 1.7. Kaart met de in 2001 geplaatste boringen in het door RAAP gewaardeerde plangebied van de nieuwe stadswijk 

Blitsaerd (naar: Veenstra 2001, 37, uitsnede van Kaartbijlage 1). Voor detailweergave van het rood omkaderde gebied met 

de door RAAP geplaatste boringen zie fig. 1.8. 

Vindplaats 1: waarneming 134235.
13

 

Deze plek was reeds eerder onderzocht en stond geregistreerd als een overslibde nederzetting uit de 

Romeinse tijd.
14

 Veenstra heeft geen bewijzen voor overslibbing gevonden en de genoemde datering 

niet kunnen bevestigen.  

Vindplaats 3: waarneming 134237.
15

 

De datering loopt uiteen van late ijzertijd tot en met Romeinse tijd tot late middeleeuwen/nieuwe 

tijd. De archeologische laag leek volledig te zijn opgenomen in de bouwvoor. In het veld was geen 

verhoging (meer) zichtbaar, waarschijnlijk door egalisatiewerkzaamheden enkele jaren eerder. Het 

zou een oude akker kunnen betreffen. 

Vindplaats 4: waarneming 134238.
16

 

De datering loopt uiteen van laat paleolithicum tot en met laat-neolithicum. Het gaat om een 

dekzandrug tot op 1,27 m -mv met een intact podzolprofiel. De omvang van de noordoost-zuidwest 

                                                           
12

 Veenstra 2001. 
13

 Veenstra 2001, 16, 19, 21-22, 27. 
14

 Marinelli 2000, cat.nr. 11, (documentatie niet beschikbaar); Archis CMA-code 6C-19, waarneming 5221 (beiden 

verwijderd). 
15

 Veenstra 2001, 19, 23-24, 27-28. 
16

 Veenstra 2001, 19, 24-25, 28. 
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georiënteerde rug is circa 250x75 m. Binnen de grenzen van de vindplaats ligt ook een deel van de 

onderzoekslocatie (fig. 1.8).
17

 

Vindplaats 5: waarneming 134239.
18

 

De datering loopt uiteen van laat paleolithicum tot en met laat-neolithicum. Het gaat om een 

dekzandrug tot op 2,76 m -mv met een intact podzolprofiel.  

Vindplaats 6: waarneming 134240.
19

 

Deze vindplaats is op basis van een aardewerkfragment gedateerd in de late ijzertijd - Romeinse 

tijd.
20

 Verder zijn er brokjes houtskool en verbrand leem in de bouwvoor aangetroffen. Er waren 

geen aanwijzingen voor niet-verstoorde sporen. Waarschijnlijk is de archeologische laag volledig 

opgenomen in de bouwvoor. De locatie ligt op de bodemkaart van Wageningen UR (fig. 4) in een 

gebied met klei op veen. Dit blijkt ook uit de boringen van Veenstra.
21

  

Vindplaats 7: waarneming 134241.
22

 

De vindplaats bevond zich buiten het onderzoeksgebied maar viel op als een lichte verhoging in het 

veld waarop men bezig was met de aanleg van een sloot. Naar aanleiding daarvan zijn de slootkant 

en afgegraven grond onderzocht. Ondanks het beperkte onderzoek zijn hierin enkele tientallen 

scherven aardewerk uit de Romeinse tijd aangetroffen. Veenstra geeft als datering de late ijzertijd/ 

Romeinse tijd op. Omdat de locatie buiten het plangebied viel is er geen booronderzoek uitgevoerd. 

Afgaande op de dichtstbijzijnde boringen bestaan de geologische lagen achtereenvolgens uit klei, 

zand, klei en veen. Op circa 70 cm onder het maaiveld bevindt zich een zandlaag die binnen een 

afstand van circa 100 m uit beeld verdwijnt (boorraai E-E’ en C-C’).  

Op basis van een nog herkenbare verhoging in het veld, vondsten, datering of overeenkomsten in 

geologie met de onderzoekslocatie zijn de vindplaatsen 6 en 7 op de kaarten aangemerkt als 

overslibde terpen (fig. 1-5). De overige vindplaatsen hebben niet de juiste datering of bieden te 

weinig aanwijzingen om ze als potentiële nederzetting aan te duiden.  

Vindplaats 2 (huidige onderzoekslocatie): Waarneming 134236.
23

 

Vindplaats 2 was reeds bekend bij aanvang van het boorproject. In het veld was geen verhoging 

(meer) zichtbaar, waarschijnlijk als gevolg van egalisatiewerkzaamheden.
24

 De nederzetting was 

gedateerd in de late ijzertijd/Romeinse tijd. Op basis van de archeologische indicatoren in de 

boringen is de omvang ervan gesteld op 125 bij 200 m (fig. 1.8). De locatie ligt op een kleilaag afgezet 

op veen en overlapt deels met de hierboven genoemde dekzandrug. Deze rug is duidelijk terug te 

vinden in de boringen (boorraai L-L’, M-M’ en O-O’). 
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 Veenstra 2001, 22. 
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 Veenstra 2001, 19-20, 25-26, 28. 
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 Veenstra 2001, 20, 28 
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 Veenstra 2001, 36, Kaartbijlage 2: boorraai E-E’, boring 91 en 37. 
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 Veenstra 2001, 17, 20. 
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Fig. 1.8. De onderzoekslocatie en de door RAAP in 2001 geplaatste boringen met kleurmarkering voor de aantallen 

archeologische indicatoren (naar: Veenstra 2001, 37, uitsnede van Kaartbijlage 1).  

Vindplaats 2 = de onderzoekslocatie (rode doorgetrokken lijn). 

Vindplaats 4 = dekzandrug (rode onderbroken lijn). 

Volgens Veenstra loopt het pleistocene (dek)zand gemiddeld genomen in oostelijke richting op (van 

4,5 naar 2,0 m -mv). In die richting is de holocene opbouw ook het meest divers. In enkele westelijk 

gelegen boringen ligt een dik kleipakket direct op het zand. Hij wijt dit onder meer aan erosie van het 

veen door inbraken van de zee. Uitgaande van de fysisch-geografische kaart van Stiboka zou hier een 

grens liggen tussen een kwelderwal en een getij-afzettingsvlakte.
25

 Naar het oosten toe neemt de 
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dikte van het veenpakket toe en in het uiterste zuidoosten de kleilaag niet dikker dan een zeer dun 

laagje gelegen op veen. In veel boringen op het terrein zijn afwisselende afzettingslagen zichtbaar. 

Tijdens de holocene genese hebben zich dus perioden voorgedaan van transgressie en regressie. Ze 

houden verband met de wisselende invloed van de Middelzee en haar voorgangers zoals de rivier de 

Boorne. Waarschijnlijk is het eerder genoemde geulsysteem ten noorden van de onderzoekslocatie 

(fig. 5) onderdeel geweest van dit kwelderlandschap. 

De locatie van de vindplaats is in de boringen duidelijk te herkennen aan de archeologische 

indicatoren.
26

 De contour van de vondstconcentratie ligt aan de noordzijde boven het hoogste punt 

van de rug (boring no. 176) en volgt de zuidflank ervan.
27

 Halverwege de contour (boring no. 159) 

verdwijnt de rug uit beeld.
28

 De hoogste concentratie vondsten bevindt zich rond en net ten zuiden 

van deze boring. In de boringen is aardewerk, houtskool, verbrand leem, verbrand en onverbrand bot 

en veraard veen aangetroffen in onverstoorde context. De scherpe breukranden van het aardewerk 

zouden er op duiden dat er geen verspoeling en verwering hebben plaatsgevonden. Het onverbrande 

bot wijst op een zeer goede conservering. Wel was de top van de woonlaag opgenomen in de circa 

40 cm dikke bouwvoor. De onverstoorde antropogene laag eronder was volgens Veenstra 10-75 cm 

dik.  

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK DOOR HET ARC (KOOPSTRA 2002) 

Ten zuiden van de onderzoekslocatie is in 2001 door het ARC een archeologisch onderzoek 

uitgevoerd.
29

 Daarbij is eerst een proefsleuf van 300 bij 4 m aangelegd (fig. 1.9). Deze is in een later 

stadium zuidwaarts uitgebreid met een evenwijdig liggende werkput van 12 bij 100 m en daarna 

noordwaarts, in de richting van de terpkern, met een haaks erop staande put van 30 bij 4 m. Alvorens 

in te gaan op de bevindingen volgt eerst een beschrijving van de natuurlijke ondergrond. De 

nederzettingsfasen worden daarna in chronologische volgorde behandeld aan de hand van het 

puttenplan (fig. 9) en de vlak- en profieltekeningen (fig. 10). 

 

Fig. 1.9. Puttenplan van de door ARC uitgevoerde IVO-P en DO in 2001 (Naar: Koopstra 2002, 6, afb.1.2) 

Volgens Koopstra lag aan de basis van de natuurlijke kleiafzettingen een circa 2,5 m dik veenpakket 

(fig. 10: beige).
30

 Dit bestond geheel onderin uit een dik pakket van vijf verschillende lagen met 

hoofdzakelijk kleiig rietveen. Hierop lagen vervolgens rietveen (circa 10 cm), wat Koopstra ‘molinia-

veen’ noemt, daarbij verwijzend naar het ‘pijpenstrootje’, de meest voorkomende plantensoort in dit 
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 Zie bijlage: Boorraaien Veenstra 2001( L-L’ nr. 160-49; M-M’ nr. 174-172; N-N’ nr. 113-116; O-O’ nr. 179-111). 
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veen (circa 25 cm) en oligotroof veen (circa 70 cm). Op dit veenpakket is een circa 15 cm dun 

mariene kleipakket aangetroffen (fig. 10: oranje). Dit bestond uit vettige grijze klei met dunne, 

horizontale, humeuze bandjes en een geringe hoeveelheid zand en calciumcarbonaat. Volgens 

Koopstra was er in de periode waarin laatstgenoemde laag werd afgezet, sprake van kweldervorming 

in een laag-energetisch milieu. Na de vorming van dit kleipakket is de locatie door de mens in gebruik 

genomen. De antropogene sporen lagen in en op deze klei- en veenlagen. 

 

Fig. 1.10. Werkputtekeningen van de door ARC uitgevoerde opgraving in 2001 (Naar: Koopstra 2002, 10-12, afb.2.1 - 2.3). 

 

Boven: werkputprofielen west-oost (3x), van boven naar beneden: werkput [5, 4, 3, 2]; [13, 12, 17]; [16, 15, 14]. 

 

Links: werkputprofielen noord-zuid (1x), van boven naar beneden: werkput 9, 11, 17. 

 

Onder: werkputvlakken (2x), van boven naar beneden: vlak 1 en 2. Voor de posities van profielen en vlakken zie fig. 9. 
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Eerste fase 

Gedurende de eerste fase was er volgens Koopstra alleen sprake van veenwinning (fig. 1.10: 

blauw).
31

 Op basis van het in de sporen aangetroffen streepbandaardewerk is deze fase gedateerd in 

de late ijzertijd, ongeveer rond 50 v.C. Er zijn uit deze periode vijf grotere greppels aangetroffen van 

2 m breed en maximaal 1 m diep, vier kleinere en dertig ronde/ovale kuilen met een diameter van 2 

tot 5 m en 0,9 tot 1,4 m diep. De meeste greppels hebben een noordwest-zuidoost oriëntatie, twee 

kleinere staan hier haaks op. Volgens Koopstra dienden de greppels vermoedelijk voor ontwatering 

terwijl de kuilen overblijfselen waren van veenwinning. Ten oosten en westen van de greppels zijn 

twee zeer grote en diepe veenwinputten aangetroffen. Gezien de grote afmetingen zouden deze 

volgens Koopstra voor ‘commerciële’ doeleinden zijn gebruikt. Koopstra stelt dat meestal alleen het 

oligotrofe en ‘molinia-veen’ werd gewonnen. Waarschijnlijk omdat het onderliggende rietveen een 

te hoog kleigehalte bezat. In een aantal gevallen tekenden zich in de sporen duidelijke schepsteken 

af. In verscheidene kuilen zijn kleibrokken en kleizoden aangetroffen, vermoedelijk afkomstig uit de 

oorspronkelijke overslibbingslaag. 

In verband met het vondstarme karakter van de sporen uit deze periode wordt bewoning door 

Koopstra niet waarschijnlijk geacht. Bovendien ontbraken afvalkuilen, waterputten of andere 

bewoningssporen. Opmerkelijk is echter dat voor een relatief groot oppervlak de ingravingen niet 

dieper reikten dan de dikte van de kleilaag. Dit zou een aantal kuilen betreffen die vooral goed 

zichtbaar zijn in het meer dan 100 m lange noordprofiel (fig. 10: profiel 1). Het ging hier volgens 

Koopstra om de winning van kleizoden en niet om veenwinning. Het steken van de zoden zou volgens 

hem in een breder verband kunnen worden gezien, dat wil zeggen als aanwijzing voor de ontginning 

van het gebied. Waarop hij precies doelt en waarom dan juist alleen de kleilaag verwijderd werd, is 

evenwel niet duidelijk.  

Hoewel hij het niet waarschijnlijk acht, stelt Koopstra dat de gestoken kleizoden ook gebruikt kunnen 

zijn voor het opwerpen van een woonpodium. Betoogd wordt dat, als er in deze eerste fase 

bewoning is geweest, de resten ervan ten noorden van de proefsleuven moeten worden gezocht. Hij 

baseert dat op de verspreiding van de veenwinningsporen. Vooral de oostelijke en westelijke flanken 

van het opgegraven deel zouden namelijk op relatief grote schaal zijn afgegraven. Hiertussen zijn 

vooral kleinere en ondiepe sporen aangetroffen. Dit betreft onder andere de sporen waaruit alleen 

kleizoden zijn gewonnen. Daarnaast verwijst hij naar de opbouw van het profiel. Richting het 

noorden, waar zich de kop van de dekzandrug bevindt, lopen alle antropogene en natuurlijke 

profiellagen omhoog. Dit was ook al zichtbaar in de boringen van Veenstra.
32

 Een mogelijke locatie 

zou in dat geval de verwachte plek van de latere terpkern zijn (fig. 1.11). De locatie daarvan leidt hij 

af uit de nog te bespreken radiaire sporenconfiguratie uit de tweede fase. 

Verlatingsfase 

De afzetting van mariene klei luidt een verlatingsfase in.
33

 Onderin een aantal kuilen en greppels 

bestond deze nieuw afgezette klei uit slappe klei met dunne, humeuze lagen verspoeld veen. 

Daarboven bevond zich een lichtgrijze amorfe kleivulling. Vanuit de ingravingen liepen scheuren het  
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 2002, 9-16. 
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 Zie bijlage: Boorraaien Veentra 2001 (boorraai O-O’, boring 144 (zuid) t/m 164 (noord)). 
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 Koopstra 2002, 14-16. 
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veen in. In deze scheuren bleek klei te zijn afgezet, reden om deze lagen te duiden als zogenaamde 

klapkleilagen (fig. 10: grijs). Volgens Koopstra is de volledige nederzetting daarna afgedekt met een 

tot 30 cm dik geelgrijs pakket (fig. 10: geel). Hierin werd klei afgewisseld door lenzen van fijn 

wadzand. De grote hoeveelheden wadzand en calciumcarbonaat zouden duiden op een energetische 

afzettingsfase. Deze zou volgens een schatting door P.C. Vos (nu Deltares, destijds nog TNO) circa 30-

90 jaar hebben geduurd. 

Tweede fase 

De nederzetting uit de tweede fase (fig. 10: groen) zou volgens Koopstra het klassieke beeld vertonen 

van een boerenbedrijf in een kwelderlandschap.
34

 Deze fase is op basis van het aardewerk gedateerd 

in de Romeinse tijd. Er zouden uit deze periode geen aanwijzingen zijn gevonden voor veenwinning. 

Tijdens deze fase is de kern van de terp opgeworpen. De spoorconfiguratie wordt gekenmerkt door 

een radiair slotensysteem. Op basis van deze geometrie en de posities van overige sporen heeft 

Koopstra een plattegrondreconstructie gemaakt van de terp (fig. 11). Hierop wordt de locatie van de 

bewoningskern geschat als gelegen op circa 10 m ten noordwesten van werkput 9 (fig. 11: grijs). 

Verder onderscheidt Koopstra een erfzone met waterputten (fig. 11: oranje), de terpflank met 

slootsystemen (fig. 11: groen) en tenslotte een terpuitbreiding (fig. 11: rood) uit de derde fase die 

nog besproken zal worden.  

De terpflank met het slotensysteem is begrensd door het restant van een ringsloot (fig. 10 en 11: 

groen). De door Koopstra opgetekende zone meet circa 150 bij 120 m. Volgens hem zijn er minimaal 

elf sloten aangetroffen die alle behoorden tot één radiair systeem (fig. 10: donkergroen 

geaccentueerd). Ze zouden loodrecht staan op de ringsloot. De sloten varieerden in diepte van circa 

30 tot 150 cm. In één sloot werden drie lagen wilgentenen aangetroffen. Deze zouden mogelijk als 

versteviging van de slootkant hebben gediend of in het water zijn gelegd om ze flexibel te maken. 

Gezien de zeer beperkte afmeting van de drie bundels (Koopstra 2002, 18, afb. 2.9) lijkt dit laatste 

meer waarschijnlijk. 

De door Koopstra opgetekende erfzone meet circa 100 bij 75 m (fig. 1.11: oranje). In deze zone zijn 

zeven waterputten aangetroffen (fig. 10: groen, ronde sporen in werkput 9). De ronde waterputten 

met een diameter van circa 1 m waren zonder versteviging van de wanden tot in het pleistocene 

zand gegraven. Naast waterputten zijn in deze werkput ook enkele afvalkuilen aangetroffen. In 

enkele putten en een kuil lagen in totaal achttien complete, handgevormde potten. In één van de 

putten zijn houten objecten gevonden. Volgens Koopstra waren de putten stratigrafisch moeilijk te 

plaatsen, maar konden ze worden gedateerd op basis van het aardewerk. Twee putten zouden 

afkomstig zijn uit de 1
ste

 eeuw n.C., de overige uit 100-250 n.C. Gezien hun vorm en magering zouden 

de aardewerkscherven die in de sloten en op de terpflanken zijn gevonden qua ouderdom 

corresponderen met de potten uit de waterputten. 

De door Koopstra opgetekende bewoningskern meet circa 40 bij 25 m (fig. 11: grijs). In de 

werkputten is deze bewoningskern niet aangesneden, maar de vermoedelijke locatie ervan is 

bepaald op basis van de richting van de radiaire sloten. Het snijpunt van deze lijnen, bepaald door 

het denkbeeldig doortrekken van de sloten, zou dan de bewoningskern aanduiden. 
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Fig. 1.11. De terpreconstructie volgens Koopstra (2002, 64, afb. 10.1). De werkputten van 2001 en 2006 en de voorlopig 

geplande werkputten 1 en 2 zijn geprojecteerd op de kaart met archeologische indicatoren (voor legenda boringen zie fig. 

8a, (Veenstra 2001)).  

bewoningskern erfzone met waterputten terpflank met slootsystemen terpuitbreiding 

werkputten 2001 werkputten 2006 voorlopig geplande werkputten en uitbreidingen 2015 

 

Vegetatiehorizont 

Volgens Koopstra (ibid., 18) is de kernterp samen met de omliggende kwelder vervolgens overgroeid 

geraakt door kwelder- en/of andere zoutminnende planten. Het oppervlak is namelijk afgedekt met 

een vegetatiehorizont (fig. 10: bruin). Hij leidt hieruit af dat de zee in deze periode een verminderde 

invloed op het gebied heeft gehad. 

Derde fase 

Na de tweede fase waarin de kern van de terp voor het eerst is opgeworpen, volgt een derde fase 

waarin de terp verder is uitgebreid (fig. 10: rood).
35

 De door Koopstra opgetekende totale uitbreiding 

meet circa 250 bij 200 m (fig. 11: rood). Volgens Koopstra  is de vondstdichtheid (14,9% versus 72%) 

en spoordichtheid van deze derde fase veel lager dan die van de tweede. Dit zou het gevolg geweest 

zijn van aftopping van de terp tijdens egalisatiewerkzaamheden. Volgens de toenmalige 

grondgebruiker zou de terp in de jaren daarvoor nog tot een hoogte van 1,5 m hebben gereikt. De 

afgeschoven terpaarde zou over het omliggende terrein verspreid zijn.  
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Volgens Koopstra blijkt verder uit de profielen dat de terp in deze derde fase tenminste twee maal 

werd uitgebreid. Toen zou een nieuwe ringsloot zijn gegraven (fig. 10: rood). Hoewel de terp zowel in 

hoogte als qua oppervlak toenam, is door Koopstra voor de ringsloot vrijwel dezelfde contour 

aangehouden. Halverwege werkput 9 zou eveneens een nieuwe, brede sloot zijn gegraven. Deze 

reikte tot in het veen. Aan de noordzijde bleek de sloot gedeeltelijk oversneden door een 

zodenpodium. Volgens Koopstra was het vondstloze podium stratigrafisch niet te relateren aan een 

laag waarin wel vondsten waren gedaan, en was daardoor moeilijk te dateren. De bovenkant van het 

podium bleek opgenomen in de bouwvoor. Koopstra acht het mogelijk dat het podium bedoeld was 

als een grondverbetering voor een schuur of woonhuis uit de derde fase. 

Wat opvalt aan de inkleuring van de brede sloot en het podium in werkput 9 is dat deze wel zijn te 

zien in het profiel maar niet in de vlakken (zie fig. 10). Hierdoor is onduidelijk hoe de afmetingen van 

beide zich verhouden tot de locaties van de waterputten. Deze waterputten zijn toegeschreven aan 

de tweede fase, maar de datering van het aardewerk hieruit bestreek vrijwel de gehele terpfase. 

Opmerkelijk is verder dat het podium, althans volgens de inkleuring, direct op het veen ligt. Dit zou 

inhouden dat bij de aanleg van het podium eerst alle onderliggende antropogene en natuurlijke 

lagen zijn uitgegraven.  

Sporen definitieve verlating 

De gehele uitbreidingsfase en daarmee ook de derde bewoningsfase wordt geologisch gezien 

afgesloten door de afzetting van een circa 30 cm dik overslibbingspakket van klei (fig. 10: lila). 

Koopstra  plaatst het verlaten van de terp rond 300 n.C.
36

 

Vondstmateriaal 

Het aardewerk was als volgt aan de drie afzonderlijke bewoningsfasen toe te schrijven: aan de eerste 

fase 3% (n=170), aan de tweede fase 72% (n=4606) en aan de derde fase 15% (n=954, waarbij 10% 

(n=656) uit niet te dateren context afkomstig bleek.
37

 Bij de determinatie is door het ARC gebruik 

gemaakt van Taayke’s aardewerktypologie voor Oostergo.
38

 

Op basis van het streepbandaardewerk is de eerste fase gedateerd als afkomstig uit de late ijzertijd, 

rond 50 v.C. De herkomst van het materiaal uit de tweede fase was redelijk evenwichtig verdeeld 

over de terplaag (circa 40%), waterputten (circa 30%) en sloten (circa 30%). Het betrof verschillende 

eng- en wijdmondige potten van het type G5 en G6 en een beker van het K4-type. Wat betreft de 

datering lijkt het aardewerk van de tweede fase in twee groepen uiteen te vallen. De eerste groep is 

door Koopstra gedateerd in de 1
e
 eeuw n.C., de tweede in de periode van 100-250 n.C. Men kan zich 

afvragen of deze tweedeling klopt, aangezien de gebruiksperiode van sommige G5 subtypes overlapt 

met die van het G6 type.
39

 Het aardewerk uit de derde fase is volgens Koopstra vergelijkbaar met dat 

uit de tweede fase. De sporen zouden dankzij een randfragment met vingerafdrukken (type V4c) en 

een aantal typerende puntoorfragmenten (type G6 en G7) globaal in de 2
e
 en 3

e
 eeuw kunnen 

worden geplaatst. 
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Onder het aardewerk waren 13 keramische artefacten.
40

 Het staat niet vermeld tot welke fase ze 

behoren. Uit de vondst van spinsteentjes, (weef)gewichten en huttenleem met touwindrukken is op 

te maken dat men aan textielfabricage deed. Het hout betreft eikenhout en wilgenhout, waaronder 

de eerder genoemde wilgentenen die zijn gevonden in een slootvulling.
41

 De bewerkte houten 

vondsten bestaan uit een wilgenhouten sierelement, een eikenhouten tapse pen, een eikenhouten 

gebogen lat en een eikenhouten vierkantige karndeksel. Determinatie van laatstgenoemd object is 

gedaan aan de hand van de vorm en gebruikssporen. Deze zouden lijken op die van karnonderdelen 

die zijn aangetroffen in middeleeuwse terpen te Rasquert en Leeuwarden.
42

 Dit zou mogelijk het 

oudste bewijs zijn voor het maken van boter. Al het bewerkte hout is aangetroffen in een waterput 

die is gedateerd in de tweede fase. 

De conservering van het botmateriaal was zeer goed, met als uitzondering de botten die in een 

venige context zijn aangetroffen.
43

 Het meeste materiaal is afkomstig uit de tweede fase (84%), 

gevolgd door de eerste (11%) en derde fase (4%). In alle fasen was rund (circa 50%) de meest 

aangetroffen diersoort, gevolgd door schaap/geit. Het belang van schaap/geit lijkt in de eerste fase 

iets groter te zijn geweest dan in de latere fasen. Het aandeel van hond (pas vanaf de tweede fase), 

varken, paard en wild is beperkt. In alle fasen lijkt vleesproductie een belangrijke rol te hebben 

gespeeld. Hoewel voor de eerste fase geen bewoning is aangetoond, kan op grond van het 

slachtafval worden aangenomen dat de dieren ter plekke zijn geslacht. Uit de pathologisch 

verschijnselen van het botmateriaal van een rund uit de eerste fase blijkt dat dit rund als last- of 

trekdier is gebruikt. Resten van kalveren uit de tweede en derde fase maken duidelijk dat behalve 

vlees ook melk beschikbaar was. Dit laatste sluit aan bij het als karndeksel gedetermineerde houten 

object en een mogelijke toename van weideplanten in de botanische resten. Uit deze fasen dateren 

verder een dobbelsteen en twee bikkels van been. 

De voor botanisch onderzoek geselecteerde monsters bleken zeer rijk te zijn aan macroresten.
44

 In 

alle fasen maakte de zoete component ongeveer de helft van alle resten uit. Het zijn overwegend 

planten uit een vochtige omgeving. In de eerste fase zou men in de zomermaanden in de buurt van 

de locatie hebben geakkerd. Uit deze periode zijn (dors)resten van vlas en gerst aangetroffen en 

akkeronkruiden die op akkerbouw wijzen. Het zou volgens De Roller bewoning in deze fase 

aannemelijk maken. Tijdens de tweede en derde fase zijn deze soorten aangevuld met huttentut en 

zwarte mosterd. Bovendien verschijnen er in de monsters weideplanten die wijzen op een toename 

van begrazing. Hieruit blijkt andermaal het in sinds de tweede fase toegenomen belang van de 

veeteelt. In deze fase is er tevens sprake van een toename van een zoute component in de 

macroresten. Recenter onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat een deel van de botanische resten 

mogelijk zijn ingespoeld; bemonsterd zijn namelijk de kleivullingen van dichtgeslibde sloten en 

greppels. De gedomesticeerde component kan daarom evengoed afkomstig zijn van verderop 

gelegen kweldernederzettingen. 
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41
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ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING (AB) DOOR HET ARC (BERGSMA & ESSINK 2006) 

In 2006 is door ARC een archeologische begeleiding uitgevoerd bij de aanleg van een nieuwe sloot in 

de periferie aan de westzijde van de terp (fig. 11).
45

 Hierbij zijn greppels, kuilen en voetafdrukken in 

het veen gevonden. Een vondstloze waterput, diameter circa 1,5 m, was tot in het pleistocene zand 

gegraven. De put was waarschijnlijk opgebouwd uit veenplaggen en kleizoden. Zowel de dikkere 

veenlagen als de sporen concentreerden zich voornamelijk aan de oostzijde van het onderzochte 

terrein. Dit is de zijde waar zich de terp bevond. Richting het zuiden en westen verdwenen het veen 

en de sporen uit beeld. Aan de westzijde van het terrein bevond zich een natuurlijke geul die 

mogelijk naar het noorden liep. Deze is door de onderzoekers geïnterpreteerd als een natuurlijke 

grens van het veenwinningsterrein. 

De vondsten zijn afkomstig uit de kuilen, greppels en lagen verspreid over het vlak. Ze bestaan uit 

een speelsteentje en botten van rund en uit aardewerkscherven van Taayke’s type G5 en type G6. Op 

grond van het aardewerk zou dit neerkomen op een datering in de vroeg- en midden-Romeinse tijd. 

De vondstloze waterput werd oversneden door een greppel die door de onderzoekers is gedateerd in 

late ijzertijd, net als met Koopstra’s eerste fase. Hoewel het dateerbare materiaal uitsluitend uit de 

Romeinse tijd stamt, zijn de sporen gedateerd in de late ijzertijd. Volgens de onderzoekers zouden 

deze vondsten uit de Romeinse tijd door vergraving in de oudere sporen terecht zijn gekomen. De 

waterput is zou daarmee echter zijn gedateerd in een periode die nog vooraf zou gaan aan de eerste 

fase. 

De datering van de sporen in de late ijzertijd lijkt afgestemd te zijn op de eerdere conclusies van 

Koopstra dat er tijdens de Romeinse periode geen veen meer werd gewonnen.
46

 Een duidelijke 

aanleiding, iets wat uit het sporenbeeld zou blijken, wordt echter niet gegeven. Al het dateerbare 

vondstmateriaal blijkt feitelijk afkomstig uit de tweede en derde fase van Koopstra. Het is ook niet 

onmogelijk dat in deze periode nog gebruik werd gemaakt van de aanwezige brandstoffen in de vorm 

van veen. Veel veen was immers op geringe diepte nog steeds in de ondergrond aanwezig en 

gemakkelijk te winnen. Dit plaatst ook de waterput in een andere periode en niet noodzakelijkerwijs 

voor de eerste fase. Of die periode dan late ijzertijd is of een fase van de Romeinse tijd is niet te 

zeggen. Interessant is de vondst van een geul of grote sloot die mogelijk naar het noorden zou lopen. 

In deze richting is op de AHN-hoogtekaart en een oude luchtfoto (fig. 5 en 6) nog een restant van een 

geulsysteem te zien dat inderdaad in de richting van de locatie lijkt te stromen.  

1.4 ONDERZOEKSVRAGEN 

Op basis van het vooronderzoek en in samenspraak met de betrokken specialisten zijn specifieke 

onderzoeksvragen opgesteld in het Programma van Eisen (Top & Bakker 2015). Niet voor alle 

specialismen zijn specifieke vragen opgesteld, maar indien dit wel is gedaan worden deze 

specialistische vragen zo goed mogelijk beantwoord in de bijbehorende deelhoofdstukken. De 

archeologische vraagstellingen worden beantwoord in hoofdstuk 10 van deze bundel. De vragen 

luiden als volgt: 
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ARCHEOLOGISCHE VRAAGSTELLINGEN 

Vragen over de bewoning: 

1. Welke fasering is aan te brengen aan de hand van de sporen en dateerbaar materiaal 

(aardewerk/
14

C/jaarringen) en zo ja, hoe verhoudt deze zich tot de fasering van Koopstra 

(2002)? 

2. Was de vroegste bewoning seizoensgebonden (Koopstra 2002) of permanent? 

3. Indien er sprake was van een verlatingsfase, zijn er dan aanwijzingen voor een ander gebruik 

van de terp, bijvoorbeeld als bouwland (akkerlagen)? 

4. Is er eerst sprake van een vlaknederzetting of verbleef men gelijk bij de start van de 

bewoning al op een kunstmatig opgeworpen podium? 

5. Hoe verhoudt zich de uitbreiding van een podium/terp tot de hoogtegroei van het 

podium/de terp? Is verticale groei te relateren aan overstromingen dan wel is horizontale 

groei te relateren aan uitbreiding of de economie van de nederzetting (structuren, veestapel, 

andere activiteiten)? 

6. Hoe verhouden de greppel/slootsystemen uit de verschillende fases zich tot elkaar? 

(veenwinning, terp, uitbreiding 1+2: oriëntatie, aantal, lengte, breedte, diepte, afstand) 

7. Hoe verhouden de bevindingen zich tot de huidige kennis van andere 

ontginningsnederzettingen zoals Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-

Harinxmaland, Arkum en Wartena-Noord? 

Vragen over eventuele resten van gebouwde structuren: 

1. Zijn er resten van gebouwde structuren en wat zeggen deze over de vorm en afmetingen, 

bouwwijze, gebruik (functie, indeling, onderhoud en reparaties, levensduur en verlating) en 

datering van de gebouwde structuren? 

2. Wat is de aard, herkomst en bouwkundige toepassing van de gebruikte bouwmaterialen? 

3. Welke keuzes zijn er gemaakt bij het gebruik van kleizoden wat betreft: 

•  toepassing voor type structuur: podia, huis, put? 

•  muren en wanden per structuur algemeen: lengte/breedte/diameter van structuur, 

muurdikte en -hoogte, stapelpatroon? 

•  variaties bij ronde, lange en kopse wanden, hoeken, deuropeningen? 

•  deuropeningen: aantal, breedte, positie in de wand? 

•  extra ondersteuning middels andere bouwelementen? 

•  kleizoden: samenstelling, herkomst, lengte, breedte, dikte, variaties? 

•  wijze van belasting (punt, gelijkmatig verdeeld, constant, wisselend), richting van 

belasting (verticaal, horizontaal binnen- of buitenwaarts) 

4. Hoe verhouden de locaties van sporen en structuren zich tot het reliëf van de dekzandrug en 

welke keuzes kunnen daaruit worden afgeleid voor het ruimtelijk gebruik van het terrein?  

5. Hoe verhouden de bevindingen zich tot de huidige kennis van andere 

ontginningsnederzettingen zoals Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-

Harinxmaland, Arkum en Wartena-Noord? 
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Vragen over het landschapsgebruik en sporen van ontginningsactiviteiten: 

1. Zijn er sporen van menselijke activiteiten, zoals ontginningssloten of dijken, in de periode 

voorafgaand aan de eerste bewoning? 

2. Hoe kan de winning van kleizoden in de veenwinningsfase worden verklaard? 

3. Hoe verhoudt de ligging van de terp zich tot de aanwezigheid van vroegere geulen? 

4. Zijn er aanwijzingen voor (tussentijdse) overstromingen van de terp? Zo ja, hoe houden zij 

verband met de ontginningsactiviteiten van de vroege bewoners en de verandering van het 

omliggende landschap? 

5. Hoe verhouden de bevindingen zich tot de kennis van andere ontginningsnederzettingen 

zoals Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-Harinxmaland, Arkum en Wartena-

Noord? 

Vragen over de conservering van de terp: 

1. Hoe is de staat van conservering van:  

•  ingegraven sporen? (sloten/greppels, (afval)kuilen, water- en veenputten) 

•  opgeworpen sporen? (podium, terplagen) 

•  sporen van bovengrondse structuren? (gebouwen, spiekers) 

•  (an)organisch materiaal in genoemde sporen? 

2. Hoe verhouden deze zich tot elkaar in:  

•  ruimtelijk opzicht? (kern-periferie, top-terpzool-ingegraven sporen) 

•  de tijd? (bewoning, landbouw, huidige nieuwbouw stadswijk) 

3. Zijn er toekomstige verstoringen te verwachten ten gevolge van nieuwbouw: 

•  direct korte termijn? (grondverzet) 

•  indirect lange termijn? (verandering afwatering/grondwaterpeil) 

4. Worden er, gelet op de kwaliteit van de vindplaats en mogelijke verstoringen, 

beschermingsmaatregelen geadviseerd? Zo ja welke zijn dat dan? Kunnen de archeologische 

resten worden ingepast als een toegevoegde waarde voor de nieuwe wijk? 

5. Hoe verhouden de bevindingen zich tot de huidige kennis van andere 

ontginningsnederzettingen zoals Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-

Harinxmaland I, Arkum en Wartena-Noord? 

6. Is de terp net als de onderzoekslocatie Wartena-Wartiens (Bruinsma 1968) en Wartena-

Noord (Bakker 2013) deels weggezakt in de venige ondergrond? 

ARCHEOLANDSCHAPPELIJKE VRAAGSTELLINGEN 

De geo- en archeolandschappelijke vragen betreffen de landschappelijke veranderingen voor, tijdens 

en na de terpaanleg (zie hoofdstuk 2). 

Landschappelijke uitgangssituatie voor de aanleg van de terp: 

1. Bestaat de ondergrond van de terp uit veen of klei-op-veen? 

2. Hoe dik is het pakket veen onder de terp waar de terp op ligt; uit welke soorten veen bestaat 

dit pakket en hoe dik zijn deze lagen? 
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3. Hoe zettingsgevoelig zijn de afzettingseenheden onder de terplagen en zijn ze geschikt als 

zeespiegelindexpunten? 

4. Zijn er in de onderliggende grondlagen oude bodemniveaus te herkennen ('vegetatie- 

horizons')? 

5. Hoe oud zijn de laageenheden/afzettingsmilieus onder en naast de terp (is er sprake van een 

Tinga-achtig complex)? 

6. Hoe is het grenscontact tussen de kernterp (podium) en de onderliggende natuurlijke 

bodem? Hoe is het naastliggende contact tussen de eventuele terpuitbreidingslagen en de 

natuurlijke ondergrond? Is het podium aangelegd op een onverstoorde of verstoorde 

(vertrapte en/of beakkerde) ondergrond? 

Landschappelijke situatie vlak voor en tijdens de terpbewoning: 

1. Zijn er natuurlijke overstromingslagen in het terplichaam aanwezig, en zo ja, welke 

lithologische en sedimentologische karakteristieken hebben deze? 

2. Hoe zag het paleolandschap rond de onderzoeksterp eruit tijdens de verschillende 

sedimentatiefasen voor, tijdens en na de terpaanleg (landschapsreconstructie op basis van 

beantwoording van bovengenoemde vragen)? 

3. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen wat betreft de geologische en 

paleolandschappelijke ontwikkeling van de site Leeuwarden-Bullepolder in vergelijking met 

andere geoarcheologisch onderzochte veenontginningsnederzettingen zoals Hempens-

Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-Harinxmaland, Scharnegoutum, Arkum en de 

bekende locaties rond Wartena (Fr.)? 

4. Hoe wordt de geogenese van de Middelzee zichtbaar en waaruit bestaan de afzettingen van 

de Middelzee? Levert dit onderzoek nieuwe gegevens op over de vorming van de Middelzee 

en welke oude veronderstellingen kan het bevestigen? 

5. Bevestigt het paleolandschappelijk onderzoek te Leeuwarden-Bullepolder de bestaande 

opvattingen over de regionale wordingsgeschiedenis van dit deel van Oostergo of zijn er 

landschappelijke ontwikkelingen waarneembaar op basis waarvan de opvattingen over de 

genese van dit gebied moeten worden aangepast? 

ARCHEOBOTANISCHE VRAAGSTELLINGEN 

1. Hoe zag de vegetatie eruit bij de aanvang van de bewoning (analyse veenmonsters)? 

2. In hoeverre zijn mestpakketten die in terpen worden aangetroffen uniform van 

samenstelling? 

3. Zijn eventuele verschillen in bovenstaande terug te voeren op specifieke seizoensbegrazing, 

verschillende begrazingszones op het veen en bijvoedering (met hooi dan wel dorsafval)? 

4. Is er sprake van lokale akkerbouw? 

5. Valt bij aantreffen van meerdere cultuurgewassen (Linum, Hordeum) te bepalen welke 

akkeronkruiden bij de verbouw van welke gewassen horen? 

6. Hoe ontwikkelt de (mogelijke) akkerbouw en de veeteelt zich in relatie tot de 

overstromingsfrequentie? 

7. Wat is de herkomst van plantenresten in mestmonsters en slootvullingen? 

8. Hoe kunnen deze plantenresten gekoppeld worden aan lokale productie, veeteelt en import? 
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9. Kunnen de plantenresten gekoppeld worden aan elke door Koopstra (2002) voorgestelde 

fasering veenwinning, verlating (overspoeling), startfase terp, vegetatiehorizont, uitbreiding 

(2 fasen?) en verlating (overspoeling)? 

10. Zo ja, kunnen dan de deposities van bijvoorbeeld aardewerk in putten en kuilen (zie startfase 

terp) ook gekoppeld worden aan natuurlijke fenomenen of een alternatieve chronologie? 

11. Hoe verhouden de bevindingen zich tot andere ontginningsnederzettingen zoals Hempens-

Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-Harinxmaland I, Arkum en Wartena-Noord? 

VRAGEN ARCHEOZOOLOGISCH ONDERZOEK 

1. Wat was de rol van de verschillende diersoorten voor de voedselvoorziening van de 

terpbewoners? 

2. Wat valt er aan de hand van de zoölogische resten (inclusief wilde fauna) te zeggen over het 

gebruik van en de variatie in het landschap rondom de terp? 

3. Hoe werden de dieren/dierresten gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld werktuigen? 

4. Is er een verschuiving in de tijd te zien m.b.t het landschapsgebruik en de samenstelling van 

de veestapel? 

5. Is er sprake van rituele deposities waarbij dieren een rol spelen? 

6. Hoe verhouden de bevindingen zich tot andere ontginningsnederzettingen zoals Hempens-

Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-Harinxmaland I, Arkum en Wartena-Noord? 

VRAGEN TEN AANZIEN VAN DE FYSIEKE KWALITEIT 

1. Hoe is het archeologisch bodemarchief en het aanwezige vondstmateriaal beïnvloed door 

uitdroging, bioturbatie, oxidatie en grondbewerking? 

2. Hoe diep reikt de beïnvloede zone? 

3. In hoeverre zijn bewonings- en/of ophogingslagen bewaard gebleven (zichtbaar) in het 

terpprofiel en de terpvoet? 

4. Wat is de kwaliteit van eventueel aanwezig vondstmateriaal in de terplagen? 

1.5 OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

De veldwerkstrategie uit het Programma van Eisen bestond oorspronkelijk uit de volgende vier 

onderdelen (fig. 1.11): 

1. Booronderzoek voor het bepalen van de posities van de aan te leggen proefsleuven en de 

eventuele uitbreidingen daarvan. 

2. Proefsleuf van minimaal 3 m en maximaal 6 m breed (werkput 1): aanvankelijk gepland 

vanuit de kern van de terp richting het zuiden en noorden. 

3. Proefsleuf van minimaal 3 m en maximaal 6 m breed (werkput 2): aanvankelijk gepland 

vanuit de kern van de terp richting het westen en oosten.  

4. Plaatselijke uitbreiding van de bestaande putten ten behoeve van het in kaart brengen van 

structuren (optionele werkputten). 

De geplande strategie was ten eerste gebaseerd op de verwachting dat de oudste kern van de terp 

zich tussen boring 159 en 173 van Veenstra zou bevinden, dat wil zeggen ten noorden van de 

eerdere opgraving van het ARC. Ten tweede was er vanuit gegaan dat, net als bij de opgraving Sneek-
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Harinxmaland, de locatie van de oudste kern op te maken zou zijn uit een aantal eigen boringen. 

Hoewel bovenstaande verwachtingen redelijk uitkwamen, bleek tijdens het booronderzoek al snel 

dat de situatie in het veld toch aanzienlijk anders was dan verwacht. Om het onderzoeksdoel te 

behalen moest de opgravingsstrategie daarom worden aangepast. Na de aanleg van werkput 1 bleek 

ook dat de geplande vervolgstap, de aanleg van één dwarssleuf, moest worden aangepast aan de 

omstandigheden.
47

  

GIA-booronderzoek 

Op 20 april is door M. Bakker en J.G. Top (beiden GIA) in samenwerking met G. Aalbersberg (destijds 

AGEA advies) een booronderzoek verricht op de onderzoekslocatie. Voor het boren is door hen eerst 

een visuele inspectie uitgevoerd. Het perceel bleek ruig en rommelig (fig. 1.12). In het noordelijke 

deel bevonden zich aan beide zijden van het pad opgestapeld puin en bulten grond. Dit betrof echter 

alleen de noordelijke rand van het perceel. Het grootste deel van het perceel bestond uit verwilderd 

land met veel riet (tot 2 m hoog), al waren er op de zuidelijke helft enkele open plekken met mos, 

gras en distels. In vergelijking met de omliggende percelen was duidelijk te zien dat er grond was 

opgebracht. Op het oog leek het perceel 0,5 tot 1 m hoger te liggen dan de omliggende percelen. 

De boringen zijn alleen ingemeten met GPS, een meetlint kon niet worden uitgelegd wegens de ruige 

begroeiing. Het slingerende verloop van de boorraai laat zien hoezeer het hoge riet het regelmatig 

uitzetten van de boorpunten heeft bemoeilijkt. In totaal zijn er 18 boringen gezet, waarvan 16 tot 

maximaal 3,0 m minus maaiveld.
48

 Er is begonnen met het een zoektocht naar de meest noordelijke 

werkput van de ARC-opgraving uit 2001 en de locatie van boring 159 van Veenstra. Al na drie 

proefboringen bleek het ondoenlijk om onder deze omstandigheden de werkput te traceren.
49

  Eén 

van de boringen is tot 3 m –mv gezet en beschreven (boring no. 1). In deze boring zijn geen duidelijk 

archeologische lagen aangetroffen. Na het recent opgebracht pakket (185 cm), volgde een oude 

bouwvoor van 48 cm en vervolgens natuurlijk veen (67 cm), dat bleek te bestaan uit licht kleiig veen 

op broekveen. Een tweede boring (boring no. 2), gezet langs de flank van het perceel en 30 m ten 

westen van de eerste boring, leverde een gelijk beeld op, behalve dat daar op 265 cm diepte het 

Pleistocene zand werd aangeboord (-190 cm NAP). 

In deze boringen was de dikte van het recent opgebrachte pakket, te weten 185 cm, opvallend. 

Elders bleek het pakket opgebrachte grond gemiddeld 148,6 cm (±15,1) dik te zijn, iets dunner dus 

dan de in de eerste boringen, maar toch nog aanzienlijk dik. In alle boringen bleek deze grond te 

bestaan uit brokken vette klei, met soms gemengd met zand, brokken verweerd veen en puin. Het 

overgrote deel is afkomstig uit de nieuw gegraven sloten van de naburige wijk Blitsaerd, maar het is 

niet uit te sluiten dat er ook grond van elders is aangevoerd. 

                                                           
47

 Alle gemaakte wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke strategie zijn in overleg met de opdrachtgever en het 

bevoegd gezag gemaakt, in overeenstemming met het PvE. 
48

 Zie bijlage 1.2a en 1.2b voor de boorstaten. 
49

 Een week voor de opgraving is nogmaals gezocht met de guts omdat het achterhalen van de locatie van deze werkput 

cruciaal was voor de aanleg van de eerste werkput. Toen is de werkput wel gevonden en gemarkeerd met piketten (zie ook 

het volgende onderdeel: aanleg werkput 1). 
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Fig. 1.12: Recente luchtfoto van de onderzoekslocatie (naar: Google Earth, zie fig. 1). Aangegeven zijn het tweede vlak van 

het ARC uit 2001 (beneden), de put van Bergsma & Essink uit 2006 (linksboven), de meest nabije boorpunten van Veenstra 

en de boorpunten van het GIA uit 2015. 

Halverwege beide eerste boringen en circa 15 m naar het noorden is vervolgens begonnen met een 

boorraai richting het noorden.
50

 Hier zijn zes boringen gezet (boring no. 3 – 9) met een onderlinge 

afstand van tien meter. Deze raai diende de controle van de bodemopbouw zoals die in boring 164 

en 173 van Veenstra beschreven is, alsmede de plaatsbepaling van de veronderstelde kern van de 

vroegere terp. Ten behoeve van dit tweede doel is tevens een O-W georiënteerde boorraai gezet met 

boringen om de vijf meter.
51

 

Het globale beeld dat uit de zes boringen op de Z-N georiënteerde boorraai naar voren kwam luidde 

als volgt (tabel 1). Na het opgebrachte kleipakket volgt een dunne laag, matig tot sterk siltige, licht 

humeuse klei. Deze laag is geïnterpreteerd als de oude bouwvoor en is tussen de 4 en 25 cm dik 
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 Voor de boorstaten zie bijlage 1.2a. 
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 Voor de boorstaten zie bijlage 1.2b. 
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(gemiddeld 11 cm). Na deze laag volgt in de meeste boringen (boring no. 3, 5-7, 9) een matig siltige, 

grijze klei met soms humeuze vlekjes die soms verrommeld of vertrapt lijkt te zijn. Onder deze laag 

liggen verschillende dunne kleilagen van wisselende humeusiteit en siltigheid waarin archeologische 

indicatoren zitten, zoals sporen van houtskool, as, mest en soms (dat wil zeggen in boring no. 3 en 4) 

terpaardewerk. Deze laagjes, die zijn geïnterpreteerd als het ‘terprestant’, komen voor in alle zes 

boringen en zijn, met uitzondering die in boring no. 6, gezamenlijk 15 tot 38 cm dik. In boring no. 6 

hebben ze een totale dikte van 69 cm. Vermoedelijk is hier een ingraving aangeboord, zoals een sloot 

of een kuil. Sporen van het terprestant worden vervolgens in alle boringen opgevolgd door het veen, 

waarvan de top amorf is (7-29 cm dik) en de basis bestaat uit natuurlijk veen (meestal 80-90 cm dik). 

In veel boringen is de amorfe top van het veen ook duidelijk veraard en daarom geïnterpreteerd als 

vroegere betredingshorizont (boring no. 3-5, 7-8). In twee boringen van de zes boringen is zand 

aangeboord op een diepte 290 en 287 cm (respectievelijk boring no. 4-5). Interessant zijn de dunne 

kleilagen die bij deze boorraai zijn aangetroffen in het veen. Beginnend in boring no. 4 zijn ze in alle 

opvolgende boringen gezien. Het gaat om dunne lagen, vaak maar één cm dik. Meer naar het 

noorden toe lijken ze talrijker te worden. Het interessante aan veel van deze kleilaagjes is dat ze vaak 

begrensd worden door mos- en of heideveen (hoogveen). Dit spreekt overslibbing met klei tegen.
52

 

Mogelijk gaat het hier om aanwijzingen voor zogenaamde onderslibbing met klei, beter bekend als 

de afzetting van klapklei. 

Hoewel dit booronderzoek een goede eerste indruk van de bodemopbouw gaf en de resultaten 

overeenkwamen met de bevindingen van Veenstra, kon op grond ervan niet de positie van de kern 

van de vroegere bewoning met zekerheid gelokaliseerd worden, mede omdat in alle boringen 

archeologische lagen werden aangetroffen. Voor de O-W georiënteerde boorraai werd gekozen te 

starten vanuit vanuit boringen no. 3 en 4 omdat in deze boringen terpaardewerk is aangetroffen in 

combinatie met een betredingshorizont van veraard veen en weinig tot geen klapkleilagen. Daarbij is 

uitgegaan van de redenering dat klapklei minder kans kreeg om hier tot door te dringen vanwege het 

gewicht van de oorspronkelijke bewoningskern, dat het onderliggende veen had samengedrukt en 

verhinderde dat de toplaag van het veen in een later stadium kon losscheuren van de ondergrond. 

Ter hoogte van deze twee boringen zijn vervolgens eerst vijf boringen om de vijf meter naar het 

westen gezet en daarna nog twee boringen om de vijf meter naar het oosten. 

Het resultaat luidde als volgt: De in de vijf boringen naar het westen (boring no. 10-14) aangetroffen 

bodemopbouw is enigszins afwijkend van die vastgesteld in de N-Z georiënteerde boorraai. Het 

eerste dat opvalt is dat in alle gevallen, met uitzondering van boring no. 13, direct onder de 

opgebrachte grond en de oude bouwvoor, ongestoorde archeologische lagen lijken te liggen. In geen 

van deze boringen is een (verrommelde) kleihorizont waargenomen die zich lijkt te onderscheiden 

van de lagen waarin veel archeologische indicatoren zitten. Dit beeld komt overeen met boring no. 4 

van de N-Z raai. Alleen in boring no. 13 kan een eventueel ‘terprestant’ niet van de oude bouwvoor 

worden onderscheiden. Het wordt echter niet uitgesloten geacht dat de veel dikkere, als oude 

bouwvoor geïnterpreteerde laag in deze boring tevens restanten van terplagen bevat, maar deze 
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 In tegenstelling tot riet-zeggeveen (laagveen) begint hoogveen zich pas te vormen boven de grondwaterspiegel. 

Hoogveen kan in principe alleen overslibd raken met klei als het nog amper is gevormd of wanneer het maaiveld van het 

hoogveen door inklinking dermate is gedaald dat het opnieuw vatbaar wordt voor mariene invloeden. Het vreemde is 

echter dat veel van het veen dat is aangetroffen direct boven deze dunne kleilagen, niet bestaat uit (kleiig) rietveen, maar 

eveneens uit hoogveen. Dit is vreemd omdat de plantjes die hoogveen vormen (o.a. veenmos) niet gedijen op kleigrond, in 

tegenstelling tot een riet- en biezenmoeras. 
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moeten dan diffuser begrensd zijn. Behalve in boring no. 11 is in alle boringen onder het ‘terprestant’ 

veraard veen aangetroffen dat wordt opgevolgd door hoogveen. In boring no. 11 gaan de vondstrijke 

lagen gelijk over in het hoogveen. Verder is alleen in boring no. 10 het zand aangeboord. Ook is 

alleen in deze boring een mogelijke klapkleilaag aangeboord. 

Tabel 1.1: GIA-boringen op de opgravingslocatie t.o.v. het NAP (zie voor boorstaten bijlage 1.2a en 1.2b). 

Boring no. Top van het 

huidige 

maaiveld 

Top oude 

maaiveld  

Matig siltige 

klei (soms 

humeus) 

Lagen met 

archeologische 

indicatoren 

Veen 

(amorf) 

Veen 

(natuurlijk) 

Zand Einde 

boring 

1 +54 -131 - - - -179 - -246 

2 +75 - - - - - -190 -225 

3 +79 -66 -76 -82 -105 -126 - -211 

4 +86 -74 - -84 -99 -124 -204 -214 

5 +81 -62 -74 -89 -104 -112 - -219 

6 +52 -68 -78 -108 -177 -196 - -248 

7 +59 -81 -106 -111 -127 -134 - -231 

8 +59 -81 - -87 -125 -154 - -241 

9 +51 -110 -114 -129 -154 -162 - -249 

10 +86 -74 - -84 -114 -129 -208 -214 

11 +89 -58 - -73 - -89 - -201 

12 +92 -53 - -65 -81 -100 - -198 

13 +68 -74 - - -107 -130 - -212 

14 +81 -79 - -103 -121 -137 - -199 

15 +76 -72 -89 -99 -111 -119 -209 -224 

16 +71 -62 -69 -74 -119 -132 -197 -204 

Gemiddeld 72,4 -76,3 -86,6 -91,4 -118,8 -134,9 -201,6 -221,0 

(σ) ± 13,7 ± 20,1 ± 17,3 ± 17,9 ± 24,5 ± 28,2 ± 8,0   

De laatste twee boringen zijn ten oosten van boring no. 3 en 4 gezet. In beide boringen volgde na de 

opgebrachte grond en de oude bouwvoor eerst een matig siltige kleilaag van vijf tot 7 cm dikte, 

waarna meer vondstrijke lagen volgden. Onder de vondstrijke lagen bleek een betredingshorizont 

van veraard veen te liggen, rustend op veen. In beide boringen werden klapkleilagen aangetroffen in 

het veen. 

Op grond van de boorresultaten werd beredeneerd dat de plek met de oudste bewoning meest 

waarschijnlijk ergens tussen boring no. 12 en 15 gezocht moest worden, ter hoogte van boring no. 

10. Meer naar het westen, noorden en zuiden toe leek de vondstrijkheid van het terprestant af te 

nemen, terwijl meer naar het noorden en oosten de klapkleilagen leken toe te nemen. De precieze 

kern van deze plek kon echter niet met zekerheid vastgesteld worden. De betredingshorizont in de 

top van het veen werd aangemerkt als zeer interessant omdat het, in tegenstelling tot de 

bevindingen van Koopstra, mogelijk duidde op antropogene activiteiten in het veen voorafgaand aan 

de overslibbing. Deze antropogene activiteiten konden, zo werd de gedachte, hebben geleid tot 

bodemdaling door inklinking en oxidatie van het hoogveen waardoor vervolgens het hoogveen 

vatbaar werd voor overstroming vanuit zee. Dat het lokale hoogveen met klei overslibd raakte kon 

dus met de eerste antropogene activiteiten verband houden, wat weer betekende dat deze eerder 

plaats hadden gehad dan Koopstra’s veenwinningsfase uit de 1
e
 eeuw v.C. 
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Aanleg van de hoofdsleuf (WP 1) 

Op maandag 1 juni 2015 werd gestart met de opgraving. Op de direct voorgaande vrijdag is nog 

geboord op de locatie om de meest noordelijke werkput van de opgraving van het ARC te lokaliseren. 

Nadat deze dit keer wel gevonden was, werd deze aangegeven met piketten. Aan de hand van deze 

punten is op maandag het startpunt van de proefsleuf enkele meters ten westen van deze piketten 

uitgezet, opdat er geen verstoring door de eerdere ARC-werkput in de werkput zou zijn. Op een later 

tijdstip is met een kleine zijsleuf het contact gemaakt met deze werkput zodat beide opgravingen aan 

elkaar gekoppeld kunnen worden (zie par. 3.4). Voor de veiligheid is de aanleg van deze en ook latere 

proefsleuven tijdens de opgraving aangepast aan de omstandigheden. Hoewel de uiteindelijke 

breedte van de archeologische werkput op het oude maaiveld 3 m bedroeg, is in het opgebrachte 

pakket aan beide zijden een meter extra vrijgemaakt voor de proefsleuf. Dit in verband met mogelijk 

instabiliteit van het opgebrachte pakket (fig. 1.13). Het oude maaiveld was in alle gevallen goed te 

onderscheiden van het opgebrachte pakket doordat het veel harder was dan de nog vrij losse 

opgebrachte grond en doordat het oude maaiveld vaak nog herkenbaar was aan sporen van de oude 

grasmat of wortelresten hiervan. 

  
Fig. 1.13: Overzichtsfoto van werkput 1 (foto door F. de Vries, Toonbeeld). 

Zodra het oude maaiveld bereikt was, werd al schavend verdiept tot op het niveau waarop 

grondsporen zichtbaar werden. Verzamelde vondsten zijn gedocumenteerd als aanlegvondst. Het 

eerste vlak is gemiddeld 45 cm onder het oude maaiveld aangelegd (vlak 1001). De totale lengte van 

werkput 1 bedroeg 90 m. Hierin werden 4 vakken aangelegd die van elkaar gescheiden bleven door 

vanaf het oude maaiveld dammen van circa 1 m breed intact te laten. Dergelijke dammen zijn 

belangrijk omdat zij het mogelijk maken om korte zijprofielen te documenteren waardoor een meer 

driedimensionaal beeld wordt verkregen van de archeologische opbouw van een site. 
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Na het inkrassen en de documentatie van de aanwezige sporen, het verrichten van hoogtemetingen, 

het fotograferen (om de 2m) en het tekenen van het vlak (schaal 1:50) zijn de aanwezige 

archeologische sporen gecoupeerd. Alle coupes zijn gefotografeerd en de meeste coupes zijn 

getekend. Niet getekend zijn coupes van sporen die later in het profiel zijn gedocumenteerd. Naast 

het verzamelen van vondstmateriaal uit de coupes zijn interessante sporen bemonsterd en na een 

laatste controle zijn de gecoupeerde sporen doorgespit voor vondstmateriaal. Vervolgens is verdiept 

tot het tweede vlak (vlak 1002), in de top van de natuurlijke ondergrond. Na dit vlak op dezelfde 

wijze als het eerste vlak te hebben afgewerkt, is het overal nog eens 10-15 cm in de natuurlijke 

ondergrond verdiept zodat de diepere sporen,  met uitzondering van een enkele waterput, in hun 

geheel in het hoofdprofiel gedocumenteerd kon worden.  

Voor de documentatie van het hoofdprofiel is de westelijke wand in de archeologische werkput eerst 

opnieuw opgeschaafd, waarna er foto’s van werden genomen (om de 2 m). Daarna zijn de aanwezige 

grondsporen ingekrast en werden er wederom foto’s gemaakt. Het profiel is vervolgens getekend. 

Met P.C. Vos (Deltares BV) zijn twee profielkolommen tot aan het zand uitgegraven, 

gedocumenteerd en bemonsterd. Nadat de zijprofielen op de dammetjes gedocumenteerd en 

bemonsterd waren, zijn de aanwezige archeologische sporen getroffeld (profiel 3 tot en met 5). 

Daarna zijn de dammetjes machinaal verwijderd opdat het hoofdprofiel volledig gedocumenteerd 

kon worden. Na controle van dat profiel zijn de interessante sporen en lagen uit het profiel 

bemonsterd en vervolgens zijn alle antropogene sporen getroffeld. 

Wijzigingen ten opzichte van het Programma van Eisen 

Het eerste vlak zou oorspronkelijk aangelegd worden direct onder de oude bouwvoor, maar in plaats 

daarvan is het overal circa 20 tot 30 cm dieper aangelegd. Dit is gedaan omdat een groot deel van het 

in de boringen geconstateerde terprestant zwaar verstoord bleek te zijn door subrecent ploegen. Het 

ploegen zal hebben plaatsgevonden na het afgraven van de terp maar voor de vorming van de oude 

bouwvoor, aangezien die nog intact is. Omdat het archeologisch gezien geen nut had om hierin het 

eerste vlak aan te leggen, is na overleg met het bevoegd gezag besloten om net zo lang te verdiepen 

totdat de meeste ploegsporen verdwenen en intacte archeologische sporen zichtbaar geworden 

waren. Omdat de ploeghorizont in alle werkputten is aangetroffen is deze strategiewijziging overal 

gehanteerd.  

De aanwezigheid van de ploeghorizont had enkele directe gevolgen voor de opgraving. Door de 

grotere diepte van het eerste vlak hoefde in geen van de werkputten een derde vlak te worden 

aangelegd omdat overal in het tweede vlak de natuurlijke ondergrond al was bereikt. De tijdswinst 

die dit opleverde bleek later nodig om de kern van de terp op te sporen. Doordat een groot deel van 

de top van het terprestant miste, was het niet mogelijk om op grond van de sporen in het 

hoofdprofiel precies te bepalen waar de kern van de vroegere terp zich bevond. Een serie extra 

boringen leverde geen extra informatie op omdat in de guts vrijwel geen onderscheid kan worden 

gemaakt tussen geploegde en niet geploegde terplagen. In overleg met het bevoegd gezag is daarom 

besloten om meerdere proefsleuven aan te leggen, haaks op de hoofdsleuf, om op die manier de 

kern van de oudste bewoning op te sporen (fig. 1.14 en 1.15). 
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De aanleg van zijsleuven (WP 2 tot en met WP 6) 

Conform laatstgenoemde wijziging van het Programma van Eisen zijn er meerdere werkputten haaks 

op werkput 1 aangelegd. Voor een efficiënt gebruik van de graafmachine is reeds na de aanleg van 

het eerste vlak in werkput 1 begonnen met de het aanleggen van werkput 2. Als scheiding tussen 

beide werkputten fungeerde een dam van 1 m breed dankzij welke het hoofdprofiel van werkput 1 

niet beschadigd raakte. Net als de eerdere dammen in werkput 1 lag de top van deze dam even hoog 

als het oude maaiveld. Daarna wisselde de graafmachine voortdurend van werkput. Zodoende was er 

steeds voldoende tijd om een vlak of een profiel goed te onderzoeken, terwijl de graafmachine 

optimaal benut kon worden. Tussen de andere dwarsputten en werkput 1 is ook telkens een dam 

blijven staan. 

De positie van werkput 2 is gekozen op grond van enkele sporen in werkput 1, waaronder een door 

terplagen afgedekte gedempte sloot. Mogelijk ging het, zo werd gedacht, om een erfafscheiding die 

ouder was dan de latere terp. Het eerste vlak in werkput 2 (vlak 2001) leek dit vermoeden echter niet 

te bevestigen. Met een tussenruimte van 5 m is vervolgens werkput 3 aangelegd. Hier tekende zich in 

het vlak uiteindelijk een NO-ZW georiënteerde structuur af die in zuidelijke richting doorliep. Na het 

aantreffen van deze structuur is besloten om: 

1. werkput 3 te verlengen, zodat de oude betredingszone ten westen van deze plek in kaart kon 

worden gebracht, en 

2. werkput 4 direct ten zuiden van werkput 3 aan te leggen, zodat de structuur verder gevolgd 

kon worden.  

Tegenover werkput 4 kwam met de aanleg van het hoofdprofiel in werkput 1 aardewerk tevoorschijn 

dat uit een oudere fase dateerde dan het tot dat moment aangetroffen materiaal. Richting het 

zuiden nam dit oudere aardewerk in hoeveelheid toe, zowel in het hoofdprofiel als in werkput 4. Op 

grond daarvan is uiteindelijk besloten om werkput 5 en 6 aan te leggen. Dit leidde tot de beoogde 

blootlegging van sporen van de oudste kern, waaronder paalresten met vlechtwerk. 

De vlakken in werkput 2 tot en met 6 zijn op dezelfde manier afgewerkt als die in werkput 1. Alleen in 

werkput 3 en 4 en in werkput 6 is van deze werkwijze iets afgeweken omdat er sporen van een of 

meerdere structuren met vlechtwerkresten in verschillende staat van conservatie zichtbaar waren. 

Volgend op het maken van gewone vlaktekeningen en nadat het vlechtwerk was blootgelegd zijn 

nieuwe foto’s en detailvlaktekeningen gemaakt (schaal 1:10).  

Tussen werkput 3 tot en met 6 zijn dammen van 1 m breed blijven staan, met hun top op gelijke 

hoogte met het oude maaiveld. Met behulp van deze dammen was het mogelijk om extra 

lengteprofielen te onderzoeken en te documenteren. Dit is gedaan voor de zuidwand van werkput 3, 

de noord- en zuidwand van werkput 5 en de zuidwand van werkput 6. Van de oostwand zijn alleen 

foto’s gemaakt en geen profielen gedocumenteerd omdat de gelaagdheid al gedocumenteerd was in 

het tegenoverliggende hoofdprofiel. Na de documentatie van alle profielen zijn op die plekken de 

dammen handmatig verwijderd zodat er een verbinding van deze profielen met het hoofdprofiel kon 

worden gemaakt. 
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3.3 Extra uitbreidingen in het puttenplan en afronding opgraving 

De eerste uitbreiding betrof de aanleg van een kleine sleuf aan de zuidkant van werkput 1 richting 

het oosten. Doel was om een verbinding te maken met de meest noordelijke werkput van het ARC 

die eerder met behulp van boringen was gelokaliseerd. Na de aanleg van de uitbreiding tekende de 

dwarsdoorsnede van de ARC-werkput zich duidelijk af in het aangelegde profiel (profiel 2), waardoor 

het mogelijk was om de huidige profielen te koppelen aan de eerdere profielen en daarmee ook 

vlakken van het ARC. 

 
Fig. 1.14: Puttenplan van de GIA-opgraving afgebeeld op een recente luchtfoto gericht op het noorden. In rood-zwart: een 

deel van het puttenplan van het ARC uit 2001. De groene en rode punten komen overeen met de boorpunten van fig. 12. 
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 Fig. 1.15: Schematische weergave, gericht op het noorden, van het puttenplan van de GIA-opgraving met daarop de 

putnummers en de profielen aangegeven. 

Ook om de betredingszone rond de kern beter in kaart te brengen en om na te gaan of er toch geen 

belangrijke sporen waren gemist, is het puttenplan uitgebreid. De verlenging van werkput 3 is reeds 

genoemd. Ten oosten van werkput 1 en tegenover werkput 5 is een sleuf van 2 m breed aangelegd 

om de oude betredingszone in deze richting te onderzoeken. Hier is alleen het profiel 

gedocumenteerd en zijn de vlakken niet getekend, omdat er alleen doorgaande lagen werden 

aangesneden en geen individuele sporen, met uitzondering dat van een sloot op het einde van de 

werkput (profiel 10). Behalve voor de documentatie van de betredingszone naar het oosten toe is dit 

profiel van belang voor de studie van de landschappelijke ontwikkelingen. In het profiel bevindt zich 

namelijk mogelijk een restant van een dunne overslibbingshorizont gelegen direct op het veraarde 

veen. Deze horizont lijkt ook zichtbaar te zijn in profiel 6 en 8.  

De opgraving is afgerond op vrijdag 3 juli en op maandag 6 juli zijn de laatste werkputten machinaal 

gedempt en is het perceel weer opgeleverd aan de eigenaar.  
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1.6 AANDACHT VAN PUBLIEK EN MEDIA 

Een van de doelen van de opgraving was het betrekken van het publiek bij de archeologie. Om de 

archeologie van de terpen, zowel die op de klei als die op het veen, te behouden voor toekomstige 

generaties, is het noodzakelijk om het publiek kennis te laten maken met dit specifieke erfgoed. 

Opgravingen zijn daarvoor ideaal want ze stellen de archeoloog in staat het publiek op meerdere 

manieren te bereiken. Eén van die manieren is het onder begeleiding laten meewerken van 

geïnteresseerden aan de opgraving gedurende een of meerdere dagen. Enkele van die vrijwilligers 

zijn al jaren betrokken bij het veldwerk van het Terpencentrum. Naast het veldwerk geven ze ook 

voorlichting aan andere geïnteresseerden, bijvoorbeeld op de open dagen.
53

 

 
Fig. 1.16: Impressie van een van de rondleidingen over de opgraving. Hier wordt door de rondleider (auteur) aangegeven 

waar de sleuf van het ARC is aangesneden (locatie is aangeven met een piket met oranje kop, uiterst rechts). 

Het organiseren van een vrij toegankelijke open dag met rondleidingen is een andere manier om 

mensen kennis te laten maken met de terparcheologie. Tijdens de opgraving is dit gedaan op 

zaterdag 27 juni 2015. Tussen 10:00 en 15:00 uur zijn door J.G. Top (toenmalig student GIA), T.W. 

Varwijk (promovendus GIA) en de auteur om het half uur rondleidingen gegeven aan groepen van 

gemiddeld 25 tot 50 mensen (fig. 1.16). Bij de kantoorunit waren tafels opgesteld waarop een 

selectie van het vondstmateriaal, waaronder aardewerk, dierenbotten en metalen objecten, 

tentoongesteld lag. Bij deze tafels werd door de eerder genoemde groep betrokken vrijwilligers 

uitleg gegeven over de vondsten. De open dag was een groot succes met een bezoekersaantal van 

ongeveer 400 personen en de aanwezigheid van Omrop Fryslân die verslag deed van de open dag. 

Verschillende dagbladen publiceerden artikelen over de opgraving en de eerste resultaten.
54
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 Zie ook Visser 2016. 
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 O.a. E. Betten (Friesch Dagblad, 18-06-2015): Veenontginning nog ouder dan gedacht. Archeoloog vindt zeer vroege 

terpnederzetting in voormalig hoogveen bij Leeuwarden; E. Boers (Leeuwarder Courant, 24-06-2015): Blitsaerd: vroegste 

veenbewoning ooit. 



1. Inleiding tot het archeologisch onderzoek: vijftien jaar boren en graven in de Bullepolder (2000-2015). 

46 

 

1.7 ORGANISATIE EN FINANCIERING 

De opgraving werd gefinancierd door de Provincie Fryslân en het Groninger Instituut voor 

Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het promotieonderzoek is gefinancierd 

door de University Campus Fryslân (UCF) met steun van de Waddenacademie. Alle financiers worden 

bij deze nogmaals bedankt: zonder financiële ondersteuning was het niet mogelijk geweest de 

opgraving uit te voeren. Dank gaat ook uit naar de toenmalige gemeentearcheoloog M. Kenemans 

voor het goede overleg. Projectgroep Wind wordt bedankt voor het ter beschikking stellen van het 

perceel voor de opgraving. 

DE ORGANISATIE VAN DE OPGRAVING 

Aan het veldwerk hebben veel mensen meegewerkt. De projectleiding was in de handen van  J.A.W. 

Nicolay en de dagelijkse leiding lag bij de auteur. Vanuit het GIA waren verder werkzaam: T.W. 

Varwijk als rechterhand van de opgravingsleider, S. Tiebackx als veldtechnicus en F. Possel voor de 

financiële afhandeling. Opgravingsassistent en mede-opsteller van het PvE was J.G. Top (destijds 

derdejaars GIA-student). Het fysisch-geografisch onderzoek is verricht door P.C. Vos (destijds 

Deltares) en het werk met de graafmachine is vakkundig verricht door S.J. van der Burg (Van der Wiel 

B.V.). Daarnaast waren er ook veel vrijwilligers die meehielpen. Veel dank gaat dan ook naar de 

volgende (amateur)archeologen en studenten: 

•  A. Bakker 

•  A. Hiemstra 

•  A. Kaspers 

•  A. Visser 

•  G. Aalbersberg 

•  H. Baron 

•  J. de Boer 

•  J. Klip 

•  J. van Gent 

•  K. Nielsen 

•  L.A. van Sambeek 

•  M. Lutgendorff 

•  M. Schepers 

•  M. Scholte-Lubberink 

•  M. Straatman 

•  N. Casolin 

•  N. van Coehoorn 

•  P. Schrijver 

•  R. Koster 

•  R. Visser 

•  S. Bakker 

•  S. Filatova 

•  S. Thasing 

•  T. Sibma 

•  W. Prummel 

 

DE UITWERKING EN HET AANVULLENDE ONDERZOEK 

Bij de uitwerking van de opgraving was een groot aantal specialisten betrokken. Het 

paleolandschappelijke onderzoek tot is gedaan door P.C. Vos (Deltares) en de auteur. Van deze 

studie is verslag gedaan in een apart Deltares-rapport.
55

 Het uitwerken van de sporen en fasen is 

uitgevoerd door de auteur. De auteur onderzocht ook het aardewerk. Het archeobotanisch 

onderzoek is uitgevoerd door M. Schepers (GIA). J. Kooistra en F.J. Koolstra (beide GIA) bestudeerden 

het botmateriaal, daarbij begeleid door J. van Gent (RAAP). De aangetroffen metalen objecten zijn 
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 Bakker & Vos 2017; zie ook bijlage 2.1. 
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onderzocht door  J.A.W. Nicolay (GIA), het hout door J. van der Laan (Cambium) en het natuursteen 

door T. Sibma (GIA) en H. Huisman (Hunebedcentrum Borger). De slijpplaten zijn onderzocht door J. 

Colenberg onder begeleiding van D.J. Huisman (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) in samenwerking 

met de auteur. De conservatie van metalen objecten en houten voorwerpen is verzorgd door G.J.M. 

van Oortmerssen (LCM /RUG). M.A. Los-Weijns (tekenkamer, GIA) heeft een selectie van de 

aardewerken objecten getekend.  

DANKWOORD DOOR DE AUTEUR 

Alle genoemde personen en instanties die hebben meegewerkt worden (nogmaals) hartelijk bedankt 

voor hun medewerking. De veldwerkers dank ik in het bijzonder voor hun inzet en de specialisten 

voor hun hoofdstukken. Tot slot wil ik G.J. de Langen bedanken voor de vele uren die hij als 

mederedacteur heeft gestoken in het redigeren van de teksten en het controleren van de inhoud. 
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2. De paleolandschappelijke ontwikkelingen in 

Leeuwarden-Bullepolder 
 

Marco Bakker en Peter Vos 

 

2.1 INLEIDING 

In 2015 voerde het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) een 

archeologisch onderzoek uit in de Bullepolder in Leeuwarden. Tijdens dit onderzoek, waarbij de kern 

van een terp werd onderzocht met proefsleuven, heeft geologisch onderzoek plaatsgevonden aan de 

natuurlijke en antropogene afzettingen die in de proefsleufprofielen ontsloten waren. Doel van dit 

aardkundig onderzoek was het reconstrueren van het vroegere landschap voor, tijdens en na de 

bewoning in de ijzertijd en de Romeinse tijd.  

Het voorliggende hoofdstuk omvat een beknopte samenvatting van het Deltares-rapport waarin de 

resultaten van deze paleolandschappelijke studie uitgebreider worden beschreven en 

geïnterpreteerd.
1
 Als leidraad voor dit paleolandschappelijk onderzoek gelden de volgende 

paleolandschappelijke vragen uit het Programma van Eisen (PvE)
2
: 

1. Bestaat de ondergrond van de terp uit veen of klei-op-veen? 

2. Hoe dik is het pakket veen onder de terp waar de terp op ligt; uit welke soorten veen bestaat 

dit pakket en hoe dik zijn deze lagen? 

3. Hoe zettingsgevoelig zijn de afzettingseenheden onder de terplagen en zijn ze geschikt als 

zeespiegelindexpunten? 

4. Zijn er in de onderliggende grondlagen oude bodemniveaus te herkennen ('vegetatie- 

horizons')? 

5. Hoe oud zijn de laageenheden/afzettingsmilieus onder en naast de terp (is er sprake van een 

Tinga-achtig complex)? 

6. Hoe is het grenscontact tussen de kernterp (podium) en de onderliggende natuurlijke 

bodem? Hoe is het naastliggende contact tussen de eventuele terpuitbreidingslagen en de 

natuurlijke ondergrond? Is het podium aangelegd op een onverstoorde of verstoorde 

(vertrapte en/of beakkerde) ondergrond? 

7. Zijn er natuurlijke overstromingslagen in het terplichaam aanwezig, en zo ja, welke 

lithologische en sedimentologische karakteristieken hebben deze? 

8. Hoe zag het paleolandschap rond de onderzoeksterp eruit tijdens de verschillende 

sedimentatiefasen voor, tijdens en na de terpaanleg (landschapsreconstructie op basis van 

beantwoording van bovengenoemde vragen)? 

9. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen wat betreft de geologische en 

paleolandschappelijke ontwikkeling van de site Leeuwarden-Bullepolder in vergelijking met 

                                                           
1
 Bakker & Vos 2017a. Het rapport is separaat raadpleegbaar maar ook toegevoegd als bijlage aan de huidige publicatie (zie 

bijlage 2.1). 
2
 Bakker & Top 2015; Zie ook hoofdstuk, par. 1.4. 
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andere geoarcheologisch onderzochte veenontginningsnederzettingen zoals Hempens-

Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-Harinxmaland, Scharnegoutum, Arkum en de 

bekende locaties rond Wartena (Fr.)? 

10. Hoe wordt de geogenese van de Middelzee zichtbaar en waaruit bestaan de afzettingen van 

de Middelzee? Levert dit onderzoek nieuwe gegevens op over de vorming van de Middelzee 

en welke oude veronderstellingen kan het bevestigen? 

11. Bevestigt het paleolandschappelijk onderzoek te Leeuwarden-Bullepolder de bestaande 

opvattingen over de regionale wordingsgeschiedenis van dit deel van Oostergo of zijn er 

landschappelijke ontwikkelingen waarneembaar op basis waarvan de opvattingen over de 

genese van dit gebied moeten worden aangepast? 

 

 
Fig. 2.1. Locatiekaart van de werkputten met daarop de ligging van de profielkolommen en de pollenbak waaruit monsters zijn 

genomen voor koolstofdateringen (rode balkjes). 

Voor het geologisch onderzoek zijn van drie profielkolommen in werkput 1 de voorkomende 

laageenheden, ook wel sporen, lithologisch beschreven (fig. 2.1). Van de drie kolommen zijn twee 

met een graafmachine verdiept tot in de top van het onderliggende Pleistocene zand (2,2 tot 2,5 m –

NAP; fig. 2.1: vak 1 en 2). Ouderdomsbepalingen zijn verricht aan organische lagen met behulp van 

koolstofdateringen. In totaal zijn drie bepalingen uitgevoerd aan de bovenste veenlagen onder en in 

het afdekkende kleidek. Verder worden voor het paleolandschappelijke onderzoek ook twee top-

veendateringen gebruikt uit de opgraving van 2001 uitgevoerd door het toenmalige ARC toen dit 
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bureau de flank van deze terplocatie archeologisch onderzocht.
3
 Met behulp van de 

koolstofdateringen – en de archeologische dateringen van de aangetroffen terplagen – konden de 

vormingsperioden van de te Leeuwarden-Bullepolder voorkomende natuurlijke en antropogene 

sporen gedateerd worden. 

2.2 BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

Voor het geologisch-paleolandschappelijk onderzoek van de onderzoekslocatie Leeuwarden-

Bullepolder zijn koolstofdateringen uitgevoerd aan drie monsters (tabel 2.1). De dateringen zijn 

uitgevoerd door het dateringslaboratorium in Poznan (Polen). De dateringsresultaten zijn 

weergegeven in Tabel 5. De uitkomsten zijn gekalibreerd volgens IntCal 13 in het programma OxCal 

4.2. De gedateerde monsters zijn afkomstig uit het restant van de top van het Hollandveen onder de 

terp (fase 1d) en het Tinga-veen aan de flank van de terp (fase 7a). Het Hollandveen is bemonsterd in 

kolom 1 (spoor 6) en de monsters van het Tingaveen zijn afkomstig uit een pollenbak in kolom 3 

(spoor 224 en 257). Voor de chronostratigrafische interpretatie van de site wordt gebruik gemaakt 

van de veendateringen (tabel 2.2) die genomen zijn ten tijde van de ARC-opgraving in 2001.
4
 

Tabel 2.1. 
14

C dateringen Leeuwarden-Bullepolder (GIA-140). 

 
Tabel 2.2. 

14
C dateringen Leeuwarden-Bullepolder – ARC opgraving (Vos, 2001). 

Op basis van de analyse van de profielkolommen en de resultaten van de uitgevoerde 

koolstofdateringen kunnen de belangrijkste bevindingen als volgt worden samengevat (fig. 2.2): 

                                                           
3
 Vos, 2002; Koopstra, 2002. 

4
 Koopstra, 2002; Vos, 2002. 

Monster Lab. code X / Y NAP-
waarde 

Laageenheid 
 

Materiaal 
14

C-jaren 
BP 

Foutenmarge 
(2-S) 

Schatting 

VNR 
565A 

Poz-81088 185.238 / 
581.503 

-1.07  Geoxideerd veen 
(Tinga laagje) 

(kolom 3: spoor 
257) 

Verkoold/ 
geoxideerde 
planten 

1585±30 406-544 n.C. 470 ± 50 
n.C. 

VNR 
565B 

Poz-81089 185.238 / 
581.503 

-1.07  Geoxideerd veen 
(Tinga laagje) 

(kolom 3: spoor 
224) 

Verkoold/ 
geoxideerde 
planten 

1595±30 401-540  n.C. 470 ± 50  
n.C. 

VNR 938 Poz-81260 185.239 / 
581.448 

-1.20  Top Hollandveen 

(kolom 1: spoor 6) 

Veenmatrix 2845±30 1110-921  
v.C. 

1000 ± 50 
v.C. 

Monster Lab. code X / Y NAP-
waarde 

Laageenheid 
 

Materiaal 
14

C-jaren 
BP 

Foutenmarge 
(2-S) 

Schatting 

LB-1, 
location 2 

GrN 26888 185152 / 
581396 

-2.42 m Kleiig rietveen uit 
gegraven 
depressie 

Matrix kleiig 
rietveen 

2290±40 407-208 v.C. 320 ± 70 
v.C. 

LB-2,  
location 1 

GrN 26889 185255 / 
581380 

-1.19 m Top oligotroof 
veen onder terp-
ophogingslaag 

Bulk-sample 
oligotroof veen 

2490±40 781-417 v.C. 630 ± 100 
v.C. 
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Het begin van de veenvorming op het Pleistocene zand is niet gedateerd op de huidige 

opgravingslocatie. Een monster uit de basis van het Basisveen, genomen op een diepte van 3,64 m – 

NAP, uit de nabij uitgevoerde ARC-opgraving leverde een ‘te oude’ datering op, namelijk rond 5265 

v.C.
5
 Het monster is waarschijnlijk genomen uit een paleo-bodem (‘zwarte smeerlaag’) en kan dus 

niet een datering opleveren van het begin van de kustveenvorming op deze locatie. Bij Hempens 

onder Leeuwarden is het veen gedateerd dat lag op een Pleistocene zandopduiking met een 

dieptevariatie tussen 3,71 en 2,77 m – NAP.
6
 Dit veen moet in het tijdinterval tussen ca. 3215 en 

2770 v.C. zijn gevormd. Ook onder de terp van Leeuwarden-Bullepolder, waar in 2015 de GIA-

opgraving plaatsvond, bevindt zich een Pleistocene zandopduiking. In de buurt van de oudste 

bewoningskern ligt het Pleistocene zand met een top op 2,2 m – NAP relatief hoog (spoor 907: 

kolomopname 1). Op basis van de bevindingen bij Hempens wordt geschat dat op deze hoge locatie 

de vorming van het Basisveen startte tussen 2700 en 2500 v.C.  

Aan de basis van het veenpakket komt een kleiig veentraject voor. Dit kleiige niveau betreft de 

uiterste kleiverbreiding van de Wormerafzettingen in het randgebied van het toenmalige kustveen. 

De vermoede basis van dit traject, dat gevormd is onder  eutrofe omstandigheden, is aan de hand 

van een monster dat in de ARC-opgravingsputten genomen is op een diepte rond 2,5 m – NAP, 

gedateerd op ca. 2150 v.C.
7
 Dit kleiige traject ligt bij kolom 1 van de GIA-opgraving hoger (spoor 903: 

1,6 en 1,9 m – NAP). De hogere ligging hangt samen met een veel geringere veencompactie die op 

haar beurt te verklaren is met de (klinkvrije) Pleistocene zandopduiking op deze plek. Waarschijnlijk 

is het kleiige traject ook daar rond 2000 – 2150 v.C. gevormd. Dat is ruim 500 jaar later dan de 

datering van de Wormer-afzetting bij de site Wartena-Noord, die op circa 2700 v. C. is bepaald.
8
 De 

afzetting ligt daar dan ook aanzienlijk dieper dan in de Bullepolder, namelijk op 3,14 m – NAP. 

Na de vorming van dit kleiige veen heeft zich in de Bullepolder een broekbosvegetatie ontwikkeld, 

getuige de vele resten elzenhout in de veenlaag die het kleiige veen afdekt. Daarna ontwikkelde zich 

oligotroof veen, wat erop duidt dat het veen tijdens extreem hoogwater perioden niet langer 

overspoeld werd met voedselrijk water. Het begin van deze hoogveenvorming wordt geschat op circa 

1685 v.C.
9
 Veenvorming zette zich voort tot in de vroege ijzertijd, de top van het veen is namelijk 

gedateerd op ca. 630 v.C. (tabel 2.2). Het is zelfs aannemelijk dat veengroei doorging tot het moment 

waarop de eerste ontginningen van dit gebied startten, dat wil zeggen in de midden-ijzertijd; door 

oxidatie zal de oorspronkelijke top van het veen namelijk verdwenen zijn. Dit wordt geïllustreerd 

door de top van het oligotrofe veen in de opgravingsputten van 2015. Die top is het best bewaard 

gebleven onder enkele nog resterende terplagen (kolom 1), waar het veen beschermd was tegen 

sterke oxidatie aan de lucht. Desondanks is toch nog relatief veel veen verdwenen, gelet op de 

datering van 1000 v.C. van de top van het veen op deze plek (VNR 938; Tabel 5). Overigens moet 

daarbij vermeld worden dat dit monster genomen is uit het nog vrij intacte veen dat direct onder een 

veraarde veenlaag lag. De ‘verstoorde’ top van het veraarde veen met dus jonger zijn. Buiten de kern 

van de terp bleek het oligotrofe veen grotendeels verdwenen door oxidatie.  

                                                           
5
 Zie LB-6 in tabel 3 uit Vos, 2001 

6
 Smeerdijk, 2007;  in Moens, 2011. 

7
 LB-4; in tabel 3 uit Vos, 2001. 

8
 Vos & Bakker 2017b 

9
 Zie tabel 3 uit Vos 2001 
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Fig. 2.2. Paleogeografische reconstructies van NW-Friesland. 3a: 1500 v. Chr.; 3b: 750 v. Chr.; 3c: 500 v. Chr.; 3d: 250 v. Chr.; 3e: 

100 n. Chr.; 3f: 500 n. Chr.; 3g: 800 n. Chr; 3h: 1000 n. Chr. LB: locatie Leeuwarden Bullepolder. 

De aanvang van de bewoning op het oligotrofe veen van de opgravingslocatie van 2015 is 

archeologisch gedateerd in het begin van de tweede helft van de midden-ijzertijd (vanaf ca. 350 

v.C.).
10

 Door het graven van sloten – die in verbinding stonden met het verder westelijk gelegen 

kwelderkreken systeem – werd het veen kunstmatig ontwaterd en daarmee ook goed toegankelijk 

voor de mens. De ontwatering deed echter het veenoppervlak wel zakken. Deze bodemdaling, en in 

mindere mate de doorgaande zeespiegelstijging, zorgde ervoor dat het gebied na verloop van tijd 

gevoelig werd voor overstromingen. Het ontgonnen gebied kwam binnen het bereik van de zee, die 

tijdens extreem hoge waterstanden (springtijd/stormvloeden) via het antropogene slotenpatroon 

deze plek kon binnenstromen. Aan het einde van de midden-ijzertijd of in het begin van de Iate 

ijzertijd kwamen de incidenteel extreem hoge waterstanden zelfs boven het maaiveld uit. De top van 

                                                           
10

 Zie hoofdstuk 3 en 4. 
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het veen raakte in die tijd evenwel niet overstroomd omdat de toplaag van het veen los scheurde 

van de ondergrond en ging drijven.  

in de scheuren onder het drijvende veen werd slappe klei afgezet, de zogenaamde klapkleien of 

oplichtingskleien. Na een periode van extreem hoogwater daalde het opgetilde veen tot op de 

klapklei. De top van het veen – inclusief de daarop gelegen nederzetting – had kunnen gaan drijven 

dankzij lucht in de veenbodem (gevolg drainage). De landschapsgenese van drijvend veen en de 

vorming van klapkleien komt sterk overeen met wat is waargenomen op het terrein van de Vergulde 

Hand West in Vlaardingen.
11

 Over tijd nam het drijvend vermogen van het veen af. De sloten die 

zeewater aanvoerden, werden niet meer onderhouden en slibden dicht waardoor het veen kon 

overstromen bij extreem hoogwater, dit zorgde voor opslibbing van klei op het veen. Het feit dat de 

sloten niet meer werden onderhouden en de aanwezigheid van een sliblaag over de oudste 

bewoningslagen zijn een aanwijzing dat de plek toen niet meer werd bewoond.
12

 In de Romeinse tijd 

raakte de plek opnieuw bewoond. De eerdere bewoningslocatie werd gedurende die periode 

aanzienlijk opgehoogd en uitgebreid.
13

  

In de laat-Romeinse tijd raakte het gebied opnieuw verlaten. Het jongste aardewerk dat in verband 

kan worden gebracht met de terpbewoning gedurende de Romeinse tijd, bestaat uit het zogenaamd 

Driesumaardewerk dat voorkomt vanaf de tweede helft van de 3e eeuw en in omloop blijft tot in de 

4e eeuw.
14

 Met het verlaten van de plek namen ook de antropogene ontwateringsactiviteiten af. Dit 

resulteerde in een stijging van het lokale grondwaterpeil door het dichtslibben van de sloten, wat 

naast overslibbing met klei op een gegeven moment ook hernieuwde veenvorming mogelijk maakte. 

De lokale Tinga-achtige veenhorizont is gedateerd op circa 470 n.C. (VNR 565A en B; Tabel 2.1). In de 

middeleeuwen keerde de mens terug en werd het gebied (opnieuw) opgrote schaal in cultuur 

gebracht. Dit leidde andermaal tot een aanzienlijke bodemdaling van het klei-veengebied waardoor 

het frequent overspoeld werd bij hoge stormwaterstanden. De vorming van een relatief dikke 

kwelderkleilaag was het gevolg. Dit sedimentatieproces ging door tot aan de bedijkingen in de late 

middeleeuwen.  

2.3 CONCLUSIE EN BEANTWOORDING VRAAGSTELLING 

Op basis van het onderzoek aan de profielkolommen en de resultaten van de koolstofdateringen kon 

een reconstructie worden gemaakt van de paleolandschappelijke situatie. De in het PvE gestelde 

vragen kunnen daarmee als volgt worden beantwoord:  

1. Bestaat de ondergrond van de terp uit veen of klei-op-veen? 

De ondergrond onder bestaat uit oligotroof veen. De top van dit veen is geoxideerd. 

2. Hoe dik is het pakket veen onder de terp waar de terp op ligt; uit welke soorten veen bestaat dit 

pakket en hoe dik zijn deze lagen?  

                                                           
11

 Vos 2015. 
12

 zie hoofdstuk 3. 
13

 Bakker 2016; Koopstra 2002; zie ook hoofdstuk 3. 
14

 Bakker 2016; Zie ook hoofdstuk 4. 
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Het veenpakket tussen de Pleistocene ondergrond en de eerste terplaag is ca. 2.0 m dik (profiel 1, 

kolomopname 1). Aan de basis van het veenpakket komen klapklei- (oplichtingsklei) en 

Wormerkleilaagjes voor. De veensequentie daarboven bestaat uit eutroof veen (riet- en houtveen) 

en oligotroof veen (heide, veenmos, wollegras). Het oligotrofe veen is vooral onder de kernterp 

gewaard gebleven (0,3 tot 0,4 m dik), maar ook hier is de top van het veen geoxideerd en deels 

verdwenen. Buiten de kernterp is het oligotrofe veen volledig verdwenen door oxidatie. 

3. Hoe zettinggevoelig zijn de afzettingseenheden onder de terplagen en zijn ze geschikt als 

zeespiegelindexpunten? 

De veenafzettingen zijn zeer zettingsgevoelig en het veenmateriaal is niet geschikt als 

zeespiegelindexpunt. 

4. Zijn er in de onderliggende grondlagen oude bodemniveaus te herkennen ('vegetatiehorizonten')? 

Nee, alleen de vertrapte top van het veen kan beschouwd worden als een veenbodem (geoxideerd 

veen). 

5. Hoe oud zijn de laageenheden/afzettingsmilieus onder en naast de terp (is er sprake van een 

Tinga-achtig complex)? 

De lokale start van de basisveenvorming lag tussen 2700 en 2500 v.C. Deze late datering kan 

verklaard worden met het gegeven dat juist op deze plek een Pleistocene zandopduiking ligt die op 

een later moment met veen zal zijn overgroeid dan de omliggende lagere delen. De veenvorming 

ging door totdat het gebied ontgonnen werd in de midden-ijzertijd (rond 350 v.C.). Naast de kernterp 

is het veen afgedekt met klei en in deze deklaag is een Tinga-achtige horizont aanwezig (profiel 1, 

kolomopname 3). Organisch materiaal uit die laag is gedateerd en heeft een ouderdom van ca. 470 

n.C. (Tabel 5). 

6. Hoe is het grenscontact tussen de kernterp (podium) en de onderliggende natuurlijke bodem? Hoe 

is het naastliggende contact tussen de eventuele terpuitbreidingslagen en de natuurlijke 

ondergrond? Is het podium aangelegd op een onverstoorde of verstoorde (vertrapte en/of 

beakkerde) ondergrond? 

De kernterp ligt op een oligotrofe veenbodem. De top van het veen is geoxideerd. Waarschijnlijk is de 

oxidatie al begonnen tijdens de ontginning in de midden-ijzertijd. Buiten de terp is het meeste 

oligotrofe veen verdwenen. Allen richting het noorden zijn nog delen van dit veen over. 

Terpuitbreidingslagen zijn vooral aangelegd op kleilagen die zijn afgezet in de late ijzertijd en daarna. 

7. Zijn er natuurlijke overstromingslagen in het terplichaam aanwezig, en zo ja, welke lithologische 

en sedimentologische karakteristieken hebben deze?Ja, deze zijn aangetoond, zowel in het 

terplichaam als daaronder in het Hollandveen.  

In het veen zijn klapkleien aanwezig; oplichtingskleien die zich vormden aan het einde van de 

midden-ijzertijd en de late ijzertijd toen bij extreem hoogwater (stormperioden) het veen niet 

onderwater liep maar de top van het veen ging drijven. De klapkleien bestaan uit slappe, lichtgrijze 

klei en zijn afgezet in de veenscheuren tijdens het drijven van het veen. In het terplichaam zijn op 
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enkele plekken niet- of deels vergraven overslibbingslagen aangetroffen die te dateren zijn in de late 

ijzertijd toen de plek tijdelijk verlaten was. 

8. Hoe zag het paleolandschap rond de onderzoeksterp eruit tijdens de verschillende 

sedimentatiefasen voor, tijdens en na de terpaanleg (landschapsreconstructie op basis van 

beantwoording van bovengenoemde vragen)? 

Het landschap in de vroege ijzertijd bestond uit oligotroof veen. De bewoning op het oligotrofe veen 

is archeologisch gedateerd in de tweede helft van de midden-ijzertijd (ca. 4
e
 en 3

e
 eeuw v. C.). Door 

het graven van sloten werd het veen kunstmatig ontwaterd en daarmee ook goed toegankelijk voor 

de mens. De ontwatering bracht echter ook een daling het veenoppervlak op gang. Na verloop van 

tijd kon de zee tijdens extreem hoge waterstanden (springtijd / stormvloeden) deze plek bereiken via 

het antropogene slotenpatroon. Aan het einde van de midden-ijzertijd en het begin van de Iate 

ijzertijd, kwamen de incidenteel extreem hoge waterstanden zelfs boven het maaiveld uit. Het veen 

raakte in die tijd echter niet overstroomd omdat de top ervan los scheurde van de ondergrond en 

ging drijven. Toen in de loop van de late ijzertijd het veen zijn ‘drijvend vermogen’ verloor (toen het 

zuurstof uit de bodem verdween) werd het overspoeld door de zee en werd klei erop afgezet. Vanaf 

dat moment veranderde het landschap in een klei-op-veen gebied met een kweldermilieu. 

9. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen wat betreft de geologische en paleolandschappelijke 

ontwikkeling van de site Leeuwarden-Bullepolder in vergelijking met andere geoarcheologisch 

onderzochte veenontginningsnederzettingen zoals Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, 

Sneek-Harinxmaland, Scharnegoutum, Arkum en de bekende locaties rond Wartena (Fr.)? 

De overeenkomst is dat alle sites gevormd zijn in het veenrandgebied dat grensde aan het 

getijdenlandschap. Bijzonder van de site Leeuwarden-Bullepolder is dat het veen tijdens de eerste 

mariene invloeden niet overstroomd raakte maar dat de toplaag ervan ging drijven. Dit verschijnsel, 

dat gepaard gaat met de vorming van lagen klapklei die door het veen snijden, is niet bij de ander 

sites waargenomen. Alleen in Sneek-Harinxmaland is in een enkele veenscheur bij een van de sloten 

een beetje slappe klei aangetroffen, maar zulke verreikende lagen die van Leeuwarden-Bullepolder 

zijn er niet gezien.
15

 Met het voorkomen van zoveel klapklei vertoont Leeuwarden-Bullepolder wel 

grote overeenkomsten met de midden-ijzertijd en late ijzertijd veennederzettingen in de Vergulde 

Hand West bij Vlaardingen.
16

 

10. Hoe wordt de geogenese van de Middelzee zichtbaar en waaruit bestaan de afzettingen van de 

Middelzee? Levert dit onderzoek nieuwe gegevens op over de vorming van de Middelzee en welke 

oude veronderstellingen kan het bevestigen? 

Nadat in de late ijzertijd het veen zijn ‘drijvend vermogen’ verloor raakte het gebied overslibd met 

kwelderklei. Deze klei werd aangevoerd via de Middelzeegeul, de voorloper van de latere Middelzee,  

en die van zijn vertakkingen die tot in de omgeving van Leeuwarden-Bullepolder reikten. 

11. Bevestigt het paleolandschappelijk onderzoek te Leeuwarden-Bullepolder de bestaande 

opvattingen over de regionale wordingsgeschiedenis van dit deel van Oostergo of zijn er 

                                                           
15

 Bakker & Vos 2017c. 
16

 Vos, 2015 
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landschappelijke ontwikkelingen waarneembaar op basis waarvan de opvattingen over de genese 

van dit gebied moeten worden aangepast? 

De ontwikkeling sluit grotendeels aan bij de landschapsgenese van het ARC-onderzoek in de 

Bullepolder met dat verschil dat de oorzaak van de klapkleivorming, te weten een vroege ontginning 

van het veen in de midden-ijzertijd, toen niet is onderkend. Destijds zijn er geen duidelijke sporen 

gezien van menselijke activiteiten van voor de 1
e
 eeuw v.C. Een andere opvallend resultaat het GIA-

onderzoek is de vrij late datering van het Tinga-achtige veen op deze plek. Deze valt beduidend later 

uit dan de datering van het Tinga-achtige veen in Wartena-Noord dat in de 3
e
 eeuw n.C. blijkt te zijn 

gevormd. 
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3. De sporen, fasen en structuren van een 

nederzetting op de grens van klei en veen ten 

noorden van Leeuwarden. 

Marco Bakker 

3.1 INLEIDING 

In de zomer van 2105 onderzocht het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) in de Bullepolder 

ten noorden van Leeuwarden (nu de wijk Blitsaerd) een deel van het midden en het noorden van een 

voormalig terpterrein. De opgraving heeft veel informatie opgeleverd over de nederzetting en over 

de wijze waarop de vroegere bewoners het omringende dynamische landschap hebben ingericht en 

gebruikt. Hoewel het voor de opgraving al wel bekend was dat de terp was afgetopt, bleek pas 

tijdens de opgraving dat de aantasting veel ernstiger was en dat een groot deel van de voormalige 

nederzetting diep verstoord was.
1

 Juist dankzij deze tegenslag was het door de ‘lagere 

spoordichtheid’ (veel sporen bleken immers verdwenen of zwaar aangetast) wel mogelijk om een 

grotere oppervlakte op te graven dan was gepland. Uiteindelijk kon hierdoor toch nog een aanzienlijk 

aantal bewoningssporen worden onderzocht. Daaronder waren ook sporen van een vroege 

bewoningsfase uit de midden-ijzertijd. Sporen van deze vroege fase waren niet aangetroffen tijdens 

de opgraving die in 2001 door het ARC aan de zuidelijke flank van de voormalige terp is uitgevoerd.
2
 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de uitwerking van de sporen en structuren die zijn 

aangetroffen tijdens de opgraving van 2015. Dit wordt voorafgegaan door een uitleg over de 

spoortypen en de fasering. Na de uitwerking worden de resultaten vergeleken met die van de 

eerdere ARC-opgraving. Door een koppeling te maken met de sporen die toen zijn aangetroffen is 

getracht een beter beeld te krijgen van de ontwikkeling van de nederzetting en het landschap. Om 

die nederzettingsontwikkelingen in een nog breder perspectief te plaatsen wordt hierna ingegaan op 

de sporen van dichtgeslibde sloten en geulen op oude RAF-luchtfoto’s van de directe omgeving van 

de opgravingslocatie die inmiddels voor een groot deel is volgebouwd met huizen en nieuwe 

infrastructuur. Tijdens de uitwerking bleek dat deze sporen van vroegere afwateringsystemen 

gekoppeld konden worden aan voormalige sloten en greppels uit de ijzertijd en Romeinse tijd in de 

opgravingen. Hierdoor was het mogelijk om ook de archeologische ontwikkeling van het vroegere 

cultuurlandschap voor een deel te reconstrueren. 

Afgesloten wordt met een conclusie waarin de belangrijkste bevinden worden samengevat. Ter 

illustratie en verduidelijking van de gedefinieerde spoortypen en stratigrafische situatie is gebruik 

gemaakt van een aantal foto’s en GIS-afbeeldingen van sporen en lagen uit de profielen en vlakken. 

                                                           
1
 Vastgesteld werd dat na de commerciële terpafgraving die vermoedelijk in de jaren ’30 of ’40 van de vorige eeuw 

plaatsvond, de resterende terpzool tot circa 0,5 m diepte omgeploegd is. Daardoor resteerde feitelijk alleen nog de 

onderkant van de diepst gelegen sporen (zie ook hoofdstuk 1). 
2
 Koopstra 2002; Zie ook hoofdstuk 1, par. 1.3. 
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De bron van de opgravingsgegevens in de vorm van de spoorbeschrijvingen en de gedigitaliseerde 

veldtekeningen is verdeeld over de bijlage 3.1 tot en met 3.7. 

3.2 SPOORTYPEN 

Tijdens de opgraving konden op basis van hun vorm, textuur, kleur, insluitsels en andere 

bijzonderheden een groot aantal sporen in de vorm van grondlagen en vullingen van ingravingen 

worden onderscheiden.
3
 Wat betreft de aard zijn de aangetroffen sporen globaal op te delen in twee 

soorten: natuurlijke lagen en antropogene sporen en lagen. Natuurlijk gevormde lagen (NAT) bestaan 

uit eolische afzettingen (zand), sedentaten (veen) of mariene sedimenten (zeeklei). Apart benoemd 

zijn spoellagen (SPL) omdat deze (deels) kunnen bestaan uit de verspoelde grond van antropogene 

lagen. Sporen van geulen of andere natuurlijke watergangen zijn niet aangetroffen. Voor het 

beschrijven van de aard van de antropogeen gevormde of antropogeen sterk beïnvloedde sporen is 

gebruik gemaakt van een sporentypologie die hieronder kort wordt besproken.
4
 

 
Fig. 3.1: Vuile terplagen in profiel 1 uit fase 4 en 6, aangegeven met een bracket. Van boven naar beneden: spoor 132, 123 

en 133. Spoor 132 wordt  afgetopt door de ploeghorizont uit het midden van de 20
e
 eeuw. 

TERPLAGEN, BETREDINGSHORIZONTEN, OUDE BOUWVOREN EN WOONLAGEN 

Terplagen houden verband met terpophoging. In het geval van grondlagen die zich kenmerken door 

homogeniteit en een vrij schone aard, wordt de term ‘schone ophogingslaag’ (LO) gehanteerd. Hier 

gaat het om grond die bewust is opgebracht om de woonplaats op te hogen. Soms zijn in deze lagen 

afzonderlijke ‘zoden’ herkend en gedocumenteerd (ZO). Er zijn ook terplagen die bestaan uit grond 

die vermengd is met nederzettingsafval. Archeologisch zijn deze lagen extra interessant juist 

vanwege dat nederzettingsafval (fig. 3.1). Deze zogeheten ‘vuile terplagen’ (VT) kunnen zowel 

bewust als onbewust zijn gebruikt ter ophoging. Een ophoging komt onopzettelijk tot stand wanneer 

                                                           
3
 Zie bijlage 3.3 voor sporenkaart; zie ook webdeponering Grondsporen X: bijlage 3.5 (toelichting op sporenlijst) en 3.6 

(sporenlijst). 
4
 Zie ook eerdere terpopgravingen waar vergelijkbare spoortypen zijn onderscheiden en beschreven (Nicolay 2010; 2015; 

Bakker in voorbereiding a; in voorbereiding b; Bakker 2013; 2018; 2019a en 2019b; Bakker & De Langen 2017; De Langen & 

Varwijk 2018; 2019; Varwijk 2019). 
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bijvoorbeeld afval en grond die is vrijgekomen bij het graven kuilen of greppels ‘achteloos’ worden 

uitgespreid over een deel van de woonplaats of gedeponeerd worden op de terpflank dan wel in een 

laagte op de terp. 

 
Fig. 3.2: Woonlagen uit fase 2b (profiel 8: spoor 427 en 432) aangetroffen binnen de huisplattegrond van deze fase. 

Kenmerkend is de fijne gelaagdheid van organisch materiaal afgewisseld met as, houtskool en andere fijne insluitsels. Door 

latere zetting en verstoringen is de laag enigszins gaan golven. 

Wanneer er sprake is van vuile lagen met sporen van vertrapping of langdurige betreding is de term 

‘oud loopvlak’ gehanteerd (OLV). Deze betredingshorizonten kunnen tot ver buiten de woonplaats 

voorkomen. Eén speciaal type oud loopvlak bestaat uit de restanten van lagen die deel uitmaakten 

van de loopvloer van een huis (fig. 3.2). Deze zijn als ‘woonlaag’ (WOO) geïnterpreteerd. Het gaat om 

dunne, compacte, vaak zeer vuile, fijn gelaagde lagen met veel insluitsels van houtskool, as, mest en 
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andere archeologische indicatoren. Een specifieke vorm van betredingshorizont zijn de veelal 

gehomogeniseerde lagen die verband houden met beweiding en grondbewerking (fig. 3.3). Deze 

voormalige teeltlagen of ‘oude bouwvoren’ (OBV) liggen vooral rondom de woonplaats, maar kunnen 

ook in terpen aanwezig zijn.
5
 Dit zou dan verband kunnen houden met een periode waarin een (deel 

van de) terp niet bewoond maar als bouwland gebruikt werd. 

 
Fig. 3.3: Oude bouwvoor uit fase 6 aangegeven met een oranje pijl (profiel 1: spoor 214). Net als hedendaagse bouwvoren 

kunnen deze lagen over tientallen meters doorgaan zonder in kleur en textuur te veranderen. Onder de bouwvoor ligt een 

schuin aangesneden sloot. 

INGRAVINGEN 

In Leeuwarden-Bullepolder zijn ingravingen aangetroffen in de vorm van greppels, sloten, 

waterputten, waterkuilen en andere kuilen. Sporen van poelen en dobbes zijn niet aangetroffen. 

Sloten (SL) zijn gegraven voor de ontwatering van gronden en het verbeteren van de afwatering, 

daarnaast hebben ze een functie als landscheiding en veekering (fig. 3.4). Greppels (GR) zijn ook 

gegraven voor het verbeteren van de ontwatering en/of afwatering van erf en landerijen, maar 

hebben geen functie op het gebied van veekering, aangezien ze daarvoor te smal en te ondiep zijn 

(fig. 3.5). Tijdens een opgraving zijn oude sloten en greppels niet altijd van elkaar te onderscheiden: 

wanneer de top van een sloot is vergraven en alleen de onderkant resteert, lijkt dit spoor op dat van 

een greppel. De term ‘greppelvulling’ is daarom alleen gebruikt voor de vulling van structuren die 

met zekerheid geduid kunnen worden als smalle, ondiep gegraven geultjes. Bij twijfel is uitgegaan 

van een sloot. 

                                                           
5
 De term akkerlaag (AKL) wordt hier niet gebruikt, net zo min als deze is gebezigd bij de verslaglegging over de eerder door 

het GIA opgegraven ontginningsnederzettingen zoals Arkum (Bakker 2013; 2019), Wartena (2017; in voorbereiding. a) en 

Sneek-Harinxmaland (2018). Reden hiervoor is dat deze term het gebruik van een laag als akker benadrukt, terwijl andere 

vormen van agrarisch gebruik zoals beweiding of een gecombineerde vorm van beweiding afgewisseld met de verbouw van 

gewassen erdoor lijken te worden uitgesloten. De term oude bouwvoor is dan beter passend mede gezien het feit dat over 

het algemeen ook de teeltlaag van intensief gebruikt weiland als bouwvoor wordt aangeduid. 
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Fig. 3.4: Forse sloot in profiel 1 die is gegraven in fase 4, deels dichtgeslibd in fase 5 (lichtblauwe kader: spoor 204-211) maar 

nog in fase 6 in gebruik is geweest (zie sporen van vertrapping in top van fase 5). Pas in fase 7 is de sloot voorgoed 

dichtgeslibd (donkerrode kader: spoor 201-202). De lagen uit fase 7 worden afgetopt door de ploeghorizont uit de 20
e
 eeuw. 

 

 
Fig. 3.5: Greppel die is gedempt in subfase 2b, aangegeven met groene pijl (vlak 2002: spoor 2069). 

Voorzieningen voor drinkwater zijn aangetroffen in de vorm van ‘waterputten’ (WA) en ‘waterkuilen’ 

(WK). De aangetroffen waterputten bestaan uit een veelal ronde of afgerond rechthoekige, 

regelmatige schacht die een breedte heeft van maximaal een meter (fig. 3.7). Grotere, vaak 
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onregelmatig gevormde kuilen, die ook tot in het dekzand reiken zijn beschreven als ‘waterkuilen’ 

(WK: fig. 3.6). Opvallend is dat de vier aangetroffen waterkuilen allemaal uit de midden-ijzertijd 

dateren (fase 2: tabel 3.1) en de zeven waterputten allemaal uit een latere fase van de nederzetting 

dateren (fase 4 en 6: tabel 3.1). De opvatting dat waterkuilen gebruikt zijn als drinkwatervoorziening 

voor het vee en alleen de kleinere, regelmatig gegraven waterputten voor menselijk gebruik waren 

bedoeld, is daarmee zeer discutabel geworden. Er zijn ook een groot aantal kuilen aangetroffen 

waarvan de oorspronkelijke functie niet duidelijk is. Ze variëren sterk in omvang en zijn naar alle 

schijn te ondiep om te hebben gefunctioneerd als drinkwatervoorziening. 

Tabel 3.1: Overzicht van waterputten, waterkuilen en andere grote kuilen 

Structuur Sporen Aard Fase Vorm Omtrek Opmerking 

1 2002-2004 waterkuil 2b ovaal 2,0 x 2,6 m 

2 2005, 2006 waterkuil 2b ovaal 1,9 x 2,3 m 

3 1179, 2107 waterput 4 rechthoek 0,7 x 0,9 m 

4 2124 waterput 4 rond 1,0 x 1,0 m 

5 2113-2115 waterput 2b ovaal 1,5 x 1,8 m 

6 2117, 2118 waterkuil 2b ovaal 1,7 x 2,8 m 

7 2109 kuil 2b onregelmatig 2,9 x 3,3 m 

8 458, 459, 2108 kuil 2b ? ? x 2,1 m  deels in profiel 

9 2013 waterput 4 rond 1,0 x 1,0 m 

10 333, 334, 1118, 2100 waterput 6 rond? ? x 1,0 m deels in profiel 

11 1195, 2001 waterput 6 ovaal 1,0 x 1,3 m 

12 1198, 2103 waterput 6 rond 1,0 x 1,0 m 

13 87-91, 700, 2020 waterput 4 rond? ? x 0,8 m deels in profiel 

 

 

 

 
Fig. 3.6: Doorsnede van een waterkuil uit fase 2 in vlak 1002 (spoor 2005, 2006). 
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Fig. 3.7: Doorsnede van waterput uit fase 4 in vlak 3002 (spoor 2103). 

SPOREN VAN PALEN EN VLECHTWERK 

Sporen van houtbouw zijn aangetroffen in de vorm van met grond opgevulde ‘paalgaten’ (PG) en 

restanten van ‘hout’ (HT), waaronder niet alleen paalresten maar ook stukken vlechtwerkmuur (fig. 

3.8). Een paalgat is wat overblijft nadat een paal uit de grond is getrokken, maar in het geval van een 

opgraving wordt ook de vulling van het gat daarmee aangeduid. Gaten die niet zijn opgevuld met 

andere grond maar zijn dicht getrapt, zijn archeologisch haast niet te herkennen in nederzettingen op 

veen en klei.  

 
Fig. 3.8: Grotendeels blootgelegde vlechtwerkwand met meerdere paalresten in vlak 6002 (spoor 2110). 
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Paalkuilen die gegraven worden vooraf aan het plaatsen van grote palen en staanders zijn niet 

aangetroffen. Het kan zijn dat eventuele paalkuilen niet herkend zijn vanwege een te gering contrast 

tussen hun vulling en de omringende terplagen wanneer die laatste eveneens vlekkerig zijn. Maar 

mogelijk was het ook niet altijd nodig om voor het plaatsen van een paal eerst een kuil te graven: de 

venige ondergrond maakte het namelijk mogelijk om palen direct de grond in te slaan en voor 

staanders volstond het om eerst een klein gat te boren.
6
 

SPOREN VAN VERBRAND MATERIAAL 

Veel lagen en vullingen bevatten insluitsels in de vorm van houtskool, as en korreltjes verbrande klei, 

maar er zijn ook sporen die hoofdzakelijk uit verbrand materiaal bestaan. In het geval van echte 

‘brandlagen’ (BRL) gaat het om lagen die door een brand ter plekke zijn ontstaan. Tijdens de 

opgraving is één brandlaag aangetroffen. Het gaat hier vermoedelijk om afgebrande vegetatie die 

nog deels herkenbaar was (fase 2a: spoor 2111).  

Wanneer niet zeker is of het gaat om ter plekke verbrande vegetatie of structuur dan wel wanneer 

het zeker handelt om gedeponeerd materiaal, dan wordt het meest voorkomende materiaal in het 

spoor gebruikt om de vondst te benoemen. In die gevallen kan het gaan om aslagen, verbrande 

kleilagen of houtskoollagen. In Leeuwarden-Bullepolder zijn alleen aslagen aangetroffen. Veelal gaat 

het om asbandjes, maar soms gaat het om een asplaat (fase 2: spoor 550) die mogelijk ontstaan is 

door het dumpen van as uit de haard. Er zijn overigens geen sporen die met zekerheid geassocieerd 

kunnen worden met haarden en ovens.
7
  

3.3 FASERING 

Het doel van de fasering is om de ontwikkeling van de nederzetting chronologisch te reconstrueren.  

Elke fase binnen die fasering stelt daarbij een tijdsperiode voor waartoe een serie sporen behoord. 

Het toewijzen van elk spoor aan een fase is daarom van fundamenteel belang voor het onderzoek 

omdat het anders niet mogelijk is om de genomen monsters en het overgrote deel van het 

vondstmateriaal uit de sporen chronologisch te plaatsen. Op basis van die vondsten en monsters in 

combinatie met de spoorbeschrijvingen kan vervolgens namelijk iets verteld worden over de aard 

van de fase en daarmee over de nederzetting tijdens die fase. In totaal zijn er 1002 sporen 

gedocumenteerd tijdens het veldwerk, waarvan vijf zijn komen te vervallen tijdens de uitwerking.
8
 

Uiteindelijk zijn 614 profielsporen en 383 vlaksporen overgebleven. Deze zijn niet allemaal uniek 

omdat veel van de vlaksporen te koppelen bleken aan een of meerdere profielsporen en daarnaast 

zijn er sporen die te koppelen bleken aan sporen uit aangrenzende werkputten.
9
 Vooral dankzij die 

koppeling tussen de werkputten was het mogelijk om een sluitende fasering van de nederzetting op 

te stellen.
10

 

Al in het veld is een voorlopige fasering opgesteld. Dit is een belangrijk aspect van een terpopgraving 

omdat de stratigrafie niet zelden zeer complex is en op die manier onduidelijkheden nog in het veld 

                                                           
6
 Zie ook Sneek-Harinxmaland waar evenmin paalkuilen zijn aangetroffen, maar wel houten resten van meerdere grote 

palen en staanders (Bakker 2018: fig. 1.14b). 
7
 Omdat dit soort sporen feitelijk structuren zijn, worden ze apart benoemd (HAA en OV). 

8
 Zie webdeponering Grondsporen X: bijlage 3.6 (sporenlijst) 

9
 Zie webdeponering Grondsporen X: bijlage 3.7 (spoorassociaties) 

10
 Bij sommige opgravingen is dit niet mogelijk en zijn er verschillende faseringen in gebruik over meerdere werkputten. 
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gecontroleerd kunnen worden.
11

 Belangrijke gidslagen tijdens het faseren zijn doorgaande 

antropogene lagen en natuurlijke lagen die antropogene fasen stratigrafisch van elkaar scheiden. 

Tijdens de uitwerking is deze basisfasering verder verfijnd en vervolgens zijn de fasen gedateerd aan 

de hand van aardewerkvondsten en koolstofdateringen van monsters uit natuurlijke lagen en van 

botmateriaal waaraan ook een isotopenanalyse is verricht.
12

 Bij de aardewerkvondsten is over het 

algemeen uitgegaan van de jongste vondsten uit een fase met het oog op opspit: het voorkomen van 

ouder aardewerk in jongere lagen door spitwerk van de toenmalige bewoners. Uitzondering zijn het 

aardewerk uit de oudste fase en de vondsten van complete potten in ingravingen zoals waterputten 

en sloten. In dit soort gevallen is het namelijk zeker dat het geen opspit betreft.
13

 

Tabel 3.2: Overzicht van de onderscheiden fasen. 

Fase Subfase Type Datering Opmerkingen 

0  natuurlijk Pleistoceen Dekzand 

1  natuurlijk Neolithicum tot midden-

ijzertijd 

Veenvorming 

 a "  vanaf 3000/2500 v.C. Eutroof tot mesotroof milieu (riet-zeggeveen) 

 b " ca. 2150 – 2000 v.C. Kleilaag (mogelijk Womer-afzetting) 

 c "  Mesotroof milieu (broekveen) 

 d " tot ca. 350 v.C. Oligotroof milieu (heide- en mosveen) 

2  antropogeen ca. 350 - 200 v.C. Woonfase I: vlaknederzetting 

 a "  bewoning op ontwaterd hoogveen 

 b (ant.) "  bewoning op ontwaterd hoogveen met beginnende 

verkleiing 

 b (nat.) (natuurlijk)  eerste klapkleiafzettingen 

3  natuurlijk ca. 200 v.C. - 50 n.C. Overslibbingsfase I: geen (vaste) bewoning 

4  antropogeen ca. 50 - 150/200 n.C. Woonfase II: opwerpen kernterp 

5  natuurlijk ca. 150/200 - 200/250 Overslibbingsfase II 

6  antropogeen ca. 200/250 - 350 Woonfase III: terpuitbreiding 

7  natuurlijk Laat-Romeinse tijd - 

middeleeuwen 

Geen bewoningsporen (mogelijk weg door terpafgraving) 

 a " ca. 350 - 550 Tinga-achtige horizont: geoxideerde veenhorizont in 

humeuze klei 

 b " ca. 550 - 1200 Overslibbingsfase III 

8  antropogeen 20e eeuw Terpafgraving gevolgd door diepwoelen en drainage 

 a " ca. 1950 diepwoelen 

 b " 2002 Maaiveld vooraf aan 21e eeuw; bevat in de top sporen 

grasmat 

9  antropogeen 21e eeuw Recente verstoringen 

 a " ARC-opgraving 2001-2002 Demping van werkput 9 uit ARC-opgraving 

 b " 2002-heden Opgebrachte grond, afkomstig van recent aangelegde 

woonwijk Blitsaerd 

                                                           
11

 Zodra de opgraving is afgerond en de werkputten dichtgemaakt zijn, is het niet meer mogelijk om onduidelijkheden in het 

veld te onderzoeken. Deze zullen dan later aan de hand van gemaakte foto’s en beschrijvingen moeten worden opgelost. 

Dit laatste kost aanzienlijk meer moeite en tijd, reden waarom het kostenefficiënt is om al in het veld tijd te investeren in 

de fasering. 
12

 De resultaten uit dit isotopenonderzoek worden in een nog te verschijnen artikel (Bakker et al. in voorbereiding) 

gepresenteerd samen met resultaten uit isotopenonderzoek aan botresten uit andere terpopgravingen. 

 
13

 Voor verdere verdieping over opspit in terplagen zie ook Bakker en Varwijk over Jelsum (2016) en dezelfde auteurs over 

het onderzoek aan de steilkanten (in voorbereiding).  
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Uiteindelijk zijn er tien fasen onderscheiden, waarbij fase 0 de Pleistocene ondergrond voorstelt 

(tabel 3.2). Voor een paar fasen was het mogelijk een subfasering op te stellen. In tegenstelling tot de 

tien hoofdfasen zijn deze subfasen over het algemeen alleen relatief te dateren op basis van 

stratigrafie en maar zelden van een harde ‘absolute’ datering te voorzien. Wel leveren ze meer detail 

op over de ontwikkelingen binnen een hoofdfase. In het geval van Leeuwarden-Bullepolder gaat het 

overigens vooral om geleidelijke veranderingen in de lokale natuurlijke omstandigheden en niet 

zozeer om een subfasering in de uitbouw of opbouw van de nederzetting binnen een hoofdfase.
14

 

3.4 BESCHRIJVING PER FASE 

Het onderliggende dekzand dat uit het Pleistoceen dateert is fase 0 genoemd. Dekzand is 

aangetroffen bij het uitgraven van waterputten en waterkuilen en in een van de twee 

profielkolommen die zijn aangelegd ten behoeve van het fysisch-geografische onderzoek (spoor 

907).
15

 De sedentaten en sedimenten die voorafgaand aan de eerste bewoning op dit zand zijn 

gevormd, zijn onder fase 1 geschaard. Binnen deze fase is een subfasering opgesteld die de 

ontwikkeling laat zien van een eutroof tot mesotroof riet-zeggeveenmoeras (subfase 1a) tot een 

oligotroof hoogveenmoeras (subfase 1d) waarin heideplanten en veenmossen domineren. In de 

tussenliggende periode wordt nog eens een laagje klei afgezet (subfase 1b) op het oudste veen, 

gevolgd door een pakket veen dat vooral wordt gekenmerkt door de resten van els en berk (subfase 

1c). 

FASE 2: WOONFASE I (CA. 350 – 200 V.C.) 

De eerste bewoning vond plaats op het veen (fase 2; woonfase 1). Duidelijk is dat de kern van de 

nederzetting uit fase 2 in werkput 3 tot en met 6 en het zuidelijke deel van werkput 1 lag. Op basis 

van de textuur van de bijbehorende sporen en de onderlinge strategie zijn twee subfasen 

onderscheiden. De oudste sporen bestaan uit veen zonder klei (subfase 2a) en de jongste bestaan 

vooral uit kleiig veen en venige klei (subfase 2b). Niet overal was de grens tussen beide subfasen 

even goed te bepalen. In die gevallen zijn de sporen toegewezen aan fase 2. 

Het voorkomen van klei in de sporen van subfase 2b zal te maken hebben met toegenomen mariene 

invloed in het gebied waardoor klei beter beschikbaar werd voor de bewoners. Deze toename van 

mariene invloed zal veroorzaakt zijn door bodemdaling die optrad sinds het gebied in deze fase actief 

ontwaterd werd. Sporen van deze ontwatering resteren niet alleen in de vorm van veraarde 

veenlagen, maar bestaan ook uit gegraven greppels en sloten die aan het eind van deze fase 

dichtslibden. Het veraarde veen is vooral teruggevonden onder de nederzetting en aan de flanken 

ervan. Daarbuiten is veel van het veraarde veen verdwenen door vergraving en erosie door latere 

mariene activiteiten. 

Structuren 

Er zijn een aantal structuren en een slootpatroon die aan deze fase toegewezen kunnen worden. Het 

gaat bij de structuren om in ieder geval één woonstalhuis waarvan niet alleen paalresten en 

woonlagen resteren, maar ook aaneengesloten stukken vlechtwerk van een of meer muren (spoor 

                                                           
14

 In het geval van de opgraving Arkum, Sneek-Harinxmaland en vooral Wartena-Noord was wel een subfasering mogelijk in 

terpbouw binnen de hoofdfasen (Bakker 2017; 2018; 2019; Bakker in voorbereiding a.). 
15

 Zie bijlage 3.4: profiel 1; zie ook hoofdstuk 2. 
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2110: fig. 3.8 en 3.10). Interessant is verder het voorkomen van scheuren in het veen in werkput 3 en 

4 die in lijn lopen met het woonstalhuis en zichtbaar waren doordat ze met rulle veengrond waren 

opgevuld (spoor 370, 2077, 2079, 2081) of aan het einde van fase 2b en in fase 3 met slappe klei 

dichtgeslibd zijn geraakt (spoor 1114, 1115, 1133). Tijdens het couperen van deze sporen zijn in deze 

sporen resten van palen en andere houtresten gevonden: vermoedelijk gaat het hier om resten van 

muren en andere constructies die voor een groot deel door de bewoners zijn verwijderd tijdens het 

afbreken van het huis. 

Hoewel er geen tijd was om alle huisresten bloot te leggen, is duidelijk dat ze afkomstig zijn een 

NNO-ZWW georiënteerd gebouw. Dit huis had zeer waarschijnlijk een of meer opvolgers getuige de 

spreiding van de paalresten en de met klei opgevulde scheuren in het veen met resten van 

vlechtwerk en palen (fig. 3.9). De grootte van dit huis of deze huizen blijft onzeker. Aangezien het 

vlechtwerk in werkput 6 (spoor 2110) aan de zuidzijde wordt begrensd door een met mest gevulde 

greppel (spoor 559-564) gelegen onder een aslaag (spoor 1190), mag worden aangenomen dat het 

van de zuidelijke muur afkomstig is. Wanneer dan het huis zich niet verder uitstrekte dan werkput 3, 

zal het een lengte van zo’n 17 m hebben gehad. 

 
Fig. 3.9: Overzicht van de verschillende sporen uit vlak 1 en 2 die geassocieerd worden met bewoning gedurende fase 2. De 

interpretatie van de sporen werd bemoeilijkt door de sporen van latere verstoring, waaronder ploegbanen (horizontale 

lichtgrijze banen die door oude loopvlakken en woonlagen snijden). 

Andere structuren uit deze fase bestaan uit vier grote en diepe waterkuilen (tabel 3.1: structuur 1, 2, 

5, 6) en een serie NO-ZW georiënteerde of haaks daarop staande sloten en greppels die zijn 
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dichtgeraakt aan het eind van fase 2 of in fase 3 en in de daaropvolgende fasen zijn nagedempt 

(spoor 2007 = 67, 69, 70, 74, 75;  2011 = 110, 111; 2025 = 179, 183).
16

 Interessant is dat deze sloten 

en greppels gekoppeld kunnen worden aan een omvangrijker systeem van sloten waarmee ook de 

terpsloten uit fase 4 en 6 verbinding hadden en waarvan ook sporen zijn gezien op hoogtekaarten en 

oude luchtfoto’s van RAF en KLM. In paragraaf 3.6 wordt hierop dieper ingegaan. 

Datering 

Het oudste aardewerk uit deze fase behoort tot Taayke’s type G3, K1 en V2 en een type dat op de 

overgang zit tussen het vroegere type G1 en G3 (vondstnr. 415 – id. 614; fig. 3.11).  Buiten de sporen 

die aan deze fase toebehoren is nog een randscherf gevonden die ook op de overgang zit tussen 

beide typen (vondstnr. 335 – id. 299). Het aardewerk uit deze fase is over het algemeen met 

steengruis gemagerd, maar soms ook met schelpgruis. De datering van dit aardewerk ligt in de 

midden-ijzertijd (500 v.C. - 250 v.C.). Wegens het ontbreken van oudere typen die tot in de 5
e
 eeuw 

v.C. dateren, is de aanvang van de vroegste bewoning op grond van het aardewerk te plaatsen in de 

4
e
 eeuw, omstreeks 350 v.C. Deze datering wordt ondersteund door twee koolstofdateringen van 

botmonsters uit deze fase (tabel 3.3: vondstnr. 458 en 864).  

Tabel 3.3: Koolstofdateringen van monsters uit deze opgraving en de eerdere ARC-opgraving (kalibratie m.b.v. IntCal ’98) 

Vondstnr. Spoor Fase Type Laboratorium-

code 

BP-

datering 

Cal_datering 

(95%) 

Cal_datering 

(68%) 

938 6 1d veen Poz-81260 2845 ± 30 1100 - 900 v.C. 1000 ± 50 v.C. 

(ARC-loc. 1) - 1d veen GrN 26889 2490 ± 40 820 - 420 v.C. 620 ± 100 v.C. 

458 2115 2b bot GrA-67753 2280 ± 30 460 - 180 v.C. 320 ± 70 v.C. 

864 564 2b bot GrA-67759 2235 ± 30 410 – 170 v.C. 290 ± 60 v.C. 

(ARC-loc. 2) - 2b/3 humeuze laag GrN 26888 2290 ± 40 460 - 180 v.C. 320 ± 70 v.C. 

565A 257 7a humeuze laag Poz-81088 1585 ± 30 390 - 550 n.C. 470 ± 40 n.C. 

565B 224 7a humeuze laag Poz-81089 1595 ± 30 390 - 550 n.C. 470 ± 40 n.C. 

 

De einddatering van deze fase kan worden bepaald op grond van enkele stukken aardewerk uit twee 

dichtgeslibde waterkuilen (spoor 2002, 2003 en 2005) die als Gw4a, Gw5a en K2 zijn 

gedetermineerd.
17

 Dit aardewerk komt op vanaf het begin van de late ijzertijd, dat wil zeggen in de 

tweede helft van de 3
e
 eeuw v.C. Op een mogelijk fragment van een Ge5a-pot na zijn latere G4- en 

G5-typen, die pas opkomen in de 2
e
 eeuw v.C., niet gezien.

18
 Beide waterkuilen zijn daarmee ook de 

jongste sporen uit deze fase aangezien de andere sporen alleen G3-, K1- en V2-aardewerk bevatten. 

FASE 3: OVERSLIBBINGSFASE I (CA. 200 V.C. – 50 N.C.) 

In deze fase slibden sloten dicht en raakte het gebied overslibd met klei. Dat het gebied vooraf aan 

de overslibbing al sterk onderhavig was aan mariene invloeden blijkt uit de aanwezigheid van 

klapkleilagen die door de onderliggende veenlagen heen snijden. Meestal is klapklei lastig te dateren, 

maar in dit geval ligt dat anders. Sloten die gegraven zijn in fase 4 en in fase 5 zijn dichtgeslibd, 

snijden namelijk door deze klapkleilagen heen wat betekent dat deze lagen voor die tijd ontstaan 

moeten zijn (zie spoor 252: fig 3.12). Bij een in fase 3 dichtgeslibde sloot lijkt juist de onderkant van 

de oudste vulling over te gaan in klapkleilagen (spoor 184 gaat over spoor 191: fig. 3.13 en 3.14). Dit 

                                                           
16

 De sloten in de vorm van de vlaksporen 2007 en 2025 zijn toegewezen aan fase 4omdat ze in het profiel niet alleen te 

koppelen zijn aan sporen van fase 2b en 3, maar ook aan nadempingen tijdens fase 4. 
17

 zie hoofdstuk 4, par. 3. 
18

 Het fragment van een Ge5a-pot (vondstnr. 152 – id. 375) zou ook van een klein uitgevallen Gw5a- pot afkomstig kunnen 

zijn. 
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duidt erop dat de hier aanwezige klapkleilagen zijn gevormd niet lang nadat het veen voor het eerst 

actief ontwaterd werd. 

 
Fig. 3.10: Vlechtwerk van fig. 3.8 (spoor 2110) op het moment waarop het net was blootgelegd en enkele 

aardewerkvondsten (het rode kader: zie ook fig. 3.11). 

 

 
Fig. 3.11: Uitsnede van fig. 3.10 met daarop geometrisch versierd aardewerk (vondstnr. 415 – id. 614) dat is aangetroffen bij 

het vlechtwerk (spoor2110). 

Het ontstaan van in ieder geval een deel van de klapkleilagen kan daarmee verklaard worden. Door 

de ontwatering in fase 2 verdroogde de top van het veen, waardoor er droogtescheuren ontstonden 

in dit veen. Wanneer een scheur zich uitbreidt en een sloot raakt, zal er water vanuit de sloot in de 
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scheur lopen. Dit gebeurde ook te Leeuwarden-Bullepolder. De maaivelddaling die optrad door het 

ontwateren zorgde er voor dat er in de loop van de tijd steeds vaker een stagnerende afwatering 

optrad. In plaats van afvoer van binnenwater naar buitenwater, zorgden de sloten toen juist voor een 

aanvoer van buitenwater, met daarin deeltjes klei. Deze klei sedimenteerde in de sloten, maar ook in 

de aanwezige veenscheuren. Aangezien de verdroogde top van het veen op dat moment op het 

water dreef, kon het niet of nauwelijks overslibd raken. 

Fig. 3.12: Dichtgeslibd slootje uit fase 4 (spoor 252) dat door een laag klapklei snijdt (het rode kader). De uitsnede die met 

het gele kader is gemarkeerd wordt getoond in figuur 3.16. 

 

 
Fig. 3.13: In een oudere sloot lijkt de onderste en oudste vulling aan te sluiten op de klapkleilaag die in fig. 3.13 wordt 

doorsneden door een jongere sloot (voor een detail van het rode kader zie fig. 3.14b). 

 

Fig. 3.14: Ingezoomd op de overgang van spoor 184 naar de klapkleilaag van spoor 191 in de onderste slootvulling (het rode 

kader in fig. 3.13). 
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Mogelijk is het gebied nadat de top van het veen is gaan drijven nog een tijd bewoond geweest, maar 

voor hoelang is niet duidelijk. Een harde scheiding tussen het einde van de bewoning in subfase 2b 

en het begin van de klapkleivorming en overslibbingen van fase 3 is daarom niet precies te bepalen.
19

 

Uiteindelijk zal het gebied te nat zijn geworden voor constante bewoning en zijn de sloten uit die 

oudste periode dichtgeslibd omdat ze niet meer werden onderhouden. Dat er nog seizoensmatig (in 

de nabijheid) werd gewoond en er menselijke activiteiten waren in het gebied kan niet worden 

uitgesloten. Enkele verspoelde scherven die zijn gevonden in sliblagen die uit de late ijzertijd en 

vroeg-Romeinse tijd dateren, vormen een mogelijke aanwijzing dat de mens het gebied niet volledig 

had opgegeven.
20

 

Na het dichtslibben van de aanwezige sloten stopte de vorming van de klapkleilagen: het inspoelen 

van klei in veenscheuren was namelijk niet meer mogelijk. Nu het land onder water stond, zetten 

eventuele kleideeltjes zich juist af op het veraarde oppervlak om hierop een kleidek te vormen. Ook 

door het gewicht van dit kleidek zal een latere vorming van klapkleilagen bemoeilijkt zo niet 

onmogelijk gemaakt zijn. De dikte van dit overslibbingspakket – waar ook de dikte van de 

loopvlakken en bouwvoren uit fase 4 bij moeten worden gerekend omdat die bestaan uit 

verrommelde klei van deze fase - varieert overigens nogal. Ter hoogte van spoor 123 en 133 

halverwege profiel 1 bedraagt de dikte 15 cm, terwijl het verder naar het noorden bij spoor 269 om 

amper 10 cm gaat. Zeer waarschijnlijk lag het oorspronkelijke maaiveld in het noorden net iets hoger. 

FASE 4: WOONFASE II (CA. 50 – 150/200 N.C.) 

Zeker in de 1
e
 eeuw n.C. en mogelijk nog in de vroeg-Romeinse tijd vindt er weer vaste bewoning 

plaats op de locatie. Bewoningsporen zijn aangetroffen in de vorm van vier waterputten en vuile 

terplagen. De aanwezigheid van terplagen betekent dat er in deze fase echt op een terp gewoond 

werd. Ten gevolge van de afgraving in de 20
e
 eeuw en de opvolgende woeling van het terprestant is 

van de oorspronkelijke terp helaas alleen de zool nog over. Hierdoor zijn er geen uitspraken mogelijk 

over de oorspronkelijke hoogte van de terp, hoe hij werd aangelegd en sindsdien eventueel nog werd 

uitgebreid. Het omliggende land, dat in fase 3 was omgevormd naar een met klei overslibd 

veengebied, werd in deze fase weer agrarisch gebruikt. Hierop duidt de aanwezigheid van enkele 

nieuw gegraven sloten en greppels in de betredingszone en doorgaande lagen daartussen die te 

interpreteren zijn als oud loopvlakken of oude bouwvoren 

Structuren en datering 

De enige structuren die uit deze fase resteren zijn vier waterputten (tabel 3.1: structuur 3, 4, 9 en 

13). De bijbehorende sporen bevatten 55% van al het diagnostisch aardewerk uit deze fase (166 van 

de 300 exemplaren). Het meeste hiervan komt uit slechts twee van de vier waterputten: structuur 3 

(spoor 2107) en structuur 9 (spoor 2013).
21

 Het jongste aardewerk uit deze twee putten komt sterk 

met elkaar overeen en bestaat uit onder meer incomplete potten van het type Gw5c, Gw6, K4 en V4 

die globaal te dateren zijn van de tweede helft 1
e
 eeuw n.C. tot in de 3

e
 eeuw n.C. Het ontbreken van 

typen die pas opkomen in de tweede helft van de 2
e
 eeuw (zoals het type K5) duidt erop dat deze 

waterputten toen al buiten gebruik waren geraakt. 
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 Dit was de reden om de lagen die stratigrafisch vallen onder subffase 2b maar uit natuurlijke sedimenten bestaan, te 

voorzien van de suffix ‘NAT’ in de sporenlijst (zie bijlage 3.5 in de webdeponering).  
20

 Zie hoofdstuk 3, par. 4. 
21

 Spoor 2013 bevat 83 stuks diagnostisch aardewerk en spoor 2107 78 stuks.  
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De andere twee waterputten bevatten met slechts vijf stukken aanzienlijk minder diagnostisch 

aardewerk. Het gaat om aardewerk dat nog uit de vroeg-Romeinse tijd kan dateren en veelal in de 

loop van de 1
e
 eeuw of in de eerste helft van de 2

e
 eeuw uit omloop raakte (type Ge4, Gw5, K2 en V3 

of V4). De resterende sporen en lagen van deze fase die over het algemeen wat meer 

gefragmenteerde vondsten bevatten, laten scherven van dezelfde aardewerktypen zien als die welke 

in de vier waterputten zijn aangetroffen. 

FASE 5: OVERSLIBBINGSFASE II (CA. 150/200 – 200/250) 

Het gebied raakt opnieuw overslibd in fase 5 (fig. 3.15). Sporen van overslibbing uit deze fase zijn 

overigens niet aangetroffen in het zuidelijke deel van de opgraving. Door de afgraving en 

daaropvolgende grondbewerking zijn, met uitzondering van enkele diepere sporen, de 

oorspronkelijke terplagen van fase 4 verdwenen en daarmee ook sporen van latere ophoging en 

eventuele overslibbing.  

Buiten de locatie van de voormalige kernterp zijn wel sporen aangetroffen van de overslibbing uit 

deze fase. Opvallend is daarbij dat de dikte van dit overslibbingspakket sterk varieert en naar het 

noorden toe dunner wordt, net als de overslibbingslaag uit fase 3. Als de oude bouwvoor van fase 6 - 

die bestaat uit de omgewerkte top van de overslibbing - mee wordt gerekend, dan neemt de dikte af 

van circa 20 cm tot nog geen 10 cm in het noorden. Dit verschil in dikte van het overslibbingspakket 

zal te maken hebben met het voor fase 3 ook al vastgestelde feit dat naar het noorden toe het 

oorspronkelijke maaiveld hoger heeft gelegen.
22

 

 
Fig. 3.15: Overzicht van de betredingszone in het noorden van werkput 1. Van onder naar boven zijn aangeven met de licht-

oranje pijl het loopvlak uit fase 4, met lichtblauwe pijl de overslibbing uit fase 5, met donkeroranje pijl de oude bouwvoor uit 

fase 6 en met roze pijl de natuurlijke afzettingen uit fase 7. 
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 Vanwege de zettingsgevoeligheid van de onderliggende klei- en veenlagen is dit oorspronkelijke hoogteverloop aan de 

hand van hoogtemetingen niet met zekerheid te reconstrueren. 
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FASE 6: WOONFASE 3 (CA. 200/250 N.C.  – 350) 

Van de derde woonfase resteren in het deel van de opgraving waar de kernterp uit fase 4 zich 

bevond, alleen nog de diepe sporen van drie waterputten (tabel 3.1: structuur 10, 11 en 12). In de 

betredingszone bevinden zich een oude bouwvoor (o.a. spoor 214 en 230) en enkele sloten die in 

deze fase in gebruik moeten zijn geweest aangezien ze zijn dichtgeslibd in fase 7a . Eén van die sloten 

(spoor 202-211, 1076-1077, 2027) was zichtbaar op oude luchtfoto’s als een voormalige, forse sloot 

en verraadt waarschijnlijk de omtrek die de terp in deze fase had. In paragraaf 3.6 wordt hier verder 

op ingegaan. 

Structuren en datering 

Omdat de oorspronkelijk top van de insnede van de drie waterputten ontbreekt, zijn ze vooral op 

basis van de aardewerkdateringen toegewezen aan deze fase. Naast opspit bevatten ze aardewerk 

uit de midden-Romeinse tijd waaronder G7-aardewerk dat in de 2
e
 en 3

e
 eeuw valt te dateren. Eén 

van de waterputten (structuur 11: spoor 2101) bevat daarnaast nog twee fragmenten van het 

zogeheten ‘Driesumaardewerk’ in de vorm van een Gw8a en een K5b.
23

 Dit soort aardewerk kwam 

op aan het einde van de 2
e
 eeuw en bleef in omloop tot in het begin van de 4

e
 eeuw. Uit spoor 2027 

in een van de sloten die in fase 4 waren gegraven, in deze fase nog werden gebruikt en die 

vervolgens in fase 7a zouden dichtslibben, komt een pot met een bijzondere buikamfoor-achtige 

vorm.
24

 Op basis van enige overeenkomsten in randvorm met potten van het type Ge6, dat uit de 2
e
 

en 3
e
 eeuw dateert, heeft deze pot voorlopig dezelfde datering gekregen.

25
 

FASE 7: TINGA-ACHTIGE SUBFASE (CA. 350 – 550) EN OVERSLIBBINGSFASE III (6/7E EEUW - 

12E EEUW) 

Een Tinga-achtige horizont over de oude bouwvoor van fase 6 indiceert een verlatingsfase (afb. 3.12 

en 3.16). Twee koolstofdateringen aan het humeuze materiaal uit deze horizont (vondstnr. 565) 

leverde een datering in de 5
e
 eeuw op. Over deze humeuze horizont (subfase 7a) werd later een klei 

met siltlaagjes afgezet (subfase 7b). De hoeveelheid silt in deze laag, die in noordelijke richting 

toeneemt, lijkt te duiden op een actieve sedimentatie. Hoe dik deze laag oorspronkelijk is geweest is 

helaas niet meer na te gaan door het later afgraven en ploegen van het perceel. 

FASE 8 (SUBRECENT) 

Fase 8 omvat de sporen van het ploegen van het perceel met een woeltand (ook wel diepwoeler 

genoemd). In het profiel en het vlak konden de sporen hiervan goed herkend worden omdat de 

werkput haaks op de ploegrichting stond. Aangezien de gemeente geen belang heeft gehad bij het 

verbeteren van de waterdoorlatendheid van het perceel, moet het ploegen plaats hebben gevonden 

voor 2000, het jaar waarin zij de grond aanschafte. De aanwezigheid van een bouwvoor die de 

ploegsporen aftopt duidt overigens ook op enige ouderdom van de ploegwerkzaamheden. Zeer 

waarschijnlijk is deze grondbewerking kort na het afgraven van de terp uitgevoerd om plasvorming 

op het verlaagde perceel tegen te gaan. De afgraving van de terp zal in de jaren ’30 of ’40 van de 

vorige eeuw hebben plaatsgevonden. Op kaarten voor die periode staat in het perceel nog een terp 
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 Het gaat om vondstnr. 875 – ids. 877, 878; zie ook fig. 5.2 en 5.8. 
24

 vondstnr. 204 – id. 923 - spoor 2027; fig. 5.9-5.10 
25

 Zie ook hoofdstuk 3, par. 4 (pot wordt genoemd bij fase 7a). 
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aangegeven, terwijl op een RAF-luchtfoto van de terp alleen nog een restant te herkennen is (fig. 

3.19-3.21). 

Figuur 3.16: Uitsnede van het gele kader in fig. 3.13. De bruingrijze kleilagen onderin zijn oude bouwvoren uit fase 6 (spoor 

214, 244, 249) met daarin kleine resten nederzettingsafval in de vorm van terpaardewerk, as en verbrande klei. Daarover 

heen ligt een zwartgrijze laag die is geïnterpreteerd als het restant van een Tinga-achtige vegetatiehorizont (subfase 7a: 

spoor 224). Op zijn beurt is deze weer afgedekt met een blauwgrijze klei met siltbandjes (subfase 7b: spoor232).  

 FASE 9 (RECENT) 

Fase 9 omvat recente verstoringen in de werkputten in de vorm van de uitloper van de meest 

noordelijke opgravingssleuf van het ARC uit 2001-2002 (fig. 3.17) en de grote hoeveelheid grond die 

sinds die tijd is opgebracht op het perceel. Het gaat om een circa 1,5 m hoog pakket dat op het 

oorspronkelijke maaiveld uit de 20
e
 eeuw ligt. 

 
 

Figuur 3.17a: Overzichtsfoto van profiel 2. Het spoor met de brokkenvulling (aangegeven met de rode pijl) is van ARC-

werkput 9; de ploeghorizont wordt aangewezen door de gele pijl  (voor een detail van het gele kader zie figuur 28b). 
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Figuur 3.17b: Detail van profiel 2. ARC-werkput 9 is aangegeven met een rode pijl, de ploeghorizont met een gele pijl. 

3.5 VERGELIJKING MET HET ARC-ONDERZOEK 

Om de opgravingsresultaten goed te kunnen vergelijken met die van het ARC-onderzoek uit 2001-

2002, werd het noodzakelijk geacht om een koppeling te maken met de meest noordelijke sleuf van 

het ARC-onderzoek (ARC-werkput 9). Hoewel dit is gelukt (fig. 3.17), was het niet mogelijk om op die 

manier de lagen die door C. Koopstra opgegraven en in een fasering ondergebracht zijn, te koppelen 

aan lagen uit de huidige opgraving. Koopstra herkende destijds in het meest noordelijke deel van de 

noordelijke ARC-sleuf onder de bouwvoor een podium met een oudere, voor de terpbouw reeds 

gedempte sloot eromheen (fig. 3.18: werkput 9 – profiel noord-zuid).
26

 Tijdens de huidige opgraving 

is hier (profiel 2) alleen maar de ploeghorizont uit de 20
e
 eeuw gezien. Het is dan ook zeer 

waarschijnlijk dat tijdens de ARC-opgraving een en ander onjuist is geïnterpreteerd. Het ging ook 

maar om een klein stukje van het vermeende podium gelegen binnen een naar nu is gebleken 

geploegde zone. Het spoor van een sloot die volgens Koopstra vooraf aan podiumbouw werd 

gedempt zal van een sloot zijn die volgens topografische kaarten uit de late 20
e
 eeuw dateert en het 

perceel toen nog opdeelde. In dat geval is het podium in werkelijkheid de ploeghorizont die ook werd 

aangetroffen tijdens de huidige opgraving. 

Ondanks de tegenslag dat een spoorkoppeling niet mogelijk was, was het dankzij de 

aardewerkdateringen en de mede op die basis verkregen inzicht in de archeogenetische opbouw van 

het gebied mogelijk om toch een soort van vergelijking te maken. Een belangrijke uitkomst van het 

huidige onderzoek is de vaststelling dat er op de onderzochte plek reeds in de midden-ijzertijd 

gewoond werd, en wel op ontwaterd hoogveen voordat dit overslibd raakte (fase 2). Aardewerk uit 

de midden-ijzertijd is niet aangetroffen tijdens de ARC-opgraving. Een andere belangrijke uitkomst 

van het huidige onderzoek is dat er in de aangelegde werkputten geen sporen van veenwinning zijn 

aangetroffen. Dit wijst erop dat het ontwaterde hoogveen niet overal is afgegraven.
27

 De sporen van 

veenwinning die door het ARC in het zuiden zijn aangetroffen, zijn door Koopstra gedateerd in de late 

ijzertijd net als de daaropvolgende en mogelijk deels met de veenwinning samenhangende 
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 Koopstra 2002, 18-20; zie ook Koopstra 2002, fig. 2.1-2.3. 
27

 Hierop wijst ook de dikte van het overslibbingspakket in de huidige opgraving. Deze zal hooguit 30 cm en meer naar het 

noorden toe amper 10 cm dik is geweest. Uit de profielen van de ARC-opgraving is af te leiden dat deze afzettingen 

gemiddeld tussen de 0,5 en 1,5 m dik waren. 
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overslibbing van het gebied. Deze overslibbingen is op sommige plekken in het profiel (fig. 3.18) nog 

opgedeeld in een fase gekenmerkt door slappe, gebande klei (ARC-overspoeling 1), gevolgd door een 

fase met schone, lichtgrijze klei (ARC- overspoeling 2). Deze fasen zullen overeenkomen met de 

eerste overslibbingsfase die tijdens de huidige opgraving is vastgesteld (fase 3) en waarvan de 

afzettingen in klapkleilagen en onderin de dichtgeslibde sloten wat slapper en meer gelaagd bleken 

dan die in de top.  

Figuur 3.18. Werkputtekeningen van het ARC (Naar: Koopstra 2002, 10-12, afb.2.1 - 2.3) 

Boven: werkputprofielen west-oost (3x), van boven naar beneden: werkput [5, 4, 3, 2]; [13, 12, 17]; [16, 15, 14]. 

Links: werkputprofielen noord-zuid (1x), van boven naar beneden: werkput 9, 11, 17. 

Onder: werkputvlakken (2x), van boven naar beneden: vlak 1 en 2 

Koopstra heeft destijds ook enkele sporen van sloten en greppels toegewezen aan de fase van 

veenwinning.
28

 Het is goed mogelijk dat deze greppels oorspronkelijk deel uitmaakten van de 

agrarische ontginningen uit de eerste bewoningsfase van de huidige opgraving. Het is overigens wel 

aannemelijk dat deze eerste bewoners ook al veen hebben gewonnen om te gebruiken als brandstof. 
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 Koopstra 2002, 9-16. 
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Waar ze dit hebben gedaan is niet bekend. Met het oog op de veiligheid van kinderen en vee ligt het 

niet voor de hand dat ze diepe gaten hebben gegraven direct ten zuiden van de nederzetting. 

Het feit dat de veenwinputten uit de ARC-opgraving allemaal zijn dichtgeslibd en erin geen sporen 

van verlanding zijn gezien, geeft aan dat er al sterke mariene invloeden heersten in het gebied ten 

tijde van deze veenwinning. Op grond daarvan is het waarschijnlijk dat de veenwinning plaatsvond 

tijdens de eerste overslibbingen (zo niet daarna) en zeker niet daarvoor. Het feit dat vele 

veenwinputten door een of twee van de overspoelingsfasen van het ARC heen snijden op de 

profieltekeningen (fig. 3.18), versterkt dit argument. Hoewel het gebied vernat was door 

bodemdaling, veroorzaakt door de eerdere agrarische ontginning, zal het gebied zomers nog wel 

toegankelijk genoeg zijn geweest om veen te winnen. Aangezien er in fase 3 van de huidige opgraving 

geen sporen zijn van vaste bewoning met vee, maakte het voor de veiligheid ook niet meer uit dat er 

grote diepe putten direct ten zuiden van de verlaten nederzetting werden gegraven. Het kan echter 

niet uitgesloten worden dat er zomers soms nog gebivakkeerd werd op het voormalig stee. 

Het is moeilijker een goede koppeling maken tussen de fasen uit de Romeinse tijd. Koopstra hanteert 

twee terpfasen, waarbij zijn eerste terpfase (ARC-fase 2), die zich kenmerkt door een radiaal 

greppelsysteem, door hem nog werd opgedeeld in twee subfasen.
29

 Op grond van de 

aardewerkdateringen, die verwijzen naar de 1
e
 en 2

e
 eeuw, zou Koopstra’s eerste terpfase 

overeenkomen met de tweede bewoningsfase van de huidige opgraving (fase 4). Zijn tweede 

terpfase (ARC-fase 3), die gedateerd wordt door aardewerk uit de 2
e
 en 3

e
 eeuw, zou dan 

overeenkomen met de derde bewoningsfase van de huidige opgraving (fase 6). Het lastige hierbij is 

ten eerste dat de greppels en sloten die hij toewijst aan zijn eerste en tweede terpfase, ook al in die 

fasen gedempt werden. Hoe dit precies zit is onduidelijk. Dat de verkaveling op de terp wijzigde over 

tijd waarbij greppels en sloten werden gedempt is normaal, maar het is vreemd dat de stratigrafisch 

jongste greppels en sloten niet zijn dichtgeslibd nadat de terp verlaten werd maar nog vooraf 

gedempt werden. Mogelijk is dit verkeerd geïnterpreteerd tijdens de opgraving destijds. Sporen van 

een radiaal opgezet greppels- en slotensysteem zijn trouwens ook aanwezig in de huidige opgraving. 

Zij bleken al in fase 3 te zijn dichtgeslibd. Juist vanwege dat laatste feit kan niet worden uitgesloten 

dat het kleine hoogveenkussen waarop de bewoning in de midden-ijzertijd begon met behulp van 

een radiaal opgezet greppelsysteem werd ontwaterd.  

Een tweede probleem met de fasering van de huidige opgraving is de door Koopstra genoemde 

vegetatiehorizont. Hij gaat ervan uit dat zijn tweede terpfase pas na de totstandkoming van deze 

vegetatiehorizont begon.
30

 Deze mogelijke afdekking van de vegetatiehorizont door terplagen blijkt 

ook uit ARC-profiel 1 (fig. 3.18). De vraag is nu wat voor soort laag als vegetatiehorizont is 

geïnterpreteerd en of die afdekking door terplagen wel klopt. De aard van de vegetatiehorizont 

wordt niet duidelijk uit de tekst en foto’s van dit deel van het profiel worden in de ARC-publicatie 

helaas niet getoond.
31

 Het kan niet uitgesloten worden dat de laag die Koopstra als een 

vegetatiehorizont aanwijst, lijkt op die welke in de huidige opgraving is geïnterpreteerd als een 

(oude) bouwvoor. Waarschijnlijker is echter dat de ARC-vegetatiehorizont dezelfde is de Tinga-
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 Koopstra 2002, 16-20. 
30

 Koopstra 2002, 18-20. 
31

 Volgens Koopstra (2002, 18) is de kernterp samen met de omliggende kwelder overgroeid geraakt door kwelder- en/of 

andere zoutminnende planten. Het oppervlak is namelijk afgedekt met een vegetatiehorizont (fig. 3.18: bruin). Hij leidt 

hieruit af dat de zee in deze periode een verminderde invloed op het gebied heeft gehad. 
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achtige horizont uit fase 7 van de huidige opgraving, zulks gezien de positie van de derde 

overspoelingslaag buiten de terp (westkant ARC-profiel 1) die over de vegetatiehorizont heen gaat, 

wat erg lijkt op de stratigrafie die tijdens de huidige opgraving is vastgesteld.
32

 Het is echter 

uitgesloten dat deze Tinga-achtige horizont door een terplaag uit de Romeinse tijd is afgedekt. 

Mogelijk is die afdekking door terplagen tijdens de ARC-opgraving niet goed gezien. Mogelijk waren 

de omstandigheden niet optimaal, getuige ook de tegenstrijdigheid dat enerzijds op de ARC-

profieltekening de overslibbingslaag van Koopstra’s derde overspoelingsfase lijkt over te gaan in 

terplagen, terwijl Koopstra in de tekst die overspoeling toch later dateert dan de terplagen.  

De derde overspoelingsfase van Koopstra zal vrijwel zeker gelijk zijn aan de derde overslibbingsfase 

van de huidige opgraving (subfase 7b). Het ontbreken van de tweede overslibbingsfase van de 

huidige opgraving (fase 5) in de profielen van het ARC zal enerzijds te maken hebben met het feit dat 

waar overslibbingslagen uit fase 5 aanwezig zijn geweest op de terp, zij zullen zijn opgenomen in 

terplagen ten tijde van Koopstra’s tweede terpfase. Anderzijds zullen ze direct buiten de terp 

mogelijk niet goed te onderscheiden zijn geweest in het daar aanwezige overslibbingspakket.  

3.6 DICHTGESLIBDE SLOTEN OP OUDE LUCHTFOTO’S 

Voorafgaand aan de opgraving zijn op een RAF-luchtfoto uit 1944 sporen gezien van een dichtgeslibd 

geulsysteem ten noorden van de opgravingslocatie.
33

 Tijdens het booronderzoek dat vooraf ging aan 

de opgraving zijn hier enkele boringen gezet. Dit leverde echter geen datering van het geulsysteem  

op.
34

 Uit de bestudering van enkele andere oude luchtfoto’s, verricht na de opgraving, bleek dat er in 

de ondergrond naast oude dichtgeslibde geulen, ook sporen van oude dichtgeslibde sloten en 

greppels aanwezig waren (fig. 3.19). Dit is interessant omdat deze sporen een andere oriëntatie 

hadden dan de nog actieve sloten op de luchtfoto. Dit zou betekenen dat de sporen dateren van voor 

de verkaveling op de luchtfoto’s die middeleeuws in oorsprong is.
35

  Nadere bestudering van de 

opgravingsresultaten bevestigden dat de dichtgeslibde sloten ouder waren dan middeleeuws en 

maakte duidelijk dat ze deels te koppelen waren aan sloten en greppels uit de verschillende tijdens 

de opgraving gedocumenteerde woonfasen.  

Behalve de terpsloot die de omtrek weergeeft van de terp van de huidige opgraving (fig. 3.20 en 

3.21: oranje omlijning) zijn op de luchtfoto ook meerdere andere rondgaande sloten te zien die 

andere (eveneens afgegraven) terpen omgeven. Daarnaast zijn er sporen van zeer lange sloten te 

zien die duiden op een strookverkaveling rondom deze nederzettingen.  Als aangenomen wordt dat 

deze nederzettingen net als de opgravingslocatie aanvankelijk zijn aangelegd op kleine 

hoogveenkussens omringd door lager gelegen veen, dan ligt de aanleg van een strokenverkaveling 

voor de hand als manier om het lager gelegen veen te ontginnen. Gezien ook de verkaveling rond de 

voormalige nederzetting aan de zuidkant van de luchtfoto, kan het beste worden gesproken van een 

strokenverkaveling met radiale kenmerken. Belangwekkend is dat enkele van die lange sloten, die uit 
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 Het is overigens opvallend dat in dit deel van het ARC-profiel antropogene lagen in zijn geheel ontbreken. Mogelijk is dit 

niet goed gezien tijdens de opgraving, want het is onwaarschijnlijk dat hier geen betreding plaatsvond tijdens de perioden 

dat op deze locatie gewoond werd. 
33

 RAF-foto van 10-09-1944 (fotonummer 4285); Wordt ook genoemd in hoofdstuk 1; zie ook Programma van Eisen (Bakker 

& Top, 2015). 
34

 Bakker 2016. 
35

 Vergelijkbare sporen zijn bekend uit andere delen van Friesland, zoals ten noorden van Warten waar ze gedateerd 

konden worden in de Romeinse tijd (Bakker 2017). 
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de Romeinse tijd moeten dateren, oorspronkelijk aangesloten zijn geweest op sloten uit de eerste 

bewoningsfase van de opgravingslocatie (fig. 3.20 en 3.21: groene lijnen). Dit betekent dat de 

oorsprong van deze grootschalige verkaveling te plaatsen is in de midden-ijzertijd, toen het veen 

voor het eerst ontgonnen werd, en dat ondanks de latere overslibbingen deze verkaveling in de 

Romeinse tijd, toen het landschap was veranderd in een klei-op-veengebied, grotendeels opnieuw in 

gebruik werd genomen.  

 
3.19: Luchtfoto van de RAF uit 1944 van de opgravingslocatie en directe omgeving (fotonummer: 106G-2766-3336). 

Wat wel duidelijk veranderde was de afwatering van de nederzettingen. In de Romeinse tijd is op de 

opgravingslocatie sprake van greppels en kleine sloten die zijn aangelegd in de vorm van een radiaal 

afwateringsysteem op de terpen zelf (fig. 3.20 en 3.21: lichtoranje lijnen). Het lijkt daarbij om een 

groot aantal greppels te gaan, maar het is zeker dat deze niet allemaal gelijktijdig in gebruik waren. 

Uit de huidige opgraving en die van het ARC bleek dat sommige nog in fase van aanleg overdekt 

werden door lagen waarin nieuwe greppels werden uitgegraven. Vooral het uitbreiden en ophogen 

van de terp moet als verklaring worden gezien voor het feit dat nog tijdens een bewoningsfase 

sommige greppels zijn gedempt en andere nieuw zijn aangelegd of verlengd. Interessant is dat enkele 

greppels zich voorbij de terpsloten lijken uit te strekken (fig. 3.21: paarse lijnen). Mogelijk was het 

nodig om ook percelen direct rond de terp fijner te verkavelen, zulks met het oog op een betere 

afwatering voor de verbouw van bepaalde gewassen, of om kavels op te delen tussen verschillende 

gebruikers. Dit laatste is niet onaannemelijk: gezien het feit dat de omvang van de terp in de 
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Romeinse tijd veel groter was dan het oorspronkelijke erf uit de eerste bewoningsfase,   is het 

waarschijnlijk dat op de terp in de loop van de Romeinse tijd steeds meer woonstalhuizen stonden.
36

  

 
Fig. 3.20: Dezelfde luchtfoto als op fig. 3.19, maar dan met veel van de dichtgeslibde sloten en geulen aangeduid. Sporen 

zichtbaar op de luchtfoto bestaan uit sloten- en greppelpatronen, geulen en het terprestant (de zuidkant van het terprestant 

heeft geen gele kleur omdat hier sporen van een sloot uit woonfase III zijn aangegeven: zie ook fig. 3.21). Sporen van sloten 

en greppels die horen bij woonfasen zichtbaar in de werkputten, zijn in de fasekleuren aangegeven. Niet aangegeven als 

geul is een donker spoor dat door het perceel van de opgravingslocatie en het naburige perceel ten westen daarvan loopt. 

Het gaat hier om een pad dat in verbinding staat met enkele dammen die de percelen met elkaar verbinden (zie ook fig. 

3.21). Gezien de bochtige loop en de aansluiting op een andere dichtgeslibde geul is het niet onwaarschijnlijk dat het 

westelijke deel van dit pad (aangegeven met stippellijn) zijn oorsprong vindt in een geul. 

De geulen zijn op grond van de opgravingsresultaten niet te dateren. Het feit dat veel van de geulen 

het doorgaande slotenpatroon doorsnijden doet echter sterk vermoeden dat ze ten tijde van de 

ontginningen nog niet aanwezig waren; anders hadden de sloten wel op deze geulen afgewaterd. De 

waarneming dat enkele van de geulen soms parallel lopen met deze sloten, of hieruit deels lijken te 

ontspringen levert de aanwijzing op dat sommige van de sloten uit het verkavelingssysteem in de 

loop van de tijd vergeuld zijn geraakt. Mogelijk is dit al in de Romeinse tijd gebeurd, maar het zou 

ook kunnen dat dit verschijnsel pas tijdens fase 7 van de opgraving optrad. Vanaf dat moment 

werden de sloten niet meer onderhouden en moest het overtollige water zelf een weg zoeken 

waarbij het niet ondenkbaar is dat het daarbij soms ook delen van oudere sloten volgde. 

                                                           
36

 De terp van de opgravingslocatie moet in de midden-Romeinse tijd al een omvang van meer dan twee hectare hebben 

bereikt. Van vergelijkbare grootte is de vermoedelijke (afgegraven) terp ten noorden van de opgravingslocatie (fig. 3.20). 
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Fig. 3.21: Uitsnede van fig. 3.20 met de sporen van sloten en greppels uit de opgravingen van 2001/2002 en 2015. Een van 

de NO-ZW-georiënteerde sloten in de werkput van het ARC die vermoedelijk te dateren valt in de eerste bewoningsfase, zal 

hebben aangesloten op een van de dichtgeslibde sloten die zichtbaar is op de luchtfoto. Met een gele lijn is de noordkant 

van het terprestant aangegeven (de zuidkant komt overeen met sloot uit woonfase III). 

 

3.6 CONCLUSIE 

De blootgelegde archeologische sporen van de opgraving uit 2015 geven een interessant inkijkje in 

de vroegste bewoning op deze plek, de daaropvolgende ontwikkeling van de terpbewoning en de 

wisselwerking tussen mens en landschap. Het bleek mogelijk om een nog beter beeld van die 

geschiedenis te verkrijgen door de opgravingsresultaten te combineren met de resultaten van de 

opgraving die het ARC eerder aan de zuidkant deed, en door vervolgens het resultaat van die 

combinatie te vergelijken met de sporen van een dichtgeslibd voormalig afwateringsysteem zoals dat 

op oude luchtfoto’s zichtbaar is.  

De vroegste sporen van bewoning dateren uit de late midden-ijzertijd (fase 2, woonfase I: circa 350 – 

200 v.C.). Het gaat om sporen van een erf met resten van een of meer gebouwen, nederzettingsafval 

en waterkuilen dat gelegen was op een met sloten en greppels ontwaterd hoogveenkussen. Dat ook 

de omgeving in deze periode werd ontgonnen, blijkt uit sporen van dichtgeslibde ontginningssloten 

zichtbaar op oude luchtfoto’s. Deze horen bij een voormalige strokenverkaveling die onder meer 

gekoppeld kan worden aan opgegraven sloten uit de eerste bewoningsfase. De in deze periode 

gestarte grootschalige ontwatering van het gebied veroorzaakte inklinking en oxidatie van het veen 
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waardoor bodemdaling optrad met als gevolg vernatting en een toename van mariene activiteiten. 

Dit blijkt uit de afzetting van klapkleilagen in de venige ondergrond, het dichtslibben van sloten en 

het opslibben landerijen. 

Toen de sloten dichtslibden was er al geen sprake meer van vaste bewoning op deze plek. Deze 

periode zonder bewoning duurde van omstreeks 200 v.C. tot in de vroeg-Romeinse tijd (fase 3). 

Direct ten zuiden van het oude erf zijn door het ARC in 2001 en 2002 sporen van grote, diepe 

veenwinputten gedocumenteerd. Op basis van de stratigrafie en het feit dat ze na het uitgraven van 

het veen snel zijn dichtgeslibd, lijkt het erop dat deze veenwinningsactiviteit vooral in deze periode 

plaatsvonden.  

Vanaf omstreeks 50 n.C. werd de locatie weer bewoond (fase 4, woonfase II). Bewoning blijkt uit de 

sporen van waterputten, terpbouw en nederzettingsafval. Hoewel de hoogte en de totale omtrek van 

de terp in deze periode niet meer na te gaan zijn als gevolg van latere verstoringen, blijkt uit het 

combineren van de gegevens uit beide opgravingen dat de uiteindelijke omvang van de terp in deze 

fase aanzienlijk groter was dan het erf van de vlaknederzetting uit de eerste bewoningsfase. De terp 

werd afgewaterd met behulp van radiaal aangelegde greppels die in verbinding stonden met een 

sloot die waarschijnlijk in zijn geheel om de terp heen lag en vermoedelijk aangesloten was op de 

eerder genoemde ontginningsloten: er zijn geen sporen van een nieuw verkavelingssysteem gezien; 

kennelijk was het oude systeem hersteld en opnieuw in gebruik genomen. 

Na een kortstondige verlating van ongeveer 50 jaar waarin het gebied opnieuw overslibd raakte (fase 

5), werd de locatie vanaf 200 of 250 n.C. opnieuw bewoond ( fase 6, woonfase III). Uit deze periode 

dateren sporen van onder meer waterputten en terplagen. Op basis van de combinatie van de 

sporen van een brede sloot met de gegevens ontleend aan de luchtfoto’s is aan te nemen dat de terp 

in deze periode ongeveer twee hectare groot was. Uit de luchtfoto’s blijkt ook dat enkele 

omringende (voormalige) terpen van vergelijkbare grootte waren. Helaas is het niet met zekerheid te 

zeggen of die terpen al zo groot waren in de midden-Romeinse tijd. Uit aardewerkdateringen valt af 

te leiden dat de locatie in het begin van de 4
e
 eeuw weer opnieuw verlaten werd. 

Na verlating verwordt het gebied opnieuw tot een soort moeras waarin klei werd afgezet en ook 

opnieuw veen werd gevormd. Een kleiige, sterk humeuze horizont die van deze verandering getuigt, 

kon gedateerd worden als 5
e
 eeuws. Deze horizont wordt afgedekt door overslibbingslagen van klei. 

Hoe dik dit pakket aan overslibbingslagen uiteindelijk is geweest kon door de commerciële 

terpafgraving en het daarna omploegen van de terpzool niet worden bepaald. Toen het gebied in de 

loop van de middeleeuwen opnieuw werd ontgonnen, was het oude kunstmatige 

afwateringssysteem niet meer zichtbaar en werd een nieuw afwateringsysteem gegraven dat 

aansloot op de toenmalige natuurlijke afwateringsituatie. Sporen van middeleeuwse bewoning zijn 

niet aangetroffen, maar deze kunnen verdwenen zijn tijdens de afgraving. 
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4. Aardewerk, keramische artefacten en verbrande 

kleiresten uit een terpzool 

Marco Bakker 

4.1 INLEIDING 

Gedurende het proefsleuvenonderzoek in 2015 van het sterk aangetaste terprestant van 

Leeuwarden-Bullepolder is een grote verscheidenheid aan objecten van gebakken klei verzameld. 

Het betreft in totaal 5819 stukken handgevormd aardewerk (173,93 kg), 254 verbrande kleiresten 

(2,56 kg), 48 keramische artefacten (1,47 kg) en 5 fragmenten draaischijfaardewerk (0,23 kg). In dit 

hoofdstuk wordt verslag gedaan van de resultaten van het onderzoek aan deze 

materiaalcategorieën. Daartoe worden eerst de toegepaste onderzoeksmethoden toegelicht, waarna 

achtereenvolgens de onderzoeksresultaten van het handgevormde aardewerk, het 

draaischijfaardewerk, de keramische artefacten en als laatste de verbrande kleiresten worden 

besproken.  

In de discussie wordt ingegaan op wat die resultaten betekenen voor deze vindplaats op het gebied 

van datering en de (huishoudelijke) activiteiten die werden uitgevoerd tijdens bewoningsperioden. 

Dit kan dan worden vergeleken met eerdere bevindingen over de vindplaats die in 2002 zijn 

opgesteld naar aanleiding van een gravend onderzoek dat in 2001 plaatsvond aan een zuidelijke flank 

van het terprestant. Verder wordt in de discussie gekeken naar wat dit vondstencomplex betekent 

voor het algemene onderzoek naar de vroege Friese veenontginningen, waarbij vooral de datering 

van deze vindplaats belangwekkend is. Afgesloten wordt met een conclusie. 

4.2 ONDERZOEKSMETHODE 

Het onderzoeksmateriaal is hoofdzakelijk met de hand verzameld tijdens het aanleggen van de 

werkputten, spitwerkzaamheden en het troffelen van sporen. Een klein deel van het handgevormd 

aardewerk is afkomstig uit zeefmonsters. Overigens zijn uit de zeefmonsters alleen 

aardewerkfragmenten onderzocht die op basis van aanwezige kenmerken binnen een typologie 

konden worden geplaatst (diagnostisch aardewerk), dit betrof slechts 16 fragmenten met een 

totaalgewicht van 152,9 gram. In de zeefmonsters zijn ook verbrande kleirestjes gevonden, maar 

deze waren net als veel stukjes aardewerk te klein en te versleten voor onderzoek en zijn net als die 

stukjes aardewerk gelijk gedeselecteerd. 

Om de gegevens uit het onderzoek vast te leggen zijn verschillende lijsten opgesteld. In het geval van 

het handgevormde aardewerk betreft dit ten eerste een basislijst met daarop per vondstnummer 

genoteerd de aardewerksoort, de aard van het fragment (rand, wand, bodem, overig, of combinatie), 

het baksel, het aantal scherven en het gewicht (bijlage 4.1). Passende scherven zijn hierbij als een 
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object geteld.
1
 Vervolgens zijn de diagnostische stukken aardewerk voorzien van een ID-nummer en 

verder beschreven op een determinatielijst (bijlage 4.2). Diagnostisch aardewerk is op basis van 

uiterlijke kenmerken functioneel of typologisch te duiden. Behalve een mogelijk typologische 

determinatie zijn metingen verricht aan elk object op die lijst en zijn bijzonderheden zoals de kleur, 

gebruikte magering en aanwezigheid van oppervlaktebewerkingen genoteerd. 
2
 

 
Fig. 4.1: Typochronologie van terpaardewerk Oostergo (bewerkt naar Taayke 1996 V, 182). 

HANDGEVORMD AARDEWERK 

Het overgrote deel van het handgevormde aardewerk bestaat met zekerheid uit inheems aardewerk 

uit de ijzertijd of Romeinse tijd (99,7%).
3
 Voor de determinatie van dit zogeheten terpaardewerk is 

gebruik gemaakt van de typologieën die zijn opgesteld door Taayke aan de hand van vier 

steekproefgebieden in Noord-Nederland. Het grootste deel van het diagnostische aardewerk kon 

worden voorzien van een typeaanduiding binnen de typologie van Oostergo (764 stukken: 87,3%, zie 

ook fig. 4.1). Dit was te verwachten omdat de onderzoekslocatie binnen deze regio ligt. Van de rest 

konden 56 stuks geduid worden binnen de Westergo-typologie (6,16%) en 16 binnen de Groningen-

typologie (1,8%). De resterende 42 objecten bleken niet typologisch te duiden, of er kon alleen iets 

worden gezegd over de vorm van het oorspronkelijke stuk. 

                                                           
1
 Hierdoor wijken de op deze lijst genoemde totalen af van het totaal aantal scherven dat is genoemd op de splitslijst (5803 

versus 6048 objecten). 
2
 Voor het typeren van het handgevormd aardwerk is in het geval van inheems terpaardewerk vooral gebruik gemaakt van 

het werk van Taayke (1996). 
3
 De andere 0,3% bestaat uit 19 fragmenten waarvan niet zeker is of ze dateren uit de ijzertijd of Romeinse tijd, of uit de 

middeleeuwen (afgekort als TAW/KOG in bijlage 4.1). 
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In de basis is Taayke’s typologie voor alle vier steekproefgebieden gelijk. Dat wil zeggen dat er enkele 

hoofdvormen en een restcategorie bijzonder aardewerk worden onderscheiden. De hoofdvormen 

bestaan uit gladrandig aardewerk (G), waarbij vaak nog een onderscheid wordt gemaakt tussen 

wijdmondige (Gw) en nauwmondige (Ge) vormen, aardewerk met een versierde rand (V), klein 

aardewerk (K) en schalen en kommen (S). De laatste groep wordt hier onder de restcategorie 

behandeld omdat schalen op basis van vorm en baksel niet zo goed te dateren zijn als de andere 

vormen en minder vaak voorkomen. De restcategorie bestaat verder nog uit miniatuur-aardewerk 

(M) en aardewerk met een afwijkende vorm of functie (sonderformen).  

De hoofdvormen zijn op basis van stijl en uiterlijk verder onderverdeeld in typen die opvolgend 

genummerd zijn (bijvoorbeeld G1 en G2). De jongere typen hebben daarbij meestal een hoger 

nummer (fig. 4.1). Niet zelden zijn ook nog subtypes onderscheiden. Dit wordt weergegeven door 

een kleine letter volgend op het typenummer (bijvoorbeeld V4a). Omdat niet alle (sub-)typen 

voorkomen in elk steekproefgebied, of rond dezelfde tijd in omloop komen, zijn de onderscheiden 

typen met hun nummering niet een op een uitwisselbaar. 

ANDERE VONDSTGROEPEN 

Voor het draaischijfaardewerk is alleen een determinatielijst opgesteld en geen basislijst omdat het 

maar om vijf fragmenten gaat (bijlage 4.3). Hoewel het aantal keramische artefacten hoger ligt, is 

hiervoor dezelfde werkwijze gevolgd opdat elk stuk apart beschreven kon worden (bijlage 4.4); een 

aparte basislijst heeft voor deze vondscategorie geen meerwaarde. Dit ligt anders voor de verbrande 

kleiresten. Van deze groep is juist een (uitgebreide) basislijst opgesteld en geen determinatielijst 

omdat dit alle gegevens opleverde die van belang zijn voor dit onderzoek (bijlage 4.5). 

Wat betreft de determinaties van zowel het handgevormde aardewerk als het draaischijfaardewerk 

moet opgemerkt worden dat een deel daarvan uit bodems bestaat of uit relatief kleine 

randfragmenten, die niet altijd tot een enkel type aardewerk terug zijn te brengen. Ook zijn er 

stukken aardewerk aangetroffen die op de overgang lijken te zitten tussen twee typen. In al dit soort 

gevallen bestaat de determinatie uit meerdere typen die van elkaar gescheiden zijn door een schuine 

streep. Als er sprake is van een stuk aardewerk van een bepaald type dat op de overgang zit tussen 

twee subtypen, dan wordt de code van beide subtypen achter de code van het type gezet. 

4.3 HANDGEVORMD AARDEWERK 

Het handgevormde aardewerk wordt beschreven aan de hand van de archeologische fasering die is 

opgesteld voor de opgraving. Voor het overzicht is per fase een tabel gemaakt waarin het 

aangetroffen diagnostische aardewerk uit lagen van die fase is verdeeld over de perioden waaruit het 

dateert. Door in eerste instantie uit te gaan van de archeologische context en vervolgens van de 

aardewerkdatering wordt niet alleen een overzicht gepresenteerd van wat redelijkerwijs in omloop 

was, maar kan ook een indicatie worden gegeven van de hoeveelheid ‘opspit’ per fase.
4
 Voor een 

overzicht van de gebruikte afkortingen bij die perioden en de manier van noteren wordt verwezen 

naar tabel 4.1. 

                                                           
4
 In de archeologie is ‘opspit’ het voorkomen van ouder vondstmateriaal in jongere lagen. Dit is veroorzaakt door vroegere 

spitwerkzaamheden waarbij oudere lagen zijn doorgraven, of door bioturbatie. Vondstmateriaal uit oude lagen zijn daarbij 

verspreid geraakt in jongere lagen (voor een uitgebreide uitleg over het fenomeen opspit zie Bakker & Varwijk 2016). 
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Tabel 4.1: Lijst met in dit hoofdstuk gebruikte afkortingen en notatie voor de beschrijving van het aardewerk. 

Afkorting tijdvakken Verklaring 

VIJZ Vroege ijzertijd (ca.650 v.C. – 500 v.C. 

MIJZ Midden-ijzertijd (500 v.C. – 200 v.C.) 

LIJZ Late ijzertijd (250 v.C. - 0 n.C.) 

VROM Vroeg-Romeinse tijd (12 v.C. - 100 n.C.) 

MROM Midden-Romeinse tijd (70 n.C. - 270 n.C.) 

LROM Laat-Romeinse tijd (250 n.C. - 350/400 n.C.) 

LMEA Volle middeleeuwen (1000 n.C. – 1300 n.C.) 

LMEB Late middeleeuwen (1250 n.C. - 1550 n.C.) 

Voorbeelden van notatie   

VROM Type met een datering in de vroeg-Romeinse tijd 

LIJZ-VROM Type met een datering in de late ijzertijd of vroeg-Romeinse tijd 

LIJZ-VROM(-MROM) Type dat zeker voorkomt in de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd, maar 

soms nog tot in de midden-Romeinse tijd in gebruik was 

Diagnostisch aardewerk dat afkomstig is uit sporen die niet met zekerheid aan een enkele fase 

kunnen worden toegeschreven, wordt behandeld in een aparte paragraaf over meervoudig 

gefaseerd materiaal. Verder is een deel van het gedetermineerde aardewerk niet afkomstig uit een 

spoor (29,8%). Van het aardewerk uit deze groep zonder spoorcontext worden alleen bijzondere 

stukken besproken bij de archeologische fase die op het gebied van datering het best overeenkomt 

met de periode waaruit het aardewerk dateert. 

FASE 2: EERSTE BEWONINGSFASE (CA. 350 – 200 V.C.) 

Waar mogelijk zijn de grondsporen uit deze fase verdeeld over de subfasen 2a en 2b. Omdat het 

aantal scherven uit subfase 2a zo laag is, zijn ze samen met het aardewerk uit subfase 2b 

weergegeven in een tabel (tabel 4.2).  

Tabel 4.2: Diagnostisch aardewerk van fase 2 (exclusief de bijzondere- en ondetermineerbare vormen)  

Datering Aantal % Aardewerktypen 

VIJZ-MIJZ 2 2% G1/2/3 

(VIJZ)-MIJZ 2 2% V2 

VIJZ-MIJZ-(LIJZ) 9 8% K1, K1/G3(a) 

VIJZ-VROM 1 1% K1/2 

MIJZ 2 2% G3a (vroeg/met hoge hals) 

MIJZ-(LIJZ) 70 62% G3(a/b), V2a(laat) 

MIJZ-LIJZ 1 1% G3b/Gw4b(vroeg) 

MIJZ-VROM 10 9% G3/4/5, G3/Gw5a, G3/Gw5a(Westergo) 

LIJZ 1 1% Gw4a/G3b(laat) 

LIJZ-(VROM) 4 4% Gw4a 

LIJZ-VROM 9 8% Ge4/Ge5a, Ge5a, Gw5a, K2a 

LIJZ-VROM-(MROM) 2 2% K2b 

Totaal (excl. indet. en bijz.) 113 100%   

 

Het aardewerk uit subfase 2a bestaat uit slechts vier scherven waarvan maar twee tot een type 

waren te herleiden. Het gaat om een wandscherf (vondstnr. 580 – ID 2) en een randscherf. Meestal 

zijn wandscherven niet te herleiden tot een type, laat staan tot een subtype, maar in dit geval wees 

de combinatie van (uitgeloogde) schelpgruismagering, de geometrische wandversiering en de 

oorspronkelijk donkere kleur (de scherf was grotendeels verbrand), er al op dat het hier om de 

kustvariant gaat van het zogeheten Ruinen-Wommels aardewerk (RW-aardewerk). Uit de 



Opgraving Leeuwarden-Bullepolder. Van vlaknederzetting op het hoogveen in de midden-ijzertijd tot terpbewoning in een 

klei-op-veengebied in de Romeinse tijd. 

91 

 

aanwezigheid van een cannelure op de overgang van schouder naar hals kan verder opgemaakt 

worden dat de scherf afkomstig zal zijn van een pot van het subtype G3b.  

De randscherf (vondstnr. 792 – ID 45: fig. 4.2) heeft oorspronkelijk toebehoord aan een zwartkleurig, 

mooi gepolijst, met steengruis gemagerd potje van het type K1 dat over het algemeen beschouwd 

kan worden als de kleinere variant van de middelgrote G1-, G2- en G3-potten. In dit specifieke geval 

doet de rand sterk denken aan die van G1- en G2-aardewerk uit Westergo. 

 

Fig. 4.2: Klein aardewerk (K) uit de midden-ijzertijd tot en met de (late) midden-Romeinse tijd (tekeningen door M.A. Weijns, 

GIA/RUG). 

Het aardewerk uit subfase 2b vormt een veel grotere hoeveelheid dan dat uit subfase 2a. Het gaat 

om 956 stuks waarvan 121 stuks diagnostische kenmerken bevatten. Voor een groot deel bestaat het 

aardewerk net als dat van de voorafgaande subfase uit donkergekleurde baksels, waarbij vooral 

steengruis maar ook vaak schelpgruis is gebruikt als magering. Van een deel van het aardewerk zijn 

de wanden versierd met geometrische lijnen die primair, dus vooraf aan het bakken, zijn 

aangebracht. Het typologisch vroegere RW-aardewerk onderscheidt zich van het latere RW-

aardewerk door de hogere hals en veelal onverdikte lip. Een mooi voorbeeld daarvan is een 

randscherf (vondstnr. 415 – ID 614: fig. 4.3) die is gevonden bij het restant van een vlechtwerkwand 
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van een huis uit deze fase en geïnterpreteerd is als behorend tot een overgangstype tussen het G1- 

en G3-aardewerk.
5
 

 
Fig. 4.3: Gladrandig aardewerk (G) uit de midden-ijzertijd en het begin van de late ijzertijd (tekeningen door M.A. Weijns, 

GIA/RUG). 

Naast G3-aardewerk en het hierop lijkende kleinere K-aardewerk, is in de sporen van fase 2b ook 

aardewerk met versierde randen aangetroffen. Het gaat om twee randscherven van het subtype V2b 

met kerven bovenop de rand (vondstnr. 818 – id. 76-77; zie ook fig. 4.4). Ze komen uit een mestlaag 

(spoor 562) en maakten mogelijk deel uit van dezelfde pot.  

In sporen van deze fase zijn zestien stukken aardewerk aangetroffen die op basis van rand- en 

potvorm meer thuishoren in de late ijzertijd. Dit aardewerk onderscheidt zich ook van het oudere 

aardewerk door de lichtere kleur van het baksel dat vaak gemagerd is met potgruis in combinatie 

met organisch materiaal. Hierbij horen ook twee hele potten die afkomstig zijn uit twee grote 

waterputten of waterkuilen.
6
 Eén daarvan betreft een middelgrote pot van het type Gw4a met 

                                                           
5
 Het G2-aardewerk, dat wel voorkomt in Westergo, is door Taayke niet aangetroffen in Oostergo (1996 IV, 132). 

6
 Zie hoofdstuk 3 over waterputten en kuilen: spoor 2002 (structuur 1) en spoor 2005 (structuur 2). 
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eenvoudige rand en streepbandversiering (vondstnr. 217 – id. 924; zie ook fig. 4.5). De andere is van 

het type K2b dat lijkt op een kleine versie van het Gw5-aardewerk mede omdat het geen 

streepbandversiering heeft (vondstnr. 216 – id. 920; fig. 4.2).  

 
Fig. 4.4: Aardewerk met een versierde rand of ribbel (V) uit de midden-ijzertijd tot en met de (late) midden-Romeinse tijd 

(tekeningen door M.A. Weijns, GIA/RUG). 
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FASE 3 (CA. 200 V.C. – 50 N.C.) 

Tijdens deze fase werd de onderzoekslocatie niet bewoond. Wel hebben er mogelijk nog activiteiten 

plaatsgevonden in de nabije omgeving, maar duidelijke sporen daarvan zijn nu niet aangetroffen.
7
 Er 

komt een kleine hoeveelheid aardewerk uit de sporen van deze fase (tabel 4.3). Het gaat om een 

aantal scherven van midden-ijzertijd aardewerk en iets meer aardewerk dat uit het begin van de late 

ijzertijd zal dateren. Eén scherf is van het niet met een streepband versierde type Gw5c dat zich 

verder kenmerkt door een lage hals en dat pas omstreeks het begin van de jaartelling opkomt 

(vondstnr. 233 – id. 478). De scherf komt uit een slootvulling (spoor 2026) met natuurlijke spoellagen 

en een verrommelde top. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat de scherf eigenlijk uit fase 4 komt 

en door vertrapping in dit spoor is terecht gekomen. Vertrapping zou ook de verrommelde top 

kunnen verklaren. 

Tabel 4.3: Diagnostisch aardewerk van fase 3 (exclusief de bijzondere en ondetermineerbare vormen)  

Datering Aantal % Aardewerktypen 

VIJZ-MIJZ-(LIJZ) 2 17% K1, K1/G3 

MIJZ-(LIJZ) 1 8% G3b 

MIJZ-VROM 1 8% G3/5 

LIJZ-(VROM) 2 17% Gw4a 

LIJZ-VROM 4 33% G4, Gw5b, K2a/G4 

(LIJZ)-VROM-(MROM) 1 8% V4a 

VROM-MROM 1 8% Gw5c 

Totaal (excl. indet. en bijz.) 12 100%   

FASE 4: TWEEDE BEWONINGSFASE (50 – 150/200 N.C.) 

Uit fase 4 dateren terplagen die erop duiden dat in deze fase de terp werd opgeworpen en 

gaandeweg werd uitgebreid. Dat de locatie nu zeker weer bewoond werd blijkt uit de hoeveelheid 

aardewerk in combinatie met de terplagen en andere archeologische sporen. Van het aardewerk dat 

uit de sporen van deze fase afkomstig is, moet een kwart uit de eerste bewoningsfase dateren (tabel 

4.4). 67 scherven behoren namelijk tot ‘zekere opspit’ in de vorm van aardewerk uit de midden- of 

late ijzertijd (24,5%). Van 108 scherven is zeker dat het geen opspit betreft omdat zij alleen uit de 

vroeg- of midden-Romeinse tijd kunnen dateren (39,4%). De rest bestaat uit mogelijke opspit in de 

vorm van aardewerk dat uit deze of de eerste bewoningsfase kan dateren (36,1%). 

Het gladrandige aardewerk dat typerend is voor deze periode bestaat uit G6-aardewerk en laat G5-

aardewerk, waaronder dat wat lijkt op Gronings G5-aardewerk.
8
 Uit twee waterputten komen vijf 

complete gladrandige potten. Twee van die potten komen uit een waterput in werkput 1 die ook veel 

scherven van ander aardewerk bevatte (structuur 9: spoor 2013). Het gaat om een pot van het 

eerder beschreven subtype Gw5c (vondstnr. 161 – id. 425; fig. 4.5) en een pot die typologisch tussen 

het subtype Gw5b en Gw5c te plaatsen is (vondstnr. 160 – id. 922; fig. 4.5).  

De andere waterput bevond zich in werkput 3. Naast drie complete potten bevatte ook deze weer 

veel scherven van ander aardewerk (structuur 3: spoor 2107). Eén van de complete potten zit 

typologisch tussen het Gw5c- en Gw6-type (vondstnr. 505 – id. 531; fig. 4.6). Hoewel het uiterlijk 

                                                           
7
 Tijdens een eerdere opgraving door het ARC in 2001/2002 zijn sporen gezien van turfsteken die qua datering mogelijk te 

koppelen zijn aan fase 3 van deze opgraving. zie ook hoofdstuk 1.3. 
8
 Dit zogeheten Wierumaardewerk of aardewerk in de Wierumstijl bestaat uit halsloze potten met relatief korte randen en 

een bolle schouder-buikvorm (Taayke 1996 III). 
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meer aandoet als dat van een Gw6, is de rand onregelmatig. Op sommige plekken is de rand niet of 

amper verdikt en ook kort van vorm, wat meer past bij het Gw5-aardewerk. De andere twee potten 

behoren duidelijk tot het G6-aardewerk. Eén ervan is ‘archeologisch compleet’, wat wil zeggen dat er 

genoeg scherven resteren om de hele pot te reconstrueren. Deze blijkt vrij slank van vorm en 

nauwmondig te zijn geweest, wat typerend is voor het Ge6-type (vondstnr. 931 – id. 529; fig. 4.6). Op 

basis van de wijde monding met een licht verdikte rand die naar buiten toe afgestreken is, is de 

andere pot te duiden als een Gw6a (vondstnr. 520 – id. 532; fig. 4.6). 

Tabel 4.4: Diagnostisch aardewerk van fase 4 (exclusief de bijzondere en ondetermineerbare vormen)  

Datering Aantal % Aardewerktypen 

VIJZ-MIJZ 3 1% G1/2/3 

VIJZ-MIJZ-(LIJZ) 7 3% K1, K1/G3 

VIJZ-VROM 1 0% K1/K2 

VIJZ-VROM-(MROM) 1 0% G3/K1/K2 

(VIJZ)-MIJZ-(LIJZ) 1 0% V2 

(VIJZ)-VROM 1 0% V3/2 

MIJZ 1 0% G3(vroeg) 

MIJZ-(LIJZ) 45 16% G3, G3a, G3b, V2b 

MIJZ-(LIJZ)/MROM 1 0% K4/G3 

MIJZ-LIJZ-(VROM) 2 1% G3/Gw4a 

MIJZ-VROM 10 4% G3/5, G3/Gw4a/Gw5a, G3/Gw5a, G3/Gw5a Westergo 

(MIJZ)-LIJZ 1 0% G3b(laat) 

LIJZ-(VROM) 7 3% Gw4a, Gw4a/K2a 

LIJZ-VROM 41 15% G4/5, Ge4, Ge5K2, Gw4, Gw4/5, Gw4a/5a, Gw4b, Gw4b/5b, 

Gw5a, Gw5b, Gw5b(klein), K2a/Ge4, V3a 

LIJZ-MROM 16 6% G4/6, G5/6, Ge5, Gw5b/c, K2/K4, K2b/K4, K2/K4, V3a/4, V3b/4a 

LIJZ-VROM-(MROM) 23 8% G5, Ge5/Gw5, Gw5, Gw5bc, Gw4d Westergo, K2, K2/Ge5, K2b, 

V4a Westergo  

(LIJZ)-VROM-(MROM) 2 1% V4(a), V4a 

(LIJZ)-VROM-MROM 6 2% V4 

VROM-(MROM) 2 1% Gw5a Groningen 

VROM-MROM 56 20% Gw5c, Gw5c/Gw6a, Gw5c/Gw6a, Gw5c/Gw5 Gromingen, 

Gw5c/Gw5 Groningen, Gw5a Groningen/Ge5b, K3/4, V4b, 

V4b(klein), V4bc, V4bd, V4c Westergo 

(VROM)-MROM 3 1% Ge5b/Ge6, Ge5b/K4, Gw5a Westergo (vroeg) 

MROM 49 18% G6/5 (laat), Ge6, Gw6, Gw6a, Gw6a/6a Westergo, Gw6a 

Westergo, Gw6b, Gw6c, K4, K4(groot), K4/Gw6c, K4a, K4b, K4c, 

V4d 

Totaal (excl. indet. en bijz.) 279 100%   

Onder het K-aardewerk van deze fase bevindt zich veel K2- en K4-aardewerk. De eerste soort lijkt op 

een kleinere versie van het G4- en G5-aardewerk, waarbij het subtype K2b dat geen 

streepbandversiering heeft, meer voorkomt dan het wel op die manier versierde subtype K2a. Dit 

stemt ook overeen met de datering van deze fase aangezien het type K2a volgens Taayke in de 

tweede helft van de 1
e
 eeuw snel buiten gebruik raakte, terwijl dit bij het type K2b pas in de 2

e
 eeuw 

gebeurde. Overigens geldt voor de hele opgraving dat het K2a-aardewerk (vijf stuks) minder 

voorkomt dan het K2b-aardewerk (13 stuks). Dit geldt ook voor het met streepband versierde G4-

aardewerk (56 stuks) ten opzichte van het niet op die manier versierde G5-aardewerk (144 stuks).
9
 

                                                           
9
 Hiervoor zijn alleen de stukken aardewerk geteld die met zekerheid als G4- of G5-aardewerk zijn te determineren. 
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Fig. 4.5: Gladrandig aardewerk (G) uit de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd (tekeningen door M.A. Weijns, GIA/RUG). 

Het K4-aardewerk bestaat uit bekers met een zeer lage of ontbrekende hals en een korte, vaak 

hoekige rand. Meestal is het oppervlakte donker gekleurd en heeft het een geglad of gepolijst 

uiterlijk. De bodem kan eenvoudig zijn, maar een standvoet komt ook vaak voor. Op basis van de 

vorm van de schouder, die steil, concaaf en convex kan zijn, zijn door Taayke drie subtypen 

onderscheiden (K4a-c). Van alle drie K4-subtypen zijn (archeologisch) complete potten aangetroffen 

in dezelfde waterputten waaruit ook de eerder beschreven potten van G5- en G6-aardewerk komen. 
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Er komt bijvoorbeeld een K4a uit de waterput in werkput 1 (vondstnr. 220 – id. 434 / spoor 2013; fig. 

4.2) en uit de waterput in werkput 3 (spoor 2107) komen een K4b en K4c (resp. vondstnr. 931 – id. 

523 en 519 – id. 522; fig. 4.2 en fig. 4.10). 

 
Fig. 4.6: Gladrandig aardewerk (G) uit de (late) vroeg-Romeinse tijd en midden-Romeinse tijd (tekeningen door M.A. Weijns, 

GIA/RUG). 
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Fig. 4.7: Coupe door de vulling van een waterput uit fase 4 (structuur 3: spoor 2107). De metalen pen is erin gestoken om 

een stuk hout op zijn plek te houden. 

Bij het V-aardewerk gaat het om V3- en V4-aardewerk. Het eerste lijkt qua vorm op het Gw-

aardewerk en komt in twee varianten voor: het subtype V3a is versierd met vingertopindrukken 

langs de rand, het subtype V3b met kerven langs de rand. Het V3-aardewerk is typisch voor de late 

ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd. Net als het streepbandaardewerk raakte het in de tweede helft van 

de 1
e
 eeuw uit de roulatie. V3-aardewerk kwam in deze fase minder voor dan het V4-aardewerk, dat 

omstreeks het begin van de jaartelling opkwam, en werd op de opgraving in lagere aantallen 

aangetroffen.
10

 Dit V4-aardewerk heeft een meer hoekige rand en een lage- of ontbrekende hals. 

Naast vingertopversiering komt bij dit soort aardewerk vaak de zogeheten kartelrandversiering voor. 

                                                           
10

 De sporen van fase 4 bevatten drie exemplaren waarvan het zeker is dat het om V3-aardewerk gaat en 21 exemplaren 

V4-aardewerk. Over de gehele opgraving gaat het om 26 stuks V3-aardewerk en 58 stuks V4-aardewerk. 
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Op basis van de randvorm en hoogte van de hals onderscheidt Taayke vijf varianten, waarvan 

subtype V4a tot en met V4d ook in sporen uit deze fase zijn aangetroffen. Subtype V4e is niet 

aangetroffen op de opgraving. 

De twee eerder genoemde waterputten bevatten ook V-aardewerk. De put uit werkput 1 (structuur 

9: spoor 2013) bevatte zowel mogelijk V3- als zeker V4-aardewerk. Beide soorten waren overigens 

niet bij subtypen onder te brengen. De andere waterput (structuur 3: spoor 2107) bevatte alleen V4-

aardewerk in de vorm van V4a tot en met V4d met tussenvormen. Op basis hiervan en het 

waargenomen andere aardewerk in beide waterputten, is het waarschijnlijk dat de waterput in 

werkput 3 (structuur 3) jonger is, of in ieder geval later is gedempt, dan de andere waterput 

(structuur 9). Er is nog een waterput uit deze fase met aardewerkvondsten (structuur 13: spoor 

2020), maar hier gaat het om maar vier stukken diagnostisch aardewerk met een datering die 

varieert van midden-ijzertijd (zeker opspit) tot in ieder geval vroeg-Romeinse tijd. Eén randfragment 

zou mogelijk nog uit de midden-Romeinse tijd kunnen dateren (G5/6: vondstnr. 600 – id. 10). 

FASE 5 (CA. 150/200 – 200/250 N.C.) 

De sporen van fase 5 bestaan hoofdzakelijk uit spoellagen, kleibrokken en slib. Aan fase zijn geen 

sporen van bewoning te koppelen. De zes scherven van diagnostisch aardewerk uit de sporen van 

fase 5 lijken verspoeld te zijn en afkomstig uit fase 4 of een fase daarvoor.  

FASE 6: DERDE BEWONINGSFASE (CA. 200/250 - 350 N.C.) 

Uit de sporen van deze fase komen slechts 38 stukken diagnostisch aardewerk.
11

 Hiervan komen er 

acht uit een waterput met structuurnummer 11 (spoor 2101) en twintig veelal kleinere scherven uit 

een waterput met structuurnummer 12 (spoor 1198 en 2103).
12

 De rest komt voornamelijk uit vuile 

terplagen en oude bouwvoren en is meer gefragmenteerd van aard.
13

 Van de 38 stukken bestaan 23 

uit zekere opspit uit de ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd (60,5%). Van de andere vijftien stukken zijn 

maar twee die met zekerheid geen opspit zijn, de rest kan op basis van hun datering ook uit fase 4 

komen. Het gaat in die gevallen om het al besproken G6-, K4- en V4-aardewerk, en het nog niet 

besproken G7-aardewerk.  

Dit laatstgenoemde type aardewerk lijkt sterk op G6-aardewerk, maar is donker van kleur omdat het 

in reducerende omstandigheden is gebakken. Het oppervlak ervan is vaker geglad of gepolijst dan dat 

van G6-aardewerk. Voor Oostergo heeft Taayke bij de wijdmondige vorm (Gw7) geen onderscheid 

gemaakt in subtypen op basis van randvorm. Voor Westergo heeft hij dit wel gedaan en het subtype 

Gw7a met een driehoekige stompe of licht uitgetrokken rand onderscheiden van subtype Gw7b met 

een meermaals gefacetteerde rand. In het geval dit onderscheid was te bepalen bij randscherven van 

dit type is de Westergo-typologie gebruikt en anders de Oostergo-typologie. Uit de sporen van deze 

fase komen drie scherven G7-aardewerk: twee van het subtype Gw7a uit Westergo komen uit 

waterputstructuur 11 (vondstnr. 437 – id. 498 en 499) en de andere van het type G7 uit 

waterputstructuur 12 (vondstnr. 400 – id. 505). 

                                                           
11

 In de determinatielijst worden 39 scherven opgevoerd, maar één hiervan bleek uiteindelijk niet goed te determineren 

(vondstnr. 437 – id. 496: indet.). Inclusief de niet-diagnostische scherven gaat het om 116 stuks aardewerk. 
12

 Gemiddeld gewicht van de scherven uit structuur 11 is 256,1 gram en dat uit structuur 12 is 22,5 gram. 
13

 Gemiddeld gewicht van de scherven uit de waterputten is 89,3 gram, dat uit de andere sporen is 17,5 gram waarbij de 

zwaarste scherf slechts 42,5 gram weegt (vondstnr. 724 – id. 64). 
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De twee scherven die zeker geen opspit zijn, komen uit de waterput met structuurnummer 11. Het 

gaat om zogeheten Driesumaardewerk, dat ook wel wordt aangeduid als aardewerk in de 

Driesumstijl. Onder dit soort aardewerk met zijn knik op de plek waar de hals anders zou zitten, valt 

het G8-, late K5- en V5-aardewerk. Uit de waterput komt een Gw8a (vondstnr. 875 – id. 878; fig. 4.8), 

te herkennen aan zijn onverdikte, uitgetrokken rand die heel licht afgerond is, en een K5b (vondstnr. 

875 – id. 877; fig. 4.2) met zijn sterk geaccentueerde, korte schouder. 

Tabel 4.5: Diagnostische aardewerk van fase 6 (exclusief de bijzondere en ondetermineerbare vormen)  

Datering Aantal % Aardewerktypen 

MIJZ-(LIJZ) 1 3% G3 

MIJZ-LIJZ-(VROM) 1 3% G3b/Gw4a 

LIJZ-VROM 12 33% Gw4b, Gw5/Gw4, Gw5a, Gw5b, K2a, V3, V3a, V3b 

LIJZ-VROM-(MROM) 5 14% G5, Gw5, Gw5bc 

LIJZ-MROM 5 14% G4/5/6, G5/6, K2/K4, K4/K2, V4 

VROM-(MROM) 1 3% Gw5 Groningen 

VROM-MROM 2 6% Gw5/Ge5b, Gw5c/Gw6a 

VROM-MROM-(LROM) 1 3% V4b/c/Gw6a 

MROM 6 17% Gw6b/Gw6b Westergo, Gw6c, G7, Gw7/Gw7a Westergo, V4d 

MROM(-LROM) 2 6% Gw8a(vroeg), K5b 

Totaal (excl. indet. en bijz.) 36 100%   

 

 
Fig. 4.8: Gladrandig aardewerk (G) uit de (late) midden-Romeinse tijd (tekeningen door M.A. Weijns, GIA/RUG). 

 

FASE 7A (4E – 6E EEUW N.C.) 

Uit deze fase komen sporen die duiden op overslibbing en veenvorming. Er zijn geen sporen van 

bewoning en de weinige vondsten van aardewerk komen alle uit eerdere bewoningsfasen. Er zijn 

slechts twee diagnostische stukken gevonden. Het gaat om een scherf van een Ge4/5-vorm die uit 

fase 4 zal dateren (vondstnr. 877 – id. 919) en een pot met een bijzondere vorm die op een stuk van 

een van de twee oren na compleet is en werd aangetroffen in een sloot die in fase 7a is dichtgeslibd 

maar in fase 6 gegraven zal zijn (vondstnr. 204 – id. 923 - spoor 2027; fig. 4.9 en 4.10). De 

bijzonderheid van de complete pot zit hem in de buikamfoor-achtige vorm die uitzonderlijk is omdat 
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er nog niet eerder terpaardewerk is gevonden met zo’n vorm. Mogelijk heeft de maker zich laten 

leiden door overeenkomstige amfoorvormen uit het Romeinse rijk. Voor de rest lijkt de pot nog het 

meest gemeen te hebben met Ge6-aardewerk dat uit de midden-Romeinse tijd dateert. Voorlopig 

wordt voor deze pot dan ook deze datering aangehouden. 

 
Fig. 4.9: Bijzondere vormen uit de ijzertijd en Romeinse tijd (tekeningen door M.A. Weijns, GIA/RUG). 

 

AARDEWERK UIT FASE 4/6, 5/6 OF 4/8 

Een deel van de grondsporen kon niet aan een bepaalde fase worden toegekend. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om antropogene of natuurlijke vlaksporen die deels verrommeld zijn in latere tijden 

door ploegen of vertrapping. Uit deze sporen komt ook terpaardewerk (tabel 4.6). Voor het 

overgrote deel gaat het om scherven van typen die reeds beschreven zijn. Onder de bijzondere 

vondsten bevindt zich echter een archeologische compleet miniatuurpotje (vondstnr. 497 – id. 921; 

fig. 4.9). Een groot deel van één van de twee oren mist helaas. Het potje komt uit een slootvulling die 
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niet preciezer kan worden gedateerd dan als afkomstig uit fase 5/6. Aangenomen mag worden dat 

het potje uit fase 4 of 6 zal dateren. Omdat het potje licht van kleur en organisch gemagerd is, is het 

niet aannemelijk dat het uit fase 2 komt. Het is ook onwaarschijnlijk dat het zo lang heel zou zijn 

gebleven.  

 
Fig. 4.10: Buikamfoor-achtige pot uit een sloot (vondstnr. 204 – id. 923 - spoor 2027: fase 7a) en een potje van het type K4b 

dat uit een waterput komt (vondstnr. 931 – id. 523 – spoor 2107: fase 4). Foto’s door G.J.M. van Oortmersschen, GIA/RUG. 

 

Tabel 4.6: Diagnostische aardewerk uit fase 4 of 6, 5 of 6, 4 of 8 (exclusief de bijzondere en indetermineerbare vormen)  

Datering Aantal % Aardewerktypen 

VIJZ-MIJZ(-LIJZ) 3 6,3% G3/K1, K1 

VIJZ-VROM 1 2,1% K1/K2 

MIJZ(-LIJZ) 8 16,7% G3, G3a, G3b 

MIJZ-VROM 4 8,3% G3/4, G3/4/5 

LIJZ(-VROM) 3 6,3% Gw4a 

LIJZ-VROM 9 18,8% G4/5, Ge4/K2a, Gw4/5, Gw4b, Gw5a, Gw5b, V3a 

LIJZ-VROM(-MROM) 2 4,2% Ge4/5, Gw5 

LIJZ-MROM 1 2,1% Gw5/6 

(LIJZ-)VROM(-MROM) 1 2,1% V4a 

VROM(-MROM) 2 4,2% Gw5c Groningen 

VROM-MROM 3 6,3% V4b, V4bc 

(VROM-)MROM 2 4,2% K4a, K4c 

MROM 9 18,8% 

Gw6b, Gw6b Westergo, Gw6c, Gw7b Westergo, V4c, V4c 

Westergo 

Totaal (excl. indet. en bijz.) 48 100%   

 

4.4 DRAAISCHIJFAARDEWERK 

Er zijn maar vijf scherven draaischijfaardewerk gevonden. In alle gevallen gaat het om roodbakkend 

of industrieel gefabriceerde keramiek. Slechts één daarvan komt uit een spoor dat uit fase 8a dateert 

(vondstnr. 2 – spoor 1001). 



Opgraving Leeuwarden-Bullepolder. Van vlaknederzetting op het hoogveen in de midden-ijzertijd tot terpbewoning in een 

klei-op-veengebied in de Romeinse tijd. 

103 

 

4.5 KERAMISCHE ARTEFACTEN 

In totaal zijn er 48 keramische artefacten aangetroffen (tabel 4.7). Het gaat hierbij niet om vaatwerk 

maar om andere objecten die doelbewust uit klei zijn vervaardigd en gebakken (primair) of uit 

aardewerk zijn vervaardigd (secundair).  

Een klein deel komt uit sporen die behoren tot fase 2 (11,9%). Het gaat onder meer om een fragment 

van een weefgewicht van het type A dat zich kenmerkt door de driehoekige vorm. Er komen ook drie 

speelstenen uit deze fase. Het gaat om platte, ronde schijfjes van aardewerk die in dit geval tussen 

de 31 en 35 mm in diameter zijn. In tegenstelling tot artefacten zoals weefgewichten zijn speelstenen 

altijd secundair vervaardigd uit (kapot) vaatwerk. Tenslotte komt er nog een spinschijf uit deze fase 

(vondstnr. 152 – id. 7). Spinschijven worden op dezelfde manier vervaardigd als speelstenen, behalve 

dat ze ook een centrale doorboring krijgen. Verder zijn spinschijven vaak iets groter – deze is 

bijvoorbeeld 60 mm in diameter - en minder goed afgewerkt dan speelstenen.
14

 

Tabel 4.7: Keramische artefacten 

 Fase Soort Aantal 

2b speelsteen 3 

spinschijf 1 

weefgewicht: type A 1 

4 deksel/plaat 8 

dikwandig aardewerk 1 

speelsteen 9 

speelsteen/spinschijf 2 

spinschijf 1 

spinsteen 1 

weefgewicht: type A 1 

6 speelsteen 1 

8a deksel/plaat 4 

haard-/bakplaat? 2 

speelsteen 2 

speelsteen (hoekig) 1 

speelsteen/spinschijf 1 

spinschijf 2 

weefgewicht: type D 1 

geen balletje (ovaal) 1 

speelsteel 1 

spinschijf 2 

spinschijf (halffabrikaat) 1 

spinsteen/weefgewicht 1 

Totaal   48 

Uit sporen die aan fase 4 zijn toegewezen komen de resten van 23 keramische artefacten. Met negen 

stuks komen speelstenen het meeste voor. De diameter daarvan ligt tussen de 27 en 42 mm met een 

gemiddelde van 33,1 mm. Er is één helft van een mogelijke spinschijf gevonden. Deze heeft een 

diameter van 41 mm gehad. Mogelijk gaat het om een halffabricaat dat is gebroken voordat de 

doorboring werd aangebracht. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat het toch om een speelsteen 

gaat. Onder de vondsten is ook een spinsteen (vondstnr. 372 – id. 19). Spinstenen hadden dezelfde 

functie als schijven. Ze werden echter primair vervaardigd uit klei en gebakken. De spinsteen uit 

                                                           
14

 De randen van een speelsteen zijn niet zelden licht gladgeschuurd zodat ze wat gladder aanvoelen, bij spinschijven is dit 

eigenlijk nooit zo. 
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Leeuwarden-Bullepolder is dubbelconisch van vorm, maar er komen ook afgeplatte en halfconische 

vormen voor. In een van de sporen uit deze fase is een weefgewicht van het type A aangetroffen. 

Met acht stuks is de vondstgroep van de deksels of platen in deze fase goed vertegenwoordigd. Het 

gaat om primair vervaardigde ronde, afgeplatte platen van een grof baksel waarvan aangenomen 

wordt dat deze gebruikt zijn als deksels voor potten.
15

 Van maar twee stukken kon de diameter 

bepaald worden. Eén was 120 mm, de andere 270 mm in doorsnee. Verder komt uit deze fase nog 

een fragment van een dikwandig stuk aardewerk. De functie ervan is niet helemaal duidelijk. 

Mogelijk betreft het een standring, maar dit blijft ongewis. 

Uit de sporen van fase 6 is slechts één object afkomstig. Het handelt om een speelsteen die 31 mm in 

doorsnee is. Het is niet na te gaan hoeveel van de artefacten die zijn gevonden in de sporen van fase 

4 en 6 opspit zijn. Dat geldt niet voor de dertien artefacten die zijn gevonden in de sporen van fase 

8a. Het gaat hier zeker om opspit uit de ijzertijd of Romeinse tijd. In de meeste gevallen gaat om 

soorten objecten die al bij de eerdere fasen zijn besproken. Twee objecten lijken echter op deksels, 

maar zijn dikker en harder gebakken. De functie van deze objecten is niet helemaal duidelijk, 

mogelijk gaat om bakplaten of opstaande platen die zich om een haard hebben bevonden. Verder is 

er een weefgewicht aangetroffen van het type D dat zich kenmerkt door een donut-achtige vorm 

(vondstnr. 3 – id. 14). Dit type weefgewicht kan dateren uit de Romeinse tijd of de middeleeuwen, 

maar gezien het baksel is een datering in de Romeinse tijd waarschijnlijker. 

Zes keramische artefacten konden niet aan een spoor worden gekoppeld. Hieronder is een gebakken 

kleiballetje met een diameter van 19 mm, een lengte van 26 mm en een stompe punt (vondstnr. 401 

– id. 12). Het lijkt nog het meest op een slingerkogel. Deze werden ook wel van klei gemaakt in plaats 

van uit steen of lood. Voor een slingerkogel is het voorwerp is echter wel wat aan de kleine kant. 

4.6 VERBRANDE KLEIRESTEN 

Er zijn 254 verbrande kleiresten verzameld met een totaalgewicht van bijna 2,5 kg (tabel 4.8). 

Verbrande kleiresten zijn resten van de klei die is gebruikt om vloeren en structuren (waaronder 

wanden van vlechtwerk) mee aan te smeren. Veelal kan deze toepassing tijdens een opgraving niet 

worden aangetoond, tenzij de klei oudtijds gebakken is in open vuur of bij een (ongelukkige) 

huisbrand. Verbrande kleiresten kunnen iets zeggen over de plaats en omvang van de structuren die 

op een site hebben gestaan. In de vorm van wandfragmenten (herkenbaar aan indrukken van twijgen 

of palen) kunnen verbrande kleiresten iets zeggen over de bouwwijze van de gebouwen. In oudere 

literatuur worden dit soort fragmenten ook wel “huttenleem” of “hutteleem” genoemd, maar voor 

het terpengebied is dit feitelijk niet correct: in tegenstelling tot de zandgronden werd in het 

terpengebied voor vloeren en wanden alleen klei gebruikt en nooit leem.
16

 

Het grootste deel van de hier gevonden verbrande kleiresten bestaat uit ondetermineerbaar 

materiaal in de vorm van brokjes waarvan onduidelijk is waarvan zij deel uitgemaakt hebben. Het 

gaat om 212 fragmenten (83,5%) van in totaal 1.509 gram (59%).  

                                                           
15

 Zie ook Taayke 1996 IV, 118. 
16

 Aangezien de term in oudere literatuur veelvuldig is gebruikt, wordt de term in de determinatielijsten nog tussen haakjes 

gehanteerd opdat gegevens uit de tabel uitwisselbaar zijn met die van oudere terpopgravingen. In de lopende tekst wordt 

deze term echter vermeden. 
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27 stukken zijn mogelijk resten van vloeren. Dit soort resten zijn te herkennen aan een vlakke zijde 

(de bovenkant) en een onregelmatige, minder hard verbrande onderkant. De vloerresten zijn niet 

meer dan een paar cm dik en bevatten kleine onregelmatige holtes waarin oorspronkelijk plantaardig 

(vloer)strooisel aanwezig was. In het geval van Leeuwarden-Bullepolder is het vanwege de geringe 

omvang van de stukken in de meeste gevallen niet zeker of het inderdaad om vloerfragmenten gaat 

of toch om resten van een muur. 

Tabel 4.8: Verbrande kleiresten 

Fase Soort Aantal Gewicht (g) 

1 indet. 2 2,0 

2 indet. 13 55,4 

vloer? 1 36,3 

vloer/haardplaats 1 40,9 

Vloer/huttenleem 2 8,2 

muur (huttenleem) 2 30,9 

muur (huttenleem): wand 1 28 

3 indet. 1 2,5 

4 indet. 104 917,8 

vloer/ muur (huttenleem) 11 181,6 

muur (huttenleem) 2 12,4 

muur (huttenleem): hoek 1 41,3 

muur (huttenleem): wand/hoek 1 31,9 

5 indet. 1 1,3 

6 indet. 8 78,7 

8a indet. 61 251,2 

vloer/ muur (huttenleem) 7 64,3 

muur (huttenleem) 2 31,5 

9b indet. 4 8,5 

4/6 vloer/ muur (huttenleem)/KAR (deksel/plaat) 1 13,8 

4/8a indet. 3 19,4 

muur (huttenleem) 1 30,2 

geen indet. 15 172,3 

vloer/huttenleem 2 45,4 

vloer/haardplaats/KAR (deksel/plaat) 2 128,7 

oven- of haardkraag 2 245,7 

muur (huttenleem): wand 2 31,8 

muur (huttenleem) 1 44,8 

Totaal   254 2556,8 

In het geval het om een zeer hard gebakken vloerrest gaat, kan het meer specifiek om een restant 

van een haardplaat gaan. Haardplaten zijn niet alleen dikker en compacter (door veel minder resten 

van plantaardig materiaal) dan vloeren, ze zijn ook harder gebakken. Dit geld ook voor oven- of 

haardkragen. Ze zijn te ze zijn te herkennen aan hun opstaande rand. Twee exemplaren van 

haardkragen uit de opgraving bevatten ook een doorboring, mogelijk bedoeld voor een pook of iets 

dergelijks (vondstnr. 36 – id. 4 en vondstnr. 139 – id. 18). 

Tot slot zijn dertien fragmenten te interpreteren als muurfragmenten. Dergelijke fragmenten bestaan 

uit klei waarin oorspronkelijk ook wat plantaardig strooisel heeft gezeten. Ze kunnen meer dan één 

vlakke zijde of een afgeronde zijde hebben of de indruk van de twijgen van het vlechtwerk waar de 

klei oorspronkelijk tegenaan gesmeerd was. In geval van een combinatie van vormkenmerken kan er 

ook iets gezegd worden over de positie van de muurrest. In drie gevallen betreft het bijvoorbeeld 
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met zekerheid wandfragmenten en in één geval een hoek van de wand. De oorspronkelijke positie 

van de andere muurfragmenten is niet te bepalen. 

4.7 DISCUSSIE 

In 2015 is de vroegste kern van de nederzetting Leeuwarden-Bullepolder en een deel van de 

bijhorende noordelijke betredingszone onderzocht. Al in 2001 heeft het ARC onder leiding van C. 

Koopstra de zuidelijke flank van de nederzetting opgegraven en zeer recent, in de zomer van 2020, 

legde RAAP onder leiding van T.W. Varwijk delen van de oostelijke flank bloot. Om een zo volledig 

mogelijk beeld van de vroegere nederzetting te verkrijgen en deze op het gebied van datering en 

huishoudelijke activiteiten met andere vroege ontginningsnederzettingen in de regio te kunnen 

vergelijken, worden bij de discussie over de vondsten uit 2015 ook gegevens over de 

aardewerkvondsten van de ARC- en RAAP-opgraving betrokken. 

Het vaatwerk van de opgraving van 2001 is destijds uitgewerkt door Koopstra en bestond in totaal uit 

6411 fragmenten, waaronder achttien complete potten, met een totaalgewicht 160,5 kg.
17

 De 

keramische artefacten en verbrande kleiresten zijn door A. Ufkes onderzocht.
18

 Het ging hier om 

twaalf keramische artefacten (totaalgewicht: 701,2 gram) en één groot fragment verbrande klei die 

als mogelijke huttenleem is gedetermineerd van 352,9 gram. Het aardewerk en de verbrande 

kleiresten van de opgraving door RAAP is onlangs door de auteur onderzocht.
19

 Het gaat om 1937 

stukken vaatwerk, waaronder twee complete potten, met een totaalgewicht van 73,8 kg. Daarnaast 

zijn er tien keramische artefacten gevonden met een totaalgewicht van 1402 gram en nog vier 

verbrande kleiresten met een totaalgewicht van 953,7 gram. Onder de verbrande kleiresten viel ook 

een groot rechtopstaand fragment van een haard of oven (57,4 gram). 

In het geval van de opgraving door RAAP moet er bij worden vermeld dat deze nog niet uitgewerkt is, 

waardoor er nog geen spoorfasering beschikbaar is. Voor het overzicht wordt daarom vooral 

uitgegaan van de eerdere opgravingen. Daarvoor worden telkens eerst de resultaten van oudste 

opgraving samengevat, waarna ingegaan wordt op die van de opgraving van 2015 en eventueel die 

van 2020. 

DATERING VAN DE NEDERZETTINGSFASEN 

In de sporen van de zuidelijke flank van het terprestant zijn destijds door het ARC drie antropogene 

fasen vastgesteld die van elkaar gescheiden werden door fasen van circa 50 tot 100 jaar waarin de 

locatie niet werd bewoond. De oudste antropogene sporen die door het ARC zijn aangetroffen, 

waren van dichtgeslibde veenwinningsputten, greppels en sloten. Sporen van bewoning werden niet 

aangetroffen en er kwam maar weinig aardewerk uit de rest van de sporen (170 fragmenten). Van de 

tien randen zijn drie geïdentificeerd als streepbandaardewerk, dat volgens Koopstra gedateerd moet 

worden rond het begin van de jaartelling of iets eerder, te weten in de 1
e
 eeuw v.C.

20
 De jongere 

antropogene fasen zijn te koppelen aan terpbewoning. Aardewerk uit de eerste terpfase bestaat uit 

                                                           
17

 Koopstra 2002, 21-25. 
18

 Ufkes 2002, 27-32. 
19

 Rapport is in afwachting van de spoorfasering. 
20

 Koopstra 2002, 21, 24. 
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potten van het type G5 en G6 en wordt daarom door Koopstra gedateerd in de 1
e
 en 2

e
 eeuw n.C.

21
 

De sporen van de tweede terpfase bevatten naast G6-aardewerk ook randfragmenten van het iets 

jongere type G7 en V4c, reden voor Koopstra om deze fase in de 2
e
 en 3

e
 eeuw te dateren.

22
  

Een belangrijke bevinding van de opgraving van 2015 was dat de locatie al eerder bewoond was dan 

destijds door het ARC kon worden vastgesteld. Van deze eerste bewoningsfase (fase 2) resteerden 

sporen van een vlaknederzetting en de ontginning van het lokale hoogveen. Het G3- en V2-

aardewerk uit deze sporen is te dateren in de 5
e
 eeuw tot en met de 3

e
 eeuw v.C. Dat er al in de 5

e
 

eeuw v.C. werd gewoond op deze plek is echter onwaarschijnlijk, aangezien aardewerk van het type 

G1 en V1, dat nog tot in de 5
e
 eeuw in gebruik was, onder de vondsten van Leeuwarden-Bullepolder 

niet vertegenwoordigd is. Onder het aangetroffen G3-aardewerk bevinden zich wel enkele 

fragmenten met onder meer vrij hoge randen die typologisch op de overgang zitten tussen het G1- 

en G3-aardewerk. Een aanvang van de eerste bewoningsfase in de 4
e
 eeuw wordt daarmee het 

meest waarschijnlijk geacht.
23

 Het jongste aardewerk uit deze fase bestaat uit streepbandaardewerk 

en hierop lijkend aardewerk zonder deze versiering. Beide soorten komen op in de 3
e
 eeuw v.C. Een 

einddatering voor de eerste bewoningsfase in die eeuw is daarmee het meest waarschijnlijk. 

Na deze eerste bewoning was de locatie enige tijd onbewoond. In de opgraving van 2015 zijn geen 

sporen gezien van veenwinningsactiviteiten, zoals die wel door het ARC zijn gedocumenteerd, maar 

het is zeer waarschijnlijk dat die veenwinning zich afspeelde ten tijde van fase 3 van de opgraving van 

2015.
24

 Globaal zullen de twee terpfasen die door het Koopstra zijn onderscheiden overeenkomen 

met respectievelijk fase 4 (bewoningsfase II) en fase 6 (bewoningsfase III) van de opgraving van 2015. 

De dateringen komen ook grotendeels overeen, met uitzondering van de mogelijke einddatering van 

fase 6. Gezien de vondst in 2015 van Gw8- en K5b-aardewerk, dat is gemaakt in de zogeheten 

Driesumstijl, die opkomt rond 200 n.C. en in omloop blijft tot halverwege de 4
e
 eeuw n.C., is het 

mogelijk te veronderstellen dat de locatie nog tot in het begin van de 4
e
 eeuw bewoond was.  

Het aardewerkspectrum van de opgraving van 2020 komt sterk overeen met dat van de opgraving 

van 2015. In de oostflank zijn bijvoorbeeld randfragmenten van G3- en V2-aardewerk aangetroffen. 

Er zijn echter geen overgangsvormen met oudere typen gezien. Het merendeel van het aardewerk 

van die opgraving valt overigens te dateren in de Romeinse tijd, waaronder twee randfragmenten 

van het late Gw8-aardewerk. Belangwekkend is de vondst van een kogelpotscherf.
25

 De randvorm 

komt overeen met het type Gasselte-D dat globaal te dateren valt in de vroege middeleeuwen maar 

mogelijk nog voorkomt tot in de 11
e
 eeuw.

26
 Deze scherf is daarmee een mogelijke aanwijzing dat er 

                                                           
21

 Koopstra 2002, 23. 
22

 Koopstra 2002, 23. 
23

 Een aanvangsdatering van circa 350 v.C. is ook aannemelijk op basis van twee koolstofdateringen aan botresten uit deze 

fase (zie hoofdstuk 3: tabel 3.2). 
24

 Zie hoofdstuk 3, par. 3.6: in het voorgaande hoofdstuk wordt beargumenteerd dat de veenwinningsfase van het ARC en 

de volgens hen daaropvolgende overspoelingsfase van het gebied een meer vloeiende overgang kende. Op basis van de 

profieltekeningen, waarop meerdere veenwinputten door sporen van de daaropvolgende overspoelingsfase heen snijden, 

en het feit dat de veenwinputten zijn dichtgeslibt met zeeklei waarbij geen sporen van verlanding te zien zijn, geeft aan dat 

de veenwinning plaats vond in een gebied dat al sterk te maken had met mariene activiteiten. Het is daarom 

waarschijnlijker dat veenwinning (nog) tijdens de eerste overspoelingsfase van het ARC plaatsvond waarbij de zomers 

uitgegraven veenwinputten in de winter dichtslibden als het gebied overstroomde.  
25

 RAAP-opgraving Blitsaerd: vondstnr. 15.2 (geen spoornr.). 
26

 Typologie is opgesteld door Roorda (1987). 
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ook in de middeleeuwen op deze plek gewoond werd.
27

 Als antwoord op de vraag waarom er dan 

niet meer middeleeuws aardewerk is aangetroffen tijdens deze en eerdere opgravingen, kan 

aangevoerd worden dat eventuele middeleeuwse terplagen verdwenen zullen zijn met het 

commercieel afgraven van de terp in de vorige eeuw. 

AARD VAN DE BEWONING 

De verscheidenheid aan vaatwerkvormen, variërend van bekers en kommen tot nauw- en 

wijdmondige potten van verschillende groottes, is voor alle drie opgravingen op deze locatie even 

groot.
28

 De vondst van al deze vormen duidt erop dat de huishoudens van Leeuwarden-Bullepolder 

niet verschilden van gelijktijdige huishoudens op de terpen in het kweldergebied. Hetzelfde geldt 

voor de aangetroffen keramische artefacten. Uit alle bewoningsfasen komen bijvoorbeeld objecten 

die met spinnen en weven te maken hebben, zoals spinstenen, spinschijven en weefgewichten. Op 

basis van de combinatie aan aardewerkvormen, keramische artefacten en de aanzienlijke 

hoeveelheid aan aardewerk uit alle bewoningsfasen kan worden aangenomen dat er in die perioden 

te Leeuwarden-Bullepolder sprake was van vaste bewoning. 

LEEUWARDEN-BULLEPOLDER EN ANDERE VROEGE NEDERZETTINGEN  

Tot de opgraving van 2015 waren in Noord-Nederland nog geen ontginningsnederzettingen 

opgegraven waarvan met zekerheid aangetoond kon worden dat ze in de midden-ijzertijd bewoond 

waren. De oudste opgegraven nederzettingen dateerden uit de eerste helft van de late ijzertijd.
29

 

Wel waren enkele vondsten van G3- en V2-aardewerk bekend van locaties die geassocieerd werden 

met vroege veenontginningen. In zijn proefschrift noemt Taayke bijvoorbeeld vondsten uit het veen 

bij Leeuwarden-CCF (oude condensfabriek) en bij Miedum. Beide vindplaatsen zijn door hem 

gedateerd in de 2
e
 of 3

e
 eeuw v.C., mede omdat er in het geval van Leeuwarden-CCF ook Gw5a-

aardewerk was gevonden.
30

  Een andere vondst die al voor 2015 bekend was, komt uit Sneek. Het 

gaat om de losse vondst van een donkere, geometrisch versierde wandscherf.
31

 Deze scherf kan 

zowel van G1-, G2- als G3-aardewerk afkomstig zijn, waardoor de datering ervan vrij ruim is (vroege 

ijzertijd tot en met midden-ijzertijd). Gezien de versiering, kleur en afwerking is een jongere datering 

in de late ijzertijd zeer onwaarschijnlijk. 

Met de opgraving in 2017 van Wirdum-Bredyk (ten zuidwesten van Leeuwarden) is Leeuwarden-

Bullepolder inmiddels met zekerheid niet meer de enige veenontginningsnederzetting uit de midden-

ijzertijd. Ook In Wirdum-Bredyk werd namelijk V2- en G3-aardewerk gevonden.
32

 Omdat de 

vondstcontext van het oudste aardewerk van die opgraving niet goed is gedocumenteerd, er geen 

koolstofdateringen zijn en er ook jonger aardewerk in de vorm van G4- en G5-aardewerk is 

gevonden, is de aanvang van de vroegste bewoning op die plek niet scherper te dateren dan tussen 

350 en 200 v.C. Desondanks is het goed mogelijk dat het hier om een nederzetting gaat die ongeveer 

                                                           
27

 Hypothetisch is het mogelijk dat de scherf niet afkomstig is van bewoning op deze plek, maar aangevoerd is met 

(stads)mest en door ploegwerkzaamheden of bioturbatie in de grond terechtgekomen is. 
28

 Hierbij moet opgemerkt worden dat er voor de midden-ijzertijd nog geen typologisch onderscheid is gemaakt tussen 

nauw- en wijdmondige potten (Taayke 1996) 
29

 O.a. Hempens-Teerns (Waldus 2000) en Tjerkwerd-Arkum (Bakker 2013; Bakker 2019). 
30

 Taayke IV 1996, 129-130. 
31

 Ufkes & De Roller 2005; Helaas is de scherf gevonden op een perceel waar grond op uit is gestort afkomstig van in de 

buurt gegraven watergangen en kon hij niet aan sporen van een nederzetting worden gekoppeld. 
32

 Bakker, in voorbereiding. 
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even vroeg valt te dateren als Leeuwarden-Bullepolder. Met dit in het achterhoofd is het zeer 

waarschijnlijk dat er rond Leeuwarden in de midden-ijzertijd sprake is geweest van een gordel van 

vroege veenontginningsnederzettingen die dan reikte van Miedum, tot Wirdum-Bredyk en zich 

mogelijk nog verder naar het zuiden uitstrekte tot in wat later de Middelzee zou worden.  

4.8 CONCLUSIE 

Het oudste aardewerk dat door het ARC in 2001 te Leeuwarden-Bullepolder is opgegraven, bestaat 

uit streepbandaardewerk en onversierd aardewerk dat daar op lijkt. Beide typen kunnen gedateerd 

worden in late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd. Tegen de achtergrond hiervan levert de vondst 

gedaan tijdens de GIA-opgraving van 2015 van aardewerk uit de midden-ijzertijd dat bovendien 

gekoppeld kon worden aan de sporen van een vlaknederzetting een belangrijke bijdrage aan onze 

kennis over deze nederzetting. De aanvang van de vroegste bewoning op deze plek kon daarmee 

gedateerd worden omstreeks 350 v.C. Deze eerste bewoningsfase duurde tot omstreeks 200 v.C., 

waarna het gebied verlaten werd en overslibde.  

Omstreeks 50 n.C. raakte de plek weer bewoond. Gedurende een periode van 100 tot 150 jaar leefde 

men er op een terp. Na een tweede verlatingsfase die ongeveer 50 jaar duurde, werd de terp vanaf 

200 of 250 n.C. opnieuw in gebruik genomen. Vondsten van aardewerk in de Driesumstijl geven aan 

dat deze derde bewoningsfase duurde tot in de 4
e
 eeuw, waarna het gebied opnieuw verwerd tot 

moeras. In 2001 en 2015 werd geen middeleeuws aardewerk aangetroffen. Een recent door RAAP 

aan de oostkant van de locatie gevonden kogelpotscherf is vooralsnog de eerste en enige mogelijke 

aanwijzing voor middeleeuwse bewoning.  

De vondsten van weefgewichten en keramisch spingerei in sporen uit alle bewoningsfasen, geven 

aan dat men te Leeuwarden-Bullepolder weefde en spon. In combinatie met de grote 

verscheidenheid aan aardewerkvormen is dit een sterke indicatie voor vaste bewoning op deze plek 

gedurende de drie bewoningsfasen. Redenen om te denken aan seizoensmatige bewoning geven 

deze vondstgroepen niet. 
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5. Droge heide, kwelderkreken en veenweide: 

ecosysteemdynamiek en landschapsgebruik 

Mans Schepers 

5.1 INLEIDING 

Eén van de grootste uitdagingen voor veel archeobotanische onderzoeken is het moeten 

beantwoorden van grote vragen op basis van een beperkt aantal monsters. Bij het formuleren van 

die antwoorden moeten grote slagen om de arm worden gehouden, omdat bij lage monsteraantallen 

geen zekerheid bestaat over hoe kenmerkend die monsters zijn voor de daadwerkelijke situatie in 

het verleden. In het kader van het promotieonderzoek waarvan ook de opgraving Leeuwarden-

Bullepolder onderdeel is, is eerder al te Wartena en Sneek-Harinxmaland gebleken dat het uitzoeken 

van meer monsters duidelijk meer houvast biedt. 1  De analyses van Leeuwarden-Bullepolder 

bevestigen dit. Het blijkt mogelijk om uitspraken te doen over ontwikkelingen door de tijd heen, 

zowel op het gebied van natuurlijke ontwikkelingen als wat betreft de veranderende verhoudingen 

tussen bepaalde cultuurgewassen. Daarnaast laat het hoge aantal onderzochte monsters toe om te 

concluderen dat wat in de monsters niet is aangetroffen, maar archeologisch normaal gesproken wel 

goed herkenbaar is, in de toenmalige werkelijkheid hoogstwaarschijnlijk niet aanwezig is geweest. 

5.2 METHODEN 

De methoden die voor dit onderzoek zijn toegepast, zijn grotendeels gelijk aan de methoden 

toegepast te Wartena-Noord en Sneek-Harinxmaland.2 Van dat laatste project is de beschrijving van 

de methoden overgenomen, zij het met enkele kleine aanpassingen. 

Er zijn twee soorten monsters bekeken (in totaal 67, zie bijlage 5.1). De eerste groep betreft 39 

zeefmonsters (MZEEF) met een groot uitgangsvolume (12 tot 24 l) die al in het veld gezeefd zijn over 

een maaswijdte van 2mm. De residuen zijn daarna gedroogd en gesplitst in materiaalcategorieën, 

waaronder botanie. Deze zogenaamde ‘zeefmonsters’ zijn bij uitstek geschikt voor het in beeld 

krijgen van economische planten.3 Economische planten hebben meestal relatief grote ‘zaden’.4 

Omdat de monsters in het veld met slootwater gezeefd zijn, bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat 

recente botanische resten uit die sloot in de zeefmonsters zijn beland. De gedetailleerde inspectie 

van de monsters wijst uit dat dit niet tot nauwelijks lijkt te gebeuren. 

Naast de 39 zeefmonsters zijn 28 natte monsters (MEZ) met een veel kleiner volume gezeefd over 

zeven met maaswijdtes tot 0,2 mm om ook van de wilde planten een zo compleet mogelijk beeld te 

                                                           
1
 Voor Wartena-Noord zie Schepers 2017; voor Sneek-Harinxmaland zie Schepers 2018. 

2
 idem. 

3
 Zeefmonsters staan in de database als MZEEF. 

4
 Zaden wordt in dit hoofdstuk gebruikt als overkoepelende term voor alle botanische macroresten. Op dezelfde manier 

slaat ‘soorten’, tenzij anders vermeld, op alle taxonomische niveaus van de gedetermineerde resten. 
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krijgen.5 Hierbij is van de grotere fracties steeds al het materiaal bekeken en van de kleinere fracties 

een representatieve steekproef. De analyses zijn alle uitgevoerd door de auteur. De meeste resten 

zijn geteld. Voor sommige resten laat de aard van de resten geen absolute telling toe, omdat de losse 

resten geen eenheid vertegenwoordigen, of omdat de hoeveelheden te groot zijn om te tellen. In 

deze gevallen is gebruik gemaakt van de categorieën aanwezig (x), algemeen (xx) en dominant (xxx). 

De lijst met de resultaten is ingedeeld in oecologische groepen.6  

Waar van toepassing, is op basis van de volumes van het niet-uitgezochte en het wel-uitgezochte 

deel een correctiefactor berekend (“[wel uitgezocht+niet uitgezocht]/wel uitgezocht]”). Alle 

aangetroffen resten die cultureel of ecologisch zeggingskracht hebben, zijn gebruikt als uitgangspunt 

om de tellingen om te zetten in percentages (alles behalve de categorie ‘overig’ in bijlage 5.2). Deze 

percentages zijn weer genormaliseerd door ze om te zetten in vijf categorieën voor abundantie: 

1. 1% en lager (in praktijk vooral soorten waarvan er maar één in het monster aanwezig was); 

2. tussen de 1 en 5%; 

3. 5 tot 25%; 

4. 25 tot 50%; 

5. 50% en hoger. 

Door deze schaling wordt voorkomen dat soorten die simpelweg enorm veel zaden produceren die 

ook nog eens goed bewaard blijven, oververtegenwoordigd zijn. Voor veenmos (Sphagnum) en 

struikheide (Calluna vulgaris) zijn de eerder genoemde categorieën x, xx, en xxx omgezet in 

abundantiecategorieën 1, 3 en 5. Voor de enkele monsters waarin veenmos extreem veel aanwezig 

was, zijn de aantallen in de buitencategorie ‘10’ geplaatst. Door de abundantiewaarden per soort per 

monster op te tellen ontstaat een verhouding tussen de standplaatsen die het toestaat om monsters 

en fasen overzichtelijk te vergelijken. Voor deze vergelijking is ervoor gekozen om alleen die 

monsters mee te nemen waarin minstens acht verschillende soorten aanwezig zijn. Deze weergave 

van de resultaten in abundantiecategorieën dient alleen voor het krijgen van inzicht in de 

ontwikkelingen van de verhoudingen tussen de wilde planten. Wie dit in meer detail op waarde wil 

schatten of andere analyses met de gegevens uit wil voeren, wordt aangeraden altijd terug te gaan 

naar de daadwerkelijke tellingen.  

Ook in deze bijdrage is in aanvulling op de analyse van de MEZ-monsters via abundantiecategorieën, 

tevens op een andere manier naar de resultaten gekeken. Deze analyse is (apart) uitgevoerd voor 

beide typen monsters. Van alle soorten die in tenminste vijf monsters zijn aangetroffen, is gekeken 

hoe deze zich gemeten naar de relatieve monsterfrequentie gedurende de verschillende fasen 

hebben ontwikkeld. Relatief wil hier zeggen dat de verhoudingen zijn uitgedrukt in een percentage 

zoals dat berekend is op grond van het totale aantal monsters dat voor een fase beschikbaar was. In 

aanvulling daarop is, op het oog, in detail gekeken of de bij deze soorten getelde zadenaantallen het 

grotere belang van die soort in een bepaalde fase ondersteunen. Met andere woorden: een soort is 

niet alleen vaker aanwezig, maar er zijn ook nog eens veel meer resten van aangetroffen. De 

bevindingen vanuit deze benadering, zullen voor de MEZ-monsters natuurlijk voor een belangrijk 

                                                           
5
 Natte monsters staan in de database als MEZ. 

6
 Van hieraf genoemd ‘standplaats’, indeling versimpeld naar Arnolds en Van der Maarel 1979. 
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deel vergelijkbaar zijn met de analyse via abundantiescores: het betreft immers een andere manier 

om naar dezelfde gegevens te kijken. 

Voor de gebruiksplanten zijn alle monsters waarin gebruiksplanten zijn aangetroffen (dus MEZ en 

MZEEF) samen geanalyseerd, waarbij de veranderende verhouding tussen de meest frequent 

aangetroffen soorten tussen de fasen in beeld is gebracht. Meer incidenteel aangetroffen 

cultuurplanten worden apart vermeld. Ook zal op enkele plekken kort worden stilgestaan bij 

bijzondere vondsten. 

5.3 RESULTATEN 

Zowel de zeefmonsters als de natte monsters hebben een groot aantal plantensoorten opgeleverd. 

Het overgrote deel van de resten was ‘nat geconserveerd’. Dat wil alleen maar zeggen dat ze niet 

verkoold zijn. Ook de gedroogde resten uit de zeefmonsters zijn nat geconserveerd. De resultaten 

van de analysen zijn weergegeven in bijlagen 5.2 (MEZ) en 5.3 (MZEEF). In bijlage 5.4 is de omzetting 

van de MEZ-resultaten in abundantiecategorieën terug te vinden, die de basis vormt voor de 

verkenning van grotere ecologische trends (zie uitleg hierboven). Naast de botanische resten zijn in 

de monsters veel andere resten aangetroffen, zoals aardewerk, (verbrand) bot en mest- of 

ijzerslakfragmenten. De meest algemene soorten in botanisch onderzoek in het terpengebied zijn 

ook in dit onderzoek goed vertegenwoordigd. Voorbeelden hiervan zijn onkruiden als melde en 

zeegroene/rode ganzenvoet en kwelderplanten als melkkruid en zeekraal. Ten opzichte van ‘gewoon’ 

terpenonderzoek valt op dat juist enkele soorten van zoet tot brakke natte standplaatsen die altijd 

wel worden aangetroffen, nu in hogere aantallen en monsterfrequentie aanwezig zijn. Voorbeelden 

hiervan zijn ruwe bies, wolfspoot en waternavel. De resultaten zullen eerst zover mogelijk per fase 

besproken en vervolgens in een vergelijkend kader geplaatst worden. 

FASE 1 

Uit fase 1 zijn geen monsters afkomstig, en uit fase 1/2, in principe natuurlijk veen met wat sporen 

van vertrapping, slechts één zeefmonster (vondstnr. 103). In het monster werden weinig resten 

aangetroffen. Wel was één hiervan uniek binnen dit project: een pit (‘steenkern’) van rode kornoelje. 

Dit is, voor zover ik heb kunnen nagaan, überhaupt de eerste keer in Fryslân dat resten van deze 

struik worden aangetroffen. Het is geen plant die thuishoort in een hoogveengebied. Dit en het feit 

dat ervan geen andere resten zijn aangetroffen, wijzen voorzichtig op invoer van elders. Het is al met 

al een beetje een malle vondst. 

FASE 2 

In fase 2 is duidelijk sprake van een sterk kweldersignaal. Voor een belangrijk deel manifesteert dit 

kweldersignaal zich in de vorm van klassieke, haast iconische, kwelderplanten als lamsoor, 

schorrenkruid, melkkruid en zeekraal. Hoewel natuurlijk sterk wisselend per monster, worden deze 

soorten zowel in hoge frequentie als in hoge aantallen aangetroffen. Uit de botanie blijkt ook zeer 

duidelijk dat hier sprake is van een in cultuur gebracht hoogveen. De in enkele monsters in grote 

hoeveelheden aangetroffen resten van struikheide zijn hierin vermeldenswaardig. Struikheide is een 

belangrijke soort voor droge heide, zoals we die in Nederland nu vooral kennen van de zandgronden 
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in het pleistocene gebied of in de duinen. Het is echter ook een soort die bekend is van verdrogende 

hoogveenvegetatie. 

Er zal in fase 2 sprake zijn geweest van verdrogende hoogveenbulten met heidebegroeiïng en lagere 

delen die onder invloed van de zee stonden, of gedurende deze fase onder duidelijke invloed van zee 

kwamen. Gezien de hoeveelheden en de fysieke staat van de resten van de kwelderplanten, mag 

gesteld worden dat deze ook zeer nabij groeiden, en beslist niet alleen afkomstig zijn van met storm 

ingespoelde resten van elders. Zowel vlas als gerst worden in een redelijk aantal monsters 

aangetroffen, emmertarwe beduidend minder. Emmertarwe is er wel al in fase 2a. Uit de monsters is 

niet op te maken of in subfase 2a sprake was van een wezenlijk ander milieu dan in subfase 2b. 

FASE 3 

Van fase 3 zijn twee monsters geanalyseerd (vondstnrs. 197 en 223), maar geen van deze monsters 

biedt voldoende informatie om zinnige uitspraken te kunnen doen over landgebruik of ecologie in die 

periode. 

FASE 4 

In fase 4 zijn kwelderplanten nog wel aanwezig, maar het milieu ontwikkelt zich meer richting een 

voedselrijker en zoeter landschap. Hoewel niet in grote hoeveelheden, slaan lokaal bomen als berken 

en elzen op, wat zowel blijkt uit het aantreffen van zaden van deze bomen, als uit het veelvuldig 

aantreffen van kleine houtresten in de monsters. Belangrijk is daarbij op te merken dat, zoals 

overigens ook al blijkt uit de aanwezigheid van els, het niet gaat om een aanwijzing voor verzoeting 

die alleen op de hoge droge delen optrad. Een plant die in behoorlijke hoeveelheden voorkomt is 

ruwe bies. Ruwe bies is typisch een plant van brakke wateren die het in te zoute omstandigheden 

beslist niet zal redden. Dat het landschap geëxploiteerd wordt, blijkt zowel uit de aanwezigheid van 

meerdere duidelijk ‘ruderale’ soorten als varkensgras en perzikkruid, maar ook uit de duidelijke 

toename van graslandsoorten als behaarde boterbloem en scherpe/kruipende boterbloem. 

Vlas verliest duidelijk terrein ten opzichte van gerst. Wel moet ook bij gerst worden opgemerkt dat er 

ondanks een vrij hoge monsterfrequentie, alleen maar lage aantallen graankorrels worden 

aangetroffen. Kelkkafjes van emmertarwe zijn in drie van de zes (waarschijnlijk) aan fase 4 toe te 

schrijven MEZ-monsters aangetroffen, waarmee er aanwijzingen zijn dat dit graan misschien niet in 

grote hoeveelheden, maar toch vrij algemeen beschikbaar moet zijn geweest. 

FASE 5 

Van overslibbingsfase 5 is slechts één monster beschikbaar dat overtuigend aan die fase gekoppeld 

is. Dit monster (vondstnr. 901) is afkomstig uit een sloot en bevat veel goed geconserveerde 

plantenresten. Opvallend hierin is de vrij dominante aanwezigheid van resten van kroos, dat in 

andere fasen nergens in die mate is aangetroffen. Ook de eerder genoemde ruwe bies is in dit 

monster in grote hoeveelheden vertegenwoordigd. De relevantie van deze waarneming is hier dat er 

misschien wel sprake is van overslibbing, maar dat, met alle voorzichtigheid die je op basis van een 

enkel monster moet betrachten, dit niet noodzakelijkerwijs samengaat met een verzilting van het 
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gebied. Een enkele aarspil van gerst biedt weinig houvast met betrekking tot uitspraken over 

verbouw van cultuurplanten. 

FASE 6 

Uit fase 6 komt een beeld naar voren dat sterk vergelijkbaar is met het beeld uit fase 4. Er zijn goed 

ontwikkelde graslanden, al zijn die mogelijk wel weer iets ‘kwelderachtiger’, zo wordt voorzichtig 

gesuggereerd door de toename van schorrenzoutgras. Echt zoute lage kwelders of zoute 

kwelderkreken zijn beslist niet zo nabij aanwezig als in fase 2. Schorrenzoutgras is niet per se 

gebonden aan zoute kwelders. De toename van planten als waterbies en valse voszegge zou er ook 

op kunnen wijzen dat de graslanden wat natter zijn dan in fase 4. Interessant is dat gerst nu echt gaat 

domineren. Gerst wordt in vrijwel alle monsters van deze fase aangetroffen, waar vlas nu bijna 

geheel verdwijnt. Een bijzondere vondst is de verfplant wede (Isatis tinctoria), een plant die in het 

Nederlandse terpengebied alleen bekend is uit Heveskesklooster in Groningen en in Duitsland 

bijvoorbeeld uit Feddersen Wierde.7 Dit is beslist een cultuurplant. Een bijzondere wilde plant is 

ondergedoken moerasscherm (Apium inundatum). Opvallend is dat deze plant wordt geassocieerd 

met niet al te voedselrijke omstandigheden. 8  In Noord-Nederland is deze soort niet eerder 

aangetroffen in archeologische context. Ook door de aanwezigheid van wederom els en berk kan 

worden gesteld dat ter plaatse in fase 6 van echt wezenlijke verkweldering geen sprake is. 

FASE 7 

Van fase 7 leverde maar één monster voldoende botanische resten op om ecologisch 

geïnterpreteerd te kunnen worden (vondstnr. 183). Hierdoor is het lastig is om met zekerheid iets 

over deze fase te zeggen, maar de resultaten zijn wel dusdanig dat ze enkele opmerkingen 

legitimeren: feitelijk lijkt hier sprake van een aanzienlijke vernatting van het landschap. Er is een 

duidelijke oververtegenwoordiging van planten van zoete wateren en oevers. Wel zit in het monster 

op zijn minst een echo van een cultuurlandschap, met een enkel fragment van gerst, maar ook met 

een groot aantal ruderale planten. 

VERGELIJKEND KADER: ECOLOGIE 

Het grootst waarneembare verschil tussen de MEZ-monsters is weer te geven door de monsters van 

fase 2 te vergelijken met de monsters uit de fases 4 en 6 (fig 5.1). Geconstateerd kan dan worden dat 

in fase 4 een ontkweldering heeft opgetreden. Het landschap verandert tussen fase 2 en 4 van een 

door de zee beïnvloed verdrogend hoogveenmoeras in een eutrofe laagveensituatie, met graslanden 

en terpen. De invloed van de zee was in fase 4 zeer beperkt, al zal die met name in tijden van 

winterstormen wel ervaren zijn. In fase 6 gebeurt er zeker weer iets, maar wat dat precies is, is niet 

zo makkelijk te duiden. Omdat figuur 5.1 een relatieve figuur is, leidt een toename van 

kwelderplanten tot een afname van planten die indicatief zijn voor natte standplaatsen, maar dat 

beeld kan deels vertekend zijn. In deze bijdrage zijn enkele planten onder de kwelderplanten 

ingedeeld, die je tenminste deels ook als graslandplanten zou kunnen duiden. Inderdaad is in 

dezelfde fase 6 ook een met de toenemende kwelderwaarde gelijk oplopende stijging van de 

                                                           
7
 Heveskesklooster: Cappers 1995; Feddersen wierde: Körber-Grohne 1967. 

8
 Weeda et al. 2003, 273. 



5. Droge heide, kwelderkreken en veenweide: ecosysteemdynamiek en landschapsgebruik 

116 

 

relatieve waarde voor grasland te zien. Door de wijze van weergave waarvoor hier gekozen is, wordt 

dus waarschijnlijk meer verkweldering gesuggereerd dan werkelijk het geval was. De situatie ging 

beslist niet weer terug naar die van subfase 2b met een aanzienlijke mariene invloed. 

 
Fig.5.1. Duidelijk zwakker kweldersignaal in fase 4 (oranje kader) in vergelijking met subfase 2b en de aanzet tot een 

volgende verandering in fase 6 (blauw kader). 

VERGELIJKEND KADER: GEBRUIKSPLANTEN 

In de gebruiksplanten is een duidelijke trend waarneembaar (fig. 5.2). Gerst wordt gaandeweg 

belangrijker. Vlas daarentegen, in fase 2 nog een belangrijk gewas, verliest gedurende fase 4 en 6 

duidelijk aan betekenis. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er een zekere vertekening optreedt 

door het effect van een wisselende verhouding tussen MEZ- en MZEEF-monsters. Uit eerder 

onderzoek is gebleken dat emmertarwe ten opzicht van gerst minder kans heeft aangetroffen te 

worden in zeefmonsters.9 In mindere mate geldt dat ook voor vlas. In de monsters van Bullepolder is 

dit effect weer duidelijk waarneembaar (fig. 5.3). Daarmee wordt mogelijk dat emmertarwe om 

methodische redenen ondervertegenwoordigd is. Dat laat onverlet dat de toename van gerst wel 

degelijk mag worden verondersteld. Voor alle fasen geldt overigens dat het akkerbouwsignaal vrij 

beperkt is. De veranderingen in gebruiksplanten, die een zekere samenhang laten zien met de 

veranderende ecologie, zijn een aanwijzing dat er zoveel mogelijk lokaal verbouwd werd. In 

vergelijking met andere terpopgravingen valt wel op dat grote aantallen graanresten in Leeuwarden-

Bullepolder ontbreken, en dat ook het aantal gewassen beperkt is. Zo zijn er bijvoorbeeld geen 

resten van ‘typische terpgewassen’ als tuinboon of huttentut aangetroffen, en ontbreekt 

bijvoorbeeld ook hennep. 

                                                           
9
 Schepers in prep; Schepers & Assië 2018; Schepers & Maurer 2018. 
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Fig. 5.2 Monsterfrequentie van de meest aangetroffen gewassen voor de fasen 2, 4 & 6. Alleen met zekerheid aan een fase 

toegekende monsters zijn meegenomen in deze figuur. 

 

 
Fig. 5.3. Monsterfrequentie voor de drie meest aangetroffen gewassen. In deze figuur zijn alle geanalyseerde monsters 

meegenomen (n=67). 

 

5.4 CONCLUSIE EN BEANTWOORDING VRAAGSTELLING 

De monsters van Leeuwarden-Bullepolder hebben een vrij goed beeld opgeleverd van de ecologie 

rond de vindplaats en de veranderingen daarin. Het lijkt erop dat er wel aan akkerbouw werd 

gedaan, zij het op beperkte schaal. Op grond van een vergelijking met andere terpopgravingen is 

deze stelling zeker houdbaar. Aan de beantwoording van sommige onderzoeksvragen uit het 

Programma van Eisen (PvE) kan de botanie in enige mate bijdragen.10 

Hoe verhoudt de uitbreiding van een podium/terp zich tot de hoogtegroei van dit 

podium/deze terp? Is verticale groei te relateren aan overstromingen dan wel is horizontale 

                                                           
10

 Bakker & Top 2015; zie ook hoofdstuk 1, par. 1.4. 
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groei te relateren aan uitbreiding of de economie van de nederzetting (structuren, veestapel, 

andere activiteiten? 

De botanische analyse laat zeker zien dat er ecologische veranderingen optreden waarvan het 

aannemelijk is dat men daar op reageert met betrekking tot de woonsituatie. In verlatingsfase 5 is 

sprake van een erg nat signaal, maar daarbij moet worden aangetekend dat het aantal beschikbare 

monsters daar uiterst beperkt is. 

Indien er sprake is van een verlatingsfase, zijn er dan aanwijzingen voor een ander gebruik 

van de terp, bijvoorbeeld als bouwland (akkerlagen)? 

Fase 5 geldt als een verlatingsfase. Botanisch lijkt er niet zozeer sprake van ander gebruik van het 

landschap, al ontbreken alle overtuigende tekenen van gebruik (zie vraag hierboven). In fase 6 lijkt 

men wel steeds meer over te stappen op een door beweiding (grasland) geëxploiteerd landschap, 

waarin akkerbouw minder divers wordt en men zich toespitst op de verbouw van gerst. 

Hoe verhouden de bevindingen zich tot andere ontginningsnederzettingen zoals Hempens-

Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-Harinxmaland, Arkum en Wartena-Noord? 

Opvallend in Bullepolder is de beperkte variatie in cultuurgewassen en het vrij snel verdwijnende 

kweldersignaal, dat ook in latere fasen niet echt meer terugkomt. Al met al lijkt het leeuwendeel van 

de archeobotanische monsters te wijzen op de exploitatie van een zoet-tot brak veenlandschap met 

incidentele invloed vanaf de zee. 

VRAGEN OVER HET LANDSCHAPSGEBRUIK EN SPOREN VAN ONTGINNINGSACTIVITEITEN 

Zijn er aanwijzingen voor menselijke activiteiten, zoals ontginningssloten of dijken, in de 

periode voorafgaand aan de eerste bewoning? 

De vondst van een pit van rode kornoelje is bijzonder. De soort is zeer waarschijnlijk ingevoerd. 

Activiteiten zijn hieraan moeilijk te koppelen. 

Hoe kan de winning van kleizoden in de veenwinningsfase worden verklaard? 

Vanuit de botanie is hierover niet veel zinnigs te zeggen. Wel wijst de botanische variatie op een 

landschap met veel reliëf, waarin zelfs een geringe verhoging al wezenlijke implicaties had voor de 

exploitatiemogelijkheden. 

Hoe zag de vegetatie eruit bij de aanvang van de bewoning? 

Bij aanvang van de bewoning was sprake van een hoogveenkussen dat snel ontwaterd werd. Hierbij 

trad ontwikkeling van droge heide op. Op de lagere delen van het landschap kreeg de zee al snel 

meer invloed. Het zal een bijzonder landschap zijn geweest, waarin levend hoogveen, kwelderachtige 

vegetatie en droge heidevegetatie op korte afstand van elkaar aanwezig waren. 

In hoeverre zijn mestpakketten die in terpen worden aangetroffen uniform van 

samenstelling? 
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n.v.t. 

Zijn eventuele verschillen in bovenstaande terug te voeren op specifieke seizoensbegrazing, 

verschillende begrazingszones op het veen en bijvoedering (met hooi dan wel dorsafval)? 

n.v.t. 

Is er sprake van lokale akkerbouw? 

Voor de vindplaats Leeuwarden-Bullepolder past een voorzichtig ja. Wel is de gewasvariatie erg 

beperkt en ontbreken concentraties zoals die wel zijn aangetroffen op de vindplaatsen Sneek-

Harinxmaland en Wartena.11 Met name van emmertarwe zijn wel heel weinig resten aangetroffen. 

Uiteindelijk blijft alleen gerst nog over. Interessant genoeg is juist dit gegeven, gerst als ‘last crop 

standing’, een effect dat zich op beide eerder genoemde vindplaatsen ook voor lijkt te doen, al 

komen de fasen niet naadloos overeen. Bijzonder op deze vindplaats is de vondst van wede. Dat er 

een relatie lijkt te zijn tussen de aangetroffen gewassen en de lokale ecologie (vergelijk fig. 5.1 & 

5.2), is op zichzelf al een aanwijzing voor lokale verbouw. 

Valt bij aantreffen van meerdere cultuurgewassen (Linum, Hordeum) te bepalen welke 

akkeronkruiden bij de verbouw van welke gewassen horen? 

Doordat echte concentraties van cultuurgewassen ontbreken, is hier weinig over te zeggen. In een 

aantal monsters is er een iets sterkere correlatie van gerst met een aantal wilde planten omdat die in 

die monsters beide verkoold zijn (tabel 5.1). Het gaat dan om planten die duidelijk bekend zijn als 

akkeronkruid, zoals kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia), maar bijvoorbeeld ook om een 

kwelderplant als schorrenkruid (Suaeda maritima). 

Tabel 5.1. Door verkoling geassocieerde resten van gerst met enkele wilde planten. 

     fase 6 4 4 4 

c taxon deel 481 904 205 451 

v Hordeum vulgare vrucht 3 1 2 3 

v Hordeum vulgare aarspil 3 3 2 

v Atriplex patula/prostrata vrucht 1 3 

v Chenopodium ficifolium vrucht 2 1 

v Euphorbia helioscopia vrucht 2 

v Poa annua vrucht 1 

v Plantago major zaad 1 2 1 

v Potentilla anserina vrucht 1 1 

v Suaeda maritima vrucht 1 

 

 

                                                           
11

 Schepers in prep. & Schepers 2018 
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Hoe ontwikkelt de (mogelijke) akkerbouw en de veeteelt zich in relatie tot de 

overstromingsfrequentie? 

De akkerbouw versimpelt door een afname van de gewasvariatie. Een toename van grasland wijst 

mogelijk ook op een verdere specialisatie in die richting. Alleen botanische resten kunnen hier geen 

uitsluitsel bieden. 

Wat is de herkomst van plantenresten in mestmonsters en slootvullingen? 

De herkomst van de plantenresten is in vrijwel alle gevallen nagenoeg lokaal. Wel is het goed om op 

te merken dat het consequent aanwezig zijn van resten van veenmos lang niet in alle gevallen aan 

levend hoogveen gekoppeld kan worden. De resten ervan zullen blijvend als een ruis in het landschap 

aanwezig zijn geweest. 

Hoe kunnen deze plantenresten gekoppeld worden aan lokale productie, veeteelt en import? 

Hoewel planten die kenmerkend zijn voor graslanden in alle fasen worden aangetroffen, maakt de 

vegetatie die zij vormen wel een duidelijk een ontwikkeling door. Op basis van de gegenereerde 

gegevens kan geen uitspraak worden gedaan over echte graslandvegetatie in fase 2a. Pas in fase 4, 

en meer nog in fase 6, is er sprake van goed ontwikkelde, brakke tot zoete graslanden. Hier is het 

gerechtvaardigd te stellen dat veeteelt in het gebied relatief steeds belangrijker wordt in vergelijking 

met akkerbouw, al verdwijnt deze akkerbouw niet. Er zijn geen aanwijzingen dat op een wezenlijke 

schaal planten werden ingevoerd, ook al zal de lokale akkerbouw kleinschalig en weinig divers zijn 

geweest. 

Kunnen de plantenresten gekoppeld worden aan elke door Koopstra (2002) voorgestelde 

fasering veenwinning, verlating (overspoeling), startfase terp, vegetatiehorizont, uitbreiding 

(2 fasen?) en verlating (overspoeling)? 

Mogelijk wel. De verschillen die tussen de fasen kunnen worden waargenomen zijn groot genoeg om 

te veronderstellen dat dat om een andere situatie ging. Verlatingsfase 5 laat bijvoorbeeld een 

duidelijk afwijkend beeld zien, ten opzichte van zowel fase 4 als fase 6. De beschikbare gegevens voor 

deze fase zijn echter wel zeer summier. Botanisch is hier helaas niet veel meer over te zeggen. 
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6. Houtgebruik in een ontginningsnederzetting. 

Onderzoek aan de houtvondsten van de vindplaats 

Leeuwarden-Bullepolder 

J. van der Laan 

6.1 INLEIDING 

Tijdens de archeologische opgraving van de vindplaats Leeuwarden-Bullepolder, die in juni en juli 

2015 werd uitgevoerd door het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie, is een 

aanzienlijke hoeveelheid houten objecten verzameld. De ontginningsnederzetting, gelegen op een 

hoogveenpakket in de overgangszone van het veengebied naar de aangrenzende kwelder, werd in 

2001 al gedeeltelijk opgegraven.1 Destijds werd de flank van de terp onderzocht, waarbij een kleine 

hoeveelheid hout werd geborgen.2 De opgravingscampagne van 2015 richtte zich op de kern van de 

terp.3 Hierbij zijn meer dan 200 houten objecten aangetroffen. 

Het houtassemblage omvat constructiehout in de vorm van losse palen en staken, maar ook een 

gedeelte van een vlechtwerkwand. Zelfs in het Noord-Nederlandse terpengebied, waar de 

conserveringsomstandigheden voor hout doorgaans bijzonder goed zijn, is de vondst van een 

vlechtwerkwand bijzonder. Op een enkele uitzondering na, zoals tijdens de grootschalige opgraving 

van de wierde van Ezinge, worden zulke grote delen van vlechtwerkwanden zelden opgegraven. 

De opgraving heeft ook een aantal delen van gebruiksvoorwerpen opgeleverd. Hieronder bevindt 

zich een samengesteld voorwerp dat mogelijk deel heeft uitgemaakt van het interieur van de 

terpbewoners. De volledige beschrijvingen van de houtvondsten zijn opgenomen in de bijlage (bijlage 

6.1). In deze bijdrage wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van het 

houtonderzoek. 

6.2 MATERIAAL EN METHODE 

Alle houtvondsten zijn verzameld, met als resultaat dat in totaal 532 fragmenten bekeken konden 

worden. Aangezien bepaalde fragmenten op basis van de context, afmetingen en houtsoort 

afkomstig kunnen zijn van één oorspronkelijk object, is ook het minimale aantal objecten geteld. Dit 

aantal is vastgesteld op 208. Onder enkele vondstnummers bleek een groot aantal objecten te 

ressorteren. Deze objecten zijn voorzien van een subnummer. Van 197 van de minimaal 208 

verschillende objecten kon het taxon worden vastgesteld. Het taxon van de 11 resterende objecten 

kon niet worden gedetermineerd, meestal als gevolg van de zeer slechte conditie van het hout. 

                                                           

1 Koopstra 2002. 
2 De Roller 2002. 
3 Bakker 2016. 
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Het hout is afkomstig uit minimaal 55 sporen zoals waterputten, greppels, (paal)kuilen, natuurlijke 

lagen en oude loopvlakken van de nederzetting. Uit elk van de negen onderscheiden fasen van de 

opgravingslocatie zijn wel enkele stukken hout verzameld. Het gros van het materiaal is echter 

afkomstig uit een van de drie woonfasen. Een klein deel is aangetroffen in lagen die dateren uit de 

eerste overslibbingsfase (fase 3), drie stukken hout dateren uit de periode van het neolithicum tot en 

met de vroege ijzertijd (5300 - 500 v.C.). Een deel van het materiaal uit nederzettingscontext kon niet 

aan een fase worden toegewezen en kan daarom niet beter worden gedateerd dan dat het ergens uit 

de periode van de midden-ijzertijd tot de nieuwe tijd komt. Geen van de vondsten is 

dendrochronologisch of met behulp van 14C-analyse gedateerd. 

Het onderzoek aan het hout van de vindplaats Leeuwarden-Bullepolder is zoveel mogelijk volgens 

dezelfde methoden uitgevoerd als die welke zijn toegepast voor de houtanalyse van Sneek-

Harinxmaland.4 Daarom is een deel van de informatie in deze paragraaf over het materiaal en de 

methoden gelijk aan dat onderzoek. 

NATUURLIJKE CONSERVATIE 

Hout is zeer vergankelijk, maar kan onder zuurstofarme omstandigheden eeuwenlang bewaard 

blijven in de bodem. Voor Nederlandse opgravingen geldt dat het meeste (archeologische) hout 

afkomstig is uit de dieper gelegen sporen; de oorspronkelijk ‘natte contexten’ zoals waterputten en 

sloten en greppels of diep ingegraven (paal)kuilen. In het terpengebied blijft hout echter, dankzij het 

herhaaldelijk ophogen van de terpen, soms ook in oorspronkelijk bovengronds gelegen delen 

bewaard. Ondanks dat het Noord-Nederlandse terpengebied over het algemeen kan worden 

aangemerkt als een gebied met goede conserveringsomstandigheden voor deze materiaalcategorie, 

wordt het hout wel bedreigd door wisselende waterstanden en grondwaterpeilverlagingen ten 

behoeve van land- en akkerbouw. Hout bestaat voornamelijk uit lignine (houtstof) en cellulose. De 

cellulose wordt door anaerobe organismen in de loop der eeuwen aangetast en de cellen vullen zich 

met water. Het hout behoudt hierbij zijn vorm en structuur, maar zodra het cellulose-arme hout 

wordt blootgesteld aan de lucht klappen de cellen als het ware in en begint de lignine te eroderen. 

Als het hout de kans krijgt om uit te drogen, begint het te krimpen, scheuren en valt het uiteen. Met 

name de subtiele bewerkingssporen zullen dan in korte tijd ‘onleesbaar’ worden. Om uitdroging van 

het materiaal zo veel mogelijk tegen te gaan is het hout tijdens de opgraving verpakt in plastic folie of 

grip zakken met water. 

BESCHRIJVING EN DOCUMENTATIE 

Van alle vondsten is een beschrijving gemaakt, de metrische gegevens zijn verzameld en andere 

kenmerken zoals de conditie van het hout, aanwezigheid van schors, sporen van verkoling en/of 

(insecten)vraat zijn gedocumenteerd (bijlage 6.1; determinatietabel). Er is gekeken naar de 

aanwezigheid van bewerkingssporen en de aard hiervan. Ook is van elk object vastgesteld op welke 

                                                           

4 Van der Laan 2018. 
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wijze het uit de stam is vervaardigd (bijlage 6.2; stamcodes). Bijna alle objecten zijn gefotografeerd. 

De verzamelde gegevens zullen worden opgenomen in de houtdatabase WOODAN.5 

Van de houtvondsten is het taxon (de houtsoort) vastgesteld door middel van de standaard 

determinatiemethode, waarbij van elk stuk hout dunne plakjes, ‘coupes’, van het hout zijn gesneden 

in drie verschillende oriëntaties op de groeirichting van het hout. Van deze drie coupes is per object 

een preparaat gemaakt, zodat de anatomie van het hout op drie verschillende vlakken onderzocht 

kon worden: het transversale (dwarse) vlak, het radiale vlak (parallel aan de straal) en het tangentiale 

vlak (haaks op de straal). Op basis van de anatomische kenmerken van het hout en met behulp van 

de determinatiesleutel van Schweingruber (1990), is vervolgens het taxon vastgesteld. Van de 

onderzochte objecten zijn 11 objecten (22 fragmenten) niet gedetermineerd, of kon de houtsoort 

niet worden vastgesteld (indet.). De reden hiervoor was in de meeste gevallen de (zeer) slechte 

conditie van het hout als gevolg van het indrogen van het hout (slecht verpakt) of sterke verwering 

van het hout (conserveringsomstandigheden vindplaats). 

Het hout is op twee manieren gekwantificeerd. Aangezien hout zeer fragiel kan zijn, komt het 

regelmatig voor dat dat fragmenten die van hetzelfde object afkomstig zijn, in het veld niet als 

zodanig worden herkend. Dergelijke fragmenten kunnen dan onder twee afzonderlijke 

vondstnummers worden ingeboekt. Op basis van de herkomst (hetzelfde spoor en vulling) en 

dezelfde houtsoort kan deze gedeelde herkomst later alsnog worden vastgesteld en kunnen de 

vondsten worden samengevoegd. Omgekeerd worden soms meerdere verschillende objecten onder 

één vondstnummer verzameld. Aan deze worden tijdens de uitwerking verschillende sub-nummers 

toegekend. Het is niet altijd mogelijk om met zekerheid vast te stellen of er sprake is van één object 

of meerdere. Bij het kwantificeren van de vondsten uit Leeuwarden-Bullepolder is zowel het aantal 

fragmenten, als het minimale aantal objecten genoteerd. Soms was het minimaal aanwezige aantal 

te bepalen doordat stukken aan elkaar te passen waren, andere keren werd dit bepaald op basis van 

de overeenkomende stamcode of houtsoort.  

CONSERVERING 

Het conserveren van houtvondsten is een kostbare aangelegenheid, daarom is het materiaal 

beoordeeld op gaafheid, zeldzaamheid, representativiteit en informatiewaarde. Op basis hiervan is 

besloten welke objecten in aanmerking komen voor conservatie. Een selectie van drie voorwerpen is 

na afronding van het houtonderzoek aangeboden voor conservatie. Het gaat om een samengesteld 

voorwerp bestaande uit twee objecten (vondstnr. 930.20), een as (vondstnr. 930) en een versierd 

stuk hout (vondstnr. 930.1). De overige houtvondsten zijn na beschrijving en analyse gedeselecteerd 

en zullen niet aan het depot worden overgedragen. 

6.3 RESULTATEN 

Het hout dat is verzameld op de vindplaats Leeuwarden-Bullepolder omvat constructiehout dat al 

dan niet deel te koppelen is aan een structuur, en delen van (samengestelde) gebruiksvoorwerpen. 

De vondsten worden in deze paragraaf thematisch behandeld. 

                                                           

5 De houtdatabase WOODAN is online beschikbaar via www.woodan.org. 
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EEN VLECHTWERKWAND 

Een bijzondere ontdekking vormt een restant van een vlechtwerkwand (houtstructuur 1; spoor 2110, 

vlak 6002) uit de eerste woonfase (fase 2b). Het vlechtwerk bestaat uit verticale elementen; de 

schering van palen en staken, en horizontale delen; de inslag, meestal van takhout. Het restant van 

de vlechtwerkwand is over een lengte van ca. drie meter blootgelegd (fig. 6.1). Van zowel de 

verticale, als van de horizontale delen van de wand zijn stukken hout verzameld. In totaal zijn uit de 

structuur 139 stukken hout bekeken van tenminste 41 verschillende elementen. Het gaat hierbij om 

16 palen of staken en 25 takken of stammetjes die tussen deze staanders waren gevlochten. 

Fig. 6.1. Overblijfselen van een vlechtwerkwand (spoor 2110), bestaande uit verticale- en horizontale elementen (foto: 

GIA/RUG). 

Voor de staanders is uitsluitend gebruik gemaakt van complete stammetjes, dat wil zeggen 

stammetjes die niet gekantrecht zijn (stamcode 1), waarbij in dertien van de zestien gevallen de 

schors nog aanwezig was. De diktes van de palen of staken lag tussen de 3,7 en 9,8 cm, met een 

gemiddelde diameter van ca. 5 cm. De meeste paaltjes (NR= 14) waren aangepunt. De punten 

hadden drie tot acht kapvlakken en bij paalpunten die bestonden uit een laag aantal kapvlakken, was 

de wankant intact.6 De lengte van de punten verschilde sterk per paal en varieerde tussen 8 tot 36 

cm. De conditie van de palen was doorgaans matig tot slecht en vertoonde in twaalf gevallen 

vervormingen veroorzaakt door bodemcompressie (fig. 6.2). Geen van de palen vertoonde sporen 

van verkoling of vraat en bij geen van de palen zijn verbindingselementen aanwezig. Voor de palen 

                                                           

6 De wankant is de ruwe, niet gekantrechte, ronde zijde van het hout dat zich direct onder de bast bevindt. Wanneer een 
stam wordt aangepunt kan de wankant deel uitmaken van de puntvorm. 
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zijn maar liefst acht verschillende houtsoorten gebruikt, te weten eik (NR= 5), hazelaar (NR= 3), els 

(NR= 2), es (NR= 2), hulst (NR= 1), esdoorn (NR= 1), berk (NR= 1) en mogelijke kastanje (NR= 1). 

Fig. 6.2. Een van de staanders uit het vlechtwerk (vondstnr. 544) die vervormd is door bodemcompressie (foto: J. van der 

Laan / Cambium Botany). 

Van het vlechtwerk zijn 109 stukken bestudeerd, die op basis van vorm, afmetingen en houtsoorten 

afkomstig waren van minimaal 25 verschillende takken. Ook hier ging het om rondhouten (stamcode 

1). Hoewel in acht gevallen de schors ontbrak, mag aangenomen worden dat deze niet doelbewust is 

verwijderd en dat het ontbreken van de schors te wijten is aan de conditie van het hout. De dikte van 

de takken lag tussen de 1,3 en 3,8 cm, met een gemiddelde diameter van ca. 2 cm. In twee gevallen 

is een punt gedocumenteerd met een lengte van respectievelijk 4 en 6,5 cm. Deze ‘punten’ hadden 

slechts een enkel kapvlak en zijn waarschijnlijk niet doelbewust gevormd, maar ontstaan bij het 

afkappen van de tak. Ook van de takken was een deel vervormd door bodemcompressie (NR= 4). 

Voor de inslag is gebruik gemaakt van tenminste 6 verschillende houtsoorten, te weten hazelaar 

(NR= 10), es (NR= 9), wilg (NR= 2), berk (NR= 2), els (NR= 1) en eik (NR= 1). 

TWEE PALENRIJEN 

Een tweede structuur (houtstructuur 2), eveneens uit de eerste woonfase (fase 2b), werd 

aangetroffen in werkput 4 (vlak 4002). Hierbij ging het om een rij van tien palen in een greppel of 

krimpscheur (spoor 2079) en een stuk liggend hout (vondstnr. 691). Direct ernaast stonden twee 

palen in een parallel gelegen, gebogen greppel/krimpscheur (spoor 2079) en een losse staander 

(vondstnr. 689, spoor 2095), deze dateren ook uit de eerste bewoningsfase.  

Van de tien palen zijn negen onderzocht. Het betrof complete en gehalveerde stammetjes of takken 

met kleine diameters (tot maximaal 4,2 cm) waarvan vijf exemplaren een punt hadden. De punten 

waren tussen de 10 en 20 cm lang en hadden twee tot zeven kapvlakken. In slechts drie gevallen was 

de schors nog aanwezig. Gezien de slechte conditie van de overige stammetjes mag worden 

aangenomen dat ook hier de schors niet opzettelijk is verwijderd maar is vergaan of tijdens de 

opgraving heeft losgelaten. Het ging om palen en staanders gemaakt van els (NR= 4), hazelaar (NR= 

2), berk (NR= 1), mogelijk kastanje (NR= 1) en een soort uit de berkenfamilie (NR= 1). De slechte 

conditie van het hout bemoeilijkte het determineren van het hout dusdanig dat in drie gevallen de 

determinatie onzeker is. Het liggend stuk hout is afkomstig van een eik. 

De twee palen uit de parallel gelegen, gebogen greppel (houtstructuur 3; spoor 2092 en 2095) 

betroffen een kwart van een eikenstam en een verweerde, aangepunte tak of stammetje van een 
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hazelaar met een diameter van 3,6 cm. In het ‘midden’ van deze structuur is nog een losse staander 

opgegraven die te dateren valt in de eerste bewoningsfase. Het bleek een sterk verweerde 

eikenstam. 

OVERIGE PALEN 

De overige palen (afkomstig uit spoor 371, 1246, 1248-1255, 1257 en 2075) zijn aanlegvondsten uit 

werkput 3. Het gaat om twaalf paalresten waarvan de datering onzeker is (Romeinse tijd tot nieuwe 

tijd): door een dikke ploeghorizont uit de 20e eeuw was het niet mogelijk om de paalresten te 

koppelen aan dateerbare lagen verderop in de werkput. In twee gevallen ging het ook om losse 

vondsten waarvan de positie niet met zekerheid bepaald kon worden. De palen waren gemaakt van 

het hout van berk (NR= 4), els (NR= 3), eik (NR= 2), hazelaar (NR= 2) en wilg (NR= 1). Een van de palen 

gemaakt uit een hazelaarstam had een aangekoolde punt (vondstnr. 526). 

HOUT UIT WATERPUTTEN 

Bij archeologische opgravingen vormen voormalige waterputten vaak een belangrijke bron voor 

houtvondsten. Dit is deels te danken aan de conserverende omstandigheden in de putten. Het 

zuurstofarme en natte milieu in de diepste delen, die zich constant onder de waterspiegel bevinden, 

is gunstig voor het bewaren van houten voorwerpen in de putten en de houten onderdelen van de 

putten zelf. Tijdens de opgraving van Leeuwarden-Bullepolder zijn geen intacte waterputconstructies 

aangetroffen. Het is echter niet uit te sluiten dat een aantal van de houtvondsten oorspronkelijk deel 

uitgemaakt van de waterputbekleding, maar het is niet mogelijk gebleken deze als zodanig te 

onderscheiden. In de meeste waterputten was een grote diversiteit aan houtsoorten aanwezig. Uit 

negen van de als waterputten geïnterpreteerde sporen zijn houten objecten verzameld. 

Waterputten uit woonfase 1 

Vier waterputten stammen uit de eerste bewoningsfase (fase 2b), uit de midden-ijzertijd tot de 

midden-Romeinse tijd (350 v.C. - 200 n.C.). In deze waterputten is voornamelijk stam- en takhout 

aangetroffen.  

Een van de waterputten (spoor 2002) leverde zeventien stukken hout op, afkomstig van minimaal 

tien objecten, bestaande uit eikenhout (NR= 5), hazelaar (NR= 2), es (NR= 1), wilg (NR= 1) en een niet 

nader te determineren houten balk. Van deze objecten waren zes zichtbaar bewerkt. Verder 

vertoonden twee objecten sporen van zowel verkoling als insectenvraat en waren drie objecten 

voorzien van een punt. 

Uit een tweede waterput (spoor 2005) zijn 22 fragmenten van tenminste 13 verschillende objecten 

verzameld. Het handelde hierbij om hout van eik (NR= 5), els (NR= 3), hazelaar (NR= 1), berk (NR= 1) 

en een appelachtige (NR= 1). Hiervan konden twee stukken niet worden gedetermineerd. Het ging 

uitsluitend om stam- en takhout, waarvan slechts in twee gevallen sporen van bewerking in de vorm 

van een aangepunte zijde aanwezig zijn. 

Een derde waterput (spoor 2115) bevatte 10 stukken hout van minimaal 6 objecten gemaakt van els 

(NR= 2), eik (NR= 1), berk (NR= 1), wilg (NR= 1) en hazelaar (NR= 1). Hiervan vertoonde de helft 

sporen van bewerking. Het meest opvallende object uit deze waterput was een berkenstam waarvan 
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het ene uiteinde gevorkt en het andere aangepunt was (vondstnr. 452; fig. 6.3). Mogelijk handelde 

het hier om een deel van een hefboomsysteem om water uit de put te hevelen. Bij een dergelijke 

constructie werd op het gevorkte uiteinde een zogenaamde putzwengel geplaatst dat met behulp 

van een tegengewicht makkelijk op en neer te bewegen was, zodat een emmer water uit de put 

omhoog gehesen kon worden. 

De vierde waterput uit deze periode (spoor 2113) leverde een sterk verweerd, aangepunt stuk 

berkenhout op. 

Fig. 6.3. Aangepunte stam met een gevorkt uiteinde (vondstnr. 452) dat mogelijk deel heeft uitgemaakt van een 

hefboomsysteem (foto: J. van der Laan / Cambium Botany). 

 

Waterputten uit woonfase 2 

Een waterput uit woonfase 2 (spoor 2107) leverde een grote hoeveelheid hout op. Uit deze waterput 

werden 98 stukken hout onderzocht, afkomstig van tenminste 45 verschillende objecten. Wat opvalt 

is zowel de enorme variatie in de gebruikte houtsoorten als de diversiteit van de verschillende typen 

objecten. 

Het grootste deel van de objecten bestond uit rondhouten (NR= 17), afkomstig van eik (NR= 8), wilg 

(NR= 7), hazelaar (NR= 1) en een niet geïdentificeerd exemplaar (NR= 1), waarvan vier met schors. In 

vier gevallen was het hout (deels) verkoold en twee takjes vertoonden sporen van vraat. In drie 

gevallen was een kopse kant oorspronkelijk afgerond. In twee gevallen ging het mogelijk om een 

voorwerp: een wilgentak met een afgeronde en een aangepunte zijde (vondstnr. 930.10). Deze tak 

was 87,5 cm lang en had een diameter van 2,9 cm en een punt met een lengte van 14,5 cm, 

gecreëerd door het aanbrengen van zes kapvlakken. Het tweede exemplaar betrof een wilgenhouten 

spiesje met een lengte van minimaal 8 cm en een diameter van 8 mm, dat over een lengte van 2 cm 

was aangepunt (vondstnr. 931.2). Van minimaal acht stukken vervormd en verweerd stamhout en 

schors was de oorspronkelijke vorm niet meer vast te stellen. Van zijn vijf stukken is de housoort 

gedetermineerd. Het ging om vier stukken uit eik en een stuk hout uit de berkenfamilie. Een van de 

stukken eikenhout is verkoold.  

In deze waterput bevond zich ook een essenhouten balkje met een ronde, uitgesleten doorboring 

met een diameter van ca. 2,5 cm (vondstnr. 930.20; fig. 6.4). Het balkje is voorzien van twee 

pengaten met kleine eikenhouten pennen, gemaakt uit een klein deel van een eikenstam (stamcode 
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17a), met een diameter van ca. 8 mm. In de grote doorboring steekt een eikenhouten staak, gemaakt 

uit een kwart van een stam met afgeschuinde hoeken (doorsnede diamantvormig). Ook in dit deel 

bevinden zich twee eikenhouten pennen met een diameter van ca. 5 mm (eveneens uit een klein 

deel van een stam). Deze twee pennetjes staken in situ net buiten het balkje en dienden om beide 

delen van het voorwerp aan elkaar te verbinden (fig. 6.5). Het samengestelde voorwerp toont 

overeenkomsten met delen van een ophangsysteem, zoals die zijn gevonden tijdens de opgravingen 

Rotterdam-Markthal, terp 37 en de Duitse wierde Elisenhof.8 

 
Fig. 6.4. Samengesteld voorwerp (vondstnr. 930.20) in situ in een waterput uit de Romeinse tijd (spoor 2107) (foto: 

GIA/RUG). 

Een ander onderdeel van een samengesteld voorwerp uit deze waterput is een eikenhouten 'as' van 

27,5 cm lang, met aan beide uiteinden een centrale uitstekende cilinder met een breedte van ca. 3 

cm en een dikte van ca. 2 cm (vondstnr. 930; fig. 6.6). In beide uitsteeksels is een pengat aanwezig, 

met een eikenhouten pennetje (stamcode 17a) met een diameter van ca. 7 mm. De as zelf is 

eveneens uit een klein deel van een eikenstam gehaald. In het midden – op ca. 12,5 tot 13 cm vanaf 

de kopse uiteinden – is een uitsparing van 2,5 x 3 x 0,5 cm aangebracht. Op 5 cm vanaf deze centrale 

uitsparing is aan één zijde nog een volledige doorboring aanwezig met een diameter van 1,3 cm. 

Waarschijnlijk gaat het om een as van een handkar of kruiwagen. 

                                                           

7 Lange 2017, 84. 
8 Szabò, Grenader-Nyberg & Myrdal 1985, 123-124. 
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Fig. 6.5. Samengesteld voorwerp (vondstnr. 930.20) bestaande uit een essenhouten balk en een eikenhouten staak, beide 

voorzien van kleine eikenhouten pennen. Waarschijnlijk gaat het hier om een deel van een ophangsysteem. Rechtsonder een 

detailopname van de verbindingselementen waarop een vraatspoor zichtbaar is (foto: J. van der Laan / Cambium Botany). 

Fig. 6.6. Eikenhouten as (vondstnr. 930), waarvan de twee uiteinden zijn voorzien van een eikenhouten pen of deuvel (foto: J. 

van der Laan / Cambium Botany). 
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Een voorwerp uit de waterput waarvan de functie niet kan worden vastgesteld, is een essenhouten 

voorwerp met een ronde doorsnede (stamcode 17a) waarvan niet alle fragmenten aan elkaar passen 

(vondstnr. 930.1; fig. 6.7). Het ene (originele) uiteinde is over een lengte van 8 cm versierd met 10 

ingekerfde ringen. Enkele authentieke kapsporen rondom de buitenzijde van het voorwerp doen 

vermoeden dat het voorwerp in stukken werd gekapt voor het werd gedeponeerd. 

Fig. 6.7. Versierd stuk essenhout (vondstnr. 930.1) met in het midden kapsporen rondom het voorwerp die doen vermoeden 

dat het object opzettelijk is vernield (foto: J. van der Laan / Cambium Botany). 

Twee delen waren waarschijnlijk afkomstig van een steel en gemaakt van het hout van een 

appelachtige (vondstnr. 930.19; fig. 6.8). Het grootste fragment had één afgerond en aangekoold 

uiteinde terwijl het andere uiteinde opzettelijk was versmald. De twee fragmenten pasten niet aan 

elkaar. Het derde steelfragment was gemaakt van wilgenhout (vondstnr. 930.19) en had een 

diameter van 2,9 cm. 

Fig.  6.8. Fragmenten van een steel of stelen gemaakt uit het hout van appelachtige (vondstnr. 930.19) (foto: J. van der Laan 

/ Cambium Botany). 

Uit de waterput is ook een klein fragment van een eikenhouten duig afkomstig (vondstnr. 930.18). 

Het ging om een radiale plank, waarop zich op 2,7 cm vanaf de kopse kant een kroesgroef van 8 mm 

breed en 8 mm diep bevond. In deze groef was oorspronkelijk een van de bodems van het vat 

geplaatst.  
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Tot slot zijn ook nog enkele delen van constructiehout verzameld, waaronder een essenhouten balkje 

(vondstnr. 931.3) van 12 cm lang, met een doorsnede van 2,5 x 2,2 cm. Het was voorzien van drie 

volledige doorboringen met een diameter van 12 mm, die zich op respectievelijk 6 en 5 cm van elkaar 

bevonden (fig. 6.9). Een zijde had afgeronde hoeken. Onder de vondsten waren ook een tweezijdig 

gerechte balk met 4 pengatdoorboringen met een diameter van ca. 3 cm met resten van de schors 

aan een zijde (vondstnr. 930.14), een staakje uit een kwart van een eikenstam (vondstnr. 930.12), 

twee eikenhouten planken (vondstnr. 930.11 en 930.15) en twee pennen (vondstnr. 930.11 uit een 

plank en 930.14 uit een balk), waarvan de eerste was voorzien van een wig. 

 

Fig. 6.9. Balkje van essenhout (vondstnr. 931.3) met drie volledige doorboringen; een van de doorboringen bevindt zich aan 

de (afgebroken) kopse kant en is op de foto niet zichtbaar (foto: J. van der Laan / Cambium Botany). 

In totaal ging het om 45 objecten, waarvan een deel was aangekoold (NR= 8) en een deel sporen van 

vraat vertoonde (NR= 10). De diversiteit in objecttypen en houtsoorten lijkt erop te duiden dat het 

hier ging om een afvaldepositie. Mogelijk houdt de depositie verband met het ‘opruimen’ van de 

nederzetting, een mogelijkheid die door W. Waldus wordt verdedigd in zijn publicatie over de 

vindplaats Hempens-Teerns.9 

De twee andere waterputten uit deze periode leverden kleinere hoeveelheden hout op. Tenminste 

11 objecten, vertegenwoordigd door 24 fragmenten, waren uit de tweede waterput (spoor 2013) 

afkomstig. Ook in deze waterput bleek de verscheidenheid aan houtsoorten opvallend, er is hout van 

eik (NR= 4), es (NR= 2), els (NR= 1) hazelaar (NR= 1), wilg (NR= 1) en berk (NR= 1) verzameld en een 

object waarvan de houtsoort niet kon worden gedetermineerd. Ook hier ging het voornamelijk om 

stam en takhout, waarvan 5 stukken sporen van bewerking vertoonden. Een van de bewerkte delen 

betrof een vierzijdig gerecht balkje met een afgeronde kopse kant, gemaakt van eikenhout (vondstnr. 

263.1). Twee stukken hout waren aangekoold. 

                                                           

9 Waldus 2000, 43-44. 
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Uit de derde waterput uit deze periode (spoor 2124) kwamen een wilgentak en een stuk elzen-

stamhout met vraatsporen. 

Waterputten uit woonfase 3 

In twee waterputten uit de derde bewoningsfase (fase 6) zijn eveneens enkele stukken hout 

gevonden. Het handelde om twee rondhouten: een van els en een van wilg uit de ene waterput 

(spoor 2100) en een fragment stamhout van een berk uit de andere (spoor 2101). 

HOUTDEPOSITIE 

In deze bijdrage kunnen niet alle vondsten individueel of per context behandeld worden. Eén vondst 

echter moet hier nog worden vermeld. Het gaat om een sterk verweerd stuk elzen-stamhout 

(vondstnr. 831). Het hout is in slechte conditie en vertoont hierdoor geen bewerkingssporen meer. 

Wat deze vondst bijzonder maakt zijn de vondstomstandigheden. Het hout is afkomstig uit een 

natuurlijke kleilaag (spoor 1119) die dateert uit de late-ijzertijd tot de vroeg-Romeinse tijd (fase 3: de 

eerste overslibbingsfase). Direct op het hout bevond zich een bodemfragment van een aardewerken 

pot. Precies op die plaats en alleen daar is het hout verkoold (fig. 6.10). Het heeft er alle schijn van 

dat de scherf of misschien zelfs de gehele pot een hoge temperatuur had toen deze in contact kwam 

met het hout. 

 

Fig. 6.10. Fragment elzenhout dat aan een zijde is verkoold (vondstnr. 831), exact op de plek waar een stuk aardewerk – een 

fragment van de bodem van een pot – zich bevond (foto: J. van der Laan / Cambium Botany). 
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6.4 DISCUSSIE 

Uit veel verschillende spoortypen zijn houtvondsten afkomstig die niet nader zijn beschreven in de 

tekst. Het gaat hierbij om hout uit sloten, greppels, (water)kuilen, (terp)lagen, van het oude loopvlak, 

uit de oude bouwvoor of uit niet nadere geduide sporen. Bij deze vondsten gaat het voornamelijk om 

rondhouten; al dan niet bewerkte stukken tak- en stamhout. De oorspronkelijke vorm en functie van 

deze objecten is vanwege hun fragmentatie in de meeste gevallen niet te bepalen. In combinatie met 

het determineren van de stukken hout met een duidelijke functie of een bijzonder uiterlijk, levert 

determinatie van deze stukken hout echter wel belangrijke informatie op over de beschikbaarheid 

van de verschillende houtsoorten en de verhoudingen waarin deze op de vindplaats aanwezig waren. 

AANGETROFFEN TAXA 

Van 510 van de in totaal 532 aangetroffen houtfragmenten kon de houtsoort worden 

gedetermineerd. Van 22 van deze fragmenten was dit niet mogelijk, voornamelijk omdat de conditie 

van het hout dusdanig slecht was dat de anatomische kenmerken van het hout niet met zekerheid 

konden worden vastgesteld. De fragmenten, waarvan een groot deel op basis van de herkomst, vorm 

en afmetingen en houtsoort mogelijk tot eenzelfde object behoorden, vertegenwoordigen minimaal 

208 verschillende objecten. Van deze objecten konden 197 stuks worden gedetermineerd, in 11 

gevallen lukte dat niet.  

Het gedetermineerde hout toont aan dat op deze vindplaats tenminste 13 of 14 verschillende 

houtsoorten zijn gebruikt. Op het hout van de populier na, werden al deze soorten verzameld uit 

contexten die dateren uit de midden-ijzertijd tot het begin van de laat-Romeinse tijd. Uit de periode 

vooraf aan de vroegste bewoning dateren alleen enkele vondsten van els en berk. 

Tabel 6.1. Overzicht van het houtsoortenspectrum van de vindplaats Leeuwarden-Bullepolder. 

Taxon NR fragm. % NR obj. %   

Quercus sp. 117 22,0 61 29,3 Eik 

Corylus avellana 118 22,2 32 15,4 Hazelaar 

Alnus sp. 53 10,0 28 13,5 Els 

Betula sp. 59 11,1 23 11,1 Berk 

Salix sp. 65 12,2 20 9,6 Wilg 

Fraxinus excelsior 46 8,6 18 8,7 Es 

Betulaceae 4 0,8 3 1,4 Berkenfamilie 

Acer campestre 6 1,1 2 1,0 Esdoorn 

cf. Castanea sativa 6 1,1 2 1,0 Kastanje? 

Prunus sp. 3 0,6 2 1,0 Kersachtige 

Pomoideae 2 0,4 2 1,0 Appelachtige 

Populus sp. 20 3,8 1 0,5 Populier 

Buxus sempervirens 7 1,3 1 0,5 Buksboom 

Fagus sylvatica 3 0,6 1 0,5 Beuk 

Ilex aquifolium 1 0,2 1 0,5 Hulst 

Indet. / niet ged. 22 4,1 11 5,3 Onbekend 

Totaal 532 100 208 100    

Het eikenhout maakt, afhankelijk of er gekeken wordt naar het minimale aantal objecten of naar het 

aantal fragmenten, respectievelijk 29 of 22% uit van het houtassemblage. Het aandeel hazelaarhout 

is – wanneer gerekend wordt met het aantal fragmenten – even groot als dat van het eikenhout. 

Wanneer echter het minimale aantal objecten wordt aangehouden, komt de hazelaar met ca. 15% op 
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de tweede plek (tabel 6.1). Hiermee is het aandeel hazelaar ongeveer gelijk aan dat van de aantallen 

elzen-, berken-, wilgen- en essenhout die tijdens de opgraving zijn verzameld. In veel lagere aantallen 

is het hout van de esdoorn, kastanje, het geslacht Prunus, een appelboomachtige, populier, buxus, 

beuk en hulst aangetroffen. Of het daadwerkelijk om kastanjehout gaat is moeilijk met zekerheid vast 

te stellen. Jong eikenhout kan anatomisch sterke overeenkomsten vertonen met kastanjehout. De 

brede mergstralen die zo kenmerkend zijn voor eikenhout, kunnen in jong eikenhout ontbreken 

waardoor het lijkt op kastanjehout. Hoewel de aanwezigheid van kastanjehout op de vindplaats dus 

niet met zekerheid kan worden aangetoond en deze soort vanaf de Romeinse tijd ook pas in ons land 

is geïntroduceerd, kan het niet worden uitgesloten dat de vondst wel degelijk van kastanjehout is. 

De aangetroffen taxa van de vindplaats Leeuwarden-Bullepolder zijn vergeleken met het 

houtsoortenspectrum van de twee andere veenterpen die in het kader van het onderzoek naar de 

vroege Friese veenontginningen zijn opgegraven, namelijk Wartena-Noord en Sneek-Harinxmaland.10 

Wat direct opvalt is dat het aantal verschillende houtsoorten dat aanwezig is, voornamelijk 

afhankelijk lijkt te zijn van de hoeveelheid hout dat is verzameld (tabel 6.2). Tijdens de opgraving bij 

Wartena werden 52 stukken hout gedetermineerd en dit leverde acht houtsoorten op. In Sneek 

werden 100 stukken hout gedetermineerd en dit leverde twee houtsoorten meer op, terwijl bij de 

opgraving van Leeuwarden 194 stukken hout geïdentificeerd konden worden, die samen veertien 

soorten vertegenwoordigden. 

Tabel 6.2. Overzicht van de houtsoorten die zijn aangetroffen op de terpnederzettingen Wartena-Noord, Sneek-

Harinxmaland en Leeuwarden-Bullepolder. 

Taxon Wartena Sneek Leeuwarden SCORE   

Quercus sp. ++ +++ +++ 3 Eik 

Alnus sp. +++ ++ ++ 3 Els 

Betula sp. ++ ++ ++ 3 Berk 

Corylus avellana + ++ ++ 3 Hazelaar 

Salix sp. + ++ ++ 3 Wilg 

Fraxinus excelsior + + ++ 3 Es 

Fagus sylvatica + + + 3 Beuk 

Acer campestre - + + 2 Esdoorn 

Populus sp. - + + 2 Populier 

cf. Castanea sativa - - + 1 Kastanje? 

Prunus sp. - - + 1 Kersachtige 

Pomoideae - - + 1 Appelachtige 

Buxus sempervirens - - + 1 Buksboom 

Ilex aquifolium - - + 1 Hulst 

Sambucus sp. + - - 1 Vlier 

Abies alba - + - 1 Zilverspar 

Totaal (NR) 52 100 194     

NR Species 8 10 14 

Een tweede conclusie is dat zeven van de houtsoorten, te weten eik, els, berk, hazelaar, wilg, es en 

beuk, op alle drie locaties zijn aangetroffen. Eik was dominant in Sneek-Harinxmaland en 

Leeuwarden-Bullepolder, elzenhout in Wartena-Noord. Esdoornhout en populierenhout werd slechts 

op twee van de drie vindplaatsen aangetroffen. De houtsoorten die op slechts één van de drie 

vindplaatsen werd aangetroffen zijn in vijf van de zeven gevallen afkomstig van de opgraving 

                                                           

10 Resp. Van der Laan 2017 en Van der Laan 2018 



Opgraving Leeuwarden-Bullepolder. Van vlaknederzetting op het hoogveen in de midden-ijzertijd tot terpbewoning in een 
klei-op-veengebied in de Romeinse tijd. 

137 
 

Leeuwarden-Bullepolder, dus van de plek waar het meeste hout werd verzameld. Vlier werd alleen in 

Wartena-Noord verzameld, zilverspar alleen in Sneek-Harinxmaland. De meest opvallende 

houtsoorten van Sneek-Bullepolder zijn de kastanje en de buksboom, aangezien deze ook elders in 

het terpengebied weinig worden aangetroffen terwijl de overige soorten er algemener zijn. 

6.5 CONCLUSIE 

In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek aan de houten artefacten, die 

tijdens de opgraving van Leeuwarden-Bullepolder in 2015 zijn verzameld, samengevat. Van deze 

vindplaats zijn in totaal 532 houtfragmenten geanalyseerd, afkomstig van minimaal 208 verschillende 

objecten. Van die objecten kon in 197 gevallen de houtsoort worden vastgesteld. Het 

houtsoortenspectrum wordt gedomineerd door eikenhout, aangevuld met els, berk, hazelaar, wilg en 

es. Daarnaast zijn nog enkele stukken aangetroffen van beuk, esdoorn, populier, buxus, hulst, een 

kers- en een appelachtige en mogelijk een stuk kastanjehout. 

Het hout is afkomstig uit 55 grondsporen die dateren uit het neolithicum tot de nieuwe tijd. De 

nadruk ligt op materiaal uit de midden-ijzertijd tot de midden-Romeinse tijd toen de locatie bewoond 

werd. Het vondstassemblage omvat constructiehout, afkomstig uit minimaal drie structuren, en 

enkele delen van (samengestelde) gebruiksvoorwerpen. Een van de structuren bestaat uit de 

overblijfselen van een vlechtwerkwand. Voor het gebouw waarvan de wand een deel was, zijn maar 

liefst negen verschillende houtsoorten gebruikt. Dit duidt erop dat men bij de selectie van het 

bouwmateriaal vooral heeft gekeken naar de beschikbaarheid van houtsoorten en dat de 

eigenschappen van het hout een ondergeschikte rol hebben gespeeld. Het gaat uitsluitend om 

inheemse houtsoorten. 

De meeste voorwerpen zijn afkomstig uit waterputten waarin overigens ook een grote diversiteit aan 

object typen en houtsoorten is aangetroffen. De meest bijzondere voorwerpen zijn een deel van een 

ophangsysteem, gemaakt van essen- en eikenhout, een eikenhouten as van een handkar of 

kruiwagen, stelen van gereedschap en een duigfragment. Er zijn geen intacte waterputconstructies 

gevonden. Het is mogelijk dat enkele van de aangetroffen stukken constructiehout en rondhouten 

wel degelijk zijn gebruikt voor de bekleding van de waterput, maar dit is niet met zekerheid vast te 

stellen. Het gros van het materiaal zal als afval in de putten zijn gedeponeerd toen deze werden 

gedempt. 

Een deel van de vondsten vertoont sporen van vraat en verkoling. In deze laatste categorie valt ook 

een stuk elzenhout waarvan het verkoolde deel samenviel met de afdekking van het hout door de 

bodem van een aardewerken pot. 
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7. Metaal uit de Bullepolder: drie sieraden uit de 

ijzertijd en Romeinse tijd 

Johan Nicolay 

7.1 INLEIDING 

Tijdens de opgraving Leeuwarden-Bullepolder is de grond die vrijkwam bij het aanleggen van de 

vlakken en het couperen van sporen systematisch met een metaaldetector doorzocht. Dit leverde 

zeventien metalen voorwerpen op. De meeste voorwerpen, waaronder koperen munten en ijzeren 

nagels, dateren uit de 17e-20e eeuw en worden hier niet verder besproken. Drie oudere objecten 

dateren uit de ijzertijd en Romeinse tijd, toen de site bewoond werd: een armring, gevonden tijdens 

het couperen van een waterput, en twee fibulae, gevonden in een recente ploeghorizont tijdens de 

aanleg van het eerste opgravingsvlak. Deze sieraden, oorspronkelijk gedragen door vrouwen, worden 

kort beschreven, waarna in de discussie zo mogelijk het objecttype en de datering worden 

vastgesteld en op het herkomstgebied wordt ingegaan. 

7.2 BESCHRIJVING 

De armring is afkomstig uit een waterput in de vorm van een grote waterkuil (spoor 2005) die op 

basis van aardewerkvondsten in de eerste bewoningsfase (ca. 350-200 v.C.) is te dateren (fig. 7.1, 

vondstnr. 511). De ring heeft een ronde doorsnede en spitse uiteinden. Het centrale deel en beide 

uiteinden tonen nog de rondingen van de oorspronkelijk spiraalvormige ring, die in opengebogen 

toestand in de waterkuil is beland. 

De eerste fibulae is een zogenaamde ‘Laat-La Tène meerdelige fibula’, te dateren tussen ca. 150 en 

15 v.C. (fig. 7.1, vondstnr. 511).
1
 De massieve beugel is aan de voorzijde versierd met twee ovale 

bollingen, aan weerszijden van een centrale rib. Een tweede rib vormt de overgang naar het 

achterste deel van de beugel, die eindigt in een opengebroken oog voor de oorspronkelijke veer. De 

langgerekte voet met veerhouder, die aan het andere uiteinde van de beugel was bevestigd, is 

afgebroken. 

De tweede fibula is een ‘meerdelige Germaanse kniefibula’, te dateren tussen ca. 180 en 300 n.C. 

(fig. 7.1, vondstnr. 316).
2
 De massieve beugel heeft een ronde tot vierkante doorsnede. Het korte 

deel eindigt in een eveneens opengebroken oog. Aan het andere, langere deel met een stomp 

uiteinde was een smalle, maar lange veerhouder aanwezig; de aanzet van deze veerhouder is nog 

herkenbaar. 

 

                                                           
1
 Heeren & Van der Feijst 2017, type 12a. 

2
 Heeren & Van der Feist 2017, type 61a. 
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Fig. 7.1. Drie sieraden uit Leeuwarden-Bullepolder: een opengebogen armring (vondstnr. 511) en twee fibulae (vondstnrs. 

316 en 511). Schaal 1:1 (foto’s G. van Oormerssen, RUG/GIA). 

 

 

 

 
Fig. 7.2. Drie fibulae uit het Groningse Oostrum (nrs. 1-2) en Feerwerd (nr. 3), als parallellen van een fibula uit Leeuwarden-

Bullepolder (fig. 1: vondsntr. 511) Schaal 1:1 (naar Miedema 1983, fig. 96). 

 

7.3 DISCUSSIE 

De drie sieraden beslaan een lange periode, van de midden-ijzertijd tot de midden-Romeinse tijd. 

Voor de armring uit de midden-ijzertijd zijn binnen Noord-Nederland geen duidelijke parallellen 

voorhanden, zodat een datering alleen op basis van de vondstcontext is vast te stellen. 

De fibula uit de late ijzertijd kent twee goede parallellen uit de Groningse wierden Oostrum en 

Feerwerd (fig. 7.2: nrs. 1-2); een derde fibula, eveneens uit Oostrum, toont niet twee maar drie 

knoppen op de beugel (fig. 7.2: nr. 3).
3
 Bij deze spelden is de langgerekte voet met veerhouder nog 

aanwezig; de gegoten, opengewerkte voet is een gegoten imitatie van de teruggeslagen voet die 

                                                           
3
 Miedema 1983, 148-149, fig. 96; zie ook Boeles 1906, 446: nr. 5. 
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kenmerkend is voor oudere fibulae die worden aangeduid met de termen vroeg-La Tène  (ca. 500-

200 v.C.) en midden-La Tène (ca. 250-30 v.C.).
4
 Sterk verwant aan de laat-La Tène fibulae is een 

gelijktijdig exemplaar uit de terp Flansum bij het Friese Rauwerd; beide knoppen op de beugel zijn 

echter niet ovaal, maar ruitvormig, met een versierde rib over het verhoogde deel van deze 

knoppen.
5
 Uit een inventarisatie van Boeles blijkt dat de mantelspelden uit Friesland chronologisch 

gezien een doorgaande ontwikkeling vertonen, van de midden-ijzertijd (vroeg-La Tène fibulae; vanaf 

ca. 500 v.C.) tot in de vroeg-Romeinse tijd (kapfibulae; tot ca. 50 n.C.).
6
 De speld uit Leeuwarden-

Bullepolder vertegenwoordigt één van de stadia in deze ontwikkeling. 

De fibula uit de midden-Romeinse tijd past in het repertoire van ‘Germaanse’ fibulae met een hoge 

naaldhouder, waarvan een overzicht is gepubliceerd door Schulte.
7
 Een uiteenlopende reeks van 

fibulae met een dergelijke naaldhouder, van exemplaren met een draadvormige beugel tot 

exemplaren met een sierlijke sierschijf, is kenmerkend voor de 2e en 3e eeuw n.C. De armring en 

fibula uit de ijzertijd kunnen uit het centrale rivierengebied of uit de ‘La Tène-wereld’ verder zuidelijk 

zijn geïmporteerd, maar evengoed als imitaties van zuidelijke sieraden lokaal zijn gemaakt.
8
 Alleen 

een onderzoek naar de samenstelling van de koperlegering kan hierover uitsluitsel geven. De 

‘Germaanse’ kniefibulae zijn kenmerkend voor het gebied noordelijk en oostelijk van de Rijn, zodat 

deze vrijwel zeker ook in het terpengebied zelf zijn geproduceerd.
9
 

De armring en de kniefibula dateren respectievelijk uit de eerste bewoningsfase (ca. 350-200 v.C.) en 

de tweede bewoningsfase (ca. 50-150/200 n.C.). De andere fibula valt chronologisch gezien in de 

tussenliggende periode, toen de site vermoedelijk niet permanent bewoond was. Niet uit te sluiten is 

echter dat de fibula als erfstuk enkele generaties in gebruik bleef en nog tijdens (het begin van) de 

tweede bewoningsfase werd gedragen. 

7.4 CONCLUSIE 

De besproken metaalvondsten uit Leeuwarden-Bullepolder geven een beeld van de sieraden die de 

vrouwelijke bewoners van de site gedurende de ijzertijd en Romeinse tijd droegen. Naast een 

eenvoudige maar sierlijke spiraalring, die om de pols werd gedragen, gaat het om twee fibulae 

waarmee kleding op de schouders of bij de hals werd gesloten. De spelden tonen dat de dragers zich 

cultureel gezien aansloten bij een zuidelijke wereld in de ijzertijd, en bij de eigen, ‘Germaanse’ 

wereld in de Romeinse tijd. 
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8. Micromorfologische analyse van de slijpplaten van 

Leeuwarden-Bullepolder 

Jesper Colenberg, Hans Huisman en Marco Bakker 

8.1 INLEIDING 

In 2015 zijn tijdens de opgraving Leeuwarden-Bullepolder (GIA-140) zes monsters genomen voor 

micromorfologisch onderzoek, waarvan er drie werden geselecteerd voor daadwerkelijke uitwerking: 

vondstnr. 581, 582 en 944. Gehoopt werd dat micromorfologische analyse (meer) duidelijkheid kon 

verschaffen over de aard van de lagen waaruit de monsters genomen waren en soortgelijke lagen (tabel 

8.1). Aan de hand van de analyse werd getracht om de volgende vragen te beantwoorden: 

1. Welke formatieprocessen zijn verantwoordelijk voor de bemonsterde lagen? 

2. Is er een onderscheid te maken tussen antropogene, natuurlijke en antropogeen beïnvloede 

lagen? 

3. In hoeverre zijn de bemonsterde lagen te koppelen aan specifieke menselijk activiteit? 

In het onderdeel resultaten worden de slijpplaten individueel en per laag besproken. Bij de interpretatie 

van de slijpplaten in de discussie wordt dezelfde aanpak gevolgd.  

Tabel 1: Overzicht monsters en hun vraagstelling. 

Vondstnr. Vraagstelling 

581 Wat is de aard van spoor 386 en 395? 

582 Wat is de aard van spoor 396, 397, 398? 

944 Zijn de sporen 553/552, 555, 556, 559 vloerlagen?  

 

8.2 MATERIAAL EN METHODEN 

De monsters zijn opgestuurd naar het laboratorium van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) voor 

slijpplaatpreparatie en verdere analyse. Omdat de monsters zijn genomen in organisch rijke bodemlagen 

is er voor gekozen om ze eerst te behandelen met aceton. Bij een acetonmethode wordt het water in het 

organisch materiaal vervangen door aceton waardoor er geen verdere degradatie optreedt tijdens het 

produceren van de slijpplaten. De monsters zijn geïmpregneerd met kunsthars om een solide blok te 

creëren. Van het blok wordt een deel afgezaagd om te worden gepolijst en geslepen tot een dikte van 

±30 µm. De geslepen monsters zijn vervolgens afgedekt met dekglaasjes om de uiteindelijke slijpplaten 

te maken. 

De slijpplaten zijn bestudeerd in het laboratorium van de RCE met behulp van een Zeiss Axioskop 40 

polarisatiemicroscoop met doorvallend licht en een Wild M420 macroscoop met opvallend licht. Een 



8. Micromorfologische analyse van de slijpplaten van Leeuwarden-Bullepolder 

144 

 

polarisatiemicroscoop werkt door middel van doorvallend polariserend licht. Elk type materiaal breekt 

dit polariserend licht op karakteristieke wijze. Sommige materialen, zoals metaal en enkele mineralen, 

laten helemaal geen licht door; deze materialen worden ‘opaak’ genoemd. Om opake materialen te 

onderzoeken wordt een macroscoop gebruikt die met opvallend licht werkt zodat het oppervlak van 

deze materialen goed onderzocht kan worden. Foto’s zijn genomen met een MRc5 digitale camera. De 

slijpplaten zijn gescand met een flatbed diascanner. 

8.3 RESULTATEN 

De slijpplaten worden individueel en per laag besproken. Om de correlatie tussen de in het veld 

herkende sporen en de in de slijpplaten herkende lagen te behouden staan deze sporen bij elke slijpplaat 

aangegeven. In slijplaat 582 zijn de in het veld herkende lagen niet te onderscheiden. In het veld kunnen 

lagen een duidelijke kleur hebben door de aanwezigheid van fijn organisch stof, maar binnen de 

slijpplaten zijn zulke verkleuringen vaak veel minder goed zichtbaar. Voor elke slijpplaat zijn de in het 

veld herkende lagen aangegeven met rood en de micromorfologische lagen met blauw.  

    
Fig. 8.1: Slijpplaat 581. 

 

M581 

De in het veld herkende grondsporen, spoor 395 (laag 1), spoor 386 (laag 2), zijn ook hier onderscheiden 

(fig. 8.1). Laag 1 bestaat uit klei. In de gehele laag bevinden zich kleine restjes organisch (plant)materiaal 

en diatomeeën. In de hele laag zijn ook kleine restjes verkoold materiaal zichtbaar en enkele fragmenten 
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gesmolten silica, een bijproduct van de verbranding van mest van herbivoren, en een stukje bot.
1
 In het 

organisch materiaal is op veel plekken gelaagdheid zichtbaar. Ook zijn er in de gehele laag opgevulde 

bioturbatietunnels zichtbaar.  

Laag 2 bestaat uit klei met daarin glauconiet. In de gehele laag zijn organische plantrestjes met 

gelaagdheid zichtbaar. Hier en daar zijn kleine fragmentjes verkoold materiaal aanwezig. De laag bevat 

veel opgevulde bioturbatie tunnels en wortelgangen. Aan de top van de laag bevindt zich een laagje 

uiterst fijn materiaal met een korreldikte van 60-100 µm. 

 
Fig. 8.2: Slijpplaat 582. 

M582 

In het veld zijn meer lagen gezien dan binnen de slijpplaat konden worden onderscheiden (fig. 8.2). De 

onderverdeling in twee lagen is gemaakt op basis van de oranje/bruine vlekken in laag 2.  

Laag 1 (spoor 398) bestaat uit klei met diatomeeën. De laag bevat geen organisch materiaal. In de laag 

bevinden zich kleine verkoolde restjes en in één verstoring zit een brokje gesmolten silica. Er zijn enkele 

secundaire vivianiet en gele fosfaat afzettingen vastgesteld. Ook zijn er opgevulde bioturbatie tunnels en 

wortelgangen zichtbaar.  

Laag 2 bestaat uit vrijwel hetzelfde materiaal als laag 1. De laag oogt meer verstoord dan laag 1 en heeft 

veel opgevulde bioturbatie tunnels. Aan de top van de laag zijn twee stukjes bot aanwezig. Verspreid 

door de laag zijn meerdere oranje en gele fosfaatafzettingen en kristallen van vivianiet aanwezig.  

                                                           
1
 Canti 2003; Matthews 2010. 
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Fig. 8.3: Slijpplaat 944. 

M944 

Binnen de slijpplaat zijn niet alle lagen zichtbaar die in het veld zijn gezien (fig. 8.3). Vermoedelijk is 

spoor 559 weggevallen bij het bemonsteren. De overige sporen, spoor 556 (laag 1), spoor 555 (laag 2), 

spoor 552/553 (laag 3) lopen min of meer gelijk aan de lagen binnen de slijpplaat. 

Laag 1 bestaat uit sterk gelaagde plantenresten vrijwel zonder minerale inhoud. Delen van de laag tonen 

sporen van aantasting door bioturbatie in de vorm van mijtenuitwerpselen en schimmels. Hier en daar 

bevinden zich in de laag brokjes klei, fytolieten en een cluster verkoolde fytolieten. Deze insluitsels liggen 

ingebed binnen het plantenmateriaal.  

Laag 2 bestaat uit fijngelaagde plantenresten. Aan de onder- en de bovenkant wordt het begrensd door 

bandjes met verkoolde plantenresten, gesmolten silica en fytolieten. Binnen de laag zijn een klein lensje 

klei, fytolieten en een stukje aardewerk ingebed. De plantenresten zijn aangetasti  door mijten en 

schimmels.  

Laag 3 bestaat uit sterk gelaagde plantenresten. Ingebed in de laag zijn lensjes verkoold materiaal, 

gesmolten silica, fytolieten en klei brokjes. Deze materialen liggen ingebed tussen het plantenmateriaal. 

De hele laag laat aantasting door mijten en schimmels zien. 
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8.4 DISCUSSIE 

In dit onderdeel worden de beschreven lagen geïnterpreteerd. Voordat dit wordt gedaan wordt eerst 

kort ingegaan op de aangetroffen sporen van bioturbatie. 

BIOTURBATIE 

Bioturbatie is de verzamelnaam voor alle biologische activiteiten die plaatsvinden in de bodem. Wortels, 

dieren en insecten graven dwars door de grondlagen heen. Bioturbatie tast de interne structuur van de 

grondlagen aan. Door het opvullen van tunnels vind verplaatsing van sedimenten plaats en zelfs 

verplaatsing van archeologische artefacten. Bij een hoge biologische activiteit kan de interne structuur 

van de grondlaag in zijn geheel verdwijnen en krijgt de grondlaag een gemengd uiterlijk. Bioturbatie in 

deze slijpplaten heeft de laagopbouw niet sterk aangetast en is vooral te zien als opgevulde tunnels, 

wortelgangen en restanten van uitwerpselen (fig. 8.4). 

Fig.8.4: A: Opgevulde bioturbatietunnels bij pijl in M581 (PPL), B: Mijtenuitwerpselen bij pijl in M944 (PPL). 

INTERPRETATIE PER SLIJPPLAAT 

 

M581 

Laag 1 (spoor 395) bestaat uit klei met daarin kleine restjes plantenmateriaal. Het plantenmateriaal laat 

een mooie gelaagdheid zien, wat wijst op een natuurlijke afzetting (figuur 8.5: A). Verspreid binnen de 

laag bevinden zich fragmenten verkoold materiaal en enkele antropogene insluitsels zoals gesmolten 

silica en bot. De laag oogt deels verstoord door bioturbatie. Er zijn geen indicaties voor verstoring door 

menselijke activiteiten. De aanwezigheid van antropogene insluitsels wijst echter wel op menselijke 

aanwezigheid. Vermoedelijk betreft dit een oude oppervlaktelaag en is betreding niet uit te sluiten.  

Laag 2 (spoor 386) bestaat uit klei met daarin restjes plantenmateriaal. Het plantenmateriaal laat 

gelaagdheid zien, wat wijst op een natuurlijke afzetting. De klei in deze laag bevat glauconiet, een marien 

mineraal, wat erop wijst dat we hier met zeeklei te maken hebben. De laag vertoont geen aanwijzingen 

dat de laag door de mens als oppervlak is gebruikt, al is dit gebruik niet uit te sluiten. 
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M582 

Het onderscheid in micromorfologische lagen is in deze slijpplaat uitsluitend gemaakt op basis van de 

aanwezigheid van de plaatselijke zichtbare oranje/bruine vlekken. Laag 1 (spoor 398) bestaat uit 

diatomeeën rijke klei zonder organisch materiaal. De laag bevat enkele kleine fragmentjes verkoold 

materiaal en één brokje gesmolten silica. Deze insluitsels zitten rondom bioturbatie verstoringen en zijn 

vermoedelijk pas later in de laag gekomen. De laag bevat op meerdere plekken secundaire vivianiet, een 

mineraal dat ontstaat in waterverzadigde bodems, en gele fosfaatafzettingen (fig. 8.5: B). Fosfaat in 

archeologische lagen is voornamelijk afkomstig van organische bronnen, zoals bot en mest. Bij het 

vergaan van deze materialen komt fosfaat vrij. Om deze reden wordt vivianiet vaak geassocieerd met 

menselijk afval of veeteelt.
2
 Vermoedelijk betreft dit een oude oppervlaktelaag.  

Laag 2 (spoor 397, 396) bevat hetzelfde basismateriaal als laag 1. Aan de top van de laag bevinden zich 

twee stukjes bot, het enige organische materiaal binnen de laag. Ook deze laag zit vol met secundaire 

fosfaat afzettingen van vivianiet en gele fosfaat. De laag bevat echter ook grotere oranje/bruine fosfaat 

afzettingen in de vorm van hypocoatings. De hypocoatings zijn geconcentreerd rondom bioturbatie- en 

worteltunnels. Vermoedelijk zijn deze fosfaatafzettingen veroorzaakt door latere inspoeling van bovenaf. 

Vermoedelijk betreft ook dit een oude oppervlaktelaag. 

 

Fig. 8.5: A: Gelaagdheid in plantenmateriaal bij pijl in M581 (PPL), B: Kristal van blauwe vivianiet en gele fosfaat omzetting bij pijl 

in M582 (PPL). 

 

M944 

Laag 1 (spoor 556) bestaat uit gelaagd plantenmateriaal vrijwel zonder minerale inhoud. Het 

plantenmateriaal bestaat uit zeer langgerekte stukken en vertoont geen verschillende plantdelen. Tussen 

het plantenmateriaal liggen fytolieten ingebed, een indicatie dat delen van de laag in situ zijn vergaan. 

Dit wordt ondersteund door schimmelsporen in de laag (fig. 8.6: A). De fytolieten zijn als stro en kaf 

                                                           
2
 Stoops et al. 2010, 521-535. 
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geïdentificeerd (fig. 8.6: B).
3
 Hier en daar in de laag bevindt zich een insluitsel van klei of verkoold 

materiaal. Deze insluitsels liggen ingebed en zijn met de laag afgezet. Vermoedelijk betreft het hier een 

aangelegde laag van stro of riet. Het gebruik van de laag is onduidelijk, het zou kunnen gaan om een 

hooi/stro-opslag, een bedding, veevoer of een vloer. De structuur van de laag is massief maar niet 

compact. Hoewel dit betreding niet uitsluit, maakt dit het gebruik als vloer wel minder aannemelijk. 

Vermoedelijk betreft het een hooi/stro-opslag of een bedding. 

Fig. 8.6: A: Schimmelsporen bij pijl in M944 (PPL), B: Kaf fytolieten in M944 (PPL). 

Laag 2 (spoor 555) heeft een onder en bovenkant van onverkoold en verkoold plantenmateriaal, 

gesmolten silica en fytolieten. Het gezamenlijk voorkomen van deze materialen wijst op een aslaag.
4
 Het 

tussen de as voorkomen van onverkoold plantenmateriaal wijst erop dat dit geen in situ verbrandingen 

zijn maar een as dump. Tussen de twee lagen as ligt een fijn gelaagd pakket plantenmateriaal waarin 

fytolieten ingebed liggen. Dit plantenmateriaal bestaat uit zeer langgerekte stukken en vertoont geen 

variatie. Ook dit is vermoedelijk een antropogene stapeling van grassen of stro. De laag laat aantasting 

zien door mijten en schimmels, wat erop wijst dat deze laag deels in situ is vergaan. Het gebruik van de 

laag is onduidelijk, het zou kunnen gaan om een hooi/stro-opslag, een bedding of veevoer. De laag oogt 

compacter dan laag 1 en laag 3, reden om een gebruik als vloer niet uit te sluiten. De aanwezigheid van 

meerdere as dumpen zou een gebruik als vloer kunnen ondersteunen. As is een bekend vochtwerend 

middel dat ter bescherming met opzet op vloeren werd gedumpt.
5
 

Laag 3 (spoor 552/553) bestaat uit gelaagd plantenmateriaal vrijwel zonder minerale inhoud. Het 

plantenmateriaal bestaat uit zeer langgerekte stukken en vertoont geen details zoals wortels of 

verschillende plantdelen. Ook hier gaat het vermoedelijk om grassen of stro. Het plantenmateriaal laat 

aantasting van schimmels zien en er liggen fytolieten ingebed in het plantenmateriaal, een indicatie dat 

delen van de laag in situ zijn vergaan. Tussen de laag bevinden zich lensjes verkoold materiaal, gesmolten 

silica en klei brokjes. Deze materialen liggen ingebed tussen het plantenmateriaal en zijn samen met de 

                                                           
3
 Persoonlijke communicatie Hans Huisman en Welmoed Out. 

4
 Canti 2003, 341. 

5
 Milek, 2012, 134. 
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laag afgezet. Ook hier is het gebruik van de laag onduidelijk. De structuur van de laag is vrijwel gelijk aan 

die van laag 1. Vermoedelijk betreft ook dit een hooi/stro opslag of een bedding. Vergelijkbare lagen als 

slijplaat 994 zijn in Sneek-Harinxmaland ook gezien binnen een huisplattegrond.
6
 

8.5 CONCLUSIE 

In de drie onderzochte slijpplaten zijn zeven verschillende lagen herkend. De lagen zijn individueel 

beschreven en geïnterpreteerd (tabel 8.2). Er is één laag herkend als een natuurlijke laag zonder 

antropogene aanpassingen (M581 L2: spoor 386). Drie van de herkende lagen zijn zeker antropogeen van 

oorsprong. De antropogene lagen bestaan uit een bewuste stapelingen van vermoedelijk gras of stro. 

Twee van de lagen in M944 (L1: spoor 556; L3: spoor 552/553) houden vermoedelijk verband met opslag 

van veevoer in de vorm van hooi of stro, of zijn gevormd in een bedding. De andere laag (M944 L2: spoor 

555) is eveneens opgebouwd uit gras of stro maar bevat meerdere deposities van as. De laag oogt ook 

wat compacter waardoor een gebruik als vloer voor deze laag niet is uit te sluiten. In het veld zijn de 

lagen uit M944 beschreven als oude loopvlakken of woonlagen. De overige drie lagen (M581 L1: spoor 

395; M582 L1-2: spoor 396-398) bestonden uit oppervlaktelagen waarop vermoedelijk betreding en 

antropogene activiteiten hebben plaatsgevonden. In de velddatabase worden deze lagen beschreven als 

oude loopvlakken of vuile terplagen.  

Tabel 8.2: Overzicht interpretaties per laag en spoor. 

Slijpplaat Laag/spoor Interpretatie 

581 Laag 1 (spoor 395) Natuurlijke kleiafzetting - Oppervlaktelaag 

 Laag 2 (spoor 386) Natuurlijke kleiafzetting 

582 Laag 1 (spoor 398) Oppervlaktelaag  

 Laag 2 (spoor 397, 396) Oppervlaktelaag 

944 Laag 1 (spoor 556) Antropogeen aangelegd - hooi/stro-opslag of bedding 

 Laag 2 (spoor 555) Antropogeen aangelegd - hooi/stro en as - vloer? 

 Laag 3 (spoor 552/553) Antropogeen aangelegd - hooi/stro-opslag of bedding 
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9. Veeteelt, nijverheid, handel en een mogelijk 

rituele depositie van een geplukte zeearend. Het 

dierlijk botmateriaal van Leeuwarden-Bullepolder 

Jildou Kooistra, Francis Koolstra & Johan van Gent 

9.1 INLEIDING 

In 2015 zijn tijdens de opgraving Leeuwarder-Bullepolder 3430 fragmenten van dierlijke resten 

verzameld met een totaalgewicht van 36,7 kg. Dat is meer dan de 621 fragmenten (21 kg) die eerder 

in 2001 tijdens de opgraving door het ARC van de voormalige terpflank zijn gevonden.
1
 Op basis van 

de nieuwe dataset, aangevuld met het eerder beschreven materiaal, kan informatie worden 

verkregen over de samenstelling van de veestapel en de relatie tussen mens en dier. Ook kan 

onderzocht worden of veranderingen plaatsvonden in het gebruik van dieren in en om de 

nederzetting toen het landschap rondom de vindplaats veranderde van een ontgonnen 

hoogveengebied in een klei-op-veengebied met duidelijke kwelderkenmerken.  

De onderzoeksvragen voor dit hoofdstuk zijn overgenomen uit het Programma van Eisen en worden 

als volgt behandeld in de discussie: 

1. Over de rol van dieren:  

o Wat was de rol van de verschillende diersoorten binnen de voedselvoorziening van 

de bewoners van de vlaknederzetting en de latere terp? 

o Hoe werden dierlijke resten gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld werktuigen? 

2. Over het veranderende landschap: 

o Wat valt er aan de hand van de zoölogische resten (inclusief die van wilde fauna) te 

zeggen over het gebruik van het landschap rondom de nederzetting en de variatie in 

het landschap?  

o Is er een verschuiving in de tijd te zien m.b.t. het landschapsgebruik en de 

samenstelling van de veestapel? 

3. Leeuwarden-Bullepolder in context:  

o hoe verhouden de bevindingen zich tot andere ontginningsnederzettingen zoals 

Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-Harinxmaland, Arkum en 

Wartena-Noord? 

9.2 MATERIAAL EN METHODE 

Voor dit onderzoek zijn alleen de met de hand verzamelde botresten onderzocht. Het materiaal uit 

de zeefmonsters is voor dit rapport niet uitgewerkt. Dit kan een vertekend beeld opleveren met 

                                                           
1 Halici 2002a; zie ook hoofdstuk 1 van deze bundel over de details van de eerdere opgraving door het ARC direct ten 

zuiden van de huidige opgraving. 
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betrekking tot voorkomen en gebruik van kleine diersoorten, aangezien hun resten zeer vaak sterk 

zijn ondervertegenwoordigd in het met de hand verzamelde materiaal.
2
 Het in de toekomst 

uitwerken van de zeefmonsters kan bijdragen aan een vollediger beeld van het dieet van de 

terpbewoners en het aanwezige soortenspectrum met betrekking tot vissen, vogels, kleine 

zoogdieren, schelpdieren evenals amfibieën en reptielen.  

Het met de hand verzamelde dierlijke botmateriaal is gedetermineerd aan de hand van de 

archeozoölogische vergelijkingscollectie van het Groninger Instituut voor Archeologie van de 

Rijksuniversiteit Groningen (bijlage 9.1 en 9.2). Waar mogelijk zijn de botresten op diersoort 

gedetermineerd. Hierbij is de methode van Zeder & Lapham toegepast om schaap en geit van elkaar 

te onderscheiden.
3
 Als de botresten te sterk gefragmenteerd waren voor determinatie op soort is er 

voor gekozen om een meer algemene determinatie uit te voeren waarbij de botresten zijn ingedeeld 

naar grootte: grote zoogdieren (rund/paard), middelgroot zoogdier (schaap/geit/varken/hond) en 

groot/middelgroot zoogdier. Indien ook dit niet mogelijk bleek te zijn, zijn de fragmenten ingedeeld 

naar klasse, zoals ‘zoogdier’.  

Tijdens de analyse van het materiaal zijn alle resten geteld en gewogen. Hierbij zijn zowel 

deelskeletten als gefragmenteerde botten die in elkaar passen geteld als één. Dit is weergegeven in 

Nummer Resten (NR).
4
 Dit resulteerde in een dataset van 3018 resten. Naast het tellen, wegen en 

het op diersoort en skeletelement brengen van het botfragment zijn er leeftijdsbepalingen en 

metingen gedaan. Het bepalen van de (slacht)leeftijd van het dier is uitgevoerd op basis van de 

publicatie van Habermehl, waarbij het vergroeien van de epifysen en het doorkomen/wisselen van 

tanden leidend zijn geweest voor de leeftijdsbepaling.
 5

  

Metingen van botten zijn gedaan aan de hand van Von den Driesch.
6
 Er is gekozen om botten alleen 

te meten als de grootste lengte (GL) gemeten kon worden. Aanvullend hierop zijn dan de proximale 

breedte (Bp), de kleinste breedte van de diafyse (SD) en de distale breedte (Bd) gemeten. Aan de 

hand van deze metingen zijn schofthoogtes vastgesteld.
7
 Verder is er ook gelet op post mortem 

modificaties zoals snij- en slachtsporen, vraatsporen, verbranding of bewerking tot 

gebruiksvoorwerp. Tevens zijn uitdrukkingen van post-depositionele processen genoteerd, zoals 

verse breuken of scheurvorming door het droogproces in de droogkast. Daarnaast zijn pathologieën 

beschreven zoals geheelde breuken, signalen van artrose, vergroeiingen en ante mortem uitgevallen 

tanden. Tot slot is ook de mate van fragmentatie van het materiaal vastgelegd (zie tabel 9.2). 

9.3 RESULTATEN 

Na determinatie kon het grootste deel van het dierlijk botmateriaal (NR=3018) aan de hand van de 

spoordateringen ingedeeld worden in de verschillende fasen van de vindplaats (zie tabellen 9.1 en 

9.4). Een relatief klein deel van de resten (NR=190) bleek niet aan een spoor te koppelen te zijn en 

                                                           
2 Clason & Prummel 1977 

3 Zeder & Lapham 2010 

4 NR staat gelijk aan de in de internationale kringen gebruikte term NISP (Number of Identified Specimen) 

5 Habermehl 1975.  

6 Von den Driesch 1976.  

7 Op basis van rekenmethoden van Boessneck  & Von den Driesch 1974, Teichert 1975 en Clark 1995 
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kon daarom niet ondergebracht worden in een fase. Van deze ondateerbare resten zullen alleen de 

bijzondere vondsten worden uitgelicht.  

Hieronder worden de resultaten per fase besproken. Iets meer dan twee derde van het materiaal 

(NR=2223) is afkomstig uit lagen met een datering in de late midden-ijzertijd (fase 2), de vroege 

midden-Romeinse tijd (fase 4) en de late midden-Romeinse tijd (fase 6). De rest van het materiaal is 

afkomstig uit sporen of van vlakken die niet aan één fase konden worden toegewezen of zijn 

afkomstig uit recente verstoringen uit de 20
ste

 en 21
ste

 eeuw (fase 8 en 9). Voor het beantwoorden 

van de archeologische onderzoeksvragen zijn vooral de gegevens uit de fasen 2, 4 en 6 belangrijk. 

Voor een volledig beeld zullen de artefacten en bijzondere diersoorten uit sporen die horen bij de 

fasen 8 en 9 en niet nauwkeurig te duidden fasen wel worden besproken. De in de tekst genoemde 

gegevens zijn terug te vinden in de tabellen 9.1 tot en met 9.6. De in tekst genoemde percentages 

slaan, tenzij anders is aangegeven, altijd op aantal gedetermineerde resten (NR) en niet op het 

gewicht.  

Tabel 9.1 Fasering en aantal resten per fase.*  

* Hierna worden de fasen 8a en 9b als een fase beschouwd, door de geringe hoeveelheid materiaal in fase 9b en omdat dit beide door 
verstoringen van de bodem in de 20ste en 21ste eeuw is ontstaan. Ook zijn de niet nauwkeurig te dateren resten uit de fasen 2-6 en 4/8a hier 
buiten beschouwing gelaten, (tabel 9.4 voor een volledig overzicht. 

 
 
Tabel 9.2 Fragmentatiegraad van het dierlijk botmateriaal weergeven per fase. Fragmentatiegraad is uitgedrukt in de cijfers 
1 t/m 6 en correleert met de in de tabel genoemde percentages. 

 
 
Tabel 9.3 Tafonomische processen en de uitwerking hiervan op het dierlijk botmateriaal van Leeuwarden-Bullepolder, 
weergegeven in NR (aantal resten). 

 

Fase Datering Aantal resten (NR) 

2 late midden-ijzertijd ca. 350 - 200 v.C. 797 

4 Midden-Romeinse tijd ca. 50 - 150/200 n.C. 1295 

6 Midden-/laat-Romeinse tijd ca. 200/250 - 350 n.C. 114 

8a Modern 20
ste

 eeuw 461 

9b Modern 21
ste

 eeuw 1 

Fase Fragmentatiegraad  

 1 (0-10%) 2 (10-25%) 3 (25-50%) 4 (50-75%) 5 (75-100%) 6 (100%) 

2b 610 58 53 19 44 13 

4 990 111 61 23 73 37 

6 79 8 7 7 13  

8a/9b 394 35 11 6 10 6 

Totaal 2073 212 132 55 140 56 

Fase Conservering Hondenvraat Verbranding 

 Matig Goed   

2b 31 766 25 43 

4 56 1239 52 64 

6 16 98 6 22 

8a/9b 31 431 6 16 
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Fig. 9.1: Relatieve verhoudingen van het aantal resten (NR) en het gewicht (in gram) voor runderen, schapen/geiten, varkens 
en paarden in de fasen 2, 4 en 6.  

FASE 2: EERSTE BEWONINGSFASE (CA. 350 –200 V.C.) 

Fase 2 is de eerste fase met tekenen van bewoning. Uit deze fase zijn 797 botfragmenten verzameld, 

waarvan 331 tot op diersoort konden worden gedetermineerd. Deze gedetermineerde resten 

behoren alle toe aan gedomesticeerde zoogdieren (tabel 9.5). De focus van de terpbewoners lag 

voornamelijk op het houden, gebruiken en eten van runderen, aangezien deze dieren met een 

percentage van meer dan 70% van het aantal resten en bijna 90% van het beengewicht sterk 

vertegenwoordigd zijn in deze fase.  

Als er naar de leeftijd op het moment van overlijden wordt gekeken, kan worden vastgesteld dat het 

merendeel van de runderen is gestorven rond het moment dat de dieren volwassen werden. Dit is 

tevens het moment waarop runderen hun optimale gewicht bereiken en dus het meeste vlees 

opbrengen bij de slacht.
8
 De runderen zullen echter niet alleen voor hun vlees zijn gehouden; een 

deel kan gehouden zijn voor het leveren van melk of om te dienen als trekdier. Een redelijk deel van 

de runderpopulatie, circa 20%, was namelijk infantiel (0-8 maanden) of juveniel (8-18 maanden) op 

moment van overlijden (tabel 9.6). Een groot deel van de resten van jonge dieren zal dan ook hebben 

toebehoord aan stierkalveren.
 9

 Dat runderen mogelijk als trekdier zijn gebruikt blijkt uit de opgraving 

van 2001 en 2002. Toen is er namelijk een middenhandsbeen met een lichte vergroeiing (exostosis) 

gevonden; dit verschijnsel kan worden veroorzaakt door overbelasting.
10

  

                                                           
8 Hullegie & Prummel 2019 

9 Om een gezonde populatie in stand te houden en tegelijkertijd zelf gebruik te kunnen maken van de melk, zijn 

stierkalveren snel overbodig of zelfs een obstakel. 

10 Halici 2002a, 37 
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Na runderen vormen schapen/geiten met hun aandeel van 25,7%  de best vertegenwoordigde groep 

(fig. 9.1). Het merendeel van de schapen/geitenbotten zal afkomstig zijn van schapen. Meerdere 

botten zijn met zekerheid gedetermineerd als zijnde afkomstig van schaap. Botten van geiten zijn 

niet geïdentificeerd. Ongeveer de helft van de schapen was infantiel/juveniel (tot 1 jaar) op het 

moment van overlijden; de andere helft is op jongvolwassen (tussen 1 en 2 jaar oud) of op volwassen 

leeftijd (ouder dan 2 jaar) gestorven. Ook deze groep infantiele/juveniele schapen kan hoofdzakelijk 

afkomstig zijn van mannelijke dieren die niet nodig waren voor het op peil houden van de populatie. 

Op basis van de slachtsporen is vast te stellen dat de (jong)volwassen dieren zijn geslacht en 

geconsumeerd, al zullen deze dieren in veel gevallen eerst in leven zijn gehouden om hun wol. Ook is 

er één bot van een neonataal lammetje gevonden. Dit dier is waarschijnlijk een natuurlijke dood 

gestorven, aangezien op het bot geen slachtsporen zijn aangetroffen en er rond deze leeftijd ook nog 

maar amper vlees op de botten zit. 

In de eerste bewoningsfase werden weinig varkens gehouden. Er zijn maar zes varkensbotten (1,8%) 

gevonden in lagen uit deze fase. Varkens zullen vooral zijn gehouden voor het vlees maar zorgden 

mogelijk ook voor het wegwerken van afval op de terp. Er zijn ook resten van paarden (1,5%) en 

honden (0,3%) aangetroffen. Deze dieren werden in de meeste gevallen niet gegeten, maar werden 

gehouden als werk- en gezelschapsdieren.
11

 Wel is er een hielbeen van een paard (vondstnr. 352, uit 

spoor 1174, een vuile terplaag of oud loopvlak) met een slachtspoor en hondenvraat aangetroffen. 

Dit wijst op het (incidenteel) opdelen van paardenkarkassen, voor dierlijke en/of menselijke 

consumptie.  

Naast de resten van zoogdieren is er ook nog een vleugelbot van een eend gevonden. Op basis van 

het forse formaat zou dit bot van een gedomesticeerde eend afkomstig kunnen zijn, maar dit kan 

niet met zekerheid worden vastgesteld. Er is nog veel onduidelijk over het domesticatieproces van 

eenden. Deze lijkt dit in deze regio pas veel later dan de eerste bewoningsfase van Leeuwarden-

Bullepolder op gang te zijn gekomen. De Romeinen hielden zeker wel al op kleine schaal eenden, 

maar er is geen bewijs dat dit tot buiten het Romeinse rijk is doorgedrongen.
12

  

Uit deze fase dateert ook een gebruiksvoorwerp van dierlijk bot. Het betreft een rolbeen van een 

rund dat waarschijnlijk als wrijver is gebruikt voor het bewerken van leer, (fig. 9.2). Wrijvers zijn te 

herkennen aan de polijsting of glans die ontstaan is door wrijving met de te bewerken huiden.  

 
Fig.9.2: Rolbeen van een rund gebruikt als wrijver (vondstnr. 835, oude  bouwvoor  spoor 539)  

                                                           
11 O Connor 2000 

12 Tyrberg 2002 
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FASE 4: TWEEDE BEWONINGSFASE (50 – 150/200 N.C.) 

Na een hiaat van circa 250 jaar raakte de locatie in de midden-Romeinse tijd (fase 4) weer bewoond. 

Uit deze fase is het meeste botmateriaal afkomstig. In totaal zijn er 1312 botresten aangetroffen, 

waarvan er 573 tot op diersoort zijn gedetermineerd. Ook in deze fase lag op basis van zowel het 

aantal resten als het beengewicht de nadruk op het houden van runderen (56,6%: fig. 9.1). Op basis 

van het aantal resten lijken er wel relatief meer schapen te zijn gehouden dan in de voorgaande fase 

(37%). De gegevens over de slachtleeftijd van de runderen toont eenzelfde patroon als die uit fase 2. 

Het overgrote deel van de dieren werd geslacht op het moment dat ze de jongvolwassen of 

volwassen leeftijd bereikten (80,7%). De runderen zullen dus voornamelijk voor het vlees zijn 

gehouden. Er is bewijs gevonden voor het gebruik van runderen als trek- of lastdier gedurende deze 

fase. De kop van een dijbeen van een rund toont eburnatie (fig.9.3), wat duidt op artrose en 

overbelasting van gewrichten. Ook in deze fase zullen runderen voor melk zijn gehouden. Dat is 

aannemelijk omdat ook in deze fase een gedeelte van de runderen (10%) juveniel of jonger was op 

het moment van slacht.  

Op basis van een middenhandsbeen van een rund, afkomstig uit een vuile terplaag (vondstnr. 107, 

spoor 1025), kon vastgesteld worden dat het dier een schofthoogte had van 117,6 cm (GL: 191,2 

mm). Naast dit middenhandsbeen zijn er nog twee andere middenhandsbeenderen opgemeten 

(vondstnr. 116 en spoor 1023 en vondstnr. 284 vlak 6001, beide botten hebben geen nauwkeurige 

datering). Deze twee botten bleken afkomstig van runderen die circa 10 tot 12 cm kleiner waren dan 

het eerder genoemde individu. Aan de hand van het materiaal van de eerdere opgraving op deze 

locatie konden nog twee schofthoogten worden bepaald: een van 98 en een van 117 cm.
13

 Deze 

schofthoogten komen alle overeen met die van andere runderen uit het terpengebied in deze fase. 
14

 

Ten zuiden van de Limes en langs de westkust nam in de Romeinse tijd de gemiddelde schofthoogte 

toe doordat de Romeinen fokveredeling introduceerden. 
15

  

 
       Fig. 9.3: Kop van een dijbeen met eburnatie (V931, waterput S2107) 

Ook een groot deel van de schapen was jongvolwassen of volwassen op het moment van slacht 

(44,4%), al stierf een aanzienlijk deel op een infantiele of juveniele leeftijd (24,4%). Mogelijk duidt dit 

op een overschot aan mannelijke dieren die niet nodig waren voor het behouden van de kudde. De 

                                                           
13 Halici 2002a, 38 

14 Halici 2002a, 38 

15 Çakirlar et al. 2019 
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volwassen dieren zullen, behalve voor het in stand houden van de populatie, tevens zijn gehouden 

voor wol en mogelijk ook melk.  

Het aandeel varkens in de veestapel (1,8%) was nagenoeg gelijk aan dat in de vorige fase, terwijl er 

wel iets meer paarden (2,7%)  aanwezig lijken te zijn geweest (fig. 9.1). Ook in lagen en sporen uit 

deze fase zijn resten van honden aangetroffen (0,4%). Een bijzonder voorbeeld hiervan is een 

opperarmbeen met snijsporen op het distale einde, die wijzen op het ontleden van het karkas en het 

mogelijk consumeren van honden in deze fase (vondstnr. 335, spoor 1138: uit een vuile terplaag).
 16

 

De consumptie van honden is tevens aangetoond aan de hand van een vondst uit de Groninger terp 

Wierum. Het betreft een incompleet hondenskelet met slachtsporen uit de late ijzertijd. 
17

 Het 

slachten en eten van honden lijkt echter niet een gangbare praktijk te zijn geweest in het 

terpengebied. 

Onder het materiaal van fase 4 zijn behalve botten van gedomesticeerde zoogdieren ook resten 

vogels, vis en wilde zoogdieren. Zo is, net als in fase 2, eend aanwezig. Aan de hand van de grootte 

van deze gedeeltelijke vleugel (vondstnr. 2002, spoor 2061) zou het gedetermineerd kunnen worden 

als afkomstige van een tamme eend. Dit is opnieuw niet met zekerheid vast te stellen, zulks vanwege 

de onduidelijkheden omtrent het  domesticatieproces van eenden.   

Ook zijn er resten gevonden van zomer- of wintertalingen in de vorm van een spaakbeen en een 

middenhandsbeen (vondstnr. 107, uit spoor 1025 en vondstnr. 588, uit spoor 67). Uit een waterput 

(spoor 2107) is een ravenbeksbeen van een aalscholver verzameld (vondstnr. 931). Een andere 

waterput (spoor 2013) bevatte een deelskelet van een zeearend (vondstnrs. 162, 261 en 879). Tevens 

zijn een scheenbeen van een hermelijn (vondstnr. 931, uit spoor 2107) en een cleithrum van een 

platvis gevonden (vondstnr. 63, uit spoor 1052). Hieruit blijkt dat de bewoners actief gebruik 

gemaakt van het lokale wild en vis hebben gegeten. Ook is er een speelsteentje vervaardigd uit 

walvisbot gevonden (vondstnr. 642, uit spoor 169).  

Het deelskelet van een zeearend, dat bestaat uit het borstbeen en de vleugelbeenderen uit beide 

vleugels (fig. 9.5), is een opvallende vondst. Niet alleen worden deelskeletten van zeearenden slechts 

zelden gevonden, de context waarin de zeearend van Leeuwarden-Bullepolder zich bevond maakt de 

vondst extra bijzonder. De zeearend is namelijk aangetroffen in een waterput (spoor 2013) waarbij 

de resten lagen in, op en rondom een aardewerken pot (fig. 9.4). Mogelijk is het deelskelet in eerste 

instantie volledig op de pot geplaatst en is de depositie later verstoord geraakt. Verder heeft het 

borstbeen een perforatie die hoogstwaarschijnlijk is veroorzaakt door een hond. Mogelijk is de 

zeearend gegrepen door een hond en na menselijk handelen uiteindelijk deels in deze context 

terecht gekomen. In dezelfde pot zaten ook de resten van tenminste drie schapen, wat kan duiden 

op een rituele depositie.
18

 Resten van zeearenden zijn vrij zeldzame, maar geen uitzonderlijke 

vondsten in archeologische assemblages in Nederland. Tussen Neolithisch en Mesolithisch 

vondstmateriaal zijn meermaals resten van zeearenden gevonden.
19

 Daarnaast zijn resten van 

                                                           
16 Binford 1981 

17 Nieuwhof 2015, 276 

18 In deze pot zijn drie rechter schouderbladen van schapen/geiten aangetroffen. 

19 Arkmkreutz & Corbey 2008 
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zeearenden gevonden op andere terpen zoals Middelstum-Boerdamsterweg (600 - 300 v.C.), Tritsum 

(400 v.C. - 200 n.C.) en Feddersen Wierde (100 v.C. - 500 n.C.).
20

   

 
Fig. 9.4: Detailfoto van de waterput (spoor 2013) met het deelskelet van een zeearend in associatie met een pot (vondstnr. 
161 – id. 425). 
 

 
Fig. 9.5: Deelskelet van een zeearend, bestaande uit het borstbeen en vleugeldelen. Werd deels aangetroffen op een pot in 
een waterput (vondstnr. 162/261/879, spoor 2013). Het borstbeen heeft perforaties die hoogstwaarschijnlijk door een hond 
zijn gemaakt. 

                                                           
20 Prummel & Zeiler 1993 
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Het speelsteentje is vervaardigd uit een bot van een middelgrote tot grote walvis (fig. 9.6). 
21

 Het 

droeg in complete vorm een versiering in de vorm van negen puntcirkels waarvan er nog acht te 

herkennen zijn. Volgens Van den Hurk et al. werden walvissen waarschijnlijk vanaf de vroege 

middeleeuwen bejaagd door de Friese kustbewoners.
22

 Er zijn in het Nederlandse en Belgische 

kustgebied in ieder geval relatief veel walvisresten aangetroffen in nederzettingscontexten die 

dateren van na 400 n.C. De terpenregio draagt hier veel aan bij en het aantal walvisresten neemt pas 

aanzienlijk af zodra de kust wordt bedijkt.
14 

Toch is de aanwezigheid van het hier aangetroffen stukje 

walvisbot niet meteen een bewijs voor de lokale bejaging van walvissen. Het is goed mogelijk dat het 

walvisbot afkomstig is van een aangespoelde walvis of dat het speelsteentje via handel op de terp 

terecht is gekomen.  

 
 Fig. 9.6: Speelsteentje van walvisbot met acht puntcirkelversieringen. 

 

 
Fig. 9.7: Rolbeenderen van runderen afkomstig uit waterput spoor 2107 waarvan er meerdere zijn gebruikt als wrijver. 
 

                                                           
21 Walvisbot is vaak sterk gefragmenteerd en moeilijk op soort te brengen. Echter is er met ZooMS (Zooarchaeology by 

Mass Spectrometry) een nieuwe en een zeer budgetvriendelijke manier bijgekomen om op basis van collageen  te 

achterhalen welke diersoort het betreft. 

22 Van den Hurk et al. In prep. 
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Naast het speelsteentje van walvisbot zijn er nog enkele andere artefacten aangetroffen. Het 

merendeel van de artefacten is afkomstig uit een waterput (spoor 2107). Hieronder vallen relatief 

veel rolbeenderen van runderen die zijn gebruikt als wrijvers bij het verwerken van huiden (figuur 

9.7). In de waterput zijn ook twee eerste koten van een paard gevonden die als werktuig hebben 

gediend. In één van de koten is distaal een gat geboord, waarin een verzwaring of priemachtig 

voorwerp heeft gezeten (fig. 9.8). En zijn nog verscheidene andere artefacten aangetroffen zoals een 

aantal spatels vervaardigd uit runderribben (vondstnr. 261, uit spoor 2013, een waterput, en 

vondstnr. 931, uit spoor 2107, eveneens een waterput) en waarschijnlijke wrijvers vervaardigd uit 

middenhands- en middenvoetsbeenderen van runderen en paarden (vondstnr. 107, uit spoor 1025 

en vondstnr. 931, uit spoor 2107). Verder zijn er geperforeerde middenhands- en 

middenvoetsbeenderen aangetroffen waarvan de oorspronkelijke functie onbekend is (rund: V931, 

S2107; paard: V931, S2107; zie fig. 9.9). Onder de vondsten is ook een gedecoreerde priem gemaakt 

van een middenvoetsbeen van een schaap (vondstnr. 931, uit spoor 2107, zie fig. 9.10).
 
 Het 

merendeel van deze artefacten is afkomstig uit de waterput (spoor 2107). Het assemblage 

botmateriaal uit de waterput bestaat verder uit onbewerkte koten van runderen en ander divers 

slacht- en consumptieafval. Mogelijk zijn de artefacten samen met het slachtafval weggegooid toen 

de waterput in onbruik raakte. Het kan echter ook zo zijn dat de wrijvers en de runder- en 

paardenkoten een speciale depositie zijn binnen deze context.  

 
 
Fig. 9.8: Twee bewerkte paardenkoten waarvan 1 met geboord gat uit waterput spoor 2107, vondstnr. 931. Één koot met 
lichte sporen van hondenvraat 
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Fig. 9.9: Voorbeeld van een werktuig waarvan de functie niet meer is te herleiden (vondstnr. 931, uit  spoor 2107) 

 
 
Fig. 9.10: Priem vervaardigd uit een middenvoetsbeen van een schaap, versierd met twee ringen (vondstnr. 931, uit spoor 
2107) 
 

FASE 6: DERDE BEWONINGSFASE (CA. 200/250 - 350 N.C.) 

Er zijn relatief weinig dierlijke resten afkomstig uit de derde bewoningsfase: slechts 114 waarvan er 

50 zijn geïdentificeerd op diersoort. Er zijn geen sterk afwijkende patronen zichtbaar in vergelijking 

met de vorige fasen (fig. 9.1). Rund is het meest aangetroffen (54%), gevolgd door resten van 

schaap/geit (26%). Varken (4%) en voornamelijk paard (14%) lijken in deze fase een belangrijkere rol 

te hebben gespeeld dan eerder, maar omdat de dataset uit deze periode aanzienlijk kleiner is dan die 

uit fase 2 en 4 mag op basis van deze data geen conclusie worden getrokken: er zijn bijvoorbeeld 

maar twee stukken varkensbot aangetroffen in sporen van deze fase.  

Uit deze fase is ook een bijna compleet hondenskelet (2%) afkomstig. Het hondenskelet (vondstnr. 

449, uit spoor 2101) is gevonden in een waterput. Het betreft een tamelijk oude hond met een 

leeftijd van meer dan 9 jaar. De hond werd goed verzorgd en heeft, op een breukje in het 

schouderblad na, niet fysiek geleden onder externe factoren. Wel heeft het dier last gehad van een 

paar ouderdomskwalen, zoals enkele uitgevallen tanden, extra botgroei en vergroeide lendenwervels 

(spondylose) (fig. 9.11). Spondylose wordt veroorzaakt door de slijtage van kraakbeenschijven tussen 

de wervels, wat leidt tot woekerend botweefsel. Ook vandaag de dag komt dit nog regelmatig voor 

bij oudere honden. Waarschijnlijk is de hond na overlijden in de waterput gedeponeerd. Op basis van 

metingen is geconstateerd dat deze hond een schofthoogte heeft gehad van 58.65 cm, vergelijkbaar 

met die van een herdershond (tabel 9.6). 
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Er is ook een artefact aangetroffen waarvan de functie onbekend is. Het betreft een 

middenvoetsbeen van een paard (vondstnr. 437) waarin een gat is geboord, vergelijkbaar met het 

artefact uit fase 4 (fig. 9.9). 

 
Fig. 9.11: Vier lendenwervels met extra botgroei (links) en twee vergroeide borstwervels (rechts) van de hond uit spoor 2011 
(vondstnr. 449). 
 

BOTMATERIAAL UIT NIET SCHERP TE DATEREN SPOREN 

Een deel van het materiaal is niet scherper te dateren dan als zijnde afkomstig uit fase 2 tot en met 6 

of fase 4 tot en met 8a (NR=160 ). Materiaal uit fase 8a of 9b is hier terecht gekomen door de 

afgraving van de terp, het ploegen en omwoelen van de terpzool, het aanleggen van drainage en tot 

slot door het opbrengen van grond van elders uit de wijk. Daarom is het enkel te gebruiken om een 

ruw beeld te schetsen van de dieren die in de Bullepolder gehouden zijn. Op een bunzing na (fase 4-

8a: vondstnr. 22, uit spoor 1008) zijn onder de vondsten geen nieuwe diersoorten vertegenwoordigd. 

Wel zijn enkele artefacten het noemen waard. Het betreft een rolbeen van een rund dat gebruikt is 

voor leerbewerking (vondstnr. 134) en twee spinsteentjes gemaakt van de kop van een dijbeen van 

een rund (fig. 9.12).  

 
Fig. 9.12: Twee niet nader te dateren spinsteentjes vervaardigd uit de kop van een runderdijbeen (vondstnr. 177 en vondstnr. 
209) 
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Tabel 9.4 Overzicht van alle op grootte of diersoort gedetermineerde resten uit de aangetroffen fasen in aantal resten (NR) en beengewicht (BW) inclusief totalen per fase en diersoort. 

 
 
 
 
 

                                                           
23 Bijna compleet hondenskelet, gevonden in een waterput (spoor 2101, vondstnr.449). 

24 Deelskelet van een zeearend (vondstnrs. 162, 261 en 879) gevonden in en rondom een pot in spoor 2013, een waterput. 

Diersoorten  Fasen 

 2 4 6 2/6 4/8a 8a/9b Totaal 

 NR BW NR BW NR BW NR BW NR BW NR BW NR BW 

Rund (Bos taurus) 233 7548,1 315 9654,6 27 842,1 42 1878,2 9 349,8 89 2722,7 715 22995,5 

Schaap/geit (Ovis aries/Capra hircus) 79 583,9 188 1005,5 12 73,6 6 82,9 7 79,7 23 142,7 315 1968,3 

Schaap (Ovis aries) 6 74,1 18 293,7 1 32,5 3 45,9 1 27,8 4 23,4 33 497,4 

Paard (Equus caballus) 5 183,9 15 778,1 7 424,3 4 332,6   6 242,9 37 1961,8 

Varken (Sus scrofa) 6 88,4 10 64,7 2 82,6   1 26,8 6 42 25 304,5 

Hond (Canis familiaris) 1 51,5 2 5,7 1 
23

 1257,6 1 52,2   2 14,5 7 1381,5 

Bunzing (Mustela putorius)         1 2,2   1 2,2 

Hermelijn (Mustela erminea)   1 0,3         1 0,3 

Grote/middelgrote walvis (cetacea)   1 15,7         1 15,7 

Groot zoogdier 196 1494,7 268 1854,8 27 192,7 23 301,6 10 81 176 1766 700 5690,9 

Groot/middelgroot zoogdier 23 55,8 61 124,8 3 13,3 7 30,3 1 1,6 17 63,8 112 289,6 

Middelgroot zoogdier 218 378,8 328 636,1 28 58,8 13 20,2 26 53,6 93 216,6 706 1364,1 

Zoogdier, grootte onbekend 29 34,9 81 131,1 6 11,3 4 0,4   46 3,7 166 181,4 

               

(Tamme) eend  

(Anas platyrhynchos domesticus?) 

1 2,6 1 3,2         2 5,8 

Zomer/wintertaling  

(Anas querquedela/Anas crecca) 

  2 0,5         2 0,5 

Aalscholver (Phalacrocorax carbo)   1 1,8         1 1,8 

Zeearend (Haliaeetus albicilla)   1 
24

 48,8         1 48,8 

Vogel, onbekend   1 0,8     1 2,4   2 3,2 

               

Platvis (Pleuronectiformes)   1 0,1         1 0,1 

               

Totaal 797 10496,7 1295 14620,3 114 2988,8 103 2744,3 57 624,9 462 5238,3 2828 36713,3 
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Tabel  9.5 Leeftijden van runderen, schapen en varkens uit de archeologische fasen 2, 4 en 6. De leeftijden zijn niet in maanden of jaren maar in stadia, aangezien verschillende diersoorten op 
wisselende momenten volgroeid zijn. 

Leeftijdscategorie Fase 2 Fase 4 Fase 6 

 Rund Schaap/geit Varken Rund Schaap/geit Varken Rund Schaap/geit 

 NR NR% NR NR% NR NR% NR NR% NR NR% NR NR% NR NR% NR NR% 

Foetaal             1 14.29   

Neonaat 1 1,35 1 4,34   2 1,75         

Neonaat/infantiel 2 2,7 4 17,39   4 3,5 1 2,22   3 42,86   

Infantiel 8 9,81     2 1,75 3 6,66       

Infantiel/juveniel 4 5,4 6 26,08 1 33,33 6 5,26 7 15,55 1 20   5 62,5 

Juveniel 3 4,05   1 33,33 3 2,63 7 15,55 3 60   1 12,5 

Juveniel/jongvolwassen 7 10,46 1 4,34 1 33,33 5 4,39 7 15,55 1 20 1 14,29   

Jongvolwassen 4 5,4     2 1,75 3 6,66     1 12,5 

Jongvolwassen/volwassen 39 52,7 5 21,74   77 67,54 11 24,44   2 28,57   

Volwassen 6 8,1 6 26,08   13 11,4 6 13,33     1 12,5 

 

 

Tabel 9.6 Metingen en schofthoogtes van 3 runderen, 1 schaap en 2 honden. De hond uit vondstnr. 449 is 1 individu, waarvan de schofthoogte met grotere nauwkeurigheid is berekend aan de 
hand van 3 metingen.  

Vondstnr. Diersoort Fase Skeletelement GL  (mm) Factor/berekening Schofthoogte (cm) 

107 Rund 4 Middenhandsbeen 191,2 6,15 117,6 

116 Rund 8a Middenhandsbeen 175,1 6,15 107,6 

284 Rund X Middenhandsbeen 171,9 6,15 105,7 

432 Schaap 2b-6 Middenhandsbeen 132,27 4,89 64,6 

141 Hond 2b-6 Scheenbeen 213 (2,92*x)+9,41 63,14 

449 Hond 6 Opperarmbeen 177 (3,43*x)-26,54 58,05 

449 Hond 6 Dijbeen 192,7 (3,14*x)-12,96 59,21 

449 Hond 6 Scheenbeen 197,8 (2,92*x)+9,41 58,7 
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9.4 DISCUSSIE 

In deze paragraaf zullen de resultaten worden besproken aan de hand van de eerder genoemde 

onderzoeksvragen, welke betrekking hebben op de voedselvoorziening en de materiële cultuur van 

de bewoners van de nederzetting en op de directe omgeving van de nederzetting door de tijd heen. 

Ook zal er een vergelijking worden gemaakt met enkele andere ontginningsnederzettingen zoals 

Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-Harinxmaland, Arkum en Wartena-Noord. 

Voordat hiermee kan worden begonnen moeten de gegevens van deze opgraving worden gekoppeld 

aan die van de eerdere opgraving, uitgevoerd door het ARC in 2001 en 2002. Deze dataset wordt dan 

vervolgens vergeleken met de andere nederzettingen. 

De dataset afkomstig van de eerdere opgraving is met 621 resten minder omvangrijk dan de dataset 

van de opgraving uit 2015. Er worden 4 fasen besproken: fase I, een fase van overspoeling die gelijk 

staat aan fase 2 van de opgraving uit 2015 (ijzertijd), en de fasen IIa en IIb die de bewoning in de 

Romeinse tijd beslaan. De twee laatstgenoemde fasen overspannen dezelfde tijdsdiepte als fase 4 en 

6 uit dit rapport, maar zijn niet één op één uitwisselbaar.  

In totaal zijn gedurende de opgraving van 2001 en 2002 74 dierlijke resten uit de ijzertijd gevonden. 

Deze opbrengst staat tegenover 797 resten afkomstig van de opgraving uit 2015. De aangetroffen 

diersoorten komen redelijk overeen, met de uitzondering dat er in 2001/2002 geen resten van 

honden zijn gevonden en dat schapen/geiten 36,8% van de veestapel lijken te beslaan tegenover 

25,8% op basis van de dataset van de opgraving van 2015. Als de datasets worden samengevoegd 

bedraagt het aandeel van schaap/geit 27.8%. 

  Onder de botvondsten van de opgraving van 2001/2002 is de Romeinse tijd met 547 fragmenten 

sterker vertegenwoordigd dan de ijzertijd. Het meest opvallende verschil met het materiaal van 2015 

is dat er destijds twee resten zijn gedetermineerd als geit. Verder komt de dataset van 2001/2002 in 

grote lijnen overeen met die van 2015. Varkens en paarden maken een klein deel uit van het totale 

aantal gedomesticeerde dieren, terwijl runderen en daarna schapen het grootste deel van de 

veestapel vormen. Net als in 2015 zijn er ook in 2001/2002 resten van wilde dieren gevonden, 

namelijk eend en knaagdier. Naast dierlijke resten, is er ook een eikenhouten deksel van een karnton 

gevonden.
25

 Dit is tot op heden de oudste vondst van een karn in Nederland en kan direct worden 

gerelateerd aan verwerken van melk en het maken van boter.  

ROL VAN DE DIEREN TE LEEUWARDEN-BULLEPOLDER 

Uit de resultaten van het archeozoölogische onderzoek is een gedetailleerd beeld ontstaan van het 

gebruik van de dieren en de breedte van het soortenspectrum. Zo zijn de verschillende diersoorten 

te groeperen in nutsdieren, gebruik/gezelschapsdieren en wilde dieren. Daarnaast zijn er zowel 

zoogdieren alsook vogels en een enkele vis aangetroffen. Verder is het duidelijk geworden dat de rol 

van de dieren na hun dood verder strekte dan enkel de vleesvoorziening.  

                                                           
25 Roller 2002 
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De aangetroffen veestapel is op veel vlakken vergelijkbaar met die van andere 

ontginningsnederzettingen en terpen in deze regio. Omdat er geen significant verschil zichtbaar is in 

de behandeling of rol van het vee worden de ijzertijd en Romeinse tijd op dit vlak samen besproken.  

Runderen vormden het verreweg grootste deel van de veestapel in zowel de ijzertijd als de Romeinse 

tijd. Deze soort werd ook voor meerdere doeleinden gehouden te Leeuwarden-Bulllepolder. 

Runderen werden gegeten, maar werden ook gemolken en gebruikt voor het leveren van trekkracht. 

Het meest overtuigende bewijs voor het gebruik van koemelk is de karntondeksel uit de opgraving 

uit 2001/2002.
26

 Deze is afkomstig uit de Romeinse tijd en bewijst niet alleen dat er werd gemolken, 

maar ook dat melk werd verwerkt tot boter. 

Naast runderen vervulden schapen een substantiële rol binnen de veestapel. Dit veelzijdige dier werd 

net als rund niet enkel voor het vlees gehouden. Naast vlees kan een schaap namelijk ook nog wol en 

melk leveren. Een aanzienlijk deel van de populatie werd vroegtijdig geslacht, wat op melken kan 

duiden. In Leeuwarden-Bullepolder steeg het aandeel schapen in de Romeinse tijd met ruim 6% (van 

27.8% in de ijzertijd naar 34.1%). Ook elders in het terpengebied steeg het aandeel schaap en wel 

gemiddeld van 19% naar 33%. Het sterke vermoedden is dat deze algemene stijging is veroorzaakt 

door een groeiende vraag naar wol bij de Romeinen ten zuiden van de Limes. 
27

 Uit historische 

bronnen is niet alleen bekend dat er runderhuiden uit Friesland werden geleverd aan de genoemde 

Romeinen, maar ook dat hun kledij voornamelijk uit wol bestond. De Romeinen hadden dus behalve 

huiden ook veel wol nodig. 

Over de rol van varkens is minder bekend, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het geringe 

aantal resten. Het mag echter worden aangenomen dat zij voornamelijk zijn gehouden om hun vlees 

en enkele bijproducten zoals vet, mest, en haar.  

Paarden en honden hadden waarschijnlijk een geheel andere rol. Over het algemeen worden deze 

twee diersoorten beschouwd als dieren die niet werden gegeten. In een zekere mate is dit waar, 

aangezien paarden als rijdier werden gebruikt en honden als waak- of gezelschapsdier. Er zijn echter 

ook slacht- of snijsporen aangetroffen op enkele resten van deze diersoorten uit Leeuwarden-

Bullepolder, wat duidt op incidentele consumptie van paarden en mogelijk ook van honden.  

Onder de vondsten zijn ook enkele resten van mogelijk de gedomesticeerde eend. Indien het tamme 

eenden betreft, zullen deze in de eerste plaats voor hun eieren en vlees zijn gehouden. Het geringe 

aantal resten kan erop wijzen dat eenden in kleine aantallen werden gehouden, maar kan ook 

verband houden met de verzamelstrategie die tijdens de opgraving is gevolgd. Het is overigens niet 

helemaal uit te sluiten dat het om resten van wilde eenden gaat.   

De bewoners van Leeuwarden-Bullepolder hielden niet alleen gedomesticeerde dieren, maar hebben 

ook gevist en op kleine schaal op lokaal wild gejaagd. Het wildspectrum bevat resten van hermelijn 

(fase 4) en bunzing (4/8a), die waarschijnlijk werden bejaagd voor hun vacht. Tijdens de opgraving in 

2001/2002 is een botje van een klein knaagdier gevonden.
28

 Er is tevens een botje van een platvis 

geïdentificeerd, wat erop duidt dat er ook vis werd gegeten. Verder zijn er resten van een aantal 

                                                           
26 Roller 2002 

27 Prummel 2014 

28 Halici 2002a 
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wilde vogels gevonden: zomer/wintertaling, aalscholver en zeearend. De bewoners van Leeuwarden-

Bullepolder zullen deze vogels op verschillende wijzen hebben benut. Zo zullen de eenden zijn 

gegeten, maar zal de jacht op de aalscholver en de zeearend of het gebruik van hun bij toeval 

gevonden resten een andere connotatie hebben gehad.  

Het nut van dieren hield echter niet op nadat ze gestorven waren of hun vlees gegeten was. Ook 

daarna was hun karkas nog van belang. Zo zijn er vele benen werktuigen aangetroffen. De rijkdom 

aan benen artefacten is typerend voor veel terpen en wierden. Op Leeuwarden-Bullepolder zijn 

onder andere werktuigen voor leerbewerking teruggevonden in een voormalige waterput. Het gaat 

om verscheidene wrijvers die zijn vervaardigd uit rolbeenderen van runderen en twee eerste koten 

van een paard. Ook spinsteentjes, spatels, een naald en priemachtige artefacten maken onderdeel 

uit van het assemblage. Het merendeel van deze artefacten is vervaardigd uit runder- of 

paardenbotten, wat er ook op wijst dat paarden na overlijden niet met zorg werden begraven, maar 

nog voor andere doeleinden werden benut. Tot slot moet het speelsteentje van walvisbot worden 

genoemd, het enige artefact dat aan vrijetijdsbesteding te relateren is.  

Naast het vele slachtafval, dat vaak in buiten gebruik geraakte waterputten werd gegooid, zijn er ook 

enkele rituele deposities of begravingen aangetroffen te Leeuwarden-Bullepolder. Zo is er een hond 

na overlijden in een waterput gedeponeerd en is er een mogelijke rituele depositie van artefacten en 

huiden aangetroffen (vondstnr. 931 – spoor 2107). De meest in het oog springende vondst is echter 

de depositie van het deelskelet van een zeearend. Samen met enkele andere dierlijke resten is het 

met complete een pot in een waterput gedeponeerd. Dit soort deposities zijn ook elders in het 

noordelijke kustgebied aangetroffen, zoals in Englum waar een hondenvacht in een pot is 

gevonden.
29

 

HET VERANDERENDE LANDSCHAP VAN LEEUWARDEN-BULLEPOLDER 

Door menselijke invloed is er veel veranderd in de directe omgeving van Leeuwarden-Bullepolder. In 

de midden-ijzertijd was het nog een pas ontgonnen hoogveengebied. Na een bewoningshiaat bleek 

het veranderd in een klei-op-veen gebied. Het gebruik van de dieren en de samenstelling van de 

veestapel lijkt echter niet of nauwelijks beïnvloed te zijn door de veranderende landschappelijke 

omstandigheden. In de Romeinse tijd nam het aandeel schapen toe, maar dit kan verklaard worden 

met een groeiende vraag naar wol bij de Romeinen.
30

 Runderen bleven tijdens de Romeinse tijd het 

grootste deel van de veestapel uitmaken, zoals in de ijzertijd al het geval was geweest. Varkens en 

paarden bleven in constant kleine aantallen aanwezig.  

Wel is er een verschil te zien in de exploitatie van wilde dieren. Waar onder de vondsten uit de 

ijzertijd resten van wilde dieren ontbraken, telt het materiaal uit de Romeinse tijd enkele resten van 

wilde vogels, een platvisbotje, een botje van een klein knaagdier en een botje van een hermelijn. 

Mogelijk werd het landschap rondom Leeuwarden-Bullepolder in de Romeinse tijd toegankelijker of 

was er tijd voor kleinschalige jacht.  

LEEUWARDEN-BULLEPOLDER IN CONTEXT 

                                                           
29 Nieuwhof 2015 

30 Prummel 2014 
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De opgraving Leeuwarden-Bullepolder heeft bijzondere vondsten en interessante resultaten 

opgeleverd, maar begrijpen hoe men er vroeger dieren heeft benut kan pas als de gegevens in 

perspectief worden geplaatst. Daarom is gekozen om Leeuwarden-Bullepolder te vergelijken met vijf 

andere nederzettingen: Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Arkum, Wartena-Noord en 

Sneek-Harinxmaland. Dit zijn ontginningsnederzettingen uit de ijzertijd en Romeinse tijd die zich ook 

bevonden in het voormalige overgangsgebied van klei naar veen.
31

 Tevens is een deel van het 

botmateriaal van deze nederzettingen afkomstig uit de Romeinse periode. Het nadeel van deze 

vergelijking is dat het meermaals opgravingen betreft met significant minder materiaal, een kleinere 

tijdsdiepte en in een geval zelfs een zeer matig uitgewerkte assemblage. Daarnaast maakten de 

nederzettingen niet allemaal dezelfde ontwikkeling door. Zo ontwikkelden Leeuwarden-Bullepolder, 

Arkum en Sneek-Harinxmaland zich van een vlak- naar een terpnederzetting. In het geval van 

Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost is dit minder zeker en de bewoning van Wartena-Noord 

begon gelijk op een podium. 

Ondanks bovenstaande bedenkingen is het mogelijk om in grote lijnen de “veranderende leefwijze” 

van de bewoners van deze zes nederzetttingen met elkaar te vergelijken. Op basis van de 

archeozoölogische datasets blijkt dat in de vlaknederzettingen de veestapels op de verschillende 

locaties een nagenoeg gelijke opbouw hadden. Runderen waren het sterkst vertegenwoordigd en 

ook schapen/geiten waren duidelijk aanwezig.
32

 In mindere mate zijn resten van paarden in de 

assemblages uit de eerste fase aanwezig, hetzelfde geldt ook voor resten van honden, met 

uitzondering van Arkum. Varkensresten zijn daarentegen enkel in geringe aantallen aangetroffen in 

het  assemblage van de eerste fase van Leeuwarden-Bullepolder. Bij de andere locaties lijken varkens 

in de eerste fase niet aanwezig te zijn geweest. 

Tabel. 9.7. Rol van runderen en schapen in de nederzettingen Leeuwarden-Bullepolder, Arkum, Sneek-Harinxmaland, 
Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost en Wartena-Noord.

33
  

Nederzetting Vlaknederzetting Terpfase 

 Vlees Melk Trekkracht Wol Vlees Melk Trekkracht Wol 

Leeuwarden-Bullepolder + + ± ± + + + + 

Tjerkwerd-Arkum + ±   + +  ± 

Sneek Harinxmaland + ±   + ±  + 

Hempens-Teerns ? ? ? ? + ? ? ? 

Sneek-Stadsrondweg Oost ? ? ? ? + ±   

Wartena-Noord n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. + +   

* Vlees is van toepassing op zowel runderen als schapen, melk en trekkracht enkel op rund en wol enkel op schaap.  
+ = zeker, ± = misschien,? = niet onderzocht en een leeg hokje betekent gebrek aan bewijs. 

De terpnederzettingen onderscheidden zich qua veestapel nauwelijks van de vlaknederzettingen. Het 

aandeel van schapen/geiten nam in Arkum, Sneek-Harinxmaland en Leeuwarden-Bullepolder licht 

toe. Op deze drie terpen waren ook varkens aanwezig, net als bij Sneek-Stasrondweg Oost. In het 

assemblage van de tweede fase van Arkum is tevens hond gevonden. De meest opvallende 

verandering speelde zich echter buiten de gedomesticeerde dieren af. Van Leeuwarden-Bullepolder 

                                                           
31 Hempens-Teerns (Waldus 2000); Sneek Stadsrondweg Oost (Halici 2002b); Arkum (Hullegie & Prummel 2019); Wartena-

Noord (Koolstra 2017; Koolstra in prep.); Sneek-Harinxmaland (Scheele 2018)  

32 De gepubliceerde gegevens van Hempens-Teerns verschaffen geen verdere informatie. De gepubliceerde bevindingen 

zijn bovendien onvoldoende onderbouwd. Zij zullen daarom voor de rest van de vergelijking buiten beschouwing worden 

gelaten.  

33 Hempens-Teerns (Waldus 2000); Sneek Stadsrondweg Oost (Halici 2002b); Arkum (Hullegie & Prummel 2019); Wartena-

Noord (Koolstra 2017; Koolstra in prep.); Sneek-Harinxmaland (Scheele 2018) 
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is bekend dat er verscheidene kleine wilde zoogdieren en vogels zijn aangetroffen in sporen uit de 

terpfase.
34

 Ook bij Arkum en Sneek-Harinxmaland zijn wilde dieren onder het vondstmateriaal uit 

deze fase vertegenwoordigd. Onder het materiaal afkomstig uit de midden-Romeinse fase van 

Sneek-Harinxmaland is een halffabricaat van edelhertgewei. Bij Arkum is er een middenvoetsbeen 

(IV) van wild zwijn aangetroffen evenals een spaakbeen van een raaf, twee palingwervels en twee 

schelpfragementen van slijkgapers, alle afkomstig uit de Romeinse tijd.  

9.5 CONCLUSIE 

De bewoners van Leeuwarden-Bullepolder hadden een vaste veestapel. De veestapel uit de ijzertijd 

had nagenoeg dezelfde samenstelling als die uit de Romeinse tijd, ondanks het feit dat de directe 

omgeving van de nederzetting was veranderd van een ontgonnen hoogveenland in een klei-op-

veenlandschap. Deze veestapel leverde de dierlijke producten die de bewoners van Leeuwarden-

Bullepolder nodig hadden voor hun bestaan: vlees, melk(producten), wol en huiden. Ook werden 

runderen gebruikt als trekdieren. Dit is een beeld dat bekend is van nagenoeg alle archeologisch 

onderzochte terpen. 

Toch traden na genoemde landschappelijke verandering wel degelijk enkele wijzigingen op. Schaap 

was in de Romeinse tijd belangrijker binnen de veestapel dan voorheen. Waarschijnlijk werd dit niet 

veroorzaakt door het veranderende landschap, maar door een externe vraag naar wol. Een wijziging 

van het assemblage die mogelijk toegeschreven kan worden aan het veranderende landschap is de 

benutting van het lokale wildspectrum. Deze verschuiving is niet alleen zichtbaar in het assemblage 

van Leeuwarden-Bullepolder maar ook in die van Arkum en Sneek-Harinxmaland. In elk van deze 

nederzettingen werden in sporen uit de terpfase resten van wilde dieren aangetroffen. Hierbij moet 

echter rekening worden gehouden met het feit dat het om zeer kleine aantallen gaat, waarbij de 

verzamelwijze en mate van conservatie (kleilagen versus veenlagen) ook een rol kan spelen.  
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10. Eindconclusie en beantwoording van de 

onderzoeksvragen 

Marco Bakker  

 

10.1 EINDCONCLUSIE 

In de voorgaande hoofdstukken is per discipline of materiaalgroep verslag gedaan van de opgraving 

die in de zomer van 2015 in Leeuwarden-Bullepolder is verricht. De uitkomsten van eerder 

archeologisch onderzoek op deze plek, waaronder een opgraving door het ARC direct ten zuiden van 

de huidige opgravingslocatie, zijn daarbij vaak betrokken. Op die manier kon namelijk een zo 

compleet mogelijk beeld worden verkregen van de ontwikkeling van de nederzetting en haar directe 

omgeving.  

De onderzoeksresultaten geven een beter inzicht in de vroegste Friese veenontginningen van de 

ijzertijd en Romeinse tijd, waarbij de bevinding dat deze veenontginningen op deze locatie al in de 

midden-ijzertijd begonnen, van groot belang is. Niet eerder werden in het (voormalige) veengebied 

van Noord-Nederland bewoningsporen aangetroffen die met zekerheid zo vroeg te dateren waren. 

Op luchtfoto’s die de RAF van het gebied rondom de opgravingslocatie heeft gemaakt, zijn sporen 

van een voormalig slootpatroon zichtbaar. Deze bleken gekoppeld te kunnen worden aan enkele van 

de  uit de midden-ijzertijd daterende opgegraven sporen. Hiermee is aangetoond het omringende 

veengebied al in de midden-ijzertijd op grote schaal ontwaterd en in cultuur werd gebracht. In de 

late ijzertijd werd de locatie niet bewoond en raakte het gebied overslibd met klei. Aangezien 

terpsloten uit de latere bewoningsfasen eveneens aansluiting op dit systeem hadden, is duidelijk dat 

het oude slotensysteem toen opnieuw in gebruik werd genomen. 

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat de negatieve bijeffecten van de ontwatering van het 

veen al snel optraden en in de eeuwen daarna van grote invloed zouden blijven op het landschap en 

zijn bewoners. Door bodemdaling trad niet alleen vernatting, maar uiteindelijk ook overslibbing met 

klei op, waardoor de omgeving veranderde in een klei-op-veengebied. Hernieuwde bewoning van de 

locatie in de Romeinse tijd begon met het opwerpen van een terp die uiteindelijk een grootte van 

meer dan twee hectare zou krijgen.  

Binnen de opgraving was de ontwikkeling van de terp overigens minder goed te volgen dan tijdens de 

eerdere opgraving van het ARC. Hoewel van te voren bekend was dat de terp was afgetopt of 

afgegraven, bleek tijdens de opgraving dat in het perceel van de huidige opgraving de terplagen tot 

op een diep niveau verstoord waren, niet alleen tijdens de afgraving maar ook door het naderhand 

ploegen met een diepwoeler.
1
 Desondanks genereerde de huidige opgraving waardevolle 

aanvullende informatie over de ontwikkeling van de terpbewoning op deze locatie, vooral dankzij de 

aanwezigheid van diepere sporen uit de Romeinse tijd. 

                                                           
1
 Daarbij kwam dat het terrein tijdens het aanleggen van de naburige wijk Blitsaerd enige jaren voor de GIA-opgraving was 

opgehoogd met een 1,5 m dik pakket grond.  
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10.2 BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN 

In deze paragraaf worden de archeologische vragen uit het Programma van Eisen beantwoord.
2
 Dit 

wordt gedaan op basis van de gedocumenteerde veldwaarnemingen ondersteund door de 

onderzoeksresultaten van de specialisten. De meer specifieke fysisch-geografische, botanische en 

zoölogische vragen zijn behandeld in de desbetreffende hoofdstukken. 

VRAGEN OVER DE BEWONING 

 

1. Welke fasering is aan te brengen aan de hand van de sporen en dateerbaar materiaal 

(aardewerk/
14

C/jaarringen) en hoe verhouden deze zich tot de fasering van Koopstra (2002)? 

 

Er zijn negen fasen onderscheiden, waaronder drie archeologische bewoningsfasen (fase 2, 4 en 6). 

Fase 2 dateert van circa 350 v.C. tot 200 v.C., waarna de locatie verlaten werd en overslibd raakte 

met klei (fase 3). Fase 4 dateert van circa 50 n.C. tot 150 of 200 n.C. waarna een tweede 

overslibbingsfase begon (fase 5). Fase 6 tenslotte dateert van 200 of 250 tot het begin van de 4
e
 

eeuw. Daarna nam de natuur het weer over en traden hernieuwd veenvorming en overslibbing op 

(fase 7). 

 

Koopstra’s vroegste fase met menselijke activiteiten in de vorm van veenwinning is door hem 

gedateerd in het begin van de late ijzertijd. Dit zal overeenkomen met het einde van fase 2 en het 

begin van fase 3 van de huidige opgraving. Vergelijkbare sporen van veenwinning zijn niet 

aangetroffen in de huidige opgraving. Het is goed mogelijk dat na het verlaten van de nederzetting  

het gebied zomers nog gebruikt werd om veen te winnen. Koopstra’s tweede en derde 

bewoningsfase komen wat betreft hun datering overeen met de tweede en derde bewoningsfase van 

de huidige opgraving. Omdat de terpzool vlak onder de bouwvoor in subrecente tijd door de ploeg 

ernstig is aangetast, is het helaas onmogelijk gebleken een directe koppeling te maken tussen sporen 

van de huidige opgraving en die welke door het ARC zijn blootgelegd. 

 

2. Was de vroegste fase seizoensgebonden (Koopstra 2002) of permanent? 

 

De eerste bewoningsfase van de huidige opgraving betrof met zekerheid vaste bewoning gezien de 

sporen van huisresten, waterkuilen, een grote hoeveelheid aardewerk en de aanwezigheid van een 

kunstmatig afwateringsysteem. Deze fase speelde zich echter (grotendeels) af voor Koopstra 

veenwinningsfase. De grootschalige veenwinning waarvan het ARC sporen aantrof, moet een 

seizoensactiviteit zijn geweest: het veen werd gewonnen tijdens droge perioden in de zomer en de 

putten slibden dicht met klei gedurende de rest van het jaar. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Zie ook hoofdstuk 1, par. 1.4. 
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3. Indien er sprake is van een verlatingsfase, zijn er dan aanwijzingen voor een ander gebruik van de 

terp, bijvoorbeeld als bouwland (akkerlagen)? 

 

Hoewel er meerdere verlatingsfasen zijn, is niet vast te stellen of de terp zelf toen nog werd benut 

voor andere activiteiten. Reden hiervoor is dat veel van de terp niet langer kan worden onderzocht. 

Uit het vooronderzoek was al gebleken dat de terp grotendeels is afgegraven en tijdens de opgraving 

moest ook nog eens worden geconstateerd dat de terpzool verstoord was tijdens 

ploegwerkzaamheden met een diepwoeler. 

 

4. Is er eerst sprake van een vlaknederzetting of verbleef men gelijk bij de start van de bewoning al 

op een kunstmatig opgeworpen podium? 

 

Tijdens de eerste bewoningsfase was er sprake van een vlaknederzetting. Wel zijn er pakketten met 

vloerlagen aangetroffen van geringe dikte (totaaldikte van 5 tot 20 cm). Tijdens de tweede en derde 

bewoningsfase was wel sprake van terpbewoning. 

 

5. Hoe verhoudt de uitbreiding van een podium/terp zich tot de hoogtegroei van dit podium/deze 

terp? Is verticale groei te relateren aan overstromingen dan wel is horizontale groei te relateren 

aan uitbreiding of de economie van de nederzetting (structuren, veestapel, andere activiteiten)? 

 

Laterale uitbreiding van de terp is zichtbaar in de huidige opgraving en die van het ARC. Sporen van 

ophoging zijn alleen zichtbaar in de ARC-opgraving, zij het minimaal door aftopping van het 

terprestant (hier niet commercieel afgegraven). Door de commerciële afgraving van de terp en het 

ploegen van de terpzool op het huidige onderzoeksterrein, resteren in de opgraving van 2015 alleen 

de diepe sporen van de terpfasen (fase 4 en 6). Daardoor is deze vraag niet te beantwoorden. 

 

6. Hoe verhouden de greppel/slootsystemen uit de verschillende fases zich tot elkaar? (veenwinning, 

terp, uitbreiding 1+2: oriëntatie, aantal, lengte, breedte, diepte, afstand) 

 

Gebleken is dat al tijdens de eerste bewoningsfase in de midden-ijzertijd sprake was van 

grootschalige agrarische ontginning van het veengebied rondom de opgravingslocatie en de 

mogelijke naburige woonlocaties. De later dichtgeslibde ontginningssloten van dit systeem zijn nog 

zichtbaar op RAF-luchtfoto’s. Ze konden gekoppeld worden aan sporen van sloten die zijn 

aangetroffen in de opgraving. Omdat op de luchtfoto’s geen sporen van andere slootsystemen te 

zien zijn (behalve dan de actieve sloten ten tijde van de RAF-opname die op zijn vroegst uit de 

middeleeuwen dateren), mag aangenomen worden dat de erfgreppels en –sloten op de latere terp 

aangesloten waren op het kunstmatige afwateringssysteem dat zijn oorsprong had in de midden-

ijzertijd.  

 

Op de terp werd overigens gebruik gemaakt van een radiaal verkaveld greppelsysteem. Dit was niet 

alleen het meest effectief voor het afwateren van hoogtes, maar zal als bijkomend voordeel hebben 

gehad dat eventuele erfafscheidingen ook duidelijk waren. 
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7. Hoe verhouden de bevindingen zich tot de huidige kennis van andere ontginningsnederzettingen 

zoals Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-Harinxmaland, Arkum en Wartena-

Noord? 

De ontwikkeling van vlaknederzetting tot terp is ook vastgesteld in Sneek-Harinxmaland en Arkum. In 

het geval van Sneek-Stadsrondweg Oost is een dergelijke ontwikkeling vrij waarschijnlijk maar op 

basis van de opgravingsgegevens niet met zekerheid te bevestigen. In het geval van Wartena-Noord 

is er ten behoeve van de eerste bewoning gelijk een terp opgeworpen. Behalve de vroegere 

aanvangsdatering van Leeuwarden-Bullepolder – de andere nederzettingen startten pas in de late 

ijzertijd of in de 1
e
 eeuw n.C. - ligt het grote verschil met de andere nederzettingen vooral in het feit 

dat de latere terp van de huidige onderzoekslocatie veel groter was dan die van de andere 

nederzettingen. De terp van Leeuwarden-Bullepolder had zeker in de derde bewoningsfase en 

mogelijk al in de tweede bewoningsfase een grootte van meer dan twee hectare. Die van de andere 

nederzettingen bleef beperkt tot de grootte van een huisterp (kleine terp met ruimte voor één 

woonstalhuis). 

VRAGEN OVER RESTEN VAN GEBOUWDE STRUCTUREN  

 

1. Zijn er resten van gebouwde structuren en wat zeggen deze over de vorm en afmetingen, 

bouwwijze, gebruik (functie, indeling, onderhoud en reparaties, levensduur en verlating) en 

datering van de gebouwde structuren? 

In sporen van de eerste bewoningsfase zijn de resten te herkennen van minimaal één woonstalhuis. 

Mogelijk is er sprake van meerdere (opeenvolgende) woonstalhuizen, maar dat is niet met zekerheid 

op te maken uit de blootgelegde sporen. Het is duidelijk dat het gaat om een NNO-ZWW 

georiënteerd gebouw met een maximale breedte van 7,2 m als het vierschepig zou zijn (zie ook fig. 

3.9). Het kan echter ook om twee opeenvolgende drieschepige huizen zijn gegaan waarvan de 

opgegraven resten elkaar deels overlappen in de breedte. In dat geval is het ene huis ongeveer 5 m 

breed geweest en het andere 5,3 m. De lengte is onzeker. Als ervan wordt uitgegaan dat het 

vlechtwerk in werkput 6 (spoor 2110; zie fig. 3.8) van de zuidelijke muur is en dat het huis (of de 

huizen) zich niet verder uitstrekte (of uitstrekten) dan de sporen in werkput 3, dan ging het om een 

lengte van 17 m. Strekte het huis in de lengte zich verder uit maar niet verder dan de zuidgrens van 

werkput 2 (een put waarin geen sporen zijn aangetroffen die met zekerheid verband hielden met een 

huis), dan kan de lengte maximaal 22 m hebben bedragen. 

2. Wat is de aard, herkomst en bouwkundige toepassing van de gebruikte bouwmaterialen? 

Het ging om houtbouw waarbij de muren van vlechtwerk waren dat was aangesmeerd met een 

kleimengsel. Het bouwhout was afkomstig van inheemse boomsoorten. 
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3. Welke keuzes zijn er gemaakt bij het gebruik van kleizoden wat betreft: 

•  toepassing voor type structuur: podia, huis, put? 

•  muren en wanden per structuur algemeen: lengte/breedte/diameter van structuur, 

muurdikte en -hoogte, stapelpatroon? 

•  variaties bij ronde, lange en kopse wanden, hoeken, deuropeningen? 

•  deuropeningen: aantal, breedte, positie in de wand? 

•  extra ondersteuning middels andere bouwelementen? 

•  kleizoden: samenstelling, herkomst, lengte, breedte, dikte, variaties? 

•  belastingstype (punt, gelijkmatig verdeeld, constant, wisselend), belastingsrichting 

(verticaal, horizontaal binnen- of buitenwaarts) 

 

Binnen het huis (of de huizen) uit fase twee zijn resten van veenzoden of –plaggen aangetroffen die 

onderdeel uitmaakten van de vloer. Behalve deze zoden zijn geen aparte zodenstructuren 

aangetroffen. De waterkuilen en waterputten bevatten bijvoorbeeld geen zodenwanden. De andere 

deelvragen zijn derhalve niet te beanwoorden. 

 

4. Hoe verhouden de locaties van sporen en structuren zich tot het reliëf van de dekzandrug en 

welke keuzes kunnen daaruit worden afgeleid voor het ruimtelijk gebruik van het terrein?  

 

De sporen van de oudste bewoning liggen op circa 100 m afstand van de plek waar een dekzandkopje 

verborgen lag onder het veendek. Het is daarom niet aannemelijk te maken dat het onderliggende 

reliëf van het dekzand enige rol heeft gespeeld bij het bepalen van de woonlocatie. 

 

5. Hoe verhouden de bevindingen zich tot de huidige kennis van andere ontginningsnederzettingen 

zoals Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-Harinxmaland, Arkum en Wartena-

Noord? 

Wat betreft de huizenbouw komen de sporen uit de eerste bewoningsfase overeen met de sporen 

van langwerpige woonstalhuizen die zijn aangetroffen in Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-

Harinxmaland en Wartena-Noord. Alleen wanneer het huis van Leeuwarden-Bullepolder vierschepig 

was, is er sprake van een afwijking. De huizen van de andere nederzettingen waren namelijk allemaal 

drieschepig. Zoals gezegd bij het beantwoorden van vraag 1, kan ook in Leeuwarden-Bullepolder 

sprake zijn geweest van drieschepige huizen, die dan elkaar moeten hebben opgevolgd. 

VRAGEN OVER HET LANDSCHAPSGEBRUIK 

1. Zijn er sporen van menselijke activiteiten, zoals ontginningssloten of dijken, in de periode 

voorafgaand aan de eerste bewoning? 

Er blijkt al tijdens de eerste bewoningsfase in de midden-ijzertijd sprake te zijn geweest van 

grootschalige agrarische ontginning van het veengebied rondom de opgravingslocatie en de 

mogelijke naburige nederzettingslocaties. De inmiddels dichtgeslibde ontginningssloten van dit 

systeem waren nog zichtbaar op RAF-luchtfoto’s en konden gekoppeld worden aan sporen van sloten 

die zijn aangetroffen in de opgraving (zie ook de beantwoording op vraag 6 van 6.2). 
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2. Hoe kan de winning van kleizoden in de veenwinningsfase worden verklaard? 

Sporen van het winnen van veen en kleizoden waren niet aanwezig in de huidige opgraving. Deze 

vraag kan om die reden niet beantwoord worden. 

3. Hoe verhoudt de ligging van de terp zich tot de aanwezigheid van vroegere geulen? 

 

De voormalige geulen die zijn gezien op oude luchtfoto’s van de RAF dateren van na het kunstmatige 

afwateringsysteem uit de midden-ijzertijd. Het feit dat sommige delen van de voormalige geulen 

parallel lopen met de sloten van het systeem uit de midden-ijzertijd en er deels uit lijken te 

ontspringen, wijst erop dat er sprake is geweest van vergeuling van het oorspronkelijke kunstmatige 

afwateringssysteem. Deze vergeuling zou al (deels) in de Romeinse tijd plaatsgevonden kunnen 

hebben, maar kan ook dateren uit een latere periode. De geulen waren in ieder geval al dichtgeslibd 

toen het gebied in de middeleeuwen opnieuw verkaveld werd. De middeleeuwse verkaveling houdt 

namelijk geen rekening met vroegere waterlopen. 

 

4. Zijn er aanwijzingen voor (tussentijdse) overstromingen van de terp? Zo ja, hoe houden zij 

verband met de ontginningsactiviteiten van de vroege bewoners en de vorming van het 

omliggende landschap? 

Eventuele tussentijdse overstromingen van de terp konden niet worden aangetoond omdat de terp is 

afgegraven. Sporen van overslibbing dekken echter wel veel sporen uit de eerste bewoningsfase af 

en er zijn ook sporen van overslibbing gezien in de betredingszone rondom de vroegere nederzetting. 

De vatbaarheid voor de overstromingen waarvan de overslibbingen getuigen, was een gevolg van de 

vroege ontginningsactiviteiten op het hoogveen. Aanvankelijk lag dit veen nog boven het extreem-

hoog-water niveau (EHW), maar door de kunstmatige ontwatering klonk het veen in en oxideerde 

het. De bodemdaling die daarvan het gevolg was, maakte het land vatbaar voor overstromingen. 

5. Hoe verhouden de bevindingen zich tot de kennis van andere ontginningsnederzettingen zoals 

Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-Harinxmaland, Arkum en Wartena-Noord? 

 

Net als bij die nederzettingen was er in Leeuwarden-Bullepolder sprake van een toename van 

mariene activiteiten sinds de start van de bewoning. Deze toename had alles te maken met de 

bodemdaling zoals die geschetst is bij het beantwoorden van vraag 15. Net als dat rond andere 

nederzettingen veranderde ook het gebied rond Leeuwarden-Bullepolder van een natuurlijk 

veenlandschap in een agrarisch ontgonnen veenlandschap en uiteindelijk in een agrarisch ontgonnen 

klei-op-veenlandschap. 
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VRAGEN OVER DE CONSERVERING VAN DE TERP 

  

1. Hoe is de staat van conservering van:  

•  ingegraven sporen? (sloten/greppels, (afval)kuilen, water- en veenputten) 

•  opgeworpen sporen? (podium, terplagen) 

•  sporen van bovengrondse structuren? (gebouwen, spiekers) 

•  (an)organisch materiaal in genoemde sporen? 

 

Zoals vermeld is de terp grotendeels verdwenen door afgraving en is de terpzool verstoord door het 

later omploegen van het perceel. Direct onder de ploeghorizont was de conservatie vrij goed tot 

goed te noemen. De houten resten van onder meer palen en vlechtwerk zijn gevonden op een diepte 

van 5 tot 10 cm onder de ploeghorizont en bleken nog in goede staat. De lage ligging van het perceel 

in combinatie met relatief hoge grondwaterstand zal daaraan hebben bijgedragen. 

 

2. Hoe verhouden deze zich tot elkaar in:  

•  ruimtelijk opzicht? (kern-periferie, top-terpzool-ingegraven sporen) 

•  de tijd? (bewoning, landbouw, huidige nieuwbouw stadswijk) 

 

Door het ontbreken van een groot deel van de terp kan deze vraag niet beantwoord worden. 

 

3. Zijn er toekomstige verstoringen te verwachten ten gevolge van nieuwbouw: 

•  direct korte termijn? (grondverzet) 

•  indirect lange termijn? (verandering afwatering/grondwaterpeil) 

 

Constructiewerk voor nieuwbouw heeft inmiddels al plaatsgevonden. In plaats van op de terp 

bouwen, heeft men er voor gekozen om er omheen te bouwen. Kabels en buizen voor 

nutsvoorzieningen zouden echter wel door de terpzool heen gaan. De sleuven die hiervoor nodig zijn, 

zijn in de zomer van 2020 door een archeologisch bureau (RAAP) uitgegraven, waarbij alle 

blootgelegde sporen gedocumenteerd en alle aangetroffen archeologische vondsten verzameld zijn. 

De auteur van dit hoofdstuk is daarbij enkele malen aanwezig geweest en heeft het aardewerk dat 

RAAP kon bergen, gedetermineerd. Op moment van schrijven wacht, met uitzondering van dit 

aardewerk, de opgraving nog op uitwerking. 

 

4. Worden er, gelet op de kwaliteit van de vindplaats en mogelijke verstoringen, 

beschermingsmaatregelen geadviseerd? Zo ja welke en kunnen ze worden ingepast als een 

toegevoegde waarde voor de nieuwe wijk? 

 

Zie het antwoord op vraag 3. 

 

5. Hoe verhouden de bevindingen zich tot andere ontginningsnederzettingen zoals Hempens-Teerns, 

Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-Harinxmaland, Arkum en Wartena-Noord? 

 

De opgegraven nederzettingen bij Arkum en Sneek-Stadsrondweg–Oost zijn inmiddels overbouwd, 

om welke redenen de opgravingen een definitief karakter hadden (DO).  Een en ander ligt anders bij 
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Hempens-Teerns, Sneek-Harinxmaland en Wartena-Noord, omdat daar respectievelijk voor 

planinpassing is/zal worden gekozen en helemaal niet gebouwd gaat worden. 

 

6. Is de terp net als de onderzoekslocatie Wartena-Wartiens (1968) en Wartena-Noord (2013) deels 

weggezakt in de venige ondergrond? 

Of de terp vroeger al door zijn gewicht in het veen is weggezakt, was niet goed vast te stellen omdat 

het afgegraven perceel met een 1,5 m dik pakket grond is opgehoogd tijdens de bouw van de 

woonwijk Blitsaerd direct ten westen van de opgravingslocatie enkele jaren voor de opgraving. Dit is 

een aanzienlijk pakket van naar schatting 20.000 à 30.000 m
3 

grond. Het is dan ook voor te stellen dat 

door die massa de onderliggende resterende terplagen dieper in het veen zijn gedrukt. Of in die 

terplagen en het onderliggende veen verschuivingen hebben plaatsgevonden, is niet waargenomen. 

Er zijn geen terplagen gezien die abrupt een knik of een bocht maakten die kan worden herleid tot 

een verschuiving door druk van bovenaf. Het oorspronkelijke gewicht van de voormalige terp zal 

mogelijk vooraf aan de commerciële afgraving het onderliggende veen ook al hebben 

gecompacteerd. Het is dus goed mogelijk dat de opgebrachte grond geen of nauwelijks effect heeft 

gehad.  

Tabel 11.1: Boringen vergeleken met profielgegevens 

Meetpunt Oude maaiveld Top van het veen 

Veenstra: boring no. 164 -0,45 -1,00 

  

 

  

WP 1, profiel 1: 14 m -0,62 -1,24 

WP 1, profiel 1: 15 m -0,62 -1,20 

WP 1, profiel 1: 16 m -0,62 -1,22 

Gemiddelde van het profiel -0,62 -1,22 

  

 

  

Boring no. 164 - Gemiddelde  0,17 0,22 

   GIA: boring no. 3 -0,66 -1,05 

  

 

  

WP 3: profiel 6: 1 m -0,61 -1,08 

WP3: profiel 6: 2 m -0,60 -1,10 

WP3: profiel 6: 3 m -0,58 -1,05 

Gemiddelde van het profiel -0,60 -1,08 

  

 

  

Boring no. 3 - Gemiddelde -0,06 0,03 

   Veenstra: boring no. 173 -0,45 -0,95 

  

 

  

GIA: boring no. 5 -0,62 -1,04 

  

 

  

WP 1, profiel 1: 47 m -0,57 -1,20 

WP 1, profiel 1: 48 m -0,56 -1,10 

WP 1, profiel 1: 49 m -0,55 -1,12 

Gemiddelde van het profiel -0,56 -1,14 

  

 

  

Boring no. 173 - Gemiddelde 0,11 0,19 

Boring no. 5 - Gemiddelde -0,06 0,10 

Om een mogelijk verschil na te gaan met cijfers, kan alleen uitgegaan worden van de boorgegevens 

van Veenstra voor de oude situatie, want er zijn geen andere gegevens. Hoewel dit karig is, worden 

de twee boringen die van toepassing zijn hier kort vergeleken met de twee dichtstbijzijnde boringen 

van het GIA en met de profielgegevens van die plekken (tabel 11.1). Omdat de precieze locatie van 
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de oude boorpunten onzeker is, is bij het profiel uitgegaan van het gemiddelde van drie metingen om 

de meter op de geschatte positie van de boring. Ter controle zijn ook de twee dichtstbijzijnde 

boringen van het GIA op die manier vergeleken met het bijbehorende profiel. Gemeten is de top van 

het oude maaiveld en de top van het veen. Beide gegevens zijn eenvoudig uit de boringen en de 

profielen te halen, waarbij er weinig ruimte is voor verschil in interpretatie.  

Hoewel er enige meetbare afwijkingen zitten tussen de profielgegevens en gegevens uit het 

booronderzoek van het GIA, blijkt dit nooit meer te zijn dan 10 cm en meestal minder (gemiddeld 5,5 

cm) te zijn. De boorgegevens van Veenstra vertonen een grotere afwijking. In zijn boringen ligt de top 

van het oude maaiveld gemiddeld 14 cm hoger, en de top van het veen ligt gemiddeld 20,5 cm hoger 

dan momenteel het geval is. Voor deze verschillen zijn meerdere verklaringen mogelijk. Ten eerste 

lag het terrein er rommelig en verwilderd bij tijdens het booronderzoek van het GIA. Dit zal voor een 

deel bijdragen aan de geconstateerde afwijking, want er is bijvoorbeeld vooraf aan een boring soms 

nogal wat begroeiing verwijderd. Daarnaast kan een deel van de oude top van het maaiveld 

afgeplagd zijn, omdat de dikte van de oorspronkelijke bouwvoor in boring no. 5 maar 10 cm is, terwijl 

de bouwvoor in boring no. 173 van Veenstra ongeveer 20 cm bedraagt. Verder geldt dat het 

onderliggende veen op die plek niet vlak is maar afloopt. In het deel tussen boring no. 173 van 

Veenstra en boring no. 5 van het GIA is het hoogteverschil tussen de top van het veen in de 

profielgegevens 10 cm. Er dient wat dat betreft een slag om de arm te worden gehouden. 

Desondanks blijft het opvallend dat de metingen van Veenstra een patroon vertonen in die zin dat ze 

systematisch meer dan 10 cm hoger uitkomen. Dit zou duiden op een aanzienlijke neerwaartse druk 

door het recente ophogingspakket. 

VRAGEN TEN AANZIEN VAN DE FYSIEKE KWALITEIT 

 

1. Hoe is het archeologisch bodemarchief en het aanwezige vondstmateriaal beïnvloed door 

uitdroging, bioturbatie, oxidatie en grondbewerking? 

Het grootste deel van de feitelijke terp is eigenlijk verdwenen en de terpzool is verploegd tot een 

diepte van 40 tot 50 cm (zie ook eerdere antwoorden). Het archeologische restant onder de 

ploeghorizont vertoont echter geen enkel teken van uitdroging. Dit geldt overigens ook voor de top 

van het oude maaiveld, waarop vrijwel overal nog een geelbruine grasmat is aangetroffen, daterend 

van enkele jaren terug toen de eerste grond werd opgebracht. De afzonderlijke planten van dit 

‘ingekuilde’ gras bleken nog goed herkenbaar. De dieper liggende archeologische resten die 

kwetsbaar zijn voor droogte, zoals houten resten, zijn dan ook uitstekend geconserveerd gebleven. 

Wat hieraan zal bijdragen is de lage ligging van de resterende sporen (circa 1,0 tot 1,2 m –NAP) en 

het pakket aan opgebrachte grond. Dit pakket zorgt voor een zekere afscherming van verdrogende 

invloeden van buiten en mogelijk voor een verheffing van de capillaire zone waardoor het lokale 

grondwaterpeil onder de opgebrachte grond waarschijnlijk hoger staat dan onder de lager liggende 

naburige percelen.  

Er is geen waarneembare invloed gezien van het bodemleven in de terplagen. Wat betreft wortels 

van planten is dit goed te beredeneren. De gecombineerde dikte van de opgebrachte grond met de 

ploeghorizont is circa 2 m dik en aangezien er op het perceel geen bomen groeien, zijn er geen 

plantwortels die zo diep door dringen. Wat betreft dierlijk bodemleven zijn er geen sporen gezien 

van recente of subrecente wormgangen en mollengangen. 
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2. Hoe diep reikt de beïnvloede zone? 

Uitgegaan van de ploeghorizont is dat 40 tot 50 cm onder het oude maaiveld. 

3. In hoeverre zijn bewonings- en/of ophogingslagen bewaard gebleven (zichtbaar) in het terpprofiel 

en de terpvoet? 

 

Vooral van de eerste bewoningsfase zijn sporen van bewoning bewaard gebleven. Van de latere 

fasen resteren alleen de dieper gegraven sporen (waterputten, kuilen en een deel van de sloten). 

 

4. Wat is de kwaliteit van eventueel aanwezig vondstmateriaal in de terplagen? 

 

De kwaliteit van wat resteerde was beter dan verwacht (zie ook het antwoord op vraag 1 t/m 3). 
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Samenvatting 

De terp van Leeuwarden-Bullepolder ligt in het klei-op-veengebied ten noordoosten van de 

stad Leeuwarden. In 2015 is een deel van de terp opgegraven waarbij bewoningsporen uit de 
midden- en late ijzertijd en Romeinse tijd werden aangetroffen. Tijdens de opgraving zijn 

geologische opnamen verricht in de profielwanden van de werkputten.  
 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat in de midden-ijzertijd het oligotrove veen op 

deze plek ontgonnen werd en vervolgens geschikt gemaakt werd voor bewoning. Door de 
veenontginning daalde de bodem waardoor in de late ijzertijd het gebied overstroomd werd 

tijdens extreem hoge waterstanden. Aanvankelijk liep de top van het ontwaterde veen tijdens 
hoge waterstanden niet onder water, maar ging drijven. Onder het drijvende veen werden 

oplichtings- of klapkleien gevormd. In de loop van de tijd nam het drijvende vermogen van het 
veen af en raakte het overstroomd bij hoogwater. Vanaf die tijd was het nodig om terpen op 

te werpen in het gebied om droog te kunnen wonen. Tijdens de overstromingen vormde zich 

een laag kwelderklei op het veen.  
 

De opslibbing van het veen werd aan het einde van de Romeinse tijd en de 
volksverhuizingstijd onderbroken door hernieuwde veengroei. Dit zogeheten Tinga-achtige 

veen kon zich ontwikkelen omdat de antropogene ontwatering niet meer werd onderhouden 
wegens de sterk afgenomen bewoningsintensiteit in het gebied. In de middeleeuwen nam 

bewoning in het gebied weer toe met als gevolg dat de sedimentatie van kwelderklei hervatte. 
Dit proces ging door tot aan de bedijking van het gebied in de late middeleeuwen.   
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1  Inleiding 

Het archeologisch onderzoek door het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor 

Archeologie (GIA) in de Bullepolder van Leeuwarden heeft plaatsgevonden in 2015 (Bakker 

2016; Fig. 1 en 2; bijlage: foto 1 en 2). Tijdens dit onderzoek, waarbij de kern van een terp 
werd onderzocht met proefsleuven, heeft een geologische – paleolandschappelijke opname 

plaatsgevonden aan de natuurlijke en antropogene afzettingen die in de proefsleufprofielen 
ontsloten waren. Doel van dit aardkundig onderzoek was het paleolandschap te 

reconstrueren voor, tijdens en na de ijzertijd- en Romeinse tijd bewoning. 
 

Voor het geologisch onderzoek zijn drie profielkolommen beschreven in werkput 1 waarin de 

voorkomende laageenheden (sporen) lithologisch zijn beschreven. Van de drie kolommen zijn 
twee kolommen (kolom 1 en 2) met een graafmachine verdiept tot in de top van het 

Pleistocene zand (2,2 tot 2,5 m –NAP). Ouderdomsbepalingen zijn verricht aan organische 
lagen met behulp van de radioactieve koolstofmethode. In totaal zijn drie bepalingen 

uitgevoerd aan de bovenste veenlagen onder en in het afdekkende kleidek. Verder worden 
voor het paleolandschappelijk onderzoek ook twee top-veendateringen gebruikt uit de 

opgraving van 2001 door het toenmalige ARC toen de flank van deze terplocatie 
archeologisch werd onderzocht (Vos, 2002; Koopstra, 2002). Met behulp van de 14C 

dateringen – en de archeologische dateringen van terplagen – konden de vormingsperioden 

van de voorkomende natuurlijke en antropogene lagen (allen sporen genoemd in dit rapport) 
gedateerd worden. 

 
In deze rapportage wordt eerst de paleolandschappelijke setting van de site Leeuwarden 

Bullepolder beschreven (hoofdstuk 2). Daarna worden de resultaten de geologische opname 
besproken (Hoofdstuk 3) en de uitgevoerde 14C dateringen (AMS bepalingen) behandeld 

(hoofdstuk 4). Vervolgens worden de vooraf opgestelde onderzoeksvragen behandeld 

(hoofdstuk 5). Tot slot wordt in de synthese het paleolandschapsmodel beschreven van de 
site en directe omgeving (hoofdstuk 6). Daarbij wordt ook gebuikt gemaakt van de 

paleolandschappelijke kennis die uit eerdere geoarcheologische onderzoeken is opgedaan 
over de ontstaansgeschiedenis van de Middelzee in de omgeving van Leeuwarden. 
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Fig. 1. Locatie van de terpzoolsite Leeuwarden Bullepolder op de AHN-hoogtekaart van noordwest Friesland. LB: 

locatie Leeuwarden Bullepolder. 
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Fig. 2. Locatiekaart van de werkputten van de opgraving Leeuwarden Bullepolder met daarop de ligging van de 

profielkolomopnamen en de pollenbak waaruit monsters zijn genomen voor koolstofdateringen (rode balkjes). 
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2 Geologische setting 

De terplocatie Leeuwarden-Bullepolder ligt geografisch gezien in de overgangszone van klei- 
naar veengronden ten oosten van de voormalige Middelzee. Op basis van het geologische 

onderzoek dat in 2001 werd uitgevoerd tijdens het proefsleuvenonderzoek van het ARC aan 

de zuidelijke flank van deze terplocatie kan het volgende gezegd worden (Vos 2001):  
 

Op de toenmalige monsterlocatie is het Pleistocene zand aangetroffen op een diepte van 
3,53 m - NAP. Vernatting en de daaraan gekoppelde accumulatie van organische stof in de 

vorm van een 'smeerlaag' (veen/detritus gyttja) op de Pleistocene ondergrond begint in de 
Bullepolder vroeg in het Holoceen, namelijk rond 5275 v. Chr. De genese van deze laag is 

onduidelijk. Het kan de organogene basisafzetting zijn van een ondiepe poel, maar het kan 

ook de gemineraliseerde A-horizont van een oude bodem zijn geweest. Op de hoger gelegen 
Pleistocene zandkoppen in de regio begint de Holocene veenontwikkeling later met ca. 3200 

v. Chr., zoals Hemriksein-Garijp waar de Pleistocene ondergrond op 2,93 m - NAP ligt 
(4530±80; GrN 26539). De vroeg-Holocene veenontwikkeling bij Leeuwarden wordt 

veroorzaakt door een lokale regionale vernatting (kwel) die niet direct gekoppeld is aan de 
relatieve zeespiegelstijging.  

 
De venige sequentie boven de 'smeerlaag' is vanaf de basis sterk kleiig, wat betekent dat 

vorming plaatsvond binnen de directe invloedsfeer van de zee (sedimentatiegebied). Op 

basis van de diepte van het kleiige traject (2,15-3,47 m - NAP) van de veensequentie en op 
basis van een vergelijkbaar kleiig traject bij Sneek-Pasveer (Vos 2001), wordt het begin van 

de mariene invloed geschat op 3600 v. Chr.  Aanvullende dateringen zijn nodig om over deze 
ouderdom meer zekerheid te krijgen, aangezien een vergelijkbaar kleiig traject bij Wartena op 

ca. 2700 v. Chr. is gedateerd (Vos & Bakker 2017). In beide gevallen is er een aanzienlijk 
verschil in tijd met de vorming van de 'smeerlaag'.  

 

Vanaf 2,15 m tot 1,16 m - NAP bestaat de veensequentie uit puur veen. Het onderste deel 
bestaat uit eutroof rietveen (2,15-1,98 m -NAP), gevormd in een voedselrijk milieu. Het 

bovenste deel bestaat uit oligotroof veen (1.98-1,16 m - NAP), dat alleen gevoed werd door 
voedselarm regenwater. De eutrofe veenvorming begint rond 2150 v. Chr. en de oligotrofe 

veenvorming rond 1685 v. Chr. De oligotrofe veenvorming gaat in ieder geval door tot de 
vroege ijzertijd/midden-ijzertijd (ca. 630 v. Chr.). Een precieze datering is niet te geven omdat 

de datering van het oligotrofe veen onder later sedimenten een grote foutenmarge heeft 
(tussen 750 en 400 v. Chr.). Daarnaast kan ervan uit worden gegaan dat een deel van de 

oorspronkelijke top verloren kan zijn door erosie of oxidatie.  

 
Op monsterlocatie-1 van 2001 werd het oligotrofe veen afgedekt door een ca. 30 cm dik 

pakket van kwelderklei. Door de opgravers is dit kleipakket opgedeeld in klei-I en klei-II 
(Koopstra 2002). Op veel plekken was dit pakket vergraven. Dit bleek ook uit monsterlocatie-

2 waar klei-II alleen al 45 cm dik was, terwijl klei-I op deze plek een ingraving opvulde van 
1,20 m diep. Vermoedelijk zal een deel van het vergraven materiaal gebruikt zijn om de kern 

van de terp op te werpen, deze kern is echter destijds niet ontsloten. De oudste 

archeologisch gedateerde activiteiten komen uit de 1e eeuw v. Chr. Het gaat om kuilen en 
sloten die ingeklemd liggen tussen klei-I en klei-II. De oudste in de opgraving aangetroffen 

terplagen lijken te stammen uit de 1e eeuw n. Chr. Op basis van de aardewerkvondsten is 
klei-I gedateerd tussen ca. 400-100 v. Chr. en klei-II tussen 100 v. Chr. en 50 n. Chr. 
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In tegenstelling tot de archeologische bevindingen toen, bleek uit het geologisch onderzoek 
aan een van de gegraven depressies dat deze voorafgaand aan de vorming van de kleiIaag 

moet zijn gegraven (Vos 2002a). Er is een 14C-datering bekend van een laagje rietveen in de 

depressie. Dit veen is gevormd na het graven van deze depressie en heeft een ouderdom 
tussen 400 en 300 v. Chr. (gekalibreerd op 397-362 v. Chr en 270-262 v. Chr. met sigma-1). 

Door de beperking van het opgravingsterrein kon destijds niet met zekerheid worden 
vastgesteld hoe dit precies zat., maar het is feitelijk al een duidelijke aanwijzing dat er in de 

midden-ijzertijd activiteiten in het veen hebben plaatsgevonden. 
 

Tijdens de vroege- en volle middeleeuwen is de rand van de terp overslibd (klei-III). Door 
subrecente verstoringen was te weinig van deze overslibbing bewaard gebleven om de 

oorspronkelijke dikte van dit pakket te bepalen. Interessant was de aanwezigheid van een 

vegetatiehorizont van ca. 5 cm dik (monsterlocatie-2: 0,70-0,75 m - NAP: Vos 2002a). Deze 
'bodem' duidt op een periode met minder sedimentatie terwijl het gebied wel zo nat was dat 

de accumulatie van afgestorven plantaardig materiaal sneller verliep dan de oxidatie daarvan. 
Deze laag is mogelijk in verband te brengen met Tinga-achtige veengroei en vergelijkbaar 

met de vorming van het Tinga-veen rond Sneek omstreeks 300-600 n. Chr. (genoemd naar 
een vergelijkbaar veentje dat is waargenomen tijdens een geoarcheologische opname in de 

wijk Sneek-Tinga; Vos, 2001). Tijdens de opgraving van het ARC is deze laag niet gedateerd 

waardoor aanvullend onderzoek vereist is om uit te maken of deze laag inderdaad correleert 
met de andere bekende Tinga-achtige horizonten in Friesland.  

 
Op basis van bovenstaande geologische setting zijn de volgende onderzoeksvragen vooraf 

aan het nieuwe geologisch onderzoek tijdens de opgraving van 2015 opgesteld. Een deel van 
deze vragen is al beantwoord tijdens het eerdere onderzoek op deze locatie in 2001, maar 

mogelijk verdienen deze antwoorden een herziening in het licht van de nieuwe gegevens. 
 

Landschappelijke uitgangssituatie voor de aanleg van de terp: 
1. Bestaat de ondergrond van de terp uit veen of klei-op-veen? 
2. Hoe dik is het pakket veen onder de terp waar de terp op ligt; uit welke soorten veen 

bestaat dit pakket en hoe dik zijn deze lagen? 
3. Hoe zettinggevoelig zijn de afzettingseenheden onder de terplagen en zijn ze geschikt als 

zeespiegelindexpunten? 
4. Zijn er in de onderligende grondlagen oude bodemniveaus te herkennen ('vegetatie- 

horizons')? 
5. Hoe oud zijn de laageenheden/afzettingsmilieus onder en naast de terp (mogelijk Tinga-

achtig complex)? 

 

Landschappelijke situatie vlak voor en tijdens de terpbewoning: 
6. Hoe is het grenscontact tussen de kernterp (podium) en de onderliggende natuurlijke 

bodem; en hoe is het naastliggende contact tussen de eventuele terpuitbreidingslagen en 
de natuurlijke ondergrond; Is het podium aangelegd op een onverstoorde of verstoorde 
(vertrapte/beakkerde) ondergrond? 

7. Zijn er natuurlijke overstromingslagen in het terplichaam aanwezig, en zo ja, welke 
lithologische en sedimentologische karakteristieken hebben deze? 

8. Hoe zag het paleolandschap rond de onderzoeksterp eruit tijdens de verschillende 
sedimentatiefasen voor, tijdens en na de terpaanleg (landschapsreconstructie op basis 
van de beantwoording van bovengenoemde vragen)? 

9. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen wat betreft geologische en 
paleolandschappelijke ontwikkeling van de site Leeuwarden-Bullepolder in vergelijking 
met andere geoarcheologisch onderzochte veenontginningsnederzettingen zoals 
Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Sneek-Harinxmaland, Scharnegoutum, 
Arkum en de bekende locaties rond Wartena (Fr.). 
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10. Hoe wordt de geogenese van de Middelzee zichtbaar en waaruit bestaan de afzettingen 
van de Middelzee. Levert dit onderzoek gegevens op over de vorming van de Middelzee 
die eerder nog niet bekend waren of bevestigd kon worden? 

11. Wordt met het paleolandschappelijk onderzoek te Leeuwarden-Bullepolder de bestaande 
regionale wordingsgeschiedenis van dit deel van Oostergo bevestigd, of zijn er 
landschappelijke ontwikkelingen waarneembaar op basis waarvan de genese van dit 
gebied moet worden aangepast? 
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Fig. 3. Paleogeografische reconstructies van noordwest Friesland. 3a: 1500 v. Chr.; 3b: 750 v. Chr.; 3c: 500 v. Chr.; 

3d: 250 v. Chr.; 3e: 100 n. Chr.; 3f: 500 n. Chr.; 3g: 800 n. Chr; 3h: 1000 n. Chr. LB: locatie Leeuwarden 

Bullepolder. 
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3 Geologische opname 

De geologische profielkolomopnamen (Fig. 2) zijn alle gemaakt in de werkput 1. In totaal zijn 

drie profielkolommen opgenomen (Figs. 4 t/m 6). De lithologische beschrijvingen van de 

lagen in deze kolommen (in dit rapport sporen genoemd) zijn weergegeven in de Tabellen 2 
t/m 4. Daarnaast wordt in de tabellen van ieder spoor de interpretatie van het afzettingsmilieu 

(paleomileu), de archeologische datering en de archeologische fase gegeven.  
 

De absolute ouderdomsbepalingen uit de verschillende lagen – 14C dateringen – worden in 
Tabel 5 gepresenteerd (hoofdstuk 4). Het overzicht van de archeologische fasering van de 

site Leeuwarden-Bullepolder is weergegeven in onderstaande Tabel 1. De fasering is 

gebaseerd op het aangetroffen archeologisch vondstmateriaal en de 14C dateringen (zie 
Tabel 5).  

 

Tabel 1. Archeologische fasering van de archeologische en natuurlijke lagen van de site Leeuwarden-Bullepolder. 

In de tabellen 2 t/m 4 zijn alle lagen(natuurlijk en antropogeen) ‘sporen’ genoemd. 

Fase Subfase Archeologische beschrijving Datering 

9 
 

Antropogeen; opgebrachte grond 21e eeuw 

8       

  8c Antropogeen; demping van werkput 9 uit ARC-opgraving Opgraving 2001 

  8b Antropogeen; maaiveld vooraf aan 21e eeuw 2005? 

  8a Antropogeen; afgraving, ploegen/woelen, drainage 20e eeuw 

7       

  7b Natuurlijk; overslibbingsfase 3 Post-Romeins - middeleeuws 

  7a Natuurlijk; Tinga-achtige fase Post-Romeins 

6   Antropogeen; woonfase 3 Romeinse tijd 

5   Natuurlijk; overslibbingsfase 2 Romeinse tijd 

4   Antropogeen; woonfase 2 Romeinse tijd 

3   Natuurlijk; Overslibbingsfase 1 Late ijzertijd 

  3 (NAT) Natuurlijk; overslibbing Ca. 200 v.C. - 50 n.C. 

  3 (ANT) Antropogeen; activiteiten tijdens overslibbing Ca. 200 v.C. - 50 n.C. 

2   Antropogeen; woonfase 1 Ca. 350-200 v.C. 

  
2b 
(NAT) 

Natuurlijk; klapkleiafzetting tijdens woonfase 1 Late Midden-ijzertijd / late ijzertijd 

  
2b 
(ANT) 

Antropogeen; woonfase 1 tijdens klapkleiafzetting Late Midden-ijzertijd / late ijzertijd 

  2a Antropogeen; woonfase 1: bewoning op hoogveen Late Midden-ijzertijd 

1   Natuurlijk; veen Neolithicum tot in de ijzertijd (Vos 2001) 

  1d 
Natuurlijk; oligotroof milieu (heideplanten en veenmos 
dominant) 

Midden-ijzertijd / bronstijd 

  1c 
Natuurlijk; mesotroof milieu (veel houtresten berk en 
els): transformatie van eutroof naar oligotroof milieu 

Bronstijd / neolithicum   

  1b Natuurlijk; verkleiing (mogelijk Wormer afzetting) Neolithicum 

  1a 
Natuurlijk; eutroof tot mesotroof milieu (rietvegetatie 
dominant, ook houtresten) 

Neolithicum 

0   Natuurlijk; dekzand Pleistoceen 
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Toelichting kolomopname 1 (profiel 1, vanaf 16 m) 
De top van het Pleistocene zand (spoor 907) ligt op 2.25 m – NAP (bijlage: foto 3 t/m 5). Aan 

de basis van het bovenliggende veenpakket komt een klapklei of oplichtingsklei voor (spoor 

905). Tussen de 1.6 en 1.9 m – NAP is een kleiige rietveenlaag (S903) aanwezig. Deze laag 
vormt de laterale uitloper in het veen van de Wormergetijden afzettingen die zich in het 

Boorne getijdenbekken (Westergo) gevormd hebben. In het daarboven liggende veen komt 
vrij veel elzenhout voor (spoor 902). Dit wijst erop dat in deze veenvormingsfase op de locatie 

een broekbos heeft gestaan. Het daarop liggende veen is oligotroof van aard (spoor 901 t/m 
39; vanaf ca. 1,60-1,40 m – NAP). In deze veenvormingsfase is het veen zo hoog komen te 

liggen dat het niet meer overstroomd werd met voedselrijk water tijdens extreem hoog water 
(EHW). De bovenkant van dit veen is geoxideerd; verteerd aan de lucht. De veenoxidatie 

hangt samen met de veenontginning tijdens de midden-ijzertijd. Op dit veen liggen 

cultuurlagen die behoren tot de terp (spoor 37 t/m 2). Het grootste deel van terp ontbreekt 
door afgraving. De top van het terprestant (spoor 2) is geploegd met een woeler (Bakker 

2016). 
 

 
Fig. 4. Profieltekening Leeuwarden-Bullepolder, Werkput 1, profielkolom 1. Laagbeschrijving, zie Tabel 2. 

 
Tabel 2. Laagbeschrijving Leeuwarden-Bullepolder, Werkput 1, profielkolom 1. 

Spoor  Laagbeschrijving Paleomilieu  Arch. datering fase 

S2 

Klei, matig zandig (lp.15%), vuil-
donkergrijs, humeus, gehomogeniseerd 
(verploegd), rijk aan archeologisch 
materiaal. 

verploegde terplaag Subrecent 8a 

S38 

Klei, matig zandig (lp.15%), vuil-donkergrijs 
maar iets grijzer en iets minder bruin 
(humeus). Lijkt sterk op S2 maar wel 
minder archeologierijk. 

Terplaag Romeinse tijd, woonfase 2 4 

S40 

Klei, sterk humeus, organogeen, 
donkerbruin met zandkorrels Geen 
herkenbare plantenresten, beetje amorf, 
vrij veel houtskool. 

Terplaag 
Late Midden-ijzertijd / late 
ijzertijd 

2b 

S37 
Klei, idem S40 maar organogener en meer 
amorf (vergaan veen). 

Terplaag 
late Midden-ijzertijd / late 
ijzertijd 

2b 

S39 
Veen, donkerbruin oligotroof, heidetakjes, 
compact, droog, geoxideerd. 

Oligotroof moeras, top van 
het oorspronkelijke, 
natuurlijke veen (minus 
oxidatie). 

Vroege ijzertijd / bronstijd 1d 

S6 

Veen, mosveen met heidetakjes, lichtbruin, 
iets geoxideerd, vrij compact, vrij droog, 
niet amorf, matrix iets donkerder bruin 
(=oxidatie). 

Oligotroof moeras Vroege ijzertijd / bronstijd 1d 

S53 
Veen, oligotroof mosveen, Spaghnum 
(platig), heidetakjes, bruin, droog, compact. 

Oligotroof moeras Bronstijd 1d 
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S900 

Veen, oligotroof mosveen, heidetakjes, 
bruin tot donkerbruin (iets meer 
geoxideerd), iets gelaagd op de matrixkleur 
van het veen. 

Oligotroof moeras Bronstijd 1d 

S901 
Veen, afname Spaghnum, veel heidetakjes 
en ook wollegras, bruin tot roodbruin. 

Oligotroof moeras Neolithicum / Bronstijd 1d 

S902 
Veen, veel hout (els of berk), af en toe wat 
riet, compact, licht amorf, bruin tot 
roodbruin. 

Eutroof tot mesotroof 
moeras 

Neolithicum / Bronstijd 1c 

S903 
Veen, riet, kleiig, grijsbruin (= Wormer klei 
die uitwigt in het veen). 

Eutroof moeras Neolithicum 1b 

S904 Veen, riet, bruin, amorf, weinig hout. Eutroof moeras Neolithicum 1a 

S905 

Klapklei complex, bandjes humeuze klei 
(bruingrijs) met schone klei (lichtgrijs tot 
blauwgrijs), is platig afgezet met 
daartussen veeninsluitsels. 

Oplichtingsklei 
Late Midden-ijzertijd / late 
ijzertijd 

2b 

S906 
Veen, idem aan S904, veenlaag waar 
bovenliggende klapklei doorheen scheurt. 

Eutroof moeras Neolithicum 1a 

S907 

Zand, matig fijn (korrelgrootte ±155μm), top 
sterk humeus, zwart tot donkerbruin, oude 
A-horizont. Daaronder bruingrijs zand, ook 
matig fijn maar iets lemiger, C-horizont. 

Pleistoceen zand, 
dekzand met bodem 

Pleistoceen 0 

 

Toelichting kolomopname 2 (profiel 1, vanaf 85 m) 

De natuurlijke laagsequentie van kolom 2 wijkt af van kolom 1, voornamelijk omdat deze 
kolom buiten de feitelijke terp ligt (bijlage: foto 6 en 7). De diepte van het Pleistocene zand is 

vergelijkbaar (hier spoor 913; >2.40 m – NAP), maar de klapkleilagen zijn hier sterker 
ontwikkeld en bestaan uit meerdere lagen die dwars door de veenlagen lopen (spoor 910 en 

256). Deze kleilagen dateren uit een veel latere periode dan het veen want ze zijn pas 

gevormd na de eerste ontginningsactiviteiten in de midden-ijzertijd. Vanaf dat moment daalde 
het maaiveld sterk, waardoor tijdens EWH de gegraven sloten water aanvoerden in plaats 

van afvoerden. Dit water bevatte klei uit het kustgebied en omdat het ontwaterde veen veel 
scheuren bevatte liep dit slibwater vanuit de sloten in deze scheuren. Het veen ging drijven 

op dit water en overslibde aanvankelijk niet. De huidig zichtbare klapklei is gevormd uit de 
accumulatie van slappe klei die achterbleef in deze scheuren. Dat de afzetting van klapklei, 

ook wel oplichtingsklei genoemd, juist buiten de terp sterker ontwikkeld is, komt doordat hier 
geen (zware) terplagen op het veen rusten om te voorkomen dat het veen oplichtte.  
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Fig. 5. Profieltekening Leeuwarden-Bullepolder, Werkput 1, profielkolom 2. Laagbeschrijving, zie Tabel 3.  

 
Het pakket oligotroof veen (spoor 277; vanaf ca. 1,60-1,80 m – NAP) is minder dik doordat op 

deze locatie de top van het veen verdwenen is. Buiten de terp komt het oligotrofe veen vooral 

nog voor waar dit veen door zetting in het onderliggende veenpakket gedrukt is (komvorm). In 
tegenstelling tot de in 2001 opgegraven zuidflank, zijn aan deze noordflank geen sporen van 

veenwinning in de vorm van kuilen gezien. Dat het oligotrofe veen hier grotendeels is 
verdwenen, komt hoofdzakelijk door oxidatie, veroorzaakt door de ontginning van het veen 

waarvan de vele ontwateringsloten getuigen.  
 

De top van het vertrapte restant van het geoxideerde veen (spoor 285; 1,23 m – NAP) is 

afgedekt met vrij schone kwelderklei met siltlaagjes (spoor 284/268; aan de basis 1,18 m – 
NAP). De top 10-15 cm van deze klei is vuilgrijs (spoor 214) en bevat dichter na de terp toe 

meer archeologische indicatoren (zie ook tabel 4 over kolomopname 3: spoor 214 en 253). In 
de top van deze verrommelde kwelderklei, die daar enkele doorgaande siltlaagjes bevat, ligt 

de bij de geologische setting genoemde zwarte gelaagdheid (spoor 224 en 232; op ca. 1,0 m 
– NAP). Dit is het geoxideerde restant van een Tinga-achtige veenhorizont. Deze laag is 

afgedekt met jongere kwelderklei (spoor 283). Het voorkomen van veenvorming geeft 
enerzijds aan dat op deze plek destijds niet meer gewoond werkt, anderzijds geeft het aan 

dat het sedimentatiemilieu rustiger werd. Dit kan verklaard worden doordat na verlating de 

sloten niet meer werden onderhouden, Dit stopte de verdere ontwatering van het veen en 
daarmee de bodemdaling. 
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Tabel 3. Laagbeschrijving Leeuwarden-Bullepolder, Werkput 1, profielkolom 2. 

Spoor  Laagbeschrijving Paleomilieu  Arch. datering Fase 

S283 
Klei, sterk siltig (lp.25%), lichtbruingrijs, 
iets humeus, fijne siltlaagjes. 

Kwelderafzetting 
Post-Romeins - 
middeleeuws 

7b 

S224+232 
Klei, zwarte laag / onregelmatig 
zwartgevlekt (door bioturbatie, wormen), 
waarschijnlijk veenrestant. 

Tinga-achtige horizont Post-Romeins 7a 

S214+268 
Klei, uiterst siltig (lp. 20%), iets vuilgrijs, 
licht humeus, vrij stug, spoor van 
siltlaagjes in de top.  

Kwelderafzetting; oude 
bouwvoor 

Romeinse tijd 6 

S284 
Klei, sterk siltig (lp.25%), lichtgrijs, vrij 
plastisch, matig tot sterk ijzerhoudend. 

Kwelderafzetting Romeinse tijd 5 

S285 
Veen, donkerbruin, iets kleiig, 
onregelmatige top, iets verstoord, 
vertrapte veenlaag? 

Top van het veraarde 
veen: oud loopvlak 

Romeinse tijd 4 

S277 
Veen, oligotroof, heidetakjes, roodbruin, 
wordt snel zwart. Er ontbreekt een 
duidelijke Spaghnum laag. 

Oligotroof moeras Vroege ijzertijd / bronstijd 1d 

S278 
Veen, riet met hout (S278 is gelijk aan 
S267; dezelfde laag die gescheiden door 
klapklei). 

Eutroof tot mesotroof 
moeras 

Bronstijd / neolithicum   1c 

S267 
Rietveen met hout (Spoor 278 = 267 = 
zelfde laag gescheiden door klapklei), 
bruin. 

Eutroof tot mesotroof 
moeras 

Bronstijd / neolithicum   1c 

S274 
Veen, riet, met meer hout dan spoor 267 
(waarschijnlijk els en berk), bruin, vrij 
amorf en daardoor snel zwart. 

Eutroof tot mesotroof 
moeras 

Bronstijd / neolithicum   1c 

S256 

Klapklei, scherpe grenzen, blauwgrijs, 
niet humeus, vrij slap en heel licht 
(subrecent) doorworteld. De klapkleilaag 
loopt dwars door veenlagen. 

Oplichtingsklei 
Late Midden-ijzertijd / late 
ijzertijd 

2b 

S908 Veen, riet, licht kleiig, grijsbruin. Eutroof moeras Neolithicum 1b 

S909 Veen, riet, lichtbruin, pluizig. Eutroof moeras Neolithicum 1a 

S910 
Klapklei, lichtbruingrijs, humeus, loopt 
dwars door veenlagen, subrecent 
doorworteld van boven. 

Oplichtingsklei 
Late Midden-ijzertijd / late 
ijzertijd 

2b 

S911 
Veen, riet, roodbruin, sterk amorf, 
verkleurt snel zwart door amorfiteit. 

Eutroof moeras Neolithicum 1a 

S912 
Veen, zeer sterk amorf met riet (van 
bovenaf), roodbruin tot donkerbruin. 

Eutroof moeras Neolithicum 1a 

S913 

Zand, matig fijn (korrelgrootte ±160μm), 
donkergrijs tot zwart. Top sterk humeus 
(A-horizont) naar onder toe lichtbruingrijs 
zand, matig fijn, licht humeus. 

Pleistoceen zand, 
dekzand met bodem 

Pleistoceen 0 

 

Toelichting kolomopname 3 (profiel 1: vanaf 71 m) 
Op de locatie van kolom 3 is de oorspronkelijke oligotrofe top van het veen volledig 

verdwenen door oxidatie en het graven van een sloot in het veen (spoor 259 t/m 261). 
Klapkleilagen (spoor256) dringen vanuit de sloot in het onderliggende en naastliggende 

veenpakket (bijlage: foto 8 en 9). Deze klapklei heeft dezelfde lithologie als die van een 
slootvulling (spoor 260). Dit ondersteunt de genese van de klapklei op deze locatie zoals 

gesteld bij de beschrijving van kolomopname 2. De slootvullingen S259 en S260 zijn 
archeologisch gedateerd in de late ijzertijd. Dit houdt in dat de veenoplichting – wat de 

oorzaak is van de klapkleivorming – vooral heeft plaatsgevonden in de late ijzertijd. Omtrent 

deze periode is het gebied voor de eerste keer verlaten. Daarvan getuigen niet alleen 
dichtgeslibde sloten zoals deze, maar ook een dunne sliblaag die is aangetroffen op de 

oudste bewoningslagen van de kern van de oudste nederzetting (Bakker 2016). 
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 Fig. 6. Profieltekening Leeuwarden-Bullepolder, Werkput 1, profielkolom 3. Laagbeschrijving, zie Tabel 4 

 

Over de dichtgeslibde sloot ligt een vuilgrijze kleilaag (spoor 269; aan de basis ca. 1,28 m – 
NAP) die gelijktijdig het oude loopvlak vormt met spoor 285 uit kolom 2 (bijlage: foto 10). Dit 

loopvlak stamt uit de tweede bewoningsfase (fase 4). Deze loopvlakken worden afgedekt met 
lichtblauwgrijze overslibbingen (spoor 268 en 284: fase 5) die getuigen van een tweede 

verlating, of in ieder geval van een periode dat dit deel van de locatie niet werd gebruikt. In de 

top van de overslibbing bevindt zich weer de vuilgrijze horizont met daarin insluitsels van 
houtskool en aardewerk (spoor 214: fase 6). Deze laag, die hier vuiler is dan in kolom 2, duidt 

weer op menselijke activiteiten. Het zwarte laagje, oftewel de Tinga-achtige horizont, rust 
hierop (spoor 224 en 257; ca. 1,05 m – NAP). 

 
Interessant is dat meer naar het noorden toe de dikte van het pakket aan opgeslibde klei 

tussen de top van het veen en de Tinga-achtige horizont lijkt af te nemen. Bij deze kolom is 
de dikte gemiddeld 25 cm. Bij kolom 2 is dat gemiddeld 20 cm en aan het noordelijke 

eindpunt van werkput 1(op ca. 91 m) bedraagt het nog maar 15 cm. Dit steekt schril af bij het 

punt waar de Tinga-achtige horizont voor het eerst zichtbaar wordt in werkput 1 (op ca. 60 m; 
op 1,05 m – NAP), waar de dikte van de onderliggende kleilagen gezamenlijk nog een 35 cm 

bedraagt. Enerzijds kan dit veroorzaakt zijn door zakking van het terplichaam waarbij de 
betredingszone direct om de terp heen mee zakte. Dit is echter niet waarschijnlijk want de 

terp werd vooral in de loop van de Romeinse tijd uitgebreid. Het kan ook zijn dat verder naar 
het noorden, of het noordwesten toe, het veen hoger lag omdat dit oorspronkelijk ook zo was, 

of omdat het iets later is ontgonnen. Dit wordt ondersteund door het feit dat de eerste 

overslibbingsklei (fase 3) niet aanwezig is aan het eind van werkput 1.  
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Tabel 4. Laagbeschrijving Leeuwarden-Bullepolder, Werkput 1, profielkolom 3. 

Spoor  Laagbeschrijving Paleomilieu  Arch. datering Fase 

1 Subrecente bouwvoor Omgewerkte grond Recent 8b 

2 
Verploegde laag (minder archeologie dan 
in eerdere kolommen 

Omgewerkte grond Subrecent 8a 

233 
Klei, sterk siltig (lp.25%), lichtbruingrijs, iets 
humeus, fijne siltlaagjes. 

Kwelderafzetting 
Post-Romeins - 
middeleeuws 

7b 

257-
224 

Klei, zwarte laag / onregelmatig 
zwartgevlekt (door bioturbatie, wormen), 
waarschijnlijk veenrestant. 

Tinga-achtige horizont Post-Romeins 7a 

214 
Klei, iets siltig; hier vuiler, humeuzer en 
minder siltig dan in kolom 2 

Kwelderafzetting: oude bouwvoor Romeinse tijd 6 

253 
Klei. Iets siltig: minder vuil en iets lichter 
van kleur dan S214, vrij egaal (basis van 
S214) 

Kwelderafzetting: oude bouwvoor Romeinse tijd 5 

258 Klei, iets siltig; vuil Kwelderafzetting: oude bouwvoor Romeinse tijd 4 

259-
260 

Klei, grijs en iets siltig; gelaagd met 
lichtgrijze klei en grijze iets humeuze klei 
(vrij slap) 

Kwelderopvulling van de sloot Late ijzertijd  3 

261 
Klei, basis van slootvulling en bestaat uit 
dezelfde klei als spoor 256 (zie hieronder) 

Slootvulling 
Late Midden-
ijzertijd / late 
ijzertijd 

2b 

255 Veen met veel hout (berk en els) Mesotroof milieu   1c 

256, 
235 

Klapklei, scherpe grenzen, blauwgrijs, niet 
humeus, vrij slap en heel licht (subrecent) 
doorworteld. De klapkleilaag loopt dwars 
door veenlagen. 

Oplichtingsklei 
Late Midden-
ijzertijd / late 
ijzertijd 

2b 

262, 
263, 
81 

Veen met hout (berk, els), aan de basis 
minder hout 

Mesotroof milieu, aan de basis  
Bronstijd / 
neolithicum   

1c 

4 Dateringen 

Voor het geologisch-paleolandschappelijk onderzoek van de onderzoekslocatie Leeuwarden-

Bullepolder zijn 14C-dateringen uitgevoerd aan drie monsters. De dateringen zijn uitgevoerd 
door het dateringslaboratorium in Poznan (Polen). De dateringsresultaten zijn weergegeven 

in Tabel 5. De uitkomsten zijn gekalibreerd volgens IntCal 13 in het programma OxCal 4.2. 
Het gedateerde materiaal betreft het restant van de top van het Hollandveen onder de terp en 

het Tinga-veen aan de flank van de terp. Het Hollandveen is bemonsterd in kolom 1 (spoor 6) 
en de monsters van het Tingaveen zijn afkomstig uit een pollenbak in kolom 3 (spoor 224 en 

257). Voor de chronostratigrafische interpretatie van de site wordt gebruik gemaakt van de 

veendateringen (Tabel 6), die genomen zijn ten tijde van de ARC-opgravinging in 2001 
(Koopstra, 2002; Vos, 2002). 
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Tabel 5. 14C dateringen Leeuwarden-Bullepolder (GIA-140). 

 
Tabel 6. 14C dateringen Leeuwarden-Bullepolder – ARC opgraving (Vos, 2001). 

 

De paleolandschappelijke informatie, die uit de verkregen dateringen van de tabellen 5 en 6 
afgeleid kunnen worden, zijn: 

- De oligotrofe veenvorming op de locatie Leeuwarden Bullepolder is zeker doorgegaan 
tot in de vroege ijzertijd. (LB-2,  Tabel 6; terminus post quem datering).  

- De top Hollandveen datering uit kolom 1 (VNR 938, Tabel 5) rond 1005 v. Chr. geeft 
aan dat hier een aanzienlijk deel van het veen verdwenen is door oxidatie: circa 350 
jaar veenvorming mist op deze locatie. 

- De datering van de kleiige rietveenvulling van de ingraving in het oligotrofe veen uit 
de ARC opgraving van 2001 (LB-1,  Tabel 6) geeft de ouderdom van de eerste 
mariene invloed (kleisedimentatie) rond de site: ca. 320 v. Chr. Deze ouderdom sluit 
goed aan bij de archeologische datering van de slootvulling uit kolom 3 (S261), die in 
de late midden-ijzertijd of het begin van de late ijzertijd geplaatst wordt. 

- Het Tingaveen stamt uit de 5e eeuw n. Chr. (VNR 565A en B; Tabel 5). Dit veen kon 
zich vormen in de periode dat het kweldergebied vernatte doordat de ontwatering van 
het gebied verslechterd was. Deze vernatting is te verklaren door de afnemende 
bewoningsintensiteit in de laat-Romeinse tijd waardoor de antropogene activiteiten 
verminderden en de kunstmatige drainage van het gebied via sloten verslechterde.  

 
 
  

Monster 

nr. 

Lab. code x- en y 

coördinaten 

Diepte 

in m 

NAP 

Laageenheid 

 

Gedateerd 

materiaal 

14C-jaren 

BP 

Foutenmarge 

(2-S) 

Beste 

schatting 

VNR 

565A 

Poz-81088 185.238 / 

581.503 

-1.07  Geoxideerd 

veen (Tinga 

laagje) 

(kolom 3: spoor 

257) 

Verkoold/ 

geoxideerd 

plantenmateriaa

l 

1585±30 406-544 n. 

Chr. 

470 ± 50 

n. Chr. 

VNR 

565B 

Poz-81089 185.238 / 

581.503 

-1.07  Geoxideerd 

veen (Tinga 

laagje) 

(kolom 3: spoor 

224) 

Verkoold/ 

geoxideerd 

plantenmateriaa

l 

1595±30 401-540 n. 

Chr. 

470 ± 50 

n. Chr. 

VNR 938 Poz-81260 185.239 / 

581.448 

-1.20  Top 

Hollandveen 

(kolom 1: spoor 

6) 

Veenmatrix 2845±30 1110-921 v. 
Chr. 

1000 ± 50 

v. Chr. 

Monster 

nr. 

Lab. code x- en y 

coördinaten 

Diepte 

in m 

NAP 

Laageenheid 

 

Gedateerd 

materiaal 

14C-jaren 

BP 

Foutenmarge 

(2-S) 

Beste 

schatting 

LB-1, 

location 2 
GrN 26888 185152 / 581396 2.42-

2.43 
Kleiig rietveen 

uit gegraven 

depressie 

Matrix kleiig 

rietveen 

2290±40 407-208 v. 

Chr. 

320 ± 70 

v. Chr. 

LB-2,  

location 1 
GrN 26889 185255 / 581380 1.19-

1.20 
Top oligotroof 

veen onder 

terp-

ophogingslaag 

Bulk-sample 

oligotroof veen 

2490±40 781-417 v. 

Chr. 

630 ± 100 

v. Chr. 
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5 Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Bestaat de ondergrond van de terp uit veen of klei-op-veen? 
 
De ondergrond onder bestaat uit oligotroof veen. De top van dit veen is geoxideerd. 
 

2. Hoe dik is het pakket veen onder de terp waar de terp op ligt; uit welke soorten veen bestaat 
dit pakket en hoe dik zijn deze lagen?  

 
Het veenpakket tussen de Pleistocene ondergrond en de eerste terplaag is ca. 2.0 m dik (zie 
profiel 1, kolomopname 1). Aan de basis van het veenpakket komen klapklei (oplichtingsklei) 
en Wormer kleilaagjes voor. De veensequentie daarboven bestaat uit eutroof veen (rietveen 
en houtveen) en oligotroof veen (heide, veenmos, wollegras). Het oligotrofe veen is vooral 
onder de kernterp gewaard gebleven (0,3 tot 0,4 m dik), maar ook hier is de top van het veen 
geoxideerd en verdwenen. Naast de kernterp is het oligotrofe veen volledig verdwenen door 
oxidatie. 

 
3. Hoe zettinggevoelig zijn de afzettingseenheden onder de terplagen en zijn ze geschikt als 

zeespiegelindexpunten? 
 
De veenafzettingen zijn zeer zettingsgevoelig en het veenmateriaal is niet geschikt als 
zeespiegelindexpunt. 
 

4. Zijn er in de onderligende grondlagen oude bodemniveaus te herkennen ('vegetatiehorizons')? 
 
Nee, alleen de vertrapte top van het veen kan beschouwd worden als een veenbodem 
(geoxideerd veen). 
 

5. Hoe oud zijn de laageenheden/afzettingsmilieus onder en naast de terp (mogelijk Tinga-achtig 
complex)? 
 
De lokale start van de Basisveenvorming lag rond 2700 en 2500 v. Chr. Deze late datering 
kan verklaard worden doordat net op deze plek een Pleistocene zandopduiking ligt die later 
met veen zal zijn overgroeid dan de omliggende lagere delen. De veenvorming ging door 
totdat het gebied ontgonnen werd in de midden-ijzertijd (rond 400 v. Chr.). Naast de kernterp 
is het veen afgedekt met klei en in deze deklaag is een Tinga-achtige horizont aanwezig 
(profiel 1, kolomopname 3). Organisch materiaal uit die laag is gedateerd en heeft een 
ouderdom van ca. 470 n. Chr. (Tabel 5). 
 

6. Hoe is het grenscontact tussen de kernterp (podium) en de onderliggende natuurlijke bodem; 
en hoe is het naastliggende contact tussen de eventuele terpuitbreidingslagen en de 
natuurlijke ondergrond; Is het podium aangelegd op een onverstoorde of verstoorde 
(vertrapte/beakkerde) ondergrond? 
 
De kernterp ligt op een oligotrofe veenbodem. De top van het veen is geoxideerd en 
waarschijnlijk is de oxidatie al begonnen tijdens de ontginning in de midden-ijzertijd. Buiten de 
terp is het meeste oligotrofe veen verdwenen. Allen richting het noorden zijn nog delen van dit 
veen over. Terpuitbreidingslagen zijn vooral aangelegd op kleilagen die zijn afgezet in de late 
ijzertijd en daarna. 

 
7. Zijn er natuurlijke overstromingslagen in het terplichaam aanwezig, en zo ja, welke 

lithologische en sedimentologische karakteristieken hebben deze? 
 
Zowel in het terplichaam als daaronder in het Hollandveen. In het veen zijn klapkleien 
aanwezig; oplichtingskleien die zich vormden aan het einde van de midden-ijzertijd en de late 
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ijzertijd toen bij extreem hoogwater (stormperioden) het veen niet onderwater liep maar de top 
van het veen ging drijven. De klapkleien bestaan uit slappe, lichtgrijze klei en zijn afgezet in de 
veenscheuren tijdens het drijven van het veen. In het terplichaam zijn op enkele plekken niet- 
of deels vergraven overslibbingslagen aangetroffen die te dateren vallen in de late ijzertijd 
toen de plek tijdelijk verlaten is geweest. 
 

8. Hoe zag het paleolandschap rond de onderzoeksterp eruit tijdens de verschillende 
sedimentatiefasen voor, tijdens en na de terpaanleg (landschapsreconstructie op basis van de 
beantwoording van bovengenoemde vragen)? 
 
Het landschap in de vroege ijzertijd bestond uit oligotroof veen. De bewoning op het oligotrofe 
veen is archeologisch gedateerd in de tweede helft van de midden-ijzertijd (ca. 4e en 3e eeuw 
v. Chr.). Door het graven van sloten – die aansloten op het westelijk gelegen kwelderkreken 
systeem – werd het veen kunstmatig ontwaterd en daarmee ook goed toegankelijk. Hierdoor 
zakte echter het veenoppervlak. Via het antropogene slotenpatroon kon de zee deze plek 
bereiken tijdens extreem hoge waterstanden (springtijd / stormvloeden). Aan het einde van de 
midden-ijzertijd en het begin van de Iate ijzertijd, kwamen de incidenteel extreem hoge 
waterstanden zelfs boven het maaiveld uit. Het veen raakte in die tijd echter niet overstroomd 
maar de top scheurde los van de ondergrond en ging drijven. Toen in de loop van de late 
ijzertijd het veen zijn ‘drijvend vermogen’ verloor (zuurstof uit de bodem verdween) werd het 
overspoeld door de zee en werd klei afgezet op het veen. Vanaf dat moment veranderde het 
landschap in een klei-op-veen gebied met een kweldermilieu. 

 
9. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen wat betreft geologische en paleolandschappelijke 

ontwikkeling van de site Leeuwarden-Bullepolder in vergelijking met andere geoarcheologisch 
onderzochte veenontginningsnederzettingen zoals Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg 
Oost, Sneek-Harinxmaland, Scharnegoutum, Arkum en de bekende locaties rond Wartena 
(Fr.). 
 
De overeenkomst is dat alle sites in het veenrandgebied grenzend aan het getijdenlandschap 
gevormd zijn. Bijzonder van de site Leeuwarden-Bullepolder is dat het veen tijdens de eerste 
mariene invloeden niet overstroomd raakte maar ging drijven. Dit verschijnsel dat zich 
kenmerkt door het voorkomen van lagen klapklei die door het veen snijden, is nauwelijks bij 
de ander sites waargenomen. Alleen in Sneek-Harinxmaland is bij een enkele sloot een beetje 
slappe klei aangetroffen in een veenscheur, dit zijn echter niet de verreikende lagen die bij 
Leeuwarden-Bullepolder zijn gezien. Het voorkomen van zoveel klapklei heeft overigens wel 
grote overeenkomsten met de midden-ijzertijd en late ijzertijd veennederzettingen in de 
Vergulde Hand West in Vlaardingen (Vos, 2015). 
 

10. Hoe wordt de geogenese van de Middelzee zichtbaar en waaruit bestaan de afzettingen van 
de Middelzee. Levert dit onderzoek gegevens op over de vorming van de Middelzee die 
eerder nog niet bekend waren of bevestigd kon worden? 
 
Nadat het veen zijn ‘drijvend vermogen’ verloor in de late ijzertijd is het gebied overslibd met 
kwelderklei. Deze klei werd aangevoerd via de Middelzeegeul; de voorloper van de latere 
Middelzee. 
 

11. Wordt met het paleolandschappelijk onderzoek te Leeuwarden-Bullepolder de bestaande 
regionale wordingsgeschiedenis van dit deel van Oostergo bevestigd, of zijn er 
landschappelijke ontwikkelingen waarneembaar op basis waarvan de genese van dit gebied 
moet worden aangepast? 

 
De ontwikkeling sluit grotendeels aan bij de landschapsgenese van het ARC-onderzoek in de 
Bullepolder met dat verschil dat de oorzaak van de klapkleivorming, te weten een vroege 
ontginning van het veen in de midden-ijzertijd,  toen niet was onderkend. Destijds zijn er geen 
duidelijke sporen gezien van menselijke activiteiten ouder dan de 1e eeuw v. Chr. Een andere 
opvallende zaak is de vrij late datering van het Tinga-achtige veen op deze plek. Het is 
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beduidend later dan de datering van het Tinga-achtige veen in Wartena-Noord dat gedateerd 
is in de 3e eeuw n. Chr. en voorgegaan wordt door de vorming van kleiig veen dat met dunne 
humeuze klei is geband. 
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6 Landschapssynthese 

Het begin van de veenvorming op het Pleistocene zand is niet gedateerd op de huidige 
opgravingslocatie. De basis Basisveen datering op een diepte van 3,64 m – NAP (LB-6; in 

tabel 3 uit Vos, 2001) uit de nabijgelegen ARC-opgraving geeft een ‘te oude’ datering 

namelijk rond 5265 v. Chr. (LB-6; in tabel 3 uit Vos, 2001). Het gaat hier waarschijnlijk om 
een paleo-bodem (‘zwarte smeerlaag’) en niet om het begin van de kustveenvorming op deze 

locatie. Bij Hempens onder Leeuwarden is het veen op een Pleistocene zandopduiking 
gedateerd met een dieptevariatie tussen 3,71 en 2,77 m – NAP (Smeerdijk, 2007;  in Moens, 

2011). Dit veen is in het tijdinterval tussen ca. 3215 en 2770 v. Chr. gevormd. Ook onder de 
terp van Leeuwarden-Bullepolder, waar in 2015 de GIA-opgraving plaatsvond, bevind zich 

een Pleistocene zandopduiking. Het Pleistocene zand ligt in de buurt van de oudste 

bewoningskern relatief hoog met 2,2 m – NAP (spoor 907: kolomopname 1). Op basis van de 
bevindingen bij Hempens, wordt geschat wordt dat op deze hoge locatie de vorming van het 

Basisveen startte tussen 2700 en 2500 v. Chr.  
 

Aan de basis van het veenpakket komt een kleiig veentraject voor. Dit kleiige niveau betreft 
de uiterste kleiverbreiding van de Wormerafzettingen in het randgebied van het toenmalige 

kustveen. De vermoedde basis van dit traject in de vorm van eutrofe veenvorming, is in de 
ARC-opgravingsputten op een diepte rond 2,5 m – NAP gedateerd op ca. 2150 v. Chr. (LB-4; 

in tabel 3 uit Vos, 2001). Dit kleiige traject ligt bij kolom 1 van de GIA-opgraving hoger (spoor 

903: 1,6 en 1,9 m – NAP). De hogere ligging hangt samen met een veel geringere 
veencompactie die weer te verklaren is met de (klinkvrije) Pleistocene zandopduiking op deze 

plek. Waarschijnlijk is het kleiige traject daar ook rond 2000 – 2150 v. Chr. gevormd. Dat is 
ruim 500 jaar later dan de datering van de Wormer-afzetting bij de site Wartena-Noord, die 

rond 2700 v. Chr is bepaald (Vos & Bakker 2017). Met 3,14 m – NAP ligt de afzetting daar 
ook aanzienlijk dieper dan in de Bullepolder. 

 

Na de vorming van dit kleiige veen heeft zich een broekbosvegetatie ontwikkeld in de 
Bullepolder, daarvan getuigen de vele resten elzenhout in het veen dat op het kleiige veen 

ligt. Daarna wordt het veen oligotroof wat er op duidt dat het veen niet meer overspoeld werd 
met voedselrijk water tijdens extreem hoogwater perioden. Het begin van deze 

hoogveenvorming wordt geschat rond 1685 v. Chr. (tabel 3 uit Vos 2001 ). Veenvorming liep 
zeker door tot in de vroege ijzertijd, de top van het veen is namelijk gedateerd op ca. 630 v. 

Chr. (tabel 6). Het is zelfs aannemelijk dat veengroei doorging tot de eerste 
ontginningsactiveiten van de mens in dit gebied in de midden-ijzertijd; door oxidatie zal de 

oorspronkelijke top van het veen namelijk verdwenen zijn. Dit wordt geïllustreerd door de top 

van het oligotrofe veen in de opgravingsputten van 2015.  Dit is het best bewaard gebleven 
onder de terplagen (kolom 1), waar het beschermd was tegen sterke oxidatie aan de lucht. 

Desondanks is toch nog relatief veel veen verdwenen gelet op de datering van 1000 v. Chr. 
van de top van het veen op deze plek (VNR 938; Tabel 5). Overigens moet daarbij vermeld 

worden dat dit monster uit het nog vrij intacte veen kwam dat direct onder een veraarde 
veenlaag lag. Deze ‘verstoorde’ top van het veen zal dus jonger dateren. Buiten de kern van 

de terp bleek het oligotrofe veen grotendeels verdwenen door oxidatie.  

 
De bewoning op het oligotrofe veen van de opgravingslocatie van 2015 is archeologisch 

gedateerd in de tweede helft van de midden ijzertijd (ca. 4e en 3e eeuw v. Chr.). Door het 
graven van sloten – die aansloten op het westelijk gelegen kwelderkreken systeem – werd 

het veen kunstmatig ontwaterd en daarmee ook goed toegankelijk. Hierdoor zakte echter het 
veenoppervlak. Deze bodemdaling, en in mindere mate de doorgaande zeespiegelstijging, 
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zorgde ervoor dat het gebied gevoelig werd voor overstromingen. Via het antropogene 
slotenpatroon kon de zee deze plek bereiken tijdens extreem hoge waterstanden (springtijd / 

stormvloeden). Aan het einde van de midden-ijzertijd of het begin van de Iate ijzertijd, 

kwamen de incidenteel extreem hoge waterstanden zelfs boven het maaiveld uit. De top van 
het veen raakte in die tijd echter niet overstroomd maar scheurde los van de ondergrond en 

ging drijven.  
 

Onder het drijvende veen werd slappe klei afgezet, de zogenaamde klapkleien of 
oplichtingskleien. Na een periode van extreem hoogwater kwam het opgetilde veen op de 

klapklei te liggen. De aanwezige scheuren met lucht in de veenbodem (gevolg drainage) 
waren de grote oorzaak dat het veen – inclusief de daarop liggende nederzetting – bij 

extreem hoogwater ging drijven. De landschapsgenese van drijvend veen en de vorming van 

klapkleien komt sterk overeen met wat is waargenomen op het terrein van de Vergulde Hand 
West in Vlaardingen (Vos, 2015). Over tijd nam het drijvend vermogen van het veen af. De 

sloten die zeewater aanvoerden, werden niet meer onderhouden en slibden dicht, waardoor 
het veengebied vernatte. In de late ijzertijd raakte het veen overstroomd bij extreem 

hoogwater, dit zorgde voor opslibbing van het veen. Het feit dat de sloten niet meer werden 
onderhouden en de aanwezigheid van een sliblaag over de oudste bewoningslagen zijn 

indicatief dat de plek toen niet meer werd bewoond (Bakker 2016). In de Romeinse tijd raakte 

de plek opnieuw bewoond. De eerdere bewoningslocatie werd gedurende die periode 
aanzienlijk opgehoogd en uitgebreid (Bakker 2016; Koopstra 2002).  

 
In de laat-Romeinse tijd raakte het gebied verlaten. Het jongste aardewerk dat in verband met 

terpbewoning vooraf aan de middeleeuwen kan worden gebracht, bestaat uit het zogenaamd 
Driesum aardewerk wat voorkomt vanaf de tweede helft van de 3e eeuw en in omloop blijft tot 

in de 4e eeuw (Bakker 2016). Met het verlaten van de plek namen ook de antropogene 
ontwateringsactiviteiten af. Dit resulteerde in een stijging van het lokale grondwaterpeil door 

het dichtslibben van de sloten, wat hernieuwde vorming van veen mogelijk maakte. De lokale 

Tinga-achtige veenhorizont is gedateerd rond 470 n. Chr. (VNR 565A en B; Tabel 5). In de 
middeleeuwen keerde de mens terug en werd het gebied op grote schaal in cultuur gebracht. 

Dit leidde tot een aanzienlijke bodemdaling van het klei-veengebied waardoor het frequent 
overspoeld werd bij hoge stormwaterstanden. De vorming van een relatief dikke 

kwelderkleilaag was het gevolg. Dit sedimentatieproces ging door tot aan de bedijkingen in de 
late middeleeuwen.  
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A  Fotobijlage – rapportage paleolandschappelijke opname 
Leeuwarden Bullepolder 

 
Foto 1. Overzicht van de opgraving gericht op het oosten tijdens de open dag (foto: J. van Gent). 

 

 
Foto 2. Overzicht van werkput 1 gericht op het noorden (foto: Deltares). 
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Foto 3. Overzicht van kolom 1 in werkput 1 (foto RUG/GIA; zie Fig. 4 en Tabel 2. 

 

 
Foto 4. Een van de plekken waar tot in het Pleistocene zand is gegraven. Dit liep daarna snel vol met grondwater (foto: 

RUG/GIA).  
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Foto 5. Detail van veensequentie aan rechterkant van kolom 1 (foto: RUG/GIA). Van onder tot boven: spoor 906 bestaat 

uit rietveen en ligt hier deels onder de klapklei (spoor 905), spoor 904 bestaat uit rietzeggeveen met spoor hout erin. 

Daarboven ligt de gelige, of grijsbruine laag rietveen van spoor 903. Daarop volgt een dik pakket broekveen (spoor 

902), gevolgd door vier oligotrofe veenlagen (spoor 901, 900, 53 en 45). Spoor 54 bestaat ook uit gecompacteerd 

oligotroof veen, maar is in de top vetrapt/vergraven en wordt gevolgd door kleiige terplagen (spoor 48 en 51); zie Fig. 4 

en Tabel 2. 

 

 
Foto 6. Overzicht van kolom 2 (foto: RUG/GIA;  zie Fig. 5 en Tabel 3. 
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Foto 7. Detail van kolom 2 (foto: RUG/GIA). Voormalige scheuren in het veen zijn opgevuld met klapklei/oplichtingsklei. 

Deze scheuren lopen soms dwars door een veenlaag, zoals hier bij het broekveen van spoor 274; zie Fig. 5 en Tabel 3. 

 

 
Foto 8. Overzicht van rechterdeel van kolom 3 (foto: RUG/GIA). Hier is te zien hoe de klapklei is afgezet vanuit scheuren 

die uitkwamen bij een schuin aangesneden sloot die daarna is dichtgeslibd met dezelfde slappe klei; zie Fig. 6 en Tabel 

4. 
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Foto 9. Detail van kolom 3 met boven het niet ingekraste profiel en onder het ingekraste profiel (foto’s: RUG/GIA). 

Zichtbaar is de overgang tussen slootvulling (spoor 256) en klapkleilagen (spoor 235). 
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Foto 10. Detail van kolom 3 met daarin de overslibbing van het veen na dichtslibbing van de sloot (foto: RUG/GIA). De 

basis van deze overslibbing die direct op het veen ligt is vuilgrijs door vertrapping/bewerking (spoor 269). Daarop ligt 

een vrij schone, lichtblauwgrijze kleilaag met roestvlekken (spoor 268). Mogelijk was het gebied toen voor de tweede 

maal verlaten. Daarboven zit weer een vuilgrijze kleilaag met archeologie (spoor 214) die weer duidt op menselijke 

activiteiten. Deze klei wordt begrensd door zwarte laagjes met blauwgrijze klei daaromheen: de Tinga-achtige horizont 

(spoor 224, 232, 257). 
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Bijlage 3.1 - Toelichting spoorbeschrijving 

 

 

Aard spoor 

  

Grondsoort / textuur 

   

Hoofdbestandsdeel 

BRL brandlaag 

 

K klei 

BV bouwvoor 

 

V veen 

GR greppel 

 

Z zand 

HA haard 

   HO hout 

 

Toevoeging   

KL kuil 

 

k kleiig 

LG laag 

 

s siltig 

LO Ophogingslaag (schoon) 

 

v venig 

NAT natuurlijke laag 

 

z zandig 

OLV oud loopvlak 

   PAK paal met paalkuil (intact paalrestant) 

 

Mate van toevoeging 

PK paalkuil (geen paalrestant) 

 

1 zwak 

PO poel 

 

2 matig 

REC recente verstoring 

 

3 sterk 

SL sloot 

   VKL verbrande kleilaag 

 

Humeusiteit (i.v.t.) 

VL vlek 

 

h1 zwak humeus 

VT vuile terplaag 

 

h2 matig humeus 

WA waterput 

 

h3 sterk humeus 

WK waterkuil 

   WOO woonlaag op een nederzetting 

 

Voorbeeld    

ZO zode of zoden 

 

Ks2h1 matig siltige klei, zwak humeus 

     

     Kleur 

  

 Insluitsels 

  

     l licht 

 

aw aardewerkfragmenten 

d donker 

 

as as 

Bl blauw 

 

bot bot 

Br bruin 

 

bst baksteen 

Ge geel 

 

fe ijzer 

Gr grijs 

 

ff fosfaat 

Or oranje 

 

hk houtskool 

Zw zwart 

 

ht hout 

   

puin puinbrokken 

   

sc schelp 

   

vkl verbrande klei 
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Bijlage 3.2 – Spoorbeschrijvingen 

 
Spoor Fase Struc-

tuur 

Aard Tint Bij-

kleur 

Hoofd-

kleur 

Textuur Humeusiteit Insluitsels Opmerkingen 

1 8b  BV   BR GR Kz1 H1   afgeploegd deels, soms gras nog aanwezig 

2 8a  REC     GR Kz1   fe, ff, vkl, aw, 

bst, bot, hk 

omgewoelde laag, diepe ploegsporen (LGr, BrGr); P. Vos: Klei, vrij 

zandig, 15% lutum, humeus, gehomogeniseerd(verploegd), 

archeologierijk 

3 8a  REC (LO) L   GR Ks1   fe vrij schone brokken klei met soms spoor van (laagje) silt; MB2016: 

verploegde zoden/ophogingslaag of overslibbingslaag 

4 2b 

(ANT) 

 OLV D BR GR Kv2     iets vuil, doorgemengd 

5 1d  NAT D   BR V     geband en gecompacteerd, iets amorf 

6 1d  NAT D   BR V     geband, hmv, compact, iets ht; P. Vos: Veenmosveen, heidetakjes, iets 

geoxideerd, vrij compact, vrij droog, niet amorf, matrix iets donkerder 

bruin (=oxidatie) 

7 4?  VT     GR Kz1 H1 vkl, aw, bot, 

mst 

vuil, iets gespikkeld 

8 2b 

(ANT) 

 OLV D   GR Vk2     vuil, homogeen 

9 4  KL     GR Ks2   vkl, hk, bot, 

aw 

iets vuil 

10 2b 

(ANT) 

 VT D BR GR Kv2   vkl, aw, as vuil, vrij homogeen, 1 klein gefrag. Archeologie 

11 3  NAT L   GR Ks3     siltband, met hk 

12 4  VT   BR GR Ks2 H1 vkl, aw, bot iets vuil, verstoorde siltbandjes, iets gespikkeld 

13 2a  OLV D   BR V     veraard veen, verrommeld 

14 8a  REC (SL)     GR Kz1   aw, bot, vkl, 

sc 

zeer vuil, vol scherven; verploegd (rec) 

15 1d  NAT   RO BR V     hmv /mv 

16 4  OLV   BR GR Ks2 H2 hk, as, aw iets vuil, vrij homogeen 

17 4  VT   BR GR Ks2 H2 vkl, hk, as, aw vuil, iets gevlekt (humusvlekken) 

18 2b 

(ANT) 

 OLV D BR GR Kv2   bot, aw, ht, as vuil, rommelig, gevlekt met dB1 as 

19 2a  LO D RO BR V     iets rommelig, mv, compact; MB2016: ligt boven S13: waarschijnlijk 

zoden/plaggen (LO) 

20 2b 

(ANT) 

 SL   GR BR Vk1   as, hk, vkl, 

bot 

zeer vuil, gevlekt met dB1, as 

21 2a  OLV   ZW BR V   aw veraard veen, gecompacteerd, iets vuil 

22 1d  NAT D RO BR V     compact, iets rommelig, mv (iets ht) 

23 2b 

(ANT) 

 ASL D BL GR Ks2   hk, bot asbandje 

24 2a  OLV D   BR V   aw, hk veraard veen, iets vuil, gecompacteerd 

25 1/2  NAT D   BR V     compact, iets rommelig, soms geband 
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Spoor Fase Struc-

tuur 

Aard Tint Bij-

kleur 

Hoofd-

kleur 

Textuur Humeusiteit Insluitsels Opmerkingen 

26 2b 

(ANT) 

 KL   BR GR Kv1   as, hk iets vuil, gevekt (humus), veel as 

27 2b 

(ANT) 

 OLV   BR GR Kv1   as, hk, aw, 

bot, vkl 

vuil, gevlekt met asplekken en humus 

28 2b 

(ANT) 

 VT   BR GR Ks1 H2 aw, vkl, hk, 

as, bot 

vuil, iets gespikkelde terplaag 

29 1/2  NAT D   BR V     compact, iets rommelig 

30 2b 

(ANT) 

 KL D BR GR Kv3     rul, rommelig; MB2017: profiel is iets schuin, insteek van deze kuil is 

vanaf spoor 28 

31 4  VT     GR Kz1   fe, bot, vkl, 

aw, hk 

iets vuil, gefrag. Archeo. Iets gevlekt (LOr-Kz1, humus) 

32 4  OLV L BR GR Ks1 H1 vkl, aw, hk gespikkeld, vuil 

33 4?  ASL D BL GR Ks1 H1 hk asbandje 

34 1d  NAT   RO BR V     geband, compact, soms rommelig 

35 2b 

(ANT) 

 GR D GR BR Vk1     rommelig, gevlekt; MB2016 bevat dit spoor werkelijk klei, of is de mate 

van veraardheid daarvoor aangezien?; MB2017: bevat werkelijk klei, 

was KL = SL/GR (gedempt) 

36 2b 

(ANT) 

 GR D   BR V     rommelig, amorf; MB2017: was KL = GR/SL (gedempt) 

37 2b 

(ANT) 

 VT   BR GR Kv2   aw, as, bot vuil, gespikkeld met humus en as; P. Vos: Klei, idem aan Sp.40 maar 

organogener en meer amorf (vergaan veen) 

38 4  VT     GR Kz1 H1 aw, vkl, bot, 

hk 

vuil, iets gevlekt met humus; P. Vos: Klei, vrij zandig, 15% lutum, lijkt 

sterk op Spoor 2, minder archeologierijk dan Sp.2 

39 1d  NAT   RO BR V     compact, geband; P. Vos: Veen, oligotroof, heidetakjes, geoxideerd, 

compact, droog, top van veen, oorspronkelijk veen (=natuurlijk) 

40 2b 

(ANT) 

 VT   BR GR Ks1 H2 hk, as, vkl, 

bot 

vuil, vrij homogeen, enkele spikkels hk/as; P. Vos: Klei, sterk humeus, 

organogeen, zandkorrels, geen herkenbare plantenresten, beetje 

amorf, vrij veel houtskool 

41 2a  OLV D   BR V     veraard, vettig 

42 2b 

(ANT) 

 VT   BR GR Ks1 H2 hk, as, vkl, 

aw, bot 

vuil, gespikkeld (humus) 

43 4  KL     GR Kz1   hk, vkl, bot vuil 

44 2a  KL D   BR V     amorf, rul 

45 1d  NAT D   BR V     geband, gecompacteerd, mv, iets ht 

46 1/2  NAT D   BR V     aan basis compact, geband, aan top vertrapt 

47 2a  KL D   BR V     geband restant van S46, hier naar beneden gedrukt 

48 2b 

(ANT) 

 KL   BR GR Ks1 H3 bot, vkl iets vuil, gespikkeld (humusvlekken) 

49 4  SL     GR Kz1   fe, bot, vkl, 

aw 

met Lgr Kz1-vlekken 

50 1/2  NAT D   BR V     aan basis compact, top vertrapt 

51 4  VT     GR Kz1   fe, bot, vkl, 

aw 

vuil, veel Fe, gespikkeld (humus) 

52 2a  OLV   ZW BR V     amorf, rul, (veraard?) 
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Spoor Fase Struc-

tuur 

Aard Tint Bij-

kleur 

Hoofd-

kleur 

Textuur Humeusiteit Insluitsels Opmerkingen 

53 1d  NAT D   BR V   ht geband, gecompacteerd, veel ht (ca 1cm diameter) in de top soms 

wollegras; P. Vos: Veenmosveen, oligotroof, platig, spaghnum, 

heidetakjes, droog, compact 

54 1/2  NAT D   BR V     aan basis geheel compact, in de top trapsporen 

55 4  VT     GR Kz1   fe, ff, vkl, aw, 

bot 

vuil, veel fe, gespikkeld 

56 2b 

(ANT) 

 VT L BR GR Ks1 H2 fe, bot, vkl, 

aw 

vuil, enkele humusvlekken; MB2016: moet zijn ks1h2 ipv ks2h1 (zie 

foto's) 

57 2b 

(ANT) 

 OLV   BR GR Ks1 H2 aw, bot iets vuil, gevlekt (humus, veen) 

58 1/2  NAT D   BR V     aan basis geband, compact, in top vertrapt 

59 2  PG   ZW BR V     rul, amorf 

60 2b 

(ANT) 

 OLV D BR GR Kv3     iets vuil, verrommeld 

61 1d  NAT D   BR V     geband, compact, iets ht; MB2016: hmv met ht?, zoals S45 

62 1d  NAT D RO BR V   ht geband, compact, ht (ca 1 cm diameter); MB2016: als S901? 

63 1c  NAT D RO BR V   ht geband, compact, ht-rijk 

64 2  BROK D   BR V     compact, geband (a S58) daar dan in soort ingraving 

65 1b  NAT   GE BR Vk2     kleiig veen, zv 

66 4  VT   BR GR Ks1 H2 aw, hk, bot, 

as, vkl 

zeer vuil, gevlekt 

67 4?  SL L BR GR Ks1 H2 hk, bot vuil, vrij homogeen 

68 4?  SL L BR GR Ks1 H2 mst compact, iets mestig 

69 4?  SL D BR GR Ks1 H3   compact, iets mestig 

70 2b 

(ANT) 

 OLV D   BR V     compact, amorf; MB2016 is geen SL, maar slootkant! --> tweemaal 

uitgegeven 

71 1c  NAT   RO BR V     houtstomp 

72 2b 

(ANT) 

 SL   BR GR Ks1 H3   compact, iets mestig, gevlekt (humus) 

73 4?  SL   BR GR Ks1 H2   compact, iets mestig, iets gevlekt 

74 3  SL L GN GR Ks1     compact, geband met LGr Ks1, mestrijk 

75 2b 

(ANT) 

 SL   GN BR Kv3     geband, mestrijk, compact 

76 2b 

(ANT) 

 SL     BR Vk2     iets mestig, rul 

77 2b 

(ANT) 

 OLV   BR GR Kv1   vkl, bot, aw iets vuil, frag. Archeo, gevlekt (humus) 

78 1/2  NAT D   BR V     aan de basis: compact geband, aan de top: vertrapt 

79 4  VT   BR GR Ks2 H1 vkl, hk, as, 

aw, bot 

zeer vuil, gespikkeld 

80 2b 

(ANT) 

 KL   BR GR Ks1 H2 hk, bot, aw, 

vkl, as 

vuil 

81 1c  NAT   RO BR V     compact, iets ht 

82 1a  NAT   RO BR V     compact, ht-rijk 
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Spoor Fase Struc-

tuur 

Aard Tint Bij-

kleur 

Hoofd-

kleur 

Textuur Humeusiteit Insluitsels Opmerkingen 

83 2b 

(ANT) 

 VT D BR GR Kv3   bot, hk, vkl iets vuil 

84 4?  VT L BR GR Ks1 H1 fe, hk iets vuil, iets gevlekt 

85 4  WA   BR GR Kv3     rommelig met humusvlekken 

86 6  VT     GR Kz1   fe, ff, vkl, bot gevlekt met LGr Kz1 + humus; MB2016: nademping van laagte (WA) 

87 4 13 WA   BR GR Ks1 H2 bot, hk, aw, 

vkl 

vuil, met LGr klei vlekjes 

88 4 13 SPL     GR Ks1     slap, schoon 

89 4 13 WA   BR GR Ks1 H2 bot, aw, vkl vuil, LGr ks1 vlekjes 

90 4 13 SPL     GR Ks1     slap, schoon 

91 4 13 WA     GR Kz1 H1 aw, vkl, bot vuil, gevlekt met LGr klei + veenbrokjes 

92 2b 

(ANT) 

 VT L BR GR Ks1 H1 fe, hk iets vuil, iets gevlekt 

93 1/2  OLV D   BR V   aw, vkl, as in top: verrommeld, in basis: compact (deels nat) 

94 1a  NAT   RO BR V     iets dooraderd met ks1 (LGr) 

95 2b 

(NAT) 

 SPL     GR Ks1     homogeen, slap (klapklei) 

96 1a  NAT D RO BR V     ht-rijk 

97 4  VT L BR GR Ks1 H1 fe, ff, hk, vkl, 

bot, aw 

iets vuil, fijn gespikkeld 

98 4  SL L   GR Ks2   ff, hk iets vuil, iets gevlekt (humus, silt) 

99 4  SL L   GR Ks2   fe, hk iets vuil, iets gevlekt (humus, silt) 

100 4  SL D   GR Ks1 H2 hk, aw vuil, iets mestig 

101 4  SL     GR Ks1 H1   gevlekt met LGr ks2 + veenbrokjes 

102 4?  SL D   GR Ks1 H3 bot, aw vuil, gevlekt (veenbrokjes) 

103 1a  NAT   RO BR V     iets geadderd met LGr ks1 

104 4/8a  VT/REC     GR Kz1   ff, hk, sc fijn gespikkeld 

105 4  SL     GR Ks1 H1 as, hk iets vuil, iets gespikkeld 

106 4  VT     GR Ks2 H1 aw, bot, vkl, 

hk 

vuil, iets vlekkerig (humus) 

107 2b 

(ANT) 

 OLV D GR BR Vk2   ht, as gevlekt, gr klei 

108 4/8a  REC (VT)     GR Kz1   ff, fe, aw, bot, 

vkl, hk 

vuil, vlekkerig (rec. Ploeg) 

109 3  SL L   GR Ks2   ff, hk (zoden?) Gevlekt met Gr klei, enkele laagjes silt 

110 2b 

(ANT) 

 SL     GR Ks1 H2 ht, bot, hk gevlekt (humus) 

111 2b 

(ANT) 

 SL     GR Ks1 H2 bot, aw, hk vuil, gevlekt (humus), iets mestig 

112 2b 

(ANT) 

 VT   BR GR Ks1 H1 bot, hk, as, 

aw 

iets vuil, fijn gespikkeld 

113 2b 

(ANT) 

 OLV D GR BR Vk2   ht verrommeld, met grijze klei 
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Spoor Fase Struc-

tuur 

Aard Tint Bij-

kleur 

Hoofd-

kleur 

Textuur Humeusiteit Insluitsels Opmerkingen 

114 1/2  NAT D   BR V     top: vertrapt, basis: compact geband 

115 1d  NAT D   BR V     compact, geband 

116 1/2  BROK   ZW BR V     lijkt iets geoxideerd 

117 4  SL     GR Ks1   vkl vlekkerig (LGr klei) 

118 4  SL     GR Ks2 H1 aw, bot, hk, 

as 

vuil, gespikkeld 

119 4?  SL L BR GR Ks1 H2 ht, bot, aw vuil, gevlekt (LGr klei, humus) 

120 4?  SL L BR GR Ks1 H2 bot, aw vuil, gevlekt (Lgr klei, humus) 

121 4  VT     GR Kz1   hk, aw iets vuil, gespikkeld 

122 2b 

(NAT) 

 SPL L   GR Ks1     slap, iets humeus geband 

123 4  VT   BR GR Kz1 H1 aw, bot, vkl, 

hk, as 

zeer vuil 

124 1/2  NAT D   BR V   aw in top: vertrapt, basis: geband + compact 

125 1d  NAT D   BR V     veel dooraderd met LGr klei 

126 8a  REC (VT)     GR Kz1   aw, bot, vkl vuil (recent ploeg) 

127 8a  REC (VT)     GR Kz1   ff, aw, bot, 

vkl, hk 

vuil, ff-rijk 

128 1d  NAT     BR V   ht iets ht 

129 8a  REC 

(BROK) 

  BL GR Kz1   aw, vkl, bot gespikkeld 

130 2b 

(NAT) 

 SPL L   GR Ks1     slap 

131 4  SL L   GR Ks1 H1 bot iets vuil, iets gevlekt (Gr klei) 

132 6  VT     GR Kz1   aw, bot, vkl, 

hk, as 

zeer vuil 

133 4  OLV L BR GR Ks1 H1 aw, bot, hk, 

vkl 

vuil, aan de basis veenbrokjes 

134 2b 

(NAT) 

 BROK L BR GR Ks1     vrij schoon 

135 1d  NAT     BR V     iets dooraderd met ks1 

136 2b 

(ANT) 

 OLV   BR GR Kv1     met veenbrokjes 

137 2b 

(NAT) 

 SPL L   GR Ks1     slap; = S 130 

138 4?  VT L BR GR Ks1 H1 hk vuil, gespikkeld (humus) 

139 2b 

(ANT) 

 OLV D   BR Vk1     veen gespikkeld met grijze klei 

140 1/2  NAT D   BR V     aan top: vertrapt, aan basis: compact 

141 4  VT     GR Ks2   ff, fe, aw, bot, 

vkl, hk 

vuil, iets gespikkeld 

142 4  SL     GR Ks1 H1 bot, hk, aw iets vuil, iets gevlekt (LGr klei, humus) 

143 4  SL     GR Ks1 H1 hk iets vuil, gevlekt (LGr klei) 
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144 4  SL L BR GR Ks1 H1   iets mestig 

145 4  BROK L   Gr ks1     vrij schoon 

146 4  BROK L   Gr ks1     slap, iets geband (humus) 

147 4  SL   Gn Gr ks1 h1   mestig, geband 

148 4  SL     Gr ks1     iets mestig 

149 4  SL L   Gr ks1 h1   iets gevlekt (Gr klei) 

150 1/2  NAT D   Br v     aan de basis compact, aan de top verrommeld 

151 1d  NAT D   BR V   aw = S 124; in top vertrapt; basis: geband + compact 

152 2b 

(NAT) 

 SPL L   GR Ks1     = S 122; slap, iets humeus, geband 

153 1d  NAT     BR V     = S 135; iets dooraderd met Ks1 

154 2b 

(NAT) 

 SPL L   GR Ks1     = S 137/130; slap 

155 4  SL     Gr ks1 h1 fe, aw, bot, 

hk 

iets vuil, iets gevlekt 

156 4?  SL     Gr ks1 h1 fe, hk, ,aw iets vuil, gespikkeld 

157 3  SL     Gr ks1     met veenbrokjes 

158 2b 

(ANT) 

 VT d   Gr ks1 h1 aw, bot, hk, 

vkl 

vuil, vlekkerig 

159 6  VT     Gr ks1 h1 fe, hk, aw, 

bot 

iets vuil 

160 4  VT     Gr ks1 h1 fe, hk, as, aw, 

bot, vkl 

vuil 

161 4?  OLV   Br Gr ks1 h2 fe, hk, as, vkl vertrapt, iets vuil, met veenbrokken 

162 3  BROK l   Gr ks1     slap 

163 1/2  NAT     Br v     top vertrapt, basis compact, enkele ks1-vlekken 

164 2b 

(NAT) 

 SPL     Gr ks1     slap, humeus, geband 

165 2b 

(NAT) 

 OLV     Gr ks1 h2   vertrapte resten, SPL, soms iets geband 

166 1c  NAT     Br v     iets ht, in top iets geaderd met ks1 

167 2b 

(ANT) 

 OLV   Br Gr ks1 h3   sterk verrommeld, vertrapt 

168 6  VT     Gr ks2   fe, hk iets vuil, iets gevlekt (LGr, ks1) 

169 4?  BROK l Br Gr ks1 h1 Fe vermoedelijk ingetrapt, S160 

170 6  VT   Bl Gr ks2   fe, hk, sc, aw iets vuil, gevlekt (schone BlGr ks1) 

171 4  OLV     Gr ks2 h2   humusvlekken 

172 4?  BROK l Br Gr ks1 h1 Fe vermoedelijk ingetrapt, S160 

173 8a  REC (LO) l   Gr ks2   fe, sc licht gevlekt 

174 1/2  NAT d   Br v     met ks1 dooraderd, top vertrapt 

175 6  VT l Br Gr ks2   fe iets gespikkeld 

176 2b 

(NAT) 

 SPL     Gr ks1 h1   sterk geband met humus, enkele brok zw. Veen 
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177 4  OLV l Br Gr ks1 h1 fe, aw, hk iets vuil, iets gevlekt (humus, LGr ks1) 

178 5/6  VT     Gr ks2   fe, hk, vkl, 

aw, bot 

iets vuil 

179 4?  SL     Gr ks1   bot, aw gevlekt met brokjes zw. Veen 

180 5  SL     Gr ks1   fe, hk iets vuil 

181 5  SPL d   Gr ks1 h2   met kleine v-brokjes en LGr ks1 

182 4  SL     Gr ks1     Enkele zw. V-brokjes 

183 4?  SL     Gr ks1     enkele gebande stukjes (LGr), enkele humusbrokjes 

184 3  SL l   Gr ks1     geband met Gr ks1h1, enkele V-brokjes 

185 3  BROK l   Gr ks1     schoon 

186 3  SL     Gr ks1 h1   slap 

187 6  KL     Gr ks2   fe, hk, aw iets vuil, enkele humusvlekken 

188 4  OLV     Gr ks1   fe, hk iets vuil, iets vlekkerig 

189 2b 

(ANT) 

 OLV     Gr ks1 h2   rommelig, veel v-brokken 

190 1c  NAT   Ro Br v     iets ht, aan basis compact, geband. In top vertrapt, iets ks1 dooraderd 

191 2b 

(NAT) 

 SPL l   Gr ks1     slap, Gr. Ks1 geband, met Br humus geband 

192 6  VT l Br Gr ks2 h1 fe, hk, vkl iets vuil, gespikkeld (humus)  

193 4  OLV             is S188 

194 4?  BROK     Gr ks1     slap 

195 5/6  OLV l Br Gr ks1 h1 fe iets gevlekt (LGr, ks1) 

196 5/6  OLV l Br Gr ks1 h1 fe is S195, iets gevlekt (LGr, ks1) 

197 6  OLV     Gr ks1 h1 fe, vkl, hk iets gevlekt (LGr, ks1 + humus) 

198 6  VT     Gr kz1   fe, hk, vkl, as, 

aw, bot 

vuil 

199 4?  OLV   Br Gr kv2   vkl gevlekt (LGr ks1, dBr veen) 

200 6  VT   Br Gr ks2 h1 fe, aw, bot, 

hk, as 

vuil 

201 7a  VT     Gr kz1   hk, fe, vkl iets vuil 

202 7a  NAT l Br Gr ks2 h1 fe, aw, hk, vkl iets vuil, gevlekt, aan basis licht geband (ks1) 

203 6  SL l Br Gr ks1 h1 fe, aw, hk slap, gevlekt; MB2016: vertrapt, zie foto's 

204 5/6  SL     Gr ks1 h1   gevlekt - met LGr ks1, humus-vlekken, kleur iets groenig (iets mst?) 

205 5  SL     Gr ks1 h1   gevlekt (LGr ks1, ZwBr veen) 

206 5  SPL     Gr ks1     slap 

207 5  SL l   Gr ks1     iets gevlekt (Gr ks1h1, humus-vlekjes) 

208 5  SL     Gr ks1   bot iets gevlekt (humus/veen-brokjes) 

209 5  SPL     Gr ks1 h1   met v-brokjes 

210 5  NAT   Zw Br v     amorf 

211 5  SL     Gr ks1 h1   humusvlekken (dGr) + silt-vlekken (Wi) 

212 6  SL l Br Gr ks1 h1   vrij slap; MB2016: vertrapt zie foto's 

213 7a  NAT   Zw Gr ks1 h3   geërodeerde v-horizont 

214 6  OBV   Br Gr ks1 h1 fe, aw, vkl, as, naar zuiden toe zeer vuil, naar noorden toe minder vuil; P. Vos: Klei, 
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hk, bot 20% lutum, spoor van siltlaagjes in de top, licht humeus, vrij stug 

215 6  OBV   Br Gr ks2 h1 fe, aw, bot, 

vkl 

vuil, vrij homogeen 

216 5  NAT l Bl Gr ks1   fe slap 

217 5  SL   Br Gr ks1 h2 aw, bot, hk vuil, vlekkerig; MB2016: is SL, geen OLV 

218 5  SL D   GR Ks1 H1 aw, bot, vkl vuil, vlekkerig, bevat veel veenbrokjes 

219 2b 

(NAT) 

 SPL l   Gr ks1 h1   geband met Gr ks1h1, ZwBr v-brokjes 

220 5  SPL l Br Gr ks1 h1 fe, aw slap, iets verrommeld (verspoeld materiaal) 

221 5  OLV l Br Gr ks1 h1 fe, hk, vkl vuil, vlekkerig 

222 5  BROK   Zw Br v     gedegradeerd veen, met ks1 erom heen 

223 5  SL   Zw Br vk1     gedegradeerd veen, met ks1 bandjes 

224 7a  NAT   Zw Gr ks2 h3   geërodeerde v-horizont; P. Vos: Klei, zwarte laag, onregelmatig gevlekt 

(door bioturbatie, wormen), wellicht veenrestant, kan relatie hebben 

met Tinga-laagje 

225 5  NAT   Br Gr ks2 h3 hk, vkl iets vuil, met enkele siltbandjes; ; MB2016: was OLV nu NAT (kleiig 

laagveenbandje) 

226 5  NAT   Br Gr ks1 h3   vrij schoon, enkele siltbandjes; MB2016: was LG nu NAT (kleiig 

laagveenbandje) 

227 5  NAT l Bl Gr ks1   fe enkele humusvlekken, veel fe (oxideert LBrGr) 

228 5  SL l Br Gr ks1     slap 

229 5  SPL l   Gr ks1     schoon, slap 

230 6  OBV   Br Gr ks2 h2 aw, bot, vkl, 

hk, as 

gevlekt, minder vuil naar het noorden 

231 5  SPL L BR GR Ks1 H1 fe, aw is S220 

232 7a  LG d   Gr ks2 h2 fe verrommelde top S224 

233 7b  NAT   Bl Gr ks2   fe fe-rijk (oxideer + LBrGr) met siltbandjes (doorbroken) 

234 5/6  SL   Br Gr ks2 h1 aw, hk iets vuil, iets gevlekt 

235 2b 

(NAT) 

 SPL l   Gr ks1     met enkele humusbandjes en v-brokjes 

236 4  SL l Br Gr ks1 h1   vertrapt 

237 1c  NAT d   Br v     dooraderd met ks1 

238 4  KL     Gr ks1 h1 fe sterk gevlekt (LGr ks1) gedegradeerd veen 

239 2b 

(NAT) 

 BROK   Zw Br v     geoxideerd, amorf 

240 1/2  NAT d   Br v     in top: sterk vertrapt, in basis: compact, met ks1 vlekken 

241 4  OLV l Bl Gr ks1   fe sterk verrommeld, veel fe; MB2016: was NAT is nu OLV 

242 1c  NAT d   Br v     dooraderd met ks1 

243 4  OLV l Br Gr ks1 h2   gevlekt (LGr ks1, humusvlekken) 

244 6  OBV l Br Gr ks1 h1 fe, hk, aw, 

vkl, bot 

iets vuil 

245 4?  OLV   Br Gr ks1 h3 aw iets vuil, sterk gevlekt (veenbrokjes) 

246 6  OLV L Br Gr ks1 h1 fe rommelig 
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247 6  OLV   Br Gr ks1 h2   vrij egaal 

248 4?  OLV   Br Gr ks1 h2 aw iets gespikkeld (humusvlekken) 

249 5/6  SL L Br Gr ks1 h1 aw, hk, fe, 

bot 

vlekkerig (humusvlekken, LGr ks1) 

250 4  SL   Gn Gr ks1 h2   compact 

251 2b 

(NAT) 

 SPL d   Gr ks1 h2   geband met LGr ks1, enkele v-brokjes 

252 5  SL   Gn Gr ks1 h1 ht, aw, bot aan basis: iets geband met Gr ks1, na top meer gevlekt (humusvlekken) 

253 5/6  OBV   Br Gr ks1 h1 fe, aw, bot iets vuil, vrij egaal 

254 4?  OLV   Br Gr ks1 h3 aw, ht, vkl gevlekt/gespikkeld (humusvlekken, LGr ks1) 

255 1c  NAT   Ro Br v     veel ht, in de top vertrapt 

256 2b 

(NAT) 

 SPL   BL GR Ks1     is S251; P. Vos: Klei, vrij slap, heel licht doorworteld, scherpe grenzen, 

loopt dwars door veenlagen, niet humeus 

257 7a  NAT   Zw Gr ks2 h3   geërodeerd restant v-horizont; MB2016 mogelijk losgeslagen stukken 

van S224? 

258 4  OBV   Br Gr ks1 h2 aw, hk, vkl, 

bot 

zeer vuil, gespikkeld (humus) 

259 3  GR     Gr ks1     gelaagd met LGr ks1, en Gr ks1h1, vrij slap 

260 3  GR d   Gr ks1 h2   gelaagd met Gr ks1 em ks1h1, en BrGr ks1h3 

261 2b 

(NAT) 

 SPL     Gr ks1 h1   slap, gelaagd met LGr ks1 en veenbrokjes 

262 1c  NAT   Ro Br v     iets amorf, zv 

263 1c  NAT   Ge Br v     zv, duidelijke plantresten 

264 1c  NAT     Br v     RZV; MB2017: VERVALLEN; MB2018: = spoor 81 

265 1c  NAT   Ro Br v     met ht, compact, iets amorf 

266 2b 

(NAT) 

 SPL     Gr ks1 h1   vlekkerige klap(?)klei adertje 

267 1c  NAT   Ro Br v     broekveen met ht, in top iets geaderd met ks1; P. Vos: Rietveen met 

hout (Spoor 278 = 267 = zelfde laag gescheiden door klapklei) 

268 5  NAT l Bl Gr ks1 Fe   veel Fe (oxideerd GeGr); P. Vos: Klei, 20% lutum, spoor van siltlaagjes in 

de top, licht humeus, vrij stug 

269 4?  LG l Br Gr ks1 h1 aw sterk gevlekt, bevat verspoeld materiaal (aw) 

270 1/2  LG   Gr Br vk1     iets amorf, met klei geaderd v, compact, iets ht 

271 1/2  LG   Br Gr ks1 h2   humeuzer dan S269 

272 1d  NAT     Br v     iets amorf, met iets ks1 geaderd, compact, iets ht 

273 1c  NAT d   Br v     met ht, iets amorf 

274 1c  NAT   Ro Br v     veel ht; P. Vos: Rietveen met meer hout dan spoor 267 (waarschijnlijk 

els en berk), vrij amorf en daardoor snel zwart 

275 6  KL l Br Gr ks1 h1 vkl, aw, bot iets vuil 

276 3  NAT   Gr Br vk3     veen, amorf, compact, gelaagd met Gr Ks1 

277 1d  NAT     Br v     iets amorf, compact; P. Vos: Veen, oligotroof, heidetakjes, ontbreekt 

een duidelijke spaghnum 

278 1c  NAT d Ro Br v     compact, amorf v, top brok van S267; P. Vos: Rietveen met hout (Spoor 
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278 = 267 = zelfde laag gescheiden door klapklei) 

279 1c  NAT d   Br v     amorf, compact, resten S267 in klapklei (S256) 

280 9b  GR l   Gr ks2   fe, bst, aw, 

vkl 

recente greppel 

281 8b  GR d   Gr ks2 h1 fe, bst, aw, 

vkl 

uitspoelings-/vertrappingshorizont onder S280 

282 2b 

(NAT) 

 SPL l   Gr ks1     slap 

283 7b  NAT   Bl Gr ks2   fe veel Fe, oxideert OrGr; P. Vos: Klei, 25% lutum, fijne siltlaagjes 

(kweldergelaagdheid), iets humeus; MB2016: =S233 

284 5  NAT l Bl Gr ks2   fe veel Fe, bevat kleine siltbandjes; P. Vos: Klei, 25% lutum, vrij plastisch, 

matig tot sterk ijzerhoudend 

285 4?  OLV   Zw Br Vk2     veraard, verrommeld in top, compact; P. Vos: Veen, iets kleiig, 

onregelmatige top, iets verstoord, vertrapte veenlaag? 

286 3  SPL l   Gr ks1     slap, vaak doorbroken 

287 2a  OLV   Zw Br v     onderkant S285, geen klei 

288 1c  NAT     Or v     verteerd ht 

289 5  NAT l Bl Or ks3     veel humusvlekken (bioturbatie) van onderen 

290 2b 

(NAT) 

 NAT d Gr Br vk3     amorf V, geband met ks1 

291 6  OBV l Br Gr ks2 h1 fe, aw, hk, 

bot, vkl 

vuil, vrij homogeen 

292 6  KL   Br Gr ks2 h2 fe, aw, bot, 

vkl, as 

zeer vuil, iets gespikkeld 

293 5/6  OLV l Br Gr ks2 h1 hk, aw iets vuil 

294 5  SL     Gr ks1 h1 fe iets geband (Gr ks1) 

295 5  SL     Gr ks1 h1 fe, aw gevlekt (groenige waas) humusvlekken 

296 5  BROK     Gr ks1 h1   gespikkeld (humusvlekken) 

297 5  SL     Gr ks1 h1 aw, fe vrij slap, gespikkeld (humusvlekken, LGr ks1) 

298 5  SL     Gr ks1 h1 aw iets gespikkeld (LGr ks1, humusvlekken) 

299 5  SL     Gr ks1     slap, vrij egaal (enkele humusvlekken) 

300 5  SL     Gr ks1 h1 ht sterk gespikkeld (DGr ks1h2, veenbrokjes, LGrks1), resten wollegras 

301 5  SL   Gn Gr ks1 h1 mst iets geband met LGr ks1, mestvlekken 

302 6  OBV l Br Gr ks2 h1 aw, vkl, bot, 

hk, as 

zeer vuil, aw-rijk 

303 6  OBV   Br Gr ks1 h2 aw, bot, vkl, 

hk, as 

zeer vuil 

304 4  OLV   Br Gr ks1 h1 aw, bot, hk, 

as 

vlekkerig, iets vuil, aan de basis iets geband (LGr ks1) 

305 4  OLV     Gr ks1 h1 hk rommelig 

306 4  OBV   Br Gr ks2 h1 fe, aw, bot, 

hk, as 

vuil 

307 4  SL l   Gr ks1     vrij slap, iets gespikkeld (humus) aan basis: licht geband (LGr ks1) 
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308 4  BROK   Gr Br vk3     vertrapt, gevlekt (LGr ks1); MB2016: is feitelijk losgetrapte brok in 

vertrapte onderkant van slootvulling 

309 4  BROK   Zw Br v     geoxideerd, geaderd met ks1 

310 4  OLV l Br Gr ks1 h1 aw, hk, as iets vuil 

311 4/8a  OLV l Br Gr ks1 h1 aw, hk, as verstoord door drain (is 310) 

312 4/8a  BROK   Zw Br vk1   aw, hk, as compact laagje veen (brok?) 

313 4/8a  NAT l Bl Gr ks2   fe mogelijk ingeploegd 

314 4  OLV   Br Gr ks2 h1 aw, bot, vkl, 

hk 

vuil 

315 4?  SL   Gr Br vk3     vertrapt, gevlekt (LGr ks1) 

316 1c  NAT   RO BR V     = S81; compact, iets HT 

317 1c  NAT     Br v     riet-/zeggeveen 

318 2b 

(ANT) 

 VT l Br Gr ks1 h2 hk, as, vkl, 

aw, bot 

vuil, gespikkeld 

319 3  NAT l Bl Gr ks2   fe siltbandjes 

320 2b 

(ANT) 

 VT d   Gr ks1 h1 aw, vkl, bot, 

hk, as 

vuil, iets gespikkeld 

321 2b 

(ANT) 

 SL d Br Gr kv2   hk, aw, bot zeer vuil, smerig; MB2017: was OLV = SL (demping) 

322 2b 

(ANT) 

 OLV d Br Gr ks1 h3   vuil, gehomogeniseerd 

323 2b 

(NAT) 

 SPL     Gr ks1     slap 

324 1c  NAT     Br v     zv 

325 9a  REC     Gr kv1     sleuf ARC 

326 4  VT     Gr ks2 h1 fe, aw, bot, 

vkl, as, hk 

zeer vuil, veel Fe 

327 2b 

(ANT) 

 OLV   Br Gr ks1 h2 aw, vkl, bot, 

hk, as 

vuil, vrij egaal, veel bioturbatie 

328 2b 

(ANT) 

 OLV d Br Gr ks1 h3 aw, bot, vkl, 

hk 

vuil, vrij egaal, bioturbatie 

329 1d  NAT d   Br v     in top iets vertrapt (alleen eerste meters: daarna wordt dit S332), 

verder compact, geband 

330 4?  OLV     Gr ks1 h1 fe, aw, bot, 

vkl, as, hk 

vuil, met LGr ks1; mogelijk restant van overslibbingshorizont (fase 3) 

331 8a  REC d   Br v     drain 

332 1/2  NAT     Br v     mv, beetje h, in top veraard voorbij 12m 

333 6  WA     Gr ks2 h1 hk, aw, vkl, 

bot 

vuil, gevlekt met LGr kz1 (Fe-rijk) 

334 6  WA d   Gr ks1 h1 hk, vkl, aw, as vuil, iets gevlekt (LGr ks1) 

335 6  WA     Br kv3   mst mst-rijk, "stro"-resten 

336 6  WA   Br Gr ks1 h3 mst, ht, aw veel mest, rulle vulling 

337 4  VT     Gr ks2 h1 aw, vkl, bot, 

as 

vuil, met dBlGr vlekken 
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338 4?  VT d   Gr ks2 h1 aw, vkl, bot iets vuil, gevlekt met Gr klei 

339 2b 

(ANT) 

 OLV d   Gr ks1 h3 aw, vkl, bot, 

as, hk 

zeer vuil 

340 6  WA     Gr ks2   fe, aw, bot iets vuil 

341 6  WA l Br Gr ks2 h1 aw, bot, vkl, 

hk, as 

vuil, iets gevlekt (Gr, LGr klei) 

342 2b 

(ANT) 

 OLV   Zw Br vk1     veraard veen met Gr kleibrokjes 

343 2b 

(ANT) 

 OLV d Br Gr kv2     verrommeld 

344 2a  OLV   Zw Br v     veraard veen, is S342?; MB2016: Dit spoor wordt afgesneden door S343 

wat afgesneden wordt door S342: is dus niet gelijk aan S342 maar 

ouder! V-textuur duidt daar ook op. 

345 2b 

(ANT) 

 PG d   Gr ks1 h2 bot, as gespikkeld, iets vuil; MB2016: lijkt op S342 

346 2b 

(ANT) 

 PG d   Gr ks1 h2   gespikkeld, iets vuil; MB2016: lijkt op S342 

347 4?  SL     Gr ks1 h1 vkl, aw iets vuil, aan de basis sterk gevlekt (V-brokjes) 

348 8a  SL     Gr ks1 h2 hk, bot iets vuil, spikkelig (humusvlekken) 

349 9b  REC l   Gr ks3     met veenbrokken 

350 4  VT     Gr ks2   fe, vkl, bot, 

aw, hk, as 

vuil 

351 4  VT     Gr ks2 h1 fe, vkl, bot, 

aw, hk, as 

vuil, Fe-rijk 

352 2b 

(ANT) 

 OLV   Br Gr ks2 h2 aw, vkl, bot, 

hk, as 

vuil, vrij egaal 

353 2b 

(ANT) 

 SL   Br Gr ks1 h2 aw, bot, vkl iets vuil 

354 2b 

(ANT) 

 OLV d Br Gr ks1 h3 aw, bot, vkl, 

as, hk 

vuil, smerig 

355 2a  OLV   Zw Br v     veraard veen 

356 1/2  NAT d   Br v     compact, licht amorf 

357 1d  NAT   Ro Br v     compact, geband, meer mv dan hmv 

358 1d  NAT   Ro Br v     compact, geban, met iets ht (+ soms wollegras) 

359 2b 

(ANT) 

 OLV d Br Gr ks1 h2 aw, bot, vkl, 

hk 

vuil 

360 2b 

(ANT) 

 OLV d Br Gr ks1 h3   iets vuil, smerig 

361 2a  OLV   Zw Br v     veraard veen 

362 2a  BROK d   Br v     compact, licht amorf 

363 2b 

(ANT) 

 OLV d Br Gr kv3   as, hk, mst vuil, met resten van LO (LBr plaggen) 

364 2a  OLV d   Br v     compact, licht tot matig veraard 

365 2b  VT   Br Gr ks1 h2 hk, as, vkl iets gespikkeld 
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(ANT) 

366 2b 

(ANT) 

 WK   Br Gr ks1 h2 aw, vkl, bot (aanzet 2118) 

367 2b 

(ANT) 

 BROK l Br Gr ks h2   vlekkerig (humus + Gr ks1) 

368 2b 

(ANT) 

 KL d Gr Br vk1     vuil, amorf 

369 2b 

(ANT) 

 KL   Br Gr ks1 h3   iets vuil 

370 2b 

(ANT) 

 LG d Gr Br vk1     rul, amorf 

371 2b 

(ANT) 

 PG     Br v     HT paalrest; MB2016: geen echte paalkuil, maar meer dat het veen 

eromheen los en amorf is 

372 2b 

(ANT) 

 VT l Br Gr ks2 h1 fe, vkl gespikkeld (Gr klei) 

373 2b 

(ANT) 

 OLV d Gr Br vk1     veraard veen + klei 

374 2b 

(ANT) 

 OLV   Br Gr ks1 h2 aw, bot, vkl, 

hk 

gespikkeld (bioturbatie: humusvlekken) 

375 2  OLV   Zw Br v     veraard veen; MB2017: kan ook krimpscheur zijn (rul, amorf) 

376 2  PG? d Gr Br vk1     kan ook krimpscheur zijn (rul, amorf) 

377 1/2  NAT d   Br v     compact, iets geband, licht amorf 

378 2b 

(ANT) 

 WOO d Bl Gr ks1 h2 as, hk asrijk (dBl), zeer vuil; MB2018: was WOO/OLV is WOO 

379 2b 

(ANT) 

 PG? d Gr Br vk1     amorf, rul 

380 2b 

(ANT) 

 VT d   Gr ks1 h2 aw, bot, vkl, 

as 

vuil 

381 2b 

(ANT) 

 KL d Bl Gr ks1 h2   amorf, rul 

382 2b 

(ANT) 

 KL d   Gr ks1 h2   rul, amorf 

383 2b 

(ANT) 

 PG d Br Gr ks1 h3   rul, amorf 

384 2b 

(ANT) 

 HT     Br v     is 2123, paalrest 

385 4  VT     Gr ks2   fe, aw, bot, 

vkl, hk, as 

vuil, Fe-rijk 

386 3  NAT l   Gr ks2     sterk gebioturbeerd 

387 4  KL l   Gr ks2 h1 hk iets vuil 

388 2b 

(ANT) 

 OLV     Gr ks1 h2 aw, vkl, bot, 

hk, as 

vuil 

389 2b 

(ANT) 

 OLV   Br Gr ks1 h3 aw, vkl, bot, 

hk, as 

vuil 
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390 2a  OLV   Zw Br v     compact, veraard 

391 2a  OLV   Zw Br v     veraard 

392 1d  NAT   Ro Br v     compact, geband, aan basis iets ht (S358+S357) 

393 2b 

(ANT) 

 KL d   Gr ks1 h1 hk, vkl, as, aw aan basis humeuzer 

394 2b 

(ANT) 

 KL d   Gr ks1 h1 hk, vkl, as, aw aan basis humeuzer 

395 2b 

(ANT) 

 VT     Gr ks2 h1 aw, bot, vkl, 

hk, as 

vuil 

396 4  ZO l   Gr ks2 h1 ff, fe gebioturbeerd; MB2017: is plage (zie foto _1020528) 

397 4  ZO l   Gr ks2   ff, fe iets gebioturbeerd; MB2017: is plag (zie foto _1020528) 

398 4?  NAT     Gr ks2     licht betreden? grijzer dan andere NAT; MB2017: betreding 

399 2b 

(ANT) 

 KL d Gr Br vk1     rul, amorf 

400 4  VT     Gr ks2   fe, aw, vkl, 

bot 

fe-rijk 

401 4  VT     Gr ks2   fe, bot, aw, 

vkl 

gevlekt met LGr ks2 

402 4  SPL     Gr ks2   fe, bot, aw, 

vkl 

licht geband met LGr ks2; MB2017: is SPL ipv VT, door nazakking van 

waterputvulling zijn hier spoellagen afgezet 

403 4  VT     Gr ks2   fe, aw, bot iets vuil 

404 4  VT     Gr ks1 h1 aw, bot iets vuil 

405 2b 

(ANT) 

 WK l Br Gr ks1 h1 aw, bot, vkl, 

as 

vuil, iets rul 

406 2b 

(ANT) 

 WK d   Gr ks1 h3   smerig 

407 2b 

(ANT) 

 WK     Gr ks1 h1   rul 

408 2b 

(ANT) 

 WK   Br Gr ks1 h2   rul 

409 2b 

(ANT) 

 WK d   Gr ks h3 aw, vkl, bot, 

aw, as, mst 

vuil, rul, mst-rijk 

410 2b 

(ANT) 

 WK     Gr ks1 h1   rul, met dGr en LGr ks1 

411 2b 

(ANT) 

 WK l   Gr ks1     gevlekt met dBrGr/Gr ks1h2/3 

412 4  OLV     Gr ks2 h1 fe, hk compact 

413 4  KL   Br Gr ks2 h3   egaal 

414 2b 

(ANT) 

 WK   Br Gr ks1 h2 aw, vkl, bot zeer vuil 

415 2b 

(ANT) 

 WK   Br Gr ks1 h2 bot, as vuil 

416 2b 

(ANT) 

 WK d Br Gr ks1 h3   compact 
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417 2b 

(ANT) 

 WK d Br Gr ks1 h3 aw, bot, vkl, 

hk 

vuil 

418 2b 

(ANT) 

 WK   Gn Br ks1 h3 mst, aw, bot, 

vkl 

mst-rijk! Zeer vuil, iets geband 

419 4  OLV     Gr ks2   fe, hk vuil 

420 4?  VT     Gr ks2 h1 hk gevlekt met LGr ks2 

421 2b 

(ANT) 

 VT     Gr ks2   fe, aw, vkl, 

bot, as, hk 

vuil 

422 2b 

(ANT) 

 WK d   Gr ks1 h2 aw, vkl, bot vuil, enkele siltbandjes 

423 2b 

(ANT) 

 BROK l   Gr ks2     schoon 

424 2b 

(ANT) 

 WK   Br Gr ks1 h2 aw, bot, vkl, 

hk, as 

vuil 

425 2b 

(ANT) 

 WK   Br Gr ks1 h2 aw, bot, vkl, 

mst 

vuil, iets gelaagd (mst) 

426 3  NAT l   Gr ks3     bioturbatie 

427 2b 

(ANT) 

 WOO l   Br vk1   as, mst compact, gelaagd (plaggen), met dBlGr, as en GeBr mst; MB2017: was 

LO is WOO 

428 2b 

(ANT) 

 KL   Br Gr ks1 h3 aw gefragmenteerd (vivianietrijk) 

429 2b 

(ANT) 

 KL   Br Gr ks1 h3 as, mst verrommeld, verkleid restant S427 

430 2b 

(ANT) 

 PG?   Zw Br v     rul/amorf (zit mog. Paalrest achter); MB2018: was KL/PG is PG? 

431 1/2  NAT d Ro Br v     mv, compact, geband, in top iets amorf 

432 2b 

(ANT) 

 WOO d Bl Gr ks1 h3 as, vkl, bot, 

aw, hk 

asrijk, hk-rijk; MB2018: was WOO/OLV is WOO 

433 2b 

(ANT) 

 PG?   Zw Br v     rul, amorf 

434 2b 

(ANT) 

 PG? d Bl Br kv3   as, hk, bot, 

mst 

compact verrommeld, deels gelaagd; MB2018: was KL/PG is PG? 

435 2b 

(ANT) 

 PG? d Bl Br kv3   as, hk, bot, 

mst 

compact verrommeld, deels gelaagd; MB2018: was KL/PG is PG? 

436 1d  NAT d Ro Br v     hmv (iets ht) 

437 2b 

(ANT) 

 PG? d Bl Gr ks1 h2 as, hk, vkl rommelig, smerig; MB2018: was PG/KL is PG? 

438 2b 

(ANT) 

 OLV     Gr ks1 h1   gevlekt met Gr ks1 

439 2b 

(ANT) 

 KL/OLV d Bl Gr ks1 h2 as, hk rommelig 

440 4  VT d   Gr ks2 h1 aw, vkl, bot, 

as, hk 

vuil, iets gevlekt (Gr klei) 

441 4  VT     Gr ks2 h1 fe, aw, vkl, vuil 
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bot, as, hk 

442 4  OLV d   Gr ks2 h2 aw, vkl, bot, 

as, hk 

iets vuil, humusvlekjes 

443 4  OLV     Gr ks2 h1 as, vkl, bot, 

aw, hk 

iets vuil, kleine humusvlekjes 

444 3  NAT l   Gr ks2     vrij schoon, bioturbatie; MB2017: was NAT/LO, is NAT uit fase 3 

445 2b 

(ANT) 

 OLV   Br Gr ks1 h3 aw, as, hk vuil 

446 vervalt  XX d Br Gr ks1 h3 aw, as, hk vuil; MB2017: was OLV, nu VERVALLEN 

447 2a  OLV   Zw Br v     veraard 

448 1d  NAT     Br v     compact, geband 

449 4  VT d   Gr ks2 h1 aw, vkl, bot, 

as, hk 

is S440, vuil, iets gevlekt (Gr klei) 

450 2b 

(ANT) 

 OLV d Br Gr ks1 h3 aw, as, hk vuil 

451 2b 

(ANT) 

 KL d Gr Br vk1     iets rul, smerig 

452 4  VT     Gr ks2 h1 aw, vkl, bot, 

as, hk 

vuil, enkele humusvlekjes 

453 4  VT     Gr ks2 h2 aw, vkl, bot vuil 

454 2b 

(ANT) 

 OLV   Br Gr ks1 h2 aw, bot vuil, rul 

455 4  VT     Gr ks2 h1 fe, aw, bot, 

vkl, hk 

vuil, BrGr ks1h2-vlekjes 

456 4  OLV     Gr ks2 h1 aw, vkl, bot, 

as, hk 

vuil, enkele humusvlekjes 

457 2b 

(ANT) 

 WK   Br Gr ks1 h aw, vkl, bot, 

hk, as 

vuil, gevlekt (vk1), mst-brokjes 

458 2b 

(ANT) 

 WK   Gr Br vk1   aw, bot, vkl, 

hk, as 

compact, met mst, vuil, veel as 

459 2b 

(ANT) 

 WK   Ge Br vk1   aw, bot, vkl, 

hk, as 

mst-rijk 

460 1d  NAT   Ro Br v     compact, hmv/mv 

461 2b 

(ANT) 

 OLV   Br Gr kv2   aw, bot vuil 

462 2a  OLV   Zw Br v     veraard, compact 

463 4  VT     Gr ks2   fe, aw, bot vuil 

464 4?  VT     Gr ks2   fe, aw, bot, 

vkl 

veel fe, vuil 

465 2b 

(ANT) 

 WOO   Ge Br kv3   as met mst, compact, fijn gelaagd; MB2018: WOO ipv WOO/LO 

466 2b 

(ANT) 

 OLV l Gr Br ks1 h3 as, hk vuil, verrommelde versie van S465 

467 2b  OLV d   Gr ks2 h2 aw, bot, vkl, vuil 
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(ANT) as, hk 

468 2b 

(ANT) 

 KL d Br Gr ks1 h3   vuil 

469 2b 

(ANT) 

 WOO   Ge Br kv3   as, hk compact, gelaagd met dBlGr as; MB2018: WOO ipv WOO/LO 

470 2b 

(ANT) 

 OLV   Zw Br v   vkl, aw veraard, compact, met enkele spikkels 

471 1d  NAT       V     is S448; MB2017: iets lichter van kleur 

472 2b 

(ANT) 

 VT/OLV   Br Gr ks2 h2 aw, hk, as vuil 

473 4  VT/OLV   Br Gr ks2 h2 aw, bot, vkl vuil, sterk gevlekt (veenbrokken) 

474 2b 

(ANT) 

 KL   Gr Br vk1     rul, amorf 

475 2b 

(ANT) 

 OLV l Gr Br ks1 h3 as, hk rul, verrommelde versie van S465 

476 2b 

(ANT) 

 WOO d Gr Br kv3   as, hk fijn gelaagd, asrijk 

477 2b 

(ANT) 

 OLV   Gr Br vk1     vlekkerig 

478 4  VT     Gr ks2   aw, vkl, bot, 

as, hk 

vuil, gevlekt (veenbrokken) 

479 2b 

(ANT) 

 OLV   Ge Br kv3     vlekkerig 

480 2b 

(ANT) 

 SL   Ge Br mst   aw, bot compact, geband 

481 2b 

(ANT) 

 OLV d Ge Br vk1   as compact, fijngelaagd 

482 2b 

(ANT) 

 OLV d Gr Br vk2     rommelig 

483 2b 

(ANT) 

 WOO d Ge Br vk2   as, hk fijngelaagd, compact, iets verrommeld 

484 2b 

(ANT) 

 KL d Gr Br vk1     amorf, rul 

485 2b 

(ANT) 

 WOO d Ge Br vk2     fijngelaagd, compact, iets verrommeld 

486 2b 

(ANT) 

 LO l Br Gr vk1   as compact, fijngelaagd 

487 2b 

(ANT) 

 PG?   Zw Br v     rul, amorf (zit paal achter) 

488 2b 

(ANT) 

 WOO   Gn Br v   as compact, fijngelaagd, asrijk (dBlOr) 

489 2a  OLV   ZW BR V     is als S447, maar losser/ruller 

490 4/8a  VT     Gr ks2   fe, bot, vkl, 

aw, as, hk 

vuil, Fe-rijk 



206 

 

Spoor Fase Struc-

tuur 

Aard Tint Bij-

kleur 

Hoofd-

kleur 

Textuur Humeusiteit Insluitsels Opmerkingen 

491 4  VT d   Gr ks2 h1 aw, bot, vkl, 

as, hk 

vuil, iets gevlekt (Gr klei), en humusvlekjes 

492 2b 

(ANT) 

 OLV d Br Gr ks1 h3 aw, vkl, hk, as vuil, smerig 

493 2a  OLV   Zw Br v     veraard 

494 1d  NAT d Ro Br v     geband, compact (is S6? = hmv) 

495 1d  NAT d   Br v     geband, compact 

496 2b 

(ANT) 

 OLV D BR GR Ks1 H3 aw, vkl, hk, as is S492 

497 3  NAT   Wi Gr ks2     siltlaagje 

498 2a  OLV   Zw Br v     veraard 

499 4?  OLV   Br Gr ks1 h2 aw, bot, vkl, 

as, hk 

vuil, met enkele verstoorde siltbandjes (S497) 

500 4  KL   Br Gr ks1 h2 vkl, as, hk vuil, met verstoorde siltbandjes (S497) 

501 5  NAT   Wi Gr ks3     compact, gebioturbeerd 

502 1d  NAT d Ro Br v     als S494, maar afgegrensd met klapklei (S504) 

503 1c  NAT   Ro Br v     met ht 

504 2b 

(NAT) 

 SPL     Gr ks1     slap (klapklei) 

505 2b 

(ANT) 

 KL d Gr Br vk1     compact, iets vuil 

506 4?  OLV   BR GR Ks1 H2 vkl, as, hk is S499 

507 1d  NAT D   BR V     is S495 

508 5/6  VT     Gr ks2   aw, bot, vkl, 

as, hk 

met siltvlekken (S501), vuil 

509 2a  OLV   Zw Br v     veraard veen 

510 2b 

(NAT) 

 SPL   Gr Br vk1     amorf veen, met ingespoelde klei 

511 2  KL   Zw Br v     rul, amorf 

512 2b 

(ANT) 

 KL d Gr Br vk1     rulle vulling, iets vuil 

513 2b 

(ANT) 

 OLV d Br Gr ks1 h3 aw, bot, vkl, 

as, hk 

iets vuil, gevlekt met v-brokjes/humus 

514 5/6  VT     Gr ks2   ff, fe, aw, vkl, 

bot, as, hk 

iets vuil, gevlekt met LGr ks2, gebioturbeerd 

515 3  NAT l   Gr ks1 h1 aw, hk gebioturbeerd, vlekjes Gr klei, verspoelde archeologie 

516 2b 

(ANT) 

 OLV   Gr Br kv2   vkl, aw vertrapt/verrommeld (sterk gevlekt) 

517 2b 

(ANT) 

 SL   Zw Br v     vertrapte top veen, iets geaderd met ks1; MB2017: was NAT, is 

onderkant SL (vertrapte bodem met slootvulling) 

518 1/2  NAT d   Br vk1     rommelig, geaderd met ks1 

519 1c  NAT d   Br v     met ht, geband, compact 

520 2b 

(ANT) 

 KL/OLV     Gr ks1 h2 aw, bot gevlekt (humus), rommelig, soms aan basis gelaagd 
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521 1/2  NAT d   Br vk1   bot, aw vertrapt in top (archeologie), geaderd met ks1 

522 2b 

(ANT) 

 KL/OLV     Gr ks1 h1 aw, bot, vkl rommelig 

523 2b 

(ANT) 

 KL   Gr Br vk2   aw, bot vertrapt, sterk dooraderd met ks1 

524 3  NAT l   Gr ks2     rommelig, vertrapt 

525 2b 

(ANT) 

 KL   Zw Br v     rul, amorf 

526 2b 

(NAT) 

 SPL   Br Gr ks1     slap, iets humeus gelaagd  

527 3  KL l   Gr ks1     iets gevlekt, (Gr klei, humusvlekjes) 

528 2b 

(ANT) 

 KL   Br Gr kv1     sterk gevlekt, verrommeld, vertrapt (V-brokken) 

529 1/2  NAT d Gr Br vk1     veen vertrapte top, geaderd met ks1 

530 1d  NAT   Ro Br v     compact, in top iets amorf 

531 8a  SL     Gr kz1   fe, aw, vkl, 

bot, hk, as, 

bks 

Rec. Sloot (gaat door ploegspoor) 

532 8a  REC 

(OLV) 

  Br Gr kz1 h1   oud, gevlekt OLV/ of rec. onderkant SL 

533 9b  SL   Zw Br v     amorf (REC) 

534 9b  SL l   Gr kz1     gevlekt LGr/LBlGr/Gr kz1 

535 9b  SL   Br Gr kz1 h1   Idem aan S532 

536 6  VT     Gr ks2   fe, aw, bot, 

vkl, as, hk 

Fe-rijk, vuil 

537 6  OBV   Br Gr ks2 h1 fe, aw, bot, 

vkl, as, hk 

vuil, lijkt op S214 (prof. 1) 

538 4  SL d   Gr ks2 h1 aw, bot, vkl, 

as, hk 

vuil 

539 6  OBV       Ks2 H1   is S537 

540 4?  OLV d Gr Br vk2     gevlekt met LGr ks1 

541 4?  OLV   Zw Br v   bot veraard veen 

542 8a  REC d   Gr kz1   fe, vkl, aw ploeg/ vertrapte slootrand 

543 8a  REC   Br Gr kz1 h1   gevlekt (veenbrokken) 

544 8a  REC d   Gr kz1   fe, bks, aw, 

vkl, bot 

ploegbanen 

545 vervalt  XX     Gr ks2 h1 aw, bot, vkl, 

as, hk 

gevlekt, vuil; MB2017: was VT, nu VERVALLEN 

546 5/6  NAT   Br Gr ks1 h2 aw, bot vlekkerig, geband (LGr ks1) 

547 4  SL   Gn Gr ks1 h2 aw, bot, vkl mst-vlekken, humusvlekken 

548 4  SL l Bl Gr ks1   aw rommelig, klei lijkt op S268 (prof.1), (V-brokken) 

549 4/8a  VT     Gr kz1 h1 fe, aw, bot, 

vkl, as 

rommelig, veel vlekken (BrGr, LGr klei), mogelijk verploegd 

550 2b  ASL   Gr Ge ks3   hk, aw, bot asplaat, vlekkerig (WiGe, ZwGe) 
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(ANT) 

551 2b 

(ANT) 

 WOO   Ge Br ks1 h3 as, vkl, hk zeer compact, fijngelaagd, met dBlGr aslaagjes, mst?, vuil; MB2018: 

WOO ipv WOO/LO 

552 2b 

(ANT) 

 OLV     Br ks1 h3 as, hk, vkl gehomogeniseerde versie van WOO, vuil 

553 2b 

(ANT) 

 XX             is S552 

554 2b 

(ANT) 

 OLV   Ge Br ks1 h3 as, vkl, hk compact, iets fijngelaagd nog, vuil, vertrapt? 

555 2b 

(ANT) 

 WOO   Ge Br ks1 h3 as, hk, vkl compact, fijngelaagd met dBlGr aslaagjes, vuil, mst?; MB2018: WOO ipv 

WOO/LO 

556 2b 

(ANT) 

 WOO     Br ks1 h3 as, hk, vkl iets gelaagd, compact, aan basis dBr; MB2018: was WOO/OLV is WOO 

557 2b 

(ANT) 

 OLV d   Br ks1 h3 as compact, smerig 

558 2b 

(ANT) 

 KL   Zw Br ks1 h3 hk bevat vezels, compact laagje 

559 2b 

(ANT) 

 MST d   Br ks1 h3 as compact, donker, gelaagd 

560 2b 

(ANT) 

 MST   Ge Br ks1 h3 ht onderdeel kuil 

561 2b 

(ANT) 

 MST   Gn Br ks1 h3 as, ht onderdeel kuil, gelaagd, met stro/riet, compact 

562 2b 

(ANT) 

 ASL d Bl Gr ks1 h3 hk, vkl asbandje in MST-laag S561 

563 2b 

(ANT) 

 MST d   Ge ks1 h3 as, hk, aw, ht compact, gelaagd, compact 

564 2b 

(ANT) 

 MST d   Gn ks1 h3 as, hk, aw compact, gelaagd, met veenbrokjes 

565 2b 

(ANT) 

 HT     Br ks1 h3   amorf, rul 

566 2b 

(ANT) 

 KL   Gn Br ks1 h3 aw amorf, rul 

567 2b 

(ANT) 

 SL   Zw Br v   mst verrommeld, amorf veen met mst-brokjes 

568 2b 

(ANT) 

 OLV d Gn Br ks1 h3 mst, ht compact, fijngelaagd 

569 4?  VT d   Gr ks1 h2 aw, hk, as, vkl vuil, gespikkeld (vkl e.d.) 

570 2b 

(ANT) 

 OLV   Br Gr ks1 h2 aw, hk, as vuil, hk- en asrijk 

571 2b 

(ANT) 

 WOO   Ge Br ks1 h3 as, hk vuil, compact, fijngelaagd, mst? (is S551?); MB2018: WOO ipv WOO/LO 

572 2b 

(ANT) 

 OLV     Br ks1 h3 as, hk, vkl compact, verrommelde versie van S571 
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573 2b 

(ANT) 

 KL   Zw Br vk2     rul, amorf 

574 2b 

(ANT) 

 OLV d   Gn ks1 h3   compact, mst? 

575 2b 

(ANT) 

 WOO   Ge Br ks1 h3 as, hk compact, fijngelaagd, mst?; MB2018: WOO ipv WOO/LO 

576 2b 

(ANT) 

 LO d   Br vk1 ht   bevat resten vlechtwerk (S2110?) 

577 2b 

(ANT) 

 LO     Br ks1 h3 as, hk verrommeld 

578 2b 

(ANT) 

 MST   Ge Br ks1 h3   mst-brok 

579 2b 

(ANT) 

 KL d Gn Ge ks1 h3   compact mst, naar beneden gelaagd 

580 2b 

(ANT) 

 BROK L   GR Ks1     brokje lGr Ks1 

700 4 13 WA   BR GR Ks1 H2   mogelijk iets mestig 

701 1c  NAT     br v     zv; veel zegge, spoor riet 

702 1c  NAT     br v     zv; iets ht, spoor riet 

703 2b 

(NAT) 

 SPL     gr ks1     gelamineerd met fijne detritusbandjes naar W toe splitsend in 2-3 

discrete laagjes 

704 2b 

(NAT) 

 BROK     gr ks1     losse brokken van S903; soms verrommeld 

705 1d  NAT d   br v     amorf, licht veraard veen zonder veel herkenbare resten 

706 1d  NAT   zw br v     amorf, licht veraard heideveen 

707 1/2  NAT     br v     zeer amorf, veraard, vrij compact organisch materiaal, bruinig oxideren, 

niet natuurlijk? 

708 2b 

(ANT) 

 OLV     br v     met lGr kleibrokjes, verrommelde S2060 

709 3  SPL l   gr ks1     gelamineerd met detritus/kleine veenbrokjes; plaatselijk ook veen- en 

mestbrokjes 

710 4  OLV   br gr ks1 h2   rommelig, vlekkerig, vertrapt 

711 4  OLV l br gr ks1 h1   iets rommelig/vlekkerig, vetrapt 

712 1/2  NAT d   br v     veraard, restant S2060? 

713 3  BROK d   br v     veenbrok, amorf 

714 3  NAT l   gr ks1 h1   met detritus/kleine veenbrokjes, gelaagdheid iets verrommeld 

715 4  OLV l   gr ks1   vkl met WiGr concreties/vkl 

716 4?  OLV d   br v     vetrapt, verrommeld materiaal met kleibrokjes 

717 4  SL   br gr ks1 h2   veen- en kleibrokken, rommelig, vertrapt 

718 4  VT d gr br ks1 h3   zeer vlekkerig, vuil; veen- en kleibrokken 

719 4/8a  KL   zw br ks1 h3   vuil, vlekkerig, donkerder dan S718 

720 vervalt  XXX             profiel niet opgeschoond; VERVALLEN 

801 4?  ASL d Bl Gr ks1 h1 as, hk, aw, vkl zeer vuil, met witte spikkels (tussennr.) 
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802 2  MST   GN BR       Mogelijk mestbrokje in klapkleilaag; MB2018: MST wordt nu vanuit 

gegaan 

803 1d  NAT   GE BR V     Plukken wollegras 

900 1d  NAT D   BR V     Veenmosveen, heidetakjes, iets gelaagd afgezet op de matrixkleur 

901 1d  NAT   RO BR V     Veen, met wollegras, afiame spaghnum, veel heidetakjes 

902 1c  NAT   RO BR V   ht Veen, veel hout (els of berk), af en toe riet, compact, licht amorf 

903 1b  NAT   GR BR Vk2     Rietveen, kleiig (Wormerklei die uitwigt in het veen) 

904 1a  NAT     BR V     Rietveen, amorf, iets hout 

905 2b 

(NAT) 

 NAT     GR Ks1 H1   Klapkleicomplex, bandjes humeuze klei (bruingrijs) met schone klei 

(lichtgrijs tot blauwgrijs), platig afgezet, veeninsluitsels (ligt op het 

zand) 

906 1a  NAT     BR V     idem aan spoor 904, waar klapklei hoger doorheen scheurt 

907 0  NAT     BR Z H1   Top: Zand, ZwBr, matig fijn (±155µ), top sterk humeus, oude A-horizont; 

Basis: Zand, BrGr, matig fijn (±155µ), iets lemiger, C-horizont 

908 1b  NAT   GR BR V     Rietveen, licht kleiig 

909 1a  NAT L   BR V     Rietveen, pluizig 

910 2b 

(NAT) 

 NAT L BR GR Ks1     Klapklei, humeus, loopt dwars door veenlagen, doorworteld van boven 

911 1a  NAT   RO BR V     Rietveen, sterk amorf, verkleurd snel door amorfiteit 

912 1a  NAT D RO BR V     zeer sterk amorf veen met riet (eigen en van bovenaf) 

913 0  NAT     BR Z H1   Top: Zand, ZwGr, matig fijn (160µ), top sterk humeus, A-horizont; Basis: 

Zand, lBrGr, matig fijn (160µ), licht humeus 

1001 8a  REC   BR GR Kz1 H1 fe, ff, hk, vkl Verploegde laag, gevlekt me Blgr kz1, s1 invoren 

1002 8a  REC (SL)   BR GR Kz1 H1 fe, ff, hk, vkl top vrploegd/verstoord; aw-rijk 

1003 8a  REC (SL)   BR GR Kz1 H1 fe, ff, hk, vkl overgang tussen spoor 1001 en 1002 

1004 4/8a  VL   BR GR Ks1 H1 fe, bo vuil, bot-rijk 

1005 8a  REC D BR GR Ks1 H2   Iets vuil, iets gevlekt 

1006 8a  REC   BR GR Ks1 H1 vkl, bot, hk Vuil, gespikkeld/ gevlekt 

1007 8a  REC D BR GR Ks1 H2   Idem als 1005 

1008 4/8a  VT/REC   BR GR Ks1 H1 vkl, bot, hk, 

as 

Vrij homogeen, vuil 

1009 8a  REC D BR GR Ks1 H2   Idem als s1005 

1010 8a  KL D BR GR Kz1 H2 vkl, aw Gevlekt met zand (Ge); AW-rijk 

1011 8a  REC D BR GR Ks1 H2   Idem als s1005 

1012 8a  REC   BR GR Kz1 H1 vkl, aw Verploegd,gevlekt, met BlGr kz1 

1013 8a  REC D BR GR Ks1 H2 aw, vkl, hk Vuil, gevlekt met dGr-vlekken, AW-rijk 

1014 8a  REC D BR GR Ks1 H2 aw, vkl, hk Vuil, vrij homogeen 

1015 8a  REC   BR GR Ks1 H1 vkl, bot, hk = s1006. Vuil, gespikkeld, gevlekt 

1016 8a  REC     GR Ks1       

1017 8a  REC (VT)     GR Ks1 H1 vkl, bot, hk Botrijk vrij gespikkeld 

1018 8a  REC (VT)   BR GR Ks1 H1 vkl, bot, hk Bot-rijk, vrij homogeen 

1019 8a  REC   BR GR Ks1 H1 vkl, bot, hk Vrij homogeen 

1020 8a  REC (VT)   BR GR Ks1 H1 vkl, bot, hk Iets gevlekt met lGr kz1, bot-rijk 
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1021 8a  REC (VT)   BR GR Ks1 H1 vkl, bot, hk Gevlekt (dGr), vuil 

1022 8a  REC (VT)       Ks1     Verrommeld door ploeg (gelijk aan eerdergenoemde BlGr ks1) 

1023 8a  REC (VT) L BR GR Ks1   vkl, bot, hk Overgang van s1022 naar s1021 

1024 8a  REC 

(BROK) 

L BR GR Ks1 H1   Lijken brokken/ zoden venige klei 

1025 4  VT D BR GR Ks1 H2 vkl, hk, as, 

bot, aw 

Vuil, gespikkeld met vkl, bot, etc. 

1026 4/8a  VT/REC L BR GR Ks1 H1 fe, ff, vkl, aw Iets vuil, gevlekt met Gr ks1 

1027 4  VT   BR GR Ks1 H1 vkl, aw Minder gevlekt dan s1026 

1028 4  VT   BR GR Ks1 H2 hk, vkl, aw Vuil, licht rommelig (humeuze brokjes) 

1029 3  SL   BR GR Ks1 H1 vkl, aw Idem aan s1027; MB2018: niet gelijk 

1030 4  BROK D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

Vuil, gevlekt met brokjes lGr klei 

1031 4  BROK D GR BR Kv2   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

Brok verromeld venige klei (geoxideerd) 

1032 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

idem als s1030 

1033 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

Idem als s1030 

1034 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

Idem als s1030 

1035 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

Idem als s1030 

1036 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

Idem als s1030 

1037 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

vuil, gevlekt  met Lgr Kz1/Ks1 

1038 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

idem als 1037 

1039 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

idem als 1037 

1040 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

Idem als 1037 

1041 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

idem als 1037 

1042 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

Idem als 1037 

1043 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

Idem als 1037 

1044 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

Idem als 1037 

1045 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

idem als 1037 

1046 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, Idem als 1037 
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bot, as 

1047 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

Idem als 1037 

1048 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

Idem als 1037 

1049 4  PG? D BL GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot, as 

Idem als 1037 

1050 4  VL D   BR Ks1 H1 as, hk, aw, 

bot, vkl 

Asrijk vuil spoor: gespikkeld met GeGr 

1051 4  SL   BR GR Ks1 H1 vkl, hk, aw Vuil, iets gespikkeld me Lgr Ks1 (ff, fe); MB2017: was VT = SL (zie S117-

118) 

1052 4?  SL   BR GR Ks1 H1 vkl, hk, aw idem als s1051 maar grover gespikkeld; MB2017: was VT = SL (zie S120) 

1053 8a  SL     GR Ks1   fe, ff, hk, aw, 

bot 

iets vuil, me humeuze vlekken en brokken BlGr ks1. Vuling: depressie, 

zie coupe 10 

1054 4  VT     GR Ks1 H1 ff, fe verrommeld met brokken (geozideerd) veen, oogt vertrapt en iets vuil 

(verspoeld) 

1055 5  PG? D GR BR Vk1     Iets gespikkeld (Lgr klei) 

1056 4  VT D BL GR Ks1 H2 vkl, hk, as, 

bot, aw 

vuil, vrij homogeen, iets gespikkeld (lijkt op s1025) 

1057 5  PG? D BL BR Ks1   ff, fe, hk gevlekt met LGr ks1 

1058 5  PG? D BL GR Ks1   ff, fe, hk idem als 1057 

1059 5  PG? L BR GR Ks1   ff, fe idem als 1057 

1060 5  PG? D BL GR Ks1   ff, fe, hk idem als 1057 

1061 5  PG? D BL GR Ks1   ff, fe, hk Idem als 1057 

1062 5  PG? L   GR Ks1   ff, fe, hk Idem als 1057 

1063 5  PG? D BL GR Ks1   ff, fe, hk idem als 1057 

1064 5  PG? D BL GR Ks1   ff, fe, hk Idem als 1057 

1065 5  PG? L BR GR Ks1   ff, fe, hk Idem als 1057 

1066 5  PG? D BL GR Ks1   ff, fe, hk idem als 1057 

1067 4/8a  BROK D ZW BR V     brok geerodeerd (turf?) 

1068 4/6  VT   BR GR Ks1 H1 vkl, hk, bot, 

aw 

vuil, vrij homogeen 

1069 2b 

(ANT) 

 KL L BR GR Ks1 H1   met brokken geerodeerd veen (rand van s1070) 

1070 1/2  KL D BR   V     Met brokken LBrGr, LGr klei (oa vertrapping) 

1071 4/8a  KL D   BR V     Met brokken LGr klei en brokken (geoxideerd) veen; MB2017 dit spoor 

ligt net boven drain en is verstoord 

1072 6  SL   GR   Ks1   fe, ff, sc Vrij schoon: iets verspoeld materiaal (o.a. AW) 

1073 6  VT   BR GR Ks1   aw, vkl Vuil, mogelijk gelijk aan S1068; MB2018: VT ipv VT? 

1074 5/6  NAT L   GR Ks1   sc Vrij schoon 

1075 6  VT     GR Ks1     Vuil; aw-rijk 

1076 7a  SL   BL GR Ks1   fe, ff Vrij schoon, iets plantresten 

1077 7a  VT L BR GR Ks1 H1 fe, hk Iets vuil, soms humeuze brokken (zwgr) 
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1078 7a  NAT L BR GR Kz1   fe Fe-rijk, vrij schoon 

1079 6  OBV   BR GR Kz1 H1 fe, vkl, aw, 

hk, as 

iets vuil, iets gevlekt, (brokjes geoxideerd veen) 

1080 6  NAT   BL GR Ks1     vrij schoon, iets plt 

1081 7a  NAT   ZW GR Ks1 H3   veenhorizont (geoxideerd) 

1082 5  NAT L BL GR Kz1   fe, ff Schoon; onderdeel kuil; MB2017: geen kuil 

1083 4?  OLV D   BR V     Brokkig: onderdeel kuil; MB2017: geen kuil maar vertrapte top van 

veraard veen 

1084 7a  NAT L BL GR Ks1     Schoon, homogeen 

1085 5/6  OLV     GR Kz1 H1   Iets rommelig; mogelijk olv over S1078? 

1086 4?  OLV   GR BR Vk2   ht Rommel veen, amorf. Doordrenkt met ks1 

1087 4  HT     BR       paalrest. 

1088 4  PG L   GR Ks1     schoon, slap. 

1089 3  GR     GR Ks1 H1 hk, vkl, aw vuil, gevlekt met LGr ks1. 

1090 3  GR   BR GR Ks1 H2 vkl, hk, bot, 

aw 

licht gevlekt, vuil 

1091 2b 

(ANT) 

 VT D BR GR Ks1 H2 as, hk, aw, 

bot, vkl 

Zeer vuil 

1092 4/8a  VT/REC   BR GR Kz1 H1 vlk, bot, as, 

aw, sc 

Vuil, bevat recent ploegspoor (lGr kleibrokken) 

1093 3  GR     GR Ks1 H1 hk, vkl, aw Vuil, gevlekt met LGr en BlGr kleibrokken 

1094 8a  REC   BL GR Kz1   vkl, bot, as, 

hkk, aw, sc 

brokken LGr, BlGr klei 

1095 4  VT     GR Kz1   fe, ff met LGr kz1 brokjes, iets vuil 

1096 4/8a  VT/REC     GR Kz1   fe, ff LGr brokken, iets vuil; MB2017: is S1095 maar dan met REC-

ploegsporen/verstoring 

1097 4  VT D BR GR Ks1 H2 vkl, hk, as, aw Vuil, kleine LGr brokjes 

1098 8a  GR     GR Kz1   ff, fe, vkl, aw, 

bot 

Vuil, gespikkeld me LGr brokjes 

1099 8a  GR L   GR Kz1   ff, fe, vkl, aw, 

bot 

LGr brokken, iets vuil 

1100 2  NAT D   BR V     verrommeld, amorf veen 

1101 1/2  NAT     BR V     Iets intacter dan 1100 

1102 4/8a  VT/REC     GR Kz1 H1   Iets vuil, met LGr brokjes 

1103 1/2  NAT     BR V     idem als 1101 

1104 1/2  NAT D   BR V     gecompacteerd amorf veen 

1105 1/2  NAT D   BR V     Idem als 1101 

1106 4  VT     GR Kz1   fe, ff iets vuil, iets gespikkeld; MB2017 ipv GR, is er sprake van nazakking 

terplaag door aanwezigheid oudere GR onder dit spoor 

1107 8a  REC L   GR Kz1   ff, fe, aw, bst met LGr brokken 

1108 8a  REC L BL GR Kz1   ff, fe Soms iets vuil, of donkerder (ploegsporen recent) 

1109 2b 

(ANT) 

 VT D BR GR Ks1 H2 vkl, hk, as, 

bot, aw 

Vuil, br-gespikkeld (humus, veen) 
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1110 4  VT   BR GR Ks1 H2 fe, vkl, aw, 

bot, hk, as 

Vuil gespikkled (Br), veel fe 

1111 2a  OLV   ZW BR V   hk, as hk-rijk, rommelig 

1112 3  SPL D   GR Kz1 H1 vkl, hk, bot, 

aw 

lijkt na aanleggen wat donkerblauwig, vuil, gespikkeld 

1113 2b 

(ANT) 

 OLV   BR GR Kz1   vkl, hk, as, 

bot, aw 

vuil, Br-gespikkeld 

1114 3  SPL D   GR Kz1 H2 vkl, hk, bot, 

aw 

humeuzer dan 1112, vuil 

1115 3  SPL D BR GR Kv2     iets vuil, veniger dan 1114 

1116 2  WOO     BR V     Scheurt los als plaggen; MB2018: was WOO/OLV is WOO 

1117 1/2  NAT   GR BR Vk1     compacter en iets kleiiger dan 1116 

1118 4/8a 10 KL/VL     GR Kz1     gevlekt me LGr kz1 

1119 3  SPL     GR Ks1 H1   redelijk schoon, iets humeus, soms rommelig 

1120 4  VT   BR GR Ks1 H1 fe, bot, vkl, 

aw, hk 

vuil, gespikkeld, veel fe; = 1110 

1121 2a  OLV   ZW BR Vk3   hk?, as licht verkoold, is gevig geoxideerd, verrommeld. 

1122 2b 

(ANT) 

 OLV   BR GR Kv2   vkl, aw, bot vui, gevlekt 

1123 4  SL     GR Ks1 H1 fe, vkl, aw, 

bot, hk, as 

vuil, deels verstoord door ploegsporen (recent) 

1124 4  VT   BR GR Ks1 H1 fe, bot, vkl, 

aw, hk 

veel fe, gespikkeld, vuil; = 1120 

1125 2b 

(ANT) 

 VT/OLV D BR GR Kv2   fe, hk, aw, vkl vuil, sterk vertrapt 

1126 1/2  NAT     BR V     Rommelig, ingetrapt van boven (in principe NAT); MB2017: was OLV, nu 

verandert in NAT 

1127 2b 

(ANT) 

 OLV   BR GR Kv2   aw, vkl, bot vuil, gevlekt 

1128 2b 

(ANT) 

 OLV   ZW BR Vk1     amorf, rommelig 

1129 8a  REC D   BR V     waarschijnlijk brok (horizontaal gelaagd veen); MB2017: hier loopt een 

drain onder 

1130 2b 

(ANT) 

 OLV   BL GR Kv2   fe, vkl, aw, 

bot, hk, as 

vuil, iets gespikkeld 

1131 4?  KL/VL D   GR Ks1 H1 bot, aw, hk vuil, vrij homogeen 

1132 2b 

(ANT) 

 OLV D   GR Kv2   vkl, hk, as, aw vuil, gespikkeld 

1133 3  SPL D BL GR Ks1 H2 fe, hk Fijn gespikkeld (1112 lijkt erop) 

1134 4?  OLV   BR GR Ks1 H1 fe, hk, aw, 

vkl, as 

iets gespikkeld, vuil 

1135 2b 

(ANT) 

 OLV   BR GR Kv1     spikkels (zwart) humus 

1136 4  OLV   ZW GR Ks1 H3   gevlekt, verrommeld 
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1137 4?  VT     GR Ks1 H1 fe, bot, aw vuil, gespikked (humus vlekken) 

1138 4  VL D   GR Kz1   fe, bot, aw vrij egaal, iets vuil, zand-spikkels; MB2017: was WA, is vlek (zie 

opmerking veldtek.) 

1139 8a  REC     GR Kz1 H1 fe gevlekt, groot ploegspoor 

1140 4  VT     GR Kz1   vkl, fe, aw, 

bot 

iets vuil, gespikkeld 

1141 2b 

(ANT) 

 VT     GR Ks1 H1 aw, bot, vkl, 

as 

iets vuil, iets gevlekt 

1142 8a  REC L   GR Ks1   aw, bot mogelijk ploegsporen (rec) 

1143 4  VL   BR GR Ks1 H3   iets vuil 

1144 2b 

(ANT) 

 VT     GR Ks1 H1 fe, aw, bot, 

hk, as 

fe-rijk, laag lijkt iets blauwig, vuil, iets gespikkeld 

1145 4?  VL   BR GR Ks1 H3   iets vuil 

1146 2b 

(ANT) 

 VL   BR GR Ks1 H3   iets vuil 

1147 8a  REC L   GR Ks1   aw, bot mogelijk ploegsporen (rec) 

1148 4  KL/VL L BR GR Ks1 H1 fe, hk, bot, 

aw 

iets vuil, veel fe 

1149 4  SPL     GR Ks1 H1 fe, aw, bot vuil, gevlekt (Lgr Ks1), veel fe 

1150 4  VT L BR GR Ks1 H1 fe, hk, bot, 

aw 

iets vuil, veel fe 

1151 8a  REC (VT)   BR GR Ks1 H3   iets vuil 

1152 8a  REC (VT)   BR GR Ks1 H3   verstoord door drain (N-Z) 

1153 4/8a  KL/VL L BR GR Ks1 H1 fe, hk, bot, 

aw 

iets vuil, veel fe, verstoord door drain (N-Z) 

1154 4  KL/VL L BR GR Ks1 H1 fe, hk, bot, 

aw 

iets vuil, veel fe 

1155 4  VL   BR GR Ks1 H3   iets vuil 

1156 2b 

(ANT) 

 VL   BR GR Ks1 H3   iets vuil 

1157 2b 

(ANT) 

 VL   BR GR Ks1 H3   iets vuil 

1158 2b 

(ANT) 

 PG?   BR GR Ks1 H3   compact, iets MST 

1159 2b 

(ANT) 

 PG   Br Gr ks1 h3   vlekkerig, compact, geband 

1160 2b 

(ANT) 

 PG   Br Gr ks1 h3   vlekkerig, compact, geband 

1161 2b 

(ANT) 

 VL   Br Gr ks1 h3   iets vuil 

1162 2b 

(ANT) 

 VL   Br Gr ks1 h3 Fe, aw, bot iets vuil 

1163 2b 

(ANT) 

 PG   Br Gr ks1 h3   vlekkerig, compact, geband 
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1164 2b 

(ANT) 

 KL/VL   Br Gr ks1 h3   iets vuil, compact 

1165 1d  NAT             Geen spoor: is donkere plek omdat het veen hieronder opbolt (was 

PG?) 

1166 1d  NAT             Geen spoor: is donkere plek omdat het veen hieronder opbolt (was 

PG?) 

1167 2b 

(ANT) 

 VL   Br Gr ks1 h3 Fe, bot vuil, compact 

1168 1/2  LG       V     Geen spoor: is donkere plek omdat het veen hieronder opbolt (was 

PG?) 

1169 1/2  LG       V     Geen spoor: is donkere plek omdat het veen hieronder opbolt (was 

PG?) 

1170 1/2  LG       V     Geen spoor: is donkere plek omdat het veen hieronder opbolt (was 

PG?) 

1171 1/2  LG       V     Geen spoor: is donkere plek omdat het veen hieronder opbolt (was 

PG?) 

1172 1/2  LG       V     Geen spoor: is donkere plek omdat het veen hieronder opbolt (was 

PG?) 

1173 2b 

(ANT) 

 ASL   Zw Gr ks2 h1 vkl, aw, bot zeer vuil, gevlekt (LGr ks1) humeuze bodem soms 

1174 2b 

(ANT) 

 VT/OLV L Br Gr ks1 h2 Fe, hk, as, vkl, 

aw, bot 

vuil, iets gevlekt (LGr, ks1, humus) 

1175 2b 

(ANT) 

 WOO   Br Gr ks1 h2 aw, bot, hk, 

as, vkl 

vuil, gevlekt (humus) veel as (Ge, dBl) 

1176 2b 

(ANT) 

 KL/VL L   Gr ks1   ff, Fe, hk, aw iets vuil, iets gespikkeld 

1177 8a  REC L   Gr ks1     rec. Ploeg 

1178 4  KL/VL   Br Gr ks1 h3 bot, aw iets vuil, vrij homogeen 

1179 4 3 KL/VL L   Gr ks1   ff, Fe, hk, aw iets vuil, iets gespikkeld 

1180 4  KL L Br Gr ks1 h1 Fe, hk, bot, 

aw 

is 1148/1150, iets vuil, veel Fe 

1181 8a  REC             is 1177 

1182 8a  REC     Gr ks1     rec. Ploeg 

1183 4  VT d   Gr ks1 h2 Fe, aw, bot iets vuil; MB2016?: is VT die door nademping in pad WK is gekomen 

1184 8a  REC (VT)     Gr ks1   Fe, aw vlekkerige (?) veen, S1180 (verstoord door drain) 

1185 2b 

(ANT) 

 OLV d Br Gr ks1 h3 as, hk vuil, veel veenvlekken (zuiver), mogelijk WOO! 

1186 8a  REC             is 1177 

1187 4  OLV     Gr ks1 h2 aw, bot ,hk, 

ht 

iets vuil 

1188 2b 

(ANT) 

 HT     Br ks1 h3   ht van paalrest 

1189 4?  GR d   Gr ks1 h2 hk, as hk-rijk, vuil 

1190 2b  ASL     Ge kz1   hk, vkl, msl korrelig, veel msl, vkl 
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Spoor Fase Struc-

tuur 

Aard Tint Bij-

kleur 

Hoofd-

kleur 

Textuur Humeusiteit Insluitsels Opmerkingen 

(ANT) 

1191 8a  REC     Gr ks1   aw, vkl, hk, 

bot 

(?) veel, ploegspoor 

1192 2b 

(ANT) 

 OLV   Br Or ks1 h2 aw, hk, bot vuil; MB2016: = S1175 

1193 2b 

(ANT) 

 HT     Br ks1 h3   staakrest 

1194 4  VT   Br Gr ks1 h2 aw, bot, hk, 

as, vkl 

vuil, fragmenteerde archeo 

1195 6 11 WA     Gr ks1   aw, bot, hk iets vuil 

1196 2b 

(NAT) 

 GR d   Gr ks1 h1   slap, iets vuil 

1197 6  GR     Gr ks2 h1 hk, sc, vkl iets vuil; MB2016: was GR/REC; leidt naar WA (S1198) moet dus GR zijn 

en geen REC 

1198 6 12 WA   Br Gr ks1 h1 bot, aw, hk, 

as, vkl 

vuil, iets gevlekt (LGr, ks1) 

1199 vervalt  XX   Br Gr ks1 h1 hk, bot, aw, 

vkl 

vuil; MB2017 --> was GR, vervalt (ook geen vondsten) 

1200 8a  BROK     Gr ks1   vkl, hk slap, iets vuil 

1201 6  VL l Br Gr ks2   aw, vkl, hk, 

bot 

iets vuil; MB2018: Eerder VL dan PG, en waarschijnlijk REC verstoord 

1202 2b 

(ANT) 

 SL   Gr Br vk1   hk, as vuil; MB2017: was KL, is echter onderkant sloot 

1203 2b 

(ANT) 

 KL     Gr ks1 h2 aw, as, hk, 

bot 

vuil, as-rijk 

1204 2b 

(ANT) 

 SL l Br Gr ks1   Fe, hk, as iets vuil; MB2017: was KL/VL, is onderkant SL 

1205 2b 

(ANT) 

 SL   Gr Br vk1     gevlekt; MB2017: was LG, is SL 

1206 2b 

(ANT) 

 SL l Br Gr ks1 h1 fe, hk, aw, 

bot, vkl 

vuil, iets gevlekt; MB2017: was KL, is onderkant sloot 

1207 2b 

(ANT) 

 SL   Br Gr ks1 h1   glad, iets vuil; MB2017: was BROK, is onderkant sloot 

1208 2b 

(ANT) 

 HT     Br v     Ht-restant 

1209 2b 

(ANT) 

 GR   Ge Gr vk1   aw, hk, as as-rijk, vuil 

1210 2b 

(ANT) 

 ASL   Ge Gr ks1 h2 as, hk, vkl, 

bot, aw 

vuil 

1211 2  LG   Zw Br vk1     verrommeld 

1212 4/8a  SL L Br Gr ks1 h1 Fe, hk veel, Fe, iets gevlekt (LGr, Ks1) 

1213 3  GR d   Gr ks1 h3   vlek; top dichtslibbing onderliggende 'oudere' sloot 

1214 4  SL l Br Gr ks1 h2 fe, aw, bot, 

hk 

iets vuil 
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Spoor Fase Struc-

tuur 

Aard Tint Bij-

kleur 

Hoofd-

kleur 

Textuur Humeusiteit Insluitsels Opmerkingen 

1215 4  SL     Gr ks1 h2 aw, bot, vkl, 

hk, as 

vuil 

1216 4  SL l Br Gr ks1 h2 aw, bot, hk vuil, gevlekt (LGr, ks1) 

1217 1/2  NAT   Gr Br vk1     iets verrommeld 

1218 4?  GR l Br Gr ks1 h2 as, aw, hk, 

bot, vkl 

vuil, veel as 

1219 4?  BROK/GR l Br Gr ks1 h2 as, aw, hk, 

bot, vkl 

vuil, veel as, is mogelijk S1218 

1220 4  VL l Br Gr ks1 h1   iets gevlekt (LGr, ks1); MB2017: was GR, is VL (1 cm diep op veldtek.) 

1221 4?  KL   Br Gr kv2     gevlekt (geoxideerd veen) 

1222 4?  VL l Br Gr ks1 h2 hk, vkl, as, 

aw, bot 

vuil 

1223 4?  VL l Br Gr ks1 h2 hk, vkl, as, 

aw, bot 

vuil 

1224 4?  VL l   Gr ks1 h1 hk, vkl, as aw, 

bot 

vuil 

1225 8a  VL l   Gr ks1 h1 hk, vkl, as, 

aw, bot 

iets vuil 

1226 1/2  NAT d Gr Br vk1     iets verrommeld, enkele resten wollengras 

1227 1/2  NAT d   Br v     licht veraard hmV 

1228 8a  SL     Gr ks2   aw, vkl, sc, 

bot 

iets vuil, sterk gevlekt (Gr, LBlGr, BlGr klei) 

1229 9b  SL     Gr ks2 h1 fe, aw, vkl, 

bot 

vuil, gevlekt 

1230 9b  SL     Gr ks2   fe, aw, vkl, 

bot, sc 

vuil, gevlekt (Gr, BlGr klei) 

1231 9b  SL l Bl Gr ks1   fe, aw gevlekt Gr ks2 

1232 9b  SL     Gr ks3   aw, bot iets vuil, met BlGr klei 

1233 8a  SL     Gr ks2   aw, vkl, bot, 

as 

iets vuil, met BlGr klei 

1234 8a  SL     Gr ks2   aw, bot, vkl iets vuil, met BlGr klei 

1235 8a  SL     Gr ks2   aw, bot, vkl, 

as 

vuil 

1236 8a  SL   Bl Gr ks1     met LGr brokken ks1 en Gr brokken 

1237 5/6  OBV l Br Gr ks1 h1 aw, bot, vkl, 

as, hk 

vuil, vlekkerig (Gr ks1, humusvlekken); MB2017: is basis van OBV die 

door nazakking in slootvulling (S538) rust 

1238 6  HT     Br v     paalrest; fasering op basis van patroon met spoor 1246-1260 

1239 1d  NAT     Br v     compact 

1240 6  OBV   Br Gr ks1 h2 aw, bot, vkl, 

as, hk 

zeer vuil, aw-rijk 

1241 6  OBV l Br Gr ks1 h1 aw, bot, vkl, 

hk 

vuil, sterk gevlekt (BlGr klei) 

1242 5/6  SL l Br Gr ks1 h1 aw, vkl, bot vuil, langs zijden geband (Gr ks1)  

1243 6  OBV     Gr ks1 h1 aw, bot iets vuil, fijn gevlekt (BrGr klei, humus) 
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Spoor Fase Struc-

tuur 

Aard Tint Bij-

kleur 

Hoofd-

kleur 

Textuur Humeusiteit Insluitsels Opmerkingen 

1244 5  NAT l Bl Gr ks1   fe vrij egaal met Fe rond doorworteling 

1245 6  BROK   Bl Gr ks1   fe schoon 

1246 4/8a  HT             houtrestant paaltje; vnr 526 / 1,12 m - NAP 

1247 6  HT             houtrestant paaltje; vnr 527 / 1.07 m - NAP 

1248 6  HT             houtrestant paaltje; vnr 528 / 1,33 m - NAP 

1249 x  HT             houtrestant paaltje; vnr 529 / … m - NAP ; MB2017: staat niet op 

veldtek/foto/coupetek. 

1250 x  HT             houtrestant paaltje; vnr 806 /  … m - NAP; MB2017: aanlegvondst, staat 

niet op tek. 

1251 4/8a  HT             houtrestant paaltje; vnr 521 / 1,31 m - NAP 

1252 4/8a  HT             houtrestant paaltje; vnr 522 / 1,30 m - NAP 

1253 4/8a  HT             houtrestant paaltje; vnr 523 / 1,28 m - NAP 

1254 4/8a  HT             houtrestant paaltje; vnr 524 / 1,30 m - NAP 

1255 4/8a  HT             houtrestant paaltje; vnr 525 / 1,11 m - NAP 

1256 1/2  NAT   Gr Br vk1     iets verrommeld veen; MB2016: was ook spoornummer 1227 

(dubbelgenummerd), spoor uit vlak 6001 nieuw nummer (S1246) 

1257 4/8a  HT             houtrestant paaltje; vnr 533 / 1,20 m - NAP 

1258 6  HT             houtrestant paaltje; vnr 514 / … m - NAP 

1259 6  HT             houtrestant paaltje; vnr 516 / … m - NAP 

1260 6  HT             houtrestant paaltje; vnr 517 / … m - NAP 

2001 1d  NAT D   BR V     Hoogveen (heide/mos) + resten broekveen (HT) 

2002 2b 

(ANT) 

1 WK     GR Kz1 H1 fe rommelig, brokken LGr klei 

2003 2b 

(ANT) 

1 WK L   GR Ks1     Zoden, soms humeus geband 

2004 2b 

(ANT) 

1 WK   BR GR Ks1 H2   Iets vuil, met enkele veenbrokjes 

2005 2b 

(ANT) 

2 WK     GR Kz1 H1 ht, sc Rommelig met kleine humeuze brokjes 

2006 2b 

(ANT) 

2 WK L   GR Ks1     Iets gevlekt met Gr Kz1 

2007 4?  SL   GR BR Vk2     Iets vuil, gevlekt 

2008 2b 

(ANT) 

 OLV     BR Vk1     Gevlekt/vertrapt 

2009 2b 

(ANT) 

 GR   GR BR Kv2     Klei met veenbrokken 

2010 4?  GR L   GR Ks1     Zoden gestort en brokken 

2011 2b 

(NAT) 

 GR     GR Ks1 H2   Klei met humeuze brokken (veen?) 

2012 3  GR L   GR Ks1     Zoden gestort 

2013 4 9 WA     GR Ks1 H1 ht, hk, aw, 

bot 

Vuil, gevlekt 

2014 2b  NAT L   GR Ks1     Schoon, homogeen (klapklei) 
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Hoofd-

kleur 
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(NAT) 

2015 4  SL L   GR Ks1 H2   Schone klei, met humeuze banden/vervormd veen 

2016 4  SL     GR Ks1 H2   Klei me humeuze brokken, iets vuil 

2017 4  SL D   GR Kv2     Klei met humeuze brokken en veen brokken, mestig? 

2018 2b 

(NAT) 

 NAT L   GR Ks1     Schoon, homogeen (klapklei) 

2019 4  GR D   GR Ks1 H3 ht gevlekt 

2020 4 13 WA     GR Ks1 H1   Brokken+zoden gestort 

2021 1c  NAT D   BR V     Natuurlijk veen; deels S2001; wel meer HT 

2022 4  GR     GR Ks1 H2 bot Iets vuil, gevlekt met humeuze brokjes en brokjes veen en LGr klei 

2023 1/2  NAT   GR BR Vk2     Veen geband met LGr Ks1 (klapklei) 

2024 2b 

(NAT) 

 SPL   BR GR Kv2   aw Scheur ingespoeld met ks1 + aw-scherf 

2025 4?  SL     GR Ks1   fe vrij slap, iets gevlekt met LGr Ks1 en humeuze brokjes 

2026 3  SL   BR GR Kv2   ht rommelige, gebande inspoelingslaag, flank sloot 

2027 7a  SL   BR GR Ks1 H1 aw, plt met ks1 (LGr) brokken en rietresten 

2028 1c  NAT     BR V     zeggeven + enkele resten ht en riet 

2029 5/6  SL L BR GR Ks1 H1 fe Gevlekt met LGr Ks1 en humeuze brokjes, iets vuil 

2030 5/6  BROK D   BR V     homogeen 

2031 4  KL   GR BR Kv2   aw, bot, ht vuil, brokken Gr Ks1 en dBr veen 

2032 5/6  BROK D   BR V     homogeen 

2033 5/6  BROK D   GR Ks1 H1   geband me LGr Ks1, iets vuil 

2034 4  SL     GR Ks1 H1 fe gevlekt met dGr Ks1h2, enkele kleine veenbrokjes 

2035 4?  BROK D   GR Kv2     rommelig, compact met dBr veen 

2036 6  SL D   GR Kv2     rommelige flank, veel veenbrokken 

2037 2b 

(NAT) 

 NAT L   GR Ks1     slap (klapklei) 

2038 4  SL     GR Ks1     egaal, vrij slap 

2039 4  SL     GR Ks1 H2   gespikkeld met Br veenspikkels 

2040 1d  VL     ZW V   touw bevat veel touw; MB2016: gaat niet om touw, maar om wollegras 

2041 2b 

(NAT) 

 NAT L   GR Ks1     slap, geband met soms humeuze laagjes 

2042 1/2  BROK   ZW GR V     Brok veen (geoxideerd) me Ks1 dooraderd 

2043 3  SL     GR Ks1 H1   geband met LGrKs1 en iets humusvlekken 

2044 1c  NAT D   BR V     idem aan S2021 

2045 2b 

(NAT) 

 NAT L   GR Ks1     Slap met enkele veenbrokjes (verder klapklei) 

2046 1d  NAT   RO BR V     geen houtresten (wel heide) 

2047 2b 

(NAT) 

 NAT L BL GR Ks1     Slap, homogeen (klapklei) 

2048 1d  NAT   RO BR V     Idem aan 2046 

2049 3  KL L   GR Ks2   fe vrij egaal maar enkele Gr, Ks1 vlekken 

2050 1/2  BROK   ZW BR V     amorf, iets geoxideerde veenbrok 
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2051 2b 

(NAT) 

 NAT   BL GR Ks1     Slappe klei, geband met humeuze laagjes (klapklei) 

2052 2b 

(NAT) 

 NAT D BL GR Ks1     met veenbrokjes (klapklei?) 

2053 1c  NAT     BR V     rietresten, zegge en ht resten, compact 

2054 1c  NAT   GE BR V     riet en egge ht (ook grote stukken) 

2055 1c  NAT     BR V     Met zeggenresten, ht, veel bast (plakkaten) 

2056 1/2  NAT D   BR V     iets geoxideerd, amorf 

2057 2b 

(NAT) 

 SPL     GR Ks1     slap met humeuze brokjes, bandjes 

2058 2b 

(ANT) 

 OLV   BR GR Kv2     rommelig, compact, iets geband 

2059 2b 

(ANT) 

 SL   BR GR Kv1   aw, vkl, bot, 

ht 

vlekkerig; MB2017: grote, diepe sloot (zie C76) 

2060 1/2  NAT   ZW BR V     veraard, geaderd, met ks1, H2 

2061 4?  SL   BR GR Kv1   hk, ht, bot rommelig, grove vlekken 

2062 4?  SL   BR GR Kv1   hk, vkl, aw, 

bot 

rommelig, vuil, grove vlekken 

2063 2b 

(NAT) 

 SL     GR Ks1 H2 ht, as iets slap, geband, iets mestig 

2064 2b 

(ANT) 

 SL   BR GR Kv1   aw, bot hk, ht rommelig, fijn gevlekt 

2065 4  SL? L BR GR Ks1 H1 hk, aw iets vuil, iets mestig 

2066 4  SL? L BR GR Ks1 H2 bot, aw vlekkerig, iets geband, iets mestig 

2067 2b 

(ANT) 

 GR   GR BR Vk1     fijn gevlekt 

2068 2b 

(ANT) 

 KL L BR GR Kv1   ht, aw, bot, 

hk 

iets vuil, grof gevlekt 

2069 2b 

(ANT) 

 GR     BR V     amorf (myz) 

2070 4  GR   BL GR Kz1   aw, bot, vkl vuil 

2071 4  KL L BR GR Ks1   aw, vkl, bot iets vuil 

2072 4  GR   BL GR Kz1   aw, bot, vkl vuil; =  idem 2070 

2073 3  KL L   GR Ks1   ff, fe vrij shoon, iets gespikkeld 

2074 1/2  NAT D   BR V     veen met krimpscheuren (gevuld met Ks1h3/ Kv3) 

2075 2b 

(ANT) 

 PG   ZW BR Vk3     rulle vulling met ht 

2076 2b 

(ANT) 

 HT D   BR V     houtrestant, paaltje 

2077 2b 

(ANT) 

 LG D   GR Ks1 H3 hk, as, vkl, 

aw, bot 

rulle vulling, mogelijke wandgreppel 

2078 2b 

(ANT) 

 PG?   ZW BR V     MB2018: was BROK/PG, is PG? 

2079 2b  LG D   GR Ks1 H3   rulle vulling, mogelijke wandgreppel 
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(ANT) 

2080 2b 

(ANT) 

 PG?     GR Ks1 H2   iets vuil 

2081 2b 

(ANT) 

 LG D   GR Ks1 H3   idem als 2079 

2082 2b 

(ANT) 

 PG?     GR Ks1 H1 aw, as, hk iets vuil, vlekkerig (humeus) 

2083 2b 

(ANT) 

 HT     BR V     idem als 2076 

2084 2b 

(ANT) 

 PG?     GR Ks1 H1   iets gespikkeld 

2085 2b 

(ANT) 

 KL/VL     GR Ks1 H1 hk, as, aw, vkl iets gespikkeld 

2086 8a  VL     GR Ks1 H1     

2087 2b 

(ANT) 

 ZO   GR BR Vk1     geband 

2088 2  ZO D GR BR V     geband, compact 

2089 2b 

(ANT) 

 HT     BR Ks1 H3   staakje/ paal 

2090 2b 

(ANT) 

 HT     BR Ks1 H3   staakje/ paal 

2091 2b 

(ANT) 

 VL L BR GR Ks1 H1 aw,bot iets vuil, iets gevlekt (humus en LGrKs1); MB2017, coupe is niet 

gedocumenteerd, omdat het een VL is i.p.v. WA/KL? 

2092 2b 

(ANT) 

 HT     BR Ks1 H3   staakje/ paal 

2093 2b 

(ANT) 

 HT     BR Ks1 H3   staakje/ paal 

2094 2b 

(ANT) 

 HT     BR Ks1 H3   staakje/ paal 

2095 2  ZO L   BR V     mogelijke plaggen (vloerlaag); tijdens aanleggen na 1 m iets hoger 

aangelegd (foto 6678 - 17-06-2015) 

2096 2b 

(NAT) 

 HT     BR Ks1 H3   staakje/ paal in spoor 2077 

2097 1d  NAT   Ro Br v     enkele resten wolgras, HMV, geband, compact 

2098 2b 

(ANT) 

 HT     Br v     houtrestant 

2099 1c  NAT d Ro Br v     veel ht 

2100 6 10 WA   Br Gr ks1 h3 ht, as, hk vuil, gevlekt in top (LGr ks1) 

2101 6 11 WA   Br Gr ks1 h3 bot, as, hk, 

vkl, aw 

vuil, veel as 

2102 8a  REC   Zw Br kv2     drain 

2103 6 12 WA   Br Gr ks1 h3 bot, aw, vkl, 

as, hk 

zeer vuil, gespikkeld 

2104 2b  HT     Br vk1     houtrestant (paaltje) 
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(ANT) 

2105 1c  NAT d Ro Br v     veel ht 

2106 1d  NAT   Ro Br v     hmv, gevarieerd > overgangen als een NAT-laag 

2107 4 3 WA   Br Gr ks1 h3 ht, hk, as, aw, 

bot, vkl 

vuil, gevlekt (LGr ks1) 

2108 2b 

(ANT) 

8 KL   Br Gr ks1 h3 aw, bot, hk, 

as, vkl 

vuil, vrij egaal 

2109 2b 

(ANT) 

7 KL   Br Gr ks1 h2 aw, bot, hk, 

as, vkl, ht 

vuil, humusvlekken (veen) 

2110 2b 

(ANT) 

 HT     Br v mst   vlechtwerk met veen en mst eromheen 

2111 2a  BRL   Zw Gr kv3     lijkt verkoold, of hk-rijk 

2112 2b 

(ANT) 

 SL d   Gr ks1 h3 as, hk, aw vuil 

2113 2b 

(ANT) 

5 WA   Br Gr ks1 h3 aw, vkl, bot, 

hk 

vuil 

2114 2b 

(ANT) 

5 WA l Br Gr ks1 h2   iets geband (LGr ks1) 

2115 2b 

(ANT) 

5 WA   Br Gr ks1 h3 aw, vkl, bot, 

hk 

vuil 

2116 1d  NAT     Br v     mv, iets heideresten 

2117 2b 

(ANT) 

6 WK   Ge Br kv3   mst, ht gevlekt (Ge-mst) 

2118 2b 

(ANT) 

6 WK   Gr Br kv2   aw, bot, vkl, 

hk, as 

vuil 

2119 2b 

(NAT) 

 SPL   Gr Br kv3     krimpscheur gevuld met kv2 + veenbrokken 

2120 1d  NAT   Ro Br V     hmv 

2121 1/2  LG d   Br v     gedegradeerd/veraard veen 

2122 2b 

(ANT) 

 OLV d Bl Gr ks1 h2 aw, as, hk, vkl veel as 

2123 2b 

(ANT) 

 HT     Br ks1 h3   houtrestant paaltje 

2124 4 4 WA d   Gr ks1 h1 aw, bot, vkl, 

hk 
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Bijlage 3.3 – Spoorrelaties 

 

Spoor Relatie rel_Spoor Opmerking 

29 GELIJK 25   

51 GELIJK 55   

52 GELIJK 58   

45 GELIJK 61   

901 GELIJK 62   

332 GELIJK 116   

141 GELIJK 160   

81 GELIJK 264   

51 GELIJK 326   

56 GELIJK 327   

52 GELIJK 328   

58 GELIJK 329   

38 GELIJK 351   

38 JONGER 352   

448 GELIJK 358   

38 GELIJK 385   

28 GELIJK 388   

27 GELIJK 389   

24 GELIJK 391   

6 GELIJK 392   

358 GELIJK 436   

29 GELIJK 447   

6 GELIJK 448   

27 GELIJK 450   

31 GELIJK 491   

38 GELIJK 491   

27 ASSOC 492   

28 GELIJK 492   

24 GELIJK 493   

27 JONGER 493   

6 GELIJK 494   

34 GELIJK 494   

1095 GELIJK 718 Top van S1095 is schoner dan S718 

2 GELIJK 1001   

14 GELIJK 1002   

14 GELIJK 1003   

2 GELIJK 1005   
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2 GELIJK 1006   

2 GELIJK 1007   

2 GELIJK 1009   

2 GELIJK 1013   

2 GELIJK 1014   

2 GELIJK 1015   

2 GELIJK 1016   

2 GELIJK 1017   

2 GELIJK 1018   

2 GELIJK 1019   

2 GELIJK 1020   

2 GELIJK 1021   

2 GELIJK 1022   

2 GELIJK 1023   

2 GELIJK 1024   

55 GELIJK 1025   

97 ASSOC 1026   

104 GELIJK 1026   

109 GELIJK 1029   

117 GELIJK 1051   

118 GELIJK 1051   

120 GELIJK 1052   

2 GELIJK 1053   

123 GELIJK 1056   

139 GELIJK 1056   

141 ASSOC 1068   

160 ASSOC 1068   

303 GELIJK 1068   

167 GELIJK 1069   

174 GELIJK 1070   

177 ASSOC 1070   

313 GELIJK 1071   

170 GELIJK 1072   

187 GELIJK 1073   

178 GELIJK 1074   

200 GELIJK 1075   

202 GELIJK 1076   

202 GELIJK 1077   

214 GELIJK 1079   

230 GELIJK 1079 S1079 schampt S230 (S230 ligt onder S214) 
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214 GELIJK 1080   

224 GELIJK 1081   

268 GELIJK 1082   

269 ASSOC 1083 Sporen gelijk in textuur; S269 ligt onder S268 en S1083 onder S1082=268 

201 GELIJK 1084   

214 GELIJK 1085 S1085 is een vlekkerige combo van S284+S268+S214+S289 

268 GELIJK 1085 S1085 is een vlekkerige combo van S284+S268+S214+S289 

284 GELIJK 1085 S1085 is een vlekkerige combo van S284+S268+S214+S289 

289 GELIJK 1085 S1085 is een vlekkerige combo van S284+S268+S214+S289 

285 ASSOC 1086 Textuur komt overeen; Bedie liggen onder S289=1085 

718 GELIJK 1095 Top van S1095 is schoner dan S718 

2060 ASSOC 1101   

2060 ASSOC 1103   

2060 ASSOC 1104   

2060 GELIJK 1105   

327 GELIJK 1109   

328 GELIJK 1109   

51 GELIJK 1110   

326 GELIJK 1110   

2 JONGER 1112   

327 OUDER 1112   

328 GELIJK 1113   

328 GELIJK 1116   

332 GELIJK 1117   

2 GELIJK 1118   

333 GELIJK 1118   

334 GELIJK 1118   

51 GELIJK 1120   

1111 ASSOC 1121   

51 GELIJK 1124   

352 GELIJK 1141   

388 GELIJK 1141   

351 GELIJK 1143   

359 GELIJK 1144   

395 GELIJK 1144   

421 GELIJK 1144   

360 GELIJK 1146   

404 GELIJK 1148   

402 GELIJK 1149   

331 GELIJK 1151   
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Spoor Relatie rel_Spoor Opmerking 

419 GELIJK 1153   

404 GELIJK 1154   

351 GELIJK 1155   

351 GELIJK 1164   

432 GELIJK 1173   

351 GELIJK 1174   

374 GELIJK 1174   

421 GELIJK 1174   

445 GELIJK 1175   

463 ASSOC 1175   

464 ASSOC 1175   

469 GELIJK 1175   

472 GELIJK 1175   

474 GELIJK 1175   

475 GELIJK 1175   

488 GELIJK 1175   

551 GELIJK 1175   

455 GELIJK 1178   

331 GELIJK 1184   

550 GELIJK 1190   

1175 GELIJK 1192   

478 GELIJK 1194   

549 ASSOC 1194   

340 GELIJK 1195   

2 GELIJK 1200   

342 GELIJK 1206   

343 GELIJK 1210   

344 GELIJK 1211   

332 OUDER 1212   

347 GELIJK 1215   

2 GELIJK 1225   

348 GELIJK 1225   

329 GELIJK 1226   

533 GELIJK 1227   

536 GELIJK 1227   

539 GELIJK 1227   

2 GELIJK 1228   

533 GELIJK 1230   

535 GELIJK 1230   

534 GELIJK 1231   
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Spoor Relatie rel_Spoor Opmerking 

542 GELIJK 1235   

2 GELIJK 1236   

538 OUDER 1237 Door nazakking ligt onderkant OBV s1237 gelijk met oudere sloot (S538) 

539 ASSOC 1237   

539 GELIJK 1241   

539 GELIJK 1242   

6 GELIJK 2001   

53 GELIJK 2001 Laatste 3 m in vak 1 is S53; daarvoor S6 (S6 ligt boven S53) 

62 GELIJK 2001   

901 GELIJK 2001   

67 GELIJK 2007   

69 GELIJK 2007   

70 GELIJK 2007   

74 ASSOC 2007   

75 GELIJK 2007   

77 GELIJK 2008   

78 GELIJK 2008   

80 GELIJK 2008   

83 GELIJK 2008   

99 GELIJK 2010   

101 GELIJK 2010   

110 GELIJK 2011   

111 GELIJK 2011   

109 GELIJK 2012   

143 GELIJK 2015   

142 GELIJK 2016   

144 GELIJK 2016   

154 GELIJK 2018   

86 GELIJK 2020   

87 GELIJK 2020   

91 GELIJK 2020   

81 GELIJK 2021   

166 GELIJK 2021   

190 GELIJK 2021   

255 GELIJK 2021   

267 GELIJK 2021   

273 GELIJK 2021   

307 GELIJK 2022   

309 GELIJK 2022   

163 GELIJK 2023   
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Spoor Relatie rel_Spoor Opmerking 

164 GELIJK 2024   

179 GELIJK 2025   

183 GELIJK 2025   

184 GELIJK 2026   

202 GELIJK 2027   

203 GELIJK 2027   

217 GELIJK 2029   

220 GELIJK 2029   

226 GELIJK 2029   

227 GELIJK 2029   

230 GELIJK 2029   

234 GELIJK 2029   

249 GELIJK 2029   

252 GELIJK 2029   

182 GELIJK 2034   

212 GELIJK 2036   

298 GELIJK 2038   

297 GELIJK 2039   

300 GELIJK 2039   

256 GELIJK 2041   

259 GELIJK 2043   

261 GELIJK 2045   

2041 GELIJK 2045   

256 GELIJK 2051   

278 GELIJK 2053   

2059 GELIJK 2058   

2064 JONGER 2058   

2059 OUDER 2061 zie C77 

717 ASSOC 2062   

2059 OUDER 2062 zie C76 

329 GELIJK 2097   

530 GELIJK 2097   

2105 GELIJK 2099   

334 GELIJK 2100   

341 GELIJK 2101   

340 GELIJK 2102   

2099 GELIJK 2105   

448 GELIJK 2106   

458 GELIJK 2108   

459 GELIJK 2108   
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Spoor Relatie rel_Spoor Opmerking 

405 GELIJK 2109   

417 GELIJK 2109   

422 GELIJK 2109   

455 ASSOC 2109   

1111 ASSOC 2111   

1121 ASSOC 2111   

353 GELIJK 2112   

356 GELIJK 2116   

357 GELIJK 2116   

392 GELIJK 2116   

365 GELIJK 2117 zit op scheiding S365/S364 

366 GELIJK 2118   

358 GELIJK 2120   

356 GELIJK 2121   

431 GELIJK 2121   

436 GELIJK 2121   

377 GELIJK 2122   

383 GELIJK 2122   

384 GELIJK 2123   
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Bijlage 4.1: basislijst aardewerk 

ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

1 2 919 taw moz w 14,9 1     

2 2 804 taw mso rw 31,3 1   1 

3 2 587 taw mop w 37,6 1     

4 4 568 taw mso w 6,7 1     

5 6 595 taw mso w 5,4 3     

6 11 937 taw mso w 2,9 1 direct in/onder S11   

7 12 576 taw ms w 30,2 2 magering bevat veel mica (goud)   

8 12 576 taw mso w 7,1 2     

9 17 572 taw mso w 3,5 1     

10 17 572 taw mpz w 6,9 1     

11 17 572 taw moz w 11,2 2     

12 18 577 taw ms w 7,4 1 magering bevat groot stuk mica (zilver)   

13 19 574 taw mscz w 1,1 1 uitgeloogde magering (sc)   

14 20 579 taw msc w 4,8 1 uitgeloogde magering (sc)   

15 20 579 taw ms w 7,6 1     

16 21 580 taw msc w 16,1 1 
geometrisch; deels uitgeloogde magering (sc); deels 
verbrand 2 

17 28 669 taw ms w 24,1 3     

18 28 669 taw mso w 4,8 1 verbrand; magering bevat veel mica   

19 31 828 taw mssc w 14,4 1     

20 37 668 taw msc w 37,9 1 uitgeloogde magering (sc)   

21 37 668 taw mso w 13,6 2     

22 37 668 taw moz w 18,1 1     

23 38 867 taw mso w 24,9 1     

24 38 867 taw ms w 9,6 1     

25 42 649 taw ms w 5,1 4     
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ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

26 48 648 taw ms w 29,9 1     

27 51 650 taw ms w 7,6 1 wandfragment bevat licht knik (cannelure/halsafzet?)   

28 53 578 taw mscz w 17,2 1 
geometrisch; deels uitgeloogde magering (sc); deels 
verbrand 3 

29 55 586 taw mssc w 47 1     

30 55 586 taw mso w 78,4 6     

31 55 914 taw mscz w 13,8 2     

32 55 589 taw msco w 32,1 9     

33 55 589 taw mso w 18,9 1     

34 56 911 taw ms w 5,7 1     

35 56 584 taw msco w 1,8 1     

36 56 584 taw ms w 3,8 2     

37 56 584 taw mso rw 13,6 1   4 

38 56 912 taw ms w 7,1 1     

39 66 592 taw mos w 3,5 1     

40 66 592 taw mso w 31,8 6     

41 66 592 taw ms w 53 3     

42 66 592 taw mosz r 10,6 1   5 

43 66 592 taw msc r 11,6 1   6 

44 66 592 taw mssc r 7,9 1   7 

45 66 592 taw ms r 19 1   8 

46 57 585 taw mopsc w 18 3     

47 57 585 taw mso w 16,7 1     

48 57 585 taw ms w 11,9 2     

49 67 588 taw mzo w 2,1 1     

50 75 591 taw ms w 27,1 1 1x zeer beroet   

51 79 594 taw mo w 3,6 1     

52 79 594 taw msco w 2,1 2     
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ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

53 79 594 taw mso w 5,7 2     

54 83 597 taw mpz w 10,2 1     

55 83 597 taw mso w 8 1     

56 84 598 taw mzs w 5,5 1     

57 86 641 taw mo w 62,4 4     

58 86 641 taw moz w 48,8 4     

59 87 645 taw msco w 83,9 5     

60 87 685 taw mopz w 17,8 1     

61 88 643 taw mosz w 18 1   9 

62 89 600 taw mop ro 65 1   10 

63 91 599 taw mso w 2,7 1     

64 91 599 taw ms w 2,7 1 1x zeer beroet   

65 93 684 taw ms w 3,7 1     

66 100 683 taw mso w 10 1     

67 108 607 taw mo w 394 35 3x besmeten, 1x verbrand   

68 108 607 taw mop w 161,3 4     

69 108 607 taw msco w 30,3 2     

70 108 607 taw mso w 65,3 2 1x magering bevat veel mica; 2x besmeten   

71 108 607 taw mo bw 70,8 2 1x besmeten   

72 108 607 taw mop bw 129 1     

73 108 607 taw mo r 13,7 1   11 

74 108 607 taw mop r 17,5 1   12 

75 108 607 taw moz rw 27,9 1   13 

76 108 607 taw mop rw 124,6 2     

77 108 607 taw mo rwo 89,1 1   16 

78 112 605 taw ms w 4,2 1 1x zeer beroet   

79 118 626 taw mo w 13,1 2     

80 118 626 taw moz w 52,2 3 2x verbrand   
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ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

81 123 627 taw mo w 97,4 12 1x besmeten; 2x verbrand   

82 123 627 taw moz w 278 12 1x besmeten; 3x aanslag   

83 123 627 taw mop b 29,7 1 1x verbrand   

84 123 627 taw moz b 59,9 3     

85 123 627 taw mo r 36,2 2 2x verbrand 17,18 

86 123 627 taw mopz rw 60,5 1   19 

87 124 614 taw moz w 16,7 1 1x aanslag   

88 126 616 taw mo w 18 2 1x verbrand   

89 127 625 taw mo w 15 3     

90 127 625 taw moz w 35,3 2     

91 127 625 taw mob w 4,8 1 met bot gemagerd   

92 129 633 taw mopz r 12,9 1   20 

93 132 629 taw mo w 17,3 3 1x verbrand   

94 132 629 taw mop w 35,2 4     

95 132 629 taw moz w 35,9 2     

96 132 629 taw mso w 7,1 1     

97 132 606 taw mo w 3,9 1 1x verbrand   

98 132 606 taw mop w 2 1 1x verbrand   

99 132 606 taw moz w 13,6 1 1x besmeten, 1x verbrand   

100 133 315 taw mop w 19,6 1 1x zeer beroet   

101 141 613 taw mop w 5,1 1     

102 141 613 taw moz w 16,9 3     

103 141 613 taw mosz w 7,6 1     

104 142 628 taw mosp w 10,6 1 1x verbrand   

105 155 601 taw mosc w 4,7 1 1x verbrand; uitgeloogd   

106 155 601 taw moz r 7,4 1   21 

107 155 601 taw mo r 14,2 1 1x zeer beroet 22 

108 159 602 taw moz w 4,5 1 1x verbrand   
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ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

109 159 602 taw mopz w 7,9 1 1x besmeten   

110 156 639 taw moz w 10,5 1 1x zeer beroet   

111 160 915 taw mopz w 11,3 1 1x zeer beroet; 1x besmeten   

112 160 915 taw moz rw 95,2 1 1x zeer beroet 23 

113 163 603 taw moz w 29,7 1 1x zeer beroet   

114 169 642 taw moz w 19,5 1 1x verbrand   

115 169 642 taw moz r 5,6 1 1x verbrand; 1x indet 24 

116 171 610 taw mo w 3,6 1 1x verbrand   

117 178 623 taw moz w 52,4 3     

118 178 623 taw mopz w 16,2 1     

119 178 623 taw moz r 6,4 1 1x kan mogelijk uitgeloogd sc bevatten 25 

120 178 611 taw moz w 15,8 3     

121 183 612 taw mo w 2,2 1     

122 187 638 taw moz w 20,4 2     

123 187 638 taw moz b 22 1 kan ook misbaksel zijn   

124 197 618 taw zo w 1,6 1 rondgesleten   

125 197 618 taw zo bw 11,2 1 rondgesleten   

126 198 619 taw mo w 6,1 1     

127 198 619 taw zop w 8 1 rondgesleten   

128 199 620 taw moz w 51,8 4 2x verbrand (1x iets verslakt), 1x zeer beroet   

129 200 622 taw mo w 2,1 1     

130 200 622 taw moz w 48,8 5     

131 200 622 taw moz r 6,6 1 1x indet   

132 202 621 taw moz w 35,8 2     

133 202 621 taw zoz w 14,5 1 rondgesleten   

134 202 621 taw zop w 14,8 1 rondgesleten   

135 204 646 taw zop w 21,3 1 rondgesleten   

136 214 655 taw zo w 0,3 1 rondgesleten   
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ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

137 214 655 taw zop w 2,7 2 rondgesleten; 2x verbrand   

138 214 652 taw zo w 4,2 2 rondgesleten   

139 214 652 taw zoz w 16,3 1 rondgesleten   

140 214 672 taw mo w 8,3 1     

141 214 758 taw zo w 13,7 1 rondgesleten   

142 217 651 taw mo w 58,4 4     

143 217 651 taw moz w 82,1 7     

144 217 651 taw mop w 83,3 5 1x verbrand   

145 217 651 taw mo b 30,5 1     

146 217 651 taw mopz bw 639 1 rand en hals ontbreekt, breuk is afgesleten; 1x besmeten   

147 217 651 taw mop r 17,6 1 1x beroet (binnenkant glanst) 26 

148 217 651 taw mo rw 147,9 1   27 

149 217 651 taw moz rw 207,7 1   28 

150 217 673 taw mo w 10,1 1     

151 218 678 taw zoz w 11,8 2 rondgesleten   

152 218 678 taw mopz w 87,2 2     

153 218 678 taw moz bw 70,7 1     

154 221 657 taw moz w 40,8 3     

155 221 657 taw moz r 12,2 1 1x verbrand; achterkant mist 29 

156 224 674 taw mo w 6,8 1     

157 234 675 taw moz w 15,3 1 1x besmeten   

158 236 676 taw moz w 5,6 1 1x rondgesleten   

159 240 677 taw mopz w 44,3 1 1x besmeten; 1x rondgesleten   

160 244 653 taw zo w 2,3 1 1x rondgesleten   

161 249 647 taw moz w 32,9 1 1x rondgesleten   

162 259 922 taw zoz w 24 1 1x rondgesleten   

163 292 925 taw zoz w 7,5 6 6x rondgesleten   

164 294 924 taw moz w 9,9 1     
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ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

165 295 923 taw moz w 4 1     

166 302 921 taw mo w 84,5 8     

167 302 921 taw moz w 59,5 4     

168 302 921 taw mop w 63,1 2     

169 302 921 taw moz r 19,2 1 1x rondgesleten; indet.   

170 303 920 taw mo w 19,9 8     

171 303 920 taw moz w 100,5 9     

172 303 920 taw moz bw 33,6 1 bodemdiam.: 70 mm   

173 304 916 taw moz w 11,2 1     

174 304 916 taw moz r 12,5 1   30 

175 306 918 taw moz w 253,6 10 1x verbrand; 1x veel aanslag; 1x zeer beroet; 1x besmeten   

176 306 918 taw mopz w 80 2 1x veel aanslag   

177 306 918 taw moz bw 133,5 1 bodemdiam.: 70 mm   

178 306 918 taw moz r 24,2 1   31 

179 307 917 taw moz w 20 1     

180 310 927 taw moz w 26,7 3     

181 311 928 taw moz r 12,7 1   32 

182 314 926 taw mo w 4,1 2 2x rondgesleten   

183 318 913 taw moz w 3,9 1     

184 318 913 taw ms w 3,6 1     

185 319 910 taw mo w 2,1 1     

186 321 909 taw mo w 2 1     

187 322 569 taw moz w 5,1 1     

188 336 726 taw mso w 28,4 3     

189 336 726 taw ms w 30,6 3     

190 336 726 taw mso b 57,8 1 bodemdiam.: 160 mm   

191 326 707 taw mo w 15,4 5 1x verbrand   

192 326 707 taw moz w 31,2 5     
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ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

193 326 707 taw mso w 76,4 5     

194 326 707 taw mos r 9,8 1   35 

195 327 631 taw mso w 19,1 1     

196 327 631 taw ms w 24,4 1     

197 327 631 taw mso wo 69,1 1 1x buitenkant zeer beroet; met mica 36 

198 327 631 taw mso r 12,8 1   37 

199 327 631 taw ms r 3,8 1 1x zeer beroet 38 

200 327 705 taw mso w 9,2 2     

201 328 719 taw mo w 2,7 1     

202 330 706 taw mso w 34,3 2     

203 331 717 taw moz w 27,8 3     

204 331 859 taw moz w 7,4 1     

205 331 859 taw mosz w 9,2 1 gemagerd met zilverkleurige mica   

206 331 815 taw moscz w 20,6 2 deels uitgeloogde magering (sc)   

207 331 815 taw msoz w 8,5 1     

208 331 720 taw moz w 3,5 1     

209 333 727 taw moz w 30,6 2     

210 333 727 taw mo b 64,2 1 1x verbrand   

211 333 727 taw moz rw 24,8 1   39 

212 334 721 taw mo w 3,4 1     

213 334 721 taw mso w 19,5 1 bevat naast fijnere steengruis, één grove korrel   

214 336 726 taw mopz bw 45,9 1     

215 337 708 taw mopz w 17,2 2     

216 337 710 taw mopz w 4,2 1 bevat mogelijk uitgeloogde schelpmagering (mopzsc)   

217 339 729 taw msz w 6,3 1     

218 343 728 taw moz w 21,4 1     

219 348 737 taw moz w 5,9 1     

220 348 737 taw msoz w 5,6 1     
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ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

221 350 821 taw mscsoz w 6,9 1 schelpmagering niet uitgeloogd   

222 350 821 taw ms w 16,1 1     

223 351 741 taw msz w 25,3 2     

224 351 744 taw mscz r 7,8 1 schelpmagering niet uitgeloogd 40 

225 351 744 taw moz w 5,9 1     

226 351 744 taw mso w 68,6 3     

227 351 744 taw msc r 1,8 1   41 

228 351 744 taw ms r 3,2 1   42 

229 354 755 taw mzo w 18 1     

230 356 743 taw msoz w 14,5 1     

231 359 746 taw moz w 10,9 1     

232 359 746 taw moscz w 6,7 1     

233 359 746 taw msoz rw 14,2 1   43 

234 360 745 taw moz w 7,9 1     

235 360 745 taw msoz w 22,7 3     

236 360 745 taw moz b 51,4 1     

237 360 745 taw mscoz rw 10,4 1   44 

238 364 792 taw msz rw 6 1   45 

239 366 742 taw mso w 3 1     

240 373 740 taw mso w 4,3 1 met mica; opmerking spoor 373 = spoor 361?   

241 373 757 taw mpo w 4,3 1     

242 385 759 taw mso w 24,9 2     

243 386 817 taw msopz w 6,3 1     

244 389 762 taw moz w 3,2 1     

245 393 761 taw mopz w 5,9 1     

246 394 760 taw moz w 2,4 1     

247 394 760 taw mscz r 9,3 1   46 

248 395 766 taw mozs w 10,4 1 enkele stukjes steengruis in magering   
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ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

249 395 766 taw msscoz b 45 1 roze graniet, beige pot (G3?); uitgeloogd sc-magering   

250 400 772 taw moz w 21,1 3     

251 400 772 taw msoz w 10,8 2     

252 400 772 taw ms r 7,3 1   47 

253 402 767 taw moz w 8,8 1     

254 402 767 taw msz w 40 3   48 

255 404 774 taw msoz w 10,8 1     

256 405 763 taw mzo w 1,6 1     

257 409 805 taw mso bw 48,3 1 1x zeer beroet   

258 409 805 taw mso w 31,3 1 1x zeer beroet; mica 49 

259 414 773 taw mozs b 81 1 met doorboringen 50 

260 417 803 taw msoz rw 17,5 1   51 

261 421 794 taw moz w 42,5 2 1x besmeten   

262 421 794 taw mop w 5,3 1     

263 421 794 taw moscz w 15,8 2     

264 421 794 taw msoz w 105,3 10     

265 421 794 taw msoz r 8,6 1 mica 52 

266 422 769 taw moz w 24 2 1x aanslag   

267 427 802 taw mszo w 12,8 1 1x zeer beroet   

268 428 793 taw msz w 7,9 1 mica    

269 432 791 taw ms w 30,5 1     

270 439 796 taw moscz w 19,2 1     

271 441 845 taw moz w 10 4     

272 441 845 taw msoz w 17,3 6   53 

273 441 845 taw moz b 11,9 1     

274 441 845 taw msozsc rw 24,4 1   54 

275 425 765 taw mos w 9,1 1 1x binnekant beroet   

276 425 765 taw mzs rw 19,4 1 1x beroet; mica 55 



249 
 

ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

277 442 819 taw moz w 20,3 1 1x deels verbrand; 1x besmeten   

278 442 819 taw msoz w 16,3 2     

279 445 838 taw moz w 32,5 1 1x zeer beroet   

280 445 838 taw mso w 10 2     

281 447 816 taw msosc w 40,5 1 uitgeloogde magering (sc)   

282 455 826 taw moz w 2,6 1     

283 455 826 taw mso w 2,2 1     

284 455 826 taw msc w 9,8 1 uitgeloogde magering (sc)   

285 455 826 taw mssco rw 15,8 1 deels uitgeloogde magering (sc) 56 

286 456 814 taw mzo w 7,4 2 1x aanslag   

287 457 834 taw moz w 6,4 1 1x beroet   

288 461 813 taw mscoz w 2,8 1 deels uitgeloogde magering (sc)   

289 467 848 taw mozsc w 6,3 1 deels uitgeloogde magering (sc)   

290 467 848 taw mso w 8,5 2     

291 467 848 taw mz r 2,1 1   57 

292 473 811 taw moz w 20,7 1     

293 473 811 taw mso w 7,4 1     

294 473 811 taw ms r 3 1   58 

295 478 847 taw mzo w 31,7 3     

296 478 823 taw mzo w 1,9 1     

297 478 823 taw msoz w 12,4 3     

298 490 849 taw moz w 2,1 1     

299 490 849 taw mso w 10,3 1     

300 490 849 taw mso r 7,1 1   59 

301 491 856 taw mzo w 8,1 2     

302 491 851 taw moz w 102,7 14 2x verbrand; 1x aanslag   

303 491 851 taw moz ro 11,6 1 misbaksel? 60 

304 491 851 taw mozsc r 3,3 1 1x indet.; 1x verbrand   



250 
 

ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

305 491 851 taw mzo rw 17,4 1   61 

306 491 852 taw moz w 19,4 8     

307 491 852 taw moscz w 14 2     

308 491 852 taw msoz w 14,6 3     

309 496 860 taw moz w 3,2 1     

310 496 860 taw mopz w 11,9 1 1x besmeten   

311 496 825 taw moz w 4,5 2     

312 499 843 taw ms w 12,1 1 1x beroet   

313 501 855 taw mzo w 2,8 1 bevat deel halsafzet/cannelure; deels verbrand   

314 508 853 taw moz w 12,5 1 1x besmeten   

315 514 842 taw moz w 18,9 1     

316 516 858 taw moz w 2,8 1     

317 520 854 taw msco w 23,8 1     

318 531 713 taw moz w 141,4 40 3x verbrand   

319 531 713 taw mozp w 17 2     

320 531 713 taw mopz w 22,2 2     

321 531 713 taw mso w 3,6 2     

322 531 713 taw mozp bw 13,2 1 1x besmeten   

323 531 713 taw mo r 24,3 1   62 

324 531 716 taw zo w 13,3 3 2x rondgesleten   

325 531 716 taw mso w 2,5 1     

326 534 730 taw moz w 39,8 5     

327 534 730 taw msco w 35,2 1 uitgeloogde magering (sc)   

328 534 730 taw msco r 7,7 1 uitgeloogde magering (sc); indet.   

329 534 730 taw mso rw 15,3 1 1x mica 63 

330 536 724 taw moz w 63,9 9 1x verbrand   

331 536 724 taw mopz w 70,7 3 1x deels verbrand   

332 536 724 taw moz rw 42,5 1   64 
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333 537 736 taw moz w 13,6 3 1x besmeten   

334 537 736 taw mso w 3,6 1     

335 537 736 taw moz r 10,4 1   65 

336 537 736 taw msco r 5,1 1 uitgeloogde magering (sc) 66 

337 538 732 taw moz w 4 1 1x rondgesleten   

338 539 731 taw moz w 1 1 1x verbrand   

339 539 731 taw mscoz w 5,6 1 uitgeloogde magering (sc)   

340 539 725 taw moz w 314,7 36 2x verbrand   

341 539 725 taw mopz w 40,3 3     

342 539 725 taw mscoz w 6,5 1     

343 539 725 taw moz r 33,5 2     

344 539 725 taw mopz r 9,8 1 1x verbrand 69 

345 539 735 taw moz w 3,1 1     

346 539 735 taw mopz w 14,9 2 1x verbrand   

347 539 735 taw moz r 16,6 1 1x deels verbrand (iets); 1x beroet 70 

348 540 722 taw moz w 30,2 2 1x beroet   

349 540 722 taw moz r 7,4 1   71 

350 541 718 taw moz w 24,9 2 2x rondgesleten   

351 542 734 taw mopz rw 17,6 1   72 

352 544 733 taw mscoz w 16,9 2 uitgeloogde magering (sc)   

353 544 733 taw moz bw 54,1 1 1x besmeten   

354 544 712 taw moz w 80,8 6     

355 544 712 taw mopz rw 27 1   73 

356 548 714 taw moz w 178,4 8     

357 548 714 taw mopz w 30,5 2     

358 548 714 taw moz rw 115,4 1   74 

359 549 808 taw moz w 4,6 1     

360 549 808 taw mozs w 32,9 2 2x geglad   
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361 549 808 taw msoz w 8,5 1     

362 559 809 taw msoz w 95,6 1 1x zeer beroet 75 

363 563 818 taw ms w 60,9 2 2x zeer beroet; 1x aanslag   

364 563 818 taw msco r 41,3 2 niet passend, maar mog. Één pot; 2x beroet   

365 564 864 taw moz w 19,6 3     

366 564 837 taw mzo w 0,5 1     

367 576 810 taw msoz w 39,1 1 1x beroet   

368 577 846 taw mszo rw 63,3 1   78 

369 652 833 taw msoz w 5,3 1     

370 652 833 taw msoz rw 8,1 1   79 

371 700 701 taw mopz rw 44,6 1 
1x beroet; was oorspronkelijk WP2-S900; dit is verandert in 
S700 wegens dubbelespoornummering WP1 80 

372 1002 19 taw mo w 15,3 1 1x verbrand   

373 1002 19 taw moz w 124,6 6 1x  besmeten; 1x streepband; 1x halsafzet   

374 1002 19 taw moz bw 226,1 5 1x beroet; 1x standvoetje 81 

375 1002 19 taw mopz bw 167 3 1x besmeten   

376 1002 19 taw moscz bw 92,1 1 1x besmeten; magering uitgeloogd   

377 1002 19 taw moz r 166,3 10 1x beroet; 2x indet   

378 1002 19 taw moz rw 253,9 8     

379 1002 19 taw mopz rw 43,8 1   98 

380 1002 19 taw moz wo 51,7 1   99 

381 1001 2 taw moz w 16,7 3 1x besmeten   

382 1001 4 taw moz w 2 1 1x verbrand   

383 1001 4 taw moz r 20,2 1   100 

384 1002 3 taw moz w 78,3 7 1x streepband; 1x besmeten   

385 1002 3 taw mz w 9,9 1 geen steengruis te zien of het moet zeer fijn zijn   

386 1002 3 taw moz r 84,5 4 1x verbrand   

387 1002 3 taw moz rw 85,9 2     
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388 1004 21 taw mosz w 23,1 1 1x besmeten   

389 1004 21 taw mscoz r 11 2     

390 1004 21 taw mosz bw 35 1 1x besmeten   

391 1004 21 taw moscz rw 23,5 1   109 

392 1004 21 taw ms rw 22,3 1   110 

393 1003 18 taw msz w 5,4 1 1x veel mica   

394 1003 18 taw moz w 15,7 2     

395 1003 18 taw moz b 67,8 2     

396 1003 18 taw mo r 6,7 1 1x verbrand 111 

397 1003 18 taw moz r 83,3 3     

398 1003 18 taw moz rw 128,6 3     

399 1006 5 taw mo r 2,6 1 1x indet; 1x verbrand   

400 1007 20 taw mscopz r 14,8 1   118 

401 1008 22 taw moz w 27,2 3     

402 1008 22 taw moz b 11,9 2     

403 1008 22 taw mso b 14,9 1     

404 1008 22 taw mo r 3,5 1 1x indet   

405 1013 6 taw rw w 30,8 1 1x misbaksel   

406 1014 7 taw mzo r 7,6 1   119 

407 1015 24 taw mosc w 21,6 4     

408 1015 24 taw msoz rw 12,9 1 1x verbrand 120 

409 1016 9 taw mso w 13,3 1 1x besmeten   

410 1016 9 taw msco w 14,5 1 1x beroet   

411 1016 25 taw moz w 144,6 12 2x beroet; 1x verbrand   

412 1016 25 taw mopz w 30,3 2 1x besmeten   

413 1016 25 taw msoz w 55,7 3 1x besmeten   

414 1016 25 taw moz r 19 2 1x indet.; 1x verbrand 121 

415 1016 25 taw msscoz r 22,9 2 1x beroet   
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416 1016 25 taw msoz r 15,9 1   124 

417 1016 25 taw mosz rw 108,5 1   125 

418 1017 26 taw moz w 12 2     

419 1017 26 taw msoz w 62,4 3 1x zeer beroet   

420 1017 26 taw msoz b 38,9 1     

421 1017 26 taw moz r 19,1 1   126 

422 1017 11 taw msoz bw 105,2 1 
scherven (N=7) lijken als 2 druppels water, maar niet direct 
passend   

423 1018 10 taw moz w 14,7 1 1x streepband   

424 1018 10 taw moz r 8,6 1   127 

425 1018 10 taw msoz rw 7,6 1   128 

426 1018 30 taw moz w 52,4 4     

427 1018 30 taw msoz w 10 1     

428 1019 29 taw moz w 35,2 4     

429 1019 29 taw mscoz w 29,1 2     

430 1019 29 taw msoz w 115,2 5 2x beroet   

431 1019 29 taw mscopz rw 41,7 1   129 

432 1019 29 taw msoz r 9,9 1   130 

433 1020 28 taw mo w 9,2 2 1x verbrand   

434 1020 28 taw moz w 126,5 11 1x verbrand; 2x cannelure   

435 1020 28 taw mopz w 5,1 1     

436 1020 28 taw mscoz w 16,7 2 uitgeloogde magering (sc)   

437 1020 28 taw msoz w 116,1 9     

438 1020 28 taw msopz bw 81,6 1     

439 1020 28 taw moz r 43,8 4 1x verbrand; 1x indet   

440 1020 28 taw msoz r 97,2 7 4x beroet   

441 1020 28 taw/kog hsoz r 18,7 1   141 

442 1020 28 taw mscoz r 18,3 1   142 
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443 1020 28 taw msoz rw 43,4 1   143 

444 1021 27 taw moz w 37,1 3     

445 1021 27 taw msco w 11,8 1     

446 1021 27 taw mos w 29,3 3 2x beroet   

447 1021 27 taw mopz rw 28,2 1 1x beroet 144 

448 1021 88 taw moz w 51,8 6     

449 1021 88 taw mzo w 24,8 3 1x verbrand; 1x rondgesleten   

450 1021 88 taw msoz w 272,8 25 5x beroet   

451 1021 88 taw mscz w 72,8 2 1x cannelure; 1x beroet   

452 1021 88 taw msoz bw 75,1 1 1x besmeten   

453 1021 88 taw moz r 22,9 4 2x indet; 1x beroet   

454 1021 88 taw msoz r 8,3 1   147 

455 1021 88 taw msoz o 12 1   148 

456 1021 88 taw mscoz rw 62 1 1x beroet 149 

457 1021 43 taw moz bw 65,7 1 1x beroet   

458 1021 43 taw moz w 54 1 1x aanslag   

459 1021 43 taw mscoz w 80,1 2 uitgeloogde magering (sc)   

460 1021 43 taw mosz w 35,5 1     

461 1021 43 taw msoz w 77,7 6 4x beroet   

462 1021 43 taw moszp rwo 31,3 1   150 

463 1021 43 taw mopz rwo 91,5 1   151 

464 1023 116 taw moz w 136 9 1x besmeten   

465 1023 116 taw mzo w 6 1 1x geglad   

466 1023 116 taw mzo rw 8,3 1 1x gepolijst 152 

467 1023 46 taw mo w 17,7 5 3x verbrand; rondgesleten   

468 1023 46 taw moz w 49,7 2 1x besmeten; 1x beroet   

469 1023 46 taw moz bw 29,2 1 1x beroet   

470 1023 46 taw msco w 13,2 3 1x verbrand   
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471 1023 46 taw hs w 6,9 1   153 

472 1023 46 taw msoz w 162,5 13 1x cannelure; 3x beroet 154 

473 1023 46 taw msoz r 13,5 1   155 

474 1023 68 taw moz bw 61,2 4     

475 1023 68 taw msoz bw 31,1 1     

476 1023 68 taw moz w 214,3 20 4x beroet   

477 1023 68 taw msoz w 635,3 42 8x beroet   

478 1023 68 taw hs w 56,6 4 3x beroet; Taayke: TAW MIJZ   

479 1023 68 taw moscsz w 17 1     

480 1023 68 taw mo r 22,7 4     

481 1023 68 taw moz r 41,2 4     

482 1023 68 taw mz r 5,7 1   166 

483 1023 68 taw msoz r 70,6 6     

484 1023 68 taw mpszo r 13,5 1   170 

485 1023 68 taw ms ro 6,7 1   174 

486 1023 68 taw/kog hs r 8,5 1   175 

487 1023 68 taw hs rw 221,8 3     

488 1023 68 taw ms rw 27,3 1   179 

489 1025 107 taw moz w 598,1 121 
1x cannelure/halsafzet; 2x besmeten; 5x beroet; 18x 
verbrand   

490 1025 107 taw mscoz w 53,4 9 1x besmeten; 1x streepband; 1x beroet; 1x verbrand   

491 1025 107 taw msoz w 671,2 66 
1x grove oranje/roze graniet; 2x cannelure; 2x besmeten; 5x 
beroet'4x verbrand   

492 1025 107 taw hs(oz) w 88,8 8 6x beroet   

493 1025 107 taw moz b 18 1     

494 1025 107 taw msoz bw 41,1 1 1x beroet   

495 1025 107 taw moscz o 3,8 1   182 

496 1025 107 taw ms wo 71,5 1   183 

497 1025 107 taw moz r 40,5 8 2x verbrand; 5x indet.   
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498 1025 107 taw mscoz r 7,4 1 1x beroet 187 

499 1025 107 taw msoz r 76,9 12 2x beroet   

500 1025 107 taw msoz rw 69,9 2 2x beroet; 1x cannelure   

501 1025 102 taw moz w 187,6 46 1x besmeten; 1x verbrand; 2x beroet   

502 1025 102 taw mscoz w 51,4 4     

503 1025 102 taw msoz w 332,1 45 4x beroet; 2x verbrand 202 

504 1025 102 taw hsoz w 95,2 4 3x beroet; 1x veel mica   

505 1025 102 taw moz b 5,2 1     

506 1025 102 taw moz r 5,2 2     

507 1025 102 taw msoz r 28,2 4     

508 1025 102 taw msoz rw 50,6 3     

509 1026 42 taw mszpsco rw 13,7 1 fijne, maar complexe magering 212 

510 1026 39 taw moz w 67,3 9 2x beroet; 1x besmeten   

511 1026 39 taw moscz w 9,9 1     

512 1026 39 taw moz bw 57 1 besmeten   

513 1026 39 taw moz r 10,4 1   213 

514 1026 86 taw mszo rw 44,3 1 veel mica; cannelure 214 

515 1027 117 taw moz w 114,5 4 1x beroet   

516 1027 117 taw msoz w 17 2 1x grove oranje/roze graniet   

517 1027 117 taw moz ro 68,2 1   215 

518 1028 123 taw moz w 19,7 1 1x aanslag   

519 1030 41 taw moscz w 24,2 1 1x besmeten   

520 1030 87 taw moz w 2,3 1     

521 1031 124 taw mopz w 9 1 1x verbrand   

522 1036 89 taw moz w 3,1 1     

523 1037 90 taw moz w 17,3 2     

524 1037 90 taw moz r 19,9 1   216 

525 1040 91 taw moz w 25,7 4     
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526 1040 91 taw mopz w 19,1 1     

527 1141 343 taw moz w 44 9     

528 1141 343 taw msoz w 43,4 2 1x beroet   

529 1141 343 taw moz r 5,8 1 streeplijn 217 

530 1141 343 taw msoz r 16 1   218 

531 1043 94 taw moz w 13,4 2 1x verbrand   

532 1043 94 taw moz r 16,9 1 1x verbrand 219 

533 1044 96 taw moz w 11,9 1 1x besmeten   

534 1045 95 taw moz w 3 1 1x verbrand   

535 1047 93 taw moz w 50 5 1x verbrand   

536 1047 93 taw moz r 13,7 1 1x beroet 220 

537 1048 92 taw moz bw 92,7 1 1x besmeten; 1x aanslag   

538 1049 83 taw mopz w 8,3 1 1x beroet   

539 1049 83 taw moz w 18 1     

540 1049 83 taw moz r 10,7 1   221 

541 1050 84 taw moz w 11,8 2     

542 1050 84 taw msoz r 15,4 1 1x beroet 222 

543 1050 60 taw moz w 124,3 9 2x verbrand   

544 1050 60 taw moz r 5,1 1   223 

545 1050 109 taw moz w 32,2 2 1x verbrand   

546 1050 109 taw mopz w 8,9 1 1x besmeten   

547 1050 109 taw msoz w 2,8 1     

548 1050 109 taw moz r 6,7 2 1x verbrand; 2x indet.   

549 1050 109 taw moz rw 69,9 1 1x streepband; beroet 224 

550 1051 62 taw moz w 176,2 15 1x besmeten (met vertic. strepen); 2x beroet   

551 1051 62 taw mopz w 144,1 5 2x streepband; 1x beroet   

552 1051 62 taw moscz w 13,3 1 uitgeloogd   

553 1051 62 taw moz bw 161,5 3 1x verbrand; 1x beroet   
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554 1051 62 taw moz r 18,4 2 1x indet; 1x streepband 225 

555 1051 62 taw mopsz r 18,3 1 rondgesleten 226 

556 1051 62 taw moz rw 259,2 2 2x streepband   

557 1051 85 taw mscoz rw 89,8 1 1x beroet 229 

558 1052 63 taw moz w 19 1 1x streepband   

559 1052 63 taw mzo w 32,6 1 vertical strepen op wand (MIJZ)   

560 1053 47 taw moz w 50 3 1x besmeten; 1x verbrand   

561 1053 47 taw moz bw 37,7 1     

562 1053 58 taw moz w 216,6 19 5x verbrand; 3x besmeten; 2x beroet   

563 1053 58 taw mopz w 186,4 8 1x verbrand   

564 1053 58 taw msoz w 11,7 1     

565 1053 58 taw mopz b 124,6 2     

566 1053 58 taw moz r 20,7 2 1x verbrand   

567 1064 98 taw moz w 44,8 4     

568 1064 98 taw mopz w 35,1 3 1x besmeten   

569 1056 49 taw mopz w 115 3 2x besmeten; 1x beroet   

570 1056 49 taw mopz r 24,7 1   232 

571 1056 49 taw mopz rw 244,6 3     

572 1056 59 taw moz w 5,8 1 1x verbrand   

573 1056 59 taw msoz w 32 3 1x rode graniet; 1x streepband; 1x beroet   

574 1056 182 taw moz w 218 17 2x beroet   

575 1056 182 taw mopz w 11,8 1 1x beroet   

576 1056 182 taw moz b 29,8 2 1x verbrand   

577 1056 182 taw mopz r 23 1   236 

578 1056 48 taw mopscz w 10,6 1 1x verbrand   

579 1056 101 taw moz w 598,2 39 1x verbrand   

580 1056 101 taw mopz w 367 15 3x besmeten   

581 1056 101 taw moz b 200,6 2     
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582 1056 101 taw mopz b 38 1     

583 1056 101 taw moz r 48,9 4     

584 1056 101 taw mopz r 34,9 3     

585 1056 101 taw msoz r 16,1 1 1x beroet 244 

586 1056 101 taw moz rw 46,8 1 1x beroet 245 

587 1059 66 taw moz w 58,2 5 1x beroet   

588 1059 66 taw moz r 10,8 1 1x beroet 246 

589 1065 99 taw mopz w 34,3 1 1x besmeten   

590 1065 50 taw moz w 60,4 3 2x besmeten   

591 1065 50 taw mopz w 25,4 1 1x aanslag   

592 1065 50 taw moz r 21,7 1   247 

593 1066 51 taw moz w 61,7 3     

594 1066 51 taw mopz w 3,8 1     

595 1066 51 taw moz bw 29,7 1     

596 1066 100 taw moz w 2 1     

597 1067 97 taw mopz r 26 1 1x verbrand 248 

598 1068 65 taw moz w 122,3 8 1x besmeten; 1x verbrand   

599 1068 65 taw mopz w 5,6 1     

600 1068 65 taw moz b 13,2 1     

601 1068 65 taw moz r 17,1 1   249 

602 1068 82 taw moz w 539,8 30 1x beroet   

603 1068 82 taw mozp w 267,5 11 1x beroet; 1x besmeten   

604 1068 82 taw moz bw 325,6 4     

605 1068 82 taw mozp bw 210,9 5     

606 1068 82 taw moz b 33 1 1x beroet   

607 1068 82 taw mopz r 8,3 1 1x indet.   

608 1068 82 taw moz rw 206,6 4 1x verbrand   

609 1068 82 taw mopz rw 558,6 3 1x deels verbrand   
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610 1068 81 taw moz w 49,6 4 1x beroet   

611 1068 81 taw mopz rw 118,8 1 1x beroet 257 

612 1068 55 taw moz w 55,4 3 3x rondgesleten   

613 1068 55 taw moz r 8,1 1 1x rondgesleten; indet.   

614 1068 55 taw moz rw 27,1 1 1x rondgesleten 258 

615 1069 56 taw moz w 33,2 5 4x rondgesleten   

616 1069 56 taw moz bw 64,1 1 1x rondgesleten   

617 1070 57 taw mopz w 6,1 1 1x rondgesleten   

618 1071 119 taw moz w 16,7 1 1x rondgesleten   

619 1071 119 taw mopz w 18,4 1 1x beroet   

620 1072 78 taw moz w 92,1 6 1x verbrand   

621 1072 120 taw moz w 11,6 2     

622 1072 120 taw msoz w 15,1 1     

623 1072 120 taw msoz rw 17,1 1   259 

624 1073 121 taw moz w 79,1 10 1x verbrand   

625 1073 121 taw mopz w 23,7 2 1x verbrand   

626 1073 121 taw moz b 27,4 1 1x verbrand   

627 1073 121 taw msoz b 6,3 1     

628 1073 121 taw msoz w 4,2 1     

629 1074 77 taw moz w 38,3 4 2x versleten   

630 1074 77 taw mopz w 41 2 1x beroet   

631 1074 77 taw moz b 15,7 1     

632 1075 69 taw moz w 210,5 17 12x rondgesleten   

633 1075 69 taw mopz w 50,9 3 1x streepband   

634 1075 69 taw moz r 18,4 1   260 

635 1075 69 taw mscoz r 14,4 1 uitgeloogd 261 

636 1076 79 taw moz w 3,3 1 1x rondgesleten   

637 1077 70 taw moz w 1,8 1 1x rondgesleten   



262 
 

ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

638 1079 125 taw moz w 4 1 1x rondgesleten   

639 1079 125 taw mopz w 1,3 1 1x rondgesleten   

640 1078 80 taw mopz w 26,2 1 1x rondgesleten   

641 1079 115 taw moz w 36,7 2 2x rondgesleten   

642 1079 115 taw moz b 17 1     

643 1079 115 taw mopz bw 56,4 1 1x verbrand; 1x beroet; 1x deels rondgesleten   

644 1090 179 taw moz w 17,4 1     

645 1090 179 taw mopz w 43,8 2 1x beroet   

646 1090 179 taw moz rw 28,1 1 1x verbrand 264 

647 1090 179 taw mopz r 12,1 1   265 

648 1091 869 taw/kog hsz w 11,4 1     

649 1091 228 taw moz bw 87,1 1 1x beroet   

650 1093 227 taw mosc w 73,6 1 1x beroet   

651 1093 178 taw moz w 33 2     

652 1093 178 taw mopz w 17,7 2 1x streepband   

653 1093 178 taw mopz rw 15,6 1 indet.: verweerde rand, lip mist   

654 1095 180 taw moz w 96,4 1     

655 1095 180 taw moz r 17,3 1   266 

656 1096 234 taw moz w 4,2 1     

657 1096 234 taw moscz bw 39,3 1 1x beroet; 1x geglad tot gepolijst   

658 1096 238 taw moz w 24,9 1 1x streepband   

659 1096 238 taw moz r 6,8 1   267 

660 1099 181 taw moz w 36,8 2 1x beroet; 1x geglad   

661 1099 181 taw mopsz w 19,7 1     

662 1101 270 taw moz w 27,3 1     

663 1101 270 taw moz r 12,3 1   268 

664 1106 236 taw mo w 7,1 1 1x verbrand; 1x rondgesleten   

665 1106 236 taw moz w 41,5 5 1x besmeten   
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666 1106 236 taw mosz w 1,8 1     

667 1106 236 taw mopz bw 116,3 1 1x beroet; 1x aanslag; 1x besmeten   

668 1106 236 taw moz r 6 1   269 

669 1106 236 taw mopz r 16,9 1 1x streepband 270 

670 1107 235 taw moz w 38,2 9 1x deels verbrand   

671 1107 235 taw mopz w 65,3 6 2x verbrand; 1x besmeten   

672 1107 235 taw mopz r 10 1 1x beroet 271 

673 1108 870 taw moz w 11,5 1     

674 1108 307 taw moz w 7 2 1x rondgesleten   

675 1108 307 taw mosz w 39,3 6 1x verbrand; 2x beroet   

676 1108 307 taw mosz r 8,6 1   272 

677 1108 266 taw mopscz w 11,4 1 1x deels verbrand   

678 1109 170 taw msoz w 5,5 1     

679 1109 170 taw moscz r 5,1 1 1x verbrand 273 

680 1109 252 taw msoz w 55,3 4 1x zwart geometrisch 274 

681 1109 252 taw moscz w 4,8 1 1x uitgeloogd   

682 1109 252 taw mosz bw 42,1 1     

683 1109 380 taw mosc w 43 7 7x uitgeloogd; 4x verbrand; 3x rondgesleten   

684 1109 380 taw msoz w 202 26     

685 1109 380 taw msoscz w 28,7 4 1x geometrisch;  275 

686 1109 380 taw msoz bw 46,6 1     

687 1109 380 taw mspoz r 10,8 1   276 

688 1109 291 taw moscz w 168,3 21 deels uitgeloogde magering (sc)   

689 1109 291 taw msoz w 159,9 17 1x zeer grof; 1x verbrand   

690 1109 291 taw msoz bw 18,2 1 1x beroet   

691 1109 291 taw mosz rw 15,6 1 1x verbrand 277 

692 1110 290 taw moscz w 131 17 2x verbrand; 1x geometrisch 278 

693 1110 290 taw mosz w 139,8 16 2x beroet; 1x cannelure; 1x verbrand   
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694 1110 290 taw moscz bw 30,4 1     

695 1110 290 taw mscoz bw 95,1 1     

696 1110 290 taw moscz r 24,4 2 2x deels uitgeloogde magering (sc)   

697 1110 290 taw mosz r 13,3 2     

698 1110 290 taw mosz rw 24,8 2 1x lip weg;    

699 1110 253 taw moscz w 10,1 2     

700 1110 253 taw msscoz w 30,4 3 1x met mica   

701 1110 253 taw msoz w 39,4 3 1x beroet   

702 1110 387 taw moscz w 29,6 2     

703 1110 387 taw mosscz w 35,3 2     

704 1110 387 taw mosz w 32,5 3     

705 1110 387 taw mosscz r 9 1   285 

706 1112 296 taw mosz w 27,6 3 3x rondgesleten   

707 1112 296 taw msoz w 18,5 1     

708 1112 871 taw moscz w 20,9 4 uitgeloogde magering   

709 1112 871 taw mosz w 17,7 2     

710 1112 871 taw moz b 16 1 1x beroet   

711 1112 871 taw hsoz r 5,1 1   286 

712 1112 295 taw moscz w 7,2 2     

713 1112 305 taw moscz w 28,6 2 1x rondgesleten   

714 1112 305 taw mosscz w 27,5 4 2x rondgesleten; 1x cannelure   

715 1112 305 taw mosz w 12,4 2     

716 1112 305 taw moscz r 8,7 1 1x rondgesleten 287 

717 1112 251 taw moscz w 6,2 1 1x rondgesleten   

718 1112 251 taw mosscz w 15 2 1x deels verbrand; 1x rondgesleten   

719 1112 251 taw mosz w 51,6 6 2x deels verbrand   

720 1112 294 taw moscz w 8,5 1 1x cannelure   

721 1112 276 taw mz r 3 1 1x beroet 288 
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722 1113 382 taw moscz w 15,8 2     

723 1113 382 taw mosscz w 28,4 1     

724 1113 382 taw mosz w 24,7 2     

725 1113 382 taw msoz r 10,9 1 1x grove magering 289 

726 1113 254 taw mscsoz w 3,7 1 1x zwart gepolijst   

727 1113 306 taw moscz w 6,6 1     

728 1113 306 taw moscz b 23,3 1 1x verbrand   

729 1113 306 taw mosscz w 29,9 3     

730 1113 306 taw mosz w 13,2 1     

731 1114 255 taw moz w 6,5 2 2x rondgesleten   

732 1115 308 taw msoz w 9,1 1     

733 1115 298 taw mosz w 5,2 1     

734 1115 297 taw mosz w 8,2 1 1x met enkele fijne stukjes mica   

735 1118 366 taw moz w 15,6 2 1x rondgesleten   

736 1118 256 taw mopscz w 52,3 8 1x groef   

737 1118 256 taw moz w 13,2 3 1x deels verbrand   

738 1118 256 taw mozs w 7,9 1 1x halsafzet/groef   

739 1118 256 kog hosz r 19,6 1   290 

740 1119 367 taw msz w 145,7 1 
gaat om drie niet passende fragmenten met zelfde baksel en 
kleur   

741 1122 330 taw msoz w 15,5 1     

742 1122 330 taw msscoz rw 61,7 1   291 

743 1123 331 taw moz w 48 10 5x rondgesleten; 2x verbrand   

744 1123 331 taw msoz w 145,9 13 1x verbrand; 1x besmeten   

745 1123 331 taw msoz rw 26,5 1   292 

746 1123 275 taw mso r 10,9 1   293 

747 1124 337 taw moz w 2,4 1     

748 1130 332 taw moz w 13,3 2 1x verbrand   
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749 1130 332 taw mscoz w 21,1 4 deels uitgeloogde magering (sc)   

750 1130 332 taw mosz w 21,1 3 1x beroet   

751 1130 332 taw msz w 27,8 1 1x aanslag   

752 1131 333 taw moz w 3,6 1 1x verbrand   

753 1131 333 taw moscz w 20,8 3     

754 1131 334 taw mosz w 4,2 1     

755 1131 334 taw moscz r 4,9 1   294 

756 1137 324 taw mopz w 71,9 7     

757 1137 324 taw mosz w 39,4 4     

758 1137 324 taw msoz w 108,6 4     

759 1137 324 taw moz r 8,6 1   295 

760 1137 324 taw moscz r 7,1 1 deels uitgeloogde magering (sc) 296 

761 1137 324 taw moscz rw 47,3 1 deels uitgeloogde magering (sc); beroet 297 

762 1137 324 taw mosz r 4,9 1   298 

763 1137 274 taw msoz w 24,4 3 3x vorstsplijting   

764 1138 335 taw mosz w 16,3 2     

765 1138 335 taw mscz rw 60,1 1 deels uitgeloogde magering (sc) 299 

766 1142 344 taw moscz w 4,4 1     

767 1142 344 taw mz w 3,6 1 1x geglad   

768 1142 344 taw mosz w 24,5 3 1x verbrand   

769 1144 416 taw moz w 4,3 1     

770 1144 416 taw moscz w 74,4 6 1x verbrand   

771 1144 416 taw mosz w 158,1 13 3x verbrand   

772 1144 416 taw moscz r 12 1   300 

773 1144 468 taw moscz w 13,1 1 1x cannelure   

774 1144 468 taw mosz w 120,3 4 1x aanslag   

775 1144 468 taw mzsc b 84,9 1 1x zeef 301 

776 1144 468 taw moscz r 23,4 1 deels uitgeloogde magering (sc) 302 
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777 1144 468 taw mosz r 12 1   303 

778 1144 468 taw mosz rw 24,4 1   304 

779 1144 393 taw mosz w 41,6 5     

780 1144 393 taw mosz bw 14,6 1     

781 1144 393 taw mosz r 17,4 2 1x indet 305 

782 1144 388 taw moscz w 13,8 1 deels uitgeloogde magering (sc)   

783 1144 342 taw moz w 72,6 9 3x verbrand   

784 1144 342 taw moscz w 80 7 1x verbrand; deels uitgeloogde magering (sc)   

785 1144 342 taw msoz w 68,1 5     

786 1144 342 taw mosz b 39,1 1     

787 1144 342 taw mscoz r 11,7 1   306 

788 1146 340 taw moscz w 14,6 1 1x beroet   

789 1146 340 taw msoz w 47,2 1 1x met roze graniet gemagerd; 1x beroet   

790 1146 340 taw msoz r 3,4 1 beroet 307 

791 1149 349 taw mopz w 31,8 3 3x verbrand   

792 1149 349 taw mosz w 117,6 11 2x verbrand   

793 1149 349 taw mscoz bw 66,9 1 deels uitgeloogde magering (sc)   

794 1149 349 taw msoz r 3,5 1 1x indet.   

795 1150 350 taw mopz w 7,7 1     

796 1151 341 taw mscsoz w 149,2 5 deels uitgeloogde magering (sc)   

797 1151 341 taw mosz w 60,4 4     

798 1151 341 taw mosz bw 22,9 1     

799 1152 392 taw msz w 15,2 1     

800 1152 392 taw moscz r 8,4 1 deels uitgeloogde magering (sc) 308 

801 1152 347 taw moz w 8,6 2     

802 1152 347 taw mosz w 16,5 2 1x verbrand   

803 1152 347 taw moz r 3,4 1   309 

804 1153 351 taw mosz w 37,2 3 1x verbrand   



268 
 

ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

805 1155 348 taw mscoz w 57,8 5 deels uitgeloogde magering (sc); 1x geom. Versiering 310 

806 1155 348 taw mosz w 83,2 10     

807 1162 394 taw moz r 2,8 1 1x indet.   

808 1162 394 taw mosz w 35 1     

809 1162 346 taw mosz w 17,9 3     

810 1162 346 taw mosz r 41,6 1 1x beroet 311 

811 1173 389 taw mosz w 214,6 10     

812 1173 389 taw moscz r 27,1 2 1x verbrand; 2x deels uitgeloogde magering (sc)   

813 1173 389 taw moscz rw 36 1 uitgeloogde magering (sc) 314 

814 1173 406 taw moscz w 100,1 6     

815 1173 406 taw mosz w 122,8 5     

816 1173 406 taw msscz bw 309 1     

817 1173 418 taw moscz w 5 1     

818 1173 418 taw mscozp w 65,1 1 1x bevat ook verbrand bot; 1x cannelure 315 

819 1173 418 taw msz w 14,4 1     

820 1173 418 taw moscz r 6,1 1 uitgeloogde magering (sc) 316 

821 1173 418 taw mscpoz rw 18,5 1   317 

822 1173 418 taw msscoz r 15,1 1   318 

823 1174 352 taw moz w 3,8 1     

824 1174 352 taw mscoz w 23,9 3 2x uitgeloogde magering (sc)   

825 1174 352 taw msz w 65,6 5     

826 1174 352 taw mscz r 5,1 1   319 

827 1174 414 taw mpz w 4,9 1 1x geometrisch   

828 1174 414 taw mscoz w 16,3 1     

829 1174 414 taw mscoz bw 67,6 1 1x beroet   

830 1174 390 taw moz w 6,6 2 1x rondgesleten   

831 1174 390 taw mscosz w 25,8 1 uitgeloogde magering (sc)   

832 1174 390 taw msoz w 30,3 1     
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833 1176 373 taw mscoz w 51,6 2 2x uitgeloogde magering (sc); 1x beroet; 1x geometrisch 320 

834 1179 372 taw moz w 223,6 18 2x verbrand; 1x besmeten   

835 1179 372 taw mscsoz w 6,6 1     

836 1179 372 taw moz bw 59,4 1 1x besmeten   

837 1179 372 taw moz r 23,3 3     

838 1179 372 taw moz rw 48 1 1x verbrand 324 

839 1180 374 taw moz w 16,3 2     

840 1180 374 taw mopscz w 10,5 1     

841 1180 374 taw moscz w 10,4 2     

842 1180 374 taw mosz w 11,2 1     

843 1180 374 taw moz r 6,1 1   325 

844 1180 477 taw mpoz w 27,3 1     

845 1183 354 taw moz w 3,7 1     

846 1183 354 taw mpoz w 28,5 1 1x aanslag   

847 1183 354 taw mscoz w 12,3 1     

848 1183 354 taw msoz w 14,6 2 1x mica   

849 1183 354 taw mpoz bw 109,5 1     

850 1183 354 taw moz r 14,1 1   326 

851 1186 356 taw moz w 12,2 2 1x streepband   

852 1186 356 taw mscoz w 18,3 1 uitgeloogde magering (sc)   

853 1187 868 taw moz w 78,6 6 3x verbrand   

854 1187 868 taw mscoz w 11,8 2 1x beroet; 2x uitgeloogde magering (sc)   

855 1187 868 taw msoz w 40,3 3 1x beroet   

856 1187 868 taw moz b 24,3 1     

857 1187 868 taw msoz r 3,6 1 indet.: verweerde rand   

858 1187 868 taw moz r 13,7 1   327 

859 1188 473 taw mscoz w 20,5 1 uitgeloogde magering (sc)   

860 1189 447 taw moz w 15,7 1     
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861 1189 447 taw moz r 7,2 1   328 

862 1189 355 taw moz w 34,3 4     

863 1189 355 taw moscz w 36,8 5 uitgeloogde magering (sc)   

864 1189 355 taw mosz w 7,5 1     

865 1191 395 taw moz w 1,4 1 1x verbrand   

866 1191 395 taw mopz w 11,3 2     

867 1191 395 taw moscz w 8,4 2     

868 1191 395 taw mosscz w 5,4 1     

869 1191 395 taw msoz w 40 3 2x beroet   

870 1191 359 taw moz w 97,8 11 2x besmeten; 1x verbrand; 2x rondgesleten   

871 1191 359 taw moscz w 51,6 5     

872 1191 359 taw mosz bw 15,8 1     

873 1191 359 taw moscz rw 43,1 1   329 

874 1193 361 taw moz w 19,9 3 3x rondgesleten   

875 1193 361 taw mopz w 9,2 2 1x rondgesleten; 1x beroet   

876 1194 358 taw moz w 132,8 23 4x verbrand; 6x rondgesleten   

877 1194 358 taw msoz w 150,2 20 3x geom. Versierd; 2x verbrand   

878 1194 358 taw moscz w 24 3 2x uitgeloogde magering (sc)   

879 1194 358 taw/kog msz w 17,4 1 waarschijnlijk TAW   

880 1194 358 taw moz r 18,4 3     

881 1194 358 taw msoz r 22 2     

882 1195 371 taw msoz w 79,1 3     

883 1198 377 taw moz w 169,8 22 7x rondgesleten; 2x verbrand   

884 1198 377 taw moz r 12,3 1 1x indet   

885 1198 362 taw moz w 194,4 17 1x verbrand   

886 1198 362 taw mopz w 50,3 3     

887 1198 362 taw moz b 51,1 2     

888 1198 362 taw mopz b 37 1     
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889 1198 362 taw moz r 47,4 4 1x verbrand   

890 1198 362 taw moz rw 82,1 3     

891 1198 362 taw mopz r 23,4 1   345 

892 1198 362 taw mopz rw 89,1 2     

893 1206 470 taw moz w 3,3 1 1x rondgesleten   

894 1206 470 taw msoz w 10,2 1     

895 1210 472 taw moz w 44,6 5 1x verbrand; 4x deels verbrand   

896 1210 472 taw moscz w 1,9 1 1x deels verbrand   

897 1210 472 taw moz wo 20,1 1 
1x deels verbrand; onderkant ooraanzet, met diagonale 
groeflijn   

898 1212 475 taw moz w 15,1 2 1x verbrand   

899 1212 475 taw mopz w 10,9 1     

900 1212 475 taw mosz w 12 1 geglad   

901 1212 475 taw moz r 7,6 1   348 

902 1212 475 taw mopz r 8,6 1 onderkant rondgesleten 349 

903 1214 363 taw mo w 29,5 3     

904 1214 363 taw mopz w 28,9 1     

905 1214 363 taw mo r 14,3 1   350 

906 1215 364 taw moz w 26,9 4     

907 1215 364 taw mopz w 44,6 3     

908 1215 364 taw moz bw 41,8 1     

909 1215 364 taw moz r 31,4 2     

910 1215 469 taw mspoz w 12 1   353 

911 1216 365 taw moz w 57,9 5     

912 1216 365 taw mopz w 12,3 1 1x beroet   

913 1218 378 taw mopz w 9,6 1 1x beroet   

914 1218 378 taw mopz r 8 2 rongesleten; 2x indet.   

915 1229 504 taw moz w 22,7 3 1x rondgesleten; 1x verbrand   
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916 1229 504 taw mopz w 80,7 3     

917 1229 504 taw moz r 6,6 2 2x rondgesleten; 2x indet.; 1x verbrand   

918 1229 504 taw mopz r 6,9 1 bevat mogelijk ook uitgeloogde magering (sc) 354 

919 1231 501 taw moz w 70,8 9     

920 1231 501 taw msoz w 32,2 2 1x beroet   

921 1232 502 taw moz w 19,1 3 1x verbrand   

922 1232 502 taw mopz w 21,5 2 2x rondgesleten; 1x verbrand   

923 1232 502 taw mosz w 23,8 2     

924 1232 518 taw moz w 37,4 10 2x rondgesleten   

925 1232 518 taw mopz w 26,7 8 2x rondgesleten; 1x verbrand   

926 1232 518 taw moz ro 11,1 1 1x verbrand 355 

927 1232 518 taw moz r 7,7 1 1x rondgesleten 356 

928 1233 503 taw moz w 44,7 8 3x rondgesleten   

929 1233 503 taw mopz w 51,9 6 1x rondgesleten   

930 1237 507 taw moz w 43,6 8     

931 1238 508 taw moz w 6,6 1 1x deels rongesleten   

932 1242 509 taw moz w 1123,3 37 
3x besmeten; een deel hoort mogelijk bij de volgende rw in 
dit vondstnummer   

933 1242 509 taw moz r 15,9 1 1x verbrand 357 

934 1242 509 taw moz rw 187,9 1 1x streepband 358 

935 1242 509 taw mopz rw 652,5 2 1x beroet; 1x besmeten   

936 2002 214 taw moscz w 104,2 2     

937 2002 214 taw moz w 73,6 2 1x aanslag   

938 2002 214 taw moz bw 112 2 1x aanslag; 1x beroet   

939 2002 214 taw msoz bw 2186,3 1 
veel scherven, passen vaak en behoren vermoedelijk tot 
ID362   

940 2002 214 taw msoz rw 299,7 1 1x verbrand;  361 

941 2002 214 taw msoz rwo 1199,3 1 1x beroet 362 

942 2002 151 taw moscz w 204,4 2 2x beroet;   
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943 2002 151 taw mosz w 1302,9 78 8x beroet; 2x besmeten   

944 2002 151 taw moscz r 23,8 2 2x uitgeloogde magering (sc)   

945 2002 151 taw moscz rw 102,1 1 1x uitgeloogde magering (sc) 365 

946 2002 151 taw mosz r 17,1 2     

947 2002 151 taw mosz rw 112,4 3 1x verbrand   

948 2002 215 taw mopz w 33,7 3 1x verbrand; 1x beroet en aanslag   

949 2002 215 taw moscz w 86,1 3 1x verbrand; 1x beroet   

950 2002 215 taw mosz w 262 12 4x beroet   

951 2002 215 taw mopz r 20,8 1   371 

952 2002 215 taw mosscz rw 191,3 2 1x beroet   

953 2003 152 taw moscz w 20,4 2     

954 2003 152 taw mosscz w 23,1 1     

955 2003 152 taw mosz w 228,7 19 3x verbrand; 2x beroet   

956 2003 152 taw moscz b 97,6 1     

957 2003 152 taw moscz r 19,4 1 1x beroet 374 

958 2003 152 taw mopz rw 34,8 1   375 

959 2005 262 taw mopz w 20 2     

960 2005 262 taw moscz w 68,2 4     

961 2005 262 taw mosscz w 10,6 1 1x verbrand   

962 2005 262 taw mosz w 158,3 16 2x verbrand; 2x beroet   

963 2005 262 taw mz r 8,4 1   376 

964 2005 262 taw moscz r 18,3 1   377 

965 2005 262 taw mosz r 12,8 2     

966 2005 262 taw mosz ro 56,6 1   380 

967 2005 226 taw mopz w 469,7 17 9x beroet   

968 2005 226 taw moscz w 65,5 5 2x beroet   

969 2005 226 taw mosz w 36,3 4 2x beroet   

970 2005 226 taw mopz b 118,1 2 1x besmeten   
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971 2005 226 taw mopz bw 357,5 2 2x beroet   

972 2005 226 taw mopz rw 145,1 3 1x streepband; 1x beroet   

973 2005 153 taw mopz w 120,8 11 1x passend aan ID-382   

974 2005 153 taw moscz w 121,2 6 1x verbrand   

975 2005 153 taw mosz w 224,4 11 2x verbrand   

976 2005 153 taw mosz b 71,7 1 grove roze kwarts/graniet   

977 2005 153 taw mopz bw 199,9 1     

978 2005 153 taw mopz r 25,8 2     

979 2005 153 taw mopz rw 99,1 1   386 

980 2005 153 taw mosz r 9,5 1   387 

981 2005 153 taw mosz rw 34,4 1   388 

982 2005 154 taw mopz w 15,7 1 1x cannelure   

983 2005 154 taw moscz w 54,6 4 2x beroet; 3 deels uitgeloogde magering (sc)   

984 2005 154 taw mosz b 22,3 1 1x beroet   

985 2005 154 taw mosz rw 108,5 1 1x streepband 389 

986 2005 154 taw mosscz rwo 115,6 1 1x streepband 390 

987 2005 225 taw mopz wb 1140,2 1 
31x beroet taw met zelfde baksel, dikte en kleur; hoort 
vermoedelijk bij elkaar, echter niet allemaal passend    

988 2005 225 taw mopz r 28,9 1 1x beroet; zelfde baksel als rest vnr. 391 

989 2005 225 taw mopz rw 363,6 1 1x beroet; zelfde baksel als rest vnr. 392 

990 2007 163 taw moscz b 34,2 1     

991 2007 163 taw mopscz w 32,6 1     

992 2011 166 taw mopz w 58,2 4 1x verbrand   

993 2011 166 taw mosz w 12,9 1 1x verbrand; 1x met mica   

994 2011 165 taw moz w 2,7 1 
geen andere magering dan organisch te zien, scherf is echter 
zeer klein   

995 2012 203 taw moz w 3,1 1     

996 2012 203 taw mopz r 9,1 1 1x streepband 393 

997 2012 203 taw moscz ro 41,2 1 1x beroet; 1x streepband 394 
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998 2013 162 taw moz w 417,9 32 3x verbrand   

999 2013 162 taw mopz w 1117,5 35 1x streepband; 3x verbrand; 1x gepolijst; 11x besmeten   

1000 2013 162 taw mopz b 409,4 1     

1001 2013 162 taw mopz bw 328,4 3     

1002 2013 162 taw moz o 25 1 1x verbrand 395 

1003 2013 162 taw moz r 5,5 1   396 

1004 2013 162 taw mopz r 18,4 1   397 

1005 2013 162 taw moz rw 16,2 1   398 

1006 2013 162 taw mopz rw 622,9 6     

1007 2013 159 taw mopz r 21,6 1 1x beroet; zat in pot vnr. 159 - id 407 405 

1008 2013 159 taw mopz rw 64,1 1 1x verbrand; zat in pot vnr. 159 - id 407 406 

1009 2013 159 taw mopz wb 1975,4 1 halfcomplete pot; bevatte ook vnr. 878  407 

1010 2013 878 taw moz b 237 1 zat in pot vnr. 159 - id 407   

1011 2013 878 taw mopz(sc) bw 85,8 1 deels uitgeloogde magering: sc?; zat in pot vnr. 159 - id 407   

1012 2013 261 taw moz rw 130,1 1   408 

1013 2013 261 taw mopz rwbo 1004 1 buitenrand beetje verbrand soms; 1x aanslag 409 

1014 2013 138 taw moz w 134,1 5 1x beroet; 1 verbrand   

1015 2013 138 taw mopz w 107,5 4 1x beroet; 1x besmeten   

1016 2013 138 taw mopz b 114,6 2 1x aanslag   

1017 2013 138 taw mopz bw 240,9 1 1x besmeten; met gat in bodem (secundair) 410 

1018 2013 138 taw moz r 12,6 1 1x verbrand 411 

1019 2013 138 taw mopz rw 572,6 2     

1020 2013 161 taw mosz w 3,4 1     

1021 2013 161 taw mopz w 1521,7 42 10x besmeten; 4x verbrand   

1022 2013 161 taw moz w 415,6 54 2x verbrand; 5x beroet   

1023 2013 161 taw moz b 264,8 2 1x beroet   

1024 2013 161 taw mopz b 31 1 1x verbrand   

1025 2013 161 taw moz o 13,6 1 1x beroet 414 
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1026 2013 161 taw moz r 10,9 2 1x verbrand   

1027 2013 161 taw mopz r 124,6 6 1x verbrand; 1x beroet   

1028 2013 161 taw mopz rw 152 2 1x beroet   

1029 2013 161 taw mopz rwb 355,2 1 1xdeels verbrand 425 

1030 2013 220 taw moz w 415,8 18 1x besmeten; 1x verbrand   

1031 2013 220 taw mopz w 578 20 5x besmeten; 2x verbrand   

1032 2013 220 taw mopz b 284,2 1 1x besmeten   

1033 2013 220 taw mopz bw 69 1     

1034 2013 220 taw mo o 43,5 1 1x rondgesleten; 1x indet.   

1035 2013 220 taw mopz rwo 113,3 1   426 

1036 2013 220 taw moz r 29,6 2 2x sterk versleten; 2x indet.   

1037 2013 220 taw moz rw 54,9 1   427 

1038 2013 220 taw mopz r 31,6 3 3x indet.   

1039 2013 220 taw mopz rw 626,4 6     

1040 2013 220 taw mzo rw 88,7 2     

1041 2013 261 taw moz w 184,4 3 1x besmeten   

1042 2013 261 taw mopz w 282 4 4x besmeten; 1x deels verbrand   

1043 2013 261 taw mo bw 172,8 1 1x besmeten   

1044 2013 261 taw moz bw 355,5 3 1x rondgesleten   

1045 2013 261 taw mopz bw 1824,8 8 1x gat in bodem (primair); 3x besmeten; 2x aanslag 436 

1046 2013 218 taw mopz bw 1419,5 2 2x beroet; 1x aanslag   

1047 2013 218 taw moz w 22,8 2 1x besmeten   

1048 2013 218 taw mopz r 18,4 1   437 

1049 2013 218 taw mopz rw 119,2 1 1x beroet 438 

1050 2013 261 taw mopz bw 37,4 1   439 

1051 2013 261 taw moz bw 226 4 1x verbrand; 1x besmeten   

1052 2013 261 taw moz w 1226,5 70 3x besmeten; 2x verbrand   

1053 2013 261 taw mopz w 1842,7 76 6x besmeten; 3x verbrand; 3x aanslag; 4x zeer beroet   
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1054 2013 261 taw moz r 66,6 6 2x indet.   

1055 2013 261 taw mopz r 162,2 4 1x verbrand   

1056 2013 261 taw mopz rwo 116,1 1 1x beroet 448 

1057 2013 261 taw moz rw 672,2 9     

1058 2013 261 taw mopz rw 917 10     

1059 2016 229 taw mopz w 10,6 1     

1060 2016 208 taw mopz w 69 1 1x besmeten; 1x beroet   

1061 2016 208 taw moz rw 113,3 2     

1062 2016 140 taw moz w 47,8 1     

1063 2016 140 taw mopz w 66 2 1x verbrand   

1064 2016 140 taw moz rw 176,3 1   470 

1065 2016 140 taw mopz rw 168,8 1   471 

1066 2018 231 taw moscz rw 38,1 1   472 

1067 2019 230 taw moz rwo 209,4 1   473 

1068 2020 202 taw msoz w 13 2 1x beroet   

1069 2020 158 taw moz w 71,1 5     

1070 2020 158 taw mopz w 211,6 6 2x besmeten   

1071 2020 158 taw moz r 3 1   474 

1072 2022 167 taw moz w 186,9 11     

1073 2022 167 taw mopz w 95,2 3     

1074 2022 167 taw moz r 21,9 1   475 

1075 2022 167 taw moz rw 192,6 2     

1076 2022 232 taw moz w 10,6 1     

1077 2022 232 taw mopz w 30,6 1     

1078 2026 233 taw moz w 14,3 1     

1079 2026 233 taw mopz w 32,4 2     

1080 2026 233 taw moz rw 245,3 3     

1081 2026 233 taw mopz rw 67 1   481 
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1082 2027 148 taw moz w 7,9 1     

1083 2027 932 taw mopz w 9,7 2 2x deels verbrand   

1084 2029 248 taw mopz b 41,6 1     

1085 2029 248 taw moz w 600,9 30     

1086 2029 248 taw mopz w 347,6 16 1x besmeten   

1087 2029 248 taw moz r 37,3 2 2x indet.   

1088 2029 248 taw moz rw 44,8 1   482 

1089 2029 248 taw mopz r 16,3 1   483 

1090 2029 248 taw mopz rw 150,7 2     

1091 2031 157 taw moz w 132 8     

1092 2031 157 taw mopz w 231,9 6     

1093 2031 157 taw moz r 22,6 1 indet.: verweerde rand   

1094 2045 271 taw msoz w 10,9 1 deels herverbrand   

1095 2059 318 taw msoz w 61 6 2x beroet; 2x cannelure/halsafzet   

1096 2059 318 taw msoz r 51,7 2     

1097 2062 323 taw msoz w 29,8 3 2x beroet   

1098 2062 323 taw msoz r 17,6 2     

1099 2064 321 taw msoz w 26,6 8     

1100 2064 321 taw moscz w 10,1 3     

1101 2064 321 taw moscz r 3,8 1   491 

1102 2064 321 taw msoz r 10,1 2     

1103 2068 322 taw mopz w 42,1 4     

1104 2068 322 taw mosz w 14,9 2 voelt als taw ipv kog   

1105 2070 320 taw mop rwo 141 1   493 

1106 2076 338 taw msz w 4,6 1 voelt als taw  ipv kog   

1107 2079 311 taw mosscz w 22,2 1     

1108 2079 311 taw msoz w 2,5 1     

1109 2100 424 taw mosz w 39,3 2     
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1110 2082 310 taw mosz w 3,7 1     

1111 2085 312 taw moscz w 77,7 1 1x beroet; 1x aanslag 494 

1112 2085 313 taw mopz w 36,4 7     

1113 2085 313 taw moscz w 64,5 3 3x hoort bij VNR 312-ID 494 495 

1114 2087 314 taw mopz w 11,8 1     

1115 2087 314 taw mosz w 15,8 1     

1116 2101 437 taw moz w 953,3 40 2x verbrand   

1117 2101 437 taw mopz w 982,4 28 1x verbrand   

1118 2101 437 taw mopz bw 142,5 2     

1119 2101 437 taw moscz w 36,6 1 deels uitgeloogde magering (sc)   

1120 2101 437 taw msoz r 3,8 1   496 

1121 2101 437 taw moz r 67,4 3 1x verbrand   

1122 2101 437 taw mopz rw 503,1 2 1x versleten; 1x beroet   

1123 2103 400 taw moz w 225,7 20 ca. 10x rondgesleten   

1124 2103 400 taw mopz w 132,8 6 1x verbrand; 1x rondgesleten   

1125 2103 400 taw moz r 32,4 2     

1126 2103 400 taw mopz r 21,8 1   504 

1127 2103 400 taw moz rw 53,1 1   505 

1128 2103 430 taw moz w 1147,3 79     

1129 2103 430 taw mopz w 264,5 14     

1130 2103 430 taw moz b 21 2     

1131 2103 430 taw mopz b 115 2     

1132 2103 430 taw moz r 28,7 2     

1133 2103 430 taw moz rw 40,5 2 1x verbrand   

1134 2103 430 taw mopz r 10,2 1   510 

1135 2103 430 taw mopz rw 21,6 1   511 

1136 2107 419 taw moz w 8,8 2 1x deels verbrand   

1137 2107 931 taw moz w 67,3 6     
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1138 2107 931 taw mopz w 466,1 13     

1139 2107 931 taw mopz bw 64,7 1     

1140 2107 931 taw moz o 9,1 1 knobbeltje van oor   

1141 2107 931 taw moz r 65,1 4     

1142 2107 931 taw mopz r 45,1 1   516 

1143 2107 931 taw moz w 235 22 4x (deels) verbrand   

1144 2107 931 taw mopz w 542 13 3x beroet; 2x verbrand   

1145 2107 931 taw moz bw 257,6 2     

1146 2107 931 taw mosz r 8,8 1   517 

1147 2107 931 taw moz r 43,8 2     

1148 2107 931 taw moz rw 48,6 1   520 

1149 2107 931 taw moz rwbo 2259,6 1 halfcomplete pot; had OTOU om hals 521 

1150 2107 519 taw moz rwb 639 1 halfcomplete pot 522 

1151 2107 931 taw moz w 23,2 2 2x verbrand   

1152 2107 931 taw moz rwb 945,5 1 halfcomplete pot 523 

1153 2107 931 taw moz w 10,2 1 1x deels verbrand   

1154 2107 931 taw mopz w 35,1 1     

1155 2107 931 taw mopz bw 672,5 1     

1156 2107 931 taw moz r 27,1 1   524 

1157 2107 931 taw moz rw 32,7 1   525 

1158 2107 931 taw mopz rw 311,7 3     

1159 2107 931 taw mopz w 22,8 1 1x deels verbrand   

1160 2107 931 taw mopz rwo 1608,4 1 halfcomplete pot 529 

1161 2107 931 taw moz w 52 7     

1162 2107 931 taw moz r 14,1 1 1x indet.   

1163 2107 931 taw mopz bw 1037,9 1 verfstrepen/kookaanslag over buitenwand   

1164 2107 931 taw moz w 211,4 1 1x beroet   

1165 2107 931 taw mpoz bw 481,6 1 beroet   
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1166 2107 931 taw moz wo 115,4 1     

1167 2107 505 taw moz w 25,8 4     

1168 2107 505 taw moz o 12,8 1     

1169 2107 505 taw msoz w 13,1 1     

1170 2107 505 taw mopz w 16,7 2     

1171 2107 505 taw moz b 64,2 1     

1172 2107 505 taw moz rw 142 1   530 

1173 2107 505 taw moz rwb 958,6 1 halfcomplete pot 531 

1174 2107 520 taw moz rwbo 1606,3 1 halfcomplete pot 532 

1175 2107 505 taw moscz w 5,3 1     

1176 2107 505 taw moz w 611,8 58 4x verbrand; 3x rondgesleten   

1177 2107 505 taw mopz w 933,8 46 6x verbrand; 1x streepband   

1178 2107 505 taw moz b 31,5 1 1x standvoet 533 

1179 2107 505 taw moz bw 114 1     

1180 2107 505 taw mopz bw 44,4 1     

1181 2107 505 taw moz r 115 11 1x verbrand   

1182 2107 505 taw mopz r 156,5 9     

1183 2107 505 taw moz rw 555,1 6 1x beroet   

1184 2107 505 taw mopz rw 74,4 2     

1185 2107 505 taw moz rwo 395,1 1   562 

1186 2107 505 taw mopz rwo 418,8 1   563 

1187 2107 505 taw moz rwb 134,9 1 complete pot 564 

1188 2107 931 taw moz w 1386,3 48 3x verbrand   

1189 2107 931 taw mopz w 606,7 26 6x verbrand   

1190 2107 931 taw mosz w 19,7 1 1x verbrand   

1191 2107 931 taw mscoz w 18 1     

1192 2107 931 taw moz bw 125,5 3     

1193 2107 931 taw mopz bw 168,9 1     
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1194 2107 931 taw msz r 6,6 1   565 

1195 2107 931 taw mosz r 12,3 1   566 

1196 2107 931 taw moz r 16,7 1   567 

1197 2107 931 taw moz r 37,5 3     

1198 2107 931 taw moz rw 114,6 4     

1199 2107 931 taw mopz rw 203 3 1x beroet   

1200 2107 931 taw moz w 817,1 14 1x beroet; 1x cannelure 578 

1201 2107 931 taw mopz w 313,1 6 1x verbrand; 1x besmeten   

1202 2107 931 taw moz bw 154,4 2     

1203 2107 931 taw mopz bw 78,5 1     

1204 2107 931 taw moz r 13,4 1   579 

1205 2107 931 taw moz rw 266,8 2     

1206 2107 931 taw mopz rw 102,4 1   582 

1207 2107 435 taw moz w 802,4 52 7x verbrand   

1208 2107 435 taw mopz w 412 13 6x verbrand   

1209 2107 435 taw mosz w 13,5 1     

1210 2107 435 taw moz b 8,9 1     

1211 2107 435 taw moz bw 344,2 3     

1212 2107 435 taw moz o 16,2 1   583 

1213 2107 435 taw moz r 37 4     

1214 2107 435 taw moz rw 96,2 1   588 

1215 2107 435 taw mopz rw 74 1   589 

1216 2109 496 taw mopz w 174,6 11 2x beroet; 2x cannelure   

1217 2109 496 taw mscoz w 112,4 5 1x cannelure; 1x uitgeloogde magering (sc) 592 

1218 2109 496 taw msoz w 77,3 5 1x cannelure; 2x mica 593 

1219 2109 496 taw msoz r 30,8 2     

1220 2109 496 taw mopz rw 45 1   596 

1221 2109 496 taw msoz rw 65,3 1 1x mica; 1x beroet 597 
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1222 2109 420 taw mosz w 16,8 2     

1223 2109 420 taw mscoz r 9,3 1   598 

1224 2109 465 taw msoz w 50,1 1 1x aankoeksel/verfstrepen   

1225 2109 465 taw mosz rw 53,4 1 1x beroet 599 

1226 2109 467 taw mopz w 84 10 1x verbrand   

1227 2109 467 taw moscz w 42,4 2 1x dellenversiering, 1x cannelure 600 

1228 2109 467 taw mscoz w 13,8 1     

1229 2109 467 taw mosz w 27 3     

1230 2109 467 taw mopz rw 26,3 1   601 

1231 2109 433 taw moz w 76,1 3 1x beroet   

1232 2109 433 taw mscoz w 16,3 1     

1233 2109 433 taw mopz w 118,5 4 1x aanslag   

1234 2109 433 taw msoz w 75,7 4     

1235 2109 433 taw msoz b 40,1 1 1x aanslag   

1236 2109 433 taw moz r 5,2 1   602 

1237 2109 433 taw mopz r 78 2     

1238 2109 433 taw msoz rw 51,6 1   605 

1239 2109 433 taw mopz ro 33 1   606 

1240 2109 485 taw moz w 7,8 1 1x deels verbrand   

1241 2109 485 taw msoz w 44,9 1     

1242 2109 483 taw msoz w 1117,4 97     

1243 2109 483 taw moscz w 12,1 2     

1244 2109 483 taw msoz bw 61,2 1     

1245 2109 483 taw msscoz r 19,1 1 1x beroet   

1246 2109 483 taw msoz r 45,3 3     

1247 2109 483 taw msoz rw 214,2 2     

1248 2109 487 taw moz w 6,6 1 1x verbrand   

1249 2110 551 taw mopz w 47,7 1     
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1250 2110 551 taw moscpz w 70,6 1     

1251 2110 551 taw msoz w 3,6 1     

1252 2110 415 taw mscoz w 25 2 magering deels uitgeloogd (sc)   

1253 2110 415 taw msoz w 46 3     

1254 2110 415 taw msopz w 49,9 1 geometrisch   

1255 2110 415 taw msoz bw 107,2 1     

1256 2110 415 taw msoz r 17,8 1   613 

1257 2110 415 taw msscopz rw 61,7 1 geometrisch; magering deels uitgeloogd (sc) 614 

1258 2113 462 taw msoz w 3,7 1     

1259 2113 462 taw msoz rwo 144,7 1   615 

1260 2115 456 taw msoz w 98,7 10 1x verbrand   

1261 2115 456 taw msoz r 6,1 1   616 

1262 2115 457 taw msoz w 97,7 10     

1263 2115 457 taw moscz w 22,4 1 1x deels verbrand   

1264 2115 457 taw msoz b 32 2 1x deels verbrand   

1265 2115 458 taw moscz w 15,5 1     

1266 2115 458 taw msoz b 43,5 1     

1267 2115 458 taw msoz w 95,5 5 1x cannelure; 2x beroet 617 

1268 2115 458 taw mscoz wo 37,6 1 1x cannelure; 1x uitgeloogde magering (sc) 618 

1269 2115 458 taw mscoz rw 140,2 2 1x cannelure/streepband; 1x aanslag   

1270 2118 754 taw moscz w 240,5 21 deels uitgeloogde magerin (sc); 4x verbrand   

1271 2118 754 taw msoz w 174,1 12 2x beroet; 1x verbrand   

1272 2118 754 taw msoz r 6,7 1   621 

1273 2118 754 taw moscz rw 60 2 1x beroet; 1x deels uitgeloogde magering (sc)   

1274 2118 463 taw mosz w 98,5 2     

1275 2118 463 taw msoz rw 86,1 1   624 

1276 2124 564 taw moz w 83,9 3 1x rondgesleten   

1277 2124 564 taw mopz w 70,3 1     
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1278 2124 564 taw mosz r 17,1 1 1x streepband 625 

1279 2124 750 taw moz w 72,8 5 1x verbrand   

1280 2124 750 taw mopz w 57,8 2 1x verbrand   

1281 2124 750 taw moscz w 61 2 2x uitgeloogde magering (sc); 1x beroet   

1282 2124 750 taw msoz w 8,7 1 1x mica; 1x verbrand   

1283 2124 750 taw moscz r 7,9 1   626 

1284   540 taw moz w 665 30     

1285   540 taw mopz w 666 28     

1286   540 taw moz bw 559,8 3     

1287   540 taw mo rw 270 3 "te hard gewassen"   

1288   540 taw mopz rw 131,8 1 "te hard gewassen" 630 

1289   530 taw moz w 1673,1 42     

1290   530 taw mopz w 900,7 21     

1291   530 taw mo bw 272,9 1     

1292   530 taw mop b 91,1 2     

1293   530 taw mo r 92,5 2     

1294   530 taw mo rw 874,8 4     

1295   530 taw mop rw 131,4 2 1x verbrand   

1296   510 taw msoz w 145,2 5 1x beroet   

1297   510 taw mosz w 16802 12 2x streepband   

1298   510 taw msoz b 158,3 1     

1299   510 taw mosz bw 8,1 1     

1300   510 taw msoz bw 37,1 1     

1301   510 taw msoscz wo 30,2 1     

1302   510 taw mo r 10,4 1 1x verbrand 639 

1303   510 taw msoz r 59,9 3     

1304   512 taw moz bw 22,8 1 1x beroet   

1305   512 taw mopz w 55,4 3 1x streepband   
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1306   512 taw moscz w 26,4 1     

1307   512 taw mosz w 30,9 3     

1308   512 taw msoz w 164,9 4     

1309   512 taw msoz r 12,9 1   643 

1310   511 taw moz w 79,6 4     

1311   511 taw moz b 57,8 2     

1312   511 taw msoz b 56,8 2     

1313   511 taw msoz w 288,1 8     

1314   511 taw mosz r 28,9 2     

1315   511 taw msoz rw 42,8 1   646 

1316   865 taw moz w 38,7 4 1x beroet   

1317   865 taw mosz w 36,5 4 1x streepband (gekromde lijnen)   

1318   865 taw mosz r 12,7 1   647 

1319   12 taw moz w 68,5 6     

1320   12 taw mopz w 48 3     

1321   73 taw moz w 66,2 13 2x rondgesleten   

1322   73 taw mopz w 23,9 4 1x verbrand   

1323   73 taw mopz r 4 1 1x verbrand; 1x indet.   

1324   73 taw msoz w 5,2 1     

1325   72 taw moz w 3,5 1     

1326   72 taw mopz w 8,3 1     

1327   75 taw moz w 59,3 7 2x rondgesleten (en te hard gewassen)   

1328   75 taw mopz w 15,9 3     

1329   71 taw moz w 26,8 5     

1330   71 taw mopz w 36,3 5 1x verbrand   

1331   37 taw moz w 38,9 1 1x streepband   

1332   37 taw moz b 18,3 1   648 

1333   37 taw moz r 15,6 1 1x indet.   



287 
 

ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

1334   37 taw moz rw 46,3 1 1x deels verbrand 649 

1335   14 taw msoz w 9,4 1     

1336   14 taw msoz bw 43 1     

1337   36 taw moz w 35,4 2 1x verbrand   

1338   36 taw msoz b 55,5 1     

1339   36 taw moz r 46,8 3 1x verbrand   

1340   36 taw mopz r 110,2 4     

1341   36 taw moz rw 114,8 3 2x verbrand   

1342   36 taw mopz rw 33,7 1   660 

1343   36 taw msoz rwo 94,7 1   661 

1344   74 taw moz w 57,3 8 2x rondgesleten   

1345   74 taw mopz w 123,5 12 1x streepband; 1x cannelure; 1x rondgesleten; 1x verbrand   

1346   74 taw mopz r 12,8 1   662 

1347   53 taw moz w 7,3 1     

1348   53 taw mopz w 15,3 2 1x verbrand   

1349   15 taw moz w 104,1 4     

1350   15 taw mopz w 58,4 2 1x streepband   

1351   15 taw mosz w 27,2 2 1x cannelure   

1352   15 taw moz r 21,8 2     

1353   15 taw mopz r 22,6 1   665 

1354   15 taw mosz r 25,6 2     

1355   15 taw msoz r 10,7 1   668 

1356   15 taw mopz rw 33,5 1   669 

1357   15 taw msoz rw 30,3 1   670 

1358   33 taw moz w 270,1 10     

1359   33 taw mopz w 233,8 7     

1360   33 taw moz bw 462,8 5     

1361   33 taw moz r 130,5 7     
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1362   33 taw mopz r 161,7 5     

1363   33 taw moz rw 259,5 4 2x streepband   

1364   33 taw mopz rw 87,4 1   687 

1365   31 taw msoz bw 104,9 1     

1366   31 taw msoz w 40,4 3     

1367   31 taw mosz w 32,6 2 1x iets van een randaanzet   

1368   31 taw moz r 40,7 2 1x verbrand   

1369   52 taw mopz b 45 1 1x te hard gewassen   

1370   52 taw mopz r 44,3 2 2x te hard gewassen   

1371   52 taw moz rw 63,6 1 1x te hard gewassen 692 

1372   32 taw mopz rw 54,2 1   693 

1373   32 taw msoz r 22,8 1   694 

1374   35 taw moz bw 96,8 1     

1375   35 taw mosz w 30,1 1 1x verbrand   

1376   35 taw mopz r 47,5 2     

1377   35 taw mopz rw 49,9 1   697 

1378   35 taw moz rw 16,9 1   698 

1379   13 taw moz w 25,1 1 1x streepband   

1380   13 taw mosz b 43,6 1     

1381   13 taw moz rw 45,5 1   699 

1382   17 taw mosz w 14,3 1     

1383   17 taw moscz rw 644,9 1 1x uitgeloogde magering (sc); 1x cannelure 700 

1384   34 taw moz bw 191,5 2     

1385   34 taw moz w 16,5 1 1x streepband; 1x deels verbrand   

1386   34 taw mopz r 13,7 1   701 

1387   34 taw moz r 14 1   702 

1388   34 taw moz ro 32,6 1   703 

1389   34 taw moz rw 33,3 1   704 
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ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

1390   34 taw mopz rwo 127,7 1   705 

1391   172 taw moz w 250,2 10 1x streepband; 1x verbrand   

1392   172 taw mopz w 207,9 7 2x verbrand; 1x streepband; 1x zeer beroet   

1393   172 taw moz bw 245 3     

1394   172 taw mopz bw 106,1 2     

1395   172 taw moz r 80,8 5     

1396   172 taw mopz r 56,1 3 1x streepband   

1397   172 taw moz rw 149 1   714 

1398   172 taw mopz rw 140,8 2 1x streepband 716 

1399   172 taw moscz o 22,3 1 (1x MIJZ-LIJZ)   

1400   172 taw mosz rwo 108 1 1x streepband 717 

1401   173 taw moz w 106,3 3 1x besmeten; 1x streepband   

1402   173 taw mopz w 118,7 4 1x streepband   

1403   173 taw moz bw 210,8 3 1x standvoet; 1x deels verbrand 718 

1404   173 taw moz r 111 5     

1405   173 taw mopz r 13,3 1   724 

1406   173 taw moz rw 400,5 2 1x deels verbrand   

1407   174 taw moz w 39,1 1 1x streepband   

1408   174 taw moz bw 380,4 2     

1409   174 taw moz r 19,4 1 1x streepband 727 

1410   174 taw moz rw 422,1 3 2x streepband   

1411   494 taw mo(z) w 331,4 19 1x streepband; 18x rondgesleten; 3x verbrand   

1412   494 taw mopz w 56 2 1x besmeten   

1413   494 taw mop(z) bw 76,9 1     

1414   494 taw mo(z) b 80 1     

1415   494 taw mo(z) r 37,7 5 5x rondgesleten; 5x indet.   

1416   494 taw mopz r 52,3 4 4x rondgesleten; 4x indet.   

1417   494 taw mo(z) rw 80,2 3 1x rondgesleten   
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ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

1418   494 taw mop(z) rw 108,9 2 1x rondgesleten   

1419   176 taw mop(z) w 34,2 3 3x rondgesleten; 1x verbrand   

1420   176 taw msoz w 302,1 10 1x cannelure 736 

1421   176 taw msoz b 88,5 2     

1422   176 taw msoz r 22,5 2     

1423   176 taw moscz r 7,2 1   739 

1424   175 taw mo(z) b 4301 2     

1425   175 taw mo(z) w 104,7 5 1x verbrand   

1426   175 taw mop(z) w 49,7 2 1x besmeten   

1427   175 taw mop(z) r 40,4 3     

1428   488 taw mo(z) w 123,3 7 1x verbrand; 4x rondgesleten   

1429   488 taw mop(z) w 49,4 3     

1430   490 taw mo(z) w 86,2 13 3x rondgesleten; 1x verbrand   

1431   490 taw mop(z) w 114,6 13 4x rondgesleten   

1432   490 taw mop(z) r 25,4 2 2x indet.   

1433   315 taw mop(z) w 34,2 3     

1434   315 taw mo(z) r 14,1 1   743 

1435   315 taw mop(z) r 25,7 2     

1436   315 taw mop(z) rw 55 1   746 

1437   315 taw mopz ro 32,9 1   747 

1438   177 taw mo(z) w 22,5 2 2x verbrand   

1439   177 taw mop(z) w 58,4 4 1x besmeten   

1440   177 taw moscz w 33,1 2 2x uitgeloogde magering (sc)   

1441   177 taw mosz w 38,1 1 1x deels verbrand   

1442   177 taw msoz w 46,7 3     

1443   177 taw msoz b 74,2 2     

1444   177 taw mop(z) r 26,8 3 2x verbrand; 3x indet.   

1445   177 taw mo(z) r 28,2 1   748 
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ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

1446   177 taw msoz r 31,7 2 1x cannelure   

1447   492 taw mo(z) w 128,8 14     

1448   492 taw mop(z) w 70,6 5     

1449   492 taw mosz w 43,9 1     

1450   492 taw mo(z) b 27,1 1     

1451   492 taw mo(z) o 8,4 1 1 indet. (datering LIJZ-ROM)   

1452   492 taw mo(z) r 55 6 5x indet; 5x rondgesleten 751 

1453   492 taw mop r 20,7 2 1x verbrand; 1x rondgesleten   

1454   492 taw hs r 31,5 1   754 

1455   492 taw mopz rw 86,4 2     

1456   493 taw mo(z) w 127,5 9 8x rondgesleten   

1457   493 taw mop w 22,4 1 1x verbrand; 1x rondgesleten   

1458   493 taw moz b 11,5 1 1x rondgesleten   

1459   493 taw mo(z) r 118,9 10 3x verbrand; 10x rondgesleten; 10x indet.   

1460   493 taw mopz r 20,2 2 1x verbrand; 2x rondgesleten; 1x indet. 757 

1461   493 taw mosz r 13,2 1   758 

1462   493 taw moz rw 371,1 3 3x rondgesleten   

1463   493 taw mo rw 56,4 1 1x rondgesleten 762 

1464   316 taw mopz w 357,4 11 3x streepband; 2x verbrand   

1465   316 taw mo(z) w 382,9 26 3x verbrand   

1466   316 taw moz b 401,8 6     

1467   316 taw moz ro 25,1 1   763 

1468   316 taw mop ro 47,1 1 1x rondgesleten; 1x indet.   

1469   316 taw mo(z) r 114,2 6 2x rondgesleten; 2x indet.   

1470   316 taw mopz r 69 3 1x streepband   

1471   316 taw moz rw 109,4 2     

1472   316 taw mopz rw 250,4 3 2x streepband   

1473   211 taw mopz w 75,2 4     
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ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

1474   211 taw msoz w 56,4 1 
1x versiering in vorm van twee verticale lijnen op ca. 1 cm 
tussenafstand   

1475   211 taw mopz r 12,8 1   776 

1476   211 taw moscz rw 29,7 1   777 

1477   210 taw mo(z) w 66,6 3     

1478   210 taw moscz w 112,5 4     

1479   210 taw msoz w 96,3 1     

1480   210 taw moz b 34,1 1     

1481   210 taw moz r 36,4 2     

1482   210 taw moscz r 13,2 1   780 

1483   194 taw mopz wo 25,2 1 indet.: oor mist, geen rand   

1484   209 taw mo(z) w 82,8 7     

1485   209 taw mopz w 54,1 4     

1486   209 taw msscz w 96,5 1 deels uitgeloogde magerin (sc)   

1487   209 taw msoz w 118 6 1x deels verbrand   

1488   209 taw moz r 27,1 2 2x indet.; 1x verbrand   

1489   209 taw msoz r 29,7 1 1x deels verbrand 781 

1490   209 taw msoz r 22,2 1   782 

1491   283 taw moz w 25,6 2 2x rondgesleten   

1492   283 taw mopz w 28,1 1 1x cannelure 783 

1493   283 taw msoz w 54,5 1 1x cannelure 784 

1494   283 taw msoz b 20,5 1     

1495   283 taw moz r 39,2 4 1x verbrand; 2x rondgesleten; 3x indet 785 

1496   283 taw msoz r 16,2 2     

1497   299 taw moscz w 211,6 9 1x geometrisch versierd; 9x deels uitgeloogde magering (sc) 788 

1498   299 taw mopz b 57,9 1 1x verbrand   

1499   299 taw msoz b 29,5 1     

1500   299 taw msoz w 75,6 3     
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ID Spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar Det_lijst 

1501   299 taw msoz r 22,2 3     

1502   299 taw mopz r 15,4 1   791 

1503   299 taw moscz rw 23,7 1 1x deels uitgeloogde magering (sc); beroet 792 

1504   299 taw msoz rw 77,9 2 1x beroet   

1505   282 taw moz w 34,3 3 1x verbrand   

1506   282 taw mopz w 14,6 1 1x deels verbrand   

1507   282 taw moscz w 25,4 1     

1508   282 taw msoz w 145,8 7 1x cannelure 795 

1509   282 taw/kog hs(oz) w 112,8 5     

1510   282 taw msoz wo 33,9 1     

1511   282 taw msoz ro 51,6 1 1x versierd 796 

1512   282 taw moz r 56,4 4 1x verbrand   

1513   282 taw mopz r 26,6 2     

1514   282 taw mosz r 23,1 2     

1515   282 taw mopz rw 32,6 1   805 

1516   282 taw moscz rw 103,4 2 1x uitgeloogde magering (sc)   

1517   281 taw moz w 116,7 10 3x verbrand; 1x streepband   

1518   281 taw mopz w 68,8 5 2x verbrand; 1x cannelure 808 

1519   281 taw moscz w 30,6 2     

1520   281 taw mosz w 73,5 3     

1521   281 taw moscz b 102,9 1 
2 fragmenten passen niet, maar lijken zo sterk op elkaar, 
moet wel van 1 pot komen   

1522   281 taw msoz wo 73,1 1 1x versierd met groef en del op oor 809 

1523   281 taw mopz r 40,2 2 2x verbrand   

1524   281 taw moscz r 6,1 1 1x uitgeloogde magering (sc) 813 

1525   281 taw msoz r 37,8 3     

1526   281 taw mopz rw 27,1 1   817 

1527   284 taw moz m 126,1 5     
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1528   284 taw msoz w 222,1 5     

1529   284 taw mosscz w 18,6 1     

1530   284 taw mopz b 11,5 1     

1531   284 taw msoz b 113,5 2 1x beroet; 1x mogelijk halffabrikaat spinschijf 818 

1532   284 taw moz r 70,8 6 1x verbrand   

1533   284 taw mopz r 15,4 1 1x streepband 825 

1534   284 taw msoz r 50,9 3     

1535   284 taw moz rw 37 1   829 

1536   284 taw mopz rw 94,6 2     

1537   284 taw msoz rw 42,7 1   832 

1538   286 taw moz w 125,2 7 1x verbrand; 2x rondgesleten   

1539   286 taw mopz w 93,3 6 1x verbrand   

1540   286 taw moscz w 109,2 3 1x verbrand; 1x deels uitgeloogde magering (sc)   

1541   286 taw msoz w 136,4 3     

1542   286 taw mosz r 52,5 4     

1543   286 taw mopz rw 33 1   837 

1544   286 taw moscz rw 33,3 1 1x deels uitgeloogde magering (sc) 838 

1545   285 taw moz b 58,2 2     

1546   285 taw moz w 74 4 1x cannelure 839 

1547   285 taw mopz w 152,5 4     

1548   285 taw moscz w 22,1 2     

1549   285 taw msoz w 173,9 7 1x cannelure; 1x dellen   

1550   285 taw moz r 23,5 2     

1551   285 taw mopz r 40,1 4 1x verbrand   

1552   285 taw msoz r 11 1   848 

1553   285 taw msoz rw 112,2 2     

1554   130 taw moz w 2 1     

1555   130 taw moscz w 22,1 1 2 passende fragmenten; 1x lijkt MOZ-magering; 1x MoSCZ   
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1556   132 taw msoz r 30,2 1   851 

1557   133 taw msoz w 32,6 1     

1558   142 taw mop(z) bw 24 1 rondgesleten   

1559   142 taw msoz w 17,8 1 1x beroet   

1560   136 taw mopz bw 109,3 1 1x vegen   

1561   136 taw moscz w 23,1 1     

1562   136 taw msoz w 39,8 2 1x beroet   

1563   137 taw mopz w 130,6 1     

1564   137 taw moz rw 29,1 1   852 

1565   134 taw mopz w 75,6 4     

1566   134 taw msoz w 136 2 1x beroet (gefragmenteerde scherf)   

1567   134 taw msoz wb 88,2 1     

1568   134 taw msoz r 30 2     

1569   134 taw mopz rw 39,7 1   855 

1570   135 taw msopz rw 84,6 1   856 

1571   146 taw moz w 2,2 1     

1572   146 taw moz bw 10,7 1     

1573   131 taw mopz w 156,3 2     

1574   143 taw moz w 2,9 1 1x beroet   

1575   143 taw moz r 22,4 1 1x indet; 1x rondgesleten   

1576   147 taw mopz w 4,3 1     

1577   145 taw mopz w 68,1 5 2x rondgesleten   

1578   144 taw moz w 192,5 7 7x rondgesleten; 1x verbrand   

1579   144 taw mopz w 123,2 7 6x rondgesleten   

1580   144 taw moz b 124,4 1     

1581   144 taw mopz bw 86,9 1     

1582   144 taw moz r 4,4 1 1x indet.; 1x rondgesleten   

1583   144 taw mopz r 30 1 1x rondgesleten 857 
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1584   144 taw moz rw 61,9 1 1x rondgesleten 858 

1585   144 taw mopz rw 64,5 1 1x rondgesleten 859 

1586   269 taw moz w 61,2 2 2x rondgesleten   

1587   269 taw mopz r 13,3 1   860 

1588   267 taw mo(p)z w 138,7 4     

1589   267 taw mopz w 35,5 3 1x verbrand   

1590   267 taw msoz w 56,8 3 1x beroet   

1591   267 taw mopz bw 53,8 1     

1592   267 taw mosc(p)z r 16,1 1   861 

1593   267 taw msoz r 33,1 2     

1594   396 taw moz w 61,7 1 1x rondgesleten   

1595   396 taw mopz w 52,8 3 3x rondgesleten   

1596   396 taw msoz w 31,1 2 1x deels verbrand   

1597   866 taw mo(z) w 57,6 3 
1x streepband; 1x streepband-achtig motief op buikwand 
met min. 6 groeven   

1598   866 taw mopz w 126,6 3 2x streepband   

1599   866 taw mo(z) r 119,5 4 1x streepband   

1600   866 taw mopz r 71,2 2     

1601   866 taw moz rw 27,5 1   870 

1602   866 taw mopz rw 186 3 2x streepband   

1603   866 taw moz rwb 183,3 1   874 

1604   268 taw mopz w 182,7 4     

1605   268 taw mopz rw 127,3 1   875 

1606   397 taw mo(p)z w 31,7 5 5x rondgesleten   

1607   397 taw moz r 11,3 1 1x rondgesleten; 1x indet.   

1608   397 taw msoz r 8,4 1 1x rondgesleten; 1x indet.   

1609   401 taw moz w 22,1 1 1x deels verbrand   

1610   874 taw moz w 194,3 5 1x besmeten   
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1611   874 taw mopz w 85,4 1     

1612   874 taw mopz r 23,6 1   876 

1613 2101 875 taw moz w 940 34 33x hoort mogelijk bij pot ID878; 1x knikwand MROM 877 

1614 2101 875 taw moz b 22,3 1     

1615 2101 875 taw moz r 11,7 1 1x rondgesleten; 1x indet.   

1616 2101 875 taw moz rw 1449,6 1 1x aanslag 878 

1617   280 taw mopz w 7,5 1     

1618   280 taw msoz bw 34 1     

1619   279 taw mopz w 8,1 1 1x streepband   

1620   279 taw msoz w 9,7 1     

1621   279 taw msoz r 9,9 1   879 

1622   441 taw mopz w 25,2 1 1x verbrand   

1623   441 taw msoz w 51,4 3     

1624   441 taw msoz r 30,2 1   880 

1625   278 taw moz w 26,1 4 3x rondgesleten   

1626   278 taw mopscz w 26 1     

1627   432 taw mopz w 81,5 3 1x streepband   

1628   432 taw mopscz w 35,8 1     

1629   432 taw noscz w 19 1     

1630   432 taw mopz b 21,2 1     

1631   432 taw moscz r 56,8 2 2x uitgeloogde magering (sc)   

1632   431 taw mopz w 10,1 1     

1633   431 taw moscz w 35,3 2 1x uitgeloogde magering (sc); 1x deels verbrand   

1634   431 taw msoz w 59 4 1x verbrand   

1635   431 taw msoz b 228,5 1     

1636   431 taw msoz r 45,3 2     

1637   563 taw moz w 8,6 4 4x rondgesleten; 4x verbrand   

1638   563 taw mopz w 16,2 2     
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1639   563 taw msoz w 69,5 2     

1640   563 taw mopz b 26,8 1     

1641   999 taw moz w 5,5 1 1x verbrand; 1x rondgesleten   

1642   999 taw mopz w 94,7 6 1x beroet   

1643   999 taw msoz w 65 2     

1644   999 taw mo(s)z r 4 1 1x rondgesleten; 1x verbrand; 1x indet.   

1645   16 taw moz w 38,5 1 1x verbrand   

1646   16 taw mopz w 29,7 1 1x beroet   

1647   16 taw moz r 156,6 7 1x deels verbrand; 1x streepband   

1648   16 taw mopz r 135,4 6 1x deels verbrand   

1649   16 taw msoz r 35,5 2     

1650   16 taw moz rw 53,3 1   899 

1651   16 taw msoz rw 48,1 1 1x cannelure 900 

1652   16 taw mopz rw 166 1 1x streepband 901 

1653   16 taw msoz rw 168,4 2     

1654 2002 216 taw mo(p)z rwb 310,9 1 
1x complete pot; vanwege compleetheid volledige magering 
niet zichtbaar: potgruis? 920 

1655 1242 497 taw moz rwbo 124,9 1 1x archeologisch complete pot (een van twee oortjes mist) 921 

1656 2013 160 taw mopz rwbo 1208,3 1 
1x complete pot; 1x deels verbrande scherven!; ondanks 
compleetheid volledige magering zichtbaar 922 

1657 2027 204 taw mopz rwbo 2225,7 1 
1x archeologisch complete pot: halsamfoor-achtig (een van 
de twee oren mist) 923 

1658 2005 217 taw mo(sp)z rwbo 2128,6 1 
1x complete pot; vanwege compleetheid volledige magering 
niet zichtbaar: potgruis/steengruis? 924 

Totaal           173.929 5.803     
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Bijlage 4.2: determinatielijst aardewerk 

Spoor VNR Volgnr Type Typologie RWBO Baksel Gewicht 

(g) 

Wand-

dikte 

(mm) 

Diam. 

(mm) 

Kleur 

(BU) 

Kleur 

(BI) 

Oppervlak Opmerking 

2 804 1 K1 Oostergo rw mso 31,3 7 90 dGr dGr mat fijne magering; type is ook gelijk aan K2-Westergo 

21 580 2 G3b Oostergo w msc 16,1 7  ZwGr dGr geometrisch; deel 
cannelure; geglad 

inclusief deel van cannelure; deels uitgeloogde 
magering (sc); grotendeels verbrand (WiGr) 

53 578 3 G3 Oostergo w mscz 17,2 9  BeGr BeGr geometrisch determinatie op grond van magering en versiering 
(geometrisch); deels uitgeloogde magering (sc); 
deels verbrand 

56 584 4 G3? Oostergo rw mso 13,6 7  GrBe GrBe verweerd bestaat uit twee stukken, randstukje zeer klein; 
determinatie op grond van magering, kleur, 
gebrek aan streepband en simpele rand 

66 592 5 G3/Gw4a/Gw5a Oostergo r mosz 10,6  160 Be BeGr verweerd Randfragment determinatie G3, of Gw4a, of Gw5a 

66 592 6 G3/Gw4a/Gw5a Oostergo r msc 11,6  230 BrGr GrBe verweerd Randfragment determinatie G3, of Gw4a, of Gw5a 

66 592 7 G3/Gw4a/Gw5a Oostergo r mssc 7,9  210 dBe dBe verweerd Randfragment determinatie G3, of Gw4a, of Gw5a 

66 592 8 G3/Gw4a/Gw5a Oostergo r ms 19  280 Gr Gr verweerd Randfragment determinatie G3, of Gw4a, of Gw5a 

88 643 9 G3a Oostergo w mosz 18 7 225 dBe dBe mat randdiam. 200-250 

89 600 10 G5/6 Oostergo ro mop 65   OrWi OrWi mat   

108 607 11 Gw5 Oostergo r mo 13,7  170 Be Be verweerd   

108 607 12 Gw4/5 Oostergo r mop 17,5   BrGr Gr verweerd   

108 607 13 V3a Oostergo rw moz 27,9 8 260 lBe lBe verweerd   

108 607 14 Gw4a Oostergo rw mop 26,6 8 230 dBe Be verweerd; 2x 
streepband 

  

108 607 15 Gw4a Oostergo rw mop 44,1 11 220 Be GrBr geglad; 2x streepband onderkant scherf beroet 

108 607 16 Ge4/K2a Oostergo rwo mo 89,1 10 150 BrGr lBrGr mat onderkant scherf beroet; oor vast aan lip van de 
rand; diameter bij benadering; randdiam. 140-160 

123 627 17 G4/g5 Oostergo r mo 13,7  200 lBe lBe verweerd verbrand 

123 627 18 Gw5c Oostergo r mo 22,5  220 lBe lBe verweerd verbrand 

123 627 19 V3a Oostergo rw mopz 60,5 13 325 GrBe BeGr mat randdiam. 300-350 

129 633 20 G4/5 Oostergo r mopz 12,9  220 lBe Be geglad   

155 601 21 Gw4a Oostergo r moz 7,4  260 OrBe OrBe mat; 2x streepband   
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Spoor VNR Volgnr Type Typologie RWBO Baksel Gewicht 

(g) 

Wand-

dikte 

(mm) 

Diam. 

(mm) 

Kleur 

(BU) 

Kleur 

(BI) 

Oppervlak Opmerking 

155 601 22 K2/K4 Oostergo r mo 14,2  140 Br lBr geglad zeer beroet; datering: ROM 

160 915 23 Gw5a Oostergo rw moz 95,2 10 230 lBe Gr mat zeer beroet 

169 642 24 G4/5 Oostergo r moz 5,6  190 OrBe lOr verweerd verbrand 

178 623 25 indet. - r moz 6,4   GrBr BrGr verweerd kan mogelijk uitgeloogd sc bevatten; te verweerd 
voor det. 

217 651 26 Gw5b Oostergo r mop 17,6  310 BrGr dGr verweerd binnenkant glanzend beroet 

217 651 27 V4b Oostergo rw mo 147,9 11 320 GrBe GrBe verweerd; ruw   

217 651 28 Gw6b Oostergo rw moz 207,7 9 350 Be Be mat   

221 657 29 Gw6 Oostergo r moz 12,2   RoWi RoWi verweerd verbrand; achterkant mist 

304 916 30 Gw4 Oostergo r moz 12,5  210 Be Be mat aanzet streepband net zichtbaar; achterkant mist 

306 918 31 Gw5a Oostergo r moz 24,2  240 Be Be mat ronde lip: vroege vorm Gw5a 

311 928 32 V3a Oostergo r moz 12,7  180 lBe lBe verweerd; mat   

326 707 33 Gw4a/K2a Oostergo w mso 7,3   Be lBeGr mat; 2x streepband met steengruis gemagerde wandscherf richting 
ooraanzet, met streepband 

326 707 34 G3b Oostergo w mso 39,5 9  BeGr BeGr mat; cannelure 2x   

326 707 35 Gw4a/Gw5a Oostergo r mos 9,8  250 OrRo OrRo verweerd   

327 631 36 G3b Oostergo wo mso 69,1 6  Br GrBr mat; cannelure 1x; del 
onder oor 

buitenkant zeer beroet; mica 

327 631 37 G3 Oostergo r mso 12,8  230 Be Be mat   

327 631 38 G3 Oostergo r ms 3,8  220 Br Br mat zeer beroet 

333 727 39 Gw5a Oostergo rw moz 24,8 7 190 lBr lBr mat   

351 744 40 G3 Oostergo r mscz 7,8  170 lBr Be geglad schelpmagering niet uitgeloogd 

351 744 41 G3 Oostergo r msc 1,8   dBe dBe verweerd te klein voor meting 

351 744 42 G3 Oostergo r ms 3,2   Br BrGr geglad te klein voor meting 

359 746 43 G3a Oostergo rw msoz 14,2 8 170 ZwGr ZwGr geglad   

360 745 44 K1/G3a Oostergo rw mscoz 10,4 6 140 GrBr Br geglad K1, of kleine G3 (baksel en kleur komt overeen 
met G3) 

364 792 45 K1 Oostergo rw msz 6 6 110 Zw Zw gepolijst K1 (kleine versie van G1-G2 Westergo) 
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394 760 46 G3 Oostergo r mscz 9,3   GrBe GrBe verweerd determinatie op grond van grootte, baksel, kleur; 
lip is beschadigd geen randdiam. mogelijk  

400 772 47 G3 Oostergo r ms 7,3  210 lGr Be geglad mica 

402 767 48 G3b Oostergo w msz 25,7 8  Br lGr mat; cannelure 3x   

409 805 49 G3b Oostergo w mso 31,3 9  GrBr GrBr mat; deel cannelure 2x zeer beroet; mica 

414 773 50 Zeef: kaasvorm? - b mozs 81   GrBe BeGr mat bodemdiam: 80mm; 5 primaire doorboringen 
zichtbaar; diam. Doorboring 6,6-7 mm 

417 803 51 G3 Oostergo rw msoz 17,5 8 240 LBeGr LgrBe mat   

421 794 52 G3 Oostergo r msoz 8,6  180 GrBe GrBe geglad mica; bovenop rand twee onregelmatige kerfjes 
met veel tussenafstand 

441 845 53 G3b Oostergo w msoz 5,6 7  OrWi LGr mat; cannelure 2x wandstukje met cannelure; op grond van deze 
versiering en grootte, kleur en baksel: G3b 

441 845 54 G3 Oostergo rw msozsc 24,4 7 200 Br BeBr verweerd   

425 765 55 K1 Oostergo rw mzs 19,4 3 65 dBr ZwBr gepolijst beroet; mica; K1 (kleine versie van donkere G3a) 

455 826 56 G3b Oostergo rw mssco 15,8 9 170 Br GrBr geglad tot gepolijst; 
gepolijste cannelure 1x 

deels uitgeloogde magering (sc); rand en halstuk 
passen niet direct, maar komen te sterk met 
elkaar overeen om van twee potten afkomstig te 
zijn 

467 848 57 K Oostergo r mz 2,1  100 GrBr GrBr geglad zeer klein randfragment: K1-K4? Wel iets verdikte, 
ronde lip (kleine versie G3?) 

473 811 58 K1? Oostergo r ms 3  95 Zw Zw geglad to gepolijst klein randfragment: K1 of K4? --> stratigrafisch 
eerder K1 (kleine versie G1, G2 Westergo) 

490 849 59 G3 Oostergo r mso 7,1  200 Br lBr Geglad randdiam. 180-220 

491 851 60 misbaksel? - ro moz 11,6   dBr dBr verweerd te onregelmatig gevormd fragment om onderdeel 
te zijn van oor; gezien de naar binnen neigende lip 
is het mogelikj een mislukte kom/schaal 

491 851 61 G3a/Gw5a Oostergo rw mzo 17,4 7 210 dGrBr dGrBr mat tot geglad   

531 713 62 Schaal/kom/zeef - r mo 24,3  150 WiBe WiBe ruw ROM-tijd: versierde rand is net als V4-type; op 
grond van vorm rand van schaal/kom/zeef 
geweest 

534 730 63 K1 Oostergo rw mso 15,3 4 140 GrBe dGr verweerd K1 (kleine versie G3);mica 

536 724 64 V4b/V4c/Gw6a Oostergo rw moz 42,5 7 250 Be BeGr verweerd   
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537 736 65 V3b Oostergo r moz 10,4  220 Be Be verweerd   

537 736 66 G3 Oostergo r msco 5,1  200 dBe BeGr mat; verweerd   

539 725 67 G5/6 Oostergo r moz 12,2   Be lBe verweerd   

539 725 68 G5 Oostergo r moz 21,3  270 dBe dBe mat   

539 725 69 Gw5a Oostergo r mopz 9,8  180 OrBe OrBe mat verbrand 

539 735 70 Gw5b Oostergo r moz 16,6  210 Be GrBe mat deels verbrand (iets), beroet 

540 722 71 G3/4/5 Oostergo r moz 7,4   Br Br mat, verweerd   

542 734 72 Gw5a Oostergo rw mopz 17,6 7 230 LGrBe Be mat; verweerd Eerder Gw5a dan G3 op basis van baksel 

544 712 73 Gw5a Oostergo rw mopz 27 9 310 Be Be mat; verweerd   

548 714 74 V3a Oostergo rw moz 115,4 9 320 Be BeGr ruw; verweerd   

559 809 75 G3b Oostergo w msoz 95,6 8  dGr dGr Geglad; cannelure(s) zeer beroet; 1x cannelure net zichtbaar, mogelijk 
meer? 

563 818 76 V2 Oostergo r msco 14   lGr Gr ruw hoort mogelijk bij ID 77; grote stukken schelp; 
beroet 

563 818 77 V2 Oostergo r msco 27,3  190 lGr Gr ruw hoort mogelijk bij ID 76; grote stukken 
schelp;beroet 

577 846 78 G3b Oostergo rw mszo 63,3 8 300 dBe dBe geglad   

652 833 79 G3a Oostergo rw msoz 8,1 4 150 ZwBr Br gegelad tot gepolijst   

700 701 80 Gw5a Oostergo rw mopz 44,6 8 220 lBrBe dBe geglad beroet; was oorspronkelijk WP2-S900; dit is 
verandert in S700 wegens 
dubbelespoornummering WP1 

1002 19 81 K4 Oostergo bw moz 38,1 6  Be Be geglad bodemdiam.: 40 

1002 19 82 G4/5/6 Oostergo r moz 8,4   lRobe lRoBe mat rand onregelmatig, geen randdiam. 

1002 19 83 Gw6c Oostergo r moz 13,7  360 lBe GrBe mat   

1002 19 84 Gw6c Oostergo r moz 13,8  310 Be BeGr mat   

1002 19 85 Gw6 Oostergo r moz 15,5  220 WiRo WiPu mat verbrand 

1002 19 86 Gw6a Oostergo r moz 19,3  270 lBe lBe mat   

1002 19 87 Ge6 Oostergo r moz 20,7  200 Be lBe mat randdiam. 180-220 

1002 19 88 Ge6 Oostergo r moz 19,6  190 Be lGrBe mat randdiam. 170-220 
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1002 19 89 Gw6c Oostergo r moz 31,7  300 OrBe BeGr mat   

1002 19 90 Gw6a Westergo rw moz 16,7 7 170 lGrBe GrBe geglad   

1002 19 91 Gw6 Oostergo rw moz 23,6 9 220 Be lBeGr geglad   

1002 19 92 Gw4/5/6 Oostergo rw moz 19,3 9 250 lBe lBe mat   

1002 19 93 Gw5/6 Oostergo rw moz 22,8 10 210 Be lGrBe mat   

1002 19 94 Gw6c Oostergo rw moz 29,1 8 210 lGrBe lGrBe geglad   

1002 19 95 Gw6a Oostergo rw moz 37,2 10 300 lBe lBe mat   

1002 19 96 V3a Oostergo rw moz 43,9 11 310 Be lBe mat   

1002 19 97 Gw6c Oostergo rw moz 62,2 10 220 lBe lBe mat   

1002 19 98 Gw5b Oostergo rw mopz 43,8 7 240 GrBe Be geglad   

1002 19 99 Gw4 Oostergo wo moz 51,7 8  GrBe BeGr mat met del bovenop oor en van daaruit een groeflijn 
naar beneden die zich onder het oor lijkt uit te 
breiden 

1001 4 100 Ge4 Oostergo r moz 20,2   BeOr dBe mat tot geglad lip beschadigd 

1002 3 101 V4a Oostergo r moz 17,9  180 Or Or mat verbrand 

1002 3 102 Gw5a/Gw4a Oostergo r moz 21  310 Orbe OrBe mat   

1002 3 103 Gw5c Oostergo r moz 22,3  250 Be BeGr mat   

1002 3 104 Gw5a Oostergo r moz 23,4  250 BeGr GrBe geglad   

1002 3 105 Gw6c Oostergo rw moz 29,3 7 210 OrBe Gr mat   

1002 3 106 Gw6c Oostergo rw moz 56,6 12 260 Be Gr mat   

1004 21 107 G3a Oostergo r mscoz 4,9   Be GrBe mat; bevat 
streeplijntje onder de 
lip 

te klein voor meting 

1004 21 108 G3 Oostergo r mscoz 6,1  160 Be Gr geglad   

1004 21 109 G3a Oostergo rw moscz 23,5 7  GrBe GrBe verweerd; mat lip beschadigd 

1004 21 110 G3b Oostergo rw ms 22,3 7 200 GrOr Gr geglad tot gepolijst; 
gegladde cannelure 2x 

  

1003 18 111 M Oostergo r mo 6,7  80 RoWi RoWi verweerd; mat verbrand 
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1003 18 112 V4b Oostergo r moz 21,7  210 OrBe lBeGr mat   

1003 18 113 Gw5a Oostergo r moz 22,6  240 lBe lBe mat   

1003 18 114 V4bc Oostergo r moz 39  180 lOrBe lBe mat   

1003 18 115 Gw5 Oostergo rw moz 32,9 11 230 lBe lGrBe mat   

1003 18 116 V4d Oostergo rw moz 43,7 8 200 lBe Gr mat   

1003 18 117 Gw6b 
(streepband) 

Oostergo rw moz 52 11 230 WiOr lOrGr geglad; 2x streepband   

1007 20 118 G3a Oostergo r msosc 14,8  170 dBe Gr mat tot geglad   

1014 7 119 K1/K2b Oostergo r mzo 7,6  130 Zw dGr gepolijst eenvoudige verdikte lip; randdiam. 120-140 

1015 24 120 K2a Oostergo rw msoz 12,9 7 120 Bewi lGrWi geglad verbrand 

1016 25 121 V4 Oostergo r moz 15,5  230 lBe lBe verweerd; mat   

1016 25 122 G3/K1/K2 Oostergo r msscoz 7,9   GrBe GrBe verweerd; mat datering midden/begin late ijzertijd 

1016 25 123 V2 Oostergo r msscoz 15  220 dGr Gr geglad beroet 

1016 25 124 G3 Oostergo r msoz 15,9   GrBe Gr verweerd; ruw   

1016 25 125 Ge4 Oostergo rw mosz 108,5 6 200 Be Gr geglad; 3x streepband binnenkant bij de hals (glanzend) beroet; 
randdiam. 180-220 

1017 26 126 Ge4/Gw4a Oostergo r moz 19,1  190 Br BrGr geglad tot gepolijst; 2x 
streepband 

eerder egnmondig gezien randdiam. 

1018 10 127 G3 Oostergo r moz 8,6  230 BrGr BrGr geglad   

1018 10 128 K2b Oostergo rw msoz 7,6 7 140 Be WiBe mat tot geglad lijkt kleine versie van G3a, maar achterkant rand 
lijkt gefacetteerd te zijn. 

1019 29 129 G3a Oostergo rw mscopz 41,7 9 270 Be GrBe geglad; achterkant ruw 
(sc-magering) 

  

1019 29 130 indet. (G/K) - r msoz 9,9   Br GrBr mat laat MIJZ-begin LIJZ 

1020 28 131 G3/4/5 Oostergo r moz 9,5  190 dBe GrBe mat onverdikte lip 

1020 28 132 G4/5 Oostergo r moz 8,8  170 GrWi GrWi ruw verbrand; iets verdikte, ronde lip 

1020 28 133 G3/4 Oostergo r moz 19,7  200 grBe GrBe mat onverdikte lip 

1020 28 134 G3 Oostergo r msoz 9,2  275 ZwGr ZwGr geglad tot gepolijst beroet; randdiam. 250-300 

1020 28 135 G3 Oostergo r msoz 12,1  210 dBr Gr geglad beroet 
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1020 28 136 G3b Oostergo r msoz 8,9  200 Gr lGr geglad tot gepolijst ronde, iets verdikte lip 

1020 28 137 G3/4 Oostergo r msoz 10,9  275 GrBe Gr geglad randdiam. 250-300 

1020 28 138 G3 Oostergo r msoz 14,8  150 dBe Be mat tot geglad   

1020 28 139 G3 Oostergo r msoz 18,4  210 ZwGr ZwGr geglad beroet 

1020 28 140 G3 Oostergo r msoz 22,7  190 ZwBr BrGr geglad beroet 

1020 28 141 G3 Oostergo r hsoz 18,7  220 RoWi Gr geglad tot gepolijst   

1020 28 142 G3 Oostergo r mscoz 18,3  190 ZwBr dGr geglad   

1020 28 143 G3b Oostergo rw msoz 43,4 8  dBe dBe geglad; 1x cannelure lip te klein voor bepalen randdiam., maar ahv 
grootte wandschaerf is het een G-type en niet een 
K-type 

1021 27 144 V2 Oostergo rw mopz 28,2  190 dBr GrBr geglad beroet 

1021 88 145 kom? - r moz 6,3  180 dBe Be verweerd; mat determinatie op grond van vorm; datering op basis 
van baksel laat-MIJZ/LIJZ 

1021 88 146 G3a/Gw5a Westergo r moz 9,6  225 Be BeGr geglad randdiam. 200-250 

1021 88 147 G3 Oostergo r msoz 8,3   Be BeGr mat lip te klein voor bepalen randdiam 

1021 88 148 G3 Oostergo o msoz 12   Be OrBe verweerd, mat ooraanzet; determinatie op basis van kleur, 
grootte en baksel 

1021 88 149 G3b Oostergo rw mscoz 62  150 Be Be mat tot geglad; 2x 
cannelure 

beroet; rand onregelmatig, probleem voor 
bepalen randdiam. 100-200 

1021 43 150 Gw4a Oostergo rwo moszp 31,3  175 Br GrBe mat; 2x del bovenop 
het oor 

deel ooraanzet vanaf klein stuk rand; randdiam. 
150-200 

1021 43 151 Gw4a Oostergo rwo mopz 91,5  175 Be GrBe mat; verticale groef op 
oor, op ooraanzet 1x 
del 

klein deel rand met oor.; randdiam. 150-250 

1023 116 152 K5a Oostergo rw mzo 8,3 5 175 dGr ZwGr gepolijst klein deel lip over; randdiam. 150-200 

1023 46 153 G3 / KOG (VME) - w hs 6,9 8  lBrGr Gr   kan ook vroege kogelpot zijn op grond van baksel: 
grove steengruis, breuk vertoont platige opbouw 
aardewerk 

1023 46 154 G3b Oostergo w msoz 26,4 7  GrBr GrBr geglad; 2x cannelure   

1023 46 155 G3 Oostergo r msoz 13,5  220 BeBr BeBr   beroet 

1023 68 156 G3 Oostergo w msoz 13,2 6  BrGr Gr geglad beroet 
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1023 68 157 G3 Oostergo w msoz 22,1 8  lBe GrBe geglad   

1023 68 158 indet. - r mo 4,6   WiGr wiGr verweerd; mat verbrand 

1023 68 159 K1 Oostergo r mo 4,4  110 lGr lGr geglad kleine G3 

1023 68 160 K1 Oostergo r mo 5,9  140 dGr dGr mat beroet; kleine vorm G3 

1023 68 161 indet. - r mo 7,8  175 lBe lBe mat randdiam. 150-250 

1023 68 162 G3 Oostergo r moz 8  200 ZwGr dGr geglad beroet 

1023 68 163 G3b Oostergo r moz 9,2   Gr Gr geglad; 1x cannelure lip ontbreekt 

1023 68 164 G3a/Gw5a Westergo r moz 10,7   Be Be mat beroet; lip te klein 

1023 68 165 G3/4/5 Oostergo r moz 13,3  170 Be Be verweerd; mat beroet 

1023 68 166 K1 Oostergo r mz 5,7   Gr Gr geglad Vermoedelijk K-versie van G3 

1023 68 167 G3 Oostergo r msoz 7,5   Gr Gr verweerd; mat   

1023 68 168 indet. - r msoz 7,9   Gr Gr verweerd; ruw   

1023 68 169 G3 Oostergo r msoz 7,6  190 lBe lBe verweerd; mat beroet 

1023 68 170 G3/4/5 Oostergo r mpszo 13,5  220 BeGr OrBe verweerd; mat   

1023 68 171 G3 Oostergo r msoz 10,6  210 Gr lGr mat beroet 

1023 68 172 G3 Oostergo r msoz 19,1  250 lGr Gr geglad   

1023 68 173 G3 Oostergo r msoz 17,9  280 BeGr BeGr mat   

1023 68 174 Gw4a Oostergo ro ms 6,7   lGrOr lGrOr mat oor lijkt vrij hoog te zitten; met steengruis 
gemagerde Gw4? 

1023 68 175 S / sonstform - r hs 8,4  320 Be Be ruw rand van kom of schaal; KOG-achtig baksel 

1023 68 176 G3a Oostergo rw msoz 48,1 8 250 Br Gr mat beroet 

1023 68 177 G3a Oostergo rw msoz 92,6 8 260 GrBe GrBe mat   

1023 68 178 G3a Oostergo rw msoz 80,8 7 310 dBe dBe mat beroet 

1023 68 179 G3a/Gw5a Westergo rw ms 27,2 4  Be GrBe mat beroet; ooraanzet zit hoog: vanaf de rand 

1025 107 180 G3a Oostergo w msoz 2,6 4  zwGr ZwGr gepolijst; 1x G3-
streepband 

  

1025 107 181 G3b Oostergo w msoz 21,7 7  ZwGr dGr geglad; 2x cannelure beroet 
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1025 107 182 G3 Oostergo o moscz 3,8   Be Be - Deze oorvorm komt voor bij G1-G3; gekozen voor 
G3 wegens kleur/baksel 

1025 107 183 G3b Oostergo wo ms 71,5 6  Be Be mat beroet 

1025 107 184 G3/5 Oostergo r moz 5,9   BeGr BeGr geglad   

1025 107 185 G3 Oostergo r moz 5,4  240 Be Be ruw   

1025 107 186 G3/5 Oostergo r moz 8,7   lBe lBe mat   

1025 107 187 G3 Oostergo r mscoz 7,4   Gr BeGr verweerd; mat beroet 

1025 107 188 G3 Oostergo r hsoz 2,2   BrGr Gr gepolijst   

1025 107 189 G3 Oostergo r msoz 5   dGr Gr mat   

1025 107 190 G3 Oostergo r msoz 3,3   dGr Gr mat beroet 

1025 107 191 G3 Oostergo r msoz 5,6   dGr Gr geglad   

1025 107 192 G3 Oostergo r msoz 5,3  180 dGr dGr mat   

1025 107 193 G3 Oostergo r msoz 5,9   dBrGr Gr mat beroet 

1025 107 194 G3 Oostergo r msoz 5,6   lRoBe Gr mat   

1025 107 195 G3 Oostergo r msoz 5,7  220 Gr Gr mat   

1025 107 196 G3 Oostergo r msoz 7,6  210 lRoGr Gr mat   

1025 107 197 G3 Oostergo r msoz 7,2  220 Be Be mat tot geglad   

1025 107 198 G3 Oostergo r msoz 10,6  260 GrBe GrBe mat tot geglad   

1025 107 199 G3 Oostergo r msoz 12,6  245 GrBe GrBe verweerd; mat randdiam. 220-270 

1025 107 200 G3b Oostergo rw msoz 32,3 5  lRoGr lRoGr mat tot geglad; 2x 
cannelure 

beroet; lip weg 

1025 107 201 G3a Oostergo rw msoz 37,7 9 210 lBrGr lBrGr mat   

1025 102 202 G3b Oostergo w msoz 20,7 7  Br Br mat; 2x cannelure   

1025 102 203 K2 Oostergo r moz 2,3  125 Gr Gr geglad tot gepolijst randdiam. 100-150 

1025 102 204 K2 Oostergo r moz 2,8  150 Br Br geglad   

1025 102 205 K1 Oostergo r msoz 3,3  120 dBe Gr geglad kleine G3 

1025 102 206 K1 Oostergo r msoz 7,7  150 BrGr BrGr geglad kleine G3 
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1025 102 207 Gw4a Oostergo r msoz 6  230 BeGr BeGr mat geen streepband, maar rand is meer gefacetteerd 
dan bij G3, daarom Gw4a 

1025 102 208 V2b Oostergo r msoz 11,1  250 BrGr BrGr verweerd; ruw V2b bestaat niet , maar dit fragment heeft 
nagelindrukken bovenop rand 

1025 102 209 G3 Oostergo rw mscoz 14,1   GrBe GrBe verweerd geen diam. bepaling mogelijk 

1025 102 210 G3a Oostergo rw msoz 17,9  200 Be Be mat   

1025 102 211 G3 Oostergo rw msoz 18,6  220 Be Be geglad   

1026 42 212 K4a Oostergo rw mszpsco 13,7 6 180 Gr dGr mat tot geglad fijne, maar complexe magering 

1026 39 213 Gw4a Oostergo r moz 10,4  220 Be Be mat; 2x streepband randdiam. 200-250 

1026 86 214 G3b Oostergo rw mszo 44,3 7 180 Be Gr mat tot geglad; 1x 
cannelure 

veel mica 

1027 117 215 Gw5b Oostergo ro moz 68,2  160 lBe lBeGr verweerd; mat   

1037 90 216 Gw5a Oostergo r moz 19,9  220 Be lGrBe mat tot geglad   

1141 343 217 G3a Oostergo r moz 5,8   Be Be geglad; 2x G3-
streepband 

lijnen streepband zit op de lip 

1141 343 218 G3a Oostergo r msoz 16  230 dGr dGr geglad   

1043 94 219 Gw5 Oostergo r moz 16,9  245 OrBe Be verweerd; mat verbrand; randdiam. 230-250 

1047 93 220 Ge4 Oostergo r moz 13,7  180 dGr dGrBr gepolijst; min. 2x 
streepband 

beroet 

1049 83 221 Gw4/5 Oostergo r moz 10,7  240 dBe lBr geglad   

1050 84 222 G3 Oostergo r msoz 15,4  225 dGr lGr verweerd; geglad beroet; bultje op lip, randdiam. Daarom bij 
benadering; randdiam. 200-250 

1050 60 223 S Westergo r moz 5,1  240 Be Be verweerd   

1050 109 224 Gw4b Oostergo rw moz 69,9 8 300 lBe Be geglad; 3x streepband beroet 

1051 62 225 Gw4b Oostergo r moz 14,8   GrBe GrBe mat tot geglad; min. 1x 
streepband 

  

1051 62 226 G3/5 Oostergo r mopsz 18,3  210 lBeGr lBeGr verweerd; mat?   

1051 62 227 Gw4a Oostergo rw moz 97,8 11 300 Be GrBe mat tot geglad; 2x 
streepband 

  

1051 62 228 Gw4a Oostergo rw moz 161,4 10 330 BeOr GrBe geglad; 2x streepband   
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1051 85 229 G3 Oostergo rw mscoz 89,8 8 290 GrBe GrBe geglad; halsafzet beroet 

1053 58 230 G4/5 Oostergo r moz 7,6   lBe WiBe verweerd deels verbrand 

1053 58 231 Gw6/Gw7b Westergo r moz 13  230 BeGr dGr geglad   

1056 49 232 Gw6a Westergo r mopz 24,7  230 Be dBe geglad   

1056 49 233 Gw6b Westergo rw mopz 51,7 7 200 Be lGrBe mat   

1056 49 234 Gw6a? Oostergo rw mopz 71,2 9 250 lGrBe BeGr verweerd; ruw maar klein stukje lip, rest verweerd; randdiam. 
220-280 

1056 49 235 V4b Oostergo rw mopz 121,6 9 190 Be BeGr mat   

1056 182 236 V4(a) Oostergo r mopz 23  250 Br BeGr verweerd; ruw   

1056 101 237 K4c Oostergo r moz 5,8  140 ZwGr dGr geglad   

1056 101 238 G4/5 Oostergo r moz 7,8   Be Be mat   

1056 101 239 G4/5 Oostergo r moz 4,3   Be lBr mat   

1056 101 240 V4b Oostergo r moz 26,1  275 Be Be ruw randdiam. 250-300 

1056 101 241 G4/5 Oostergo r mopz 5,5   GrBe Gr mat   

1056 101 242 K4c Oostergo r mopz 8,6  150 dGrBr GrBr mat tot geglad   

1056 101 243 Gw5a Oostergo r mopz 20,8  220 lBe BeGr mat   

1056 101 244 Gw4a Oostergo r msoz 16,1  230 OrBe OrWi mat; 3x streepband beroet 

1056 101 245 K4a Oostergo rw moz 46,8 7 130 GrZw ZwGr geglad tot gepolijst beroet 

1059 66 246 Gw6c Oostergo r moz 10,8   Be dGr mat beroet; te klein voor diameterbepaling 

1065 50 247 Gw6c Oostergo r moz 21,7  225 Be Be mat randdiam. 200-250 

1067 97 248 V4bc Oostergo r mopz 26  225 WiPu PuWi ruw verbrand; randdiam. 200-250 

1068 65 249 V4c Westergo r moz 17,1  330 Be Gr mat   

1068 82 250 V4c Oostergo rw moz 29,4 8 220 Be Be verweerd; ruw verbrand 

1068 82 251 Gw5b Oostergo rw moz 58,4 10 280 lGrBe BeGr geglad   

1068 82 252 V4a Oostergo rw moz 44,3 10 260 OrBe lGrBe mat   

1068 82 253 Gw6c Oostergo rw moz 69 9 290 Be GrBe mat   



310 
 

Spoor VNR Volgnr Type Typologie RWBO Baksel Gewicht 

(g) 

Wand-

dikte 

(mm) 

Diam. 

(mm) 

Kleur 

(BU) 

Kleur 

(BI) 

Oppervlak Opmerking 

1068 82 254 Gw6c Oostergo rw mopz 107,7 11 340 Be ZwGr verweerd; mat deels verbrand 

1068 82 255 Gw6c Oostergo rw mopz 197 12 300 lBe Br mat   

1068 82 256 Gw6c Oostergo rw mopz 252,6 10 270 Be GrBe verweerd; mat tot 
geglad 

  

1068 81 257 Gw7b Westergo rw mopz 118,8 7 280 GrZw GrZw Geglad tot gepolijst beroet 

1068 55 258 K4c Oostergo rw moz 27,1 6 140 BrZw BrZw verweerd; geglad vrij rondgesleten 

1072 120 259 G3b/Gw4a Oostergo rw msoz 17,1 5  lOrBe wiGr geglad; 2x 
streepband/cannelures 

dikke streepband of dunne cannelure; zit op 
overgang G3b/Gw4a 

1075 69 260 V3b Oostergo r moz 18,4  230 Be dGr verweerd; mat   

1075 69 261 indet. - r mscoz 14,4   dBe GrBr verweerd uitgeloogd; MIJZ-LIJZ baksel 

1090 179 262 G3b Oostergo w mopz 19 10  dBeGr BeGr verweerd; 2x 
cannelure 

beroet 

1090 179 263 G4 Oostergo w mopz 24,8 8  wiOr WiOr verweerd; 3x 
streepband 

  

1090 179 264 Bijzondere 
vorm: Kom?  
(Westergo S 
type B) 

- rw moz 28,1 10 210 WiGr WiGr mat tot geglad deels verbrand; afwijkende vorm lijkt te duiden op 
kom: Westergo S type B? 

1090 179 265 Gw4a Oostergo r mopz 12,1  190 OrBe OrBe verweerd; mat; min. 1x 
streepband 

  

1095 180 266 Gw5c Oostergo r moz 17,3  200 lBe lBe verweerd; mat tot 
geglad 

  

1096 238 267 G3/Gw4/5 Oostergo r moz 6,8  225 Be Be verweerd; mat onverdikte (verdunde), afgestreken lip;randdiam. 
200-250 

1101 270 268 V4ab Oostergo r moz 12,3  260 dBe Be verweerd; mat beroet 

1106 236 269 K2 Oostergo r moz 6  160 dBe dbe verweerd; mat   

1106 236 270 Gw4a Oostergo r mopz 16,9  230 dBe dbe geglad; min. 2x 
streepband 

  

1107 235 271 Gw4a/Gw5a Oostergo r mopz 10  225 lBr Br mat beroet; randdiam. 200-250 

1108 307 272 G3 Oostergo r mosz 8,6  210 lBr lBr mat   

1109 170 273 G3 Oostergo r moscz 5,1  200 WiRo wiGr geglad verbrand 
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1109 252 274 G1-G3 Oostergo w msoz 55,3 8  GrZw ZwGr geometrisch; geglad 
tot gepolijst 

  

1109 380 275 G3 Oostergo w msoscz 9,9 7  lBr GrBr geometrisch; mat geomatrische versiering vrij vaag, niet diep ingezet 

1109 380 276 G3 Oostergo r mspoz 10,8   lBr dBe mat   

1109 291 277 G3b Oostergo rw mosz 15,6 8 220 lRoWi GrWi mat tot geglad; min. 1x 
cannelure 

verbrand 

1110 290 278 G3 Oostergo w moscz 13,8 9  lBr dBe geometrisch; mat tot 
geglad 

deels uitgeloogde magering (sc) 

1110 290 279 G3/K1/K2 Oostergo r moscz 3,6   GrBe GrBe geglad deels uitgeloogde magerin (sc) 

1110 290 280 G3a/Gw5a Westergo r moscz 20,8  280 GrBr dGrBr   deels uitgeloogde magerin (sc); zit op overgang 
G3-G5 

1110 290 281 G3/K1 Oostergo r mosz 7   lBe lBe     

1110 290 282 G3/K1 Oostergo r mosz 6,3   GrBr GrBr     

1110 290 283 G3a/K1 Oostergo rw mosz 5 5  Be Be geglad; 1x G3-
streepband 

lip weg 

1110 290 284 G3b Oostergo rw mosz 19,8 7 220 GrBr dGrBr geglad; 1x cannelure   

1110 387 285 G3 Oostergo r mosscz 9  200 GrBe BrGr verweerd lip weggesleten; randdiam. 180-220 

1112 871 286 G3a/K1 Oostergo r hsoz 5,1   lGrBr lGrBr mat; 1x G3-streepband lip weg 

1112 305 287 G3/5 Oostergo r moscz 8,7   dBe dBe mat rondgesleten; eenvoudige, onverdikte rand 

1112 276 288 K1 Oostergo r mz 3  140 dBr dBr geglad beroet 

1113 382 289 G3 Oostergo r mosz 10,9  210 Gr GrRo verweerd grove magering (lijkt KOG, is niet zo) 

1118 256 290 S? / Bijz. vorm - r hosz 19,6  170 lGrBr lGrBr mat rand is geblokt, tweevoudig gefacetteerd, heeft 
manchetvorm (als Gasselte-H); rand is niet 
gedraaid en baksel doet eerder MIJZ-TAW aan 
(voelt warmer) daarom TAW--> S? 

1122 330 291 G3a Oostergo rw msscoz 61,7 6 240 lBr lGrBr mat rand afgestreken; mooie halsafzet geeft 
engmondig karakater weer 

1123 331 292 S type B Westergo rw msoz 26,5 7 260 lBe lBe mat met mica 

1123 275 293 G3a Oostergo r mso 10,9   lBr lBr mat   

1131 334 294 K1 Oostergo r moscz 4,9  140 GrBr lBe geglad kleine G3 
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1137 324 295 G3/4 Oostergo r moz 8,6  200 GrBe Be geglad   

1137 324 296 G3/K1 Oostergo r moscz 7,1  150 lGrBr lGrBr verweerd; mat deels uitgeloogde magering (sc) 

1137 324 297 G3/4 Oostergo rw moscz 47,3 8 180 dGr dGr verweerd; mat; 1x G3-
streepband 

deels uitgeloogde magering (sc); beroet 

1137 324 298 G3 Oostergo r mosz 4,9   lBr lBr geglad   

1138 335 299 G3 (vroeg) Oostergo rw mscz 60,1 7  GrZw GrZw verweerd; gepolijst; 1x 
G2/3-streepband op 
schouder; 2x G2/3-
streepband onder lip 

lip mist; uitgeloogde magering (sc) 

1144 416 300 G3/4 Oostergo r moscz 12  170 lGr lGr verweerd; mat   

1144 468 301 G/V Zeef - b mzsc 84,9   Be Be verweerd zeef; 1x centrale secundaire doorboring diam: 9 
mm 

1144 468 302 S? / Bijz. vorm - r moscz 23,4  260 Be Be verweerd; geglad deels uitgeloogde magering (sc); rand is verdikt en 
afgestreken 

1144 468 303 G3b Oostergo r mosz 12  240 BrGr BrGr geglad; min. 1x 
cannelure 

  

1144 468 304 G3a Oostergo rw mosz 24,4 6 240 WiBr lGr verweerd; mat tot 
geglad 

niet verbrand, kern wel donker (dGr/Zw) 

1144 393 305 G3 Oostergo r mosz 13,6  225 Zw Zw geglad randdiam. 200-250 

1144 342 306 G3 Oostergo r mscoz 11,7  190 Be Be mat randdiam. 170-220 

1146 340 307 K1 Oostergo r msoz 3,4  140 GrZw GrZw geglad tot gepolijst kleine G3; beroet 

1152 392 308 K1 Oostergo r moscz 8,4  110 lBrGr BrGr verweerd; mat kleine G3; uitgeloogde magering (sc) 

1152 347 309 S type A Westergo r moz 3,4  120 BrGr BrGr verweerd; geglad   

1155 348 310 G1-3 Oostergo w mscoz 15 7  dGr lGrBe geometrisch; 
verweerd; geglad tot 
gepolijst 

geometrische versiering 

1162 346 311 G3b Oostergo r mosz 41,6 7 230 Br GrBr verweerd; geglad; 1x 
cannelure 

beroet 

1173 389 312 G3 Oostergo r moscz 10  200 lBe lBe verweerd verbrand; uitgeloogde magering (sc) 

1173 389 313 G3 Oostergo r moscz 17,1  170 Be lGrBe verweerd uitgeloogde magering (sc) 

1173 389 314 G3a Oostergo rw moscz 36 9 180 ZwGr ZwGr verweerd; geglad uitgeloogde magering (sc) 
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1173 418 315 G3b Oostergo w mscozp 65,1 9  dBe dBe mat; 1x cannelure bevat ook verbrand bot 

1173 418 316 K1 Oostergo r moscz 6,1   BeZw Be verweerd; geglad uitgeloogde magering (sc); lip is beige versleten, 
rand is verder zwartgrijs 

1173 418 317 S type A Westergo rw mscpoz 18,5 6 140 Gr BeGr mat kom/kroes? 

1173 418 318 G3 Oostergo r msscoz 15,1  160 Be Be verweerd; mat   

1174 352 319 G3 Oostergo r mscz 5,1  170 Br GrBr mat   

1176 373 320 G1-3 Oostergo w mscoz 40,3 8  GrZw dGr geometrisch; 
verweerd; gepolijst 

uitgeloogde magering (sc); geometrische 
versiering 

1179 372 321 K2 Oostergo r moz 6,8  110 ZwGr ZwGr geglad   

1179 372 322 S type B Westergo r moz 6,1  120 lBr lBr geglad   

1179 372 323 Gw4b/5b Oostergo r moz 10,5  270 lBr lBr geglad   

1179 372 324 Gw6c Oostergo rw moz 48 8 250 WiBe WiGr verweerd verbrand 

1180 374 325 K1/G3 Oostergo r moz 6,1   dBe dBe verweerd simpele, afgeronde en onverdikte lip; liprestant te 
klein voor diam. 

1183 354 326 V4 Oostergo r moz 14,1   lBe lBe verweerd   

1187 868 327 bijz. vorm / S 
westergo type B 

- r moz 13,7  260 dBr dBr mat   

1189 447 328 K1/K2 Oostergo r moz 7,2  160 Be Be mat tot geglad   

1191 359 329 V3a (vroeg) Oostergo rw moscz 43,1 10 310 Be lBe verweerd; mat deels uitgeloogde magering (sc); sc-magering in 
V3a! 

1194 358 330 G1-G3 Oostergo w msoz 7,8 8  GrZw dGr geometrisch; 
verweerd; geglad tot 
gepolijst 

  

1194 358 331 G3 Oostergo w msoz 8,5 5  dBr Gr del; gepolijst   

1194 358 332 G1-G3 Oostergo w mscoz 23,1 7  dZw dGr geometrisch; 
verweerd; gepolijst 

  

1194 358 333 indet. - r moz 2,8   Be Be mat   

1194 358 334 K1/K2 Oostergo r moz 6,6   lBr lBr mat tot geglad   

1194 358 335 G3/Gw4a Oostergo r moz 9   dBe Gr mat   

1194 358 336 G3 Oostergo r msoz 6,9  200 dBr dBr geglad tot gepolijst   
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1194 358 337 bijz. vorm / S 
westergo type B 

- r msoz 15,2  190 dBe Be mat   

1198 362 338 K2a Oostergo r moz 4,8  130 WiRo WiRo verweerd; groefje 
horizontaal 

verbrand 

1198 362 339 indet. - r moz 7,5   Be Be verweerd   

1198 362 340 Gw5/Gw4 Oostergo r moz 16,2  240 Be Be verweerd; mat   

1198 362 341 Gw5c/Gw6a Oostergo r moz 18,7  190 Be dBe verweerd; mat   

1198 362 342 V3a Oostergo rw moz 26,1 9 240 Be Be verweerd; mat   

1198 362 343 V3 Oostergo rw moz 24,1 9  Gr Gr verweerd echte kleur eraf gewassen (Be) 

1198 362 344 Gw5 Oostergo rw moz 31,8 8  Be GrBe verweerd; mat   

1198 362 345 V3b Oostergo r mopz 23,4  280 lBe lBe verweerd; mat   

1198 362 346 V3a Oostergo rw mopz 31,6 12 250 Be Be verweerd; mat   

1198 362 347 Gw5 Groningen rw mopz 57,5 8 190 Be GrBe verweerd; mat   

1212 475 348 G4/5 Oostergo r moz 7,6  230 Be Be verweerd; mat   

1212 475 349 Ge4/5 Oostergo r mopz 8,6  150 dBe Be verweerd; geglad onderkant rondgesleten 

1214 363 350 Gw6c Oostergo r mo 14,3   lBe lBe verweerd; mat   

1215 364 351 K2/K4 Oostergo r moz 10,4  170 dBrGr dBrGr verweerd; geglad   

1215 364 352 Gw5a Oostergo r moz 21  220 lBe lBe verweerd; mat   

1215 469 353 G3/V2 Oostergo w mspoz 12   BeOr BeOr verweerd, ruw lip verweerd; onduidelijk of er indrukken bovenop 
zitten of niet 

1229 504 354 V2b/V3b Oostergo r mopz 6,9   GeBe Be verweerd; ruw kleine lip, stand onduidelijk of inkervingewn 
bovenop of aan zijkant zitten; bevat mogelijk ook 
uitgeloogde magering (sc) 

1232 518 355 G4/5 Oostergo ro moz 11,1   WiBe WiBe verweerd; ,mat verbrand; ooraanzet aan lip: late G4/G5 

1232 518 356 indet. - r moz 7,7   Be Be verweerd LIJZ-ROM; rondgesleten; achterkant ontbreekt 

1242 509 357 Gw5/6 Oostergo r moz 15,9  250 Be Be verweerd; mat verbrand 

1242 509 358 Gw4b Oostergo rw moz 187,9 10 380 dBe lBr verweerd; mat; 3x 
streepband 

streepband 

1242 509 359 Gw5c Groningen rw mopz 213,4 9 230 Be dbe verweerd; mat besmeten; convexe scchouder/buik 
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1242 509 360 V4bc Oostergo rw mopz 439,1 11 330 Be BeGr verweerd; geglad beroet 

2002 214 361 G3b Oostergo rw msoz 299,7 9 280 lOrGr lGr mat; 1x cannelure verbrand 

2002 214 362 G3b (3-orenpot) Oostergo rwo msoz 1199,3 7 260 lBeGr Gr mat tot geglad; 2x 
cannelure 

beroet; 3-oren aanwezig 

2002 151 363 G3 Oostergo r moscz 11,3  200 Be lgrBe geglad deels uitgeloogde magering (sc) 

2002 151 364 G3 Oostergo r moscz 12,5  200 Be Be geglad deels uitgeloogde magering (sc); randdiam. 180-
220 

2002 151 365 G3b / vroege 
Gw4b 

Oostergo rw moscz 102,1 6 220 lGrBr Gr verweerd; geglad tot 
gepolijst; groeflijn 1x 

deels uitgeloogde magering (sc); rand doet meer 
Gw4b aan (laag, 2-voudig facetteerd), baksel en 
cannelure/groeflijn is G3 

2002 151 366 G3/4 Oostergo r mosz 4,6   lGrBr lGrBr geglad   

2002 151 367 G3/4 Oostergo r mosz 12,5   lBe lBe mat   

2002 151 368 G3/Gw5a Westergo rw mosz 23,8 7 200 lBe lbe verweerd; mat   

2002 151 369 G3/Gw5a Westergo rw mosz 44 7 190 WiBe WiBe verweerd; ruw deels verbrand 

2002 151 370 G3/Gw5a Westergo rw mosz 44,6 9 170 dGr dGr geglad tot gepolijst beroet 

2002 215 371 Ge4/Ge5a Oostergo r mopz 20,8  150 GrBr dGr     

2002 215 372 G3b Oostergo rw mosscz 89,4 6 250 GrBr Br geglad; 1x cannelure beroet 

2002 215 373 G3b Oostergo rw mosscz 101,9 8 230 GrOr OrGr geglad; 1x cannelure   

2003 152 374 G3 Oostergo r moscz 19,4  190 dBr dBe mat beroet 

2003 152 375 Ge5a Oostergo rw mopz 34,8 8 170 Be Be mat   

2005 262 376 K1/K2 Oostergo r mz 8,4  170 dGr Gr geglad   

2005 262 377 S type B Westergo r moscz 18,3   Be Gr verweerd; ruw zeer versleten 

2005 262 378 K2a Oostergo r mosz 4,3  150 dBe lBe verweerd; mat   

2005 262 379 G3b Oostergo r mosz 8,5  190 Gr Gr geglad   

2005 262 380 Gw4a Oostergo ro mosz 56,6  190 lBr Gr mat tot geglad; 3x 
streepband; diagonale 
streepbanden op oor 

beroet; randdiam. 170-220 

2005 226 381 Gw5a Oostergo rw mopz 42,5 9 220 Be BeGr verweerd; mat   
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2005 226 382 Gw4a Oostergo rw mopz 42,6 7 190 lGrBe lGrBe gepolijst; 2x 
streepband 

  

2005 226 383 Gw5a Oostergo rw mopz 60 8 230 dBe lBrGr verweerd; mat beroet 

2005 153 384 K Oostergo r mopz 9,2  150 BrGr Be geglad   

2005 153 385 K2b Oostergo r mopz 16,6  150 Be Be verweerd; mat   

2005 153 386 Gw5a Oostergo rw mopz 99,1 9 280 dBe dBe verweerd; ruw beroet 

2005 153 387 K Oostergo r mosz 9,5  160 lBe BeGr verweerd; mat   

2005 153 388 G3/Gw5a Oostergo rw mosz 34,4 11 270 Be Be verweerd; mat van boven afgestreken, G3 op grond van magering 

2005 154 389 Gw4a Oostergo rw mosz 108,5 8 300 lOrBe BeGr geglad; 3x streepband   

2005 154 390 K2a Oostergo rwo mosscz 115,6 8 90 Be Be mat tot geglad; 3x 
streepband 

  

2005 225 391 Gw5a Oostergo r mopz 28,9  280 dBe lBrGr verweerd; mat beroet; zelfde baksel, vorm, dikte als ID392 en 
VNR225-ID383 

2005 225 392 Gw5a Oostergo rw mopz 363,6 8 280 dBe lBrGr verweerd; mat beroet; zelfde baksel, vorm, dikte als ID391 en 
VNR225-ID383 

2012 203 393 K2a/G4 Oostergo r mopz 9,1  175 lBe BrGr geglad; min. 1x 
streepband 

randdiam. 150-200 

2012 203 394 Gw4a Oostergo ro moscz 41,2   lGr dBr verweerd; gepolijst 3x 
streepband; 1x 
verticale groef op oor 

beroet 

2013 162 395 G4/5 Oostergo o moz 25   lGr lgr verweerd verbrand 

2013 162 396 indet. - r moz 5,5   lGr lGr verweerd; mat   

2013 162 397 G4/5 Oostergo r mopz 18,4  200 lBeGr lBeGr verweerd; mat   

2013 162 398 K2b/4 Oostergo rw moz 16,2 6 110 dGr dGr verweerd; geglad tot 
gepolijst 

  

2013 162 399 Gw5c Oostergo rw mopz 29,1 9 200 Be BeGr verweerd; mat   

2013 162 400 K2b Oostergo rw mopz 33,4 8 130 BrGr BrGr verweerd; mat   

2013 162 401 Gw5bc Oostergo rw mopz 44,1 7 250 lBeGr lBeGr verweerd; mat tot 
geglad 

  

2013 162 402 Gw5c Oostergo rw mopz 106,2 8 240 lBeGr Gr verweerd; mat tot 
geglad 
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2013 162 403 Gw5c Oostergo rw mopz 152,2 10 230 BeGr Gr verweerd; mat beroet; aanslag 

2013 162 404 Gw5c Oostergo rw mopz 258 12 260 Be BeGr verweerd; mat tot 
geglad 

aanslag 

2013 159 405 Gw5 Oostergo r mopz 21,6 9 230 Gr Gr verweerd zat in pot VNR 159 - ID 407; compleet beroet 

2013 159 406 Gw5bc Oostergo rw mopz 64,1 10 210 Be Be verweerd; geglad zat in pot VNR 159 - ID 407; verbrand 

2013 159 407 Ge5 Oostergo wb mopz 1975,4 9  dBe Gr verweerd; mat halfcomplete pot; aanslag (apart verzameld)p; 
bevatte ook vnr. 878 (bot plus bodem pot); pot 
lijkt hoger dan dan Ge4 daarom Ge5, wel lager dan 
Ge6  

2013 261 408 K2b Oostergo rw moz 130,1 8 190 lBe lBe geglad   

2013 261 409 Gw5c Oostergo rwbo mopz 1004 9 230 Be GrBe verweerd; mat buitenrand beetje verbrand soms (RoBe); grove 
del bovenop oor; aanslag 

2013 138 410 G/V Zeef - bw mopz 240,9 12  lGrBr lGrBr verweerd; ruw besmeten; met gat in bodem (secundair): 
diameter = 30 mm 

2013 138 411 Ge5 Oostergo r moz 12,6  180 Wibe WiBe verweerd; geglad verbrand 

2013 138 412 Gw5c Oostergo rw mopz 117,7 11 250 lBe lBrBe geglad Hoort mogelijk bij VNR 138-ID 413 

2013 138 413 Gw5c Oostergo rw mopz 454,9 11 250 lBe dBe geglad Hoort mogelijk bij VNR 138-ID 412 

2013 161 414 G4/5 Oostergo o moz 13,6   dBeGr GrBe verweerd beroet 

2013 161 415 G4/5 Oostergo r moz 4   lOIrBe lGr verweerd; geglad   

2013 161 416 K4c Oostergo r moz 6,8  120 lBe WiBe verweerd; mat verbrand 

2013 161 417 G4/5 Oostergo r mopz 9,5   lGr wiGr verweerd; mat verbrand 

2013 161 418 Ge5 Oostergo r mopz 16,6  150 dGr dGr verweerd; geglad  beroet 

2013 161 419 Gw5b Oostergo r mopz 17,2  220 Be GrBe verweerd; mat   

2013 161 420 Gw5bc Oostergo r mopz 18,1  240 GrBe GrBe verweerd; mat   

2013 161 421 Gw5c Groningen r mopz 24,4  200 lGrBe lGrBe verweerd; geglad Gw5c Groningen afb. 12.2 (Taayke) 

2013 161 422 Gw5b Oostergo r mopz 35,7  260 lBe lBeGr verweerd; geglad   

2013 161 423 Gw5c Oostergo rw mopz 35,6 11 225 GrBe GrBe verweerd; mat randdiam. 200-250 

2013 161 424 Gw5c Groningen rw mopz 116,4 12 260 BeBr dBegr verweerd; mat beroet; Gw5c Groningen afb. 12.2 (Taayke) 
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2013 161 425 Gw5c Oostergo rwb mopz 355,2 6 200 lOrBe GrBe verweerd; geglad tot 
gepolijst 

deels verbrand; verfijnde Gw5c / grote K4c 

2013 220 426 Ge5b/Ge6 Oostergo rwo mopz 113,3 11 170 GrBr Gr verweerd; mat beroet 

2013 220 427 Gw5c Oostergo rw moz 54,9 11 230 lGrBe Be verweerd; mat aanslag 

2013 220 428 Gw5c Oostergo rw mopz 42,7 11  Be Be mat tot geglad   

2013 220 429 Gw5c Oostergo rw mopz 47,3 11 260 lGrBe Be verweerd; mat aanslag 

2013 220 430 Gw5 Oostergo rw mopz 50,5 10 200 Be Be verweerd; mat   

2013 220 431 Gw5c Groningen rw mopz 152,1 10 240 lGrBe Be mat aanslag; Gw5c Groningen afb. 12.2 (Taayke) 

2013 220 432 Gw5c Oostergo rw mopz 163,2 11 260 Be Be mat aanslag 

2013 220 433 Gw5c Oostergo rw mopz 170,6 11 260 Be GrBe mat aanslag 

2013 220 434 K4a Oostergo rw mzo 41,4 7 120 ZwBr dGr geglad tot gepolijst   

2013 220 435 K4c Oostergo rw mzo 47,3 8 160 ZwGr ZwGr gepolijst   

2013 261 436 G/V Zeef - bw mopz 194,9 10  lBe lBe geglad met gat in bodem (primair): diameter = 20 mm 

2013 218 437 G4/5 Oostergo r mopz 18,4  280 lBe lGrBe verweerd; mat   

2013 218 438 Gw5a Groningen rw mopz 119,2 8 160 dBe dBeGr verweerd; mat tot 
geglad 

beroet; waarschijnlijk Wierum-achtig, kan ook Ge-
vorm zijn, maar zal niet een K-vorm zijn (K2b/K4c) 

2013 261 439 K4 Oostergo bw mopz 37,4 6  dBrGr dGr verweerd; geglad aanslag; diameter bodem/voet: 50-70 mm; hoort 
mogelijk bij ID 467 

2013 261 440 K3/4 Oostergo r moz 9,6  120 dBe Gr verweerd; mat   

2013 261 441 Ge5/K2 Oostergo r moz 9,8  150 lBeGr lBeGr verweerd; mat   

2013 261 442 G4/5 Oostergo r moz 11,5  220 lBe lBe verweerd; mat verbrand 

2013 261 443 V4 Oostergo r moz 22,4  270 lBeGr lBeGr verweerd; ruw   

2013 261 444 K2/Ge5 Oostergo r mopz 13,3  160 lBr BrGr verweerd; geglad   

2013 261 445 Gw5a Groningen r mopz 38,9  170 BeGr Gr geglad tot gepolijst   

2013 261 446 Gw4/5 Oostergo r mopz 54,5  230 GrBe BeGr verweerd; mat   

2013 261 447 Gw5c Oostergo r mopz 55,5  220 BeGr GrBe verweerd; geglad   

2013 261 448 K2b Oostergo rwo mopz 116,1 7 140 GrBe BeGr geglad beroet 
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2013 261 449 K2b Oostergo rw moz 20,7 7 160 dGr Gr verweerd; mat beroet 

2013 261 450 K2b Oostergo rw moz 32,1 9 160 lGrBe BeGr mat   

2013 261 451 Gw4d Westergo rw moz 38,2 7 220 lOrBe WiGr verweerd; geglad; 3x 
streepband 

rand drievoudig gefacetteerd (dus richting Gw6b), 
wel middenhoge hals  

2013 261 452 Gw5c Oostergo rw moz 46,5 8 230 lGrBe Gr verweerd; mat   

2013 261 453 V3a/V4 Oostergo rw moz 49,7 11  dBe dBe verweerd; ruw   

2013 261 454 Gw6c Oostergo rw moz 52,9 9 240 lBeGr lBeGr verweerd; ruw tot mat   

2013 261 455 Gw5c Oostergo rw moz 63,3 10 230 lBeGr dGr verweerd; mat vrij rondgesleten 

2013 261 456 Gw5b (klein) Oostergo rw moz 146,3 10 180 dGr dGr verweerd; geglad beroet 

2013 261 457 Gw5c Oostergo rw moz 222,5 11 280 Be dGrBe verweerd; mat   

2013 261 458 K4 Oostergo rw mopz 12,2 6 130 lGr lGr verweerd; geglad   

2013 261 459 V3/V2 Oostergo rw mopz 31,1 7 140 dBe Be verweerd; mat versiering bovenop rand, maar profiel als Gw5/V3 

2013 261 460 Gw5b/c Oostergo rw mopz 36,4 9 190 Be lGrBe verweerd; mat tot 
geglad 

  

2013 261 461 Gw5c Oostergo rw mopz 47,5 8 240 Gr dGr verweerd; mat vrij rondgesleten 

2013 261 462 Gw5c Groningen rw mopz 64,1 8 230 lBe lBe verweerd; geglad zie Taayke III, afb. 12.6 

2013 261 463 Gw5c Oostergo rw mopz 97,8 12 220 lGrBe lgrBe verweerd; geglad past aan id 464 

2013 261 464 Gw5b Oostergo rw mopz 98,3 7 210 BeGr BeGr verweerd; mat past aan id 463 

2013 261 465 Gw5c Groningen rw mopz 139,7 7 260 GrBe GrBe mat beroet; zie Taayke III, afb. 12.4 

2013 261 466 Gw5c Oostergo rw mopz 161,6 9 280 lBe GrBe geglad   

2013 261 467 K4c Oostergo rw mopz 228,3 6 140 GrZw ZwGr geglad tot gepolijst beroet; aanslag; hoort mogelijk bij ID 439 

2016 208 468 Gw5a Groningen rw moz 51,9 8 200 lGrBe lGrBe verweerd; mat zie Taayke III, afb. 11.3; past aan id 469 

2016 208 469 Gw5a Groningen rw moz 61,3 9 190 Be lGrBe mat zie Taayke III, afb. 11.2; past aan id 468 

2016 140 470 Gw5c Oostergo rw moz 176,3 10 230 GrBe Gr geglad   

2016 140 471 Gw5c Oostergo rw mopz 168,8 9 250 Be Gr mat to geglad   

2018 231 472 Gw6a Westergo rw moscz 38,1 9 200 lBe lBe verweerd; mat aparte scherf, bevat een groot stuk schelp, voor de 
rest organisch 
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2019 230 473 Gw5a Oostergo rwo moz 209,4 10 260 lBe BeGr verweerd; mat vrij rondgesleten 

2020 158 474 V3b/V4a Oostergo r moz 3   Be Be verweerd; mat zeer klein stukje lip, maar kerven aan buitenzijde 
rand zichtbaar vandaar V3b/V4a 

2022 167 475 Gw6a Westergo r moz 21,9  225 lBe lBe verweerd alleen (uitstekende) lip; randdiam. 200-250 

2022 167 476 S type B Westergo rw moz 82,2 8 300 Be BeGr verweerd; mat   

2022 167 477 Gw5c Oostergo rw moz 110,4 8 250 Be Be verweerd; mat   

2026 233 478 Gw5c Oostergo rw moz 28 10 210 lBe Be verweerd; mat tot 
geglad 

bovenkant lip deels weggesleten 

2026 233 479 Gw5b Oostergo rw moz 54,2 9 230 Be Be mat   

2026 233 480 V4a Oostergo rw moz 163,1 11 275 lGrBe Be verweerd; mat randdiam. 250-300 

2026 233 481 Gw5b Oostergo rw mopz 67 8 260 lGrBe Br mat tot geglad   

2029 248 482 V4b Oostergo rw moz 44,8 8 230 BeGr BeGr verweerd   

2029 248 483 Gw6b Oostergo r mopz 16,3  220 GrBe GrBe verweerd   

2029 248 484 Gw5c Groningen rw mopz 41 8 180 lGrBe Gr verweerd; mat Gw5c Groningen afb. 12.2 (Taayke) 

2029 248 485 Gw6b Westergo rw mopz 109,7 10 190 lOrBe GrBe verweerd; mat   

2059 318 486 G3/K1 Oostergo r msoz 7,2   Br BrBe verweerd klein randfragment 

2059 318 487 G3a (hoge hals) Oostergo r msoz 44,4  280 dBrGr dBrGr gepolijst hoge hals (43 mm) 

2062 323 488 G3/K1 Oostergo r msoz 4,4   BrGr BrGr verweerd; mat tot 
geglad 

  

2062 323 489 G3 Oostergo r msoz 13,1  200 ZwGr ZwGr verweerd; gepolijst   

2064 321 490 G3/K1 Oostergo r moscz 3,8   lGr lGr geglad tot gepolijst   

2064 321 491 G3/K1 Oostergo r msoz 1,8   dGr dGr verweerd; mat   

2064 321 492 G3 Oostergo r msoz 8,3  180 Be Be verweerd; mat tot 
geglad 

  

2070 320 493 G6/ G5 (laat) Oostergo rwo mop 141   OrBe OrBe verweerd; mat zeer verweerde rand, maar mooi puntoortje met 
knopje erop 

2085 312 494 G3a Oostergo w moscz 77,7 10 160 lBr dbe verweerd; mat tot 
geglad 

beroet en aanslag; hoort bij VNR 313-ID 495 
(wandscherven), maar past niet 
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2085 313 495 G3a Oostergo w moscz 64,5 10  lBr dBe verweerd; mat tot 
geglad 

beroet en aanslag; hoort bij VNR 312-ID 494, maar 
past niet 

2101 437 496 indet. Oostergo r msoz 3,8   Gr Gr geglad tot gepolijst restant van lip: kan van K1(kleine G3) tot K4, of 
zelfs K4 Drenthe (proto-AS) zijn? 

2101 437 497 Gw6c Oostergo r moz 16,1  200 lGr BeGr mat   

2101 437 498 Gw7a Westergo r moz 21,4  230 WiBe WiBe geglad tot gepolijst verbrand 

2101 437 499 Gw7a Westergo r moz 29,8  280 ZwGr ZwGr verweerd heeft ook wel wat van een Gw8a 

2101 437 500 V4d Oostergo rw mopz 220,7 10 270 dBrGr dBrGr verweerd; ruw beroet, sterk verweerd 

2101 437 501 Gw6b Westergo rw mopz 282,4 8 210 Be Be geglad   

2103 400 502 Gw5bc Oostergo r moz 15,1   Be Gr verweerd; mat   

2103 400 503 G4/5/6 Oostergo r moz 17,3  240 BeGr BeGr verweerd; mat   

2103 400 504 V4 Oostergo r mopz 21,8  225 Be GrBe verweerd; mat randdiam. 200-250 

2103 400 505 G7 Oostergo rw moz 53,1  200 dBrGr BrGr geglad tweevoudige facetrand heeft achter een (pseudo-
)dekselgeul 

2103 430 506 Gw5 Oostergo r moz 13,8  250 Be Be mat   

2103 430 507 Gw5/Ge5b Oostergo r moz 14,9  180 Be Be mat   

2103 430 508 K2/K4 Oostergo rw moz 13,1 7 175 BrGr BeGr verweerd; geglad randdiam. 150-200 

2103 430 509 Gw4b Oostergo rw moz 27,3 12 250 WiBe WiBe verweerd; 2x 
streepband 

verbrand 

2103 430 510 Gw5 Oostergo r mopz 10,2  240 Be BeGr verweerd   

2103 430 511 K4/K2 Oostergo rw mopz 21,6 8 140 dBe Br verweerd; geglad   

2107 931 512 indet. Oostergo r moz 7,3   dGr dGr verweerd zeer verweerd 

2107 931 513 Ge5/Gw5 Oostergo r moz 8,6  200 lGr lGr geglad randdiam. 180-220 

2107 931 514 V4bc Oostergo r moz 21,9  270 dGr Gr verweerd; mat andere kleur als ID515, maar hoort er mogelijk bij 

2107 931 515 V4bc Oostergo r moz 27,4  270 Gr Gr mat 2 randfrag. passen niet aan elkaar, wel gelijk in 
type, kleur, baksel en grootte; andere kleur als 
ID514, maar hoort er mogelijk bij 

2107 931 516 V4b Oostergo r mopz 45,1  300 dBrgr dbrGr verweerd; ruw   

2107 931 517 G3 Oostergo r msoz 8,8  200 BrGr BrGr verweerd   
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2107 931 518 Gw6b Oostergo r moz 15,2  180 lBe lGr verweerd; geglad   

2107 931 519 Gw5c Oostergo r moz 28  230 lGrBe lGrBe mat   

2107 931 520 Gw6a Oostergo rw moz 48,6  170 lGrBe Gr mat   

2107 931 521 Gw6a Westergo rwbo moz 2259,6 9 230 GrBe Be verweerd; mat halfcomplete pot; had OTOU om hals 

2107 519 522 K4/K2 Oostergo rwb moz 639 9 180 Gr Gr verweerd; mat halfcomplete pot; proto-K4  

2107 931 523 K4b Oostergo rwb moz 945,5 8 200 ZwGr ZwGr gepolijst halfcomplete pot; grote K4b 

2107 931 524 V4 Oostergo r moz 27,1   GrBe GrBe     

2107 931 525 V4 Oostergo rw moz 32,7 8  lBe lBe     

2107 931 526 K4/Gw6c Oostergo rw mopz 73,7 9 200 lGr lGr verweerd; mat   

2107 931 527 K4c Oostergo rw mopz 88,2 5 105 Gr BeGr geglad   

2107 931 528 K2b Oostergo rw mopz 149,8 8 150 GrBr GrBr verweerd beroet; zeer verweerd 

2107 931 529 Ge6 Oostergo rwo mopz 1608,4 9 155 BeBr BeGr verweerd; mat halfcomplete pot; onderkant beroet 

2107 505 530 V4bd Oostergo rw moz 142 9 150 Gr lGr verweerd;mat beroet; klein, halsloos V4 potje 

2107 505 531 Gw5c/Gw6a Oostergo rwb moz 958,6 7 200 lGrBe Be mat halfcomplete pot 

2107 520 532 Gw6a Oostergo rwbo moz 1606,3 7 210 lBeGr lBeGr mat halfcomplete pot 

2107 505 533 K4 Oostergo b moz 31,5   ZwGr ZwGr geglad standvoet diameter: 41-44 mm 

2107 505 534 indet. Oostergo r moz 3,3   Gr Gr verweerd; mat   

2107 505 535 K2/K4 Oostergo r moz 6,2   Gr Gr verweerd; mat   

2107 505 536 K2/K4 Oostergo r moz 6,8  145 dGr dBe verweerd; mat randdiam. 120-170 

2107 505 537 G3/Gw5a Westergo r moz 7,2   Br Gr gepolijst G3 met alleen organische magering 

2107 505 538 G5 Oostergo r moz 7,8   dBeGr dGr verweerd; ruw   

2107 505 539 Gw6a Westergo r moz 8,2   Wi Wi verweerd; geglad verbrand 

2107 505 540 Gw5c Groningen r moz 10  190 Be lBeGr geglad   

2107 505 541 G5 Oostergo r moz 10,1   lBeGr lBeGr verweerd; mat   

2107 505 542 S type B Westergo r moz 14,1  160 ZwGr ZwGr gepolijst Qua baksel en kleur net als K4/G7 

2107 505 543 Gw6a/Gw5c Oostergo r moz 19,4  230 lBeGr lBeGr geglad   
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2107 505 544 Ge5 Oostergo r moz 21,9  150 lBeGr lBeGr mat   

2107 505 545 indet. - r mopz 6,7   Gr dGr verweerd; mat   

2107 505 546 indet. - r mopz 9  180 lGr lGr verweerd; mat   

2107 505 547 K4a Oostergo r mopz 10,1  160 ZwGr ZwGr gepolijst   

2107 505 548 Gw5c Oostergo r mopz 10,3   dGr dBe verweerd; mat   

2107 505 549 Gw5c/Gw6a Oostergo r mopz 11,4   BeGr lGr verweerd   

2107 505 550 Gw4b Oostergo r mopz 16,1  210 lGrBe lBeGr geglad; min. 1x 
streepband 

  

2107 505 551 Gw6b Oostergo r mopz 22,5  190 WiGr WiGr verweerd; ruw verbrand 

2107 505 552 Gw6 Oostergo r mopz 32,3   lBe lBe verweerd; mat   

2107 505 553 Gw6a Westergo r mopz 38,1  240 lBe BeGr verweerd; mat   

2107 505 554 Gw5c Oostergo rw moz 45,5 9 190 Be Gr verweerd; mat randdiam. 175-200 

2107 505 555 Gw6a Oostergo rw moz 47,7 10  BrGr Gr verweerd rondgesleten 

2107 505 556 V4b Oostergo rw moz 60,6 7 250 GrBr GrBr verweerd; mat   

2107 505 557 Gw5b Oostergo rw moz 72,6 8 270 lBe Be geglad   

2107 505 558 V4d Oostergo rw moz 119,1 10 260 lGrBe Gr verweerd; mat tot 
geglad 

inclusief randfragment dat zeer waarschijnlijk erbij 
hoort (vorm, kleur, baksel), maar niet past 

2107 505 559 Ge5b/K4 Oostergo rw mopz 35,6 9  Be lGrBe verweerd; geglad   

2107 505 560 Gw5c/Gw6a Oostergo rw mopz 38,8 11  Gr Gr verweerd; mat   

2107 505 561 V4b (klein) Oostergo rw moz 209,6 8 190 Gr lGrBe verweerd; mat beroet 

2107 505 562 Gw6a Oostergo rwo moz 395,1 10 260 lGrBe lGrBe verweerd; mat Late Gw5 kan ook: iets onregelmatige randvorm, 
wel duidelijk puntoor daarom eerder |Gw6 of late 
Gw5 dan gewone Gw5a/b 

2107 505 563 Gw6a (vroeg) Westergo rwo mopz 418,8 9 200 lBeGr lBeGr verweerd; ruw   

2107 505 564 M Oostergo rwb moz 134,9 8 75 lBeGr lBeGr verweerd; mat complete pot; onregelmatige  randomtrek en 
bodem: door een kind gemaakt? 

2107 931 565 K4/G3 Oostergo r msz 6,6  160 Be Be verweerd; mat lijkt op KOG (met aanzet dekselgeul), maar wel 
zachter gebaken en vrij grof gemagerd met 
steengruis 
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2107 931 566 G4/5 Oostergo r mosz 12,3  175 Be BeGr verweerd; mat randdiam. 150-200 

2107 931 567 indet. - r moz 10,6   Be lBeGr verweerd   

2107 931 568 indet. - r moz 12,6   Gr lGr verweerd   

2107 931 569 indet. - r moz 14,3   Be BeGr verweerd; ruw   

2107 931 570 G4/6 Oostergo r moz 16,7  220 Be GrBe verweerd; mat   

2107 931 571 S type A Westergo rw moz 18,8 7 170 ZwGr ZwGr verweerd; mat to 
geglad 

  

2107 931 572 Gw6c Oostergo rw moz 26,7 9 200 lGr lGr geglad   

2107 931 573 K4 Oostergo rw moz 32,6 7 140 BrGr Gr verweerd   

2107 931 574 Gw5c Oostergo rw moz 36,5 8 180 BeGr GrBe mat   

2107 931 575 Gw6 Oostergo rw mopz 27,9 7 220 lGrBe BeGr geglad   

2107 931 576 Gw6a Oostergo rw mopz 81,7 10 300 lGr lBe mat   

2107 931 577 V4 Oostergo rw mopz 93,3 7 225 dGr BeGr verweerd; ruw beroet; randdiam. 200-250 

2107 931 578 G3b (laat) Oostergo w moz 36,8 9  dBe dGr verweerd; mat; 2x 
cannelure 

Magering duidt op late G3b / versiering duidt op 
vroege Gw4 

2107 931 579 Ge6 Oostergo r moz 13,4  175 GrBr BrGr verweerd; mat randdiam. 150-200 

2107 931 580 K4a Oostergo rw moz 21,5 6 140 ZwGr ZwGr gepolijst   

2107 931 581 V4a Westergo rw moz 245,2 8 220 lBe lBe mat onderkant vanaf schouderknik beroet en donker 
van kleur 

2107 931 582 V4c Westergo rw mopz 102,4 9 230 GrBe BrGr mat past aan VNR. 435-ID589 

2107 435 583 G6/ G5 (laat) Oostergo o moz 16,2   GrBe GrBe verweerd; geglad knoppelpunt op oor 

2107 435 584 K4 Oostergo r moz 3,5  140 ZwGr ZwGr gepolijst randdiam. 120-160 

2107 435 585 V4 Oostergo r moz 8,7   dBeGr dBeGr verweerd   

2107 435 586 K4 (groot) Oostergo r moz 11,1  190 ZwGr ZwGr verweerd; geglad tot 
gepolijst 

  

2107 435 587 indet. - r moz 13,5   dBe dGrBe verweerd rondgesleten 

2107 435 588 V4bc Oostergo rw moz 96,2 8 200 OrBe Be verweerd; mat   

2107 435 589 V4c Westergo rw mopz 74 9 230 GrBe BrGr mat past aan VNR. 932-ID582 
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2109 496 590 G3a Oostergo w mopz 6,4 7  GrBr BrGr verweerd; geglad; 2x 
groeflijn  

groeflijn op hals is groter dan streepband, kleiner 
dan standaard cannelures 

2109 496 591 G3b Oostergo w mopz 10,3 8  OrBe dGr verweerd; mat; 2x 
cannelure 

binnenkant beroet 

2109 496 592 G3b Oostergo w mscoz 112,4 8  Be Be verweerd; mat; 2x 
cannelure 

  

2109 496 593 G3b Oostergo w msoz 77,3 9  WiGr GrWi mat; 2x cannelure   

2109 496 594 K1 Oostergo r msoz 4,8  140 ZwGr ZwGr verweerd; geglad K1 als kleine G3 

2109 496 595 G3 Oostergo r msoz 26,1  220 OrBe BeGr verweerd; mat tot 
geglad 

  

2109 496 596 V2a (laat?) Oostergo rw mopz 45 7 190 BrBe dBe verweerd; mat indrukken op rand, wel potgruismagering; 2 niet 
passende fragmenten, maar horen bij elkaar 

2109 496 597 G3a Oostergo rw msoz 65,3 10 310 dBeGr dBeGr verweerd; mat iets mica; beroet 

2109 420 598 G3 Oostergo r mscoz 9,3  180 Be GrBe mat   

2109 465 599 G3b Oostergo rw mosz 53,4 8 200 lBr lbrBe verweerd; mat beroet 

2109 467 600 G3b Oostergo w moscz 34,7 11  GrBr BrGr verweerd; geglad; min. 
1x cannelure; 4x dellen 
in groep 

dellenversiering: 4 dellen in 2x2 groep op 
cannelure 

2109 467 601 G3/Ge5b Oostergo rw mopz 26,3 8 180 lBr BrGr verweerd; mat tot 
geglad 

enmondig, eenvoudige en onverdikte rand; tussen 
G3 en Ge5b, maar geen Ge5a 

2109 433 602 G3/4/5 Oostergo r moz 5,2  190 lGrBe lGrBe mat   

2109 433 603 G3/Gw5a Westergo r mopz 22,4  210 Br BrGr verweerd; mat   

2109 433 604 G3b Oostergo r mopz 55,6  210 Be BeGr geglad; min. 1x 
cannelure 

  

2109 433 605 G3 Oostergo rw msoz 51,6 7 180 lGrBe dGr mat   

2109 433 606 Gw4a/G3b (laat) Oostergo ro mopz 33  200 Br lBr verweerd; mat tot 
geglad; min. 1x 
cannelure/1x 
streepband 

randdiam. 180-220 

2109 483 607 G3 Oostergo r msscoz 19,1  200 ZwBr dBr verweerd; geglad tot 
gepolijst 

beroet; randdiam. 180-220 

2109 483 608 G3 Oostergo r msoz 3,8   lGrBe lGrBe verweerd, mat   
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2109 483 609 G3 Oostergo r msoz 17,1  180 GrBe GrBe verweerd; geglad   

2109 483 610 G3 Oostergo r msoz 24,4  240 lGrBe Gr verweerd; geglad   

2109 483 611 G3b Oostergo rw msoz 95,7 6 180 lGrBe lGrBe verweerd; mat maar 
was gepolijst; mag. 1x 
cannelure/halsfafzet 

nu eigenlijk mat, maar een klein deel 
oorspronkelijk oppervlak was duidelijk gepolijst 

2109 483 612 G3b Oostergo rw msoz 118,5 7 190 Be lGrBe verweerd; mat tot 
geglad; 1x cannelure 

  

2110 415 613 G3b Oostergo r msoz 17,8  190 ZwBr BeBr verweerd; 1x 
cannelure 

  

2110 415 614 G3 (vroeg) Oostergo rw msscopz 61,7 6 200 BrZw BrGr geometrisch; 
verweerd; 
ooorspronkelijk 
gepolijst 

als G2 Westergo; magering deels uitgeloogd (sc) 

2113 462 615 G3b Oostergo rwo msoz 144,7 8 250 ZwGr Gr verweerd; 
oorspronkelijk geglad 
tot gepolijst; 1x 
cannelure 

beroet 

2115 456 616 indet. - r msoz 6,1   Be Be verweerd sterk beschadigd, mogelijk G3/K1 

2115 458 617 G3b Oostergo w msoz 33,5 9  dBr BrGr verweerd; 1x 
cannelure 

beroet 

2115 458 618 G3b Oostergo wo mscoz 37,6 7  lBrGr BrGr verweerd; gepolijst; 2x 
cannelure 

deels uitgeloogde magering (sc) 

2115 458 619 G3a Oostergo rw mscoz 32,3 6 180 Zw Zw gepolijst; 1x 
streepband op 
halsafzet 

aanslag 

2115 458 620 G3 Oostergo rw mscoz 107,9 9 240 OrBr BeGr verweerd; 
oorspronkelijk geglad  

Groeflijn op hals is groter dan streepband, kleiner 
dan standaard cannelures 

2118 754 621 indet. - r msoz 6,7   Gr Gr mat to geglad klein fragment (K1/G3/Gw5a Westergo) 

2118 754 622 G3 Oostergo rw moscz 23,1 7  BeGr BrGr verweerd; deels uitgeloogde magering 

2118 754 623 G3 Oostergo rw moscz 36,9 8 220 dBr Gr geglad   

2118 463 624 G3/Gw5a Westergo rw msoz 86,1 9 170 dGrBe dBeGr mat tot geglad   

2124 564 625 K2a/Ge4 Oostergo r mosz 17,1  150 BrGr dGrBe verweerd; mat tot 
geglad; 2x streepband 
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2124 750 626 V2b Oostergo r moscz 7,9   dBr BrGr verweerd; kerven op 
rand 

beroet 

 540 627 Gw5c Oostergo rw mo 64,2 9 200 lGrBe lGrBe - "te hard gewassen" 

 540 628 V3/V4 Oostergo rw mo 101,4 8 310 lOrBe Be - "te hard gewassen" 

 540 629 Gw5c Oostergo rw mo 104,4 8 230 Be Be - "te hard gewassen" 

 540 630 Gw5c Oostergo rw mopz 131,8 9 320 lBeGr Gr - "te hard gewassen" 

 530 631 Gw5c Oostergo r mo 30,2  190 lBe lBe verweerd; mat   

 530 632 V3a/V4a Oostergo r mo 62,3  350 Be Be verweerd; mat hoort mogelijk bij ID 636; V3a met vrij lage 
hals/V4a met vingerindrukken; randdiam. 300-400 

 530 633 Gw6c Oostergo rw mo 104,8 9 270 GrBe Gr verweerd; geglad   

 530 634 V3a Oostergo rw mo 127,8 10 420 lGrBe lGrBe verweerd; mat   

 530 635 V3b Oostergo rw mo 205,2 8 290 lGrBe Be verweerd; mat   

 530 636 V3a/V4a Oostergo rw mo 437 9 380 Be lGrBe verweerd; mat hoort mogelijk bij ID 632; V3a met vrij lage 
hals/V4a met vingerindrukken 

 530 637 Gw6b/c Oostergo rw mop 64,6 8 230 WiBe lBe verweerd; mat tot 
geglad 

verbrand 

 530 638 Gw5c/6a Oostergo rw mop 66,8 10 280 Be Be verweerd; mat korte en dunne rand/lip 

 510 639 Gw6 Oostergo r mo 10,4   OrWi OrWi verweerd; mat verbrand 

 510 640 G3 Oostergo r msoz 6,2   Be Be verweerd; mat   

 510 641 G3 Oostergo r msoz 23  190 lBe Br mat   

 510 642 G3 Oostergo r msoz 30,6  250 Be Be mat   

 512 643 G3 Oostergo r msoz 12,9  220 lGr Gr verweerd; 
oorspronkelijk geglad 

  

 511 644 G3/4 Oostergo r mosz 11,3   Be Be     

 511 645 G3/4 Oostergo r mosz 17,6  230 OrBe OrBe     

 511 646 S type b Westergo rw msoz 42,8 8 370 GrBr BrGr verweerd zie afb. 38.7 Taayke 1996 I 

 865 647 G3/4 Oostergo r mosz 12,7  180 dGr dGr verweerd; geglad   

 37 648 K4 Oostergo b moz 18,3   Gr dGr verweerd diam. bodem: 45-50 mm 
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 37 649 Gw5c/Gw6c Oostergo rw moz 46,3  270 GrWi lGr mat tot geglad deels verbrand 

 36 650 K4 Oostergo r moz 6,2  120 Be lBe verweerd; mat tot 
geglad 

  

 36 651 Gw5 Groningen r moz 12,8   GeBe GeBe verweerd deels verbrand 

 36 652 V5 Oostergo r moz 27,7   Be Be verweerd; mat tot ruw uitstekende lip; randafgebroken bij scherpe 
overgang naar hals, waar mogelijk versierde ribbel 
zat 

 36 653 Gw5c Oostergo r mopz 18,9  200 lBe Be mat tot geglad   

 36 654 Gw5 Oostergo r mopz 19,5   lOrBe   geglad achterkant scherf ontbreekt 

 36 655 Gw5c Oostergo r mopz 28  290 dBe Be mat   

 36 656 Gw5c Oostergo r mopz 43,7  210 Be lBe mat tot geglad   

 36 657 S type A Westergo rw moz 31,7 9 360 Be Be verweerd; mat deels verbrand 

 36 658 V3b Oostergo rw moz 39,8 8 270 dBe GeBe verweerd; mat deels verbrand 

 36 659 K2b Oostergo rw moz 43,2 10  Be Be verweerd   

 36 660 V4 Oostergo rw mopz 33,7  350 lBe   verweerd; mat achterkant scherf ontbreekt 

 36 661 G3/Ge5a Oostergo rwo msoz 94,7 6 170 lOrBe Gr verweerd; mat puntig oor, maar staat niet omhoog 

 74 662 Gw5c/Ge5 Oostergo r mopz 12,8   lOr dOr mat tot geglad klein randje 

 15 663 K2/G3/4/5 Oostergo r moz 10  175 dBr dBe verweerd; mat randdiam. 150-200 

 15 664 V3a Oostergo r moz 11,8  180 BrBe GrBe mat   

 15 665 Gw5b Oostergo r mopz 22,6  210 Orro OrRo mat   

 15 666 G3 Oostergo r mosz 8,9   Be BeGr geglad   

 15 667 G3/Gw5a Westergo r mosz 16,7  260 lBe lBe mat to geglad   

 15 668 G3 Oostergo r msoz 10,7  220 lGrBe lGrBe geglad   

 15 669 V4d Oostergo rw mopz 33,5 10 270 RoOr WiRo geglad   

 15 670 G3a Oostergo rw msoz 30,3 9  lBr dBe verweerd; mat tot 
geglad 

  

 33 671 G5/6 Oostergo r moz 13,2   Be Be Mat   

 33 672 Gw5b Oostergo r moz 14,1   lBe Be verweerd; mat   
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 33 673 Gw5 Oostergo r moz 16,2   lBe BeGr verweerd; mat to 
geglad 

  

 33 674 G4/5 Oostergo r moz 16,8   lBr BeGr verweerd; mat tot 
geglad 

  

 33 675 Gw4/5 Oostergo r moz 16,4  190 lGrOr lOrGr geglad   

 33 676 Gw4/5 Oostergo r moz 18  210 Be Be geglad   

 33 677 Gw5 Groningen r moz 35,8  220 lOrBe lOrBe verweerd; mat   

 33 678 Gw5a/b Oostergo r mopz 19,7   lBe lGrBe geglad   

 33 679 Gw6a Westergo r mopz 24   Be Be verweerd   

 33 680 Gw5a Oostergo r mopz 32,3   GrBe GrBe mat to geglad   

 33 681 Gw5a Oostergo r mopz 41,7  250 WiBe BeGr verweerd; geglad   

 33 682 Gw5 Oostergo r mopz 44  270 lOrBe Be mat tot geglad   

 33 683 Gw5a Oostergo rw moz 28,5 12  lBe lBe verweerd; mat tot 
geglad 

  

 33 684 Gw4a Oostergo rw moz 39,2 8 260 lOrBe lOrBe geglad; 3x streepband   

 33 685 Gw4b Oostergo rw moz 45,9 9 200 lBe lGrBe verweerd; geglad; 3x 
streepband 

streepband vaag (net als sommige uit Wartena) 

 33 686 V3b Oostergo rw moz 145,9 11 275 lBe Be verweerd; ruw randdiam. 250-300 

 33 687 Gw5c Oostergo rw mopz 87,4 9 210 lOrWi lBe verweerd; geglad   

 31 688 V2a (laat?) Oostergo r moz 7,1   Br Be verweerd late versie: magering is organisch 

 31 689 Gw6 Oostergo r moz 33,6  360 WiBe RoWi verweerd verbrand 

 52 690 G4/5 Oostergo r mopz 19,8   Be lBe - te hard gewassen 

 53 691 G4/5 Oostergo r mopz 24,6   lBe lBe - te hard gewassen 

 52 692 Ge5b Oostergo rw moz 63,6 10 160 lBe Gr - te hard gewassen 

 32 693 Gw5b Oostergo rw mopz 54,2 8 280 RoBe BeRo mat   

 32 694 V2b Oostergo r msoz 22,8  240 dBr dBr mat   

 35 695 V4 Oostergo r mopz 18,5   Be Gr verweerd; ruw   

 35 696 Gw7 Oostergo r mopz 29  260 dGr Gr mat   
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 35 697 Gw6a Oostergo rw mopz 49,9 11 375 Be GrBe geglad randdiam. 350-400 

 35 698 K4a Oostergo rw moz 16,9 7 160 ZwGr dGr gepolijst   

 13 699 Gw5 Oostergo rw moz 45,5 7 230 Or lOr geglad   

 17 700 G3b Oostergo rw moscz 644,9 9 380 dBe dBe verweerd uitgeloogde magering (sc) 

 34 701 G6 Oostergo r mopz 13,7   lBe wiBe verweerd; mat   

 34 702 K2a Oostergo r moz 14  140 BeGr dGr verweerd; geglad; min. 
1x streepband 

  

 34 703 Gw6a Westergo ro moz 32,6   lBe lBe geglad   

 34 704 K2b/4 Oostergo rw moz 33,3  130 Gr Gr mat   

 34 705 Ge4 Oostergo rwo mopz 127,7  175 dBe BeGr mat tot geglad; 2x 
streepband 

beroet; randdiam. 150-200 

 172 706 G4/5 Oostergo r moz 8,6   Be lGrBe mat   

 172 707 G3/4/5 Oostergo r moz 9,4   Be Be mat tot geglad   

 172 708 V4 Oostergo r moz 17,2   RoWi lGr verweerd; ruw   

 172 709 G5/6 Oostergo r moz 18,7   Be Gr mat   

 172 710 V4bc Oostergo r moz 26,7   GeBe GeBe mat tot ruw   

 172 711 G/V - r mopz 16,6   Be Gr verweerd; mat   

 172 712 Ge4 Oostergo r mopz 18,6  170 WiBe lGr geglad; min. 1x 
streepband 

deel verbrand 

 172 713 V4bc Oostergo r mopz 20,9   WiOr lGr verweerd; mat   

 172 714 V4cd Oostergo rw moz 149 9 360 Be BeGr verweerd; mat   

 172 715 Gw5c Groningen rw mopz 65,8 9 180 Be GrBe verweerd; mat   

 172 716 G3b/Gw4a Oostergo rw mopz 75 8 200 Be dGr geglad; 2x 
streepband/cannelure 

brede streepband/dunne cannelures (onderste 3,0 
mm, bovenste 4,5 mm) 

 172 717 Ge4 Oostergo rwo mosz 108 7 180 Be BeGr verweerd; mat tot 
geglad; 2x streepband; 
1x del onderkant 
ooraanzet 

  

 173 718 K4 Oostergo bw moz 28   WiGr lGr verweerd standvoet diameter: ca. 40 mm; deels verbrand 
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 173 719 V4 Oostergo r moz 10,9   lBe lBe verweerd; ruw   

 173 720 G4/5 Oostergo r moz 20,1  270 Be Gr verweerd; mat tot 
geglad 

  

 173 721 Gw6 Oostergo r moz 23,9  210 lBe lBe mat tot geglad   

 173 722 Gw4b Oostergo r moz 27,5  260 Be dBe geglad; min. 1x 
streepband  

  

 173 723 Gw4 Oostergo r moz 28,6  280 GrBr BrGr verweerd; mat; min. 1x 
streepband 

  

 173 724 G/V - r mopz 13,3   lBe lGrBe geglad   

 173 725 Gw4b/Ge4 Oostergo rw moz 25,7 6 190 lBe lBe verweerd; mat; 3x 
streepband  

deels verbrand 

 173 726 Gw4b Oostergo rw moz 374,8 8 330 Be Be verweerd; mat; 2x 
streepband  

is gelijk aan VNR174-ID730 

 174 727 Gw4b Oostergo r moz 19,4  180 lBe BeGr verweerd; geglad; min. 
1x streepband 

  

 174 728 Gw4a Oostergo rw moz 65,1 7 240 GrBe GrBe verweerd; 3x 
streepband 

  

 174 729 Gw5b Oostergo rw moz 97,3 9 220 GrBe dGr mat beroet 

 174 730 Gw4b Oostergo rw moz 259,6 8 330 Be Be verweerd; mat; 2x 
streepband  

is gelijk aan VNR173-ID726 

 494 731 Gw5b Oostergo rw moz 18 7 190 Be GrBe verweerd; geglad   

 494 732 V4bc Oostergo rw moz 28,6 9 220 lBe lBe verweerd rondgesleten 

 494 733 V4bc Oostergo rw moz 33,6 11 230 Be BeGr verweerd; mat   

 494 734 S type B Westergo rw mopz 26,5 7 210 lBe Be verweerd rondgesleten 

 494 735 V4bc Oostergo rw mopz 82,4 8  GrBe Be verweerd; mat klein deel lip resteert (geen diam.) 

 176 736 G3b Oostergo w msoz 54,6 9  Be lBeGr mat; 2x cannelure   

 176 737 G3 Oostergo r msoz 8,9  160 dBr GrBr geglad   

 176 738 G3 Oostergo r msoz 13,6  200 lBr/dBe lBr/dBe verweerd; mat of 
voorheen geglad? 

  

 176 739 G3 Oostergo r moscz 7,2  170 Be dBe geglad   
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 175 740 G4/5 Oostergo r mopz 11,9   OrBe BeGr verweerd; mat   

 175 741 S type B Westergo r mopz 13  160 Be GrBe verweerd; mat kerfversiering bovenop rand, maar profiel als V4; 
kan ook kom/schaal zijn (Taayke IV, afb. 30.5)  

 175 742 G4/5 Oostergo r mopz 15,4   GrBr Be verweerd   

 315 743 indet. - r moz 14,1   Be Be verweerd   

 315 744 indet. - r mopz 11,2   WiOr lWiOr verweerd   

 315 745 indet. - r mopz 14,5   BeOr BeOr verweerd   

 315 746 V4bc Oostergo rw mopz 55 11  BeOr BeOr verweerd; mat   

 315 747 Gw6 Oostergo ro mopz 32,9   OrBe OrBe verweerd   

 177 748 Gw5c/Gw6a Oostergo r moz 28,2   Be GrBe verweerd; mat   

 177 749 G3 Oostergo r msoz 10,6   dBr ZwBr mat tot geglad   

 177 750 G3b Oostergo r msoz 21  220 Br ZwGr mat tot geglad; min. 1x 
cannelure 

  

 492 751 V4 Oostergo r moz 15,6   GrBe BeGr verweerd; ruw   

 492 752 K2/4 Oostergo r  mop 7   BeGr BeGr verweerd rondgesleten 

 492 753 G5/6 Oostergo r  mop 13,8   WiRo WiRo verweerd verbrand; te hard gewassen 

 492 754 taw/kog? - r hs 31,5  320 BeOr BeGr verweerd; mat eerder TAW dan KOG, type?; Taayke: V2b 

 492 755 Gw4a Oostergo rw mopz 30,6  230 OrBe BeGr verweerd; geglad; 2x 
streepband 

  

 492 756 Gw4a Oostergo rw mopz 55,8  210 GrBe BeGr verweerd; geglad; 2x 
streepband 

  

 493 757 K4 Oostergo r mopz 20,2  175 WiRo WiRo verweerd; geglad rondgesleten; verbrand 

 493 758 G3 Oostergo r mosz 13,2   lOr Gr verweerd; mat tot 
geglad 

  

 493 759 Gw5c Oostergo rw moz 22   lBe lBe verweerd rondgesleten 

 493 760 V4 Oostergo rw moz 36  190 Be BeGr verweerd rondgesleten 

 493 761 V3b Oostergo rw moz 313  210 Be Be verweerd rondgesleten 

 493 762 Ge6 Oostergo rw mo 56,4  170 lBe Gr verweerd   
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 316 763 Gw5c/6 Oostergo ro moz 25,1   OrWi GeWi verweerd   

 316 764 K4/M Oostergo r mo 5,7  100 Gr Gr geglad tot gepolijst relatief kleine diameter (M?) 

 316 765 V3/4 Oostergo r moz 18  180 lBe lBe verweerd; ruw   

 316 766 Gw5c Oostergo r mo 27,3  250 lBe Gr verweerd; mat   

 316 767 Gw5c Oostergo r moz 30,2  190 lOrBe GrRo verweerd; geglad   

 316 768 Gw5/6 Oostergo r mopz 18,2   lBe lGr verweerd; mat   

 316 769 Gw4b Oostergo r mopz 18,5  230 Be Be verweerd; mat; 1x 
streepband 

vage enkele streepband; late Gw4 

 316 770 Gw5/6 Oostergo r mopz 32,3   GrRo Gr verweerd; mat   

 316 771 V4cd Oostergo rw moz 35,7 8 250 lBe lBe verweerd; mat   

 316 772 Gw5c/6c Oostergo rw moz 73,6 10 270 Be lBe verweerd; mat   

 316 773 G4 Oostergo rw mopz 20,1 7  lOrBe lOrBe verweerd; geglad; 3x 
streepband 

  

 316 774 G5/6 Oostergo rw mopz 32,3 9  lOrBe BeGr verweerd; mat   

 316 775 Gw4d Westergo rw mopz 197,9 9 270 LGrBe Gr verweerd; 2x 
streepband 

hoge hals (Gw4a); duidelijk 2-voudig gefacetteerd 
en iets verdikt (Gw4b); past wel in Gw4d Westergo 

 211 776 S type A Westergo r mopz 12,8  180 OrBe BeGr verweerd; ruw   

 211 777 G3 (vroeg) Oostergo rw moscz 29,7 7 200 Gr Gr geglad tot gepolijst; 2x 
G3-streepband: 1x 
onder lip, 1x op 
overgang 
hals/schouder  

  

 210 778 Gw5a Westergo r moz 13,5  150 Be BeGr geglad   

 210 779 K2b (donker) Oostergo r moz 22,9  120 ZwGr dGr verweerd; gepolijst   

 210 780 G3 (klein) Oostergo r moscz 13,2  150 Be Be mat tot geglad   

 209 781 Ge4/Gw4a Oostergo r mosz 29,7  190 WiOr lGr mat tot geglad deels verbrand; vermoedelijk afgebroken op (niet 
aanwezige) streepband 

 209 782 G3 Oostergo r msoz 22,2  275 lBr dGr mat tot geglad randdiam. 250-300 

 283 783 G3b Oostergo w mopz 28,1   BeGr BeGr mat; min. 1x cannelure   
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Spoor VNR Volgnr Type Typologie RWBO Baksel Gewicht 

(g) 

Wand-

dikte 

(mm) 
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(BU) 

Kleur 

(BI) 

Oppervlak Opmerking 

 283 784 G3b Oostergo w msoz 54,5   GrBe GrBe mat; 2x cannelure   

 283 785 V4cd Oostergo r moz 39,2   Be lBe verweerd   

 283 786 G3 (of K4c 
Drenthe) 

Oostergo r msoz 5,6  180 ZwGr Be geglad lijkt ook op K4b Drenthe, zal niet zo zijn 

 283 787 G3 (of K4b 
Drenthe) 

Oostergo r msoz 10,6  190 dOr Gr mat tot geglad lijkt ook op K4c Drenthe, zal niet zo zijn 

 299 788 G3? Oostergo w moscz 43,1   Gr Gr verweerd; geometrisch 
versierd 

deels uitgeloogde magering (sc) 

 299 789 K1 (kleine G3) Oostergo r msoz 9  140 GrBr BrGe geglad   

 299 790 G3 Oostergo r msoz 13,1  200 BrGr Gr mat tot geglad   

 299 791 Gw4b/Gw5b Oostergo r mopz 15,4  230 lBr BeGr mat tot geglad   

 299 792 G3 Oostergo rw moscz 23,7 9 190 dGr BeGr verweerd;  beroet; deels uitgeloogde magering (sc) 

 299 793 G3 Oostergo rw msoz 26,5 8 170 lGr Gr mat   

 299 794 G3 Oostergo rw msoz 51,3 9 230 dGr BrGr geglad beroet 

 282 795 G3b Oostergo w msoz 50 8  Gr Gr verweerd; min. 1x 
cannelure; 3x dellen 
(op schouder in 
driehoek: 2x boven 1x 
daaronder) 

  

 282 796 G3 Oostergo ro msoz 51,6   lOr lGr verweerd; 1x del op 
bovenste helft oor 

  

 282 797 K2 Oostergo r moz 10  120 dGr lGr mat tot geglad   

 282 798 K2/4 Oostergo r moz 10,6  120 RoWi WiRo mat verbrand 

 282 799 Gw5ab Oostergo r moz 15,5  200 dBe Gr verweerd; mat   

 282 800 Gw6c Oostergo r moz 20,4   lBe lBe verweerd; mat   

 282 801 Gw4/5 Oostergo r mopz 13,2   OrBe OrBe mat tot geglad   

 282 802 Gw6a Oostergo r mopz 13,4  190 BeOr BeOr verweerd; geglad   

 282 803 G3 Oostergo r mosz 8,4  110 lGr lGr mat tot geglad   

 282 804 G3 Oostergo r mosz 14,6  200 Gr lGr geglad   
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 282 805 G3a (laat) Oostergo rw mopz 32,6 7  lGrBe lGr geglad   

 282 806 G3a (laat) Oostergo rw moscz 33,2 8 170 Gr dGr geglad   

 282 807 G3/Gw5c Oostergo rw moscz 70,2 7 260 lGrBe GrBe verweerd uitgeloogde magering  (sc) 

 281 808 G3b Oostergo w mopz 23,8 8  dGr Gr gepolijst; 3x cannelure   

 281 809 G3b Oostergo wo mosz 73,1 7  Gr Gr verweerd;met dubbele 
verticale groef en 2x 
dellen onderkant oor 

  

 281 810 G3/4 Oostergo r mopz 9   lBe Gr verweerd   

 281 811 V3 Oostergo r mopz 15,2   Wi Wi verweerd verbrand; rondgesleten 

 281 812 Gw5a Oostergo r mopz 15,9  180 BeWi BeWi verweerd; mat tot 
geglad 

verbrand 

 281 813 K1 Oostergo r moscz 6,1  110 dGr Gr verweerd; geglad uitgeloogde magering (sc); K1 in zin van kleine G3 

 281 814 G3 Oostergo r mosz 8,6  190 lBe lBe verweerd   

 281 815 G3 Oostergo r mosz 9,2  180 GrRo lRoGr verweerd   

 281 816 G3 Oostergo r mosz 19,9   Gr Gr verweerd versleten: lip mist 

 281 817 Gw5b Oostergo rw mopz 27,1 7  RoBe OrGr verweerd   

 284 818 G/V? (KAR-lijst) - b msoz 76,6   dGr WiBe verweerd beroet; mogelijk halffabrikaat spinschijf (diam. 78 
mm / dikte 11 mm): ca 1/4 is afgebroken en mist, 
daarom geen gat in gezet 

 284 819 Gw5a/b Oostergo r moz 9,5  250 lBeWi lBeWi geglad verbrand 

 284 820 V4 Oostergo r moz 10,4   dGr dGr verweerd; geglad   

 284 821 G4/5 Oostergo r moz 10,7   lBe lGrBe verweerd; mat   

 284 822 G4/5 Oostergo r moz 11,1   lGrBr lGrBr verweerd; mat   

 284 823 G4/5 Oostergo r moz 12,8  180 Be Be verweerd; mat tot ruw   

 284 824 Gw6a Westergo r moz 16,4   lBe lGr verweerd; geglad   

 284 825 Gw4a Oostergo r mopz 15,4  190 Or GrOr verweerd; 2x 
streepband 

  

 284 826 G3 Oostergo r msoz 14,1  200 GrOr Gr verweerd   
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 284 827 G3 Oostergo r msoz 14,9  210 GrOr GrOr verweerd   

 284 828 G3 Oostergo r msoz 21,8  230 lGrRo WiOr verweerd   

 284 829 Gw7a Westergo rw moz 37 7 210 GrZw GrZw gepolijst   

 284 830 V3a Oostergo rw mopz 35,5 9  lGrBe lGrBe verweerd; mat   

 284 831 Gw5c Oostergo rw mopz 59,1 8 250 Be Be verweerd; mat   

 284 832 Gw5a (G3) Oostergo rw msoz 42,7 7 210 Be Be verweerd; mat hoge hals en rand 2-voudig gefacetteerd; 
magering en baksel als G3(b) 

 286 833 G3a Oostergo r mosz 9,9  230 lBr BrGr mat tot geglad   

 286 834 G3/4 Oostergo r mosz 11  240 WiOr OrBe geglad   

 286 835 G3b (K4b 
Drenthe/G7 
Drenthe) 

Oostergo r mosz 12,4  240 ZwGr ZwGr geglad op gebied van randvorm zou het een proto-
Angelsaks kunnen zijn 

 286 836 G3/4 Oostergo r mosz 19,3  290 Br Br geglad   

 286 837 Gw5a Oostergo rw mopz 33 8 230 Be Be mat   

 286 838 G3 Oostergo rw moscz 33,3 9 220 dBe dBe verweerd deels uitgeloogde magering (sc); geen 
cannelure/halsafzet 

 285 839 G3b Oostergo w moz 26,7 10  Be BeGr verweerd; 2x 
cannelure 

  

 285 840 G3b? Oostergo w msoz 16,2 7  lBr dGr mat; min. 2x del   

 285 841 G3b Oostergo w msoz 33,7 9  dBr dBr verweerd; min. 1x 
cannelure 

  

 285 842 G4/5 Oostergo r moz 7,8   Be BeGr mat   

 285 843 Gw5c/Ge5 Oostergo r moz 15,7  175 lBe lGrBe mat tot geglad randdiam. 150-200 

 285 844 G3/4 Oostergo r mopz 8,5  230 dBe Gr mat   

 285 845 G3/4 Oostergo r mopz 9   GrBe BeGr mat   

 285 846 G3/4 Oostergo r mopz 10,6   WiBe WiBe mat tot geglad verbrand 

 285 847 G4/5 Oostergo r mopz 12  240 Be lBe verweerd; mat tot 
geglad 

  

 285 848 K1/G3 (klein) Oostergo r msoz 11  160 lBeGr Be verweerd   
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 285 849 G3a (laat) Oostergo rw msoz 35,2 8 270 Be dBe geglad   

 285 850 G3b Oostergo rw msoz 76,9 10 480 GrBr dGr verweerd; mat; 2x 
verticale groef van 
circa vingertop breed, 
naast elkaar op de hals  

  

 132 851 G3b Oostergo r msoz 30,2  230 dBe/lBr Gr geglad tot gepolijst; 
min. 1x cannelure 

  

 137 852 Gw5b Oostergo rw moz 29,1 7 200 lBe lGrBe mat   

 134 853 G3 Oostergo r msoz 9,2  170 ZwBr lBr verweerd; mat   

 134 854 G3/4 Oostergo r msoz 20,8   dBr dBr verweerd   

 134 855 Gw5a Westergo rw mopz 39,7 7 190 ZwBr GrBe geglad tot gepolijst   

 135 856 G3a Oostergo rw msopz 84,6 6 220 dBr BrGr verweerd; mat tot 
geglad 

  

 144 857 V4 Oostergo r mopz 30   Be Be verweerd; ruw rondgesleten 

 144 858 Gw5? Oostergo rw moz 61,9 8  BeGr BeGr verweerd; geglad rondgesleten 

 144 859 G/V - rw mopz 64,5 11  Be Be verweerd; mat rondgesleten 

 269 860 Gw4/5 Oostergo w mopz 13,3  225 lBe Be mat tot geglad randdiam. 200-250 

 267 861 G3/4? Oostergo r mosc(p)z 16,1  340 lGr lGr verweerd; ruw   

 267 862 S type B Westergo r msoz 14,7  225 dBr dBr verweerd; mat zie afb. 38.7 Taayke 1996 I; randdiam. 200-250 

 267 863 G3/4 Oostergo r msoz 18,4  170 dBr dBr     

 866 864 Ge4/5 Oostergo r mo(z) 13  150 dBe dBe verweerd;    

 866 865 Gw4a Oostergo r mo(z) 14  200 GrBe Gr verweerd; geglad; 3x 
streepband 

  

 866 866 G4/5 Oostergo r mo(z) 43,9   OrBe OrBe mat   

 866 867 V4a Oostergo r mo(z) 48,6  280 Be Gr verweerd; ruw   

 866 868 Gw5c Oostergo r mopz 25,7  260 OrBe BeGr verweerd; mat tot ruw   

 866 869 Gw5ab Oostergo r mopz 45,5  290 Be Be verweerd; mat   
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 866 870 V3b Oostergo rw moz 27,5 7 170 BrOr lGr verweerd; mat   

 866 871 Gw4c Westergo rw mopz 50,7 8 240 lOrBe BeGr mat tot geglad; 2x 
streepband 

  

 866 872 Gw5bc Oostergo rw mopz 66,1 9 270 Be Be verweerd; mat   

 866 873 Gw4c Westergo rw mopz 69,1 9 270 lBe GrBe verweerd; mat; 2x 
streepband  

  

 866 874 zeef Oostergo rwb moz 183,3 10 160 lGrBe lGrBe mat tot geglad wanddikte 7-13 mm (top-bodem); primaire 
doorboring diam. 60 mm; qua vorm als Taayke IV 
1996, afb. 31.13; maar met gat als in zeef: afb. 
33.2 & 33.3 

 268 875 V3a Oostergo rw mopz 127,3 11 410 lBe lBe mat tot geglad   

 874 876 V2b Oostergo r mopz 23,6  200 BrGr BrGr mat   

2101 875 877 K5b Oostergo w moz 25,2 8  lBe lGrBe verweerd; geglad tot 
gepolijst 

lip van de rand ontbreekt 

2101 875 878 Gw8a (vroeg) Oostergo rw moz 1449,6 10 280 Be BrGr verweerd; mat aanslag; lijkt ook wel wat op Gw6a Westergo 
(Taayke 1996 I, afb. 19.3) 

 279 879 G3/4 Oostergo r msoz 9,9  170 BeGr BeGr verweerd; mat   

 441 880 G3 Oostergo r msoz 30,2  240 dGr dGr verweerd   

 432 881 G3b Oostergo r moscz 23,2   Be BeGr verweerd; min. 1x 
cannelure 

uitgeloogde magering (sc); hoort mogelijk bij 
ID882, maar past niet 

 432 882 G3b Oostergo r moscz 33,5  180 Be GrBe verweerd; min. 1x 
cannelure 

uitgeloogde magering (sc); hoort mogelijk bij 
ID881, maar past niet 

 431 883 G3/4 Oostergo r msoz 18   lGrBe lGrBe verweerd   

 431 884 G3/4 Oostergo r msoz 27,3   Be Be verweerd; geglad   

 16 885 Gw4a Oostergo r moz 12,2  180 lBeGr dBe verweerd; min. 1x 
streepband 

rondgesleten 

 16 886 G4/5 Oostergo r moz 20,6  300 gr Be verweerd; mat tot 
geglad 

  

 16 887 Gw5 Oostergo r moz 27,5  270 lBe Gr verweerd; mat   

 16 888 V3b Oostergo r moz 27,9  260 lOrBe Gr verweerd; mat tot ruw   

 16 889 V3a Oostergo r moz 29,4  220 dBe Be verweerd; ruw   
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 16 890 v4a Oostergo r moz 39  240 Be Be verweerd; mat deels verbrand 

 16 891 v3b Oostergo r mopz 13,3   OrRo OrRo verweerd; ruw deels verbrand 

 16 892 G/K - r mopz 14,6   dBe Be verweerd; mat tot 
geglad 

  

 16 893 Gw5c Oostergo r mopz 14,9   lBe Be verweerd   

 16 894 G4/5 Oostergo r mopz 15,7   OrBe RoOr geglad   

 16 895 Gw4/5 Oostergo r mopz 38  290 lGrRo lRoGr geglad   

 16 896 Gw5c/6c? Oostergo r mopz 38,9  190 dBe lGrBe verweerd; mat   

 16 897 G3 Oostergo r msoz 15,3  220 lOrBe lRoBe verweerd   

 16 898 G3a Oostergo r msoz 20,2  160 dGrBr dGr glad tot gepolijst; 1x 
G3 streepband 

  

 16 899 V4b Westergo rw moz 53,3 7 250 Br Br mat tot ruw zie Taayke 1996 I, afb. 31.3 

 16 900 G3b Oostergo rw msoz 48,1 7 210 ZwBr dBr glad tot gepolijst; 1x 
cannelure 

  

 16 901 Gw4a Oostergo rw mopz 166 10 190 lBeGr Be verweerd; mat; 2x 
streepband  

1x diepe del onderkant oor 

 16 902 G3/Ge4 Oostergo rw msoz 55,3 7 170 lRoBe WiGr verweerd; mat 1x del bovenkant oor, 1x del onderkant oor; oor 
vast aan bovenkant rand (Ge4 dan ivm diameter, 
maar geen streepband!) 

 16 903 G3b Oostergo rw msoz 113,1 6 180 lRobe lRoGr verweerd; mat zonder cannelure (een der velen), maar met oor 
(komt niet voor bij G3a) 

2031 242 905 v4bc Oostergo rw moz 10,5   Gr Gr verweerd beroet 

2013 212 906 indet. Oostergo r moz 2,7   lBe lBe verweerd;    

2013 212 907 indet. Oostergo r moz 2,9   lBe lBe verweerd; mat   

2013 212 908 K4 Oostergo r moz 4,7   BeGr BeGr verweerd; geglad randdiam: 120-180 

2013 212 909 Gw6a Oostergo r mopz 7,1   wiBe Gr geglad randdiam: 200-250 

2013 212 910 G4/5 Oostergo ro moz 14,6   dBe dBe verweerd; mat; 1x del del op bovenkant van oor; onderkant oor 
ontbreekt 

1025 108 911 indet. Oostergo r moz 1,9   Be Be verweerd   

1025 108 912 indet. Oostergo r moz 4,1   Be BeGr verweerd   
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2029 241 913 Gw5a Oostergo r moz 20,6  220 dBr dBr verweerd; geglad   

2013 213 914 indet. Oostergo r moz 7,6   BrGr BrGr verweerd; mat   

2013 880 915 K2/K4 Oostergo r moz 3   ZwGr ZwGr verweerd   

2013 880 916 S type A Westergo r moz 6,4   Gr Gr verweerd; mat   

2013 880 917 G3/Gw4a Oostergo r mopz 10,7  180 lBe lRoGr verweerd; mat tot 
geglad 

  

2031 242 918 V3a Oostergo r moz 7,9   GrBe lGrBe verweerd   

2027 877 919 Ge4/Ge5a Oostergo r mopz 15,2  150 GeBe GeBe geglad gelige aanslag op scherf 

2002 216 920 K2b Oostergo rwb mo(p)z 310,9 7 98 lGrBe lGrBe mat tot geglad complete pot; vanwege compleetheid volledige 
magering niet zichtbaar: potgruis?; beroet onder 

1242 497 921 M Oostergo rwbo moz 124,9 7 58 GeBe GeBe verweerd; mat tot ruw archeologisch complete pot (een van twee oortjes 
mist); kleine K2b/Gw5 

2013 160 922 Gw5bc Oostergo rwbo mopz 1208,3 7 170 lOrBe lOrBe verweerd; mat complete pot; deels bestaand uit verbrande 
scherven!; ondanks compleetheid volledige 
magering zichtbaar 

2027 204 923 buikamfoor-
achtig 

- rwbo mopz 2225,7 10 128 OrBe BeGr geglad archeologisch complete pot: buikamfoor-achtig 
(een van de twee oren mist); beroet onder 

2005 217 924 Gw4a Oostergo rwbo mo(sp)z 2128,6 8 170 Be GrBe geglad; 3x streepband; 
oren versierd met 3x 
strepen verticaal die 
aan onderkant oor 
diagonaal splitsen (9 
lijnen) in 3x del 

complete pot; vanwege compleetheid volledige 
magering niet zichtbaar: potgruis/steengruis?; 
beroet onder 
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Bijlage 4.3: keramische artefacten 

ID VNR Spoor Aantal Gewicht 

(g) 

Magering Kleur Primair/Secundair Interpretatie Hoogte/dikte 

(mm) 

Diam. (mm) Diam. gat (mm) Opmerkingen 

1 68 1023 1 9,6 mopsc Be/Gr secundair speelsteen 12 29  onregelmatig afgerond 

2 102 1025 1 6,6 ms lGr/lBr secundair speelsteen 5 34  onregelmatig afgerond 

3 102 1025 1 9,4 moz Be/dGr secundair speelsteen 9 33  onregelmatig afgerond 

4 102 1025 1 11 moz Be secundair speelsteen 11 33  onregelmatig afgerond 

5 284  1 16,3 mpsc BeGr primair spinsteen/weefgewicht: 
afgeplat, dubbelkonisch 

27 70 40 ca. 20% over 

6 284  1 76,4 msoz BeWi / 
ZwGr 

secundair spinschijf; halffabrikaat 12 80  is halffabrikaat; 15% is afgebroken, 
waarschijnlijk tijdens bewerken, 
daarom mist het gat ook. 

7 152 2003 1 6,7 mz ZwGr secundair spinschijf 6 60 10 ca. 45% over 

8 107 1025 1 9,5 ms BrGr secundair speelsteen 6,5 34  80% over 

9 346 1162 1 13,5 mopz GrBr secundair speelsteen 7 35  onregelmatig afgerond: diam varieert 
tussen 33-38 mm 

10 359 1191 1 4,8 mpoz GeBe secundair hoekige speelsteen 7 25  onregelmatig vijfhoekig, wel 
opzettelijk zo gemaakt 

11 40 1027 1 111,1 mo BeWi primair deksel/bakplaat 22 270  15% over; verbrand 

12 401  1 4,9 mo(p) OrBe primair ovaal balletje; lijkt te 
klein voor slingerkogel 

26 19  ovaal balletje, dat eindigt op een 
onregelmatige punt 

13 3 1002 2 87,2 mpo RoWi primair stuk van een plaat 
(haard of bakplaat?) 

22   onregelmatig plat fragment van een 
soort plaat; verbrand 

14 3 1002 1 63,6 mo Rowi primair weefgewicht: type D 40 100 30 ca. 10% over; verbrand 

15 3 1002 1 16,2 moz Be / 
BeGr 

secundair spinschijf: halffabrikaat 7,5 43 7 halffabrikaat: boorgaten beide zijden 
sluiten niet aan 

16 68 1023 1 12,1 mpoz BrGr primair deksel / bakplaat 18   fragment (minder dan 5%) 

17 68 1023 1 11 mso lBrgGr secundair spinschijf 6 42 8 40% over; onregelmatig afgerond 

18 68 1023 1 18,5 msoz lBrGr / 
Gr 

secundair spinschijf 8 44 6,5 onregelmatig afgerond 
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ID VNR Spoor Aantal Gewicht 

(g) 

Magering Kleur Primair/Secundair Interpretatie Hoogte/dikte 

(mm) 

Diam. (mm) Diam. gat (mm) Opmerkingen 

19 372 1179 1 6,5 mpz BrGr primair spinsteen: 
dubbelkonisch 

25 30 9 30% over; versiering aan buitenkant 
bestaande uit verticale groeven; 
regelmatige bolvorm, licht afgeplat 
(zie H vs diam) 

20 69 1075 1 7,7 mop BrBe / 
BeGr 

secundair speelsteen 7,5 31  vrij regelmatig (ca 29 x 33) 

21 152 2003 1 8,5 mpz Gr / 
BrGr 

secundair speelsteen 7,5 31  90% over; vrij regelmatig 

22 173  1 9,2 moz Be / 
dGr 

secundair speelsteen 8 34  vrij regelmatig, versleten randen 

23 392 1152 1 8,2 mzp dBr / 
dGr 

secundair speelsteen 8 32  vrij ovaal (27 x 34) 

24 318 2059 1 14,7 mso lGr / 
lBeGr 

secundair speelsteen 9,5 35  onregelmatig afgerond 

25 236 1106 1 8 mozp ZwBr / 
Br 

secundair speelsteen 5,5 33  vrij regelmatig (ca. 32 x 34); bollend 
oppervlak en gepolijst, afkomstig van 
buikwand K-type? 

26 107 1025 1 6,6 moz lBe secundair speelsteen 7 27  vrij ovaal (23 x 29) 

27 59 1056 1 9,9 mpz lGrBe / 
BeGr 

secundair speelsteen 8 33  vrij onreglmatig afgerond (31 x 34) 

28 261 2013 1 6,1 mpz Br / 
dGr 

secundair halffabrikaat spinschijf 
/ speelsteen met halve 
doorboring 

8 30 4,5 bevat aan een zijde poging tot 
doorboring: speelsteen of 
halffabrikaat spinschijf? 

29 261 2013 1 22,1 moz Be / 
BeGr 

secundair speelsteen 10 42  onregelmatig afgerond 

30 261 2013 1 18,7 moz Be primair deksel / bakplaat    fragment (minder dan 5%); hoogte 
niet te bepalen, meer dan 15 mm 

31 471 1216 1 11,3 mozs dBrGr secundair spinschijf 8 41 6 ca. 70% over; onregelmatig afgerond 

32 177  1 12,5 mpzo OrGr / 
Be 

secundair spinschijf 9 36 7 iets onregelmatig afgerond 

33 16  1 6,8 mopz lBrGr / 
Gr 

secundair spinschijf 8,5 31 5,5 50% over; iets onregelmatig afgerond 

34 819 442 1 37,2 mo GeBe primair driehoekig 
weefgewicht: type A 

  13 ca. 35% van onderkant; ca. 30% van 
zijkant over; gebroken langs 
doorboring 
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ID VNR Spoor Aantal Gewicht 

(g) 

Magering Kleur Primair/Secundair Interpretatie Hoogte/dikte 

(mm) 

Diam. (mm) Diam. gat (mm) Opmerkingen 

35 10 1018 1 35,5 mo lBeGr primair deksel / bakplaat    ca. 10% over; geen roetsporen 

36 162 2013 1 126,5 mop lBe primair plaat? 25 350  fragment van soort van plaat, of tocht 
bakplaat/deksel? 

37 162 2013 1 129,7 mo Be primair dikwandig aardewerk; 
rw-fragment; 2-voudig 
facet. 

21 240  randwandfragment van dikwandig 
aardewerk 

38 18 1003 1 81,5 mpo(s) OrBe primair bakplaat / deksel 22   ca. 5%? Eerder bakplaat dan deksel 

39 931 2107 3 69,2 mop Gr primair bakplaat / deksel    fragmenten 

40 931 2107 1 27,2 mop lBrGr / 
Gr 

secundair speelsteen / 
halffabrikaat spnschijf 

9 52  of grote speelsteen, of halffabrikaat 
spinschijf (gat mist). 

41 101 1056 1 170,2 mop BeGr / 
DGr 

secundair deksel / bakplaat 23 120  ca. 25% over; is fragment van 
uitgekapte bodem van grote pot 

42 19 1002 1 57 mo Be primair deksel / bakplaat 23   ca. 5% over 

43 615 133 1 6,7 moz Be / Gr secundair speelsteen 9 29  ca. 95% over 

44 505 2107 1 19,4 moz Gr primair bakplaat / deksel 25   fragment (minder dan 5%) 

45 406 1173 1 64,4 mo(p) BeWi primair driehoekig 
weefgewicht: type A 

  11 ipv 3 doorboringen is er maar 1x 
doorboring; ca. 40% over 
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Bijlage 4.4: verbrande kleiresten 

ID VNR Aantal Gewicht (g) Magering Kleur GZI (afronding/vlakke 

zijde/indruk) 

Interpretatie Opmerkingen 

1 220 2 437,7 mo Be / Gr 1z indet. passend; licht bollend dik fragment 
met doorboring; buitenkant bolling 
verbrand/gebakken 

2 36 1 33,2 mo BeWi 1z indet. verbrand 

3 36 1 80,1 mo wiBe 2z; 1a (rand) vloer/haardplaats/KAR 
(deksel/plaat) 

kan ook KAR zijn; verbrand 

4 36 1 68,5 mo RoWi 1a (zijkant+rand); 1i oven- of haardkraag verbrand; rand van haardkraag waar 
pookplek begint; bevat indruk van 
twijg (22 mm dik) die stop voor 
bereiken rand; op plek breuk 
haardkraag afgesleten 

5 299 1 17,6 mo Be 1z; 1i muur (huttenleem): 
wand 

lichte indruk 

6 607 1 30,2 mo dBe 1z muur (huttenleem) tijdens opgraving geraakt met schep 

7 505 3 94,3 mo WiBe 1z vloer / muur 
(huttenleem) ? 

verweerde brokken met vlakke zijde 

8 90 1 8,3 mo WiGe 1z vloer / muur 
(huttenleem) ? 

verbrande brok met vlakke zijde 

9 819 1 41,3 mo dBe / Gr 1a; 1z; 1i muur (huttenleem): 
hoek 

afgeronde zijde, indruk van ca. 10 
mm: twijg? 

10 262 1 40,9 mo Wi / DGr 1z vloer / haardplaats onderkant (dGr) is vlak; bovenkant 
is verbrand (Wi) en juist ruw en 
onregelmatig 

11 315 1 48,6 mo BeWi 2z; 1a (rand) vloer/haardplaats/KAR 
(deksel/plaat) 

kan ook KAR zijn; verbrand; 
onderkant beroet 

12 467 1 28 mo Wi 1z; 2i muur (huttenleem): 
wand 

verbrand; indruk van 13 mm en 
indruk van 5 mm 

13 873 5 50,4 mo Be   indet. verweerd 

14 505 3 32,9 mo Be / Gr   indet. verweerd 

15 505 1 40,2 mo WiBe / Gr 1z vloer / muur 
(huttenleem) ? 

brok 



345 
 

16 505 1 4,6 mo BeGr 1i muur (huttenleem) verweerd; feitelijk alleen klei om 
indruk heen bewaard gebleven: 
indruk 18 mm diam. 

17 202 1 13,2 mo Rowi   indet. verbrande en verweerde brok 

18 139 1 177,2 mo WiBe 1a (zijkant+rand); 1i oven- of haardkraag? verbrand; grote versie van ID4: ook 
rand van haardkraag waar pookplek 
begint? ; bevat indruk van staak (44 
mm dik) die stop voor einde 
fragment 

19 162 1 31,9 mo WiBe 1a; 1z muur (huttenleem): 
wand / hoek 

halfrond stuk, geen indruk echter 

20 283 1 11,2 mop lRoGr 1z indet. kan ook versleten AWH/KAR zijn 

21 794 1 20,5 mo Wi 2z muur (huttenleem) verbrande brok met vlakke zijden 

22 344 2 29,2 mo Be   indet. verweerde brokken; 1x verbrand 

23 58 1 3,4 mo Ro   indet. verweerd 

24 58 1 24,7 mo RoWi 1a; 2 z muur (huttenleem) verweerd; verbrand 

25 261 2 50,6 mo Be   indet. verweerde brokken; 1x verbrand 

26 669 1 4,5 mo BrBe   indet. verweerd 

27 414 1 10,4 mo WiBe 1z; 1i muur (huttenleem) verweerd 

28 285 1 21,7 mo WiBe 1z vloer / muur 
(huttenleem) ? 

verbrand 

29 31 1 23,9 mo Be   indet. verweerd; verbrand 

30 16 1 44,8 mo WiBe 3z muur (huttenleem)? licht gebogen stuk met 3 vlakke 
zijden 

31 316 2 21,3 mo Rowi   indet.  verweerd; verbrand 

32 316 1 23,7 mo BeWi 1z vloer / muur 
(huttenleem) ? 

verweerd; verbrand 

33 316 1 14,2 mo RoBe 3i muur (huttenleem): 
wand 

verweerd; verbrand; 3 indrukken, 
elk 3-4 mm in diam. 

34 320 1 55,7 mo Be   indet. verweerd 

35 349 7 31,2 mo BeWi   indet. verweerd; verbrand 5x 

36 349 1 7,8 mo lGr 1i muur (huttenleem) indruk 8 mm; verweerd 

37 349 1 19,3 mo BeWi 1z vloer / muur 
(huttenleem) ? 

verweerd; verbrand 
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38 215 1 36,3 mo lBe / BrZw   vloer? verweerde brok 

39 63 2 0,8 mo Wi   indet. verweerd; verbrand 

40 181 1 7,2 mo BeWi   indet. verweerd; verbrand 

41 358 3 6,3 mo BeWi 
(RoWi) 

  indet. verweerd; verbrand 

42 107 52 129,2 mo WiGr   indet.  verweerd; verbrand 

43 107 1 3,5 mo WiGr 1z vloer / muur 
(huttenleem) ? 

verbrand 

44 936 1 4,8 mo Wi   indet. verweerd; verbrand 

45 592 1 2,1 mo Be   indet. / kan ook OCOP 
zijn 

brokje mix VKL/OCOP 

46 394 1 2 mo Wi 1z vloer / muur 
(huttenleem) ? 

verweerd; verbrand 

47 29 1 5,9 mo lGr / Gr   indet. brokje, kan ook verweerd AWH of 
KAR zijn 

48 730 2 5,4 mo RoWi   indet. verweerd; verbrand 

49 25 5 25,4 mo GeBe   indet. brokjes mix VKL/OCOP 

50 25 3 16,1 mo GrWi   indet. verweerd; verbrand 

51 342 1 9,8 moz BeGr 1z indet./KAR kan ook verweerde KAR zijn 

52 68 26 105,9 mo GrWi   indet. verweerd; verbrand 

53 68 1 6,8 mo GrWi 1i muur (huttenleem) indruk 5 mm; verweerd; verbrand 

54 68 5 49,8 mo GrWi 1z vloer / muur 
(huttenleem) ? 

verweerd; verbrand 

55 69 1 19,4 mo wiBe 1a indet. (bolletje) onregelmatig bolletje VKL van ca. 24 
x 33 mm 

56 290 6 24,2 mo lBe   indet. verweerd; verbrand 

57 589 7 17,4 mo WiBe   indet. verweerd; verbrand 

58 323 1 13,6 mo Be   indet. verweerd 

59 723 1 1,9 mo WiBe   indet. verweerd; verbrand 

60 372 1 2,6 mo Wi   indet. verweerd; verbrand 

61 607 1 2,2 mo Wi   indet. verweerd; verbrand 

62 607 2 17,2 mo Wi/Gr 2z indet. / KAR/AWH? verbrande; verweerde AWH/KAR 



347 
 

63 490 2 25,2 mo Be   indet. verweerde brokjes 

64 490 1 4,9 mo Wi   indet. verweerd; verbrand 

65 435 3 54,6 mo BeGr   indet. verweerde brokken 

66 736 1 6,3 mo Be   indet. verweerd 

67 615 1 3,6 mo Wi   indet. verweerd; verbrand 

68 615 1 3,2 mo Wi 1z vloer / muur 
(huttenleem) ? 

verweerd; verbrand 

69 713 10 19,1 mo lBe   indet. brokjes; verweerd; verbrand (4x) 

70 43 1 1,8 mo BeWi   indet. verweerd; verbrand 

71 709 2 10,2 mo RoBe   indet. / KAR/AWH? verweerd 

72 211 3 10,4 mo WiBe   indet. verweerd; verbrand 

73 707 1 6,4 mo BeWi 1z vloer / muur 
(huttenleem) ? 

verweerd; verbrand 

74 707 2 7,2 mo BeWi   indet. verweerd; verbrand 1x 

75 596 1 2,8 mo WiBe   indet. verweerd; verbrand 

76 46 2 2,3 mo Wi   indet. verweerd; verbrand 

77 46 3 5,2 mo Be   indet. verweerd 

78 851 1 4,6 mo Wi 1z vloer / muur 
(huttenleem) ? 

verweerd; verbrand 

79 82 1 13,8 mo lGr 1z vloer/muur 
(huttenleem)/KAR 
(deksel/plaat) 

verbrand 

80 88 2 11,7 mo BeWi   indet. verweerd; verbrand 

81 380 1 7,7 mo lBe   indet. verweerd 

82 321 3 7,7 mo GrWi   indet. verweerd; verbrand 

83 361 2 6,8 mo Rowi   indet. verweerd; verbrand 

84 518 1 1,7 mo GeBe   indet. verweerd; verbrand 

85 654 1 1,3 mo lGrBe   indet. verweerd 

86 4 1 3,7 h Ro   indet. / BKS/DKP ? verweerd brokje 

87 284 1 14,2 mo WiBe   indet. verweerd; verbrand 

88 102 3 16,7 mo BeWi   indet. verweerd; verbrand 
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89 102 1 1,9 mo Be/Gr   indet. / KAR/AWH? verweerd 

90 24 1 2,2 mo Wi   indet. verweerd; verbrand 

91 852 1 1,8 mo Wi 1z vloer / muur 
(huttenleem) ? 

verweerd; verbrand 

92 293 1 2,5 mo lBrGr   indet. verweerd 

93 487 1 6,2 mo WiBe 1z vloer / muur 
(huttenleem) ? 

verweerd; verbrand 

94 595 2 2 mo WiBe   indet. verweerd; verbrand 1x 

95 501 1 1,4 mo BeWi   indet. verweerd; verbrand 

96 911 1 2,4 mo Be   indet. verweerd 

97 75 1 13,2 mop dBe   indet. verweerd 

98 503 1 5,7 mo lBe 1z vloer / muur 
(huttenleem) ? 

verweerd; verbrand 

99 503 1 6,2 m Ro   indet. / BKS/DKP ? verweerd 

100 712 1 5,9 mo GrBr   indet. verweerd 

101 512 2 14,8 mo Wi/Gr   indet. verweerd; verbrand 

102 62 2 3,1 mo BeWi   indet. verweerd; verbrand 

103 331 1 6,5 mo lBe   indet. verweerd; verbrand 

104 625 1 8,8 mo BeWi 1z vloer / muur 
(huttenleem) ? 

verweerd; verbrand 

105 920 1 2,6 mo Wi   indet. verweerd; verbrand 

106 151 1 3,5 mo BeWi   indet. verweerd; verbrand 

 



Bijlage 5.1: basisgegevens botanische monsters

Vnr Materiaal Fase Spoor Aard spoor

205 MEZ 4 2013 waterput

249 MEZ 4 1106 vuile terplaag

450 MEZ 4 1212 sloot

451 MEZ 4 1212 sloot

904 MEZ 4 303 oude bouwvoor

901 MEZ 5 301 sloot

481 MEZ 6 2103 waterput

658 MEZ 6 335 waterput

666 MEZ 6 214 oude bouwvoor

385 MEZ 2a 1111 oud loopvlak

556 MEZ 2a 21 oud loopvlak

184 MEZ 2b (ANT) 2002 waterput

186 MEZ 2b (ANT) 2005 waterput

375 MEZ 2b (ANT) 1210 aslaag

402 MEZ 2b (ANT) 1173 aslaag

417 MEZ 2b (ANT) 2110 waterkuil

474 MEZ 2b (ANT) 1210 aslaag

482 MEZ 2b (ANT) 2115 waterput

777 MEZ 2b (ANT) 2117 waterkuil

778 MEZ 2b (ANT) 432 oud loopvlak/woonlaag

779 MEZ 2b (ANT) 427 woonlaag

782 MEZ 2b (ANT) 559 mest

784 MEZ 2b (ANT) 564 mest

797 MEZ 2b (ANT) 458 waterkuil

801 MEZ 2b (ANT) 418 waterkuil

908 MEZ 2b (ANT) 321 oud loopvlak

197 MEZ 3 (NAT) 2026 sloot

562 MEZ 4? 91 waterput

108 MZEEF 4 1025 vuile terplaag

212 MZEEF 4 2013 waterput

213 MZEEF 4 2013 waterput

222 MZEEF 4 2022 greppel

242 MZEEF 4 2031 kuil

245 MZEEF 4 2039 sloot

246 MZEEF 4 2038 sloot

384 MZEEF 4 1215 sloot

421 MZEEF 4 2107 waterput

749 MZEEF 4 2124 waterput

751 MZEEF 4 2124 waterput

752 MZEEF 4 2124 waterput

106 MZEEF 6 1075 vuile terplaag

110 MZEEF 6 1079 oude bouwvoor

111 MZEEF 6 1079 oude bouwvoor

112 MZEEF 6 1079 oude bouwvoor

113 MZEEF 6 1079 oude bouwvoor

114 MZEEF 6 1079 oude bouwvoor

368 MZEEF 6 1198 waterput

423 MZEEF 6 2100 waterput

429 MZEEF 6 2103 waterput

438 MZEEF 6 2101 waterput

619 MZEEF 6 198 vuile terplaag



103 MZEEF 1/2 1070 kuil

104 MZEEF 5/6 1074 natuurlijk

129 MZEEF 5/6 1085 oud loopvlak

241 MZEEF 5/6 2029 sloot

200 MZEEF 2b (ANT) 2005 waterput

201 MZEEF 2b (ANT) 2002 waterput

386 MZEEF 2b (ANT) 1109 vuile terplaag

422 MZEEF 2b (ANT) 2109 kuil

748 MZEEF 2b (ANT) 561 mest

881 MZEEF 2b (ANT) 2005 waterput

199 MZEEF 2b (NAT) 2011 greppel

223 MZEEF 3 (NAT) 2026 sloot

383 MZEEF 4/8a 1212 sloot

221 MZEEF 4? 2025 sloot

183 MZEEF 7a 2027 sloot

877 MZEEF 7a 2027 sloot



Bijlage 5.2: MEZ-determinatielijst

fase 2a 2a 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 3 4? 4 4 4 4 4 5 6 6 6

c taxon deel \ vondstnr. 385 556 184 186 375 402 417 474 482 777 778 779 782 784 797 801 908 197 562 205 249 450 451 904 901 481 658 666

v Hordeum vulgare vrucht 1 1 1 2 3 1 3 2

v Hordeum vulgare aarspil 1 2 1 3 1 3

n Linum usitatisimum zaad x 5 19 3 24 3,1 1

n Linum usitatisimum vrucht x x

n Triticum dicoccon glumebase 2

v Triticum dicoccon vrucht 1 1

v Triticum dicoccon glumebase 2 2 1

v Triticeae vrucht 2

n Anagallis arvensis zaad 1

v Atriplex patula/prostrata vrucht 4 1 1 3 1

n Atriplex patula/prostrata vrucht 2 12 254 1 11 16 19 10 38 58 26 1 1 6 148 28 13 39 21 26 3

n Carduus crispus vrucht 2

n Chenopodium album vrucht 1 2 4 1 1 2 6

n Chenopodium ficifolium vrucht 3 5 2 2 2 32 4 10 12 2

v Chenopodium ficifolium vrucht 1 2 1

n Chenopodium glaucum/rubrum vrucht 3 2 1 47 10 8 32 1 2 64 1 1 90 10 15 19

n Cirsium arvense vrucht 1 1 1 2 1

n Descurainia sophia zaad 1

v Euphorbia helioscopia vrucht 2

n Fallopia convolvulus vrucht 1

n Hyoscyamus niger zaad 1

n Matricaria chamomilla vrucht 1

n Persicaria lapathifolia vrucht 1 5

n Persicaria maculosa vrucht 2 2

n Poa annua vrucht 1 1

v Poa annua vrucht 1

n Polygonum aviculare vrucht 2 5 3 2 2

n Rumex obtusifolius vrucht 1

n Solanum nigrum zaad 1 1

n Sonchus asper vrucht 4 2

n Sonchus oleaceus vrucht 1

n Stellaria media zaad 1 15 2 2 2 1 1

n Tripleurospermum maritimum vrucht 1

n Urtica dioica vrucht 1 1 3 93

n Urtica urens vrucht 2 4 1 10

n Apium graveolens vrucht 4

n Aster tripolium vrucht 2

n Atriplex littoralis vrucht 1 3 2

n Carex distans vrucht 2 10 2 1 25 10 6 6 1 4 6

n Glaux maritima zaad 1 2 1 5 8 19 22 8 12 26 6 1 1 1 5

v Glaux maritima zaad 1

CULTUURGEWASSEN

AKKER EN NEDERZETTING

KWELDER



n Limonium vulgare perianth 3 2 21 41 4 14 2

n Plantago major zaad 1 1 10 3 7 16 1 5 24 22 6 7 155

v Plantago major zaad 1 2 1

n Plantago major vrucht 1

n Potentilla anserina vrucht 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 87 31 25 51 44

v Potentilla anserina vrucht 1 1

n Puccinnellia vrucht 1

n Puccinnellia maritima vrucht 2 1 1 68 1

n Salicornia europaea zaad 1 2 1 13 4 13 13 10 12 2 14 2

n Spergularia media zaad 4 10 4 2

n Spergularia salina zaad 1 1 1

n Suaeda maritima vrucht 13 3 6 4 4 1 17 4 1 4 4 2

v Suaeda maritima vrucht 1 1

n Triglochin maritima vrucht 1 2 33 2 1 13 6

n Triglochin maritima zaad 32 2 4 5 3 1 2 1 2 10

v Triglochin maritima zaad 1 1 1

n Alisma zaad 3 1

n Bolboschoenus maritimus vrucht 25 86 35 9 4 1 16 36 24 22 35 75 385 6 4 23 61 30 165 3 4

v Bolboschoenus maritimus vrucht 1 1 2 5 1

v Bolboschoenus maritimus wortelknol 1 1

m Bolboschoenus maritimus vrucht 1

n Brassica nigra zaad 1

n Carex otrubae vrucht 1 1 8 1 37 38

n Cladium mariscus vrucht 1

n Daphnia ephippium 8 1

n Daphnia spp ephippium 9

v Eleocharis palustris vrucht 1 1 27 1 12 4 3

n Eleocharis palustris vrucht 3 46 2 52 13 1 2 251 18 134 138

n Galium palustre vrucht 1

n Hippuris vulgaris vrucht 1

n Hydrocotile vulgaris vrucht 2 2 1 1 1 1 4 1

n Lemna vrucht 7 15

n Lycopus europaeus vrucht 3 15 1 1 3 1 8 1 5 1 2

n Lythrum salicaria zaad 8 1 1 1

n Phragmites australis stengel x

n Phragmites australis vrucht 1 1 31 3 25 2

n Potamogeton natans vrucht 1

n Ranunculus subg. Batrachium vrucht 1 4 4

n Ranunculus sceleratus vrucht 1 1 4 1 12 6 7 7

v Schoenoplectus tabernaemontani vrucht 2 1

n Schoenoplectus tabernaemontani vrucht 1 7 1 2 1 1 3 5 11 12 7 17 4 1 2 30 123 10 9

n Solanum dulcamara zaad 1 1 1

n Thalictrum flavum vrucht 1 x 1 1

n zannichellia palustris pedicellata vrucht 1

n Alopecurus geniculatus vrucht 1 1 8 1 1 4 6

v Alopecurus geniculatus vrucht 1

GRASLANDEN

ZOET TOT BRAK WATER EN OEVERS



n Bellis perennis vrucht 1

n Leontodon autumnalis vrucht 1 1 11

n Linum catharticum zaad 1

n Pastinaca sativa vrucht 1

n Poa pratensis/trivialis vrucht 10 16 3 18 6 3 3 9

n Prunella vulgaris vrucht 4 5

n Ranunculus acris/repens vrucht 4 1 1 4 4

n Ranunculus sardous vrucht 1 14 90 35 4 76 37

v Ranunculus sardous vrucht 1 2

n Rumex acetosa vrucht 1

n Rumex maritimus perianth 1

n Silene flos-cuculi zaad 1 1 2

n Taraxacum officinale vrucht 1

n Calluna vulgaris blad x x x xxx 1

n Erica tetralix blad 2 3 4 12 8 15,2 2 8 1

n Erica/Calluna zaad 1

n Myrica gale vrucht 1 1 1

n Potentilla erecta vrucht 2

n Stellaria palustris zaad 1

n Sphagnum blad x x x x x x x x xx xx x xxx x xxx x x x x xxx x xxx x x x

n Sphagnum puur x x x x

n Sphagnum takjes x x 1 x

n Betula zaad 1

n Rubus fruticosus vrucht 1 1

n Agrostis vrucht 2 1 1 3 11 1 7 16

v Agrostis vrucht 1 1 1

n Apiaceae vrucht 1 2 1 5 4 6

v Bromus vrucht 1

n Bryophyta takjes x x x xxx

n Carex urn 2 1

n Carex vrucht 1 1 7 10 1 1 1 1 3 4

v Carex vrucht 1 1

n Carex acuta/elata/nigra/trinervis vrucht 2

n Carex spp vrucht 14 33 4

n Cerastium zaad 1 4 1 2 1 2

v Cerastium zaad 1

n cf. Carduus vrucht 3

v cf. Hordeum vulgare vrucht 2

n cf. Schoenoplectus tabernaemontani vrucht 1

v cf. Urtica urens vrucht 1

v Cyperaceae stengel x

n Euphrasia/Odontites vrucht 2

v Fabaceae zaad 4 1 2

n Formicidae hoofd 1 2

n Galeopsis vrucht 1 2 1

VEEN EN HEIDE

BOS EN STRUWEEL

OVERIG



n Hypericum vrucht 4

v indet nvt 2

d indet nvt 1 5

n indet knopschub 2 6

n Insect schildjes x

n Juncus zaad 1 x x

v Juncus vrucht 1

v Malvaceae vrucht 1

n Mentha vrucht 10 2 6 1 1 3 18 1 1 8 1 5 4 26

n Persicaria vrucht 1 1 1 1

n Pisces wervels x x

n Poaceae vrucht 1 2 6 2 7

v Poaceae vrucht 1 3 1 2 5

n Rumex vrucht 1 3 1 3

v Rumex vrucht 1 2

n Sonchus vrucht 1 1

n Spergularia zaad 3 1

v Trifolium/medicago zaad 3

n Vaccinium zaad 1

nvt aardewerk x xxx x xx xxx xx xxx x x

n nvt botfragmenten x x x x x x xx x x x x x x x

v nvt botfragmenten x x x xx x xx x x x x

v nvt botfragmenten x x x

nvt grind x

n nvt hout xx xx xx xxx xxx x

v nvt hout x x x x x x x xx x x x x x xx x x xxx x x x x

v nvt mest xx x x

nvt mestslak/ijzerslak x xxx xx x x xx x x x x xx x

n nvt muizenkeutels 1 2

v nvt stengel x x x x x x x x xx x x x x



Bijlage 5.3: MZEEF-determinatielijst

fase 1/2 2 2 2 2 2 2 2 3 4? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5/6 5/6 5/6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7a 7a 4/8a

c taxon deel \ vondstnr. 103 199 200 201 386 422 748 881 223 221 108 212 213 222 242 245 246 384 421 749 751 752 104 129 241 106 110 111 112 113 114 368 423 429 438 619 183 877 383

v Cerealia-type vrucht x 1 1 x x x x x 3

v Hordeum vulgare vrucht 2 2 3 1 2 8 1 8 1 7 1 1 2 3 1 1 2 5 1 3 4 2 1 2

v Hordeum vulgare aarspil 1

n Isatis tinctoria vrucht 12

n Linum usitatissimum zaad 2 3 1 1 2 3

v mest nvt x x x xx

n mestslak? nvt x x x

v stro stengel x x x x x x x 7 x x x 2 x x x

v Triticum dicoccon vrucht 1

n Atriplex patula/prostrata vrucht 66 2 2 1 3 4 34 13 14 5 60 1 1 3 20 4 48

n Brassica nigra zaad 8

n Carduus crispus vrucht 1 2 7

n Chenopodium album vrucht 1 1 1

n Chenopodium glaucum/rubrum vrucht 1

n Cirsium arvense vrucht 6 5

n Cirsium vulgare vrucht 3

n Euphorbia helioscopia vrucht 1

v Euphorbia helioscopia vrucht 2

n Lamium amplexicaule vrucht 1

n Leontodon autumnalis vrucht 3 46 1

v Medicago lupulina vrucht 2

n Persicaria lapathifolia vrucht 1 1 1 3 1 1

n Persicaria maculosa vrucht 2 1 2 3 1

n Polygonum aviculare vrucht 4 1 2 1 2 19 10 2 15

n Potenitlla anserina vrucht 1 1 2 13 6 6 8 1 1 4 58 1 13

n Raphanus raphanistrum vrucht 3

n Raphanus raphanistrum zaad 1

n Solanum nigrum zaad 1

n Sonchus arvensis vrucht 3

n Sonchus arvensis/oleraceus vrucht 1

n Sonchus asper vrucht 3 1

n Sonchus oleaceus vrucht 1 1

n Stellaria media zaad 5

n Thlaspi arvense zaad 2

n Urtica dioica vrucht 8

n Aster tripolium vrucht 1 1

n Atriplex littoralis vrucht 3 1 1 2 4 2 1 1 3

n Carex distans vrucht 3

n Glaux maritima zaad 1 2

v Juncus gerardi vrucht 1 1

n Limonium vulgare vrucht 14 2 2

n Suaeda maritima vrucht 1 1 1 1 1 1

n Triglochin maritima zaad 1 1 1 1 2 17

n Amphibia bot 1

n Apium inundatum vrucht 28

v Bolboschoenus maritimus vrucht 2 1 42 1 1 1

n Bolboschoenus maritimus vrucht 1 239 479 358 199 28 11 60 700 20 178 51 6 55 18 35 31 6 67 145 82 12 40 1

n Carex otrubae vrucht 1 1 51 15

n Carex otrubae urn 4 2

n Ceratophyllum vrucht 7

n cf. Iris pseudacorus zaad 1

n cf. Ruppia cirrhosa vrucht 1

n Cladium mariscus vrucht 1 1

n Eleocharis palustris vrucht 1 1 3 1 1 13 38 4 79 2

n Glyceria fluitans vrucht 1 2

n Hippuris vulgaris zaad 1

n Iris pseudacorus zaad 1 1

n Lycopus europaeus vrucht 5

n Myriophyllum spicatum vrucht 1 2

n Oenanthe aquatica vrucht 1

n Persicaria hydropiper vrucht 1

n Potamogeton vrucht 1 1 4

n Potamogeton klein vrucht 1

n Potamogeton natans vrucht 6

n Ranunculus subg. Batrachium vrucht 5
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n Rumex maritimus/palustris perianth 1

n Rumex hydrolapathum vrucht 3

n Rumex maritimus perianth 1 2 4 6

n Schoenoplectus vrucht 1 1

n Schoenoplectus lacustris vrucht 3

n Schoenoplectus tabernaemontani vrucht 1 4 8 2 1 2 1 5 10 1 220 12 6 2 1

n Solanum dulcamara zaad 2 1 1

n Thalictrum flavum vrucht 1

n Zannichellia palustris subsp. pedicellata vrucht 1 3

n Prunella vulgaris vrucht 1

n Ranunculus acris/repens vrucht 2 1 1 3 14 9 5 1 9 30

n Ranunculus sardous vrucht 13 48 15 10 8 1 4 54 3 2

n Rumex crispus vrucht 1 1 3 3

n Rumex crispus perianth 2 1

n Rumex obtisofolius vrucht 3

n Taraxacum officinale vrucht 2

n Calluna vulgaris takje 7

n Erica tetralix zaad 1

n Erica tetralix blad 2

v Erica/Calluna vrucht 1

n Erica/Calluna vrucht 1

n Myrica gale vrucht 3

n Potentilla erecta vrucht 3

n Rumex acetosella vrucht 1

n Sphagnum blad x x x x 7 x x

n Alnus glutinosa vrucht 1 3

n Alnus/Betula katje 1

n Betula zaad 1 1

n Cornus sanguinea vrucht 1

n Prunus vrucht 1

n Salix knopschub 7

n Salix (recent) knopschub 1

n (wad)slakjes nvt 8

n Amaranthaceae vrucht 1

n Apiaceae vrucht 1 6

n Apiaceae (cf. Oenanthe) vrucht 2

n Asteraceae vrucht 1

n Carduus/Cirsium vrucht 1

n Carex vrucht 1 1 10

n Carex 3-kantig vrucht 2 21 8 1 1

n Carex cf. distans vrucht 6

n Carex cf. panicea vrucht 6

n cf. Avena vrucht 1

n cf. Menyanthes trifoliata vrucht 1

n cf. Myrica gale vrucht 1

n cf. Triticum vrucht 1

n cf. Vicia faba zaad 1

n Cirsium vrucht 1

n Coleoptera nvt x 1

n Cyperaceae vrucht 1 2 4 2

v Cyperaceae stengel x

n Galeopsis vrucht 1 1

n Galium (niet aparine) vrucht 1

n indet nvt 1 x

n indet knop 1 5

v indet stengel x x x

v indet takjes x x

n insect nvt x xx

n Juncus vrucht 1

v Juncus vrucht 1

n Lolium (recent) vrucht 1

n Persicaria vrucht 2 2

n Picea naald 1 xx 3 15 5 1

n Poaceae vrucht 11

v Poaceae vrucht 1 1 x 1 3

n Poaceae spikelets recent vrucht x

n Polygonaceae vrucht 1

n Rumex vrucht 1 1 3 2 1 1 15 5

OVERIG

GRASLANDEN

VEEN EN HEIDE

BOS EN STRUWEEL



v Rumex vrucht 1 1 1

n Rumex cf. obtusifolius vrucht 2

n Stachys vrucht 1

n Zoölogie nvt x x x

n mos blad x x x x x xx x

v muizenkeutel nvt 1 17 1 3 x 1 1

n schelp nvt x 2

12 14 21 23 3 23 11 3 10 3 9 22 3 24 23 12 19 4 6 1 2 3 2 1 16 7 1 4 3 2 1 3 8 15 59 8 36 3 2



Bijlage 5.4: MEZ-abundantielijst

Fase 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 4 4 4 4 4? 4 5 6 6

pr taxon deel 184 186 417 482 777 782 784 797 801 205 249 450 451 562 904 901 481 666

n Anagallis arvensis zaad 1

v Atriplex patula/prostrata vrucht 3 1 1 1

n Atriplex patula/prostrata vrucht 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 2 1

n Carduus crispus vrucht 1

n Chenopodium album vrucht 2 2 2 2 1 1 1

n Chenopodium ficifolium vrucht 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1

v Chenopodium ficifolium vrucht 2 1 1

n Chenopodium glaucum/rubrum vrucht 2 1 2 4 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2

n Cirsium arvense vrucht 2 1 1 1 1

n Descurainia sophia zaad 1

v Euphorbia helioscopia vrucht 1

n Fallopia convolvulus vrucht 1

n Hyoscyamus niger zaad 1

n Matricaria chamomilla vrucht 1

n Persicaria lapathifolia vrucht 1 2

n Persicaria maculosa vrucht 1 2

n Poa annua vrucht 1 1

v Poa annua vrucht 1

n Polygonum aviculare vrucht 2 2 1 1 1

n Rumex obtusifolius vrucht 1

n Solanum nigrum zaad 1 1

n Sonchus asper vrucht 1 1

n Sonchus oleaceus vrucht 1

n Stellaria media zaad 1 3 1 1 3 1 1

n Tripleurospermum maritimum vrucht 1

n Urtica dioica vrucht 1 1 3

n Urtica urens vrucht 2 2 1 2

3 n Apium graveolens vrucht 2

3 n Aster tripolium vrucht 1

3 n Atriplex littoralis vrucht 1 1 1

3 n Carex distans vrucht 2 2 2 3 1 3 2 3 1 1

3 n Glaux maritima zaad 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1

3 v Glaux maritima zaad 2

3 n Limonium vulgare perianth 2 3 3 2 2 2

2 n Plantago major zaad 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3

2 v Plantago major zaad 1 1 1 1

2 n Plantago major vrucht 1

2 n Potentilla anserina vrucht 2 1 2 1 1 1 3 2 2 3 3 3
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2 v Potentilla anserina vrucht 1 1

3 n Puccinnellia vrucht 1

3 n Puccinnellia maritima vrucht 2 1 1 3 1

3 n Salicornia europaea zaad 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1

3 n Spergularia media zaad 2 2 2 1

3 n Spergularia salina zaad 1 1 1

3 n Suaeda maritima vrucht 3 1 3 2 2 1 3 2 1 1 2 2

3 v Suaeda maritima vrucht 2 1

3 n Triglochin maritima vrucht 1 2 3 1 1 2 1

3 n Triglochin maritima zaad 3 2 2 1 2 1 1 1 2

3 v Triglochin maritima zaad 1 1 1

4 n Alisma zaad 1 1

4 n Bolboschoenus maritimus vrucht 4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 1

4 v Bolboschoenus maritimus vrucht 2 1 1 1 1

4 v Bolboschoenus maritimus wortelknol 1

4 m Bolboschoenus maritimus vrucht

4 n Brassica nigra zaad 1

2 n Carex otrubae vrucht 1 1 1 1 3 3

4 n Cladium mariscus vrucht

4 n Daphnia ephippium 2 1

4 n Daphnia spp ephippium 2

4 v Eleocharis palustris vrucht 2 3 1 2 1 1

4 n Eleocharis palustris vrucht 2 3 1 3 1 2 3 4 3 3 3

4 n Galium palustre vrucht 2

4 n Hippuris vulgaris vrucht 1

2 n Hydrocotile vulgaris vrucht 1 1 1 1 2 3 1 1

4 n Lemna vrucht 2 2

4 n Lycopus europaeus vrucht 1 3 1 1 2 1 2 1 3 1

4 n Lythrum salicaria zaad 3 1

4 n Phragmites australis stengel 1

4 n Phragmites australis vrucht 1 3 1 1

4 n Potamogeton natans vrucht 1

2 n Ranunculus sceleratus vrucht 1 1 2 1 2 2 2 2

4 n Ranunculus subg. Batrachium vrucht 1 1 2

4 v Schoenoplectus tabernaemontani vrucht

4 n Schoenoplectus tabernaemontani vrucht 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2

4 n Solanum dulcamara zaad 2 1 2

4 n Thalictrum flavum vrucht 2 1 1

4 n zannichellia palustris pedicellata vrucht 1

2 n Alopecurus geniculatus vrucht 2 1 3 1 2 1 1
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2 v Alopecurus geniculatus vrucht 2

5 n Bellis perennis vrucht 1

2 n Leontodon autumnalis vrucht 1 1 2

6 n Linum catharticum zaad 1

2 n Ranunculus sardous vrucht 1 3 3 3 2 3 3

2 v Ranunculus sardous vrucht 1 1

5 n Pastinaca sativa vrucht 1

2/5 n Poa pratensis/trivialis vrucht 2 3 2 3 1 1 1 2

5 n Prunella vulgaris vrucht 2 1

2/5 n Ranunculus acris/repens vrucht 1 2 1 1 1

5 n Rumex acetosa vrucht 1

2 n Rumex maritimus perianth 1

5 n Silene flos-cuculi zaad 1 1 1

5 n Taraxacum officinale vrucht 1

7 n Calluna vulgaris blad 1 1 1 1 1

7 n Erica tetralix blad 2 2 3 3 3 1 2 2

7 n Erica/Calluna zaad 1

7 n Myrica gale vrucht 1 1 1

7 n Potentilla erecta vrucht 1

7 n Stellaria palustris zaad 1

7 n Sphagnum blad 1 1 1 1 3 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1

7 n Sphagnum puur 10 10 10

7 n Sphagnum takjes 1 1 1 1

9 n Betula zaad 1

9 n Rubus fruticosus vrucht 1 1

21 21 16 16 25 19 27 32 32 34 12 12 12 24 30 31 35 33
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Bijlage 6.1: determinatielijst hout

Vnr. Sub. WP VL SP VU PR CP Datum Spoortype Fase BD ED Bew. NR Fr MNI Taxon Object Beschrijving SC Schors Conditie VK VR VB BWS Opmerkingen bij kenmerken L+ L- B+ B- D+ D- Ø+ Ø- SØ+ SØ- PL max PL min. PV Opmerkingen bij afmetingen Dendro Volgorde

67 . 1 1001 1026 3 . 9 03-06-15 Vuile terplaag 4/8a -12 2050 . 2 1 Prunus sp. Rondhout Rondhout met schors met zeer veel knopen o.i.d. (waterlot-achtig) of lenticellen? 1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . 19,5 1,7 . 1,1 . . . . . . . . Doorsnede ovaal. . 126

138 . 1 1002 2013 . . . 08-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Indeterminatae Stamhout Schilfer stamhout. Sterk ingedroogd. 17a Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 4,5 . 3,0 . 0,2 . . . . . . . . . 177

149 . 1 1002 2027 . . . 09-06-15 Sloot 7a 300 600 . 1 1 Betula sp. Rondhout Half rondhout, sterk doorworteld. Met een licht aangekoolde zijde en een zijtakaanzet.2 Nee Matig Ja Nee Nee Nee . . 8,5 3,5 . . 2,0 . . . . . . . . . 1

155 1 1 1002 2002 . . 25 09-06-15 Waterput 2b -350 200 . 4 1 Quercus sp. Rondhout Rondhout met schors. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . 12,5 . . . . . . 1,4 . . . . Minimale lengte op basis van de totale lengte van de vier fragmenten.. 81

155 2 1 1002 2002 . . 25 09-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 Corylus avellana Rondhout Ovaal rondhout zonder schors, met een kapspoor. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 16,0 2,8 . 2,0 . . . . . . . . . . 86

155 3 1 1002 2002 . . 25 09-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 Corylus avellana Rondhout Rondhout met platte, aangekoolde kopse kant en vraatsporen. 1 Nee Goed Ja Ja Nee Nee . . 9,0 . . . . . . 3,3 . . . . . . 84

155 4 1 1002 2002 . . 25 09-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 Fraxinus excelsior Rondhout Rondhout zonder schors, met vraatsporen en een vlakke zijde (punt). 1 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 20,0 . . . . . . 3,0 . . . . Doorsnede ovaal, 2,7 x 1,7. . 83

155 5 1 1002 2002 . . 25 09-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 Quercus sp. Stamhout Eenzijdig afgerond stuk stamhout. 0 Nee Goed Nee Nee Nee Ja . . 9,5 . 7,8 . 3,8 . . . . . . . . . 85

155 6 1 1002 2002 . . 25 09-06-15 Waterput 2b -350 200 . 2 1 Quercus sp. Rondhout Rondhoutfragmenten met schors, een met verkoolde punt, een andere aangepunt. 1 Ja Goed Ja Ja Nee Ja . . 24,0 . . . . . . 2,0 . . . . Afmetingen van aangekoolde fragment, andere rondhout meet 26 x 2,2 (stamdiameter) en heeft een punt van 3 cm met een puntvorm 1+w.. 82

155 7 1 1002 2002 . . 24 09-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 Quercus sp. . Aangepunt stamhout. . Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 45,0 . . 6,6 . . . 6,3 . . 37,0 1+w De stamdiameter is ovaal, gem. ca. 6,3 x 5,7 cm. . 13

156 . 1 1002 2005 . . 24 09-06-15 Waterput 2b -350 200 . 2 1 Quercus sp. . Aangepunt stamhout uit een eenzijdig gerechte stam. 8 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 57,0 5,8 . . 3,7 . . . . . . . . . 36

200 1 1 1002 2005 10 . . 12-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 Betula sp. Rondhout Rondhout. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . 11,0 . . . . . . 4,0 . . . . . . 71

200 2 1 1002 2005 10 . . 12-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 Pomoideae type Crataegus/Malus/PyrusRondhout Rondhout met compressieknik en afgekapt uiteinde (3,5 cm). 1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . . . . . . . . 1,7 . . . . . . 70

200 3 1 1002 2005 10 . . 12-06-15 Waterput 2b -350 200 . 3 1 Quercus sp. Rondhout Rondhout. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . . . . . . . . 1,0 . . . . . . 69

200 4 1 1002 2005 10 . . 12-06-15 Waterput 2b -350 200 . 2 1 Corylus avellana Stamhout Stamhoutfragmenten. 17a Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . . . . . . . . . . . . . . . 72

200 5 1 1002 2005 10 . . 12-06-15 Waterput 2b -350 200 . 2 1 Indeterminatae Rondhout Rondhout met schors. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . 6,5 . . . . . . 0,7 . . . . . . 87

200 6 1 1002 2005 10 . . 12-06-15 Waterput 2b -350 200 . 2 1 Alnus sp. Rondhout Rondhout met schors. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . 11,0 . . . . . . 1,2 . . . . . . 89

200 7 1 1002 2005 10 . . 12-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 Alnus sp. Rondhout Rondhout zonder schors. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . 4,0 . . . . . . 1,0 . . . . Stamdiameter ovaal, ca. 1 x 0,7 cm. . 88

200 8 1 1002 2005 10 . . 12-06-15 Waterput 2b -350 200 . 2 1 Quercus sp. Stamhout Schilfers stamhout. 17a Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . 3,5 . 2,0 . 0,7 . . . . . . . Afmetingen van grootste fragment. . 90

201 1 1 1002 2002 . . . 12-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 Indeterminatae Stamhout Stamhoutfragment. 17a Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . . . . . . . . . . . . . . . 100

201 2 1 1002 2002 . . . 12-06-15 Waterput 2b -350 200 . 4 1 Salix sp. Rondhout Gespleten rondhoutfragment met schors. 12 Ja Slecht Nee Nee Nee Nee . . 18,5 . 3,5 . 1,0 . . . . . . . . . 103

207 1 1 1002 2013 . . 26 12-06-15 Waterput 4 50 200 . 5 1 Quercus sp. Stamhout Een aantal fragmenten stamhout, waarvan drie aangekoold (één aan beide kopse kanten).17a Nee Matig Ja Nee Nee Nee . . 39,0 . . . . . . . 4,7 . . . . . 151

207 2 1 1002 2013 . . 26 12-06-15 Waterput 4 50 200 . 4 1 Corylus avellana Rondhout Rondhoutfragmenten. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 22,5 . . . . . . 1,5 . . . . Half rondhout met afgekapte zijtak meet 11,5 x 3 x 2 cm.. 150

207 3 1 1002 2013 . . 26 12-06-15 Waterput 4 50 200 . 4 1 Alnus sp. Rondhout Half rondhout met afgekapte zijtak. 17a Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . 20,0 . . . . . . . 2,7 . . . . . 152

214 . 1 1002 2002 . . . 12-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 Quercus sp. Balk Balkfragment, uit vierzijdig bekapte stam met hart. 13ah Nee Goed Nee Nee Nee Ja . . . . . . . . . . . . . . . . 102

220 1 1 1002 2013 . . . 12-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Salix sp. Rondhout Rondhout met schors. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Nee . . 5,5 . . . . . . 1,2 . . . . . . 171

220 2 1 1002 2013 . . . 12-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Fraxinus excelsior . Puntfragment. 4 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 5,0 . 2,5 . 2,0 . . . . . 5,0 2+w . . 172

222 . 1 1002 2022 . . . 12-06-15 Greppel 4 50 200 . 10 1 Betula sp. Rondhout Kleine fragmenten rondhout met en zonder schors. 2 Ja Matig Nee Nee Nee Nee . . 4,5 . . . 1,1 . . 1,7 . . . . Afmetingen van het langste fragment. . 149

224 1 1 1002 2005 . . . 12-06-15 Waterput 2b -350 200 . 3 1 Quercus sp. Rondhout Aangekoold rondhout (aangekoold aan één kopse kant). 1 Nee Goed Ja Nee Nee Nee . . 26,5 . . . . . . 2,4 . . . . . . 95

224 2 1 1002 2005 . . . 12-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 Quercus sp. Rondhout Aangepunt rondhout, op ca. 5 cm na de punt gehalveerd. 1 Nee Goed Nee Nee Nee Ja . . 12,5 . . . . . . 2,4 . . . . . . 96

224 3 1 1002 2005 . . . 12-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 Alnus sp. Rondhout Half rondhout met vraatsporen. Er lijkt een roodbruine (terracotta) kleur op het hout aanwezig te zijn.2 Nee Matig Nee Ja Nee Nee . . 8,8 3,2 . . 2,0 . . 3,2 . . . . . . 97

224 4 1 1002 2005 . . . 12-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 . Stamhout Sterk verweerd stukje stamhout met vervorming door bodemcompressie. 17a Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 4,0 . 2,0 . 1,5 . . . . . . . . . 98

242 . 1 1002 2031 . . 34 15-06-15 Kuil 4 50 200 . 15 1 Salix sp. Rondhout Rondhoutfragmenten met schors. Twee gedetermineerd als wilg. Diameter van 2 tot 8 mm.1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . . . . . . . . 1,1 . . . . Afmeting van langste fragment, linker (foto) is 2,5 cm in doorsnede.. 170

245 1 1 1002 2039 . . 37 15-06-15 Sloot 4 50 200 . 7 1 cf. Buxus sempervirensRondhout Rondhoutfragmenten met schors, cf. Buxus sempervirens (0,5 cm diam.). 1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . 6,0 . . . . . . 0,5 . . . . Afmetingen van langste fragment. . 168

245 1 1 1002 2039 . . 37 15-06-15 Sloot 4 50 200 . 3 1 Betula sp. Rondhout Rondhoutfragmenten met schors. Betula (1,4 cm diam.). 1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . 5,0 . . . . . . 1,4 . . . . Afmetingen van langste fragment. . 168

245 2 1 1002 2039 . . 37 15-06-15 Sloot 4 50 200 . 1 1 Betula sp. Schors Schors van stamhout. 17 Ja Matig Nee Nee Nee Nee . . 3,8 . 3,0 . . . . . . . . . . . 169

246 . 1 1002 2038 . . 37 15-06-15 Sloot 4 50 200 . 1 1 Betula sp. Rondhout Vervormd stukje rondhout met schors, een knik door bodemcompressie en mogelijk een kapvlak.1 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 13,5 . . . . . . 4,0 . . . . . . 179

258 1 1 1002 2049 . . . 16-06-15 Kuil 3 (NAT) -200 50 . 1 1 Betula sp. Rondhout Rondhout met schors, ovale doorsnede. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . . . . . . . . . . . . . . . 7

258 2 1 1002 2049 . . . 16-06-15 Kuil 3 (NAT) -200 50 . 1 1 Betula sp. Rondhout Rondhout met schors, ovale doorsnede. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . . . . . . . . . . . . . . . 8

261 . 1 1002 2013 . . . 16-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Betula sp. Stamhout Stamhoutfragment met kap- en braamsporen. 1 Nee Goed Nee Nee Nee Ja . . 5,5 3,0 . . 2,3 . . . . . . . . . 176

263 1 1 1002 2013 . . . 16-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Quercus sp. Balk Vierzijdig gerecht balkje met een afgeronde, kopse kant. 17a Nee Goed Nee Nee Nee Ja . . 12,0 3,8 . 2,3 . . . . . . . . . . 146

263 2 1 1002 2013 . . . 16-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Fraxinus excelsior Rondhout Rondhout met afgekapte zijtak met kapsporen. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Ja . . 14,5 . 4,8 . 4,3 . . . . . . . . . 147

263 3 1 1002 2013 . . . 16-06-15 Waterput 4 50 200 . 4 1 Quercus sp. Rondhout Rondhout met schorsfragmenten. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Nee . . 14,5 . 5,9 . 2,0 . . . . . . . . . 148

263 4 1 1002 2013 . . . 16-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Quercus sp. Rondhout Verkoold rondhout. 1 Nee Goed Ja Nee Nee Nee . . 10,5 . . . . . . 1,9 . . . . . . 145

287 . 3 3001 1115 1 . 67 18-06-15 Laag 3 (NAT) -200 50 . 3 1 Alnus sp. Stamhout Verweerd stamhout, met compressieknik. 17a Nee Slecht Nee Nee Nee Ja . . 13,5 . 6,0 . 3,0 . . . . . . . Afmetingen van het grootste fragment. . 6

288 . 3 3001 1115 . . 51 18-06-15 Laag 3 (NAT) -200 50 . 1 1 Indeterminatae Stamhout Verweerd stamhoutfragment. Sterk ingedroogd. 0 Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 13,0 . 4,0 . 2,5 . . . . . . . . . 5

289 . 3 3001 1115 . . 48 18-06-15 Laag 3 (NAT) -200 50 . 1 1 Alnus sp. Stamhout Schilfers stamhout. 17a Nee Slecht Nee Ja Nee Nee . . 4,5 . 1,5 . 0,6 . . . . . . . . . 4

301 . 3 3001 1115 . . . 19-06-15 Laag 3 (NAT) -200 50 . 3 1 cf. Salix sp. Stamhout Sterk verweerde stamhoutfragmenten. 0 Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 29,0 . 4,0 . . . . 1,8 . . . . Minimale lengte op basis van het totaal van 2 aaneenpassende fragmenten.. 3

302 . 3 3001 1113 . . 79 19-06-15 Oud loopvlak 2b -350 200 . 1 1 Corylus avellana Stamhout Verweerd stamhout met compressieknik. 17a Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . . . . . . . . . . . . . . . 99

303 . 4 4002 2075 . . 68 19-06-15 Paalgat 2b -350 200 . 3 1 Quercus sp. Paal Sterk verweerd plankfragment uit gekloofde stam. Genoeg jaarringen voor dendro, maar gebroken.7a Nee Slecht Nee Nee Nee Ja . . 22,5 . 13,5 . 3,5 . . . . . . . . . 68

304 . 4 4002 2076 . . 69 19-06-15 Hout 2b -350 200 . 1 1 Quercus sp. Stamhout Sterk verweerd stukje stamhout. 17a Nee Slecht Nee Nee Nee Nee Het hout is in dusdanig slechte conditie dat nauwelijks nog te zien is dat het om eik gaat.. . . . . . . . . . . . . . . 101

381 . 3 3001 1119 . . 88 23-06-15 Natuurlijk? 3 (NAT) -200 50 . 1 1 Alnus sp. Stamhout Sterk verweerd stamhout dat aan één zijde gedeeltelijk (over ca. 7 cm) is verkoold. Exact op de plek waar het hout verkoold is bevond zich een bodemfragment van aardewerk ingebed in klei (in situ).17a Nee Slecht Ja Nee Nee Nee . . 12,0 . 3,5 . 1,8 . . . . . . . . . 2

391 . 5 5001 1162 . . 98 23-06-15 Vlek 2b -350 200 . 2 1 Indeterminatae Stamhout Sterk verweerde stamhoutfragmenten in veenbrok (kon niet beter schoon gemaakt worden zonder dat het hout volledig uiteen zou vallen).17a Nee Slecht Nee Nee Nee Nee Conditie van het hout is zo slecht dat er nauwelijks een celstructuur zichtbaar is.. 9,5 . 6,0 . 1,7 . . . . . . . Afmetingen van het grootste fragment, het kleinere fragment meet ca. 6,5 x 4,5 x 1,5 cm.. 37

398 . 3 3002 2104 . . . 23-06-15 Hout 2b -350 200 . 1 1 Corylus avellana . Aangepunt stammetje met schors. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Ja . . 53,0 . . . . . . 6,4 . 19,0 . 5+w . . 11

399 . 5 5002 1212 . . . 23-06-15 Sloot 4/8a -12 2050 . 9 1 Corylus avellana Rondhout Aangepunt rondhout met schorsfragmenten. Lijkt eertijds al in stukken te zijn gebroken aangezien zich tussen elk breukvlak een cm klei bevond.1 Ja Matig Nee Nee Nee Ja . . 71,0 . . . . . . 6,0 . . . 3+w Lengte van de punt is (door verwering) onduidelijk. . 125

425 . 3 3002 2100 . . . 24-06-15 Waterput 6 200 350 . 1 1 Salix sp. Rondhout Rondhout zonder schors. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . 8,5 . . . . . . 1,2 . . . . . . 112

427 . 3 3002 2100 . . . 25-06-15 Waterput 6 200 350 . 4 1 Alnus sp. Rondhout Rondhoutfragmenten met schors. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Nee . . 88,0 . . . . . . 5,0 . . . . Minimale lengte op basis van het totaal van de 4 fragmenten.. 108

428 1 3 3002 2097 . . . 24-06-15 Natuurlijk 1d -5300 -500 . 1 1 Indeterminatae . Afgekapte zijtak. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . 7,5 2,3 . . . . . 1,2 . . . . . . 115

428 2 3 3002 2097 . . . 24-06-15 Natuurlijk 1d -5300 -500 . 4 1 Betula sp. Rondhout Rondhout, plagedrukt (door bodemcompressie). 1 Ja Slecht Nee Nee Nee Nee . . 17,5 3,2 . 0,7 . . . . . . . . Afmetingen van grootste fragment. . 116

434 1 6 6002 2109 . . . 24-06-15 Kuil 2b -350 200 . 2 1 Quercus sp. Stamhout Fragment stamhout met driehoekige doorsnede en gebogen vorm (sikkelvormig). 7a Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 24,5 2,4 . 1,0 . . . . . . . . Minimale lengte op basis van het totaal van beide (niet aaneen passende) fragmenten.. 42

434 2 6 6002 2109 . . . 24-06-15 Kuil 2b -350 200 . 3 1 Quercus sp. Stamhout Drie fragmenten van ca. 1/5 stamhout met een wankant. Het hout is aan een kopse kant bekapt. Van de 3 fragmenten passen 2 aan elkaar.6 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 18,0 4,9 . . . . . . . . . . Straal van de stukken is 4,9 cm, dus de stamdiameter moet ca. 10 cm zijn.. 43

434 3 6 6002 2109 . . . 24-06-15 Kuil 2b -350 200 . 3 1 Alnus sp. . Aangepunt stamhout met schors. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Ja . . 39,5 . . . . . . 5,0 . . . . Doorsnede van het rondhout is ovaal (door bodemcompressie) en meet ca. 5 x 3,8 cm.. 38

434 4 6 6002 2109 . . . 24-06-15 Kuil 2b -350 200 . 1 1 Prunus sp. Rondhout Fragment rondhout met zijtak. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Nee . . 7,5 . . . . . . 2,0 . . . . Lengte van het zijtakje is ca. 5 cm. . 41

434 5 6 6002 2109 . . . 24-06-15 Kuil 2b -350 200 . 5 1 Corylus avellana Rondhout Rondhoutfragmenten met schors. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Nee . . 17,0 . . . . . . 1,4 . . . . . . 39

434 5 6 6002 2109 . . . 24-06-15 Kuil 2b -350 200 . 4 1 Quercus sp. Rondhout Rondhoutfragmenten met schors. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Nee . . 17,0 . . . . . . 1,7 . . . . Minimale lengte van het grootste fragment. . 40

436 . 6 6002 2107 . . . 24-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Indeterminatae Rondhout Sterk ingedroogd (recent) takje. 1 Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 17,0 . . . . . 9,0 . . . . . . . 173

440 . 3 3002 2101 . . . 24-06-15 Waterput 6 200 350 . 6 1 Betula sp. Stamhout Sterk verweerde stamhoutfragmenten. 14a Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 18,0 . 8,0 . 3,5 . . . . . . . . . 111

442 . 4 4001 2079 . . . 24-06-15 Greppel 2b -350 200 . 1 1 Quercus sp. . Brok houtskool, mogelijk van bewerkt hout. 17a Nee Goed Ja Nee Nee Ja . . 5,0 . 4,0 . 2,5 . . . . . . . . . 105

445 . 4 4001 2095 . . . 24-06-15 Natuurlijk/Zoden2 -350 -200 . 1 1 Betulaceae Stamhout Sterk verweerd stukje stamhout. 17a Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 5,0 . 1,5 . 0,5 . . . . . . . . . 10

452 . 5 5002 2115 . . . 25-06-15 Waterput 2b -350 200 . 2 1 Betula sp. . Gevorkte en aan tegenoverliggende zijde, aangepunte stam met schors. Aan de punt en aan de top is het hout vervormd door bodemcompressie.1 Ja Goed Nee Nee Nee Ja . 66,0 . . . . . . . 6,5 . 16,0 . 10,0 De 'vork' aan het uitende is ca. 14 cm hoog en de doorsnede van de zijtakken is 3,6 cm.. 15

453 . 5 5002 2115 . . . 25-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 Quercus sp. Plank Fragment van een gekloofde plank. 7a Nee Slecht Nee Nee Nee Ja . . 30,0 . 7,7 . 4,0 . . . . . . . . . 32

454 . 5 5002 2115 . . . 25-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 Alnus sp. Rondhout Bekapt stuk rondhout met schorsfragmenten, met recente beschadigingen. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Ja . . 23,0 . . . . . . 3,7 . . . . . . 27

455 1 5 5002 2115 . . . 25-06-15 Waterput 2b -350 200 . 3 1 Alnus sp. Stamhout Stamhoutfragmenten met (veel) vraatsporen. 0 Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 12,5 . 5,0 . 2,5 . . . . . . . Afmetingen van het grootste fragment. . 79

455 2 5 5002 2115 . . . 25-06-15 Waterput 2b -350 200 . 2 1 Salix sp. Rondhout Rondhoutfragmenten. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . 20,0 . . . . . . 1,8 . . . . . . 77

455 3 5 5002 2115 . . . 25-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 Corylus avellana Rondhout Afgekapt of afgesneden uiteinde van een rondhout. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . 17,0 . . . . . . 2,6 . 5,5 . 2+w . . 78

460 . 5 5002 2113 . . . 25-06-15 Waterput 2b -350 200 . 1 1 Betula sp. . Aangepunt stamhout met schorsfragmenten, sterk verweerd. 1 Ja Slecht Nee Nee Nee Ja . . 36,5 . 5,2 . 3,3 . . . . . 20,0 1+w Puntlengte en -vorm niet zeker omdat het hout sterk is aangetast.. 35

464 . 5 5002 2109 . . . 25-06-15 Kuil 2b -350 200 . 1 1 Alnus sp. . Ovaal, eenzijdig gerecht stamhout. 8 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 17,0 . . . . . . 7,5 . . . . Stamdiameter is ovaal en meet ca. 7 x 5,2 cm. . 31

484 1 6 6002 2109 7 . . 26-06-15 Kuil 2b -350 200 . 2 1 Corylus avellana Rondhout Rondhout. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . 16,0 . . . . . . 2,0 . . . . Stamdiameter iets ovaal, ca. 2 x 1,8 cm. . 93

484 2 6 6002 2109 7 . . 26-06-15 Kuil 2b -350 200 . 1 1 Salix sp. Rondhout Aangepunt rondhout. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 9,0 . . . . . . 2,8 . . 3,5 1+w . . 94

486 . 6 6002 2109 2 . . 26-06-15 Kuil 2b -350 200 . 5 1 Corylus avellana Rondhout Rondhout met schors. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Nee . . 31,5 . . . . . . 2,0 . . . . Stamdiameter iets ovaal, ca. 2 x 1,7 cm. . 92

495 . 5 5002 2109 . . . 26-06-15 Kuil 2b -350 200 . 7 1 Corylus avellana Rondhout Rondhoutfragmenten met en zonder schors, en een afgekapt of afgesneden uitende. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Ja . . 22,0 . . . . . . 3,5 . 7,0 . 4+w . . 80

500 1 0 0 2107 . . . 29-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Quercus sp. Rondhout Licht aangekoold rondhout met vraatsporen. 1 Nee Matig Ja Ja Nee Nee . . 31,0 . . . . . . 3,8 . . . . . . 137

500 2 0 0 2107 . . . 29-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Quercus sp. Stamhout Vervormd en verweerd stamhout. 6 Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 35,0 . 6,5 . 4,5 . . . . . . . . . 143

513 . 7 . . . 10 . 29-06-15 . . . . . 1 1 Salix sp. Rondhout Rondhout met ovale doorsnede. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . 8,0 . . . . . . 1,7 . . . . Doorsnede ovaal, diameter 1,7 x 1,2 cm. . 185

514 . 3 3001 1232 . . 113 29-06-15 Sloot 9 1945 2050 . 7 1 Alnus sp. Stamhout Sterk verweerde, aangepunt stamhoutfragment. 1 Nee Slecht Nee Nee Nee Ja . . 13,5 . . . . . . . 8,5 . . 8,0 Puntlengte is onduidelijk. . 118

515 . 3 3001 1238 . . 114 29-06-15 Hout 6 200 350 . 4 1 Acer campestre Rondhout Aangepunt rondhout. Met compressieknik aan top en aan uiterste punt. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 56,0 . . . . . . 8,7 . 31,5 . 8,0 . . 109

516 . 3 3001 1237 . . 116 29-06-15 Oude bouwvoor5/6 150 350 . 3 1 Corylus avellana Rondhout Aangepunt rondhout met schors. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Ja . . 37,0 . . . . . . 7,5 . 20,0 . 10,0 Puntvorm is afgerond. . 106

517 . 3 3001 1243 . . 118 29-06-15 Oude bouwvoor6 200 350 . 2 1 Alnus sp. Rondhout Bekapt rondhout. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . . . . . . . . . . . . . . . 113

520 . 6 6002 2107 . . . 29-06-15 Waterput 4 50 200 . 2 1 Betulaceae Stamhout Schilfers stamhout. 17a Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 5,5 . 1,0 . 0,5 . . . . . . . . . 178

521 . 3 3002 1251 . . . 29-06-15 Hout 4/8a -12 2050 . 5 1 Betula sp. Paal Ovaal, eenzijdig gerecht stamhout. 8 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 29,5 . . . . . . 6,5 . . 5,0 2+w Stamdiameter is ovaal en meet ca. 6,5 x 4,5 cm. . 123

522 . 3 3002 1252 . . . 29-06-15 Hout 4/8a -12 2050 . 2 1 Alnus sp. Paal Sterk verweerde paalpunt. 1 Nee Slecht Nee Nee Nee Ja . . 22,5 . . . . . 5,4 . . . 22,5 4+w . . 124

523 . 3 3002 1253 . . . 29-06-15 Hout 4/8a -12 2050 . 3 1 Alnus sp. Paal Doorworteld, aangepunt rondhout met een kleine compressieknik aan de punt. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 23,0 . . . . . . . . . 23,0 7,0 Minimale lengte op basis van het totaal van de 3 fragmenten.. 119

524 . 3 3002 1254 . . . 29-06-15 Hout 4/8a -12 2050 . 3 1 Betula sp. Paal Sterk verweerde fragmenten van aangepunt, eenzijdig gerecht stamhout. Met compressieknik aan de punt.8 Nee Slecht Nee Nee Nee Ja . . 15,5 . 4,4 . . . . . . . 15,5 5,0 . . 122

525 . 3 3002 1255 . . . 29-06-15 Hout 4/8a -12 2050 . 1 1 Betula sp. Paal Fragment stamhout zonder bewerkingssporen. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . 14,0 . . . . . . 5,0 . . . . . . 120

526 . 3 3002 1246 . . . 29-06-15 Hout 4/8a -12 2050 . 1 1 Corylus avellana Paal Fragment aangekoolde paalpunt (kern is onverkoold). 17a Nee Matig Ja Nee Nee Ja . . 8,0 . . . . . . . . . 8,0 5,0 . . 121

527 . 3 3002 529 . 6 . 29-06-15 Natuurlijk 1/2 -5300 -500 . 1 1 Alnus sp. . Bekapte en gekloofd (3e) van een stam, mogelijk aangepunt. 3 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 24,0 . 7,2 . 5,5 . . . . 10,5 . 4+w . . 114

528 . 3 3002 1248 . . . 29-06-15 Hout 6 200 350 . 1 1 Salix sp. Paal Doorworteld rondhoutfragment. 1 Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 7,0 . 3,0 . 2,3 . . . . . . . . . 110

529 . 3 3002 1249 . . . 29-06-15 Hout . . . . 1 1 Alnus sp. Paal Gehalveerd rondhout met schors. 2 Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . 9,0 5,6 . . 4,2 . . 5,6 . . . . . . 182

531 1 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 3 3 Corylus avellana Vlechtwerk Drie afgekapte uitenden van een rondhout. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Ja . . 6,0 . . . . . . 2,3 . 4,0 . 1+w Afmetingen van middelgrote fragment. . 49

531 2 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 9 5 Corylus avellana Vlechtwerk Rondhoutfragmenten met schors. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . 10,0 . . . . . . 2,3 . . . . Afmetingen van linker fragment, diameter dikte rondhout is 2,3 cm, van het smalste is 1,5 cm.. 50

531 3 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 8 3 Fraxinus excelsior Vlechtwerk Fragmenten rondhout zonder schors. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . 10,0 . . . . . . 2,3 . . . . Afmetingen van rechter rondhout. . 51

531 4 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 1 1 Quercus sp. Vlechtwerk Verweerd stamhout met schorsresten en dubbele compressieknik. 1 Ja Slecht Nee Nee Nee Nee . . 24,0 . . . . . . 3,8 . . . . . . 44

531 5 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 30 1 Corylus avellana Vlechtwerk Ca. 30 vervormde (platgedrukte) rondhoutfragmenten met schors. 1 Ja Slecht Nee Nee Nee Nee . . 15,0 . . . . . . 2,0 . . . . Doorsnede door bodemcompressie ovaal en ca. 2 x 0,9 cm.. 48

531 6 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 4 1 Fraxinus excelsior Vlechtwerk Verweerde rondhoutfragmenten zonder schors. 1 Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 14,0 . . . . . . 1,7 . . . . Doorsnede ovaal, ca. 1,7 x 0,7 cm. . 45

531 7 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 2 1 Betula sp. Vlechtwerk Verweerde stamhoutfragmenten met schors. 2 Ja Slecht Nee Nee Nee Nee . . 17,0 . 3,2 . 1,7 . . . . . . . Minimale lengte op basis van het totaal van beide fragmeten.. 46



531 8 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 16 1 Fraxinus excelsior Vlechtwerk Sterk verweerde rondhouten zonder schors, vervormd door bodemcompressie. 1 Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 12,5 . . . . . . 1,9 . . . . Afmetingen van het grootste fragment. De doorsnede is ovaal en ca. 1,9 x 0,9 cm.. 47

532 . 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 3 1 Fraxinus excelsior Staak Aangepunt rondhout met schors en compressieknik. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Ja . . 62,0 . . . . . . 3,9 . 17,0 . 3+w Stamdiameter gemeten aan de puntzijde, aan de bovenzijde is de doorsnede ca. 3 cm.. 34

533 . 3 . 1257 . 6 . 30-06-15 Hout 4/8a -12 2050 . 1 1 Betula sp. Paal Paalpuntfragment. 1a Nee Goed Nee Nee Nee Ja . . . . . . . . . . . . . . . . 127

534 . 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 1 1 Alnus sp. Staak Sterk verweerde paalpunt uit een stam met schorsresten. Gespleten op de straal. 1 Ja Slecht Nee Nee Nee Ja . . 31,0 . . . . . . 8,2 . 18,0 . . Te verweerd om de puntvorm vast te kunnen stellen. . 24

535 . 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 5 1 cf. Castanea sativa Staak Aangepunt rondhout met een compressieknik aan de top (tegenover puntzijde). 1 Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . 59,0 . . . . . . 3,7 . 13,0 . 5+w Minimale lengte op basis van het totaal van de 5 fragmenten.. 16

536 . 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 1 1 Corylus avellana Paal Aangepunt rondhout met schors. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Ja . . 33,0 . . . . . . 4,3 . 13,0 . 5+w . . 30

537 . 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 2 1 Corylus avellana Paal Sterk verweerd en gespleten rondhout met schors. 0 Ja Slecht Nee Nee Nee Nee . . 25,0 . 3,5 . 2,0 . . . . . . . Afmetingen van het grootste fragment, het kleinere fragment meet minimaal 12,5 x 3 (stamdiameter) cm.. 33

539 . 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 1 1 Ilex aquifolium Staak Aangepunt rondhout waarvan de top sterk is ingedroogd (recent) en vervormd door bodemcompressie.1 Ja Slecht Nee Nee Nee Ja . . 118,0 . . . . . . 5,9 . . 10,0 7,0 Stamdiameter is het grootst aan de puntzijde (5,9 cm) en wordt smaller richting de top (tot 5,5/4,5 cm).. 18

540 1 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 1 1 Quercus sp. Staak Aangepunt rondhout met schors en een kleine compressieknik aan de punt. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Ja . . 40,0 . . . . . . 4,5 . 16,0 . 3+w . . 25

540 2 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 1 1 Quercus sp. Staak Rondhout met schors en knik door bodemcompressie. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Nee . . 9,5 . . . . . . 4,0 . . . . . . 91

541 . 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 5 1 Quercus sp. Staak Aangepunt rondhout met schors. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Ja . . 92,0 . . . . . . 3,8 . 20,0 . 5+w Minimale lengte op basis van het totaal van de 5 fragmenten. Top is vervormd en heeft een ovale doorsnede.. 26

542 . 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 1 1 Betula sp. Staak Aangepunt rondhout met schors en een dubbele knik door bodemcompressie. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Ja . . 48,0 . . . . . . 3,8 . 9,5 . 3+w . . 28

543 . 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 1 1 Alnus sp. Staak Aangepunte paal met een knik door bodemcompressie aan de top. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Ja . . 49,0 . . . . . . 5,5 . 11,5 . 4+w . . 14

544 . 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 2 1 Quercus sp. Staak Aangepunt stamhout met schors en compressieknik aan de sterk verweerde bovenzijde (tegenover de punt).1 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 114,0 . . . . . . 9,8 . 36,0 . 8,0 Minimale lengte op basis van het totaal van de 2 fragmenten. De stamdiameter aan de bovenzijde is iets ovaal en ca. 7 x 8 cm.. 19

545 . 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 1 1 Fraxinus excelsior Staak Aangepunt rondhout met dubbele compressieknik en een sterk verweerde top. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 76,0 . . . . . . 4,0 . 9,0 . 5,0 . . 23

546 . 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 2 1 Acer campestre Staak Aangepunt rondhout met schors en dubbele compressieknik. Top is ingedroogd. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Ja . . 78,0 . . . . . . 4,5 . 12,5 . 5,0 Stamdiametre ingedroogde top is ca. 5 cm. . 21

548 1 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 5 1 Betula sp. Vlechtwerk Rondhoutfragmenten met schors, waarvan één een snij- of kapspoor vertoont aan een uiteinde.1 Ja Goed Nee Nee Nee Ja . . 32,5 . . . . . . 2,4 . 6,5 . 1+w Afmetingen van het langste fragment. . 60

548 2 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 1 1 Alnus sp. Vlechtwerk Verweerd rondhout met een knik door bodemcompressie. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . 16,0 . . . . . . 2,0 . . . . . . 59

548 3 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 20 1 Corylus avellana Vlechtwerk Rondhoutfragmenten met schors, een enkel stuk is geknikt door bodemcompressie of door het vlechten van het hout.1 Ja Matig Nee Nee Nee Nee . . 19,5 . . . . . . 1,9 . . . . Afmetingen van het grootste fragment, de doorsnede is ovaal en meet 1,9 x 1,1 cm. Het kleinste fragment heeft een doorsnede van 0,8 cm.. 57

548 4 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 6 2 Salix sp. Vlechtwerk Verweerd rondhout zonder schors. 1 Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 15,5 . . . . . . 1,9 . . . . Afmetingen van het grootste fragment, de doorsnede is ovaal en meet 1,9 x 0,9 cm.. 58

548 5 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 4 4 Fraxinus excelsior Vlechtwerk Rondhoutfragmenten met afgesneden, of afgekapte uiteinden. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Ja . . 9,5 . . . . . . 1,3 . . . . Fragment met tegenoverstaande knopen. . 56

549 . 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 2 1 Corylus avellana Staak Aangepunt rondhout met schors en dubbele compressieknik. Top is sterk verweerd. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Ja . . 70,0 . . . . . . 4,2 . 8,0 . 5,0 . . 22

550 . 6 6002 2110 . . . 30-06-15 Hout 2b -350 200 . 1 1 Quercus sp. Staak Aangepunt paaltje met aan de top een knik, ontstaan door bodemcompressie. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Ja . . 127,0 . . . . . . 6,9 . 16,0 . 5,0 . . 12

651 . 6 6002217/218 . . . 30-06-15 Sloot 5 150 250 . 2 2 Quercus sp. Stamhout Sterk verweerd, bewerkt stamhoutfragment met kapspoor op 9 cm v.a. de kopse kant en een houten pen op 6,8 cm v.a. de kopse kant met een diameter van 5 mm. Ook de pen is gemaakt van eikenhout (SC=17a).0 Nee Slecht Nee Nee Ja Ja . . 17,0 . 4,0 . 1,9 . . . . . . . . . 107

686 . 4 4002 2079 . . . 02-07-15 Greppel 2b -350 200 . 1 1 Corylus avellana Paal/staak Verweerd, aangepunt rondhout. 1 Nee Slecht Nee Nee Nee Ja . . 17,0 . . . . . . . 2,8 . 17,0 . Te sterk verweerd om met zekerheid de puntlengte en om de puntvorm vast te kunnen stellen (die is afgerond).. 55

687 . 4 4002 2079 . . . 02-07-15 Greppel 2b -350 200 . 1 1 Alnus sp. Paal/staak Aangepunt, gehalveerd rondhout met schors en compressieknik. 2 Ja Matig Nee Nee Nee Ja . . 14,5 3,5 . . . . . . . . . 4+w . . 66

688 . 4 4002 2079 . . . 02-07-15 Greppel 2b -350 200 . 1 1 Corylus avellana Paal/staak Verweerd, aangepunt rondhout. 1 Nee Slecht Nee Nee Nee Ja . . 15,5 . . . . . . . 3,6 . 15,5 3+w Te sterk verweerd om met zekerheid de puntlengte en -vorm vast te kunnen stellen.. 54

689 . 4 4002 2095 . . . 02-07-15 Natuurlijk/Zoden2 -350 -200 . 1 1 cf. Quercus sp. Paal/staak Sterk verweerd stamhoutfragment. 0 Ja Slecht Nee Nee Nee Nee Conditie van het hout is zeer slecht. . 12,5 . 3,5 . 1,7 . . . . . . . . . 9

690 . 4 4002 2087 . . . 02-07-15 Plag 2b -350 200 . 2 1 Corylus avellana Paal/staak Aangepunt rondhout met schors. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Ja . . 33,5 . . . . . . 4,2 . 16,0 . 7,0 . . 64

691 . 4 4002 2087 . . . 02-07-15 Plag 2b -350 200 . 6 1 Quercus sp. Vlechtwerk Sterk verweerde stamhoutfragmenten. 1 Nee Slecht Nee Nee Nee Nee Conditie van het hout is zo slecht dat het nauwelijks herkenbaar was als eik.. 18,0 . . . . . . . 3,0 . . . . . 75

692 . 4 4002 2087 . . . 02-07-15 Plag 2b -350 200 . 1 1 cf. Castanea sativa Paal/staak Sterk verweerd, aangepunt rondhout. 1 Nee Slecht Nee Nee Nee Ja . . 26,5 . . . . . . . 3,8 . 15,5 5+w Te sterk verweerd om met zekerheid de puntlengte en -vorm vast te kunnen stellen.. 53

693 . 4 4002 2093 . . . 02-07-15 Hout 2b -350 200 . 2 1 Alnus sp. Paal/staak Aangepunt rondhout met schors. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Ja . . 48,5 . . . . . . 3,8 . 13,5 . 4+w Minimale lengte op basis van het totaal van beide fragmenten.. 61

694 . 4 4002 2079 . . . 02-07-15 Greppel 2b -350 200 . 1 1 Betulaceae Paal/staak Aangepunt, gehalveerd rondhout. 2 Nee Slecht Nee Nee Nee Ja . . 14,0 3,2 . . 2,0 . . . . . . . . . 67

695 . 4 4002 2079 . . . 02-07-15 Greppel 2b -350 200 . 1 1 cf. Alnus sp. Paal/staak Gehalveerde en aangepunte tak, verweerd en zonder schors. 2 Nee Slecht Nee Nee Nee Ja . . 18,0 . . . . . . 1,3 . 9,0 . 2,0 . . 73

696 . 4 4002 2079 . . . 02-07-15 Greppel 2b -350 200 . 2 1 cf. Betula sp. Paal/staak Ingedroogd, gehalveerd stukje stamhout, aangepunt? 1 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 21,0 . . . 1,8 . . 3,5 . . . . . . 76

697 . 4 4002 2079 . . . 02-07-15 Greppel 2b -350 200 . 1 1 cf. Alnus sp. Paal/staak Sterk verweerd stamhoutfragment. Waarschijnlijk elzenhout, maar in te slechte conditie voor zekerheid.0 Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 9,5 . 1,6 . 1,5 . . . . . . . . . 74

699 . 4 4002 2092 . . . 02-07-15 Hout 2b -350 200 . 1 1 Quercus sp. Paal/staak Fragment van een verweerd, kwart rondhout. 4 Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 14,5 3,0 . 3,0 . . . . . . . . . . 29

700 . 3 . 533 . 6 . 02-07-15 Sloot 9 1945 2050 . 20 1 Populus sp. Stamhout Brokken stamhout, mogelijk in de kern uitgehold (17 kleine fragmenten zijn niet gemeten of gefotografeerd).18 Nee Goed Nee Nee Nee Ja . . 8,0 . 4,0 . 1,7 . . . . . . . Afmetingen van een van de fragmenten, ander fragment meet 9 x 4,2 x 2 cm. Het grootste (bekapte) fragment meet 15 x 5,2 x 1,5 cm en heeft een gladde zijde en een uitholling.. 117

702 . 5 . 384 . 7 . 02-07-15 Hout 2b -350 200 . 1 1 Quercus sp. Staak/vlechtwerk? Sterk verweerd rondhout, mogelijk aangepunt, met krimpscheuren op de straal. 1a Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 35,0 . . . . . . . 7,4 . 14,0 4,0 Te sterk verweerd om met zekerheid de puntlengte en -vorm vast te kunnen stellen.. 52

703 . 5 . 371 . 7 . 02-07-15 Paalgat 2b -350 200 . 1 1 Quercus sp. Paal Verweerd, aangepunte paal uit gespleten rondhout. Compressieknik aan uiteinde van de punt en aan de top.2 Nee Slecht Nee Nee Nee Ja . . 42,0 . . . . . . 6,8 . 21,0 . 6,0 Punt(vlakken) min of meer rond gesleten: te verweerd om goed te kunnen vaststellen.. 20

739 . 5 . 405 . 8 . 02-07-15 Waterkuil 2b -350 200 . 1 1 Alnus sp. . Aangepunt stamhout met een min of meer trapeziumvormige doorsnede. . Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . 73,0 . 7,8 6,5 . . . . . 15,0 . 7,0 . . 17

750 1 6 6002 2124 . . . 02-07-15 Waterput 4 50 200 . 2 1 Alnus sp. Stamhout Stamhoutfragmenten met vraatsporen. 0 Nee Matig Nee Ja Nee Nee . . 20,0 . 5,0 . 2,9 . . . . . . . . . 175

750 2 6 6002 2124 . . . 02-07-15 Waterput 4 50 200 . 5 1 Salix sp. Rondhout Rondhout met schors. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Nee . . 21,5 . . . . . . 1,1 . . . . . . 174

754 1 0 . 2118 . .901/904 02-07-15 Waterkuil 2b -350 200 . 1 1 Alnus sp. Rondhout Aangepunt rondhout met schors. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Ja . . 14,0 . . . . 3,2 . . . . . . Doorsnede ovaal, ca. 3,2 x 1,8 cm. . 62

754 2 0 . 2118 . .901/904 02-07-15 Waterkuil 2b -350 200 . 1 1 Fraxinus excelsior Rondhout Bekapt rondhout, sikkelvormig, deels aangekoold. 17 Nee Goed Ja Nee Nee Ja . . 19,5 5,0 . 2,2 . . . . . . . . . . 63

806 . 3 3002 1250 . . . 03-07-15 Hout . . . . 3 1 Corylus avellana Paal Een derde stamhout met schors en compressieknik. 3 Ja Matig Nee Nee Nee Nee . . 20,0 . 5,6 . . . . . . . . . Minimale lengte op basis van de totale lengte van beide fragmenten. De minimale breedte is ongeveer de stamdiameter.. 184

807 . 0 . 566 . . . 03-07-15 Kuil 2b -350 200 . 3 1 Fagus sylvatica Rondhout Rondhout met schors. 1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . 53,0 . . . . . . 5,4 . . . . . . 65

862 . 6 6002 564 . . . 03-07-15 Mest 2b -350 200 . 1 1 Quercus sp. . Lat-vormig stukje verkoold hout. 17a Nee Goed Ja Nee Nee Nee . . 7,0 . 2,7 . 1,0 . . . . . . . . . 104

874 . 3 3002 . . . . 14-07-15 . . . . . 3 1 Betula sp. Rondhout Aangetast rondhout met reactiehout en een afgekapte zijtak. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 42,0 . . . . . . 3,5 . . . . . . 183

930 1 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 3 1 Fraxinus excelsior Voorwerp Versierd voorwerp met een ronde doorsnede (uit een klein deel van de stam), waarvan niet alle fragmenten aan elkaar passen. Het ene (originele) uiteinde is over een lengte van 8 cm versierd door midde17a Nee Goed Nee Nee Nee Ja . . 29,0 . . . . 1,8 . . . . . . Minimale lengte op basis van het totaal van de drie (niet aan een te passen) fragmenten.. 156

930 2 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 4 1 Quercus sp. Rondhout Rondhoutfragmenten zonder schors., met één afgeronde kopse kant. 1 Nee Goed Nee Nee Nee Ja . . 45,0 . . . . . . 2,2 . . . . Minimale lengte op basis van het totaal van de 4 fragmenten.. 155

930 3 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 5 1 Quercus sp. Stamhout Fragmenten stamhout. 0 Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . 15,5 . 3,0 . 1,0 . . . . . . . . . 157

930 4 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 3 1 Indeterminatae Schors Schorsfragmenten. 0 Ja Matig Nee Nee Nee Nee . . . . . . . . . . . . . . . . 158

930 5 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 6 1 Quercus sp. Rondhout Gehalveerde takken. 1 Nee Goed Nee Nee Nee Nee . . . . . . . . . . . . . . . . 159

930 6 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 13 1 Salix sp. Rondhout Rondhoutfragmenten. 1 Ja Matig Nee Nee Nee Nee . . . . . . . . . . . . . . Diameter van het kleinste fragment bedraagt 3 mm. . 161

930 7 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Corylus avellana Rondhout Afgekapt of afgesneden uiteinde van een rondhout. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 6,5 . . . . . . 1,8 . . . rond . . 154

930 8 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 3 1 Salix sp. Rondhout Rondhoutfragmenten. 1 Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . 13,5 . . . . . . 1,3 . . . . Afmetingen van het langste fragment. . 153

930 9 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 3 1 . Stamhout Kleine fragmenten. 0 Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . . . . . . . . . . . . . . . 160

930 10 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Salix sp. Rondhout Aangepunt rondhout, compleet: een aangepunte en een afgeronde kopse kant. Rondom ca. 15 snijvlakken ontstaan tijdens het ontschorsen van de tak/stam.1 Nee Goed Nee Nee Nee Ja . 87,5 . . . . . . . 2,9 . 14,5 . 6,0 . . 142

930 11 . . 2107 . . . . Waterput 4 50 200 . 1 1 Quercus sp. Plank Fragment van een (gezaagde) plank, diagonaal uit een stam vervaardigd. In de plank is een pengatdoorboring aanwezig met een eikenhouten pen (diameter 15 mm) en mogelijk een restant van een metalen nag16a Nee Goed Nee Nee Ja Ja . . 54,0 18,0 . 4,0 2,5 . . . . . . . . . 128

930 11 . . 2107 . . . . Waterput 4 50 200 . 1 1 Quercus sp. Pen/deuvel Fragment van een pen uit een eikenhouten plank (WOODAN 21.0@@.000?), mogelijk voorzien van een wig!?17a Nee Goed Nee Nee Nee Nee . . 3,0 . . . . 1,5 . . . . . . . . 129

930 12 . . 2107 . . . . Waterput 4 50 200 . 1 1 Quercus sp. Staak Staakje uit ca. kwart van een stam. 4 Nee Slecht Nee Ja Nee Nee . . 71,0 . 4,3 . 3,3 . . . . . . . Sterk uitgedroogde uiteinde meet 2,6 x 2,7 cm in doorsnede.. 130

930 13 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 2 1 Quercus sp. Rondhout Recht rondhout met schors en een gelijkmatige dikte. Een van de kopse kanten is origineel (afgerond).1 Ja Goed Nee Nee Nee Nee . . 67,0 . . . . . . 2,0 . . . . . . 131

930 14 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 3 1 Betula sp. Balk Tweezijdig gerechte balk met 4 pengatdoorboringen met een diameter van ca. 3 cm. Met resten van de schors aan een zijde.13 Ja Matig Nee Nee Ja Nee . . 68,0 . 9,0 6,0 . . . . . . . . Afstand van de pengaten v.a. een kopse kant en (diameter): 17 (2,2), 18 (2,4), 16 (3,5), 14 (3) cm.. 132

930 14 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Quercus sp. Pen/deuvel Pen uit een tweezijdig gerechte balk met 4 pengaten (WOODAN @@@). . Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 8,0 . . . . 3,5 . . . . . . . . 133

930 15 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Quercus sp. Plank Plankfragment met twee pengatdoorboringen, waarvan één met een pen. 15h Nee Matig Nee Nee Ja Ja . . 56,0 18,5 . 6,0 . . . . . . . . . . 134

930 16 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Salix sp. Rondhout Rondhout met twee aangekoolde uiteinden (kopse kanten). 1 Nee Matig Ja Nee Nee Nee . . 23,0 . . . . . . 2,5 . . . . . . 135

930 17 . . 2107 . . . . Waterput 4 50 200 . 1 1 Quercus sp. Rondhout Vervormd, aangepunt kwart van een rondhout. 4 Nee Matig Nee Nee Nee Ja . . 33,0 . 4,5 . 4,5 . . . . . 30,0 4+w . . 136

930 18 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Quercus sp. Duig Fragment van een duig (met één origineel/compleet uiteinde), sterk verweerd, met een kroesgroef.16a Nee Matig Nee Ja Ja Ja . . 36,5 7,0 . . . . . . . . . . Op 2,7 cm bevind zich een kroesgroef van 8 mm breed en 8 mm diep.. 138

930 19 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Pomoideae Steel Twee bewerkte stukken hout, mogelijk delen van een steel? Het grootste fragment heeft één afgeronde kopse kant, en de overliggende kopse kant is versmald door rondom een deel van het hout te verwijder1 Nee Goed Ja Nee Nee Ja . . 32,5 . . . . 3,4 . . . . . . . . 139

930 19 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Salix sp. Steel Mogelijk deel van een steel? 1 Nee Goed Nee Nee Nee Nee . . 17,5 . . . . 2,9 . . . . . . . . 140

930 20 . . 2107 . . . . Waterput 4 50 200 . 2 1 Quercus sp. Rondhout Ster ingedroogd (recent) rondhout. 1 Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 29,0 . . . . . . . 1,8 . . . Stamdiameter is een indicatie. Het hout is sterk ingedroogd en heeft veel volume verloren.. 141

930 20 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Fraxinus excelsior Ophangsysteem Een essenhouten balkje met een ronde, uitgesleten doorboring met een diameter van ca. 2,5 cm. Voorzien van twee pengaten met kleine eikenhouten pennen (ander vnr.) met een diameter van ca. 8 mm. In de17a Nee Goed Nee Ja Ja Ja Enkele kleine doorboringen door houtworm. Glad afgewerkt.. 14,0 5,0 . 3,3 . . . . . . . . Afmetingen van grootste deel. De staak meet Lmin x obj. diam.: 16 x 2 cm.. 180

930 20 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 6 5 Quercus sp. Ophangsysteem Twee kleine eikenhouten pennen met een diameter van ca. 8 mm, uit een essenhouten balkje (ander vnr.). Een eikenhouten stok uit de doorboring van het essenhouten balkje, gemaakt uit een kwart van een 17a Nee Goed Nee Ja Ja Ja Enkele kleine doorboringen door houtworm. Glad afgewerkt.. 14,0 5,0 . 3,3 . . . . . . . . Afmetingen van grootste deel. De staak meet Lmin x obj. diam.: 16 x 2 cm.. 180

930 21 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Quercus sp. Rondhout Rondhout met een verkoold uiteinde. 1 Nee Matig Ja Nee Nee Nee . . 41,5 . . . . . . 1,8 . . . . . . 144

930 . 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 3 3 Quercus sp. As Een eikenhouten 'as' van 27,5 cm breed, met aan beide uiteinden een centrale uitstekende cilinder met een lengte van ca. 3 cm een een doorsnede van ca. 2 cm. In beide uitsteeksels is een pengat aanwez17a Nee Goed Nee Nee Ja Ja . 27,5 . 3,1 2,7 3,1 2,8 . . . . . . . Zijpennen zijn 3 x 1,9 cm, mogelijk was het geheel een halve cm breder.. 181

931 1 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 6 1 . Stamhout Fragmenten stamhout. 0 Nee Slecht Nee Nee Nee Nee . . 19,5 . 2,6 . 1,3 . . . . . . . . . 163

931 2 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Quercus sp. Rondhout Een half rondhout, waaruit de kern is verdwenen (uitgevallen) van eikenhout, min. 6,5 x 1 x 0,7 cm.1 . Matig Nee Nee Nee Nee . . 6,5 . . . . . . 1,0 . . . . . . 162

931 2 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 5 2 Salix sp. Rondhout Rondhoutfragmenten, waarvan tenminste één met schors en één met sporen van verkoling: Een spiesje uit een wilgen rondhout van minimaal 8 cm lang met een diameter van 8 mm, over ca. 2 cm licht aangepun1 Ja Matig Ja Nee Nee Nee . . 20,0 . . . . . . 1,4 . . . . Afmetingen van het langste fragment. . 162

931 3 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 2 1 Fraxinus excelsior Latje Fragmenten van een latje met 3 doorboringen. Een van vlakken is afgerond, het tegenoverliggende is vlak.17a Nee Goed Nee Nee Ja Ja . . 12,0 2,5 . 2,2 . . . . . . . . De doorboringen hebben een diameter van 12 mm en bevinden zich op 6 en 5 cm van elkaar (hart tot hart).. 165

931 4 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 1 1 Salix sp. Rondhout Rondhout zonder schors, met vraatsporen. 1 Nee Goed Nee Ja Nee Nee . . 9,5 . . . . . . 1,3 . . . . . . 164

931 5 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 6 1 Quercus sp. Stamhout Stamhoutfragmenten. 4a Nee Matig Nee Nee Nee Nee . . 6,0 . 1,2 . 1,1 . . . . . . . Afmetingen van langste fragment. . 166

931 6 6 6002 2107 . . . 27-06-15 Waterput 4 50 200 . 2 1 Quercus sp. Stamhout Stamhoutfragmenten. 17a Nee Slecht Ja Nee Nee Nee . . . . . . . . . . . . . . . . 167



Bijlage 6.2: stamcodes

Taxon NR fragm. NR obj. Taxon NR fragm. % Taxon NR obj. %

. 10 3 Quercus sp. 117 22,0 Quercus sp. 61 29,3

Acer campestre 6 2 Corylus avellana 118 22,2 Corylus avellana 32 15,4

Alnus sp. 51 26 Alnus sp. 53 10,0 Alnus sp. 28 13,5

Betula sp. 57 22 Betula sp. 59 11,1 Betula sp. 23 11,1

Betulaceae 4 3 Salix sp. 65 12,2 Salix sp. 20 9,6

cf. Alnus sp. 2 2 Fraxinus excelsior 46 8,6 Fraxinus excelsior 18 8,7

cf. Betula sp. 2 1 Betulaceae 4 0,8 Betulaceae 3 1,4

cf. Buxus sempervirens 7 1 Acer campestre 6 1,1 Acer campestre 2 1,0

cf. Castanea sativa 6 2 Castanea sativa 6 1,1 Castanea sativa 2 1,0

cf. Quercus sp. 1 1 Prunus sp. 3 0,6 Prunus sp. 2 1,0

cf. Salix sp. 3 1 Pomoideae 2 0,4 Pomoideae 2 1,0

Corylus avellana 118 32 Populus sp. 20 3,8 Populus sp. 1 0,5

Fagus sylvatica 3 1 Buxus sempervirens 7 1,3 Buxus sempervirens 1 0,5

Fraxinus excelsior 46 18 Fagus sylvatica 3 0,6 Fagus sylvatica 1 0,5

Ilex aquifolium 1 1 Ilex aquifolium 1 0,2 Ilex aquifolium 1 0,5

Indeterminatae 12 8 Indet./niet gedetermineerd 22 4,1 Indet./niet gedetermineerd 11 5,3

Pomoideae 1 1 Totaal 532 100 208 100

Pomoideae type Crataegus/Malus/Pyrus 1 1

Populus sp. 20 1

Prunus sp. 3 2

Quercus sp. 116 60

Salix sp. 62 19

Totaal 532 208



Bijlage 9.1: determinatielijst zoölogie

Vnr Vlak spoor vulling aardspoor

daterin

g dat diersoort element deel - prs fragmentatie conservatie zijde Fusie leeftijd (1) leeftijd (2) gewicht n records n resten modificaties opmerkingen GL in mm Bp in mm SD in mm Bd in mm schofthoogte in cm

2 1001 1001 REC 8a 20e eeuw groot zoogdier cranium fragment 1 g 1,7 1 1

3 1001 1002 REC (SL) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 3,1 1 1

12 1001 x x x rund dijbeen (3) 3 g r

gefuseer

d >3.5 jaar volwassen 189,4 1 6

vraatsporen hond op condyles en verschillende 

verse breuken/haksporen

12 1001 x x x groot/middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 13,7 1 1

12 1001 x x x groot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,7 1 1 verse breuk

12 1001 x x x groot zoogdier heiligbeen fragment 1 g 13,1 1 1

13 1001 x x x rund cranium m1/m2 1 g 40,7 1 1

13 1001 x x x rund middenhandsbeen (2)3 3 g r df >2 jaar jvol/vol 69,2 1 1

verse schaafsporen op de schacht en snijsporen 

op de distale zijde van de mediale condyle

14 1001 x x x groot zoogdier borstwervel fragment spin 2 g 19,0 1 1

14 1001 x x x paard bovenkaak p4 or m1 1 g 66,6 1 1

15 1001 x x x rund cranium zygomatic arch 1 g l 12,9 1 1

15 1001 x x x groot zoogdier langbeen (2) 1 g 21,8 2 2

15 1001 x x x middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,5 1 1

17 1001 x x x rund eerste koot compleet 6 g

gefuseer

d >20 maanden jvol/volwassen 18,5 1 1

snijspoor palmar/plantar kant net boven distale 

condyle

17 1001 x x x rund voetwortelbeen os malleolare 6 g l 3,9 1 1

17 1001 x x x rund cranium zygomatic arch 1 g r jvol/volwassen 14,2 1 1

17 1001 x x x schaap/geit middenvoetsbeen (2) 4 g r 11,2 1 1

18 1001 1003 REC (SL) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 17,2 2 2

18 1001 1003 REC (SL) 8a 20e eeuw groot zoogdier cranium fragment 1 g 2,3 1 1

18 1001 1003 REC (SL) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 8,6 1 1

18 1001 1003 REC (SL) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 7,5 2 2 witzwart verbrand

19 1001 1002 REC (SL) 8a 20e eeuw rund cranium

hoornkern met fragment 

frontal/occipital 1 g r jvol/volwassen 103,2 1 1 hakspoor onder hoornkern

19 1001 1002 REC (SL) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,7 1 1

20 1001 1007 REC 8a 20e eeuw rund ruggenwervel centrale lichaam 4 g 43,2 1 1 spin is afgehakt

20 1001 1007 REC 8a 20e eeuw schaap/geit heup

acetabulum met fragmenten 

illium ischium en pubis 3 g l

gefuseer

d >5 maanden 27,3 1 1

21 1001 1004 VL 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw rund rib fragment 1 g 11,0 1 1

21 1001 1004 VL 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 7,8 1 1

21 1001 1004 VL 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw schaap/geit onderkaak (1)2 met m1, m2 en m2 4 g l >24 maanden volwassen 35,9 1 1 p2, p3 en p4 uitgevallen

22 1001 1008 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw bunzing dijbeen compleet 6 g l 2,2 1 1

22 1001 1008 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw schaap/geit ruggenwervel bijna compleet 5 g 6,1 1 1 caudaal stukje afgeslagen

22 1001 1008 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw varken onderkaak (2) met p4, m1 en m2 2 g l 12-24 maanden juveniel-vol 26,8 1 2

abces aan de buitenzijde , tussen p4 en m1, 

gaatje in p4

22 1001 1008 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw middelgroot zoogdier cranium tand 1 g 1,8 1 1

22 1001 1008 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,8 1 1

22 1001 1008 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw groot zoogdier onderkaak fragment 1 g 9,4 1 1

22 1001 1008 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 2 g 12,6 1 1

22 1001 1008 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 4,3 3 3

23 1001 1010 KL 8a 20e eeuw rund onderkaak (2) 2 g 40,7 1 1

24 1001 1015 REC 8a 20e eeuw schaap/geit rib fragment 2 g 2,6 1 1

24 1001 1015 REC 8a 20e eeuw groot zoogdier cranium fragment 1 g 5,4 1 1

24 1001 1015 REC 8a 20e eeuw rund tweede koot compleet 6 g

gefuseer

d >15 maandden jvol/vol 21,1 1 1

meerder fijne snijspoortjes op de distale condyle 

en vlak onder de proximale epiphyse

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw rund middenvoetsbeen (1)(2)3 4 g r df >2 jaar jvol/volwassen 234,6 1 9 verse breuken

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw schaap/geit middenhands/voetsbeen (2)(3) 3 g du <24 maanden 6,3 1 1

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (1)/(3) 1 m

ongefuse

erd 17,5 2 2

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw rund rib (2) 1 g 23,9 2 2

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw rund cranium p2 1 g r 5,7 1 1

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw rund cranium m1/m2 1 g r 18,1 1 1

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw rund onderkaak m1/m2 1 g r 21,1 1 1

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw rund onderkaak p4 1 g r >3 jaar volwassen 10,3 1 1

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,3 1 1

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 6,6 2 2

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw rund middenhandsbeen (1)(2) 3 g l 89,0 1 2

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw groot zoogdier cranium fragment 1 g 10,0 1 1

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw groot/middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,3 1 1

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw zoogdier bot fragment 1 g 2,8 1 1

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw rund handwortelbeen os carpale tertium secundum 6 g r jvol/volwassen 12,6 1 1

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw rund heup illium 2 g r

ongefuse

erd <10 maanden

infantiel/juveni

el 9,2 1 1

25 1001 1016 REC 8a 20e eeuw groot zoogdier cranium fragment 1 g 6,2 1 1

26 1001 1017 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit rib fragment 2 g l 5,2 1 1 5 snijsporen waar de schacht breder wordt

26 1001 1017 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,5 1 1 witverbrand

26 1001 1017 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen fragment 1 g 40,3 4 4

26 1001 1017 REC (VT) 8a 20e eeuw groot/middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 2,2 1 1

26 1001 1017 REC (VT) 8a 20e eeuw rund voetwortelbeen rolbeen 5 m r infantiel 8,0 1 1 ventrale/volare zijde stuk afgehakt

27 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw rund middenhandsbeen (1)(2) 2 g l 38,3 1 1 hakspoor op het mediale proximale vlak

27 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier rib fragment 1 g 6,5 1 1

27 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 8,1 1 1

27 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw rund dijbeen (2) 2 g 47,5 1 1

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 214,7 14 14

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 18,4 1 2 verse breuk

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw rund rib fragment (3) 2 g 25,3 1 1 verse breuk

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw rund rib fragment (2) 3 g r 38,5 1 1 verse breuk

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw rund rib fragment (2) 1 g r 7,4 1 1

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw groot/middelgroot zoogdier rib fragment (2) 2 g 10,2 1 1

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier rib fragment 1 g 16,4 2 2

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw rund ruggenwervel fragment (spin) 2 g 34,8 1 1

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw rund ruggenwervel fragment (spin) 1 g 22,0 1 1 eerste ruggenwervel

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier bot fragment 1 m 16,3 2 2

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 8,5 3 3

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw rund ellepijp (2) 2 g r 13,5 1 1 vraatsporen hond

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw rund onderkaak fragment 1 g l 20,8 1 1 hakspoor richting de voorkant



28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier cranium fragment 1 g 9,1 1 1

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit onderkaak m3 1 g l >24 maanden volwassen 9,8 1 1

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw rund scheenbeen (1) 1 g r pu <4 jaar 27,2 1 1 laterale zijde epiphyse afgehakt

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw rund opperarmbeen (3) 1 g l 54,1 1 1 laterale zijde epiphyse afgehakt en verse breuk

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw rund cranium m1/m2 1 g 31,6 1 1

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw rund dijbeen (1) 1 g l pf >3 jaar volwassen 32,6 1 1 op de kop zowel vraatsporen als snijsporen

28 1001 1020 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier heup fragment acetabulum 1 g 12,3 1 1

29 1001 1019 REC 8a 20e eeuw rund onderkaak

fragment met doorbrekende 

p2 en doorgebroken p3 3 g l 29-34 maanden jvol/volwassen 107,5 1 4 verse breuken

29 1001 1019 REC 8a 20e eeuw rund cranium tandfragment 1 g 5,6 2 2

29 1001 1019 REC 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 57,6 5 5

29 1001 1019 REC 8a 20e eeuw schaap/geit middenvoetsbeen (2) 4 g jvol/volwassen 14,5 1 1

29 1001 1019 REC 8a 20e eeuw rund onderkaak (3) 1 g l

infantiel/juveni

el 24,7 1 1

snijsporen achterzijde (distaal) van fragment, 

verse breuk

29 1001 1019 REC 8a 20e eeuw rund onderkaak (3) 1 g jvol/volwassen 17,6 1 1 verse breuk

29 1001 1019 REC 8a 20e eeuw rund onderkaak (3) 1 g jvol/volwassen 16,1 1 1 verse breuk

29 1001 1019 REC 8a 20e eeuw groot/middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 5,2 1 1

29 1001 1019 REC 8a 20e eeuw rund rib fragment 1 g 22,5 1 1 verse schaaf en snijsporen

29 1001 1019 REC 8a 20e eeuw zoogdier bot fragment 1 g 3,2 4 4 verse breuk

29 1001 1019 REC 8a 20e eeuw rund ellepijp (1)(2) 4 g r jvol/volwassen 44,8 1 1 distaal schuin afgehakt

30 1001 1018 REC (VT) 8a 20e eeuw rund onderkaak (2)(3) 2 g r 34,0 1 1

30 1001 1018 REC (VT) 8a 20e eeuw rund heup pubis fragment 2 g r 26,6 1 1

30 1001 1018 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier onderkaak (2) 1 g 20,6 1 1

30 1001 1018 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier wervel fragment 1 g 1,0 1 1

30 1001 1018 REC (VT) 8a 20e eeuw rund middenvoetsbeen (1)(2) 2 g r 19,6 1 1

30 1001 1018 REC (VT) 8a 20e eeuw rund cranium jugular process 1 g r 12,5 1 1

30 1001 1018 REC (VT) 8a 20e eeuw zoogdier bot fragment 1 g 1,8 2 2 verse breuk

31 1001 x x x rund onderkaak m1/m2 1 g r 21,9 1 1

34 1001 x x x rund eerste koot compleet 6 g 19,1 1 1

op de dorsale zijde vlakbij het proximale uiteinde 

zitten veel snijsporen

34 1001 x x x groot zoogdier bot fragment 1 m 6,0 1 1 zwartgrijs verbrand

36 1001 x x x groot zoogdier schouderblad fragment 1 g 12,8 1 1 verse breuk

36 1001 x x x groot zoogdier langbeen (2) 2 g 17,0 1 1 verse breuk

36 1001 x x x groot zoogdier lendenwervel centrale lichaam 4 g

gefuseer

d volwassen 28,1 1 1 processus spin is afgehakt

36 1001 x x x groot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,3 1 1 verse breuk

36 1001 x x x groot zoogdier rib fragment 1 g 2,0 1 1 witverbrand

36 1001 x x x zoogdier bot fragment 1 g 1,1 5 5 verse breuken

37 1001 x x x groot zoogdier langbeen (2) 1 g 33,6 1 1

38 1001 1031 BROK 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 m 11,1 5 5

38 1001 1031 BROK 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 0,8 1 1

38 1001 1031 BROK 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund voetwortelbeen os centrotarsale 5 g r jvol/volwassen 39,9 1 1 verse breuk/schaafsporen

39 1001 1026 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw rund cranium hoornkern fragment 1 g 14,9 1 1

39 1001 1026 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw schaap/geit rib fragment 1 g 2,0 1 1

39 1001 1026 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,5 1 1 witzwart verbrand

39 1001 1026 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,1 1 1

39 1001 1026 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw rund spaakbeen (1)(2) 1 g l pf >12 maanden jvol/volwassen 11,1 1 1

39 1001 1026 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw middelgroot zoogdier scheenbeen (2) 2 g 8,9 1 1

40 1001 1027 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,9 1 1 witverbrand

41 1001 1030 BROK 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit rib fragment 1 g 2,1 1 1

43 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw rund cranium dp4/m1/m2/m3 1 g 24,1 1 1

43 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 15,8 2 2 witblauw verbrand

43 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 60,9 6 6

43 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 2 g 70,6 1 1

43 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 2 g 12,1 3 3

43 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier rib fragment (2) 1 g 4,1 2 2 verse breuk

43 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit rib fragment (2) 1 g r 2,9 1 1

43 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier schouderblad (2) 1 g 18,4 1 2 verse breuk

43 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier lendenwervel fragment (spin) 1 g 8,3 1 1 afgehakt van centraal lichaam

43 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw paard tongbeen fragment 3 g 3,6 1 1 tamelijk groot

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 35,6 12 12

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 84,4 6 6

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier cranium fragment 1 g 33,8 8 8

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier rib fragment 1 g 14,1 1 1

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund cranium fragment petrosa 1 g 6,0 1 1

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund cranium

fragment maxilla met m1, m2 

en m3 1 g l >3 jaar volwassen 94,7 1 4

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund onderkaak fragment met m3 1 g l >3 jaar volwassen 84,6 1 1

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund onderkaak m3 1 g l >3 jaar volwassen 35,1 1 1

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit onderkaak m1/m2 1 g l 3,4 1 1

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 1,0 1 1

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit onderkaak fragment (2) 1 g r 2,5 1 1

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit scheenbeen (2) 3 g l 12,1 1 1

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit opperarmbeen (2) 2 g l 10,4 1 1

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 2 g 19,7 1 1

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit schouderblad (2) 1 g l 11,7 1 1

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier ellepijp (2) 1 g 14,6 1 1

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot/middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 15,2 8 8

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot/middelgroot zoogdier wervel fragment 1 g 2,9 1 1

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw zoogdier bot fragment 1 g 12,2 15 15

46 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund handwortelbeen sesam distal 6 g r 1,0 1 1

47 1001 1053 SL 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,3 1 1

48 1001 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhandsbeen (1)(2) 3 g r 8,4 1 1 proximaal vraatsporen hond

48 1001 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,4 1 1 snijsporen 

54 1001 1041 PG? 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 2 g r 14,1 1 1 distaal afgehakt

54 1001 1041 PG? 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,7 1 1

54 1001 1041 PG? 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund schedel fragment frontale 1 2,1 1 1

56 1001 1069 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund tweede koot fragment 4 m

gefuseer

d >15 maanden juveniel-vol 8,1 1 1

58 1001 1053 SL 8a 20e eeuw rund ruggenwervel fragment 2 g jvol/volwassen 36,3 1 1

spinuous process wat van het centrale lichaam is 

afgehakt, vraatsporen hond

58 1001 1053 SL 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,0 2 2

59 1001 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 9,5 1 1



59 1001 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund knieschijf bijna compleet 5 g l 20,2 1 1 verse breuk

59 1001 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit opperarmbeen (3) 2 g l df >3 maanden 14,4 1 1 verse breuk, hakspoor op dorsale zijde

59 1001 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhands/voetsbeen (1)(2) 1 g 1,5 1 1

60 1001 1050 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rolbeen compleet 6 g r jvol/volwassen 66,5 1 1

slijtagesporen mediale zijde, lichte 

pathologie?

60 1001 1050 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund scheenbeen (2) 1 g jvol/volwassen 50,9 1 1 verse breuk

60 1001 1050 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C varken derde koot bijna compleet 5 g 1,1 1 1

60 1001 1050 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit scheenbeen (2) 2 g 3,2 1 1

60 1001 1050 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 0,9 1 1 zwartwit verbrand

60 1001 1050 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 m 0,3 1 1

62 1001 1051 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak

fragment met p3, p4, m1 en 

m2 3 g l >3 jaar volwassen 164,6 1 2

62 1001 1051 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 60,9 5 5

62 1001 1051 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment (2) 3 g 60,3 1 1 vraatsporen hond

62 1001 1051 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier opperarmbeen (2)(3) 2 m 7,1 1 1

62 1001 1051 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund nekwervel fragment 3 g jvol/volwassen 23,1 1 1 van centrale lichaam afgehakt

62 1001 1051 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak m1/m2 1 g l 29,6 1 1

62 1001 1051 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier schouderblad (2) 1 m 31,3 1 1

62 1001 1051 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier schouderblad (2) 1 g 19,5 1 1

62 1001 1051 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund scheenbeen (2)3 3 g l df >2 jaar jvol/volwassen 81,3 1 1 verse snijsporen

62 1001 1051 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 2,3 3 3

62 1001 1051 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit spaakbeen 1(2) 4 g r pf >3 maanden jvol/volwassen 14,2 1 1

63 1001 1052 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,8 2 2

63 1001 1052 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C platvis cleithrum fragment 1 g 0,1 1 1

63 1001 1052 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenvoetsbeen (1)(2) 4 g l jvol/volwassen 7,8 1 4 verse breuken

64 1001 1073 VT 6 ca 200/250-350 n.C rund middenhands/voetsbeen 3 2 g

ongefuse

erd <2.5 jaar juveniel/jvol 22,4 1 1 snijspoortjes op condylen

65 1001 1068 VT 4/6 Romeinse tijd middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 1,0 1 1 zwartverbrand

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw paard onderkaak 1 met de 6 voortanden 1 g beide 17-23 jaar volwassen 135,6 1 4

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier onderkaak fragment 1 g 78,1 4 4

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund middenvoetsbeen (1)2(3) 5 g l df >2 jaar jvol/volwassen 178,0 1 1 distaal vraatsporen hond en verse breuk

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund onderkaak

fragment met doorkomende 

p3, dp4 en m1 2 g l 24-28 maanden jong volwassen 109,1 1 1 vraatsporen hond onder kiezen

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund onderkaak (2) 1 g 26,6 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund onderkaak (2) 1 g l 47,5 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund tweede koot compleet 6 g pf >20 maanden jvol/volwassen 13,8 1 1 witblauw verbrand

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund onderkaak (3) 2 g l 80,0 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund ruggenwervel fragment (spin) 2 g jvol/volwassen 32,8 1 1 afgehakt van centraal lichaam

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier rib fragment 1 g 34,3 3 3

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund rib fragment 1 g 31,6 1 1 twee haksporen op brede zijde fragment

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw varken schouderblad (2)3 2 g r df >1 jaar 16,3 1 1 haksporen ventrale zijde glenoid

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier rib fragment 1 g 16,7 1 1

hakspoor op ventrale zijde rib, verse breuk 

dorsale zijde

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund cranium

fragment premaxilla en 

maxilla 1 g l 10,9 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier wervel epiphyse 1 g

ongefuse

erd 0,9 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund ruggenwervel fragment (spin) 2 g 25,8 1 1 afgehakt van centraal lichaam

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier wervel fragment (centraal lichaam) 4 g

ongefuse

erd 2,1 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw varken onderkaak m2 1 g 4,7 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw varken onderkaak m1 1 g 3,0 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw varken onderkaak m1 1 g r 1,4 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier rib fragment 3 g 3,9 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap voetwortelbeen rolbeen 5 g l 5,2 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw hond eerste koot compleet 6 g pf >4 maanden 0,9 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot/middelgroot zoogdier rib fragment (1)(2) 3 g 10,6 2 2

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund rib fragment (1)(2) 2 g 17,7 2 2

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund rib fragment (2) 2 g 19,2 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw hond ellepijp (1)2(3) 4 g r jvol/volwassen 13,6 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap onderkaak

fragment met dp3, dp4 en m1 

(dp4 zit los) 3 g l 4-24 maanden 10,1 1 2

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap onderkaak fragment met p3 2 g l >18 maanden jvol/volwassen 6,2 1 2

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap onderkaak dp4 1 g l 1,9 1 2 verse breuk

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit cranium m1/m2 bovenkaak 1 g 3,2 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund onderkaak m1/m2 1 g l 14,6 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund handwortelbeen os carpale quartum 5 g r 10,1 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier ellepijp (3) 1 g 1,1 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund cranium fragmetn os petrosa 1 g r 33,0 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund cranium p4 bovenkaak 1 g l 10,9 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund onderkaak dp3 1 g l 3,0 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund cranium dp4 1 g 10,2 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund onderkaak m1/m2 1 g l 16,6 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund cranium dp2 1 g l 1,6 1 1 uitgevallen

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw varken cranium tandfragment 1 m 1,3 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw paard onderkaak fragment met p3/p4 1 g r 18,7 1 2

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit middenhandsbeen (1)(2) 1 g 2,2 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot/middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 8,6 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund cranium fragment zygomatic arch 1 g 5,1 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot/middelgroot zoogdier heiligbeen fragment wervellichaam 1 g

ongefuse

erd 6,6 1 1 hakspoor op wervellichaam

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,1 1 1 witverbrand

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 389,1 27 27

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund rib fragment (2)(3) 1 g 12,1 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,4 1 1 witzwart verbrand

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 64,5 22 22

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit cranium tandfragment 1 g 0,5 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 7,8 5 5

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier wervel fragment 1 g 5,1 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier rib fragment 1 g 34,6 7 7

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund ruggenwervel fragment (spin) 1 g 11,0 1 1 afgehakt van centraal lichaam



68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit ruggenwervel fragment (spin) 1 g 2,3 1 1 afgehakt van centraal lichaam

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier cranium fragment 1 g 60,9 18 18

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund onderkaak fragment (3) 1 g 13,4 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier cranium fragment 1 m 11,0 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier heiligbeen fragment (processus) 1 g 8,6 2 2 afgehakt en verse breuk

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit middenhandsbeen (1)(2) 2 g l 4,2 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw zoogdier bot fragment 1 m 14,6 21 21

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit onderkaak dp2 1 g l 0,2 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier heup fragment acetabulum 1 g 34,1 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier heup fragment 1 g 23,2 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 m 23,3 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier onderkaak fragment 1 g 13,0 1 1

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund schouderblad (2) 1 g r 24,9 1 1 verse breuk

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier heiligbeen fragment (centraal lichaam) 1 g

ongefuse

erd 6,4 1 1 waarschijnlijk rund

68 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund opperarmbeen (2) 2 g r

infantiel/juveni

el 10,2 1 1

69 1001 1075 VT 6 ca 200/250-350 n.C varken onderkaak (2) 3 g r 35,6 1 1

69 1001 1075 VT 6 ca 200/250-350 n.C schaap/geit spaakbeen (2) 2 g 5,7 1 1

69 1001 1075 VT 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier langbeen (1)/(3) 1 m 5,0 1 1

75 1001 x x x groot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,2 1 1

78 1001 1072 SL 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier borstwervel fragment 2 g 27,2 1 1

spinuous process wat van het centrale lichaam is 

afgehakt en met een onvolledig hakspoor

78 1001 1072 SL 6 ca 200/250-350 n.C schaap onderkaak

(2) met doorkomende p2, p3 

en p4, permanente m1 en m2 

en half doorgekomen m3 3 g l 18-24 maanden jong volwassen 32,5 1 6

82 1001 1068 VT 4/6 Romeinse tijd schaap voetwortelbeen rolbeen 5 g l 3,7 1 1 slachtspoor plantare zijde, zwartverbrand

86 1001 1026 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw rund onderkaak fragment (2) 2 g r 109,1 1 1 onderzijde lijkt te zijn afgehakt

88 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 24,9 10 10

88 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw rund cranium dp4/m1/m2/m3 1 g 30,4 1 1

88 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw rund onderkaak snijtand 1 g r 2,7 1 1

88 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit onderkaak m3 1 g l 5,8 1 1

88 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit onderkaak m1/m2 1 g r 2,9 1 1

88 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit cranium dp4/m1/m2/m3 1 g 4,2 1 1

88 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw rund ruggenwervel fragment (spin) 1 g 10,9 1 1 verse breuken

88 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier rib fragment (2) 1 g 15,5 1 1

88 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 89,3 15 15

88 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw schaap/geit onderkaak (3) 1 g 2,9 1 1

88 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 2,2 2 2 verse breuk

88 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier rib fragment 1 g 3,4 1 1

88 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier cranium fragment 1 g 12,3 2 2

88 1001 1021 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier wervel fragment centraal lichaam 1 g 8,0 1 1

89 1001 1036 PG? 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 0,8 1 1

95 1001 1045 PG? 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund tweede koot fragment 3 g pf >15 maanden jvol/volwassen 8,1 1 1 verse breuk

97 1001 1067 BROK 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw groot zoogdier bot fragment 1 g 2,0 2 2

101 1001 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C paard schouderblad (2)(3) 3 g r 98,4 1 1

101 1001 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit schouderblad (2)(3) 2 g l 5,2 1 1 hondenvraat

101 1001 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 6,7 1 1

101 1001 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenhandsbeen 1(2) 4 g r jvol/volwassen 98,1 1 1

snijsporen op de dorsale zijde vlakbij het 

proximale vlak

101 1001 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund dijbeen (1) 1 g 6,7 1 1 caput doormidden gehakt

101 1001 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 5,5 1 1

101 1001 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund handwortelbeen

fragment os carpale 

secundum 3 g l 5,6 1 1

101 1001 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier bot fragment 1 g 4,0 2 2

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier bot fragment 1 m 3,6 1 1

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhands/voetsbeen (3) 1 g

ongefuse

erd <24maanden 3,2 2 2

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib (2) 1 g 9,6 1 1

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,0 1 1

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 4,9 1 1

snijsporen op vlak en ruw oppervlak 

(bodemproces)

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit schouderblad (2) 2 g 3,8 1 1

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 43,0 25 25

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,4 2 2 witverbrand

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 3,6 3 3

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 16,2 13 13

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen fragment 1 g 95,9 12 12

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier schouderblad fragment 2 g 13,3 1 1

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund ellepijp (2) 2 g l 10,0 1 1

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit spaakbeen (2) 3 g l 8,0 1 1 hondenvraat

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 4,8 1 1

verscheiden haksporen over de breedte van het 

fragment

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier rib (1)(2) 1 g 3,0 1 1 hondenvraat

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak molaar fragment 1 g 2,3 1 1

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier cranium tandfragment 1 g 4,0 2 2

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenhandsbeen (2)(3) 2 g

ongefuse

erd <2.5 jaar 18,8 1 1

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2)93) 1 g

ongefuse

erd 9,0 1 1

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit rib fragment 1 g 1,3 1 1

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 2,8 1 1 aan een zijde afgehakt

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 2,7 1 1

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 1,3 1 1 zwartverbrand

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier schouderblad (2) 1 g 4,5 1 1

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund nekwervel fragment 2 g 10,6 1 1 centrale lichaam doormidden gehakt

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier schedel fragment 1 g 1,4 1 1

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhands/voetsbeen (1)(2) 1 g 1,4 1 1

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (1)/(3) (2) 1 g 16,2 1 1

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenvoetsbeen 1 (2) 5 g l

juveniel-

volwassen 12,9 1 1

102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit tweede koot compleet 6 g >7 maanden

juveniel-

volwassen 1,6 1 1



102 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak fragment met m1, m2 en m3 3 g r >24maanden volwassen 28,1 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund opperarmbeen (3)(2) 3 g l df >15 maanden jvol/volwassen 305,2 1 1

vraatsporen hond distale uiteinde verse breuk in 

diaphyse

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier wervel fragment 2 g

ongefuse

erd 9,8 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund tongbeen fragment 5 g r jvol/volwassen 11,1 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit ruggenwervel bijna compleet 5 g

ongefuse

erd < 5 jaar 18,8 1 1 vraatsporen muisachtigen

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund staartwervel compleet 6 g 1,4 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot compleet 6 g

gefuseer

d >20 maanden jvol/volwassen 18,4 1 1 vraatsporen hond

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund lendenwervel fragment 1 g 18,4 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak fragment 2 g r 16,6 1 2 verse breuk bij caput

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhands/voetsbeen (3) 1 g 1,5 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund handwortelbeen compleet 6 g r 2,8 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenhands/voetsbeen (3) 1 g 2,6 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund voetwortelbeen rolbeen 1 g 7,6 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund voetwortelbeen hielbeen 2 g 11,3 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund nekwervel fragment 2 g 13,7 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium

maxilla fragment (M1, M2, 

M3) 1 g 37,4 1 4

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium

maxilla fragment (M1, M2, 

M3, dP4) 1 g r 219,6 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund draaier fragment 2 g 12,1 1 1 door de lengte door midden gezaagd/gehakt

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit schedel petrosa fragment 1 g 4,4 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund lendenwervel fragment 2 g 11,6 1 1 processus die van het centrale lichaam is gehakt

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit schouderblad 3(2) 2 g l 6,0 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund schouderblad fragment 2 g 26,2 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund heup fragment acetabulum 1 g 16,8 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier wervel fragment 1 g 1,6 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak m1/m2 1 g 3,0 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium m1/m2/m3 1 g 8,3 2 2

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C zomer/wintertaling spaakbeen 1(2) 1 g 0,2 1 1 snijspoor net onder proximale vlak heel klein

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak m1/m2 1 g 1,9 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g

infantiel/juveni

el 2,0 6 6

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium p2 bovenkaak 1 g r 6,4 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium melktanden 1 g 3,1 2 2

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak p3 1 g 2,0 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak premolaren 1 g 4,0 2 2

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium premolaar 1 g 3,3 2 2

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium voortanden 1 g 2,6 5 5

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak premolaren 1 g 1,0 5 4

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund nekwervel fragment 2 g 11,7 1 1 processus die van het centrale lichaam is gehakt

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier lendenwervel fragment 1 g 14,8 2 2

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit ruggenwervel fragment 1 g 3,5 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier scheenbeen (2) 1 g 21,7 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier lendenwervel fragment 1 g 1,6 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier lendenwervel fragment 1 g 6,2 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium orbital 1 g 14,5 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C zoogdier bot fragment 1 g 80,5 58 58

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak (1) 1 g l 14,8 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier schouderblad fragment 1 g 7,8 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund nekwervel fragment 1 g 5,7 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 8,5 7 7 witverbrand

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 1,9 1 1 zwartverbrand

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit rib fragment 1 g 2,7 1 1 gebroken en mooi geheeld

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium premaxilla 1 g infant/juveniel 8,6 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit rib fragment 1 (2) 3 g 6,8 3 3 distaal afgehakt

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 1 g 81,7 10 11

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment (2) 2 g 33,8 1 1 haksporen op vlakke zijde

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak fragment (condylar process) 1 g l 2,0 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib kraakbeen 1 g 4,1 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 19,2 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 15,9 11 11

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier borstwervel fragment 1 g 2,3 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment (1)(2) 1 g r 19,2 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund ellepijp (3)(2) 2 g r 12,7 1 1 snijsporen en aangevreten door een hond

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund heup fragment 1 g 12,0 1 1 symphyse

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C varken kuitbeen 1 (2) 3 g r

infantiel/juveni

el 0,9 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier onderkaak fragment 1 g 3,1 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 9,0 3 3

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 31,6 10 10

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier schouderblad fragment 1 g 6,5 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenvoetsbeen (1)(2) 2 g l 3,1 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhandsbeen (2) 3 g 8,5 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenvoetsbeen (3)(2) 3 g du <24maanden 7,0 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 6,9 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier schouderblad fragment 1 g 4,2 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 83,2 40 40

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenhands/voetsbeen (2) 1 g 21,0 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund langbeen (2) 1 m 29,8 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier wervel fragment 1 g 4,4 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 3,0 1 1 hakspoor op vlakke zijde

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund schouderblad fragment 1 g l 14,0 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 22,1 6 6

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier ellepijp (2) 2 g 9,6 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit scheenbeen (2) 2 g r 10,5 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenhandsbeen (2) 1 g 17,1 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier opperarmbeen (2) 1 g 26,5 1 1 verse schaafsporen

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier schouderblad fragment 1 g 3,2 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenvoetsbeen (2) 1 g 25,0 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 m 16,2 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier scheenbeen (2) 1 g 7,9 1 1



107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 m 8,1 3 3

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 0,8 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 21,7 11 11

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,9 1 1 vraatsporen hond

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 m 3,2 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier opperarmbeen (2) 1 g 3,9 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhandsbeen (2) 3 g 9,9 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middehandsbeen (2) 2 m 5,1 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhandsbeen (2) 1 g 3,3 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 5,6 3 3

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,8 1 1 sterk aangevreten door honden

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middehandsbeen (1)(2) 2 g l 1,9 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 5,5 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,1 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier wervel fragment (epiphysen) 1 g 1,6 1 2

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund nekwervel fragment 1 g 2,4 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C zoogdier bot fragment 1 g 0,9 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 2,2 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium zygomaticum fragment 1 g 8,3 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium temporalis fragment 1 g 4,5 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium frontaal fragment 1 g 10,1 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium fragment 1 g 25,2 3 3

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak fragment 1 g 20,0 2 2

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 24,1 5 5

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 29,2 20 20

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier onderkaak fragment 1 g 2,3 2 2

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit opperarmbeen (2) 1 g 9,2 4 4

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit spaakbeen (2) 1 g 8,2 3 3

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit dijbeen (2) 1 g 7,4 4 4

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenvoetsbeen (2) 1 g 10,0 4 4 vraatsporen hond

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhandsbeen (2) 1 g 2,3 1 1 werktuig (gaatjes in leer maken?) zeer waarschijnlijk schaap/geit

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 1 g 3,2 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit langbeen (2) 1 g 7,8 5 5

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhandsbeen (2) 1 g 2,3 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund schouderblad (2) 1 g 1,5 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund tongbeen (2) 1 g 0,9 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit scheenbeen (2) 1 g 10,1 3 3

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit rib fragment 1 g 3,0 1 1 vraatsporen hond

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium premaxilla 1 g r 0,8 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C varken ellepijp (1) 1 g pu <3 jaar 4,0 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenhandsbeen (2) 1 g 6,9 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak (2) 1 g 13,5 2 2

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund opperarmbeen (2) 1 g 10,5 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund scheenbeen (2) 1 g 22,3 3 3

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund dijbeen (2) 1 g 33,2 3 3

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier dijbeen (2) 1 g 7,0 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund heup fragment 1 g 6,4 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund langbeen (2) 1 g 16,7 2 2

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C paard langbeen (2) 1 g 11,4 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap opperarmbeen (3)(2) 2 g r du <4maanden

infantiel/juveni

el 6,9 1 1 erg groot voor infantiel, meer juveniel

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit eerste koot (1) 2 g

ongefuse

erd <10 maanden juveniel 1,2 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhandsbeen (2) 1 g juveniel 1,5 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenhandsbeen bijna compleet 5 g r df >2 jaar jvol/volwassen 223,7 1 1

eburnatie op de proximale dorsale zijde. Ook 

eburnatie/glans op de distale zijde van de 

condylen 191,2 117,6

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit heup acetabulum+ diaphyse 3 g r

gefuseer

d >5 maanden jvol/volwassen 26,7 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium

maxilla fragment (m1, m2, 

m3) 1 g r >18 maanden jvol/volwassen 11,8 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenvoetsbeen 1(2) 3 g l jvol/volwassen 11,2 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap onderkaak (1) p2 en p3 2 g r >24maanden volwassen 7,7 1 1

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap onderkaak fragment met dp4en m1 2 g <24maanden volwassen 13,2 1 3 verse breuk dp4

107 1001 1025 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap onderkaak fragment met p3 2 g r >24maanden volwassen 5,2 1 1

109 1001 1050 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 2 g 38,3 1 1

109 1001 1050 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 6,5 2 2

109 1001 1050 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,5 1 1

109 1001 1050 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 4,0 1 1

109 1001 1050 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 m 1,5 1 1

116 1001 1023 REC (VT) 8a 20e eeuw rund middenhandsbeen (1) 2 3 5 g l df >2 jaar jvol/volwassen 117,9 1 1

palmar proximaal verse breuk, distale condyles 

vraatsporen hond 175,1 54,3 107,6

117 1001 1027 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 9,9 1 1

121 1001 1073 VT 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 4,5 1 1

121 1001 1073 VT 6 ca 200/250-350 n.C schaap/geit rib fragment (2) 1 g 1,3 1 1

121 1001 1073 VT 6 ca 200/250-350 n.C schaap/geit spaakbeen 1(2) 4 g l pf >3 maanden jvol/volwassen 16,2 1 1

123 1001 1028 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier bot fragment 1 g 7,7 1 1

124 1001 1031 BROK 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,3 1 1

124 1001 1031 BROK 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier lendenwervel fragment 3 g

gefuseer

d > 4jaar volwassen 23,5 1 1 processus spin is afgehakt

124 1001 1031 BROK 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak (3) 1 g l 2,0 1 1

124 1001 1031 BROK 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier wervel fragment 1 g 4,5 2 2

124 1001 1031 BROK 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium m1/m2 1 g 4,2 1 1

124 1001 1031 BROK 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium m1/m2 1 g 7,9 1 1

130 1002 x x MIA-LROM groot zoogdier langbeen (2) 1 g 41,5 2 2

131 1002 x x MIA-LROM rund middenhandsbeen (1)2(3) 5 g r 61,0 1 1

palmare zijde snijsporen op schacht in de 

breedte,distaal en proximaal vraatsporen hond

132 1002 x x MIA-LROM rund eerste koot bijna compleet 5 g df >20 maanden jvol/volwassen 19,0 1 1 verse breuk

132 1002 x x MIA-LROM rund cranium m1 en m2 bovenkaak 1 g l 80,6 1 1

132 1002 x x MIA-LROM rund cranium fragment maxilla 1 g 12,7 1 1

132 1002 x x MIA-LROM rund onderkaak fragment met m2 1 g l 57,4 1 1

133 1002 x x MIA-LROM rund onderkaak

fragment met dp2, dp3, dp4, 

m1 en doorbrekende m2 4 g r 15-18 maanden juveniel 166,9 1 1

133 1002 x x MIA-LROM rund onderkaak fragment met dp4 1 g l <34 maanden juveniel/jvol 20,5 1 1

133 1002 x x MIA-LROM rund onderkaak

fragment met doorkomende 

vaste snijtand 1 g l volwassen 38,4 1 1

133 1002 x x MIA-LROM groot zoogdier cranium fragment 1 g 3,2 1 1 verse breuk



134 1002 x x MIA-LROM rund voetwortelbeen rolbeen 5 g l jvol/volwassen 34,6 1 1

verse breuk, snijsporen plantare zijde+licht 

gepolijst

136 1002 x x MIA-LROM rund rib fragment (1)(2) 3 g l 11,6 1 1

136 1002 x x MIA-LROM paard onderkaak (2)(3) 2 g l jvol/volwassen 113,0 1 1 verse breuk en paar kleine snijsporen

136 1002 x x MIA-LROM rund ruggenwervel fragment (spin) 2 g 62,1 2 2

136 1002 x x MIA-LROM rund rib fragment (3) 2 g 61,4 2 2

136 1002 x x MIA-LROM rund schouderblad (2) 1 g l 45,8 1 1 haksporen en verse breuk

136 1002 x x MIA-LROM rund middenhandsbeen (2)(3) 3 g df >2 jaar jvol/volwassen 73,3 1 1 snijspoor zijkant condyle en verse breukjes

136 1002 x x MIA-LROM groot/middelgroot zoogdier schouderblad (2) 1 g 8,2 1 1

136 1002 x x MIA-LROM groot zoogdier langbeen (2) 1 g 13,6 1 1 vraatsporen hond

136 1002 x x MIA-LROM rund onderkaak

fragment (1) met 

doorkomende permanente 

snijtand 1 g l circa 45 maanden volwassen 30,7 1 1

136 1002 x x MIA-LROM paard cranium p3/p4/m1/ m2 1 g 57,3 1 1

136 1002 x x MIA-LROM middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 2,0 2 2

136 1002 x x MIA-LROM schaap/geit ellepijp (1)(2) 5 g l pu <3.5 jaar jvol/volwassen 7,8 1 1

137 1002 x x MIA-LROM paard spaakbeen (2) 4 g r veulen/juveniel 130,4 1 1

138 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak

fragment met dp2, dp3, dp4en 

m1 3 g r 16,6 1 1

138 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenvoetsbeen (2) 2 g r 36,6 1 1

138 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 0,4 1 1

138 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund ellepijp 1 (2) 5 g l

ongefuse

erd <4jaar infantiel 6,9 1 1

138 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier dijbeen (2) 3 g r 102,7 1 1

138 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund heup acetabulum+frag (il,isch, pub) 3 g l 175,7 1 1

141 1002 x x MIA-LROM hond scheenbeen compleet 5 g l df pf >6 maanden 52,2 1 1 213 39,45 x 25,8 63,14

141 1002 x x MIA-LROM rund spaakbeen+ellepijp (2) 3 g r jvol/volwassen 86,7 1 1

141 1002 x x MIA-LROM groot/middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 4,5 2 2

141 1002 x x MIA-LROM groot zoogdier schouderblad (2) 1 g 19,6 1 1

141 1002 x x MIA-LROM middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,3 2 2

144 1002 x x MIA-LROM rund pelvis acetabulum fragment 1 g

gefuseer

d >7 maanden 20,8 1 1

147 1002 x x MIA-LROM groot zoogdier langbeen (2) 1 g 5,2 1 1 vraatsporen hond

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 14,3 5 5

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund lendenwervel centrale lichaam 4 g

ongefuse

erd <5 jaar jong volwassen 29,6 1 1

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap middenhands/voetsbeen 3 2 g du <24 maanden

infantiel-

jvolwassen 4,1 1 1

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment 2 g 57,0 3 3

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 6,4 3 3

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier borstwervel fragment (spin) 2 g 2,0 1 1

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium m1/m2/m3 1 g 29,9 1 1

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit cranium m2 1 g 7,4 1 1

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium fragment hoornkern 1 g 41,4 1 1

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak (1) 2 (3) 5 g r 7-14 maanden juveniel 114,8 1 1 condylar schuin afgehakt richting m1

m1 net volledig doorgekomen, m2 nog niet 

doorgebroken

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C paard cranium m1/m2 1 g 63,8 1 1

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit heup

acetabulum fragment met 

illium 2 g r 9,8 1 1

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit schouderblad (2) 3 g l 12,1 1 1

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier heup fragment 1 g 23,1 1 1

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak (3) 3 g l

infantiel/juveni

el 16,0 1 1

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium

fragment frontaal, lacrimaal 

en zygomaticum 1 g r 21,5 1 1

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium fragment sphenoid 1 g 8,4 1 1

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C zoogdier bot fragment 1 g 1,3 2 2

151 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit scheenbeen (2) 3 g l 29,9 1 1

152 1002 2003 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 49,2 3 3

152 1002 2003 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment 2 g 29,2 1 1

152 1002 2003 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 13,5 3 3

152 1002 2003 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak p3 1 g l >24 maanden jvol/volwassen 11,8 1 1

152 1002 2003 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier wervel fragment 1 g 4,7 1 1

152 1002 2003 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier rib fragment 1 g 3,2 1 1

152 1002 2003 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund schouderblad (1)(2)(3) 5 g r jvol/volwassen 218,7 1 1 vraatsporen hond distaal waar de glenoid zat

152 1002 2003 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak m3 1 g r >3 jaar volwassen 41,8 1 1

152 1002 2003 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier lendenwervel centrale lichaam fragment 3 g

ongefuse

erd jong volwassen 26,5 1 1

poging van mediaal naar laterale zijde door te 

hakken

152 1002 2003 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot/middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 2,6 1 1

152 1002 2003 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund ellepijp 2 3 g r jvol/volwassen 17,0 1 1 proximale uiteinde schuin afgeslagen



152 1002 2003 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund spaakbeen (2)(3) 3 g r infantiel 9,7 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak (3) 2 g l 128,8 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak (3) 1 g r 37,0 1 1

punt coronoid process van het fragment afgehakt 

en achterzijde ook afgehakt 

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak m1/m2 1 g l 28,1 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak (3) 1 g l 35,5 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak p4 1 g l >3 jaar volwassen 10,3 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit onderkaak (3) 3 g l 11,5 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund tweede koot compleet 6 g pf >15 maanden jvol/volwassen 19,7 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund eerste koot compleet 6 g pf >20 maanden jvol/volwassen 22,7 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium hoornkern fragment 1 g 35,4 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund schouderblad bijna compleet 5 g l df >7 maanden jvol/volwassen 391,9 1 1

zowel proximaal als distaal(glenoid) vraatsporen 

hond en knaagdieren

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund eerste koot compleet 6 g pf >20 maanden jvol/volwassen 34,4 1 1

snijsporen net onder proximale uiteinde dorsale 

zijde

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak

bijna complete onderkaak met 

net doorgebroken dp2, dp3 en 

dp4 5 g l 0-3 maanden

neonaat/infant

iel 38,5 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund lendenwervel fragment centraal lichaam 5 g

ongefuse

erd <5 jaar jong volwassen 62,1 1 1 beide zijprocessen afgehakt en caudle zijde spin

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium

fragment maxilla met dp4, m1 

en m2 1 g l 15-34 maanden

juveniel-

volwassen 50,0 1 4

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium fragment maxilla 1 g 14,3 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 16,7 2 2

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier schouderblad (2) 1 g 52,7 3 3

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund eerste koot bijna compleet 5 g pu <24 maanden infantiel 2,7 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 111,4 8 8

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 10,2 3 3

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment (2) 2 g 151,7 6 6

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier bot fragment 1 g 3,2 1 1 vraatsporen hond over hele fragment

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier rib fragment (2) 1 g 17,5 2 2

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak fragment (1) 1 g r 12,2 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib bijna compleet 5 g pf 21,9 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit ellepijp (1) 2 5 g r 5,8 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier bot fragment 1 m 2,5 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund middenvoetsbeen (1)(2) 2 g l jvol/volwassen 38,1 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund opperarmbeen (1)2(3) 5 g r pu du <20 maanden infantiel 27,2 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib (2) 5 g 37,9 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier rib fragment (2) 1 g 12,3 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib bijna compleet 5 g

infantiel/juveni

el 1,8 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund spaakbeen (2)3 3 g r du <4 jaar jvol/volwassen 96,2 1 2

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund scheenbeen (3) 1 g l du infantiel 1,6 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit atlas fragment 4 g 15,1 1 1 vraatsporen hond

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C gedomesticeerde eend opperarmbeen (2)(3) 5 g 2,6 1 1

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit schouderblad (2)(3) 5 g r df

juveniel-

volwassen 43,5 1 1 vraatsporen hond rondom distaal uiteinde

153 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit middenhandsbeen (2) 4 g

neonaat/infant

iel 1,4 1 1

154 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund dijbeen (1) 2 (3) 5 g l pu du <3.5 infantiel 38,0 1 1

154 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund schedel M1/M2 1 g 32,9 1 1

154 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund middenvoetsbeen (1) 1 g l jvol/volwassen 25,1 1 1 hakspoor door proximale deel

154 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib (2) 3 g jvol/volwassen 29,1 1 1

154 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund opperarmbeen (2)(3) 3 g r df >15 maand jvol/volwassen 114,8 1 1 distaal veel vraatsporen hond

154 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak fragment+p2 2 g r 20,6 1 1 vraatsporen hond

154 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund eerste rib (1)(2) 3 g l pu juveniel/jvol 18,8 1 1 vraatsporen hond proximale einde

154 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund ellepijp (2) 3 g r 14,0 1 1

vraatsporen hond op diaphyse, snijspoor net 

boven distaal uiteinde aan de achterzijde

154 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit schouderblad fragment 1 g 5,3 1 1

vraatsporen hond, doorboringen door snijtanden 

hond 

154 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier onbekend fragment 1 g 5,8 1 1

154 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier onbekend fragment 1 m 4,1 2 2



154 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak p3 1 g r infantiel 2,5 1 1 niet doorgekomen, geen wortel

154 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit middenhandsbeen (2)(3) 3 m du <2 jaar juveniel/jvol 6,0 1 1 vraatsporen hond distale uiteinde en diaphyse

154 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit middenvoetsbeen 1 2 (3) 5 g l du <3 jaar jvol/volwassen 20,6 1 1 snijsporen voorzijde diaphyse

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenvoetsbeen bijna compleet 5 g r df >2 jaar jvol/volwassen 253,8 1 2

snijsporen midden van de schacht dorsale zijde 

en op plantare zijde. Vraatsporen hond distale 

condylen

geen meting, 

want vlakje 

ontbreekt

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenvoetsbeen (1) 2 (3) 5 g l 143,6 1 1 vraatsporen hond distaal

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak

fragment met dp2, dp3, dp4en 

m1 3 g l <28 maanden 99,6 1 1

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak

fragment met dp2, dp3, dp4en 

half doorgebroken m1 4 g r 5-6 maanden infantiel 54,4 1 1

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium dp4/p4 1 g 18,5 1 1

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 12,0 1 1

aan beide uiteinden afgehakt , raar ruw 

oppervlak/ribbelig (bewerkt)

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium tandfragment 1 g 8,5 1 1

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C varken opperarmbeen (2) (3) 3 g l jvol/volwassen 27,9 1 1

haksporen boven olecranon fossa, vraatsporen 

hond ook rond distale uiteinde

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund heup acetabulum+frag (il,isch, pub) 2 g l

gefuseer

d > 7 maanden jvol/volwassen 107,2 1 1

vraatsporen hond op de uitsteeksels van het 

ischium en de pubis

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund voetwortelbeen hielbeen 3 g r pu <3 jaar 31,2 1 1 distaal vraatsporen hond extreem

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap voetwortelbeen rolbeen 5 g r 3,7 1 1 haksporen mediale zijde (plantar)

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C varken scheenbeen (2) 3 2 g l df >2 jaar jvol/volwassen 8,9 1 1 vraatsporen hond distale uiteinde

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier borstwervel fragment 1 g 2,7 1 1

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier lendenwervel fragment 2 g 8,5 1 1

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier schedel fragment 1 g 9,5 1 1

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 17,9 2 2

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,3 2 2

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 m 4,2 2 2

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 8,6 1 1

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund voetwortelbeen rolbeen 5 g l jvol/volwassen 62,4 1 1 polijsting

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhandsbeen 1, 2 (3) 5 g r du <24maanden juveniel/jvol 15,0 1 1 snijspoor op mediale vlak proximaal, 

161 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhandsbeen (2) (3) 3 g du <24maanden juveniel/jvol 11,4 1 1

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot compleet 6 g 20,0 1 1

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,7 1 1 witverbrand

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier onderkaak fragment 1 g 7,7 2 2

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment (2)3 3 g 20,4 1 1 uit pot

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,5 2 2 uit pot

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 2 g 4,4 1 1 uit pot

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit schouderblad bijna compleet 5 g r df >5 maanden 10,4 1 1 uit pot

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit schouderblad (3)(2) 4 g r 11,0 1 1 uit pot

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit schouderblad (2) 2 g r 4,7 1 1 uit pot

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 0,7 1 1 aan een zijde afgehakt uit pot

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit rib bijna compleet 5 g r 5,2 1 1 uit pot

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C zeearend deelskelet

bijna complete scapula en 

groot deel van de clavicula 4 g r juveniel-vol 5,3 1 2 scapula distaal? Afgehakt, clavicula mogelijk ook

uit pot (hoort hoogstwaarschijnlijk bij andere 

stukken zeearend uit dit vondstnummer (ook 

van buiten de pot)

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C zeearend clavicula bijna compleet 4 g l juveniel-vol 2,1 1 1

uit pot (hoort hoogstwaarschijnlijk bij andere 

stukken zeearend uit dit vondstnummer (ook 

van buiten de pot)

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen 92) 1 g 5,8 1 1 uit pot

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium

fragment maxilla met dp3, 

dp4, m1 en m2 1 g r 10,0 1 1 uit pot

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium

fragment dp4, m1, m2 of m3 

bovenkaak 1 g 1,0 1 1 uit pot

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 0,3 1 1 uit pot

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund voetwortelbeen hielbeen 5 g r jvol/volwassen 77,8 1 1 hondenvraat proximaal en lichte extra botgroei uit pot

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund spaakbeen (2) 2 g r 48,6 1 1

162 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C zeearend borstplaat bijna compleet 5 g juveniel-vol 15,5 1 1

hondenvraat (impact wijst op mogelijk vangst 

door hond)

op pot gevonden (zie foto's (hoort 

hoogstwaarschijnlijk bij andere stukken 

zeearend uit dit vondstnummer (uit de pot))

163 1002 2007 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund onderkaak (1) 2 g r jvol/volwassen 54,9 1 1 vraatsporen hond

163 1002 2007 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund onderkaak (2) 1 g 22,1 1 1

andere kleur en textuur. Hoort niet bij andere 

fragment

163 1002 2007 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 12,9 1 1

163 1002 2007 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,0 3 3

163 1002 2007 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund dijbeen (1)2(3) 5 g l pu du <2.5 jaar

neonaat/infant

iel 31,1 1 1 verse hakspoor epiphysen ontbreken

164 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium m1/m2 bovenkaak 1 g 19,0 1 1

165 1002 2011 GR 2b (NAT) late Midden-ijzertijd rund middenhandsbeen (2)(3) 2 g df >20 maanden jvol/volwassen 49,8 1 1

166 1002 2011 GR 2b (NAT) late Midden-ijzertijd rund cranium hoornkern 1 g l 33,5 1 1

166 1002 2011 GR 2b (NAT) late Midden-ijzertijd rund cranium fragment parietal 1 g l 10,8 1 1

172 2001 x x x rund middenhandsbeen (1)(2) 4 g l jvol/volwassen 209,7 1 1

palmare zijde snijsporen op schacht in de 

breedte, verse breuken, vraatsporen hond

172 2001 x x x rund opperarmbeen (2)(3) 4 g r df >15 maanden jvol/volwassen 164,8 1 1 distaal vraatsporen hond, verse breuken

172 2001 x x x rund tweede koot bijna compleet 5 m pf >15 maanden jvol/volwassen 13,4 1 1

172 2001 x x x rund onderkaak (3) 1 g 18,9 1 1 verse breuk

172 2001 x x x groot/middelgroot zoogdier rib fragment 2 g 10,7 1 1 verse breuk

172 2001 x x x groot zoogdier langbeen (2) 1 g 72,8 3 3 verse breuken

172 2001 x x x rund nekwervel fragment 2 g 13,6 1 1

172 2001 x x x schaap/geit middenvoetsbeen 1 2 (3) 5 g l du <24 maanden jvol/volwassen 34,5 1 1

172 2001 x x x schaap/geit middenvoetsbeen 1(2) 3 g l jvol/volwassen 19,6 1 1 vraatsporen hond, verse breuk



172 2001 x x x schaap/geit middenhands/voetsbeen (2) 2 g jvol/volwassen 10,7 1 1

173 2001 x x x groot zoogdier cranium fragment 1 g 3,3 1 1

173 2001 x x x rund onderkaak p3 1 g r >3 jaar volwassen 5,3 1 1

173 2001 x x x schaap/geit middenhandsbeen 1 2 (3) 5 g l

ongefuse

erd <24 maanden 9,7 1 1

173 2001 x x x schaap/geit middenhandsbeen 1 2 (3) 3 g

ongefuse

erd <24 maanden 6,9 1 1

173 2001 x x x rund onderkaak voortand 1 g r 3,2 1 1

174 2001 x x x schaap onderkaak (2) 3 g l

m3 door 

en in 

wear >24 maanden volwassen 26,9 1 11

175 3001 x x x rund eerste koot bijna compleet 5 g

gefuseer

d >20 maanden jvol/volwassen 20,3 1 1 laterale zijde stukje afgeslagen

177 3001 x x x rund dijbeen (1) 1 g 15,9 1 1

gat in geboord, artefact, mogelijk een 

spinsteentje oid

177 3001 x x x rund rib fragment 1 g jvol/volwassen 15,4 1 1

177 3001 x x x groot zoogdier langbeen (2) 1 g 10,3 2 2

177 3001 x x x groot zoogdier schouderblad fragment 1 g 17,4 1 1

177 3001 x x x middelgroot zoogdier langbeen (2) 4 g 8,2 1 1

177 3001 x x x rund ruggenwervel fragment 2 g 9,1 1 1

177 3001 x x x varken onderkaak fragment met m2 en m3 2 g r >16 maanden jvol/volwassen 36,6 1 1

178 2001 1093 GR 3 ca 200 v.C tot 50 n.C schaap/geit eerste koot 2, 3 5 g

ongefuse

erd <10 maanden

infantiel/juveni

el 1,1 1 1

179 2001 1090 GR 3 ca 200 v.C tot 50 n.C rund cranium dp4 bovenkaak 1 g 15,6 1 1

179 2001 1090 GR 3 ca 200 v.C tot 50 n.C rund onderkaak snijtand 1 g r 2,0 1 1

179 2001 1090 GR 3 ca 200 v.C tot 50 n.C schaap/geit cranium

fragment maxilla met m1 en 

m2 1 g r 20,0 1 1

179 2001 1090 GR 3 ca 200 v.C tot 50 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,9 2 2

179 2001 1090 GR 3 ca 200 v.C tot 50 n.C middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 0,6 1 1

181 2001 1099 GR 8a 20e eeuw varken schouderblad (2)(3) 2 g r 15,3 1 1 vraatsporen op randen

182 1002 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund dijbeen (2) 1 g l 23,4 1 1

182 1002 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,7 1 1 witverbrand

182 1002 1056 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund voetwortelbeen os centrotarsale 5 g l 26,7 1 1

202 1002 2020 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 5,1 1 1

202 1002 2020 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,6 2 2

202 1002 2020 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund ellepijp (1) 3 g l jvol/volwassen 30,4 1 1

202 1002 2020 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund tweede koot 1 2 g

ongefuse

erd <18 maanden 4,6 1 1

202 1002 2020 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund ellepijp (2) 2 g r 6,1 1 1

203 1002 2012 GR 3 ca 200 v.C tot 50 n.C schaap/geit spaakbeen 1 (2) 3 g r pf >4 maanden 10,4 1 1 vraatsporen hond

208 1002 2016 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 1 g 23,0 1 1

209 4001 x x x rund middenhands/voetsbeen (2) 1 g 16,4 1 1

209 4001 x x x rund ruggenwervel fragment 2 g 18,6 1 1

209 4001 x x x groot zoogdier langbeen (2) 1 g 47,6 2 2

209 4001 x x x rund onderkaak 1 2 g r 50,8 1 1 verse breuk

209 4001 x x x rund middenvoetsbeen (2) 4 g 100,6 1 1 verse breuk proximaal, distaal vraatsporen hond

209 4001 x x x rund cranium m1/m2 1 g 71,2 2 2

209 4001 x x x rund cranium fragment m1/m2/dp4 1 g 14,0 1 1

209 4001 x x x rund onderkaak m3 1 g l >3 jaar volwassen 31,5 1 1

209 4001 x x x rund onderkaak voortand 1 g r 2,2 1 1

209 4001 x x x schaap/geit rib fragment 1 g 1,6 1 1

209 4001 x x x rund dijbeen (1) 1 g

ongefuse

erd <3.5 jaar juveniel/jvol 7,1 1 1 doorboord, mogelijk gebruikt als spinsteentje

209 4001 x x x schaap/geit schouderblad 3 2 g l

gefuseer

d >5 maanden 7,8 1 1 snijspoortjes op de ventrale zijde van de nek

209 4001 x x x rund scheenbeen (2) 2 g r 34,8 1 1

209 4001 x x x groot/middelgroot zoogdier schedel fragment 1 g 1,0 1 1

209 4001 x x x rund opperarmbeen (2)(3) 2 g r 92,9 1 2

209 4001 x x x rund opperarmbeen (3) 2 g r

gefuseer

d >15 maanden jvol/volwassen 46,5 1 1 vraatsporen hond en verse breuk

209 4001 x x x rund voetwortelbeen os centrotarsale 5 g l 25,0 1 1 vraatsporen hond, verse breuk

209 4001 x x x rund handwortelbeen os carpale tertium secundum 6 g r 11,0 1 1 vers hakspoor

209 4001 x x x zoogdier bot fragment 1 g 3,5 20 20 waarschijnlijk hoort dit bij de langbeenderen

210 4001 x x x rund middenvoetsbeen (1)(2) 5 g r jvol/vol 110,2 1 1 verse breuken en het bladdert af

210 4001 x x x rund scheenbeen (2) 4 g r 145,7 1 1

210 4001 x x x rund dijbeen (1) 2 g l pf >3.5 jaar volwassen 48,6 1 1 alleen het caput

210 4001 x x x rund onderkaak fragment (condylar process) 1 g r 16,0 1 1 mediale zijde en distale zijde afgehakt

210 4001 x x x groot zoogdier langbeen fragment 1 g 10,7 1 1

211 4001 x x x groot zoogdier langbeen (2) 1 g 10,0 1 1 witblauw verbrand

211 4001 x x x rund spaakbeen (3) 2 g r 19,6 1 1 lijkt verse breuk, anders heel raar doorgehakt

214 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier schouderblad (2) 1 g 30,6 1 1

214 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier heup fragment 1 g 8,5 1 1

214 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund

rudimentair 

middenhandsbeen 5 compleet 6 g r 1,6 1 1

214 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund schouderblad bijna compleet 5 g r du <10 maanden infantiel 21,4 1 1

214 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C varken opperarmbeen (1)(2)(30 5 m r

ongefuse

erd <1 jaar

infantiel/juveni

el 22,0 1 1

215 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak m1/m2 1 g r 27,9 1 1

215 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment 4 g r 13,4 1 1 eerste rib

215 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment 4 g l 13,6 1 1 eerste rib

215 1002 2002 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit onderkaak

fragment met p3, p4, m1 en 

m2 3 g r >24 maanden volwassen 20,4 1 1

218 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit voetwortelbeen os tarsala secundum tertium 6 g l 0,6 1 1

219 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit deelskelet eerste, tweede en derde koot 3 g

alles 

ongefuse

erd <7 maanden infantiel 4,5 1 5



219 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit tweede koot compleet 6 g

ongefuse

erd <7 maanden infantiel 1,3 1 1 met epiphyse

219 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit tweede koot 2,3 4 g

ongefuse

erd <7 maanden infantiel 0,8 1 1

219 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit tweede koot 1 2 g

ongefuse

erd <7 maanden infantiel 0,3 1 1

219 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit eerste koot 2,3 5 g

ongefuse

erd <10 maanden infantiel 3,7 2 2

219 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit eerste koot 1 2 g

ongefuse

erd <10 maanden infantiel 0,6 1 1

219 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap deelskelet

distale epiphyse scheenbeen, 

compleet hielbeen, bijna 

compleet rolbeen, os 

centrotarsale, 

middenvoetsbeen, mediale 

eerste koot, tweede koot en 

derde  koot 3 g l

alles 

ongefuse

erd < 7 maanden infantiel 35,8 1 11

haksporen op de voetwortelbeenderen (dwars 

over rolbeen, distaal snijpoor hielbeen en 

proximale buitenzijde os centrotarsale)

219 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap deelskelet

middenhandsbeen, twee 

eerste koten en 1 tweede en 

derde koot 3 g r

alles 

ongefuse

erd <7 maanden infantiel 24,8 1 9

hakspoor net onder proximale uiteinde 

middenhandsbeen

219 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenvoetsbeen

bijna compleet (epiphyse 

ontbreekt) 5 g r

ongefuse

erd <24maanden

infantiel/juveni

el 15,1 1 1

219 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit derde koot compleet 6 g

infantiel/juveni

el 1,6 2 2

219 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C zoogdier bot fragment 1 m 1,2 1 1 zwartverbrand

219 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium voortand 1 g r

infantiel/juveni

el 0,3 1 1

220 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 10,4 2 2

220 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak (3) 2 g r 100,9 1 1 condyle aangevreten door honden

220 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot (2)(3) 3 g 9,9 1 1 distaal vraatsporen hond

220 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhandsbeen 1, 2 (3) 5 g l du <24maanden juveniel/jvol 14,9 1 1

220 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit scheenbeen (1) 2 (3) 5 g r pu, du <20 maanden juveniel/jvol 37,3 1 1

220 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap middenhands/voetsbeen (3) 1 g du <24maanden juveniel/jvol 3,2 1 1

220 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap middenhands/voetsbeen (3) 1 g du <24maanden juveniel/jvol 2,8 1 1

225 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit schouderblad compleet 6 g r du <5 maanden

infantiel/juveni

el 16,5 1 1

225 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund middenhandsbeen (2)3 3 g r df >2 jaar jvol/volwassen 66,8 1 1 distaal veel vraatsporen hond

225 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier schedel fragment 1 g 2,6 1 1

225 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund schouderblad fragment 1 g r jvol/volwassen 52,0 1 1

226 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment 2 g 33,8 1 1 proximale kant verscheidene haksporen

226 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak m1/m2 1 g l 21,3 1 1

226 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund middenhands/voetsbeen (2)(3) 1 g du <2.5 jaar juveniel/jvol 26,6 1 1

226 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier wervel epiphyse 1 g 2,0 1 1

226 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C paard cranium fragment frontale 1 g l 10,6 1 1

226 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium petrosa 1 g l 23,9 1 1

226 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C varken cranium

fragment maxilla met m1, m2 

en m3 1 g l >20 maanden jvol/volwassen 35,4 1 1

226 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit lendenwervel bijna compleet 5 g

gefuseer

d >4 jaar volwassen 16,9 1 1 beide zijprocessen afgehakt

227 1002 1093 GR 3 ca 200 v.C tot 50 n.C schaap/geit scheenbeen (2) 3 g r 11,0 1 1 lichte vraat door honden

228 1002 1091 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,3 2 2

228 1002 1091 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit scheenbeen (2) 3 g 10,7 1 1 hakspoor halverwege schacht

228 1002 1091 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund atlas fragment 2 g

ongefuse

erd

neonaat/infant

iel 1,8 1 1

228 1002 1091 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 2 g 34,9 1 1 snijsporen op midden schacht

232 1002 2022 GR 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 2 g 31,0 1 1 distaal recht afgehakt

232 1002 2022 GR 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak

fragment met p3 en p4(p2 niet 

aanwezig (genetisch)) 3 g l >3 jaar volwassen 95,9 1 1

onderzijde afgehakt (ventraal) (tegenovergesteld 

van dorsaal)

232 1002 2022 GR 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak fragment (3) 2 m l 46,0 1 1

hak, snij en hondenvraatsporen op achterzijde 

(distaal)

232 1002 2022 GR 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 5,4 1 1

232 1002 2022 GR 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund heup pubis fragment 1 g beide

gefuseer

d 45,0 1 1

233 1002 2026 SL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C schaap/geit rib fragment 3 g

infantiel/juveni

el 1,9 1 1 snijsporen aan de proximale zijde heel klein, waarschijnlijk jong

233 1002 2026 SL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C rund onderkaak (2) 2 m 36,1 1 1 geen tanden meer

233 1002 2026 SL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C rund heup

fragment illium met 

accetabulum fragment 2 g l 121,8 1 1 haksporen richting illium

234 2001 1096 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 18,4 1 1

236 2001 1106 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 3,0 1 1

238 2001 1096 VT/REC 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 0,3 1 1

251 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C rund eerste koot compleet 6 g

gefuseer

d >20 maanden jvol/volwassen 19,5 1 1

251 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C rund onderkaak (1) 1 g r 27,0 1 3 verse breuken

251 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C groot zoogdier rib (3) 1 g 12,8 1 1 verse breuk

251 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 13,9 3 3 verse breuken

252 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,3 1 1 binnenzijde zwartverbrand

252 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier bot fragment 1 g 4,4 1 1

252 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 10,6 1 1

252 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,2 1 1 glimmend stukje, modern of polijsting?



252 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund nekwervel fragment 1 g 6,5 1 1 verse breuk laatste nekwervel spinuous process

252 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund handwortelbeen os carpale quartum 6 g l 8,0 1 1

253 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 2 g 3,2 1 1

253 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak fragment m3 1 g l 3,9 1 1

253 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 8,9 1 1

253 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier schedel fragment 1 g 7,6 1 1

253 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund schedel p3 of p4 1 g r volwassen 9,8 1 1

253 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund schedel dp4, m1 of m2 1 g 15,1 1 1

253 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak p4 1 g l >24maanden jvol/volwassen 7,5 1 1

253 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak p3 of p4 1 g >24maanden jvol/volwassen 4,8 1 1

254 3001 1113 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot/middelgroot zoogdier bot fragment 1 m 4,3 2 2 witblauw verbrand

255 3001 1114 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 1,4 1 1

256 3001 1118 KL/VL 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 11,6 8 8

256 3001 1118 KL/VL 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw schaap/geit spaakbeen (2) 4 g l 13,0 1 1

256 3001 1118 KL/VL 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw rund onderkaak voortand 1 g r 1,9 1 1

256 3001 1118 KL/VL 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw rund onderkaak dp4 1 g r 5,5 1 2

256 3001 1118 KL/VL 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 2,7 1 1

256 3001 1118 KL/VL 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw rund spaakbeen (1) 1 g

ongefuse

erd <15 maanden

infantiel/juveni

el 4,3 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak

fragment met dp3, dp4en m1 

(dp2 uitgevallen) 3 g <24maanden jong volwassen 10,2 1 2

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak

fragment met dp3, m1 en m2 

(dp2 en dp4uitgevallen) 3 g <24maanden jong volwassen 18,1 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C zeearend opperarmbeen (1) 2 g l 2,5 1 1 mogelijk aangevreten door hond

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C zeearend middenhandsbeen bijna compleet 5 g l 7,9 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 2 g 23,3 1 1 tot spatel gemaakt + hondenvraat

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot bijna compleet 5 g

gefuseer

d >20 maanden jvol/volwassen 19,9 1 1

zeer veel snijsporen op de schacht dorsaal, ook 1 

palmar/plantar. Ook snijspoor op de condyle

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenvoetsbeen 2 4 g 12,3 1 1

snijsporen net onder proximale uiteinde dorsale 

zijde

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib 1(2) 2 g 9,3 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund voetwortelbeen hielbeen 5 g l 48,6 1 1 distaal zwaar aangevreten door hond

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund voetwortelbeen rolbeen 5 g l jvol/volwassen 50,6 1 1 vraatsporen proximale uiteinde

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot helft 3 g

gefuseer

d >20 maanden jvol/volwassen 14,6 1 1 snijsporen net onder proximale uiteinde

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 1 g 21,3 1 1 hakspoor op platte kant

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit rib fragment 3 g r 2,2 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund ruggenwervel fragment spin 2 g 28,7 1 1 van het centrale lichaam afgehakte processus

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund opperarmbeen (2) 3 3 g r df >15 maanden jvol/volwassen 343,0 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund dijbeen 3 (2) 3 g r

fuserend

e 3.5-4jaar volwassen 200,9 1 1 haksporen distale mediale condyle

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C paard onderkaak (1) 2 g beide

gefuseer

d 59,9 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium

hoornkern met fragment 

frontal en parietal 1 g r 86,2 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium nasaal 1 g r 17,3 1 1 snijspoor op voorkant 

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium fragment frontaal 1 g l juveniel/jvol 17,4 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium

fragment frontaal en 

zygomatic arch 1 g r juveniel/jvol 40,1 1 2

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak fragment met p2, p3 en p4 2 g l >3 jaar volwassen 99,1 1 2

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak

fragment met p3, p4, m1, m2 

en m3 3 g r >3 jaar volwassen 173,8 1 1 genetisch bepaalde afwezigheid p2

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak

fragment met net 

doorgekomen m2 1 g l >19 maanden jvol/volwassen 66,1 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium p4/m1/m2/m3 bovenkaak 1 g 22,9 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium fragment maxilla met m2/m3 1 g l 47,0 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak (3) 1 g r 3,6 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium p4/m1 bovenkaak 1 g 16,8 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium m1/m2/m3 1 g 3,0 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 10,8 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium fragment frontal 1 g 4,1 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium fragment (frontal?) 1 g 11,7 2 2

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,8 1 1 aan smalle zijde schuin afgehakt

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 1,1 2 2

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund opperarmbeen (2) 2 g l jvol/volwassen 44,8 1 1

261 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund handwortelbeen os carpale intermedium 5 g r jvol/volwassen 9,4 1 1

262 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund voetwortelbeen rolbeen 5 g l jvol/volwassen 56,0 1 1

glans/gebruikt en kleine snijspoortjes op plantare 

zijde

262 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak

fragment met doorkomende 

p32, uitgevallen p3, afgesleten 

dp4, en m1/m2 3 g l 29-34 maanden jvol/volwassen 172,3 1 2

262 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit rib fragment 3 g 4,0 1 1

262 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,8 2 2

262 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 11,0 6 6

262 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib fragment (1)(2) 2 g 1,5 1 1 distaal afgehakt

262 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier rib fragment (2) 2 g 32,7 2 2

262 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot/middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 5,8 1 1

262 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium

fragment frontale en 

hoornkern 1 g l 17,7 1 1



262 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium fragment 1 g 20,9 2 2

262 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot/middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 1,0 1 1

262 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak (3) 1 g 5,4 1 1

262 1002 2005 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit cranium fragment premaxilla 1 g l 1,9 1 1

265 3001 1115 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C groot zoogdier bot fragment 1 g 1,5 1 1

267 2002 x x MIA-LROM schaap/geit pelvis illium 3 g r

ongefuse

erd <5 maanden 12,1 1 1

267 2002 x x MIA-LROM rund opperarmbeen (1)2(3) 4 g r pu du <20 maanden 25,4 1 1

267 2002 x x MIA-LROM groot zoogdier rib fragment 2 g 16,2 1 1

267 2002 x x MIA-LROM rund cranium fragment temporalis 1 g r jvol/volwassen 16,3 1 1

267 2002 x x MIA-LROM rund schouderblad fragment spin 1 g r 10,8 1 1

268 2002 x x MIA-LROM rund onderkaak fragment (2)(3) 2 g r 122,1 1 1

268 2002 x x MIA-LROM rund tongbeen bijna compleet 4 g r 5,3 1 1

verscheidene haksporen net onder de 

tweesplitsing op het lange stuk

271 2045 NAT 2b (NAT) late Midden-ijzertijd middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,4 1 1 verse breuk

278 4002 x x MIA-LROM groot zoogdier langbeen (2) 1 g 24,3 4 4 verse breuken

278 4002 x x MIA-LROM groot zoogdier rib fragment 1 g 10,9 1 1 verse breuk oppervlak

278 4002 x x MIA-LROM zoogdier bot fragment 1 g 0,4 4 4 schilvers vers afgebladderd

279 4002 x x MIA-LROM rund middenvoetsbeen 1, 2 4 g r jvol/volwassen 149,4 1 1 distale uiteinde vers afgebroken

279 4002 x x MIA-LROM rund heiligbeen fragment processus articularis 1 g 8,8 1 1

280 4002 x x MIA-LROM rund onderkaak (3) 1 g r 16,5 1 1

280 4002 x x MIA-LROM groot/middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 2,8 2 2

281 5001 x x x rund middenhandsbeen (2) 4 g jvol/volwassen 57,7 1 1 vraatsporen hond

281 5001 x x x groot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,8 1 1 witverbrand

281 5001 x x x rund cranium m1/m2/m3 1 g 26,7 1 1

281 5001 x x x schaap/geit cranium m1/m2/m3 1 g 8,9 1 1

281 5001 x x x rund onderkaak (3) 1 g l 21,8 1 1

coronoid process van de rest van de onderkaak 

afgehakt

281 5001 x x x rund tweede koot compleet 6 g pf >15 maanden jvol/volwassen 14,2 1 1

281 5001 x x x rund voetwortelbeen hielbeen 5 g l pu <3 jaar

juveniel-

volwassen 54,8 1 1

281 5001 x x x rund heup fragment acetabulum pubis 1 g r jvol/volwassen 29,2 1 1 vraatsporen hond

282 5001 x x x middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,7 1 1

282 5001 x x x schaap/geit middenvoetsbeen (1)(2) 3 g r jvol/volwassen 9,7 1 1 gat in midden proximale zijde

283 5001 x x x rund onderkaak voortand 1 g r 2,8 1 1 wortel met verse breuk afgebroken

283 5001 x x x rund dijbeen (1) 1 g pu <3.5 jaar 6,1 1 1 ongefuseerd caput

283 5001 x x x rund rolbeen bijna compleet 5 g l jvol/vol 63,6 1 1

snijsporen op mediale vlak en verse breuk en 

aangevreten door honden

284 6001 x x x rund middenhandsbeen bijna compleet 5 g r df > 2 jaar jvol/vol 145,4 1 1

snijsporen op de distale mediale zijde van de 

mediale condyle en verse breuken owel 

proximaal als distaal

distaal boven de condylen lichte extra 

botgroei (ruwer oppervlak) 171,9 105,7

284 6001 x x x rund scheenbeen (3) 1 g r 21,5 1 1 verse breuk

284 6001 x x x rund langbeen (2) 2 g 27,8 1 1

285 6001 x x x schaap onderkaak m3 1 f l >2 jaar volwassen 10,8 1 1 al tamelijk versleten, dus ook doorgekomen

286 6001 x x x groot zoogdier schouderblad (2) 1 g 12,3 1 1 witblauw verbrand

290 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen fragment 1 g 59,0 4 4

290 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 17,3 10 10

290 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier scheenbeen (2) 2 g 9,7 1 1

290 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit schouderblad (2) 2 g l 7,8 1 1

290 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot compleet 6 g pf >12 maanden jvol/volwassen 29,4 1 1 fijne snijspoortjes schacht voor verwijdering huid 67,3 27,7 X

290 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund tweede koot fragment 1 g 3,4 1 1

290 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund derde koot compleet 6 g juveniel 5,7 1 1

290 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C paard rib (2) 2 g 10,8 1 1

290 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund wervel fragment 1 g 11,5 2 2

290 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit opperarmbeen (3) 2 g r df >3 maanden jvol/volwassen 10,3 1 1 distale kant afgehakt

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 49,4 5 5

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C paard tweede koot bijna compleet 6 g 24,7 1 2 verse breuk

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak m3 1 g r >3 jaar volwassen 46,1 1 1

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 6,2 1 1 witverbrand

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier borstwervel fragment 1 g 8,9 1 1

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot/middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 3,3 1 1

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 17,2 9 9

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier borstwervel fragment 1 g 1,9 1 1

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit rib fragment 1 g 0,8 1 1

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier schedel fragment 1 g 13,2 3 3

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,1 1 1 zwartverbrand

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier lendenwervel fragment 1 g 4,8 1 1

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot/middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 2,7 1 1

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit middenhandsbeen (1)(2) 2 g r 3,9 1 1

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund knieschijf fragment 3 g l 24,1 1 1 dorsale kant volledig afgeslagen

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit cranium m1/m2 1 g 8,2 1 1



291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak dp4 1 g r 5,1 1 1 amper gesleten

291 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak p3 1 g l 6,8 1 1

292 3001 1115 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C rund middenvoetsbeen 1(2) 4 g l 116,7 1 3 verse breuken en vraatsporen hond

292 3001 1115 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C rund onderkaak fragment 1 g r 8,9 1 1

caput van de mandibula met de laterale zijde er 

af gehakt en ook richting de tanden er afgehakt, 

tevens enkele verse sporen

292 3001 1115 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 7,6 1 1

293 3001 1119 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 7,6 1 2

293 3001 1119 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 19,0 1 5

293 3001 1119 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 0,6 1 1 witverbrand

293 3001 1119 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C groot zoogdier borstwervel fragment 1 g 1,4 1 1

294 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 0,6 1 1

295 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 4,4 2 2

295 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,6 1 1 witverbrand

296 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C schaap/geit onderkaak m1/m2 1 g l 7,3 1 1

296 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C schaap/geit onderkaak m3 1 g l 6,2 1 1

296 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C rund schouderblad fragment 1 g 20,6 1 4

296 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C middelgroot zoogdier borstwervel fragment (spin) 1 g 0,5 1 1

299 5001 x x x middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,2 4 4 witblauw verbrand

299 5001 x x x rund middenvoetsbeen (2) 1 g 5,2 1 1 witblauw verbrand

299 5001 x x x rund dijbeen (2) 1 g 12,0 1 1 witblauw verbrand

299 5001 x x x groot zoogdier langbeen (2) 1 g 11,7 2 2 witblauw verbrand

299 5001 x x x schaap/geit middenhands/voetsbeen (2) 2 g 1,9 1 1 zwartverbrand

299 5001 x x x zoogdier bot fragment 1 g 2,3 2 2 witverbrand

299 5001 x x x rund onderkaak fragment 2 g r 35,5 1 1 verse schaafsporen

305 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C schaap/geit scheenbeen (2) 5 g r jvol/volwassen 24,7 1 1

305 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C rund voetwortelbeen rolbeen 5 g l jvol/volwassen 36,5 1 1

hakspoor op ventrale zijde en snijspoor op 

mediale zijde

305 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C groot/middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 2,1 1 1

305 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C rund scheenbeen (2) 1 g l jvol/volwassen 12,5 1 5 verse breuk

305 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,6 1 1

305 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,5 1 1

305 3001 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C schaap/geit ruggenwervel fragment (centraal lichaam) 3 g

gefuseer

d >4 jaar volwassen 2,0 1 1

306 3001 1113 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 22,5 1 13 verse breuk en afgebladerde buitenkant

306 3001 1113 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund voetwortelbeen os centrotarsale 5 g l 37,5 1 1 vraatsporen hond

307 3001 1108 REC 8a 20e eeuw groot zoogdier wervel fragment 2 g 4,1 1 1 aan twee kanten afgehakt

314 4002 2087 ZO 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier tongbeen fragment 1 g 0,9 1 1 grijsverbrand

314 4002 2087 ZO 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen fragment 1 g 1,3 1 1 zwartverbrand

316 3001 x x x rund onderkaak (1)(2) 2 g l 70,9 1 1 verse breuk voorzijde

316 3001 x x x groot zoogdier langbeen (2) 1 g 13,6 1 1

316 3001 x x x rund middenvoetsbeen 1 (2) 4 g l 183,5 1 7

proximaal vlak verse breuk, distaal vers 

afgebroken en afgebladderde schacht.

316 3001 x x x rund voetwortelbeen os centrotarsale 5 m l 23,1 1 1

316 3001 x x x rund voetwortelbeen fragment os centrotarsale 3 g r 25,4 1 1 doormidden gehakt

317 2002 2061 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C gedomesticeerde eend deelskelet

humerus (2) 3, ulna en radius 

compleet g l

gefuseer

d jvol/vol 3,2 1 3

317 2002 2061 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund cranium fragment 1 g l jvol/volwassen 42,5 1 1 hoornkern is zwartgeblakerd

318 2002 2059 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit middenhands/voetsbeen (3) 1 g 1,6 1 1 zwartverbrand

319 2002 2059 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib 1(2) 1 g r

ongefuse

erd 16,8 2 2

319 2002 2059 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment 2 g r 20,7 1 1

321 2002 2064 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit schouderblad (2) 2 g l

infantiel/juveni

el 5,5 1 1

321 2002 2064 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit rib bijna compleet 5 g 5,4 1 1

321 2002 2064 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 45,4 7 7

321 2002 2064 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 22,7 8 8

321 2002 2064 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier rib fragment (2) 1 g 12,8 1 1

321 2002 2064 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium dp4/m1/m2/m3 1 g 24,8 1 1

321 2002 2064 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium dp3 1 g 1,2 1 1

321 2002 2064 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit cranium p4 1 g 1,3 1 1

321 2002 2064 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund voetwortelbeen os tarsale secundum+tertium 6 g l 4,0 1 1

321 2002 2064 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 7,9 5 5

322 2002 2068 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak voortand 1 g r 1,9 1 1

322 2002 2068 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,6 2 2

322 2002 2068 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 2 g 2,5 1 1 vers hakspoor

322 2002 2068 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 3,1 1 1

322 2002 2068 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier lendenwervel fragment 2 g 1,2 1 1

323 2002 2062 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium m1/m2 1 g 3,4 1 1

323 2002 2062 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,2 1 1

323 2002 2062 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium maxilla fragment 1 g 1,2 1 2 verse breuk

323 2002 2062 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund cranium maxilla fragment 1 g r 43,0 1 1 geen tanden aanwezig

324 4001 1137 VT 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund schouderblad 3(2) 2 g l jvol/volwassen 117,0 1 2 vraatsporen hond rond glenoid cavity

324 4001 1137 VT 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 1 g 11,1 1 1 hakspoor op vlak en een verse breuk



324 4001 1137 VT 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,1 1 1

324 4001 1137 VT 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen fragment 1 g 39,6 6 6

324 4001 1137 VT 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 1,3 3 3

330 4001 1122 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,1 1 1 witverbrand zit ook nog een scherf kogelpot in de zak

330 4001 1122 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium hoornkernfragment 1 g 19,1 1 1 zit ook nog een scherf kogelpot in de zak

331 4001 1123 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 40,9 4 4

331 4001 1123 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier schouderblad fragment 1 g 11,3 1 1

331 4001 1123 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium hoornkern 1 g l 62,2 1 1

331 4001 1123 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 25,0 8 8

331 4001 1123 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund schedel fragment temporalis 1 g 11,0 1 1 van de schedel afgehakt

331 4001 1123 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit rib fragment 1 g 1,8 1 1

331 4001 1123 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier schedel fragment 1 g 0,6 1 1 witblauw verbrand

331 4001 1123 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit schedel fragment m1/m2/m3 1 g 4,3 1 1

331 4001 1123 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier schedel fragment 1 g 3,0 1 1

331 4001 1123 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund schedel fragment os petrosa 1 g l 5,7 1 1

331 4001 1123 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund dijbeen (3) 2 g

ongefuse

erd <4jaar

infantiel/juveni

el 10,3 1 1

331 4001 1123 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C varken middenvoetsbeen 4 1(2) 3 g r 1,7 1 1

332 4001 1130 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment (3) 2 g 24,9 1 2

332 4001 1130 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot/middelgroot zoogdier wervel fragment 1 g 4,0 1 1

332 4001 1130 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak fragment 1 g 4,2 1 1

332 4001 1130 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,3 1 1

332 4001 1130 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,3 1 1

332 4001 1130 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund scheenbeen (2) 1 g r 26,2 1 1

333 4001 1131 KL/VL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,5 1 1

333 4001 1131 KL/VL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C varken onderkaak m3 1 g l

>20 maanden 

voor laatrijpe 

rassen jvol/volwassen 11,2 1 1

334 4001 1131 KL/VL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C schaap rolbeen bijna compleet 5 g r 4,4 1 1

335 4001 1138 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C hond opperarmbeen 3 (2) 4 g l

gefuseer

d >5 maanden

juveniel-

volwassen 5,2 1 2 snijsporen op de schacht boven de condyles

335 4001 1138 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund lendenwervel fragment 3 g

gefuseer

d >4jaar volwassen 19,2 1 1

over de breedte van dorsaal naar ventraal 

doorgehakt

335 4001 1138 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 5,3 1 1

335 4001 1138 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund schedel os petrosa 1 g l 10,2 1 1

335 4001 1138 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund handwortelbeen sesam distal medial 2 g r 1,4 1 1 doormidden gehakt

337 4001 1124 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,7 1 1 witverbrand

337 4001 1124 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund opperarmbeen (2) 1 g 22,6 1 1

340 5001 1146 VL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen fragment 1 g 1,8 1 1 zwartwit verbrand

340 5001 1146 VL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,9 1 1 onderzijde afgehakt

340 5001 1146 VL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund nekwervel fragment 1 g 4,5 1 1

341 5001 1151 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 7,6 1 1 witverbrand

341 5001 1151 REC (VT) 8a 20e eeuw rund cranium zygomatic arch 1 g r 10,3 1 1

341 5001 1151 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,9 1 1

342 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit scheenbeen (2)(3) 3 g l du <20 maanden

infantiel-

jvolwassen 10,7 1 1

342 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund middenhandsbeen 1 (2) 4 g l 83,4 1 1

distaal verse breuk snijsporen op palmare kant 

schacht

342 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund handwortelbeen os carpale quartum 6 g r 7,3 1 1

342 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier nekwervel fragment 2 g 16,7 1 1 van het centrale lichaam afgehakte processus

342 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 22,5 4 4

342 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 2 g 9,5 1 1

342 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment 1 g 5,2 1 2

342 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier schedel fragment 1 g 3,2 1 1

342 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 10,2 7 7

342 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier wervel fragment 1 g 2,2 1 1

342 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,8 1 1 witverbrand

342 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,2 1 1 zwartverbrand

344 5001 1142 REC 8a 20e eeuw rund cranium fragment hoornkern 1 g 5,4 1 1

344 5001 1142 REC 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 7,0 3 3

344 5001 1142 REC 8a 20e eeuw paard voetwortelbeen os tarsi centrale 5 g r 14,2 1 1 verse breuk waardoor een klein stukje mist

344 5001 1142 REC 8a 20e eeuw zoogdier rib epiphyse fragment 1 g 0,9 1 1 epiphyse van waarschijnlijk een runderrib

344 5001 1142 REC 8a 20e eeuw rund langbeen fragment 1 g 4,1 1 1

345 5001 1145 VL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,0 2 2 witverbrand

345 5001 1145 VL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak snijtand 1 g 0,2 1 1 witverbrand

345 5001 1145 VL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 0,6 1 1

345 5001 1145 VL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C groot zoogdier bot fragment 1 g 4,9 1 1

346 5001 1162 VL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund eerste koot helft 3 g pf >20 maanden jvol/volwassen 10,7 1 1

346 5001 1162 VL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 25,7 1 1

346 5001 1162 VL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 3,4 1 2

346 5001 1162 VL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot/middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 2,2 1 1

346 5001 1162 VL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,7 1 1

346 5001 1162 VL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier hand/voetwortelbeen fragment 3 g 2,7 1 1

347 5001 1152 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 2,6 1 1



347 5001 1152 REC (VT) 8a 20e eeuw rund onderkaak (3) 2 g r

infantiel/juveni

el 11,5 1 1

347 5001 1152 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier rib fragment 1 g 7,7 1 1 verse breuk

347 5001 1152 REC (VT) 8a 20e eeuw rund voetwortelbeen hielbeen 5 g r 43,0 1 1 proximale uiteinde schuin afgeslagen

347 5001 1152 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,2 2 2 witverbrand

347 5001 1152 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,4 1 1 zwartverbrand

347 5001 1152 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 1,8 1 1

348 5001 1155 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak (1) p2 p3 (m1) m2 2 g r 25-28 maanden jong volwassen 49,5 1 2 vraatsporen hond voorkant

348 5001 1155 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund voetwortelbeen rolbeen 6 g r jvol/volwassen 69,5 1 1 vraatsporen hond

348 5001 1155 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 22,4 4 4

348 5001 1155 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund langbeen (2) 1 g 30,9 2 2

348 5001 1155 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund scheenbeen (2) 1 g 7,0 1 1

348 5001 1155 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund nekwervel fragment 1 g jvol/volwassen 4,7 1 1

348 5001 1155 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenhandsbeen (3) 1 g juveniel/jvol 10,3 1 1 snijsporen distale uiteinde onderkant

348 5001 1155 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund schedel fragment 1 m 4,6 1 1 sutuur zichtbaar, waarschijnlijk rund

348 5001 1155 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib (2) 1 g 3,9 1 1 verse breuk

348 5001 1155 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier onbekend fragment 1 g 3,6 4 4

348 5001 1155 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit schedel fragment 1 g 2,1 2 2

348 5001 1155 VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit langbeen fragment 1 m 1,5 1 1

349 5001 1149 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 12,2 2 2 vraatsporen hond en een dikke laag corrosie

349 5001 1149 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 2 g 35,4 1 1 vraatsporen hond aan een uiteinde

349 5001 1149 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 15,8 4 4

349 5001 1149 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium fragment hoornkern 1 g 19,3 1 1

349 5001 1149 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen fragment 1 g 40,8 1 1

349 5001 1149 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier schouderblad (2) 2 g 28,3 1 3 verse breuken

349 5001 1149 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 4,9 2 2

349 5001 1149 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund ruggenwervel fragment 1 g 5,9 1 1

349 5001 1149 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak m1/m2 1 g r 3,1 1 1

349 5001 1149 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak dp3 1 g

infantiel/juveni

el 1,5 1 1 amper afgesleten, nog niet lang door

349 5001 1149 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenhandsbeen 2 4 g 45,1 1 1 hondenvraatsporen aan de uiteinden

350 5001 1150 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier borstwervel fragment centraal lichaam 3 g

gefuseer

d volwassen 14,7 1 1

over de breedte van ventraal naar dorsaal 

doorgehakt

350 5001 1150 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund draaier fragment 2 g 28,5 1 1 longitudinaal gesplitst

350 5001 1150 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier schedel fragment 1 g 1,2 1 1

351 5001 1153 KL/VL 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw schaap onderkaak

fragment met dp4, m1 en m2 

en doorbrekende m3 1 g 18-24 maanden 27,8 1 6 verse breuken

351 5001 1153 KL/VL 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw schaap/geit onderkaak p4 1 g 0,8 1 1 nooit doorgebroken

351 5001 1153 KL/VL 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw vogel langbeen (2) 2 g 2,4 1 1 grote vogel

352 5001 1174 VT/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C paard hielbeen (2)(3) 4 m l 45,3 1 1

proximaal einde diagonaal afgehakt (lateraal 

naar mediaal), vraatsporen hond

352 5001 1174 VT/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap onderkaak dp4 1 g r juveniel 1,2 1 1

352 5001 1174 VT/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit onderkaak fragment + M1/M2 1 g 2,9 1 1

352 5001 1174 VT/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund schedel m1/m2 1 g 25,6 1 1

352 5001 1174 VT/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund opperarmbeen (2) 1 g 18,0 1 2

352 5001 1174 VT/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund scheenbeen (2) 1 g 22,5 1 1

352 5001 1174 VT/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund schedel dp4 1 g

infantiel/juveni

el 4,2 1 1

352 5001 1174 VT/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund schouderblad fragment 1 g r jvol/volwassen 13,7 1 1

352 5001 1174 VT/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 2,8 2 2

352 5001 1174 VT/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit onderkaak fragment 1 g 0,6 1 1

352 5001 1174 VT/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 1,2 2 2

352 5001 1174 VT/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen fragment 1 g 2,7 1 1 witverbrand

353 5001 1167 VL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 7,6 2 2

353 5001 1167 VL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot/middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 2,9 4 4

354 6001 1183 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund heiligbeen fragment 2 g 59,4 1 1

spinuous processen samengegaan, heel groot 

met een tweetal snijsporen

354 6001 1183 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium m3 1 g l 6,9 1 1

354 6001 1183 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium m1/m2 1 g 4,3 1 1

354 6001 1183 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,8 1 1 vraatsporen hond

354 6001 1183 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,9 1 1 vraatsporen hond

354 6001 1183 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,3 1 1  

354 6001 1183 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit scheenbeen (2) 1 g r 2,8 1 1

354 6001 1183 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,5 1 1 zwartwit verbrand

354 6001 1183 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C varken middenhands/voetsbeen (2)3 3 g df >2 jaar volwassen 3,5 1 1

355 6001 1189 GR 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund cranium p2 bovenkaak 1 g jvol/volwassen 7,9 1 1

355 6001 1189 GR 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund dijbeen (2) 1 g 19,9 1 1 snijspoor

355 6001 1189 GR 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,8 1 1

355 6001 1189 GR 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,0 1 1 witverbrand

355 6001 1189 GR 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C schaap/geit scheenbeen 2 4 g r jvol/volwassen 19,3 1 1

356 6001 1186 REC 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,6 1 1 blauwwitte buitenkant

356 6001 1186 REC 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,9 1 1 blauwwitte buitenkant

356 6001 1186 REC 8a 20e eeuw groot zoogdier schedel fragment 1 g 1,4 1 1

356 6001 1186 REC 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 0,4 1 1

357 6001 1187 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 0,4 1 1

358 6001 1194 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit eerste koot bijna compleet 5 g pu <10 maanden juveniel 3,9 1 1

358 6001 1194 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit eerste koot (2)3 3 g 0,9 1 1

358 6001 1194 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium dp2 1 g

infantiel/juveni

el 2,7 1 1

358 6001 1194 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 2 g 22,8 1 1

358 6001 1194 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,1 1 1

358 6001 1194 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,0 1 1 witblauw verbrand



358 6001 1194 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier nekwervel fragment 1 g 5,8 1 1

358 6001 1194 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 3,6 2 2

358 6001 1194 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium bovenkaak 1 g 3,2 1 1

358 6001 1194 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 3,4 1 1

358 6001 1194 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C zoogdier bot fragment 1 m 1,9 1 1 deels witverbrand

358 6001 1194 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 9,7 4 4

binnenzijde en/of buitenzijde glad en zwart 

terwijl de rest uit dit vondstnummer dof 

grijsbruin van kleur is

358 6001 1194 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C vogel langbeen (2) 1 g 0,8 1 1

358 6001 1194 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,6 5 5

358 6001 1194 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier cranium tand 1 g 0,2 1 1

358 6001 1194 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier bot fragment 1 m 2,0 1 1

359 6001 1191 REC 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,7 1 1

359 6001 1191 REC 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,5 2 2

361 3001 1193 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit onderkaak m1/m2 1 g l 4,1 1 1

362 3001 1198 WA 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,4 3 3 witverbrand

362 3001 1198 WA 6 ca 200/250-350 n.C middelgroot zoogdier borstwervel fragment (spin) 1 g 0,8 1 1 van centrale lichaam afgehakt

364 3001 1215 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 15,9 1 1

364 3001 1215 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,2 1 1 zwartverbrand

365 3001 1216 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 3,2 2 2

365 3001 1216 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,9 1 1 vraatsporen hond

366 3001 1118 KL/VL 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw rund schouderblad bijna compleet 5 m r df >7 maanen

juveniel-

volwassen 175,9 1 1

366 3001 1118 KL/VL 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw groot zoogdier bot fragment 1 m 4,4 1 1

371 6001 1195 WA 6 ca 200/250-350 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 0,4 2 2

371 6001 1195 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund eerste koot (3) 2 g 2,3 1 1

372 6001 1179 KL/VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit heup fragment acetabulum+ischium 2 g

ongefuse

erd <5 maanden infantiel 3,4 1 1

372 6001 1179 KL/VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C paard tweede koot bijna compleet 5 g pf >10 maanden jvol/volwassen 45,4 1 1 polijsting distaal, proximaal en palmar/plantar

372 6001 1179 KL/VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier onderkaak fragment 1 g 2,0 1 1

372 6001 1179 KL/VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 11,1 3 3

372 6001 1179 KL/VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C paard middenhands/voetsbeen 4 3 1 g du <12 maanden 12,2 1 1

372 6001 1179 KL/VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit rib fragment 2 g 4,5 2 2

372 6001 1179 KL/VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier lendenwervel fragment 1 g 9,1 1 1

372 6001 1179 KL/VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,4 1 1

372 6001 1179 KL/VL 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit dijbeen (2) 3 3 g r du <3.5 jaar

juveniel-

volwassen 24,1 1 3 verse breuk in schacht, hakspoor op distale vlak

374 6001 1180 KL 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak m1/m2 1 g 9,9 2 2

374 6001 1180 KL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund ruggenwervel fragment (spin) 1 g 113,1 1 1 verse breuk

374 6001 1180 KL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,3 1 1

374 6001 1180 KL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier nekwervel fragment 1 g 7,3 1 1

374 6001 1180 KL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 2 g 6,7 1 1

374 6001 1180 KL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 5,2 1 1

374 6001 1180 KL 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenvoetsbeen (1)(2) 1 g l 2,9 1 1

377 3001 1198 WA 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 3,7 1 1

377 3001 1198 WA 6 ca 200/250-350 n.C zoogdier bot fragment 1 m 0,3 1 1 witverbrand

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium m1 en m2 1 g l 64,1 1 2

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier wervel fragment 3 g

ongefuse

erd 17,1 1 1 longitudinaal gesplitst

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 3,8 1 1

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 38,8 5 5

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 17,9 22 22

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,4 2 2 zwartverbrande buitenkant

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,0 2 2 witverbrand

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak m3 1 g l >3 jaar volwassen 16,6 1 1

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund tongbeen fragment 2 g l 3,8 1 1

snijsporen, waarschijnlijk om de tong los te 

krijgen

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund schouderblad (2) 1 g r 14,2 1 1 glenoid cavity afgehakt, vraatsporen hond

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium fragment bovenkaak 1 g 8,5 1 1

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium

molaar of premolaar 

bovenkaak 1 g 4,7 1 1

diagnastosche stuk is afgebroken, kan van p2 

tot m3 zijn

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit middenvoetsbeen 1(2) 2 g

neonaat/infant

iel 3,2 1 1

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund schouderblad (3)(2) 1 g 12,1 1 1 glenoid cavity doorgehakt

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier heiligbeen fragment 1 g 13,2 1 1

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 2 g 34,3 1 1

snijsporen zichtbaar op schacht, grootste 

gedeelte afgebladderd

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier heup acetabulum fragment 1 g 8,0 1 1

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier spaakbeen (1)(2) 2 g

ongefuse

erd 3,8 1 1

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier wervel fragment 1 g 4,2 2 2

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit nekwervel bijna compleet 5 g

gefuseer

d >4 jaar volwassen 8,0 1 1 verse breuken

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit nekwervel helft 4 g

gefuseer

d >4 jaar volwassen 4,8 1 1 verse breuken

380 3001 1109 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit nekwervel helft 3 g

gefuseer

d >4 jaar volwassen 4,8 1 1 verse breuken

382 3001 1113 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,0 1 1

387 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenvoetsbeen (1)(2)3 5 g r df >2 jaar jvol/volwassen 134,2 1 1 snijspoortjes op distale condylen afgebladderde schacht

387 3001 1110 vT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund spaakbeen (2) 3 g l jvol/volwassen 111,7 1 1 distaal vraatsporen hond afgebladderde schacht

387 3001 1110 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium m1/m2 1 g 5,9 1 1

387 3001 1110 vT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund langbeen (2) 1 g 1,9 0 veel

hoort bij het middenvoetsbeen en het 

spaakbeen



389 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier nekwervel fragment 3 m 12,1 1 1

389 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit onderkaak m1/m2 1 g 3,0 1 1

389 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak fragment 1 g r 30,2 1 1 verse breuk

389 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier onderkaak fragment 1 g 10,4 1 1

389 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment 1 g 6,3 1 1

389 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium bovenkaak met p4 en m1 1 g 63,4 1 2

389 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium m1/m2 1 g 25,6 1 3

389 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier cranium wortelfragmentjes 1 g 1,1 8 8

389 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund hielbeen bijna compleet 5 g r pu <3 jaar jvol/volwassen 57,5 1 2 distale stuk weg door verse breuk

389 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium bovenkaak met p4 en m1 1 g 13,1 1 1

389 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 5,2 1 1

389 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier onderkaak fragment 1 g 4,6 1 1

389 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier schedel fragment 1 g 3,7 1 1

389 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 9,9 13 13

390 5001 1174 VT/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 15,9 2 2

390 5001 1174 VT/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund voetwortelbeen rolbeen 3 g r jvol/volwassen 19,7 1 1

in de lengte doormidden door verse breuk 

(schep)

392 5001 1152 REC (VT) 8a 20e eeuw groot zoogdier cranium fragment 1 g 18,2 1 2 zit waarschijnlijk aan de binnenzijde

392 5001 1152 REC (VT) 8a 20e eeuw zoogdier langbeen (2) 1 g 0,8 1 1 witverbrand

392 5001 1152 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,3 1 1

394 5001 1162 VL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium m1/m2/dp4 1 g 11,0 1 1

394 5001 1162 VL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak p3 1 g 5,3 1 2 fragment wortel vers afgebroken

394 5001 1162 VL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 10,3 1 1

395 6001 1191 REC 8a 20e eeuw groot zoogdier wervel fragment (epiphyse) 1 g

ongefuse

erd <5 jaar 1,7 1 1

395 6001 1191 REC 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,1 1 1 zwartverbrand

396 3002 x x MIA-LROM rund middenhandsbeen 1(2) 4 m r jvol/volwassen 90,3 1 1

396 3002 x x MIA-LROM rund middenvoetsbeen (2) 2 g

gefuseer

d infantiel 7,2 1 1 afgebroken en hondevraat jong kalf

397 3002 x x MIA-LROM groot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,8 1 1

406 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 2 g 1,8 1 1

406 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,0 3 3 witblauw verbrand

406 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,4 2 2

406 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,4 1 1

406 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot/middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,4 1 1

406 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak p4 1 g l >29 maanden jvol/volwassen 8,4 1 1

406 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier lendenwervel fragment transversus 1 g 4,6 1 1 van centrale lichaam afgehakt

412 5001 1173 3 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,6 1 3

414 5001 1174 VT/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund opperarmbeen fragment 1 g 10,5 1 1

414 5001 1174 VT/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (1/3) 1 m 1,6 1 1

415 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund ruggenwervel fragment 2 g 19,1 1 1 afgehakt processus spinosus

415 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 11,8 1 1

415 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium m1/m2/m3 1 g 36,0 1 1

415 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund tweede koot compleet 6 g

gefuseer

d >15 maanden juveniel-vol 11,7 1 1 hakspoor distale condyle

415 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak dp4 1 g r 6,5 1 1 zwaar afgesleten

415 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak dp3 1 g 1,0 1 1 zwaar afgesleten

415 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak dp2 1 g 0,7 1 1 zwaar afgesleten

415 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,8 5 5

415 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 1,1 1 1

416 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 21,7 3 3

416 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,2 1 1

416 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund ruggenwervel fragment (spin) 1 g 26,3 1 1 vraatsporen hond

416 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit middenhandsbeen (1)(2) 1 g r 3,4 1 1

418 5001 1173 ASL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rolbeen bijna compleet 5 g l jvol/volwassen 46,7 1 1 snijsporen op het distale vlak

420 6002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier rib fragment 1 g 8,6 1 1

420 6002 2109 kL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund heup fragment (acetabulum) 1 g

ongefuse

erd <10 maanden juveniel 13,8 1 1



424 3002 2100 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund middenvoetsbeen (2) 4 g

volledig 

ongefuse

erd <0 jaar foetaal 23,6 1 2

424 3002 2100 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund cranium

fragment maxilla met met m1 

en m2 of m2 en m3 1 g jvol/volwassen 96,5 1 1

430 3002 2103 WA 6 ca 200/250-350 n.C middelgroot zoogdier rib fragment (2) 1 g 2,9 2 2

430 3002 2103 WA 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier rib fragment (2) 1 g 13,9 1 1

430 3002 2103 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund rib fragment (2) 2 g 36,1 1 1 snijsporen en haksporen op brede zijde

430 3002 2103 WA 6 ca 200/250-350 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 13,1 5 5

430 3002 2103 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund cranium dp3/dp4 1 g 3,0 1 3 verse breuk

430 3002 2103 WA 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 25,3 3 3

430 3002 2103 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund cranium p4 bovenkaak 1 g r 7,0 1 1

430 3002 2103 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund staartwervel fragment (centraal lichaam) 4 g

gefuseer

d >4 jaar 9,1 1 1 caudale zijde schuin afgehakt

430 3002 2103 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund nekwervel fragment (processus) 1 g 16,8 1 1 van centrale lichaam afgehakt

430 3002 2103 WA 6 ca 200/250-350 n.C schaap/geit heup fragment (acetabulum/illium) 1 g l

gefuseer

d >5 maanden 8,4 1 1 door acetabulum doormidden gehakt

430 3002 2103 WA 6 ca 200/250-350 n.C schaap/geit spaakbeen 1 (2) 4 g l pf >3 maanden 10,1 1 1

haksporen mediale zijde vlak onder proximaal 

uiteinde

430 3002 2103 WA 6 ca 200/250-350 n.C schaap/geit opperarmbeen (2)(3) 3 g 9,5 1 1 vraatsporen hond

430 3002 2103 WA 6 ca 200/250-350 n.C zoogdier wervel/schedel 1 g 7,5 1 1

430 3002 2103 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund scheenbeen (1)2(3) 4 g l

neonaat/infant

iel 13,9 1 1

430 3002 2103 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund spaakbeen (1)2(3) 4 g r

neonaat/infant

iel 14,4 1 1

430 3002 2103 WA 6 ca 200/250-350 n.C zoogdier bot fragment 1 g 3,5 4 4

431 5002 x x MIA-LROM rund rib fragment 2 g 14,0 1 1

431 5002 x x MIA-LROM rund middenhandsbeen 1(2) 4 g l 65,6 1 1 proximaal aangevreten door honden

431 5002 x x MIA-LROM rund voetwortelbeen os centrotarsale 5 g r 36,6 1 1

verse breuk en snijsporen op de ventrale/volare 

zijde

431 5002 x x MIA-LROM groot zoogdier langbeen (2) 2 g 36,3 1 1

431 5002 x x MIA-LROM rund middenvoetsbeen (2) 1 g 21,0 1 1

431 5002 x x MIA-LROM rund handwortelbeen os carpi intermedium 3 g r 7,7 1 1

432 5002 x x MIA-LROM rund onderkaak (3) 1 g r 10,0 1 1

432 5002 x x MIA-LROM groot zoogdier rib fragment 2 g 18,5 1 1

432 5002 x x MIA-LROM schaap middenhandsbeen compleet 6 g l df >20 maanden jvol/volwassen 21,7 1 1 snijspoor proximale vlak dorsale zijde 132,27 20,78 12,58 23 64,6

432 5002 x x MIA-LROM rund middenvoetsbeen (1)2(3) 5 g l du <2.5 jaar jvol/volwassen 160,2 1 1

432 5002 x x MIA-LROM rund atlas fragment 3 g jvol/volwassen 34,6 1 1 longitudinaal gesplitst

432 5002 x x MIA-LROM schaap/geit middenhands/voetsbeen (1)2(3) 5 g r du <24 maanden 20,7 1 1 proximaal corrosiekorst

432 5002 x x MIA-LROM schaap/geit spaakbeen (2) 3 g l 8,1 1 1

432 5002 x x MIA-LROM groot zoogdier langbeen (2) 1 g 42,9 2 2

432 5002 x x MIA-LROM paard spaakbeen & ellepijp (2) 1 g r 31,9 1 1

433 6002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak

fragment met dp2, dp3, dp4, 

m1 en bijna doorbrekende m2 4 g r 15-18 maanden juveniel 133,4 1 1

433 6002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap onderkaak

fragment met p3, p4, m1, m2 

en m3 (p2 uitgevallen 3 g l >24 maanden volwassen 23,7 1 2

433 6002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak m1/m2 1 g 21,4 1 1

433 6002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C varken onderkaak fragment met p2,p3,p4 en m1 1 g r volwassen 12,4 1 1 m1 zwaar versleten

433 6002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 17,7 2 2

433 6002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 5,3 3 3

433 6002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund middenvoetsbeen (1)(2)3 5 g r 189,0 1 1

distaal vraatsporen hond, proximaal plantare 

zijde hakspoor net onder het uiteinde

433 6002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund voetwortelbeen rolbeen 5 g r jvol/volwassen 71,8 1 1

435 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit heup fragment illium 3 g

infantiel/juveni

el 2,2 1 1

435 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit rib compleet 6 g

infantiel/juveni

el 0,6 1 1

435 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenhandsbeen (1) 2 3 5 g l df >2 jaar jvol/volwassen 114,5 1 1

435 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 2 g 9,4 1 1

435 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,2 1 1

435 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap middenhands/voetsbeen (3) 1 g du <24maanden 3,5 1 1

435 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot 2, 3 5 g pu <24maanden juveniel 6,6 1 1

435 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 5,9 2 2

435 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,7 2 2

435 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier dijbeen (1)(2) 2 g l pu 4,4 1 1 witverbrand en licht vervormd

435 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib compleet 6 g juveniel/jvol 2,6 1 1

435 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 20,6 1 1

435 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium petrosa 1 g l 12,8 1 1

435 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 17,6 4 4

437 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 12,4 5 5

437 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C middelgroot zoogdier borstwervel fragment (spin) 2 g 1,3 1 1

437 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund ruggenwervel bijna compleet 5 g

ongefuse

erd <5 jaar 51,3 1 1

437 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 16,5 6 6 witverbrand

437 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C schaap/geit onderkaak (3) 1 g 2,8 1 1

437 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund cranium p4 1 g 11,4 1 1

437 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund cranium p3 1 g l 8,5 1 1

437 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund cranium p3/p4 1 g l 10,5 1 1

437 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier langbeen (1)/(2) 1 g l 5,4 2 2 zwartwit verbrand

437 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund onderkaak dp4 1 g l 5,5 1 1

437 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C schaap/geit voetwortelbeen hielbeen 5 g l pu <3 jaar juveniel 3,0 1 1

437 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund voetwortelbeen rolbeen 5 g r jvol/volwassen 70,4 1 1 vraatsporen hond plantare zijde

437 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C groot/middelgroot zoogdier opperarmbeen (3) 1 m 10,0 1 1 zwartwit verbrand en vervormd

437 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C paard middenvoetsbeen (1)(2) 5 g 152,7 1 1

rondom de schacht gepolijst en proximale 

uiteinde gepolijst, ook een gat in geboord, distaal 

afgesleten (dit is de gebruikskant)



437 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C schaap/geit ruggenwervel bijna compleet 5 g

ongefuse

erd <5 jaar

infantiel/juveni

el 3,7 1 1

441 5002 x x MIA-LROM rund schouderblad fragment 2 g l jvol/vol 39,1 1 2

lijkt in de lengte doormidden te zijn gehakt of 

gezaagd, heel recht

444 4001 2097 NAT 1d ? middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 1,0 1 1

444 4001 2097 NAT 1d ? groot/middelgroot zoogdier wervel fragment 1 g 1,7 1 1 zwartverbrand

446 4001 2095 ZO 2 ca 350 v.C.-200 v.C rund langbeen (2) 2 g 20,3 1 20

fragment langbeen waarvan het oppervlak er 

recent van is afgebladderd

446 4001 2095 ZO 2 ca 350 v.C.-200 v.C zoogdier bot kraakbeen 1 g 1,7 1 1

447 6001 1189 GR 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C groot zoogdier bot fragment 1 m 4,9 1 3 witverbrande buitenkant

mogelijk wel van 1 bot, maar te vervormd om 

inelkaar te passen

447 6001 1189 GR 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C schaap/geit spaakbeen (1)(2) 4 g l pu >3 maanden 8,7 1 3

449 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C hond opperarmbeen compleet l hoort bij deelskelet (alleen metingen) 177 34,49 14,75 35,43 58,05

449 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C hond dijbeen compleet l hoort bij deelskelet (alleen metingen) 192,7 37,5 14,46 33,2 59,21

449 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C hond scheenbeen compleet l hoort bij deelskelet (alleen metingen) 197,8 37,15 13 24,66 58,7

449 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C hond deelskelet bijna compleet 5 g

alles 

gefuseer

d, 

verbenin

g en ver 

afgeslete

n tanden >9 jaar oud 1257,6 1 117

algemeen verbening spieraanhechtingen 

(extremer bij linker schouderblad en twee 

lendenwervels. Ook zijn de spin (processen) 

verbeend. Er zit een oude geheelde breuk bij de 

proximale zijde van het linker schouderblad en er 

zijn twee ruggenwervels (1 en 2 na laatste) met 

elkaar vergroeid. Daarnaast is er lichte 

terugtrekking van het tandvlees geconstateerd, 

wat ook op ouderdom wijst

bekijk formulier voor compleetheid ook 

sternum en kraakbeen aanwezig

456 5002 2115 1 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 13,2 2 2

456 5002 2115 1 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund tweede koot bijna compleet 5 g

gefuseer

d >15 maanden juveniel-vol 11,8 1 1

456 5002 2115 1 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund middenhands/voetsbeen (3) 1 g du <2.5 jaar juveniel/jvol 7,9 1 1 snijsporen buitenzijde condyle

456 5002 2115 1 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,4 2 2

456 5002 2115 1 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C varken rib 3 1 g 1,8 1 1

456 5002 2115 1 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium ocipital condyle 1 g l 14,9 1 1

457 5002 2115 2 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit dijbeen (1) 1 g pu <3.5 jaar

juveniel-

volwassen 1,0 1 1 snijspoor op caput

457 5002 2115 2 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot/middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 1,7 1 1

457 5002 2115 2 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak (3) 3 g l 254,5 1 1 mediale zijde van condyle afgehakt

458 5002 2115 3 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium hoornkern+frag 1 g l volwassen 139,5 1 1 stier

458 5002 2115 3 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium hoornkern 1 g l volwassen 80,0 1 1

458 5002 2115 3 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment 4 g r jvol/volwassen 27,0 1 1 proximaal haksporen

458 5002 2115 3 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium fragment 1 g 8,4 1 1

458 5002 2115 3 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rolbeen bijna compleet 5 g r jvol/volwassen 65,1 1 1 vraatsporen honden proximale zijde

458 5002 2115 3 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund scheenbeen (2) 1 g jvol/volwassen 43,5 1 1 snijsporen (5 stuks) op kromming)

458 5002 2115 3 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 3,5 1 1

458 5002 2115 3 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 2,6 1 1

458 5002 2115 3 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund schouderblad fragment 3 g r 69,3 1 1

bemonsterd voor c14, 2.9 gram verwiderd 

originele gewicht dus 69.3, huidig 66,4

458 5002 2115 3 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib fragment (3) 1 g 1,0 1 1

458 5002 2115 3 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit middenvoetsbeen (1)(2) 4 g l 13,5 1 1

458 5002 2115 3 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 16,2 4 4

461 5002 2112 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit onderkaak fragment (2)(3) 3 g r <9 maanden

infantiel/juveni

el 10,0 1 1

bovenkant achterzijde (bij condyle) schuin 

afgehakt m2 breekt bijna door

461 5002 2112 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund middenhandsbeen 1 2 (3) 5 g l du <2.5 jaar juveniel/jvol 61,8 1 1 vers hakspoor op dorsale zijde schacht

461 5002 2112 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap onderkaak

fragment (1)(2) met dp2, dp3, 

dp4 en m1 3 g r >4 maanden juveniel 15,2 1 2

461 5002 2112 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier rib fragment 1 g 4,3 2 2

461 5002 2112 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,5 1 1

462 5002 2113 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak (2) 1 g 14,4 1 1

462 5002 2113 WA 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund eerste koot (1)(2)(3) 3 g pu <24 maanden juveniel/jvol 4,3 1 1

467 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund middenhandsbeen (2)(3) 2 g

gefuseer

d >2 jaar jvol/volwassen 43,3 1 1 snijsporen distale condyle en vraatsporen hond

467 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium

fragment premaxilla en 

maxilla 1 g l 3,4 1 1

467 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 23,8 1 1

467 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C zoogdier bot fragment 1 m 8,4 2 2

467 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 2 g 5,3 1 1

467 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit rib fragment 1 g 1,9 1 1

467 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit middenhands/voetsbeen (1)(2) 2 g 2,4 1 1

467 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,7 1 1

467 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C paard onderkaak m3 1 g 39,5 1 1 aangeboren aanwijking ipv 3 cusps slechts 2 

467 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund staartwervel helft 3 g 1,7 1 1



467 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium fragment petrosa 1 g 5,6 1 1

468 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak (2)(3) 1 g r 88,3 1 5

verse breuk en mogelijk hakspoor, enkele 

snijsporen op de achterzijde

468 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment 2 g l 20,5 1 1 verse troffel of opinelsporen

468 5001 1144 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 5,9 1 2 zwartwit verbrand

470 3001 1206 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment 1 g 4,0 1 1

473 6001 1188 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,3 1 1 witblauw verbrand

473 6001 1188 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier nekwervel fragment 1 g 3,8 1 1 witblauw verbrand

473 6001 1188 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C zoogdier bot fragment 1 m 0,6 1 1 witblauw verbrand

473 6001 1188 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit scheenbeen (2) 3 g 8,7 1 1

473 6001 1188 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund ruggenwervel fragment 3 g

ongefuse

erd <5 jaar juveniel/jvol 22,5 1 1 caudale zijde afgehakt

475 3001 1212 SL 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen epiphyse fragment 1 m 3,8 1 1

477 6001 1180 KL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 3,3 1 1 vers snijspoor aanwezig (troffel oid)

483 5002 2109 7 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier rib fragment 1 g 9,1 1 1

483 5002 2109 7 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 4,1 1 1

483 5002 2109 7 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 2,6 1 1

483 5002 2109 7 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit onderkaak m1/m2 1 g 3,9 1 1

485 6002 2109 2 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier wervel fragment 1 g 0,9 1 1

485 6002 2109 2 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit handwortelbeen os carpale quartum 5 g r 0,8 1 1

493 3001 x x x groot zoogdier langbeen (2) 1 g 8,5 1 1 witverbrand

493 3001 x x x rund tweede koot fragment 3 g pf >15 maanden 6,1 1 1 verse breuk

494 3001 x x x groot zoogdier langbeen (2) 1 g 10,6 1 1 witverbrand

494 3001 x x x rund cranium dp4/m1/m2/m3 1 g 26,6 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund schedel hoornkern+frag 1 g r jvol/volwassen 149,5 1 1

snijsporen op schedel net onder de hoornkern 

(om hoorn los te trekken en mogelijk 

leerbewerking) en afgehakt

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund draaier fragment ventrale zijde 2 g jvol/volwassen 18,9 1 1

aan beide zijden doorgezaagd of gehakt tijdens 

of na het slachtproces

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit dijbeen (1) 2 (3) 5 g l pu, du <3.5 jaar

neonaat/infant

iel 7,1 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C hond schouderblad bijna compleet 5 g r df >6 maanden jvol/vol 51,5 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap schouderblad 1 (2) 4 g l df >5 maanden juveniel-vol 18,8 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund schedel fragment temporalis 1 g l 8,4 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib (2) 4 g l jvol/volwassen 100,3 1 1 proximale zijde afgehakt

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund nekwervel fragment 1 g jvol/volwassen 13,8 1 1

haksporen waarmee dit stukje processus van het 

centrale lichaam is verwijderd

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund wervel fragment 1 g 9,1 1 1 haksporen waarschijnlijk een nekwervel

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib (2) 1 g jvol/volwassen 17,9 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund middenhandsbeen 1, 2 5 g r jvol/volwassen 118,5 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit rib 1 (2) 3 g l 8,8 1 1 aan distale (onderkant fragment) zijde afgehakt

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen fragment 1 g 76,1 6 6

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund heup fragment 1 g 8,5 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit middenvoetsbeen (2) 1 g 3,6 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit spaakbeen (2) 1 g 5,6 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 8,8 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib (2) 2 g r 14,3 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit rib (2) 1 g 1,7 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib (2) 1 g 0,7 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund draaier fragment 3 g

niet 

gefuseer

d jong volwassen 33,5 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib (2)(3) 3 g infantiel 2,9 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C varken schouderblad fragment 1 g 5,9 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund middenvoetsbeen (2) 2 g 18,3 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak m1/m2 1 g 27,7 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak m1/m2 1 g 31,9 1 1

496 5002 2109 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak m1/m2 1 g <12 maanden

infantiel/juveni

el 12,4 1 1

waarschijnlijk net doorgekomen, jonger dan 12 

maanden

504 3001 1229 SL 9b 21e eeuw: na 2002 rund onderkaak m3 1 g l >3 jaar volwassen 23,7 1 1 iets versleten

505 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium fragment (frontale) 3 g beide infantiel 7,8 1 7

505 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 1,7 1 1

505 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap voetwortelbeen rolbeen 5 g r 7,0 1 1

505 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 3,8 1 1

505 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit draaier bijna compleet 5 g

volledig 

ongefuse

erd

neonaat/infant

iel 1,8 1 1



505 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit voetwortelbeen hielbeen 5 g l pf >3 jaar volwassen 4,6 1 1

506 3001 1243 OBV 6 ca 200/250-350 n.C rund ruggenwervel fragment 4 m 29,3 1 1

509 3001 1242 x x x rund opperarmbeen (2)3 3 g l df >15 maanden jvol/volwassen 141,3 1 1 veel afdrukken plantenwortels

509 3001 1242 x x x groot zoogdier cranium fragment 1 g 1,7 1 1

510 10 x x x rund onderkaak 1 2 g r 24-28 maanden jvol 92,5 1 1

p2 en p3 net doorgekomen, dp4 zwaar 

gesleten

510 10 x x x varken onderkaak snijtand 1 g 3,7 1 1

510 10 x x x groot zoogdier schouderblad fragment 1 g 22,8 1 1

510 10 x x x rund voetwortelbeen os tarsale quartum 6 g l 49,7 1 1

os tarsale quertum met fijne snijspoortjes op de 

voorkant en laterale zijde 

510 10 x x x paard tweede koot compleet 6 g 30,7 1 1

511 10 x x x rund lendenwervel centrale lichaam 4 g

ongefuse

erd < 5 jaar 24,2 1 1 processus spin is afgehakt

511 10 x x x schaap/geit heup illium 2 g r

ongefuse

erd <5 maanden infantiel 1,8 1 1

512 10 x x x groot zoogdier borstwervel fragment (spin) 2 g 15,1 1 1

512 10 x x x middelgroot zoogdier rib fragment 2 g 2,3 1 1

512 10 x x x groot zoogdier cranium fragment 1 g 25,1 6 6

512 10 x x x rund langbeen (2) 1 m 13,9 1 1 sterk verweerd

530 6 214 OBV 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 8,2 1 1

538 6 214 OBV 6 ca 200/250-350 n.C paard middenhandsbeen 1, 2 (3) 5 g r du <15 maanden

infantiel/juveni

el 32,1 1 1

538 6 214 OBV 6 ca 200/250-350 n.C paard eerste koot (1), 2,3 5 g pu <15 maanden

infantiel/juveni

el 8,5 1 1

538 6 214 OBV 6 ca 200/250-350 n.C paard spaakbeen (2)(3) 5 g r du <3.5 jaar

infantiel/juveni

el 34,9 1 1

538 6 214 OBV 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 10,5 1 1

538 6 214 OBV 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier scheenbeen (2) 1 g r 33,5 1 1

538 6 214 OBV 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier langbeen (2) 3 m 23,9 1 5

vervormd en niet meer goed in elkaar te 

passen, spatte uit elkaar bij openen zakje, 

jong beest

538 6 214 OBV 6 ca 200/250-350 n.C paard

middenhands/voetsbeen 

2/4 1 m 2,1 2 2

538 6 214 OBV 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 m infantiel 1,8 1 3

538 6 214 OBV 6 ca 200/250-350 n.C rund rib (1) 1 g 1,7 1 1

547 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund schouderblad (2) 3 g r 53,6 1 1

551 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier borstwervel fragment 1 g 2,2 1 1

551 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium fragment parietal 1 g 6,3 1 1

551 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,9 1 1 witblauw verbrand

551 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot/middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 0,9 1 1

551 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,1 1 1

551 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit spaakbeen (2) 1 g 4,7 1 1

551 6002 2110 HT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier bot fragment 1 g 10,0 2 2

563 6002 x x MIA-LROM middelgroot zoogdier cranium tandwortelfragment 1 g 0,3 1 1 verse breuk

563 6002 x x MIA-LROM middelgroot zoogdier onderkaak fragment 1 g 3,2 1 1

563 6002 x x MIA-LROM groot zoogdier cranium fragment 1 g 6,6 1 1

563 6002 x x MIA-LROM groot zoogdier langbeen (2) 1 g 20,3 1 1

563 6002 x x MIA-LROM schaap/geit middenvoetsbeen 1 2 (3) 5 g r du <24 maanden jong volwassen 20,6 1 1 verse schaafplekken proximaal en schacht

563 6002 x x MIA-LROM rund voetwortelbeen hielbeen 5 g l jvol/volwassen 49,7 1 1 verse breuk en troffelsporen

563 6002 x x MIA-LROM rund ellepijp (1)2(3) 5 m r jvol/volwassen 49,5 1 1 vraatsporen hond

563 6002 x x MIA-LROM groot/middelgroot zoogdier rib fragment 2 g 13,1 1 2 haksporen lijkt misschien op mens?

564 6002 2142 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier wervel fragment 1 g 5,7 1 1

564 6002 2142 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 16,9 2 2

564 6002 2142 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 4,2 1 1 verse breuk en blauwe binnenzijde

564 6002 2142 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit eerste koot bijna compleet 5 g df >7 maanden jvol/volwassen 2,9 1 1

568 1 4 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit spaakbeen (2) 1 g 2,6 1 1

568 1 4 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund tongbeen fragment 2 g r 0,4 1 1

snijsporen, waarschijnlijk om de tong los te 

krijgen vondstnummer checken

569 1 322 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium fragment hoornkern 1 g 17,3 1 4 verse breuken

569 1 322 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,0 1 1

570 1 7 VT 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,8 1 1

571 1 9 KL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund draaier fragment 2 g 14,2 1 2 deels zwartverbrand

572 1 17 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 0,6 1 1 witgrijs verbrand

573 1 10 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment 1 g jvol/volwassen 7,8 1 1

576 1 12 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 13,2 3 3

576 1 12 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,2 2 2

576 1 12 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 2 g 20,0 1 1

577 1 18 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier bot fragment 1 m 3,7 1 1 zwartverbrand

577 1 18 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier bot fragment 1 m 2,9 1 1

584 1 56 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,8 1 1

584 1 56 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 1,0 1 1

584 1 56 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit cranium dp4/m1/m2/m3 1 g 1,4 1 1

584 1 56 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (1)(2) 1 g 1,9 1 1

585 1 57 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,7 1 1

585 1 57 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,3 2 2 zwartverbrand



585 1 57 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,7 2 2

585 1 57 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C zoogdier cranium fragment 1 g 2,3 2 2

585 1 57 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot/middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,7 1 1

586 1 55 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C zoogdier bot fragment 1 m 14,4 5 5

586 1 55 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhands/voetsbeen (2) 1 g 2,3 1 1

586 1 55 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C paard onderkaak p2 1 g l 18,6 1 1

586 1 55 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium tandfragment 1 g 2,1 1 1

586 1 55 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak (2) 1 g 12,3 1 1

586 1 55 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier opperarmbeen (2) 2 g 8,2 1 1

588 1 67 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak mandibula met p2 en p3 melk 2 g l <24 maanden 6,5 1 1

588 1 67 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium m1/m2 bovenkaak 1 g 3,7 1 1

588 1 67 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium occipital condyle 1 g r 2,8 1 1

588 1 67 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 0,4 1 1

588 1 67 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 0,2 3 3 witverbrand

588 1 67 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C schaap/geit rib fragment 2 g l 1,5 1 1

588 1 67 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C zomer/wintertaling middenhandsbeen compleet 6 g l 0,3 1 1 waarschijnlijk mannetje

589 1 65 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund nekwervel fragment 1 g 7,9 1 1

589 1 65 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenhandsbeen (3) 1 g du <2.5 jaar juveniel/jvol 14,0 1 1 verse breuk

589 1 65 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak fragment 1 g 9,2 1 1

589 1 65 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib 3(2) 1 g 5,4 1 1 waarschijnlijk tweede rib

589 1 65 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak fragment 1 g 20,1 1 1

589 1 65 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 3,2 3 3

589 1 65 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 1,5 1 1

589 1 65 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 13,5 9 9

590 1 69 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund spaakbeen (1) 1 g pu juveniel 2,8 1 1 in de breedte doorgehakt

592 1 66 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 7,5 7 7

592 1 66 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen fragment 1 g 14,2 5 5

592 1 66 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 5,6 3 3

592 1 66 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium petrosa fragment 1 m 13,7 1 1

592 1 66 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund staartwervel fragment 4 g

ongefuse

erd <5 jaar juveniel/jvol 5,4 1 1 lateraal door midden gehakt

592 1 66 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit spaakbeen (2) 1 g 2,0 1 1

592 1 66 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund schouderblad (2) 1 g 18,9 1 2 verse breuk

592 1 66 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund scheenbeen (2) 1 g 1,6 1 1

592 1 66 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C varken onderkaak p1 1 g 0,3 1 1

593 1 78 NAT 1/2 x rund cranium petrosa fragment 1 g r 32,6 1 2

593 1 78 NAT 1/2 x groot zoogdier borstwervel fragment 2 g 5,0 1 1

594 79 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,8 4 4

594 79 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,3 2 2 witverbrand

594 79 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,6 2 2 zwartverbrand

594 79 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund draaier fragment 2 g 16,6 1 1 verse breuk

594 79 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier schedel fragment 1 g 2,5 2 2

594 79 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier wervel fragment 1 g 3,6 1 1

595 1 6 NAT 1d x middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,6 1 1

595 1 6 NAT 1d x schaap/geit middenhandsbeen (2) 1 g 1,0 1 1

595 1 6 NAT 1d x zoogdier bot fragment 1 g 0,9 1 1

595 1 6 NAT 1d x rund middenvoetsbeen (1) 1 g 2,4 1 1

595 1 6 NAT 1d x schaap/geit scheenbeen (2) 1 g 4,8 1 1

595 1 6 NAT 1d x rund rib fragment 1 g 29,6 1 1 verse breuk

596 1 80 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 m 1,2 3 3

596 1 80 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit scheenbeen fragment 2 g l 4,8 1 1

597 1 83 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (1) 1 g 1,0 1 1

597 1 83 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,8 3 3

597 1 83 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,7 1 1

597 1 83 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 3,4 2 2

599 1 91 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 1 g 7,5 1 2

599 1 91 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenvoetsbeen (1)(2) 1 g 3,5 1 1

599 1 91 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,0 1 1 zwartverbrand

599 1 91 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund opperarmbeen (2) 1 g l 5,0 1 1 zwartverbrand

600 1 89 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 0,8 1 1 zwartwit verbrand

601 1 155 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 51,5 6 6 verse breuken bot niet in de droogkast stoppen

601 1 155 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund schouderblad bijna compleet 5 g r 129,4 1 1 verse breuken bot niet in de droogkast stoppen

601 1 155 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund opperarmbeen (2) 4 g l 124,9 1 1 verse breuken bot niet in de droogkast stoppen

601 1 155 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot bijna compleet 5 g pf >20 maanden jvol/volwassen 14,3 1 1 bot niet in de droogkast stoppen

601 1 155 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund opperarmbeen (1) 2 g jvol/volwassen 28,9 1 1 verse breuken bot niet in de droogkast stoppen

601 1 155 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund schouderblad (3) 1 g l df >7 maanden jvol/volwassen 19,0 1 1 verse breuken bot niet in de droogkast stoppen

601 1 155 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (1)/(3) 1 g 14,6 8 8 verse breuken bot niet in de droogkast stoppen

601 1 155 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 6,1 7 7 verse breuken bot niet in de droogkast stoppen

601 1 155 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment (3) 1 g 5,0 1 1 verse breuken bot niet in de droogkast stoppen

601 1 155 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund handwortelbeen os carpale quartum 5 g 5,8 1 1 verse breuken bot niet in de droogkast stoppen

604 1 110 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit eerste koot compleet 6 g

gefuseer

d >20 maanden jvol/volwassen 2,7 1 1

604 1 110 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit onderkaak fragment (condylar process) 1 g r 3,0 1 1

604 1 110 SL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak m1/m2 1 g 20,3 1 1

605 1 112 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib fragment 2 g 1,6 1 1

607 1 108 REC (VT) 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw rund rib fragment 1 g 16,1 1 1 verse breuk

607 1 108 REC (VT) 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw groot zoogdier cranium fragment 1 g 10,5 2 2

607 1 108 REC (VT) 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,2 1 1 zwartverbrand

607 1 108 REC (VT) 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw groot/middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,6 1 1 witverbrand

607 1 108 REC (VT) 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw schaap/geit scheenbeen (2)(3) 1 g l du <3.5 jaar juveniel 3,3 1 1

608 1 141 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment (3) 1 g 4,3 1 1

608 1 141 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit scheenbeen (2) 5 g 41,7 1 1

vraatsporen van honden, meerdere verse 

haksporen

609 1 192 VT 6 ca 200/250-350 n.C schaap/geit lendenwervel fragment (centraal lichaam) 3 g

gefuseer

d >4 jaar volwassen 5,8 1 1 processen en spin afgehakt

613 1 141 VT 4 ca 200/250-350 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,0 1 1

613 1 141 VT 4 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier bot fragment 1 g 2,3 1 1



613 1 141 VT 4 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,2 1 1 zwartverbrand

615 1 133 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 m 1,8 1 1

615 1 133 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C zoogdier bot fragment 1 m 0,2 1 1 witverbrand

617 1 119 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund cranium fragment nasale en maxilla 1 g 32,7 8 8

kan allemaal heel goed bij elkaar passen in dit 

zakje, maar het past niet

617 1 119 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund cranium m1/m2 1 g 40,2 1 1

kan allemaal heel goed bij elkaar passen in dit 

zakje, maar het past niet

617 1 119 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund cranium m1/m2 1 g 45,8 1 1

kan allemaal heel goed bij elkaar passen in dit 

zakje, maar het past niet

621 1 202 NAT 7a 4e-6e eeuw n.C rund middenhandsbeen 3(2) 3 g l df jvol/vol 84,0 1 1 snijspoor distaal lateraal

621 1 202 NAT 7a 4e-6e eeuw n.C paard opperarmbeen 3(2) 3 g r df jvol/vol 194,0 1 1

621 1 202 NAT 7a 4e-6e eeuw n.C rund rib (2) 2 g jvol/vol 21,7 1 1

621 1 202 NAT 7a 4e-6e eeuw n.C varken scheenbeen (1) 2 (3) 5 g l pu &du <2jaar juveniel 47,0 1 1

snijspoor diaphyse mediale zijde, vraat door 

honden

621 1 202 NAT 7a 4e-6e eeuw n.C middelgroot zoogdier onbekend fragment 1 g 0,3 1 1

623 1 178 x x x rund middenhandsbeen (2) 1 g r 22,7 1 1

625 1 127 REC (VT) 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier wervel fragment 1 g 2,0 1 1

626 1 118 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,1 1 1 zwartverbrand

627 1 123 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium fragment hoornkern 1 g r 30,9 1 1

627 1 123 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot bijna compleet 5 g

gefuseer

d >20 maanden jvol/volwassen 21,4 1 1 verse breuk distaal

627 1 123 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 1 g 13,2 1 2

627 1 123 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund lendenwervel fragment 2 g 6,5 1 1

627 1 123 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap opperarmbeen (2)(3) 3 g l df 11,4 1 1 hakspoor distaal en snijsporen

627 1 123 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit rolbeen (2)(3) 3 g l 2,5 1 1 verse breuk in de lengte doormidden

627 1 123 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,5 1 1

627 1 123 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C zoogdier bot fragment 1 g 0,3 1 1

627 1 123 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit nekwervel bijna compleet 5 g

ongefuse

erd <5 jaar jvol/volwassen 7,9 1 1 verse breuk

628 1 142 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak (2) 1 g 3,7 1 3

628 1 142 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,3 1 1

628 1 142 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 m 1,2 3 3

628 1 142 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit schouderblad fragment 1 g r 3,9 1 1

629 1 132 VT 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 2,6 1 1

629 1 132 VT 6 ca 200/250-350 n.C middelgroot zoogdier cranium molaar 1 g 3,3 1 2

630 1 131 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 0,8 1 1

630 1 131 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C zoogdier bot fragment 1 m 0,1 1 1 witverbrand

632 1 143 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,2 1 1

632 1 143 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 4,1 1 1

632 1 143 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 0,8 1 1

633 1 129 REC (BROK) 8a 20e eeuw zoogdier bot fragment 1 g 0,8 1 1

635 1 90 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier wervel fragment 3 g 3,6 1 1

636 1 179 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund heup fragment illium 2 g 50,1 1 1

aangevreten door honden en een paar kleine 

snijspoortjes

637 1 170 VT 6 ca 200/250-350 n.C groot/middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 3,3 2 2

639 1 156 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund middenhandsbeen (3) 1 g 5,9 1 1 afgehakte condyle 

639 1 156 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund tweede koot compleet 6 g 8,1 1 1 snijspoor net boven het distale vlak

639 1 156 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 1 g 3,4 1 1

639 1 156 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C groot zoogdier borstwervel fragment 1 g 1,7 1 1

639 1 156 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund handwortelbeen compleet 6 g r 7,2 1 1

639 1 156 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 4,3 1 1

641 1 86 VT 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier bot fragment 1 m 5,3 1 1 vraatsporen hond

642 1 169 BROK 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot/grote walvis bot fragment 1 g 15,7 1 1

versierd met 9 puntcirckels in een 

rechthoek+verse breuk (speelsteentje)

644 1 164 SPL 2b (NAT) late Midden-ijzertijd rund cranium m1/m2 1 g 31,8 1 1

645 1 87 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (1)/(3) 1 m 9,6 1 1

645 1 87 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C hond onderkaak m2 1 g r volwassen 0,5 1 1

645 1 87 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund spaakbeen (3) 1 g r 4,2 1 1

648 1 48 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C zoogdier bot fragment 1 m 0,4 5 5

650 1 51 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak

fragment met doorbreknde 

p4en licht afgesleten m1 1 g l 18-24maanden 12,0 1 3 verse breuken

650 1 51 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak p3 1 g l 0,6 1 1

650 1 51 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 2 g 30,0 1 1

651 1 217 SL 5 ca 150/200-200/250 n.C rund onderkaak (3) 1 g l 17,4 1 1 verse breuk

651 1 217 SL 5 ca 150/200-200/250 n.C rund onderkaak m1/m2 1 g r 25,7 1 1

651 1 217 SL 5 ca 150/200-200/250 n.C rund schouderblad (2)(3) 4 g l

ongefuse

erd <10 maanden

neonaat/infant

iel 9,9 1 2

651 1 217 SL 5 ca 150/200-200/250 n.C rund cranium

fragment temporalis, jugular 

process en petrosum 1 g l 41,4 1 1

656 1 276 NAT 3 ca 200 v.C tot 50 n.C rund cranium dp4/m1/m2/m3 1 g 34,3 1 1

667 1 24 OLV 2a vanaf ca 350 v.C zoogdier bot fragment 1 g 0,2 1 1

668 1 37 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap opperarmbeen (2)3 3 g l 11,1 1 2

668 1 37 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 3,2 1 1

668 1 37 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund scheenbeen (2)3 3 g r df >2 jaar jvol/volwassen 92,9 1 1 verse breuk

668 1 37 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rolbeen fragment 3 g l 16,1 1 1

meerdere snijsporen op het mediale vlak en de 

randen. In de lengte doormidden gehakt

669 1 28 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 6,9 3 3

670 1 31 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 0,9 1 2

670 1 31 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 m 0,7 1 1

671 1 27 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,7 2 2

671 1 27 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,9 1 1

671 1 27 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier schedel fragment 1 g 1,6 1 1

673 1 27 SL 5 ca 150/200-200/250 n.C schaap/geit dijbeen 2 4 g l

infantiel/juveni

el 7,9 1 1

679 1 102 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 0,8 1 1

679 1 102 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C schaap scheenbeen (2) 3 3 g l df >15 maanden jvol/vol 17,2 1 1

snij en haksporen boven het distale uiteinde, 

chipping

680 1 92 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium m1/m2 bovenkaak 1 g 27,5 1 1

680 1 92 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 3,7 1 1



681 1 158 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,6 2 2

681 1 158 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit middenhands/voetsbeen (1) 1 g 0,9 1 1 vraatsporen hond

681 1 158 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier wervel fragment 1 g 2,4 1 1

681 1 158 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit middenvoetsbeen (2) 2 g 5,0 1 1

681 1 158 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund staartwervel bijna compleet 5 g

ongefuse

erd 3,9 1 1 wel heel platte bovenzijde

681 1 158 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier wervel fragment 4 g

ongefuse

erd 8,3 1 1

681 1 158 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium dp4 1 g 8,4 1 5

681 1 158 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund dijbeen (2) 1 g 34,4 1 1

682 1 106 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 3,0 1 1

704 6 327 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium

fragment premaxilla en 

maxilla 1 g 11,0 1 1

705 6 327 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 9,4 1 1 verse breuk

705 6 327 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 1,1 1 1

705 6 327 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit onderkaak m1/m2 1 g 3,2 1 1

706 6 330 OLV 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund eerste koot bijna compleet 5 g

gefuseer

d >20 maanden jvol/volwassen 21,5 1 1 verse breuk proximaal

707 6 326 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 0,7 1 1

707 6 326 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund draaier fragment 1 g 5,8 1 1

draaier lijkt longitudinal doormidden te zijn 

gehakt aan de hand van dit fragment 

711 6 338 VT 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund ruggenwervel fragment 2 g 9,7 1 1 verse breuk

713 6 531 SL 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,4 1 1 witverbrand

713 6 531 SL 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,1 1 1 zwartverbrand

713 6 531 SL 8a 20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,3 2 2

713 6 531 SL 8a 20e eeuw paard voetwortelbeen os tarsi centrale 5 g l 11,3 1 1 verse breuk

718 6 541 OLV 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund opperarmbeen (2)3 2 gl l df >15 maanden jvol/volwassen 103,6 1 1 snijsporen op de mediale zijde

720 6 331 REC 8a 20e eeuw schaap/geit cranium m1/m2 5 g 5,6 1 1

720 6 331 REC 8a 20e eeuw groot zoogdier rib fragment 1 g 2,2 1 1

721 6 334 WA 6 ca 200/250-350 n.C schaap/geit onderkaak m1/m2 1 g 5,2 1 1

722 6 540 OLV 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C rund middenvoetsbeen (1)(2) 1 g l 10,7 1 1

723 6 326 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,1 1 1

723 6 326 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund opperarmbeen fragment 1 g 11,1 1 1

723 6 326 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 2,6 1 1

723 6 326 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak p4 1 g l 8,5 1 1

724 6 536 VT 6 ca 200/250-350 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,3 1 1

724 6 536 VT 6 ca 200/250-350 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,1 1 1 witverbrand

724 6 536 VT 6 ca 200/250-350 n.C rund cranium melkpremolaar 1 g 1,1 1 1

724 6 536 VT 6 ca 200/250-350 n.C rund voetwortelbeen os tarsi secundum tertium 5 g l 7,2 1 1 vraatsporen hond

725 6 539 OBV 6 ca 200/250-350 n.C rund cranium m1/m2 1 g 25,9 1 1 nauwelijks verweerd

725 6 539 OBV 6 ca 200/250-350 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,4 1 1 witverbrand

728 6 343 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 5,0 1 1 verse breuk

729 6 339 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium m1/m2 bovenkaak 1 g 23,4 1 1 versafgebroken wortel

732 6 538 SL 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak m1/m2 1 g l 4,3 1 1

737 6 348 SL 8a 20e eeuw rund middenhandsbeen (2) 1 m 8,0 1 3 verse breuk

738 6 347 SL 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 2,8 2 2

741 7 351 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 6,3 1 1

742 7 366 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,1 1 1

743 7 356 NAT 1/2 groot zoogdier langbeen (2) 2 g 17,0 1 1

744 7 351 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 10,7 2 2

745 7 360 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C zoogdier bot fragment 1 m 4,2 3 3

745 7 360 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,2 1 1

745 7 360 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier nekwervel fragment 2 g 17,0 1 1

746 7 359 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium fragment 1 g 14,1 1 3

746 7 359 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund scheenbeen (2) 2 g 30,9 1 7

fragment scheenbeen met veel 

afgebladderd/gebroken oppervlak (vers), ook 

een grote verse breuk

746 7 359 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,3 1 1

747 7 367 BROK 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund ruggenwervel fragment 2 g 13,3 1 1

750 6002 2124 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit dijbeen (1)(2) 3 g l pu juveniel 11,0 1 2

750 6002 2124 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund derde koot compleet 6 g 13,8 1 1

750 6002 2124 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak (3) 2 g r 10,5 1 1

750 6002 2124 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment (3) 2 g 2,2 1 1 aan de proximale zijde afgehakt

750 6002 2124 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib 1(2) 2 g

ongefuse

erd 2,5 1 1

750 6002 2124 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium p3 1 g r 4,7 1 1

750 6002 2124 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhandsbeen (1)(2) 2 g l 1,5 1 1

750 6002 2124 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 8,9 1 1

750 6002 2124 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C zoogdier schouderblad fragment 1 g 7,1 1 1

750 6002 2124 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 2 g 3,0 1 1

750 6002 2124 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,7 1 1

750 6002 2124 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,2 1 1

753 7 365 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 0,3 1 1

754 2118 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit scheenbeen 2 4 g

neonaat/infant

iel 2,2 1 1

754 2118 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund opperarmbeen 1 2 (3) 5 g l pu, dfus 15-20 maanden juveniel/jvol 95,8 1 4 verse troffelsporen

754 2118 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment 1 (2) 3 g l pfus jvol/volwassen 42,4 1 1

754 2118 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund middenvoetsbeen bijna compleet 5 g r du neonaat 20,0 1 1

754 2118 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak voortanden 1 g l 3,4 1 1



754 2118 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak fragment (1)(2) 3 g l >3 maanden

infantiel/juveni

el 41,5 1 1

dp2, dp3 en dp4 in wear, m1 afwezig maar 

lijkt aan de hand van de kaak wel 

doorgebroken te zijn. Waarschijnlijk circa 5 -

14 maanden oud

754 2118 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier rib fragment 1 g 5,4 1 1

754 2118 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 22,1 2 2

754 2118 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund heup

fragment acetabulum naar 

illium toe13.5 1 g 13,5 1 1

754 2118 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib (1)(2) 1 g 8,7 1 1

754 2118 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,6 1 1

754 2118 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 13,4 2 2

754 2118 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 5,5 3 3

754 2118 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier knieschijf bijna compleet 5 g 1,1 1 1 nog niet volledig gevormd, waarschijnlijk jong

759 8 385 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 9,9 3 3

759 8 385 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,6 3 3

759 8 385 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,1 1 1

759 8 385 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund schouderblad (3)(2) 2 g r

neonaat/infant

iel 6,6 1 1

760 8 394 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C varken cranium fragment maxilla met p3 en p4 1 g l 10,9 1 1

764 8 411 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment 1 g 8,2 1 1

766 8 395 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit onderkaak (2)(3) 5 g l 4-8 maanden

infantiel/juveni

el 28,3 1 3

p3, dp4 en m1 in wear, m2 komt bijna door, 

p2 alleen wortelfragment aanwezig

766 8 395 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen fragment 1 g 5,2 1 1

767 8 402 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,4 1 1

767 8 402 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier bot fragment 1 m 6,7 1 1

767 8 402 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 m 0,9 1 1

767 8 402 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 1,4 1 1 zwartwit verbrand

767 8 402 SPL 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit schouderblad 3(2) 4 m l jvol/volwassen 14,5 1 1 vraatsporen hond? sterk vervormde glenoid cavity

768 8 418 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund ruggenwervel fragment 2 g 6,9 1 1

hakspoor op het spinuous process en door 

honden aangevreten

768 8 418 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund ruggenwervel fragment 3 g 17,0 1 1

spinuous process wat van het centrale lichaam is 

afgeslagen

768 8 418 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot/middelgroot zoogdier rib kraakbeen 3 g 2,5 1 1

769 8 422 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 5,2 1 1

769 8 422 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,6 1 1 zwartverbrand

770 8 403 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier lendenwervel fragment 3 m 13,7 1 1

770 8 403 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 6,1 1 1

770 8 403 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak (2) 2 g 18,4 1 1

771 8 415 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund schouderblad (2) 4 g r 115,7 1 1

773 8 414 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit opperarmbeen (1)2(3) 5 g l neonaat 2,8 1 1 vers snijspoor aanwezig (troffel oid)

kleiner maar wel gedefinieerder dan de 

neonaat in de collectie (kleiner ras dan 

modern)

774 8 404 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium m1/m2 1 g 7,9 1 1

774 8 404 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C zoogdier bot fragment 1 m 1,6 1 1

774 8 404 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium

temporalis fragment met 

petrosa 1 g l 26,6 1 1

790 435 PG? 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 g 3,7 1 1 witverbrand

793 428 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund heup fragment 1 g 9,2 1 1 snijsporen op vlakke zijde

794 421 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 33,2 3 3 verse breuken maar past niet aan elkaar

794 421 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,0 2 2

794 421 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 2,3 1 1

794 421 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C zoogdier bot fragment 1 g 8,4 6 6

794 421 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak fragment m3 of p4 1 g 8,8 1 1 te vervormd en gebroken

795 429 KL 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier rib kraakbeen 5 g 9,2 1 1

796 439 KL/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,6 1 1 witblauw verbrand

796 439 KL/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 m 0,3 1 1

803 417 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit middenhandsbeen 1 (2) 4 g 11,5 1 1

803 417 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen fragment 1 g 2,8 1 1 zwartverbrand

808 549 VT 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,9 2 2

808 549 VT 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,3 4 4

811 473 VT/OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 1,4 1 1

812 389 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot/middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,0 1 1 witblauw verbrand

812 389 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund handwortelbeen os carpale secundum tertium 5 g jvol/volwassen 4,3 1 1

814 456 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund dijbeen (2) 1 g 4,3 1 1

814 456 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium fragment jugular 1 g 3,8 1 1 snijsporen

815 331 REC 8a 20e eeuw groot zoogdier cranium fragment 1 g 1,9 1 1

815 331 REC 8a 20e eeuw groot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,7 1 1 sterk vervormde buitenkant, vraatsporen hond?

817 8 386 NAT 3 ca 200 v.C tot 50 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 2,2 1 2

817 8 386 NAT 3 ca 200 v.C tot 50 n.C rund onderkaak voortand 1 g r 3,2 1 1

819 442 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C varken heup acetabulum fragment 2 g l 5,2 1 1

820 464 VT 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,2 1 1 zwartverbrand

820 464 VT 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C groot zoogdier bot fragment 1 g 8,0 1 1



821 350 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 m 1,9 1 1

822 331 REC 8a 20e eeuw rund rib fragment 1 g 4,1 1 1 afgesneden

822 331 REC 8a 20e eeuw rund voetwortelbeen os malleolare 6 g l 5,0 1 1

823 478 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen fragment 1 g 2,4 1 1 verse snee, troffel oid

824 522 KL/OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C zoogdier bot fragment 1 g 3,8 2 2

825 496 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit onderkaak m1/m2 1 g 3,8 1 1

826 455 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C zoogdier bot fragment 1 m 2,5 2 2

827 38 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund nekwervel fragment 2 g 16,8 1 1 verse breuk laatste nekwervel

827 38 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib (1)(2) 2 g r 16,3 1 1

827 38 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 4,4 1 1

828 31 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium m1/m2 1 g 6,7 1 1

829 518 NAT 1/2 x groot zoogdier langbeen (2) 1 g 7,4 1 1

831 352 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 4,3 1 1

831 352 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,3 1 1 verse breuk

831 352 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit scheenbeen (2) 3 g 13,7 1 2 verse breuk

831 352 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit scheenbeen (2) 3 g 8,4 1 2 verse breuk

831 352 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 m 1,1 1 1

831 352 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit onderkaak (3) 1 g r 2,7 1 1

834 457 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit middenhandsbeen (1)(2) 3 g r jvol/volwassen 8,4 1 1

834 457 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 5,1 3 3

834 457 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,9 1 1

834 457 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot/middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,6 1 4 witzwart verbrand

834 457 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier lendenwervel fragment 1 g 0,5 1 1

834 457 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,7 1 1

835 529 NAT 1/2 tot ca 200 v.C rund voetwortelbeen rolbeen 6 g r jvol/volwassen 48,2 1 1

wrijver (dorsale zijde vier vlakjes afgesleten door 

wrijving)

836 463 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 1 g 15,9 1 1 distale zijde afgehakt

837 564 MST 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 0,7 1 1

837 564 MST 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,4 1 1 zwartverbrand

838 445 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment 1 g 8,6 1 1

839 506 OLV 4? ca 0/50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak m1/m2 1 g r 6,4 1 2

840 503 NAT 1c x middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 3,7 1 1

841 458 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,5 1 1 zwartwit verbrand

841 458 WK 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier bot fragment 1 m 0,1 1 1 witverbrand

844 521 NAT 1/2 x rund onderkaak

fragment kaak met m1 en net 

doorgekomen m2 1 g >19 maanden jong volwassen 63,4 1 3

844 521 NAT 1/2 x rund cranium m1/m2 bovenkaak 1 g 22,4 1 1

844 521 NAT 1/2 x groot zoogdier onderkaak fragment 1 g 33,8 4 4

844 521 NAT 1/2 x groot zoogdier cranium tandwortelfragmenten 1 g 1,2 4 4

845 441 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 1 g 9,0 1 1 aan 1 zijde afgehakt

845 441 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak m1/m2 1 g 2,4 1 1

845 441 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak fragment kies 1 g 0,6 1 1

845 441 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 1 g 8,5 1 1

845 441 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen fragment 1 g 5,6 1 1

845 441 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier wervel (nekwervel) fragment 1 g 7,3 1 1

845 441 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier wervel fragment 1 g 4,1 1 1 verse breuk

845 441 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier bot fragment 1 m 15,5 1 1

848 467 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier rib fragment 1 g 7,6 2 2 verse breuk

848 467 OLV 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,9 1 1

849 490 VT 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw groot zoogdier rib fragment (2) 1 g 24,3 1 1 vraatsporen hond, verse breuk

849 490 vT 4/8a Romeinse tijd-20e eeuw schaap/geit middenhandsbeen (1)(2) 4 g l 18,6 1 1 verse breuk

851 491 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier bot kraakbeen 1 m 27,8 2 3

851 491 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 4,0 1 1

851 491 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 12,5 2 2

851 491 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 5,3 4 4

851 491 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier dijbeen (1) 1 g 3,3 1 1

851 491 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier borstwervel fragment 3 g 40,8 1 1

852 491 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak

fragment (1)(2) met 

melkpremolaar 2 en 3 2 g r 1-18 maanden 6,2 1 1

852 491 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit onderkaak fragment (condylar process) 2 g l 6,2 1 1

852 491 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 10,5 2 2

852 491 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit cranium m1/m2 1 g 2,2 1 1

852 491 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 5,5 1 1

852 491 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C zoogdier bot fragment 1 g 4,6 3 3

853 508 x x x schaap/geit scheenbeen (2) 3 g 16,7 1 1 vraatsporen hond op schacht en verse breuk

855 501 NAT 5 ca 150/200-200/250 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,1 1 1 vraatsporen hond

856 491 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier wervel fragment 1 g 3,7 1 1

857 486 LO 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier bot fragment 1 g 2,5 1 1 witblauw verbrand

859 331 REC 8a 20e eeuw rund ellepijp (2) 2 m 5,3 1 1

864 6002 564 MST 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier schouderblad fragment 1 g 13,9 1 2

bemonsterd voor c14, nu 11.4 gram, maar 2.5 

gram verwijderd. Dus oorspronkelijk 13.9 

gram

864 6002 564 MST 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund cranium

maxilla fragment met dp4 en 

m1 1 g l 88,0 1 1

864 6002 564 MST 2b (ANT) tot ca 200 v.C zoogdier bot fragment 1 g 2,7 3 3

864 6002 564 MST 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund onderkaak p4, nog niet gesleten 1 g 29-34 maanden jvol/volwassen 5,1 1 1

865 10 x x x rund onderkaak snijtand 1 g l 2,6 1 1



865 10 x x x rund cranium dp4/m1/m2/m3 1 g 25,7 1 1

865 10 x x x groot zoogdier langbeen (2) 1 g 42,1 4 4

865 10 x x x middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 11,0 6 6

865 10 x x x schaap/geit middenhands/voetsbeen (1)(2) 1 g 2,0 1 1

865 10 x x x rund schouderblad (2) 1 g 32,8 1 1

865 10 x x x groot zoogdier rib fragment 1 g 12,7 4 4

865 10 x x x middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,0 1 1

865 10 x x x groot zoogdier cranium fragment 1 g 27,1 3 3

865 10 x x x middelgroot zoogdier rib fragment (1)(2) 2 g 4,9 1 1

865 10 x x x schaap/geit spaakbeen (1)(2) 3 g 12,5 1 1

865 10 x x x groot zoogdier borstwervel fragment (spin) 1 m 10,7 1 1

865 10 x x x rund schouderblad (2) 1 g r 41,4 1 1

867 1 38 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenvoetsbeen 1, 2 5 g r jvol/volwassen 126,4 1 1 snijsporen op schacht, distaal verse breuk

868 1187 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit nekwervel bijna compleet 5 g

ongefuse

erd <5 jaar 4,0 1 1 7de nekwervel

868 1187 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 1 g r 8,4 1 1

868 1187 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier wervel fragment 2 g 4,3 2 2

868 1187 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 1 g 6,1 1 1

868 1187 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier onderkaak fragment 1 g 8,2 1 1

868 1187 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak fragment (arch) 1 g 8,2 1 1

868 1187 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium m1/m2 1 g 11,8 1 1

868 1187 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,7 1 1 witblauw verbrand

868 1187 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 1,6 2 2

868 1187 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund atlas fragment 2 g 7,2 1 1

868 1187 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 10,7 3 3

868 1187 OLV 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,6 3 3

869 1091 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 6,7 2 2

869 1091 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier bot fragment 1 g 11,4 1 1

870 1108 REC 8a 20e eeuw paard voetwortelbeen rolbeen 5 g r 59,5 1 1 verse breuk

870 1108 REC 8a 20e eeuw rund onderkaak m3 1 g r >3 jaar 23,1 1 1

871 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C groot/middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 12,4 1 4 verse breuken

871 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 27,2 2 2

871 1112 SPL 3 ca 200 v.C tot 50 n.C groot zoogdier bot fragment 1 g 3,2 1 1 verse breuk

872 1162 VL 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit heup fragment (acetabulum) 1 g

gefuseer

d >5 maanden jvol/volwassen 2,0 1 1 eburnatie in acetabulum

873 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier langbeen (1)/(3) 1 m

ongefuse

erd 6,2 1 1

zwartwit verbrand ongefuseerde diaphyse van 

een langbeen

873 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier langbeen (1)/(3) 1 m

gefuseer

d 8,9 1 1

zwartwit verbrand gefuseerd uiteinde van een 

langbeen (mogelijk spaakbeen)

873 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 m 4,4 5 5 zwartwit verbrande fragmenten

874 3002 x x MIA-LROM middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 10,0 3 3

874 3002 x x MIA-LROM middelgroot zoogdier cranium tandfragment 1 g 1,4 3 3

874 3002 x x MIA-LROM groot zoogdier rib fragment 1 g 8,9 1 1

874 3002 x x MIA-LROM groot/middelgroot zoogdier cranium fragment 1 g 1,7 1 1

874 3002 x x MIA-LROM schaap onderkaak

fragment met dp2, dp3, dp4 

en m1 (m2 was al wel door) 4 h r 10-17 maanden juveniel 20,5 1 1

874 3002 x x MIA-LROM groot zoogdier langbeen (2) 1 g 28,8 3 3

874 3002 x x MIA-LROM rund cranium m1/m2 1 g 29,1 1 1

874 3002 x x MIA-LROM rund dijbeen (1) 1 m r 25,5 1 1

874 3002 x x MIA-LROM schaap/geit scheenbeen (2)(3) 2 g r du <20 maanden juveniel/jvol 13,6 1 1

875 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund ruggenwervel fragment (spin) 2 g 16,3 1 1 afgehakt processus spinosus

875 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C rund rib fragment 1 g 14,3 1 1

875 3002 2101 WA 6 ca 200/250-350 n.C schaap/geit eerste koot (1)2, 3 5 g pu <10 maanden

infantiel/juveni

el 1,9 1 1

876 1002 2027 SL 7a ca 4e-6e eeuw n.C rund middenvoetsbeen bijna compleet 5 g l df >2 jaar jvol/volwassen 237,9 1 1

snijsporen op het proximale mediale en laterale 

vlak, hakspoortje midden van de schacht 

plantare zijde, vraatsporen hond distale condylen

879 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier bot fragment 1 g 3,1 1 1

879 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,8 1 1

879 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier schouderblad (2) 2 g r 7,9 1 1

879 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C zeearend coracoid compleet 6 g r 6,0 1 1

879 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C zeearend coracoid compleet 6 g l 6,4 1 1

879 1002 2013 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C zeearend schouderblad bijna compleet 5 g l 3,1 1 1

911 3 56 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C schaap/geit middenvoetsbeen (1)(2) 2 g r

juveniel-

volwassen 1,4 1 1 verse breuk

911 3 56 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,1 1 1 vraatsporen hond, verse breuk

913 3 318 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund langbeen (2) 1 g 12,5 4 4 verse breuken

913 3 318 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,3 1 1 witblauw verbrand

913 3 318 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C groot zoogdier wervel? fragment 1 g 1,8 1 1 witblauw verbrand

913 3 318 VT 2b (ANT) tot ca 200 v.C rund rib fragment 1 g 10,1 1 7

914 3 55 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,6 1 1 zwartverbrand

914 3 55 VT 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 0,5 2 2

920 4 303 OBV 6 ca 200/250-350 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,0 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap deelskelet

2 onderkaken, 2 

schouderbladen, 2 

opperarmen, 2 spaakbenen, 2 

ellepijpen, 1 

middenhandsbeen rechts, 1 

fragment heup rechts, 2 

bovenbenen, twee 

scheenbenen, 1 

middenvoetsbeen rechts, 12 

ribben 5 g 1-2 maand infantiel 79,7 1 30

twee mogelijke slachtsporen op de 

langbeenderen

in de onderkaak wordt net ruimte voor de m1 

gemaakt en zijn de dp3 en dp4 net door, alle 

beenderen zijn ongefuseerd

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenvoetsbeen (2)(3) 4 g du <24maanden jong volwassen 14,2 1 1

fijne hakspoortjes dorsale zijde en 3 ringen als 

versiering aangebracht rondom schacht, richting 

proximale zijde doormidden gekapt en afgeronde 

glans ook glans rondom werktuig priem oid



931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap onderkaak

bijna complete onderkaak met 

dp2, dp3, dp4en half 

doorgebroken m1 5 g l 4-8 maanden

infantiel/juveni

el 23,6 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap onderkaak

bijna complete onderkaak met 

dp3, dp4, m1 en bijna 

doorbrekende m2 5 g l circa 9 maanden juveniel 38,8 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit eerste koot (1) 2 3 5 g pu <10 maanden juveniel 2,1 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit scheenbeen (3) 1 g du <20 maanden juveniel 2,8 1 1 witverbrand

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhands/voetsbeen (3) 2 g du <24maanden juveniel/jvol 3,0 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit schouderblad (1)(2) 4 g r

juveniel-

volwassen 12,7 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C aalscholver coracoid 3(2) 4 g r 1,8 1 1 mogelijk slachtspoor (stukje afgechipt)

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 3,6 1 1 witverbrand

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier lendenwervel fragment 1 g 9,0 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen fragment 1 g 4,2 1 1 witverbrand

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier handwortelbeen fragment 3 g 5,0 1 1 zwartwitverbrand en hierdoor vervormd

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 7,6 1 1 deels witverbrand

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 29,5 3 3

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier cranium fragment 1 g 7,6 2 2

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,8 1 1 witzwart verbrand

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier bot fragment 1 m 10,2 4 4

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 2,4 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier staartwervel bijna compleet 5 g

ongefuse

erd 2,0 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C hermelijn scheenbeen compleet 6 g r pf, df 0,3 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 4,1 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 1,6 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,3 1 1 deels witverbrand

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 11,5 6 6

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier rib fragment 1 g 1,0 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier dijbeen (2) 2 g 6,3 1 1 vraatsporen hond

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier spaakbeen (2) 2 g 8,1 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C paard cranium temporalis fragment 1 g r 13,1 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C paard eerste koot compleet 6 g

gefuseer

d >12 maanden

juveniel-

volwassen 78,4 1 1

kleine sporen voor hondenvraat, gepolijst 

rondom schacht en distaal een gat ingeboord, 

palmare of plantare zijde ook plat afgesleten 

(zoals bij gliss) niet gebruikt als werpkoot (geen 

loden vulling en die vlakjes matchen niet daarbij) 

met vingers beetghouden bij proximale uiteinde, 

zie polijsting

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C paard eerste koot compleet 6 g

gefuseer

d >12 maanden

juveniel-

volwassen 56,9 1 1

gepolijst, vooral dorsale zijde maar ook de distale 

condyle werpkoot?

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C paard onderkaak m2 1 g l 38,9 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C paard cranium p3, p4, m1, m2 of m3 1 g jvol/volwassen 72,8 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C paard cranium p3, p4, m1, m2 of m3 1 g volwassen 30,3 1 1 heel oud

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C paard middenhandsbeen (1)2(3) 5 g df >10 maanden

juveniel-

volwassen 167,1 1 1

glans rondom schacht en zowel proximaal als 

distaal afgesleten (afgerond) huidbewerking?

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot compleet 6 g

gefuseer

d >20 maanden jvol/volwassen 21,0 1 1 lichte extra botgroei?

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund tweede koot compleet 6 g

gefuseer

d >15 maanden jvol/volwassen 15,0 1 1

kleine depressie op het grote vlak, genetisch 

aanleg ergens gelezen

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rolbeen bijna compleet 5 g l jvol/volwassen 39,0 1 1

plantar vlak een stukje afgeslagen, hondenvraat, 

mogelijk gehandeld

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rolbeen bijna compleet 5 g l jvol/volwassen 48,9 1 1

hondenvraat en gehandeld (gepolijst oppervlak), 

distale condyle

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak fragment 2 g l >3 jaar volwassen 124,2 1 1

geen tanden maar wel zichtbaar dat m1, m2 

en m3 door zijn gebroken

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium

fragment maxilla met m1 en 

m2 1 g 16,4 1 2

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak m1/m2 1 g 11,7 1 1 verbrand

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund tweede koot compleet 6 g

gefuseer

d >15 maanden jvol/volwassen 12,8 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot compleet 6 g

gefuseer

d >20 maanden jvol/volwassen 22,5 1 1 proximaal op de dorsale zijde snijsporen

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot compleet 6 g

gefuseer

d >20 maanden jvol/volwassen 20,6 1 1 proximaal op de zijkant snijsporen

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund deelskelet eerste en tweede koot 6 g

gefuseer

d >20 maanden volwassen 61,2 1 2

extra botgroei distaal eerste koor en lipping 

proximaal tweede koot plus in vergelijking 

veel groter dan de andere koten dus 

mannetje?

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund deelskelet eerste en tweede koot 6 g

gefuseer

d >20 maanden jvol/volwassen 32,9 1 2

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot bijna compleet 5 g

gefuseer

d >20 maanden jvol/volwassen 21,3 1 1 palmare of plantare zijde snijsporen

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot compleet 6 g

gefuseer

d >20 maanden jvol/volwassen 15,8 1 1 proximale dorsale zijde snijspoor

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot bijna compleet 5 g

gefuseer

d >20 maanden jvol/volwassen 19,8 1 1 proximaal dorsale zijde snijsporen

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot bijna compleet 5 g

ongefuse

erd <24maanden

infantiel/juveni

el 6,9 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rolbeen bijna compleet 5 g l jvol/volwassen 48,0 1 1

rondom gepolijst lijkt het, kleine snijsporen 

proximale zijde, hondenvraat

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund tweede koot compleet 6 g

gefuseer

d >15 maanden jvol/volwassen 10,0 1 1 distaal dorsale zijde stukje afgehakt

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rolbeen bijna compleet 5 g l jvol/volwassen 49,0 1 1

plantare zijde deels afgehakt diagonaal van of 

naar de laterale kant, gebruikt als wrijver? (glans 

op plek waar het niet zou moeten kunnen)

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund tweede koot compleet 6 g

gefuseer

d >15 maanden jvol/volwassen 17,9 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund tweede koot compleet 6 g

gefuseer

d >15 maanden jvol/volwassen 15,3 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund tweede koot compleet 6 g

gefuseer

d >15 maanden jvol/volwassen 11,6 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund tweede koot compleet 6 g

gefuseer

d >15 maanden jvol/volwassen 15,9 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund tweede koot compleet 6 g

gefuseer

d >15 maanden jvol/volwassen 15,6 1 1



931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund tweede koot compleet 6 g

gefuseer

d >15 maanden jvol/volwassen 14,0 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rolbeen bijna compleet 5 g r jvol/volwassen 44,5 1 1

snijspoor mediale zijde dorsale kant, gepolijst en 

een vlakje geschaafd

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund eerste koot bijna compleet 5 g pf >20 maanden jvol/volwassen 22,3 1 1

twee diepe en enkele ondiepe haksporen vlak 

onder het proximale uiteinde dorsale zijde. Lichte 

polijsting schacht dorsale zijde

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rib fragment 1 g jvol/volwassen 20,4 1 1 spatel (glans aan 1 zijde en afgerond

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rolbeen bijna compleet 5 m l jvol/volwassen 46,5 1 1

verweerd en hakspoor op laterale zijde proximale 

deel

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rolbeen bijna compleet 5 g r jvol/volwassen 51,2 1 1 haksporen op mediale zijde (midden)

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rolbeen bijna compleet 5 g r jvol/volwassen 33,7 1 1 snijsporen op distale condyle

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rolbeen bijna compleet 5 g l jvol/volwassen 42,2 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rolbeen bijna compleet 5 g r jvol/volwassen 46,7 1 1

mediale zijde ver afgesleten, hakspoor op 

proximale condyle?

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenvoetsbeen (1)2(3) 5 g l df >2 jaar jvol/volwassen 177,4 1 1

aan de plantare zijde snijspoor net boven distaal 

en ook richting proximaal op schacht, haksporen 

op dorsale zijde, distaal afgesleten (afgerond) 

gebruikt als wertktuig glans rondom schacht is 

vergroeid geweest met de voetwortelbeentjes 

proximaal (exostosis) mogelijk ook verbening 

ontstoken bloedvat proximaal ook deels 

verbrand

ouderdom of overwerkt en mogelijk 

huidbewerking oid

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rolbeen bijna compleet 5 g l jvol/volwassen 47,0 1 1

snijsporen  dorsale kant laterale zijde (op het 

middenste deel)

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund rolbeen bijna compleet 5 g r jvol/volwassen 38,3 1 1 vraatsporen hond extreem

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium dp4, m1, m2 of m3 1 g 19,3 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium dp4, m1, m2 of m3 1 g 42,8 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak dp4 1 g l 8,9 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium p4bovenkaak 1 g l >3 jaar volwassen 13,6 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium p4bovenkaak 1 g l >3 jaar volwassen 11,5 1 1 extreem schuin afgesleten

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak m1/m2 1 g 4,5 1 1 nooit doorgebroken

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak m3 1 g l >3 jaar volwassen 28,2 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak m1/m2 1 g l 15,9 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak

bijna complete onderkaak met 

doorbrekende premolaren 

(dp2, dp3, dp4) 5 g l circa 0 neonaat 21,9 1 1 snijsporen voor en onder

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund onderkaak

fragment met doorgebroken 

dp2, dp3 en dp4 4 g r 0-6 maanden infantiel 18,3 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenhandsbeen 1, 2 (3) 5 g l

proximaa

l 

fuserend

e, distaal 

ongefuse

erd <2.5 jaar neonaat 21,0 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund ellepijp (1)(2) 4 g l

proximaa

l 

ongefuse

erd <4jaar neonaat 11,4 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund dijbeen (1) 1 g pf >3.5 jaar volwassen 39,5 1 1 eburnatie (artrose)+ vraatsporen hond

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund middenvoetsbeen (1)(2) 2 g 85,0 1 1

schacht mediaal lateraal doormidden gehakt 

glans rondom schacht proximaal afgerond en 

stukje afgehakt net onder proximale uiteinde 

veel snijsporen vergelijken met paard werktuig met gat

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund cranium

fragment temporal, petrosum, 

jugular proces 1 g r 38,3 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap opperarmbeen (3) 2 g l df >3 maanden 4,8 1 1 witverbrand

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit lendenwervel bijna compleet 5 g

ongefuse

erd <5 jaar 11,0 1 1

931 6002 2107 WA 4 ca 50 tot 150/200 n.C zoogdier bot fragment 1 g 15,8 5 5 witverbrand

935 2002 2066 SL? 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 2,4 1 1 witblauw verbrand

936 2002 2065 SL? 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit rib fragment 3 g l 2,3 1 1

936 2002 2065 SL? 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier rib fragment 1 g 9,1 1 2

936 2002 2065 SL? 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot zoogdier langbeen (2) 1 g 50,6 8 8

936 2002 2065 SL? 4 ca 50 tot 150/200 n.C rund derde koot fragment 4 g 14,0 1 1 verse breuk distale kant

936 2002 2065 SL? 4 ca 50 tot 150/200 n.C middelgroot zoogdier langbeen (2) 2 g 3,7 1 1

936 2002 2065 SL? 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenhands/voetsbeen (2) 2 g 5,5 1 1

936 2002 2065 SL? 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit spaakbeen (2) 3 3 g r

gefuseer

d >3.5 jaar volwassen 8,7 1 1

936 2002 2065 SL? 4 ca 50 tot 150/200 n.C schaap/geit middenvoetsbeen (1)(2) 2 g l 5,2 1 1

936 2002 2065 SL? 4 ca 50 tot 150/200 n.C paard middenhandsbeen (3)(2)(1) 5 g r du <12 maanden

infantiel/juveni

el 63,9 1 1

936 2002 2065 SL? 4 ca 50 tot 150/200 n.C groot/middelgroot zoogdier langbeen (2) 1 g 5,0 1 1

0 40745,9 3025 3430



Bijlage 9.2: toelichting zoölogie

1 proximale uiteinde

2 shaft

3 distale uiteinde

() gedeeltelijk aanwezig

1 0-10%

2 10-25%

3 25-50%

4 50-75%

5 75-100%

6 100%

g goed

m matig

s slecht

l links

r rechts

leeftijd (1) in maanden/jaren

leeftijd (2) leeftijdsstadia volgens Habermehl

Gl/Bp/SD/Dd metingen volgens von den Driesch

deel-prs

fragmentatie

conservatie

zijde




