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Voor U ligt een van de meest omvangrijke ar-
cheologische rapporten van Nederland. De dui-
zend pagina’s zijn een indrukwekkend geheel en 
weerspiegelen het belang van de vindplaats De 
Nielt in Cuijk. De opgravingen hebben een schat 
aan nieuwe informatie opgeleverd over het le-
ven in dit deel van de gemeente Cuijk in de pre-
historie en de Romeinse tijd. Dat de archeologi-
sche oogst overvloedig zou zijn, was voor ons 
geen verrassing. De Nielt is een zeer markante 
plek in het landschap. Het is een hoge, droge ri-
vierduin, omarmd door laag gelegen oude rivier-
beddingen van de Maas. Een omgeving met veel 
variatie, zowel in hoogteverschillen, als in vege-
tatie en gebruiksmogelijkheden. Dat maakte De 
Nielt al vanaf de prehistorie aantrekkelijk voor 
mensen. Het hoge duin was een prima plek om 
te wonen, het vee kon op de lager gelegen gras-
landen uitstekend worden geweid. De Nielt kent 
dan ook een lange en rijke bewoningsgeschiede-
nis. Vooral tijdens de eerste eeuwen van onze 
jaartelling werd De Nielt intensief gebruikt, ge-
tuige de vele sporen en spraakmakende vond-
sten, zoals de bijzondere pot met peperkorrels 
en munten, die al in de Romeinse tijd een enor-
me waarde vertegenwoordigden. Vandaag de 
dag herinneren straatnamen als Kling, Zilver-
schat, Horreum, Tegula, Waterput en Veldoven 
aan de bijzondere geschiedenis van De Nielt.
 
Dit dikke rapport is niet alleen de verslaglegging 
van het archeologische onderzoek op ruim 12 
hectare van het Cuijkse bodemarchief, het is ook 
een eindproduct van een lang proces vol kuilen 
en hobbels, waarbij verschillende overheden en 
andere partijen intensief met elkaar hebben sa-
mengewerkt. De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed werd al vroeg in het planvormingspro-
ces van het grootschalige nieuwbouwproject 

Heeswijkse Kampen door de gemeente Cuijk be-
trokken. Al in 1999 werd de archeologische rijk-
dom van de gemeente Cuijk binnen de rijks-
dienst onderkend, en als ‘groot project’ 
geoormerkt. Een belangrijke drijfveer daarvoor 
was de unieke kennisbron die De Nielt kon vor-
men voor zowel de nationale als lokale ge-
schiedschrijving. Dit betekende een nauwe be-
trokkenheid van de rijksdienst in advies en 
ondersteuning. Dat resulteerde onder meer in 
het aanleveren van een wetenschappelijk kader 
voor de grootschalige opgravingen die in 2006, 

bijdrage van het Ministerie van OCW. De weten-
schappelijke begeleidingscommissie zorgde voor 
het borgen van de kennis en de kwaliteit van het 
gehele onderzoek.

Wij zijn blij met dit eindresultaat van een lang 
proces van opgraven, uitwerken, specialistisch 
onderzoek in laboratoria, schrijven en herschrij-
ven. We realiseren ons dat de inhoud vooral ge-
richt is op de archeologische vakwereld. De re-
sultaten zijn echter zo bijzonder, dat het rapport 
zeker ook de geïnteresseerde bewoners van 
Cuijk zal aanspreken, en er voor zorgt dat de be-
woners van Potbeker 9 en Zilverschat 13 zich 
meer betrokken gaan voelen bij het verleden van 
de plek waar ze wonen.

Februari 2017
De wetenschappelijke begeleidingscommissie Cuijk-De 
Nielt

Ellen Vreenegoor, Liesbeth Theunissen, Jos Deeben (†), 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort en 
Harry van Enckevort, gemeente Nijmegen
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In deze rapportage presenteert VUhbs de weten-
schappelijke resultaten van het archeologisch 
onderzoek op de vindplaats De Nielt in de ge-
meente Cuijk. In 2006, 2007 en 2010 is hier, in 
opdracht van de gemeente, een grote vlakdek-
kende opgraving uitgevoerd. Hierbij werden ar-
cheologische resten onderzocht die ernstig wer-
den bedreigd door de voorgenomen bouw van 
woningen. 

De vindplaats Cuijk-De Nielt bevindt zich in het 
land van Cuijk en ligt ongeveer 2 kilometer ten 
noorden van het oude centrum van Cuijk. De 
Nielt omvat een markante, relatief hoog gelegen 
locatie met een oppervlakte van ca. 11 hectare. 
Hiervan is een kleine 9 hectare vlakdekkend on-
derzocht.

Al in 2001 werd bij vooronderzoek ontdekt dat 
zich op De Nielt bewoningssporen uit de Brons-
tijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd, de Middeleeu-
wen en de Nieuwe Tijd bevonden. Tevens wezen 
losse vondsten op de aanwezigheid van resten 
uit het Neolithicum. Belangrijke vondsten uit dit 
vooronderzoek zijn onder meer fragmenten van 
een bronzen wijnzeef en een pijpaarden ge-
zichtsmasker, beide uit de Romeinse tijd. Op ba-
sis van deze resultaten werd bepaald dat de ar-
cheologische vindplaats op De Nielt 
behoudenswaardig was. Aangezien behoud in 
situ niet tot de mogelijkheden behoorde, werd 
besloten de vindplaats vlakdekkend op te gra-
ven.  

Landschappelijk gezien bevindt Cuijk-De Nielt 
zich op een erosierest van het Laagterras van de 
Maas, te midden van de lager gelegen riviervlak-
te van Terras X. In het Jonge Dryas is vanuit de 
periodiek droogliggende riviervlakte een rivier-
duin opgewaaid over deze terrasrest. Het ‘ei-
land’ De Nielt kenmerkt zich door een afwisse-
ling van duinruggen en koppen, gescheiden door 
laagtes. 

ernstig te leiden gehad van winderosie, waar-
door sporen uit die perioden niet of nauwelijks 

meer aanwezig zijn. Losse vondsten van vuur-
stenen werktuigen en enkele kuilen wijzen op 
activiteiten in het Mesolithicum. In deze periode 
bestond de bevolking uit jagers en verzamelaars 
die meestal in tijdelijke kampen verbleven. Ook 
uit het Neolithicum en de Vroege Bronstijd zijn 

op menselijke activiteit. Zo is aardewerk herkend 
van de Hazendonkgroep/Michelsbergcultuur, het 
Stein-Vlaardingencomplex, de klokbekercultuur 
en de wikkeldraadbekercultuur. In het Neoli-
thicum werd voor het eerst landbouw bedreven. 
Onduidelijk is echter hoe de bewoning er in deze 
vroegste periodes uit zag op De Nielt. 

Vanaf de Bronstijd neemt het aantal vondsten 
en sporen toe. Sommige opgegraven kuilen be-

-
wen uit deze periode kunnen echter niet worden 
gereconstrueerd. Uit de Midden- of Late Brons-
tijd stamt wel een zeer bijzonder depot dat be-
staat uit drie bronzen objecten, te weten twee 
sikkels en een mes. Dit soort depots zijn uiterst 
zeldzaam in Nederland. Andere bijzondere bron-
zen objecten uit deze periode zijn een speerpunt, 
een spatel en een fragment van een bijl. 

De oudste gebouwen die op De Nielt werden 
ontdekt stammen uit de Vroege IJzertijd. Ook uit 
de Midden- en Late IJzertijd zijn meerdere ge-
bouwen opgegraven. Sommige van deze gebou-
wen zijn van het type Haps. Het zijn kleine, 
tweebeukige gebouwen met twee tegenover el-
kaar liggende ingangspartijen, die kenmerkend 
zijn voor deze periode op de Zuid-Nederlandse 
zandgronden. Uit dezelfde periode stammen 
ook de eerste ijzeren voorwerpen, waaronder 
twee sikkels, twee speerpunten en twee bijlen. 
Aardewerk vormt echter de grootste categorie 
vondsten. Karakteristiek voor de Midden-IJzer-
tijd is aardewerk met kenmerken die overeenko-
men met aardewerk uit het Marne-gebied. Veel 

-
posities die worden gekenmerkt door aanzien-
lijke hoeveelheden veelal verbrand aardewerk, 
soms in combinatie met spinklossen en weefge-
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wichten. Een enkele keer is een metalen object 
in de kuil geplaatst, zoals een ijzeren sikkel. 
Sommige van deze speciale deposities kunnen 

gebracht bij de verlating van een huis. 
Spinklossen en weefgewichten vormen een aan-
wijzing dat schapen werden gehouden voor on-
der meer wol. Dit is belangrijke informatie om-
dat dierlijk bot slecht bewaard is gebleven en we 
daarom weinig weten over de veestapel.

Het is onduidelijk of er continue bewoning is ge-
weest tussen de Late IJzertijd en de Romeinse 
tijd. Enkele vondsten, zoals glazen fragmenten 
van La Tène-glas, een Keltische munt en een ge-
vestring van een zwaard, zouden hier op kunnen 
wijzen. Het gaat echter slechts om enkele losse 

die in deze periode kunnen worden gedateerd 
ontbreken. Wel is duidelijk dat aan het begin van 

ontstond met twee tot vier gelijktijdige erven. 
Een vondst die aan deze vroegste Romeinse be-

fragment van een zeldzame gordelbeker. De be-
woning van De Nielt in de Romeinse tijd beperkt 

-
duin, waarbij een zuidwestelijke en een noord-
oostelijke bewoningsconcentratie kunnen wor-
den onderscheiden. 

In totaal zijn op De Nielt 27 huizen, tientallen bij-
-

meinse periode ontdekt. Twee soorten gebou-
wen zijn gangbaar: tweebeukige van het type 
Alphen-Ekeren en deels twee- deels driebeukige. 
De eerste groep gebouwen is karakteristiek voor 
Zuid-Nederland en de tweede groep voor het 
rivierengebied, waarbinnen de vindplaats De 
Nielt ligt. De huizen maakten deel uit van een 

-

zonder onderbreking lijkt te hebben bestaan tot 
aan het einde van de Midden-Romeinse tijd. In 

de Brabantse Maaskant stopt de bewoning im-

mers al in het eerste kwart van de 3e eeuw n.Chr. 
Een verklaring voor de langere bewoning op De 
Nielt is mogelijk de ligging op slechts 2 kilometer 

op de plaats van het huidige centrum van Cuijk. 
Hier lagen vermoedelijk al in de Vroeg-Romeinse 
tijd een castellum (legerkamp) en een vicus 
(kampdorp). Deze locatie bleef als kruispunt van 
de rivier (Maas) en de landweg (de verbinding 
tussen Maastricht en Nijmegen) gedurende de 
gehele Romeinse tijd belangrijk. Dit blijkt ook uit 
het feit dat er hier rond het midden van de 4e 
eeuw n.Chr. een brug over de Maas werd ge-
bouwd en dat er een groot horreum werd opge-
richt binnen het Laat-Romeinse castellum. Dit 
terwijl in grote delen van het Romeinse gebied 
(het rivierengebied en Zuid-Nederland) de be-
volking juist afnam gedurende deze periode. 

De 3e- en 4e-eeuwse bewoning op De Nielt 
moet tegen de zojuist geschetste achtergrond 

Nielt echter niet geheel zonder kleerscheuren de 
roerige periode van de 3e eeuw door kwam, kan 
worden opgemaakt uit een zeer bijzondere 
vondst. Het gaat hier om een aardewerken pot 
waarin 140 zilveren munten, een bronzen munt, 
een zilveren lunula-hanger en een hoeveelheid 
peperkorrels waren opgeborgen. Deze pot was 
verstopt in een kuil binnen een huis. Op korte 
afstand van deze kuil werd in een andere kuil 
ook nog een bronsdepot gevonden dat bestaat 
uit brokstukken van een levensgroot beeld. In 

voor metaalbewerking. Hoewel er meerdere in-
terpretaties mogelijk zijn, was de muntschat 

metaalbewerkingsactiviteiten. Mogelijk werd de 
schat, die rond 260 n.Chr. kan worden geda-
teerd, verborgen in verband met invallende Ger-
manen. De bewoners van het huis zijn hierbij 
waarschijnlijk gevlucht of gedood en waren in 
ieder geval niet meer in staat het kostbare bezit 
mee te nemen.
In de daaropvolgende periode was er mogelijk 
even geen bewoning op De Nielt. Pas in de eer-



13
—

twee huizen gebouwd. Deze zijn vervolgens in 
het midden van de 4e eeuw opnieuw verlaten. 

metaal- en aardewerkvondsten op schaarse be-
woning. Uit deze periode zijn zes hutkommen 
ontdekt, die wijzen op migranten van Germaan-

het Romeinse leger. Rond 400 n.Chr. kwam een 
eind aan de Romeinse bewoning op De Nielt.

Er zijn geen aanwijzingen voor bewoning of acti-
viteiten in de Vroege Middeleeuwen op De Nielt. 
Pas in de Volle en Late Middeleeuwen vond er 
weer enige bewoning plaats. Zo werd er op het 
westelijke deel van De Nielt een bescheiden erf 
ingericht dat bestond uit een gebouw, een spie-
ker en een erfgreppel. Een kleine muntschat van 
zes zilveren munten (braspenningen) van Jan 

Zonder Vrees is te dateren rond 1400 n.Chr. Deze 
munten zijn gevonden op korte afstand van de 
spieker en waren opgeborgen in een leren bui-
del. Uit de Late Middeleeuwen of vroege Nieuwe 
Tijd dateren ook meerdere steenovens waarin 
bakstenen zijn vervaardigd. Deze ovens wijzen 
op de verstening van de gebouwen in deze peri-
ode. Tot aan de Nieuwe Tijd is De Nielt in ge-
bruik geweest als landbouwgrond, getuige de 

ondermeer gespen, duiten, kledinghaken en 
knopen. Deze landbouwgrond hoorde bij de 
boerderij De Nielt, die tot de recente sloop nog 
op het oostelijke deel van het terrein stond. En-
kele andere vondsten, waaronder Duitse helmen 
en kogels, stammen uit de Tweede Wereldoor-
log. De laatste noemenswaardige vondst is een 
grote ijzeren kluis (brandkast) die helaas leeg 
bleek te zijn.
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1.1 Algemeen

In opdracht van de gemeente Cuijk is in de peri-
ode 2006-2007 en in 2010 (zie tabel 1.1 voor de 

-
logisch onderzoek uitgevoerd binnen het plange-
bied De Nielt, gemeente Cuijk. Het onderzoek is, 
anders dan gebruikelijk, uitgevoerd door twee 
partijen, in verschillende periodes. Het bedrijf 
Becker & Van de Graaf voerde archeologisch veld-
werk uit in de periode van 2 maart 2006 tot 24 
januari 2007 en van 12 tot 23 maart 2007.1 De 
VUhbs deed vervolgens onderzoek van 16 augus-
tus tot 8 oktober 2010 en begeleidde de sloop van 
boerderij De Nielt op 14 en 17 oktober in datzelfde 
jaar. 
Aanleiding voor het archeologisch onderzoek 
was de voorgenomen bouw van woningen en de 
aanleg van het bijbehorende wegcunet. De hier-
mee gepaard gaande bodemingrepen, die het 
aanwezige bodemarchief bedreigden, maakten 
archeologisch onderzoek noodzakelijk. Vooraf-

-
tief archeologisch onderzoek werd binnen het 
plangebied verkennend en inventariserend ar-
cheologisch onderzoek uitgevoerd. Zo deed 
RAAP onderzoek door middel van boringen in 
20002 en onderzocht Archol het gebied in 2001 
en 2003 met proefsleuven.3 In hoofdstuk 2 wor-
den deze onderzoeken in meer detail besproken. 
Het plangebied De Nielt omvat een relatief hoog 
gelegen locatie met een oppervlakte van ca. 11 

kilometer ten noorden van het oude centrum van 
Cuijk en grenst aan de west- en noordzijde aan de 
Kraayenbergse plassen, die recentelijk zijn ont-
staan door zand- en grindwinning. Aan de oost-
zijde bevindt zich de spoorlijn tussen Cuijk en Mo-
lenhoek en aan de zuidzijde wordt het plangebied 
begrensd door de straat Walstro van de woonwijk 
Heeswijkse Kampen. De onderzoekslocatie ligt 
ongeveer een kilometer ten westen van de hui-
dige Maas. Voor aanvang van het archeologische 
onderzoek was De Nielt in gebruik als bouwland 
en erf van de daar gesitueerde boerderij. 
Deze rapportage vormt het slotstuk van een zo-

wel inhoudelijk als organisatorisch complex on-
derzoek. In de hoofdstukken die volgen wordt 
de locatie De Nielt geanalyseerd vanuit verschil-
lende perspectieven en specialismen. Op deze 

-
woond en gebruikt. 

De gemeente Cuijk herbergt een rijk bodemar-
chief en kent een lange archeologische traditie 
(voor een overzicht, zie hoofdstuk 2). Op basis 

-
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonder-
zoek (ROB, de huidige Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed (RCE)) besloten om Cuijk als 
geheel aan te merken als ‘groot project’. Als on-
derdeel van dit project is, in samenwerking met 
de Archeologische Monumenten Commissie 
(AMC), een wetenschappelijk kader vormgege-
ven, waarin de uitgangspunten zijn geformu-
leerd voor behoud en onderzoek van archeologi-
sche waarden binnen de gemeente Cuijk.4 Ook 
werd een adviescommissie samengesteld: de 
Archeologische Adviescommissie Cuijk (AAC). 
De archeologische verwachting voor het lande-
lijk gebied binnen de gemeente Cuijk, zoals be-
schreven in het wetenschappelijk kader, omvat 

-
rakter, alsmede grafvelden. Deze archeologische 
resten zijn aangemerkt als kwetsbaar voor bode-
mingrepen. Op basis hiervan is bijvoorbeeld het 
archeologisch bodemarchief binnen de te ont-
wikkelen nieuwbouwwijk Heeswijkse Kampen 
op grootschalige wijze geïnventariseerd door 
middel van inventariserend archeologisch on-
derzoek.5 In het wetenschappelijk kader wordt 
ook de locatie De Nielt reeds expliciet genoemd 
als een archeologisch interessante locatie. Bij het 
in 2001 uitgevoerde proefsleuvenonderzoek al-
hier werden namelijk goed geconserveerde be-
woningssporen en vondstmateriaal uit verschil-
lende periodes vanaf het Neolithicum 

Op basis van het genoemde inventariserend 

¹ 

² 

³ 
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6 

veldonderzoek, en binnen het kader van ‘groot 
project’ Cuijk, is, in samenspraak met de ROB en 
de Archeologische Adviescommissie Cuijk, een 
selectiebesluit genomen voor het vlakdekkend 
archeologisch onderzoek van een groot deel van 
de locatie De Nielt. De bouw van woningen op 
deze locatie zou namelijk het kwetsbare en in-
formatierijke bodemarchief verstoren. Met be-

onderzoek werd op 19 juni 2006 door de staats-
secretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

in de excessieve opgravingskosten. In het licht 
van deze bijzondere omstandigheden werd voor 
het onderzoek op de locatie De Nielt een Weten-
schappelijke Begeleidingscommissie Cuijk sa-
mengesteld, waarin J. Deeben (RCE), L. Theunis-
sen (RCE), E. Vreenegoor (RCE) en H. van 

Taak van deze commissie was het begeleiden 
van de inhoudelijke koers van het project, advies 
uit te brengen bij belangrijke keuzes en rappor-

  

Nadat was besloten het plangebied De Nielt 
vlakdekkend te onderzoeken, werd de uitvoering 
van dit onderzoek in 2005 gegund aan het ar-
cheologisch bedrijf Becker & Van de Graaf uit 

werkzaamheden, die uiteindelijk tot maart 2007 
voortduurden. In de eerste zes fases van het on-
derzoek werd in totaal 10,5 ha vlakdekkend ar-
cheologisch onderzocht (vlak 1 en 2 gecombi-
neerd; zie tabel 1.1). De volgorde van opgraven 

werd bepaald op basis van de planning van de 
bouwwerkzaamheden. In maart 2007 was het 
grootste deel van het veldonderzoek afgerond. 

tussen Becker & Van de Graaf en de gemeente 
Cuijk. In dat kader verbrak de gemeente vervol-
gens de betrekkingen met dit bedrijf en bleven 
enkele geplande  fases archeologisch veldwerk, 
alsmede de uitwerking van het onderzoek, zon-
der afronding. Wel werd door Becker & Van de 
Graaf een technisch rapport geleverd, waarin de 
basale resultaten van het onderzoek waren op-
genomen.6 

vervolgens een andere partij aangetrokken. In de 
zomer van 2010 werd VUhbs (destijds ACVU-
HBS) opdracht verleend voor de uitvoering van 
de laatste twee fases van het veldwerk en de uit-
werking van het volledige project Cuijk-De Nielt. 
Nog in de zomer van datzelfde jaar werd door 
VUhbs een inventarisatie uitgevoerd van zowel 
de administratie als het vondstmateriaal dat in 
het bezit was van Becker & Van de Graaf. Hoewel 
daaruit naar voren kwam dat het materiaal niet 
zonder lacunes was, zijn de volledige adminis-
tratie en het vondstmateriaal vervolgens door 
VUhbs overgenomen. Een complicerende factor 
bij deze overdracht was dat er, om juridische re-
denen, geen contact mogelijk was tussen de me-
dewerkers van Becker & Van de Graaf en VUhbs. 
Van augustus tot oktober 2010 onderzocht 
VUhbs vervolgens een oppervlakte van 1,8 ha op 
De Nielt. Dit laatste onderzoek concentreerde 
zich op enkele terreindelen op en ten westen van 
het erf van boerderij De Nielt. De focus lag hier-
bij op archeologische resten die op dieper niveau 
aanwezig waren en bij eerder onderzoek alleen 
steekproefsgewijs waren onderzocht. Voor dit 

De Nielt.

Uitvoeringsperiode Fase Omschrijving Uitvoerende partij

2-3-2006 tot 24-1-2007 fase 1-5 opgraving Becker & Van de Graaf

12-3-2007 tot 23-3-2007 fase 6 opgraving ontsluitingsweg Becker & Van de Graaf

16-8-2010 tot 8-10-2010 fase 7 aanvullende opgraving VUhbs

14 en 17-10-2010 fase 8 archeologische sloopbegeleiding boerderij De Nielt VUhbs
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onderzoek zijn aanvullende onderzoeksvragen 
opgesteld in een nieuw PvE.7 Afsluitend werd 
ook de sloop van boerderij De Nielt archeolo-
gisch begeleid. 
Na de volledige afronding van het veldwerk op De 
Nielt door de VUhbs is een aanvang gemaakt met 
de waardering van de gegevens en het vondstma-
teriaal. In april 2011 volgde een evaluatierapport, 
waarin de resultaten van het veldonderzoek wer-

-
stellen werden gedaan voor de analyse van deze 
gegevens.8 
Na afstemming met de directievoerder, op-
drachtgever en de wetenschappelijke begelei-
dingscommissie, ging de uitwerking van het on-
derzoek van start. Na aanvang van de uitwerking 
viel de projectleider helaas uit door ziekte. Het 
project werd vervolgens binnen de VUhbs over-
genomen door D. Habermehl en J. van Rens-

-
crepanties tussen het evaluatierapport en de 
uiteindelijke analyse, zoals gepresenteerd in 
deze publicatie. Zo wijken de uiteindelijke resul-
taten van de sporen en structurenanalyse enigs-
zins af van de in het evaluatierapport gepresen-
teerde (voorlopige) resultaten en zijn er enkele 
afwijkingen in de determinaties en selecties van 
het metaal (zie ook hoofdstuk 10, metaal). Ook 
werd in deze nieuwe situatie de analyse van spo-
ren en structuren overgenomen door J. van 
Renswoude en V. van den Brink en werd de ana-
lyse van het metaal uitgevoerd door J. van Rens-
woude.   

In deze publicatie zijn de resultaten van alle fases 
-

analyseerd. De opbouw van de rapportage is als 
volgt. Aansluitend op dit inleidende hoofdstuk 
worden allereerst de al bekende archeologische 
gegevens besproken, zowel voor De Nielt als de 
nabije omgeving. Vervolgens komen de vraagstel-
lingen, zoals opgesteld in het Programma van Ei-
sen (PvE), alsmede de gehanteerde methode en 
technieken aan bod. Met betrekking tot de inhou-

delijke resultaten van het onderzoek, wordt eerst 

van groot belang, niet in het minst om inzicht te 
verkrijgen in de complexe formatieprocessen van 
invloed zijn op  de manier waarop het bodemar-
chief kan worden gelezen en begrepen. Vervol-
gens komen in hoofdstuk 6 de sporen en structu-
ren aan bod, waarbij een fasering wordt 
gepresenteerd van de lange bewoningsgeschie-
denis van De Nielt. De respectievelijke structuren 
en een selectie aan losse sporen, zijn als zodanig 
in detail besproken in de uitgebreide catalogus 
(hoofdstuk 23). De hoofdstukken die volgen (7 

-
voerd door verscheidene specialisten. Vondstca-

-
matieresten, botanische resten, metaal en 
munten worden in deze stukken in detail bespro-

-
lisme getracht een bijdrage te leveren aan de be-
antwoording van de vragen uit het PvE. De 
specialistische hoofdstukken zijn geschreven van-

plaatsgevonden in breder verband. Toch kan het 
zijn dat interpretaties op basis van de respectie-
velijke specialistische analyses niet met elkaar 
overeenkomen. Er is in deze gevallen voor geko-
zen de interpretaties van de verschillende specia-
listen te respecteren. In de synthese (hoofdstuk 
22) zijn alle resultaten samengevat en geïnterpre-
teerd vanuit een samenhangend, breder kader, 
waarbij de verschillende interpretaties en conclu-
sies opnieuw in samenhang zijn bezien. In deze 
synthese worden ook alle vragen uit het PvE 
(nogmaals) vanuit een integraal perspectief be-
antwoord. 
De hier genoemde analyses zijn uitgevoerd op 

door Becker & Van de Graaf en VUhbs. Wanneer 
relevant, zijn echter ook de resultaten van het 
eerder uitgevoerde proefsleuvenonderzoeken in 
de analyse betrokken. Daarbij gaat het niet om 
integratie van alle gegevens, maar voornamelijk 
om uitzonderlijk archeologisch vondstmateriaal, 
waaronder speciale metaalvondsten, een concen-
tratie keramisch bouwmateriaal en een pijpaar-
den masker. Voor deze gegevens is gebruik ge-
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maakt van de gepubliceerde rapportages; 
eventueel aanvullende informatie is niet inge-
wonnen. 

Gemeente Cuijk 
K. Peters (opdrachtgever en bevoegd gezag, na-
mens gemeente Cuijk)
E. Ball (gemeente Nijmegen; directievoering in 
opdracht gemeente Cuijk; tot medio 2011)
E. Mietes (Hazenberg Archeologie; directievoering 
in opdracht gemeente Cuijk; vanaf medio 2011)
O. de Croon (vertegenwoordiger van de gemeen-
te Cuijk)
K. Brok (vervanging E. Ball bij afwezigheid; ge-
meente Nijmegen)
G. Tak (gemeente Nijmegen) 

J. Deeben (RCE)
L. Theunissen (RCE)
E. Vreenegoor (RCE)
H. van Enckevort (gemeente Nijmegen)

-

S. Delaruelle (projectleiding tot juni 2006)
S. Weiß-König (projectleiding juni - augustus 
2006)
W.S. van de Graaf (projectleiding vanaf augustus 
2006)
A.F. Loonen (assistent-projectleider)
R. Niemeijer
D. Köther
J. Claeys
V. Van Looveren
K. Lenting
C. Helmich
J. de Kramer
C. Enzl

M. Langeveld
G. Boreel

V. van den Brink
J. van Renswoude
J. van Kampen
C. Koot
G. Sterk
P. Kubistal
M. Schurmans
Z. Beeren
I. Elstrodt

Grondverzet

Firma Gardenier (onderzoek Becker & Van de 
Graaf)
E. Lokvogel (onderzoek VUhbs)

Studenten archeologie

E. Maas

J. Colenberg

Vrijwilligers

Werkgroep Archeologie Cuijk (WAC)
Archeologische Werkgroep Nederland (AWN)
A. Manders

Provincie Noord-Brabant

Gemeente Cuijk

Locatie De Nielt

Toponiem De Nielt

Landelijk registratienr. 15436 (Becker & Van de Graaf); 
42377 (VUhbs)

Bevoegd gezag Gemeente Cuijk, K. Peters

Directievoering E.K. Mietes (Hazenberg Archeolo-
gie), E.A.G. Ball (gemeente Nijme-
gen; tot medio 2011)

Hoekcoördinaten 187.406/417.237
187.406/417.576
187.989/417.240
187.989/417.577

Landgebruik Landbouw en erf 

Jaar van ontdekking 1999

Uitvoeringsperiode 
opgraving

2 maart 2006 - 24 januari 2007 
12 maart 2007 - 23 maart 2007  
16 augustus 2010 - 8 oktober 2010  
14 en 17 oktober 2010

Plaats documentatie Provinciaal depot Noord-Brabant
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In dit hoofdstuk wordt het archeologisch onder-
zoek besproken dat op en in de omgeving van 
De Nielt is uitgevoerd voorafgaand aan het in 

-
zoek. Daarbij komen allereerst de vooronder-
zoeken op De Nielt aan bod. Vervolgens richten 
we ons op de veelvuldig onderzochte omgeving 
van het plangebied, waarbij zowel het recente 
onderzoek in het gebied Heeswijkse Kampen als 
het oude onderzoek in en rond het centrum van 
Cuijk worden beschreven. 

Van de locatie De Nielt zelf is uit Archis één 
waarneming bekend: een 18e-eeuws Frans 
muntje en een eivormige slingerkogel (nr. 51146). 
Verder werden bij de ontgrondingen direct rond 
De Nielt nog vuursteen en neolithisch aardewerk 

rapport worden vuurstenen artefacten genoemd 
uit de Michelsbergperiode, gevonden aan de 
voet van De Nielt.9  

Het eerste vooronderzoek binnen het plange-
bied De Nielt werd in 1999 uitgevoerd door 
RAAP.10 Op basis van dit onderzoek door middel 
van boringen en een veldkartering, werd voor De 
Nielt een hoge archeologische potentie vastge-

van bewoningssporen uit de IJzertijd en Romein-
se tijd en mogelijke resten uit de Steentijd, 
Bronstijd en Middeleeuwen. Tevens werd, net 
als te Heeswijk en Ewinkel, de aanwezigheid van 
een esdek vastgesteld.11    

Op basis van het onderzoek van RAAP onder-
zocht Archol het terrein in 2001 door middel van 
proefsleuven. Dit proefsleuvenonderzoek was 
onderdeel van een breder inventariserend ar-
cheologisch onderzoek binnen het plangebied 
Heeswijkse Kampen, waarbij ook de locaties 
Heeswijk/Havenlaan en Ewinkel werden onder-
zocht.12 

Het sleuvenplan op De Nielt bestond uit zestien, 

hogere delen van het terrein werd een hoge tot 
zeer hoge spoor- en of materiaaldichtheid vast-
gesteld. Daarbij werd materiaal uit de Midden-
Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse tijd verza-
meld.13 Verder werd verspreid over de sleuven 

neolithisch vuursteen en laat-neolithisch aarde-
werk. Voor zowel de Bronstijd, IJzertijd als Ro-
meinse tijd kon worden vastgesteld dat het 
terrein intensief bewoond is geweest, hoewel 
geen erven konden worden herkend. Tot de bij-
zondere vondsten uit dit onderzoek behoorden 
een bronzen wijnzeef en een keramisch masker-
fragment, beide uit de Romeinse tijd. 

In 2003 werd, naar aanleiding van een wijziging 
in de bouwplannen, een aanvullend proefsleu-
venonderzoek uitgevoerd op het oostelijke deel 
van De Nielt.14 Hierbij werden vier sleuven aan-
gelegd (sleuven 17 t/m 20), waarvan drie stuks 

werden sporen en archeologisch vondstmateri-
-

tijd. Ook werden bij dit onderzoek oude, moge-
lijk laat-neolithische lagen herkend, afgedekt 

deels uit stuifzand bestonden.15 Verder werd een 
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deel van een ook al in 2001 onderzochte depres-
sie met Romeinse vondsten aangesneden. 
Op basis van dit onderzoek werd wederom dui-
delijk dat op de hogere locaties binnen het land-
schap dichte sporenconcentraties (palimpsesten) 
voorkomen uit diverse perioden. 

omgeving van De Nielt

Het plangebied De Nielt ligt in een archeologisch 
rijke en relatief goed onderzochte omgeving. In 
de afgelopen jaren zijn verschillende locaties on-
derzocht, gerelateerd aan de ontwikkeling van 
nieuwbouwwijken in dit gebied. Dit onderzoek 
werd uitgevoerd door middel van grondborin-
gen, proefsleuven en vlakdekkend archeologisch 
onderzoek. Met het doel een eerste inzicht te 
verkrijgen in de bewoning van het landschap 
rond De Nielt, worden de resultaten van deze 
onderzoeken hier kort besproken. 
Lang voor deze onderzoeken in het buitengebied 
was het centrum van Cuijk echter al onderwerp 
van archeologisch onderzoek. Zo werd vanaf de 
jaren ’30 onderzoek verricht naar de hier gelegen 
castella, de vicus en het bijbehorende grafveld. 
Ook dit oudere onderzoek komt hieronder aan 
bod. 

Hoewel bij inventariserend archeologisch onder-
zoek in 2007 op deze locatie geen archeologi-

basis van een eerdere vondst (een ijzertijdurn die 
in 1865 werd gevonden) de verwachting uitge-
sproken dat zich hier mogelijk een grafveld be-

16 Gezien de onzekerheden 
omtrent deze vondst kan echter worden getwij-
feld aan de waarde van deze verwachting. 

-

pen

Eind jaren ’80 van de vorige eeuw werden bij de 
aanleg van het wegcunet voor de inrichting van 
nieuwbouwwijk Heeswijkse Kampen graven 

werd vervolgens in 1989 en 1990, in samenwer-
king met de ROB, onderzocht door middel van 

kunnen worden gedateerd tussen de Late Brons-
tijd en ongeveer 200 n.Chr. Het grafveld bevindt 

-
gen. Op de noordelijke zandrug bevinden zich 
vooral begravingen uit de Late Bronstijd en 

-
nen worden beschouwd als een uitloper van een 
grafveld, waarvan de kern waarschijnlijk ligt op 
de plek van het huidige Brouwersbos.17 Graven 
uit de Midden-IJzertijd concentreren zich aan de 
zuidwestelijke rand van het grafveld. Het is niet 
geheel duidelijk of er ook graven in de 1e eeuw 
v.Chr. kunnen worden gedateerd. Rond het begin 
van de jaartelling lijkt het grafveld in ieder geval 
weer volop in gebruik te zijn. In de eerste twee 
eeuwen n.Chr. worden tussen de tweehonderd 

Bij dit onderzoek, uitgevoerd in 2001, 2002 en 

en de vindplaats Havenlaan West een complex 
van postmiddeleeuwse veldovens.18 De locatie 
Heeswijk bevindt zich op twee parallelle hoge 
zandruggen, die zowel aan de noord- als aan de 
zuidzijde worden begrensd door lager gelegen 
terrein. De oudste vondsten dateren uit het Me-
solithicum of Neolithicum. Voorts werden zowel 
sporen als vondsten gedocumenteerd uit de 
Bronstijd, IJzertijd en vooral de Romeinse tijd. 
Ook werden resten gevonden van een grafveld. 
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In zes sporen werd verbrand menselijk bot aan-

Midden-IJzertijd. Het grootste deel van het ma-
teriaal uit de Romeinse periode dateert in de 3e 
eeuw n.Chr. 

Bij onderzoek op de locatie Dreef W3 werden in 

2.2, E).19 Sporen uit de Bronstijd of IJzertijd, die 
op het oostelijke deel van deze locatie werden 
gedocumenteerd, sluiten aan op de vindplaats 
Havenlaan-Oost. Er konden hier echter geen 
structuren worden gereconstrueerd. Wel werd 
op basis van het Romeinse vondstmateriaal ge-
suggereerd dat in de buurt Romeinse bewo-
ningsactiviteit is geweest. In het westelijke deel 
van Dreef W3 werd een gedeelte van een erf uit 
de IJzertijd gedocumenteerd. Een palenrij mar-
keerde hier de grens tussen de zandige, hoger 
gelegen gronden en de lager gelegen kleiige 
restgeul. 

In 2009 voerde het bedrijf ADC een opgraving uit 
ter plekke van vindplaatsen 4 en 7 op de Hees-

20 Tijdens dit 
onderzoek zijn vondsten gedaan uit het Neoli-
thicum tot in de Nieuwe Tijd. De oudste sporen 
dateren uit de Late Bronstijd of Vroege IJzertijd. 
Op vindplaats 7 werden vier prehistorische huis-

uit de IJzertijd en één mogelijk uit de latere 
Bronstijd. Uit dezelfde periode werden ook nog 
veertig spiekers en verschillende kuilen gedocu-
menteerd. Vier hooischuren, een spieker en een 
huis dateren in de Late Middeleeuwen. In deel-
gebied B van vindplaats 4  werden vijf huisplat-

latere 2e eeuw n.Chr. dateren, één mogelijk iets 

later, in de 3e eeuw n.Chr., en één mogelijks iets 
eerder, in de latere 1e eeuw n.Chr. De vijfde huis-

Ook werden negen spiekers en vijf bijgebouwen 
gedocumenteerd, waarvan twee in de 2e eeuw 
n.Chr. kunnen worden gedateerd. In deelgebied 
A van deze vindplaats bevonden zich een bijge-
bouw uit de Midden-IJzertijd en 22 spiekers uit 
de gehele IJzertijd. Ook werd hier een waterput 

Eveneens tot de bijzondere resultaten van het 
onderzoek op deze locatie behoort een hutkom 
of kelderkuil met verbrande wandconstructie, 

-
onderzoek. Sommige scherven uit dit spoor wij-
zen op invloeden uit het Germaanse, Overrijnse 
gebied. Tenminste een deel van het gedraaide 
aardewerk dateert uit het tweede of derde kwart 
van de 3e eeuw n.Chr.21 -
tieve archeologische onderzoek werd in een kuil 
op vindplaats 4B aardewerk verzameld, waarvan 
een Germaanse oorsprong kan worden ver-
moed.22

onderzoek uit op vindplaats 4B, aansluitend op 
het hierboven beschreven onderzoek door ADC 

23 Bij dit onderzoek werden onge-

eeuw n.Chr. gedocumenteerd. Voorts kwamen 
tenminste drie hutkommen uit de Romeinse tijd 
en losse kuilen uit de Bronstijd en IJzertijd aan 
het licht. Ook werd een muntschat van zestien 
Romeinse assen gevonden, die is gedateerd in 

Een deel van deze locatie omvat een terrein van 
hoge archeologische waarde (monumentnum-
mer 4171, CMA-code 46A-024), waar zich moge-

van een verhoging in het landschap. In één van 
de sleuven werd de hoek van een zeer vondstrij-
ke greppelstructuur aangesneden, die is geïnter-
preteerd als deel van een  omgreppeld nederzet-
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tingsterrein uit de Late IJzertijd.24 Voorts werd, 
op basis van vondstmateriaal, geconcludeerd 
dat op deze locatie ook in de Romeinse tijd be-
woningsactiviteit moet hebben plaatsgehad. 

In 2009 werd, aansluitend op verschillende in-
-

cheologisch onderzoek uitgevoerd door RAAP op 
een relatief klein deel van de locatie Groot Heili-

25 Hierbij werd een groot 
aantal sporen en vondsten uit diverse perioden 
gedocumenteerd. De oudste vondsten zijn twee 
laat-neolithische klokbekers en een schaal uit 
een kuil. Iets jonger zijn een kuil uit de Vroege of 
Midden-Bronstijd en vier secundair als afvalkui-
len gebruikte silo’s uit de Late Bronstijd. Uit de 
Midden- tot Late IJzertijd stammen twee twee-

of 5a. Nabij deze huizen werden zes spiekers en 
één bijgebouw opgegraven. De greppels die bij 

-
gelijk een Romeinse datering en hebben dan ge-
functioneerd binnen de landinrichting.  

Het onderzoek op de locaties De Beijerd, ’t Riet 
en binnen het wegtracé Route 1 accent, werd uit-

26 

enkele scherf aardewerk en vuursteen uit het 
Laat-Neolithicum. Uit de Midden- en Late 
Bronstijd stammen relatief veel aardewerkrijke 
kuilen, met een nadruk op de Midden-Bronstijd. 
Tot de IJzertijd konden losse kuilen, paalsporen 

-
rekend. Ook werden twee spiekers gedocumen-
teerd die echter niet nader dan de prehistorie 
konden worden gedateerd. Met betrekking tot 
de Romeinse tijd zijn relatief weinig resten aan-

-
den in de periode tussen de 1e en 3e eeuw n.Chr 

worden gedateerd. Wel werd een crematiegraf 

15 en 25 jaar oud was bijgezet.27 
De jongste bewoningsperiode dateerde in de 
Volle en Late Middeleeuwen en kon worden ver-
deeld in drie fasen tussen de 

de eerste fase stamt een waterput, en verschil-

tweede fase worden gerekend. Tot de derde fase 
behoren een bijgebouw, een hooimijt, twee wa-

Het eerste archeologische onderzoek in het cen-
trum van Cuijk dateert van kort voor de Tweede 
Wereldoorlog, uit de jaren 1937-1938. Ook kort 
na de oorlog, in 1948, werd hier archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. Beide onderzoeken wer-

28 
Tussen 1964 en 1966 werd vervolgens gegraven 
door J. Bogaers. De resultaten van dit onderzoek 
zijn in verschillende publicaties verwerkt.29 De 

Mesolithicum, het Neolithicum, de Bronstijd, de 
IJzertijd en de Romeinse tijd. 
Voor de Romeinse periode werd vastgesteld dat 

-
moedelijk een castellum was gelegen op de plek 

O). Uit deze periode stammen ook de vroegste 

rond het castellum. Zo werden bij onderzoek 
langs de Grotestraat drie houten (strip-)huizen 
gedocumenteerd, waarbinnen werkplaatsen 

30 
Uit vele andere waarnemingen en onderzoeken 
in het centrum van Cuijk, en dan met name langs 
de Grotestraat, werd nog een groot aantal res-
tanten van de vicus uit de 1e tot 3e eeuw n.Chr. 
gedocumenteerd.31 
Ook kwam een Laat-Romeins castellum uit de 

onderzoeken hebben bevestigd dat het topo-
niem Cuijk correspondeert met de naam 
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‘Ceuclum’ op de Tabula Peutingeriana.32 
Uit de Middeleeuwen zijn delen van het kasteel-
terrein van de heren van Cuijk en de resten van 

33 
In 1989 stond Romeins Cuijk opnieuw in de be-
langstelling door de ontdekking van een Laat-

-

van de brugpijlers, werd belangrijke informatie 
verzameld over de dateringen van de verschil-
lende bouw- en reparatiefasen van de brug, en, 
daarmee indirect over het castellum.34 Deze da-
teringen sluiten goed aan op de kennis uit histo-
rische bronnen.
Een andere ontdekking betrof het grafveld uit de 
Romeinse tijd, gelegen langs de Romeinse weg 
naar de vicus/het castellum. Met name langs de 
Grotestraat werden in de loop der jaren vele 
vondsten gedaan die aan het grafveld gerela-
teerd kunnen worden.35 Zo werd onderzoek uit-
gevoerd door onder meer de werkgroep archeo-
logie Cuijk (WAC).36 Ook recentelijk werden aan 
de Grotestraat nog crematiegraven, inhumatie-
graven, randstructuren en een crematieplaats 
gedocumenteerd.37 De crematiegraven konden 
in de 2e eeuw n.Chr. worden gedateerd, de inhu-
matiegraven in de Laat-Romeinse tijd. Op basis 
van het onderzoek lijkt het grafveld langgerekt 
te zijn geweest en zich aan de westzijde van de 
Grotestraat te hebben bevonden. 
Een ander belangrijk onderzoek dat nog recente-

Laat-Romeins aardewerk dat verzameld is uit de 
Maas. Uit dit complex is af te lezen dat in Cuijk 
mogelijk sprake is van continue bewoning tus-
sen de Midden- en Laat-Romeinse tijd. Mogelijk 
dient de datering van het Laat-Romeinse castel-
lum op basis van deze vondsten bijgesteld te 
worden.38

Uit het bovenstaande archeologische overzicht 
komt duidelijk naar voren dat het landschap 
rond De Nielt gedurende verschillende periodes 
intensief bewoond is geweest.39 Voor de vroeg-
ste periodes, het Mesolithicum en Neolithicum 
bestaan de aanwijzingen voor menselijke activi-
teit vooral uit losse vondsten. Op de zandruggen 
van De Nielt, Groot Heiligenberg, De Beijerd en ’t 
Riet zijn aardewerk en vuursteen uit het Midden- 

concentraties in combinatie met grondsporen 
ontbreken echter. Het aantal locaties waar res-

is relatief laag. Wikkeldraadaardewerk is op 
slechts enkele plaatsen gevonden. Voor de Mid-
den- en Late Bronstijd is de dichtheid van vind-
plaatsen daarentegen opvallend hoog, vooral op 
de hoge delen van het landschap.40 Zo is de Mid-
den-Bronstijd op alle hooggelegen locaties ver-
tegenwoordigd in het gebied van de Heeswijkse 
Kampen. Het gaat daarbij in alle gevallen om 
losse paalsporen, kuilen en (secundair als afval-
kuil gebruikte) silo’s. Ook voor de Late Bronstijd 

-
kend. Zo werden te Groot Heiligenberg mogelijk 

delen van het terrein gelokaliseerd. Buiten een 
schuurtje, palissades, spiekers en kuilen konden 

-
den gereconstrueerd. De bewoning uit de Mid-
den- en Late Bronstijd concentreert zich op de 
hoge delen van het landschap. Een uitzondering 

-
legen terrein waar sporen uit de Late Bronstijd 

aanvang in de Late Bronstijd.41

In de IJzertijd nam de bewoningsdichtheid nog 

alleen maar op de hoogste delen voor, maar ook 
op de lagere duincomplexen en kleiige terrasres-
ten. Alleen de laagste delen bleven onbewoond. 
Wel is het zo dat de grootste concentraties ne-
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delen.42  De intensieve bewoning kan vooral in 
de Vroege en Midden-IJzertijd worden geplaatst; 
uit de Late IJzertijd zijn relatief weinig vindplaat-
sen bekend. Het grote, plaatsvaste grafveld op 
de Heeswijkse Kampen bevat ook juist graven 
uit deze Vroege en Midden-IJzertijd. Op andere 
locaties werden kleinere clusters graven ontdekt, 
zoals vijf midden-ijzertijdgraven van de locatie 
Havenlaan. Naast graven werden ook veel ne-

(zoals bekend van Groot Heiligenberg, Dreef W3 
en Heeswijkse Kampen vindplaatsen 4 en 7). 

Romeinse periode. Op alle locaties zijn sporen 
en vondsten uit deze periode gedocumenteerd. 
Vooral op de locatie Heeswijkse Kampen vind-
plaats 4 werden veel Romeinse huizen, bijge-

-
tie werd ook relatief late bewoning uit de latere 
3e eeuw waargenomen. Ook het grafveld op de 
Heeswijkse Kampen is volop in gebruik; in de 
eerste twee eeuwen van onze jaartelling worden 

mensen bijgezet. Voorts werd in de 1e eeuw n.
Chr. een castellum aangelegd op een strategi-
sche plek langs de Maas, ter hoogte van het hui-
dige centrum van Cuijk. Bij dit castellum ont-

stonden een vicus en een grafveld. Ook in de 4e 
eeuw ligt op deze locatie een castellum. 
Uit de middeleeuwen zijn minder resten bekend. 
Op De Beijerd/’t Riet werden uit de periode tus-
sen de 10e  en de 14e eeuw verschillende gebou-

werden uit de Late Middeleeuwen vier hooischu-
ren, een spieker en een huis gedocumenteerd. 
Verder omvat de vindplaats Havenlaan West een 
complex van postmiddeleeuwse veldovens. Ter 

-
vond zich in de Middeleeuwen het kasteelterrein 
van de heren van Cuijk. 
Het is dus duidelijk dat vooral de hoger gelegen 
locaties in het landelijk gebied rond Cuijk gedu-
rende lange periodes aantrekkelijke bewo-
ningslocaties zijn geweest. De Nielt is ook een 
dergelijke locatie. Bij het proefsleuvenonderzoek 
op deze locatie werd reeds vastgesteld dat zich 
hier een multi-periode vindplaats van hoge fy-
sieke kwaliteit bevond. Vlakdekkend onderzoek 
op De Nielt zou daarmee een belangrijke kennis-
bron aanboren om beter zicht te krijgen op de 
manier waarop de mens het gebied rond Cuijk 
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Voor het archeologisch onderzoek te Cuijk-De 
Nielt zijn voorafgaand aan het onderzoek van 
Becker & Van de Graaf en het onderzoek door 
VUhbs onderzoeksvragen opgesteld. De vragen 
voor het onderzoek van Becker & Van de Graaf, 
uitgevoerd in 2006 en 2007, zijn opgesteld in 
een bestek.43 Voor het onderzoek en de uitwer-
king door VUhbs, vanaf 2010, zijn deze onder-
zoeksvragen opnieuw bekeken en zo nodig aan-
gepast.44 Met betrekking tot de vroege 
prehistorie zijn acht vragen toegevoegd door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).45 De 
onderzoeksvragen uit het Programma van Eisen 
(PvE) van 2009 zijn hieronder weergegeven. De 

-
thicum, Bronstijd en Vroege IJzertijd, IJzertijd en 
Romeinse tijd, Middeleeuwen en later en onder-
zoeksvragen met betrekking tot graven. 
De onderzoeksvragen uit het PvE relateren aan 
het in hoofdstuk 1 reeds geïntroduceerde weten-
schappelijke kader Cuijk, dat is opgesteld naar 
aanleiding van het ‘groot project’ Cuijk.46 In dit 
wetenschappelijk kader wordt gekozen voor een 
landschapsarcheologisch perspectief dat zich 
kenmerkt door het interdisciplinaire karakter: 
gecombineerd archeologisch, fysisch geogra-

onderzoek. Daarbij worden twee aspecten bena-
drukt: de relatie tussen enerzijds landschapsge-
nese en -typen en anderszijds kenmerken van 
het archeologisch bodemarchief en de relatie en 
interactie tussen mens en landschap in termen 
van bewoningsgeschiedenissen en landgebruik 
(in de ruimste zin van het woord).47 In deze rap-
portage zullen deze relaties worden belicht. 
Voorts wordt in de synthese expliciet aandacht 
besteed aan de wisselwerking tussen de mens 
en het landschap op De Nielt.
Aanvullend biedt ook de Nationale Onder-

achtergronden voor de vragen en thema’s die 
van belang zijn bij dit onderzoek, en zijn deze 
ook sturend geweest voor de vragen uit het 
PvE.48     

1. Wat is de geologische, geomorfologische en 
bodemkundige opbouw ter plaatse van de vind-
plaats en de directe omgeving? 
2. Wat is de horizontale en verticale verspreiding 
van de archeologische resten? Is het mogelijk 
afzonderlijke (en in tijd begrensde) vindplaatsen 
en/of complextypen ruimtelijk te begrenzen op 
basis van de sporen en/of het materiaal?
3. Wat is de ruimtelijke samenhang tussen de 
onderscheiden vindplaatsen en/of complexty-
pen?
4. Wat is de precieze aard van de archeologische 
sporen en resten en tot welke complextype(n) 
kunnen ze worden gerekend? Zijn behalve ne-

-
menten, deposities of akkers aanwezig en uit 
welke periode(n) dateren deze sporen?
5. Welke betekenis kan worden gehecht aan het 
(verspreid) voorkomen van vuurstenen artefac-
ten in het plangebied? Zijn vuurstenen artefac-
ten geassocieerd met grondsporen en/of 
vondstmateriaal en wat is de aard en datering 
van deze grondsporen?

-
servering) van archeologische grondsporen en, 
in meer brede zin, vindplaatsen? In hoeverre zijn 
vindplaatsen door ontzanding, ingraving en mo-
dern agrarisch gebruik aangetast?
7. Wat is de conservering van verschillende ma-

archeobotanisch en zoölogisch materiaal?
8. Wat is de relatie tussen enerzijds de aan- en 
afwezigheid, aard en fysieke kwaliteit van ar-
cheologische sporen en resten en anderzijds 

etc.)? Wat is de relatie tussen de hogere en la-
gere delen van de terreinen?

-
schap van De Nielt in termen van het gebruik en 
de ontwikkeling van het gebied over de lange 
termijn (vanaf de vroege prehistorie t/m de Ro-
meinse periode)? Wat zijn de constante en 
‘zwervende’ elementen in het landschap, hoe is 
hun samenhang en op welke wijze zijn constante 

3 Vraagstellingen
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grafveld) bepalend geweest voor de inrichting 
van het landschap?

zoölogisch en (verkoold) botanisch materiaal de 

worden gereconstrueerd?
11. Zijn er periodes waarin De Nielt niet bewoond 
dan wel in gebruik is geweest? Indien dit het ge-
val is, is hiervoor dan een verklaring te geven?
12. Wat is de aard van de verstuiving op De Nielt? 
Kunnen de verstuivingsfasen gedateerd worden, 
onderbouwd door materiaalstudies en OSL-
datering(en)? 
13. Wat zijn de site-formatieprocessen die in De 
Nielt een rol hebben gespeeld? 

De vragen die voorafgegaan worden door een 
-

ren opgraving opgesteld door de RCE en zijn der-
halve leidend geweest bij het veldwerk.

* 1. Is er in de afdekking van het pre-Romeinse 
oppervlak van De Nielt een gelaagdheid of stra-

dan en wat is de aard ervan? Hierbij dient met 
name aandacht te zijn voor de lithogenese, li-
thologie, bodemvorming en bodemverstoring 
van de onderscheiden lagen, met name in relatie 

-
gische resten. In hoeverre is er een ruimtelijke 
variatie in het voorkomen (aantal, diepteligging 
en dikte) en conservering van de diverse ‘lagen’ 
aanwezig?
2. Zijn er in gebieden met geclusterd neolithisch 
vondstmateriaal aanwijzingen voor sporen en 
structuren uit het Neolithicum? 
* 3. Zijn er in de onderscheiden lagen grondspo-
ren aanwezig, zo ja, om wat voor sporen gaat 
het dan? Vormen de sporen onderdeel van struc-
turen? Indien geen grondsporen worden waar-
genomen, zijn er dan redenen (bijvoorbeeld 
clusters van vondstmateriaal), die wijzen op de 
aanwezigheid van niet langer zichtbare (bijvoor-
beeld verbruinde) sporen? Wat zijn de oorzaken 

van eventuele goede of slechte spoorzichtbaar-
heid?
* 4. Zijn er in de sporen en lagen anorganische 
vondsten en verkoolde of verbrande organische 
resten aanwezig? Wat is de fysieke kwaliteit, 
aard en ouderdom van de vondsten? Wat is de 
aard en conservering van de organische resten in 
de sporen en onderscheiden lagen?
5. Wat is de omvang (horizontaal en verticaal) 
van de vindplaats (en), in relatie tot de 

6. Hoe moet de aanwezigheid van de vondsten 
(organisch en anorganisch) binnen verschillende 
lagen geïnterpreteerd worden? Zijn de vondsten 
het resultaat van bewoning, beakkering of an-
dere vormen van gebruik zoals afvaldumps of 
een combinatie daarvan; wat is de aard van de 
site(s) en welke activiteiten zijn er uitgevoerd?
7. Wat is de ruimtelijke indeling van (activiteiten-
gebieden binnen) de site?
8. Met betrekking tot het Midden- en Laat-Neo-
lithicum: wat zijn de artefactspectra uit deze pe-

de artefactassemblages binnen het beeld dat we 
hebben van neolithische sites in Zuid-Nederland 
en het rivierengebied en het door L. Verhart ge-
reconstrueerde model van neolithisering (con-
tactnetwerken)?49

* 9. Is er op basis van de vondsten een chronolo-
gie te ontdekken in de gelaagdheid? Wordt het 
verschil in ouderdom op grond van de typochro-
nologie van de mobilia ondersteund door onaf-
hankelijke, absolute dateringen zoals OSL en 
C14? 
* 10. In hoeverre kunnen de dateringen van de 
afdekkingen gerelateerd worden aan de prehis-
torische en/of Romeinse bewoning of andere 
vormen van landgebruik op De Nielt? Kunnen er 
dynamische fasen (bijv. verstuivingen) en sta-
biele fasen (bodemvorming) onderscheiden 
worden, zo ja, zijn die ook in de tijd te plaatsen?
* 11. Kunnen er op grond van de aard en inhoud 
van de verschillende lagen en de omringende 
bewoning en landgebruik conclusies getrokken 
worden over het ontstaan van de lagen? Gaat 
het hier om een lokaal, regionaal of mogelijk ex-
traregionaal verschijnsel?
* 12. In hoeverre is de voorgestelde methode 
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van veldonderzoek geschikt om de benodigde 
gegevens te verzamelen om bovenstaande vra-
gen op te lossen?

1. Het plangebied omvat onder andere een uit-
-

areaal uit de Bronstijd. Bronstijdsporen- en 

oppervlakte van ten minste vijf hectare. Waar 
waren precies de bronstijd- (en ijzertijd-)erven 
gelokaliseerd? Welke spoortypen bevinden zich 

-
teem binnen het landschap, c.q. welk landschap-
pelijk gebruik/inrichting/beïnvloeding is er in 
deze periode waarneembaar? 
3. Welke activiteiten zijn binnen individuele 
vindplaatsen uitgevoerd en wat is de verdeling 

4. Is er sprake van specialisatie van activiteiten? 
Tevens: wat is het niveau van (agrarische) zelf-
voorziening en is er eventueel sprake van over-
productie en/of import?

-
tiatie, zowel intern (binnen individuele nederzet-
ting/grafveld) als extern (tussen verschillende 
vindplaatsen)?
6. Op het terrein zijn verschillende bronzen 
voorwerpen gevonden die dateren uit de Mid-
den- en/of Late Bronstijd. Wat betekent de aan-
wezigheid van deze objecten in en aan de rand 

-
troon met wat uit de wijdere regio bekend is?
7. Er zijn op De Nielt diverse perioden uit de 
Bronstijd vertegenwoordigd. Biedt dit de moge-
lijkheid voor het opstellen van een regionale ty-
pochronologie? Zo ja, maak een plan voor de 
uitvoering en stel deze typochronologie op.
8. De Bronstijd lijkt goed vertegenwoordigd in 
het aardewerkcomplex, het overige artefact-
spectrum en de sporen. Wat zegt dat over het 
gebruik van De Nielt in de Bronstijd door de eeu-
wen heen? Zijn er perioden van continuïteit in de 
bewoning? Hoeveel bewoningsfasen zijn aan-

toonbaar en hoe verhoudt zich dit tot de beken-
de gegevens uit het noordoosten van het Land 
van Cuijk?
9. Genereer kaarten van de diverse fasen en er-
ven in de Bronstijd en Vroege IJzertijd zodat een 
opeenvolging door de tijd en het landschap heen 
getoond wordt. 

1. Is er sprake van verlatingsdeposities en/of 
overige deposities in structuren? Waar bestaan 

aardewerk. 
2. Welke perioden zijn in het IJzertijdaardewerk 
vertegenwoordigd? Wanneer doet het briqueta-
ge-aardewerk zijn intrede in het aardewerkspec-
trum? Kan de verspreiding gerelateerd worden 
aan bepaalde erven?  
3. Was er een Romeins huis met (gedeeltelijk) 
pannendak op de plaats waar tijdens het  aanvul-
lend archeologisch onderzoek (AAO) een cluster 
van tegulae 
Wat is de omvang van het complex? 
4. Indien sprake is van primair gebruik van de 
bouwkeramiek, wat was dan de functie dan wel 
aard van het gebouw? Zo nee, waarvoor is het 
bouwmateriaal dan waarschijnlijk gebruikt? 
Welke aanwijzingen zijn daarvoor aanwezig?
5. Kan aan de hand van het aardewerkcomplex 
continuïteit vanuit de IJzertijd tot in de Romein-
se tijd vastgesteld worden, of is er op basis van 

-
systeem aantoonbaar? Schets de ontwikkeling 

-
facten aanwezig die een ononderbroken bewo-
ning tussen IJzertijd en Romeinse tijd doen be-
vroeden? Te denken valt aan Keltische munten, 
glazen armbanden en bepaalde vroege Romein-
se importen.
6. In het archeologische bestand van De Nielt 
zijn twee gebouwclusters herkend, één weste-
lijke en één oostelijke (laatstgenoemde is gro-
tendeels verstoord). Beschrijf aan de hand van 
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aardewerkcomplex en het vondstenspectrum 
sprake van bewoningscontinuïteit in de Romein-
se tijd? Is er sprake van bewoningscontinuïteit in 
de periode Midden-Laat-Romeinse tijd of is er 
een breuk in de bewoning aanwijsbaar? 
7. Er is een aantal 4e-eeuwse structuren aange-

zien de erven eruit, wat is het karakter van de 
bewoning? Is er sprake van gelijktijdige erven?  
8. In welke periode doet Romeins draaischijfaar-
dewerk voor het eerst zijn intrede in het aarde-
werkcomplex? Is er een periode waarin uitslui-
tend gedraaid aardewerk gebruikt wordt? 
(hiertoe dient per periode van gebruik een beeld 
verkregen te worden van de percentages in-
heems aardewerk en de percentages import aar-
dewerk uit vondstrijke contexten).  Zijn er over-
eenkomsten/verschillen aan te wijzen tussen het 

9. In welke mate is lokaal/regionaal draaischijf-
aardewerk aanwezig (bijvoorbeeld Cuijks aarde-
werk of Bataafs grijs).
10. De Nielt lag in de buurt van het fort en de vi-
cus van Cuijk. Wat is de relatie tussen de lande-
lijke bewoning op De Nielt en de proto-urbane 
kern van Ceuclum? Zijn er parallelle ontwikkelin-
gen zichtbaar?

-
teem binnen het landschap, c.q. welk landschap-
pelijk gebruik/inrichting/beïnvloeding is er in 
deze periode waarneembaar? Hoe verhoudt zich 
dit tot de overige sites uit de IJzertijd en Ro-
meinse tijd in de omgeving, o.a. het grafveld van 
de Heeswijkse Kampen?
12. Zijn er aanwijzingen voor specialisatie en 
daaruit voortkomend surplus? Zo ja, welke zijn 
dit en hoe is dat uit de data afgeleid? 
13. Zijn er relaties aantoonbaar tussen verschil-

-
wel binnen het onderzoeksgebied als daarbui-
ten?
14. Welke activiteiten zijn binnen individuele er-
ven uitgevoerd en wat is de verdeling daarvan 

-
-

stond?

De Nielt in het beeld dat we onder andere ken-

nen uit andere delen van Brabant zoals de regio 
Oss-Ussen? Zijn er aanwijzingen voor sociaal-

16. Kun je aan de hand van de Romeinse materi-
ele cultuur ter plekke uitspraken doen over de 
verbintenissen tussen de rurale gemeenschap-
pen en de Romeinse (militaire) wereld? Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van ze-
geldoosjes en militaria. 
17.  Schets op basis van de archeologische aan-
wijzingen (o.a. metaalslakken, een kuil met 
bronssnippers, zilverhaksel) een beeld van de 
metaalproductie op De Nielt.  
18. Genereer kaarten van de diverse fasen en er-
ven in de IJzertijd en Romeinse tijd zodat een 
opeenvolging door de tijd en het landschap heen 
getoond wordt. 

1. Bevinden zich in het plangebied archeologi-
sche sporen of resten die verband houden met 
een eventuele voorganger van de huidige boer-
derij De Nielt? Beschrijf, op basis van de archeo-
logische en historische bronnen de ontwikkeling 
van De Nielt. 
2. Hoe was het terrein na de Romeinse tijd in ge-
bruik, bij afwezigheid van bewoning?
3. Van wanneer dateert de pseudo-es c.q. van 
wanneer dateert de oudste, archeologische spo-
ren afdekkende akkerlaag? 
4. Welke landschappelijke zones waren nog 
meer benodigd voor het gebruik van het terrein 
als kampontginning, waar bevinden deze zones 
zich en welk ophogings- dan wel verrijkingsma-
teriaal werd gebruikt voor de bemesting van het 
terrein? 
5. Zijn er in het onderhavige gebied ten tijde van 
de kampontginning meer ruimtelijke verande-
ringen (bv. verdwijnende erven) geweest? Zijn 
deze te relateren aan gebiedsoverstijgende ont-
wikkelingen i.c. de ontwikkeling van Cuijk tot 
centrale plaats of opkomst van Cuijk als machts-
basis van de heren van Malsen dan wel hun 
voorgangers (Frankische en latere Lotharingi-
sche heerschappij)?
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6. Ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting: is 
er continuïteit in percelering vanaf Middeleeu-
wen tot de Nieuwe Tijd? Vallen er perceelsgren-
zen (niet alleen van huiserven, maar ook van ak-
kers) uit het onderzoeksgebied en het begin van 
het kadaster samen en van wanneer dateren 
deze grenzen dan? Verwerk de resultaten van 

-
woording.
7. Breng de historische perceleringen in kaart 
vanaf de Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd en re-
lateer de middeleeuwse en post-middeleeuwse 
archeologie hieraan.  
8. Hoe oud is de weg aan de zuidzijde van De 
Nielt? 
9. Is er een relatie tussen de bewoning(slokatie) 
en het gebruik van de Beerse Overlaat? In hoe-

het terrein beïnvloed? Verwerk de resultaten van 
-

woording.

De volgende vragen zijn alleen relevant voor het 
noordoostelijk deel van het plangebied, waar 
zich in de ondergrond mogelijk resten van voor-
gangers van de boerderij De Nielt kunnen bevin-
den. De vragen zijn alleen van toepassing indien 
er ook daadwerkelijk middeleeuwse of post-
middeleeuwse bewoningsresten worden aange-

1. Wat is de datering van de bewoningssporen?
2. Wat is de aard van de bewoning, gebaseerd op 
het aardewerkcomplex, het artefactspectrum en 
het sporenspectrum. Wat zegt dat over het ge-
bruik van De Nielt in de post-middeleeuwen 
door de eeuwen heen? Zijn er perioden van con-
tinuïteit in de bewoning? Hoeveel bewoningsfa-
sen zijn aantoonbaar? 
3. Is er altijd maar één huis met erf geweest of 
was er sprake van meerdere gelijktijdige erven? 
Genereer kaarten van de diverse fasen en erven 
in de post-middeleeuwen zodat een opeenvol-
ging door de tijd en het landschap heen getoond 
wordt.

4. Is er een relatie tot andere Middeleeuwse 
hoeve-lokaties in het Land van Cuijk (verschillen 
in gebruik, status en functie tussen De Nielt en 

graven

2. Liggen de graven solitair of is er sprake van 
een grafveld?
3. Wat is de datering en gebruiksduur van het 
grafveld c.q. de individuele graven?
4. Is er een chronologische indeling van de gra-
ven te maken? Wat is de relatie tussen een even-

-
lijktijdig? 
5. Kan op basis van het onderzoek de ligging en 
globale omvang het grafveld bepaald worden?
6. Relateer de graven en gebruikte grafrituelen 
van de periode aan uit de regio bekende graven 
en grafvelden. 
7. Bekende Zuid-Nederlandse urnenvelden uit 
de IJzertijd kenmerken zich door o.m. collectie-
ve, plaatsvaste grafvelden, het cremeren van zo-
wel mannen, vrouwen als kinderen (met uitzon-

urncontainer van organisch materiaal en relatief 
weinig, al dan niet meeverbrande grafgoederen. 
Indien een grafveld aanwezig is, is dit vergelijk-
baar met grafvelden zoals die in Roermond 
(Musschenberg), Weert (Laarakkers, Boshover-

Kampen) zijn onderzocht?
8. Kan op basis van fysisch antropologisch on-
derzoek meer gezegd worden over het geslacht, 

-
schap?
9. Zijn er verschillen aan te wijzen in het grafritu-
eel?





33
—

In dit hoofdstuk worden de methoden en tech-
nieken besproken die ten grondslag liggen aan 
het archeologisch onderzoek op De Nielt. Zoals 
eerder gesteld, is het veldwerk uitgevoerd door 
twee verschillende bedrijven: Becker & Van de 

-
beelding 4.1 is aangegeven welke delen door de 
respectievelijke bedrijven zijn onderzocht. Ook 
de gebruikte methoden en technieken van het 
veldwerk worden in het onderstaande per op-
gravende partij beschreven. De uitwerking van 
de archeologische gegevens is uitgevoerd door 
VUhbs. 
Ondanks de tweedeling in het onderzoek wordt 
de vindplaats De Nielt in deze rapportage zoveel 
mogelijk als een geheel benaderd. We hebben 
immers te maken met één samenhangend ar-
cheologisch complex. Wanneer relevant, is on-
derscheid gemaakt tussen de onderzoeken door 

In het volgende worden allereerst de strategie 
en methode van de respectievelijke opgravings-
campagnes besproken. Aan de methoden en 

is daarbij apart aandacht besteed. Vervolgens 
komt het uitwerkingstraject aan bod, waarbij 
ook de problematiek omtrent de scheiding tus-
sen veldwerk en uitwerking en de overdracht 
van de documentatie aan bod komen. 

archeologisch veldwerk

Van de Graaf

De gegevens over de door Becker & Van de Graaf 
gehanteerde methoden en technieken zijn over-
genomen uit het technisch rapport dat dit bedrijf 

weekrapporten.50 Aangezien contact met ge-
noemd bedrijf niet tot de mogelijkheden be-
hoorde, is geen aanvullende informatie opgeno-
men en konden eventuele onduidelijkheden niet 
worden opgehelderd. 
Voorafgaand aan het veldonderzoek is door 

voor het gehele onderzoeksterrein. Dit plan om-

-

opgedeeld om het onderzoek aan te laten slui-
ten op de geplande bouwwerkzaamheden. Oor-
spronkelijk zou in fase 1 de top van het weste-
lijke rivierduin vlakdekkend opgegraven worden. 
De tweede fase bestond uit het geheel opgraven 
van het tracé van de ontsluitingsweg van de 
nieuwe woonwijk. In fases 3 en 4 werd de rest 
van het terrein eerst deels onderzocht om daar-
na, op basis van de verkregen inzichten, de tus-

wijziging in de bouwplannen resulteerde echter 
in enkele aanpassingen. In overleg met de direc-
tievoerder werd besloten delen van fases 3 en 4 
naar voren te schuiven, om eerder zicht te krij-
gen op de archeologische resten die zich daar in 
de bodem bevonden. Dit gedeelte van het ter-
rein was namelijk niet eerder door middel van 
proefsleuven onderzocht. In sommige gevallen 
liep de uitvoering van fases synchroon, waarbij 
twee graafmachines en twee teams werden in-

-
gen. In totaal zijn 38 personen werkzaam ge-
weest bij het veldwerk, uitgevoerd door Becker 
& Van de Graaf. 

 veldwerk en uitwerking
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Bij het onderzoek door Becker & Van de Graaf is 
een totaaloppervlak van 105.053 m2 onderzocht. 
Binnen dit oppervlak kunnen drie vlakken wor-
den onderscheiden. Allereerst het reguliere vlak 
1, aangelegd op het niveau waarop archeologi-
sche sporen goed leesbaar waren. Dit niveau be-
vond zich over het algemeen in het gele zand 
van de C-horizont, onder de bioturbatielaag. 
Deze bioturbatielaag vormt de onderste zone 
van de cultuurlaag, die in het volgende hoofd-

-
der zal worden beschreven. Vlak 1 vormde met 
84.535 m2 logischerwijs het grootste deel van het 
totaal aangelegde vlak (80%). De aanlegdiepte 
varieerde tussen 0,80 m –mv in het zuidweste-
lijke deel van het terrein tot 1,50 à 2,0 m –mv in 
de oude depressies van het plangebied (het cen-
trale en oostelijke deel). Onder het reguliere vlak 
is, in overleg met de directievoerder, verschei-
dene malen een tweede vlak aangelegd om een 
dieper liggend sporenniveau te documenteren of 
om te controleren of onder de verbruinde zones 
nog sporen aanwezig waren. De diepte van dit 

en de verbruinde zones, een grote variatie en 
kan oplopen tot 2,5 m –mv. De totaaloppervlak-
te van dit tweede vlak bedroeg 13.274 m2 (13%). 
De locaties waar een tweede vlak werd aange-
legd liggen verspreid over het plangebied: de 
zuidoostelijke hoek, het oostelijke deel, het cen-
traal-oostelijke deel en de westelijke punt.51 Ver-
der is op sommige sporenrijke delen van het ter-
rein een tussenvlak aangelegd, boven het 
eigenlijke leesbare sporenniveau en boven de 
reeds genoemde bioturbatielaag (laag 53; zie 

tussenvlakken was ondiepe sporen, zoals haard-
plaatsen en vondstconcentraties, al op een ho-
ger niveau te kunnen documenteren. Tussen-
vlakken zijn hoofdzakelijk aangelegd in het 
westen van het onderzoeksterrein, op een diepte 
van ca. 0,5-1,0 m –mv.52 De totale oppervlakte 
van dit tussenvlak bedroeg 7.224 m2 (7%). 
De aanleg van de vlakken is uitgevoerd met een 
graafmachine met een brede gladde bak (2,0 m) 

schop opgeschaafd. Bij het verdiepen is intensief 
gebruik gemaakt van een metaaldetector.53 Bij-

zondere vondsten zijn op een puntlocatie inge-
-

snedes van 10x10 m. Bij de aanleg van de 
-

systeem van 5 x 5 m verzameld. Alle metingen 
tijdens het onderzoek zijn met een total station 
uitgevoerd. Met behulp van dit meetinstrument 
zijn tevens alle vlaktekeningen digitaal vervaar-
digd. Van alle sporen is de coupe getekend op 
schaal 1:20. Coupes van sporen dieper dan 20 
cm, behorende tot een al in het veld herkende 
structuur of anderszins bijzonder, zijn gefotogra-
feerd. Diepe staanders van in het veld herkende 
structuren, diepe kuilen en kuilen met een 
houtskoolrijke vulling zijn in de regel bemon-
sterd.

Zeefonderzoek

-

om onderzoek van het vermeende (pseudo-)es-
dek.54 Oorspronkelijk was voorzien in het zeven 
van het onderste deel van het vermeende (pseu-
do-)esdek in twintig vakken van 5 x 5 m.55 Bij de 
eerste vakken die werden gezeefd, in werkput 9, 
bleek het resultaat echter niet veelbelovend te 
zijn. Het onderzoek is daarom aangepast en 
kreeg als doel niet alleen het esdek te dateren, 
maar ook de lagen eronder, waarbij de nadruk 
lag op de lager gelegen depressies. Daartoe zijn 
in werkput 51 (drie), werkput 92 (één), werkput 
93 (twee), werkput 94 (vier) en werkput 96 (één) 
vakken van 2 x 2 m van onder de bouwvoor tot 
aan de C-horizont gezeefd. Laag 51 (zie hoofd-

werd over een maaswijdte van 10 mm gezeefd; 
de overige lagen over 3 mm. Het te zeven mate-
riaal is steeds per laag of per 10 cm binnen een 
laag verzameld. 
Naast dit ‘esdekonderzoek’ werd voorts zeef-
werk uitgevoerd speciaal ten behoeve van vuur-
steenonderzoek.56 Zo werd zeefonderzoek uitge-

(gerelateerd aan spoor 48.9166) en werden er 
enkele vakken van 50 x 50 cm gezeefd in werk-

vakken is gezeefd over 3 mm. 
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Bemonstering

Bij het onderzoek door Becker & Van de Graaf 
zijn in totaal 919 monsters genomen, verdeeld 

-
tegorie omvat botanische monsters (435; 47%). 
Veruit de meeste van deze monsters zijn geno-
men uit diepe sporen die behoren tot in het veld 
herkende structuren of uit kuilen met een houts-
koolrijke vulling. Enkele monsters kwamen uit 

-
faatmonsters genomen. Dit grote aantal hing 
samen met de analyse van de middeleeuwse 

-
analyseerde monsters en de resultaten van die 
analyse hoofdstuk 21). Aanzienlijk minder mon-
sters werden genomen ten behoeve van 14C-da-

monsters), houtskoolanalyse (61 monsters) en 
crematieonderzoek (vier monsters). De overge-
bleven monsters vallen in de categorie overig en 

monsters) en residuen van het zeefwerk. 
Een bijzonder monster werd verder nog verza-

de kelderkuil 25055 (S34.6210), gelegen binnen 
huis 8022. Doel van dit monster was de klei te 
analyseren op chemische samenstelling.  

Conservering

Metalen objecten zijn deels geconserveerd; na-
genoeg alle bronzen objecten en een selectie van 
ijzeren objecten (de archeologisch relevante). 
Spijkers en kleine objecten uit de Nieuwe Tijd 
zijn niet geconserveerd, net zoals de grote re-
cente voorwerpen, waaronder de in de samen-

brandkast. De muntschat is reeds tijdens het 
veldwerk integraal naar Restaura overgebracht. 
Het onderzoek en de conservering van deze 
muntschat is volledig uitgevoerd door Restaura 
in hun atelier (zie hoofdstuk 12 voor een be-
schrijving). 

Over de algemeen toegepaste methoden en 

door Becker & Van de Graaf zegt het technisch 
rapport het volgende:

oorspronkelijke bestek is beschreven. Door de 
complexe situatie was het noodzakelijk om meer 

-
tailleerdere wijze. Het onderzoek naar de ver-
bruining dat in het bestek een vooraanstaande 
plaats in neemt, bleek niet noodzakelijk te zijn 
omdat al gauw bleek dat geen sprake was van 
‘klassieke’ verbruining. Het onderzoek naar het 

besproken, ook een andere richting genomen. 
Wel bleek het onderzoek naar het ontstaan en 
de ontwikkeling van depressies en verstuivingen 
belangrijk te zijn. Er zijn diverse representatieve 

-

opgeschaafd en, voor zover mogelijk, tot enkele 
decimeters in de C-horizont blootgelegd. Hierbij 
is met name gelet op de locaties waar de sporen 

1:50 in de lengterichting en 1:20 in de hoogte-

vereenvoudigt. Indien er grote sporen in de pro-

lengte- als in de hoogterichting op een schaal 

bodemopbouw verstoord dan wel zeer uniform 
waren, zijn door middel van kolommen geregis-
treerd. Voor een kolomopname is een deel van 

beschreven en gefotografeerd. De kolomopna-
men zijn driedimensionaal ingemeten. De pro-

-
meten, zodat een nauwkeurige koppeling met 
de vlaktekening mogelijk is. De sedimentpakket-
ten zijn beschreven conform de NEN 5104 norm, 
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zandliniaal is vastgesteld. Het kalkgehalte is met 
behulp van zoutzuur bepaald. Dateerbare ar-

aanwezig waren, zijn voor zover mogelijk ter 
plekke beschreven en gedateerd, zodat er reeds 
in het veld een beeld was van de ouderdom en 
de mate van intactheid van de lagen. Daarnaast 

-
tuele afwijkingen ten opzichte van het algemene 
beeld van de landschapsgenese te kunnen regis-
treren en te verklaren.’

Verder meldt het technisch rapport dat vanwege 
de complexiteit van de bodemopbouw in het veld 
nauw is samengewerkt met specialisten op het 

OSL-datering en mestkevers. Voor de datering 

omdat in de zandige sedimenten van De Nielt or-
ganisch materiaal overwegend ontbrak. 

Zoals reeds vermeld zijn door Becker & Van de 
Graaf dertig monsters genomen ten behoeve 
van datering middels OSL (optically stimulated lu-
minescence dating). De hoeveelheid monsters en 
de plaatsing ervan diende goed zicht geven op 

begeleiding van een specialist op het gebied van 
OSL-dateringen.57 

Het archeologisch onderzoek door VUhbs, uitge-

tijdens de campagnes van Becker & Van de Graaf 
niet beschikbaar waren voor onderzoek en op de 
dieper gelegen vondstniveaus die eerder alleen 
steekproefsgewijs waren onderzocht. Tijdens 
het veldonderzoek door VUhbs zijn veertien 

een oppervlakte van 1,8 ha vlakdekkend is opge-
graven. Het archeologisch onderzoek is uitge-

voerd op basis van het Programma van Eisen58 
en conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Ar-
cheologie (KNA), versie 3.1. 
Bij het onderzoek is grotendeels één vlak aange-
legd, in het sporenniveau onder de cultuurlagen 
en de bioturbatielaag (lagen 52 en 53; zie hoofd-

met behulp van een graafmachine met een bre-
de gladde bak (2,0 m) en is vervolgens met 

laagsgewijs verdiept, waarbij vondsten conform 
het PvE in vakken van 5x5 m zijn verzameld en 
intensief gebruik is gemaakt van een metaalde-
tector. Metaalvondsten en andere bijzondere 
objecten zijn als puntlocatie driedimensionaal 

vastgelegd en op schaal 1:50 getekend, op basis 
van een lokaal meetsysteem. Van alle sporen is 
de coupe gefotografeerd en getekend op schaal 
1:20. 
Lopende het onderzoek is de veldstrategie met 
betrekking tot de diepere niveaus gewijzigd. 
Door tegenvallende resultaten is, in overleg met 
de vertegenwoordigers van het bevoegd gezag 
en de wetenschappelijke begeleidingcommissie, 
besloten de vullingslagen van de depressie in 
meerdere vlakken op te graven en het vondst-
materiaal in vakken van 1x1 m te verzamelen, 
waarbij het NAP-niveau werd vastgelegd. Daar-

-
documenteerd om de opbouw van de depressie 
te kunnen bestuderen (zie hoofdstuk 5, fysische 

zijn vier locaties geselecteerd voor zeefonder-
zoek. Hier zijn kolommen van 2x2 m in lagen van 
10 cm verdiept en gezeefd over een maaswijdte 
van 3 mm. Om inzicht te krijgen in de datering en 
de aard van het gebruik van de depressie, zijn 
tevens OSL- en lithologische monsters genomen.

Bemonstering

Ook bij het veldwerk door VUhbs zijn verschil-
lende typen monsters verzameld. Allereerst zijn 
in totaal tien OSL-monsters genomen, alle in de 

daar aanwezige depressie zijn gedocumenteerd. 

micromorfologische analyse verzameld. De ana-
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lyse van beide typen monsters wordt besproken 
in hoofdstuk 5 (zie ook bijlagen 3 en 4). Voorts 
zijn door VUhbs in totaal vier pollenmonsters 
verzameld. 

-
legd met een totale lengte van 525 m (voor de 

-

opgeschaafd, ingekrast en gedocumenteerd. 
Hierbij zijn zowel lithologische lagen als archeo-
logisch relevante lagen onderscheiden. Daarbij 
moet gedacht worden aan vegetatieniveaus, 
vondstlagen, cultuurlagen en eventuele sporen. 
Alle lagen zijn bemonsterd en beschreven op 
textuur, kleur, het gehalte organische stof, an-
dere lithologische en bodemkundige verschijn-
selen en eventuele insluitsels van natuurlijke of 
archeologische aard.59

veld fysiek vastgelegd op polyester tekenvel en 
na het veldwerk volledig gedigitaliseerd.

Monsters ten behoeve van micromorfologisch onder-
zoek
Om inzicht te krijgen in de aard en genese van 

bemonsterd voor micromorfologisch onderzoek. 
-

ken van 50 x 10 x 10 cm overlappend in de put-
wand geslagen. In totaal zijn acht van deze bak-
ken geslagen en gedocumenteerd. Op de bakken 

en hoogte ten opzichte van NAP aangegeven 

-
kening. Na selectie zijn drie bakken micromorfo-
logisch geanalyseerd. Op deze wijze konden alle 

Monsters ten behoeve van absolute datering
Het gebrek aan organisch materiaal in de zan-

dat geen monsters genomen konden worden 
voor een 14C-datering. Net als Becker & Van de 

nemen voor OSL-datering. Hiertoe zijn tien 
monsters genomen door een ongeveer 25 cm 
lange, dikwandige PVC-buis horizontaal in de te 

af te dichten met niet-lichtdoorlatend tape is het 
sediment afgesloten van daglicht. Op de buizen 

opzichte van NAP aangegeven met watervaste 
-

Steekproef uit gezeefde esdekvakken
Reeds hierboven werd het door Becker & Van de 
Graaf uitgevoerde zeefonderzoek naar het esdek 
beschreven. Door tegenvallende resultaten bij 
de oorspronkelijke opzet is het onderzoek aan-
gepast en kreeg als doel niet alleen het esdek te 
dateren, maar ook de lagen eronder, waarbij de 
nadruk lag op de lager gelegen depressies. 
Het vondstmateriaal uit de gezeefde vakken laat 
echter zien dat dit juist wél wat zegt over de af-
dekkende lagen en niet zozeer over de lagen er-
onder. Om de datering vast te stellen van speci-

(pseudo-)esdek (laag 51) is een steekproef geno-
men uit de gezeefde esdekvakken. Een aantal 
vakken kon op basis van administratieve fouten 
niet meer eenduidig aan een locatie worden toe-
gewezen. Daarnaast leverden sommige vakken 
te weinig vondsten op. Uiteindelijk zijn voor de 
steekproef de volgende vakken geselecteerd 

de vakken 13, 27 en 35 uit werkput 51, het vak 31 
uit werkput 92 en de vakken 2, 22, 34 en 40 uit 
werkput 94. Van de geselecteerde vakken is per 
laag (51 t/m 53) al het aardewerk en metaal per 
vondstnummer opnieuw bekeken. Voor het pre-
historisch en Romeins aardewerk is gebruik ge-
maakt van de aardewerkscan zoals beschreven 
in hoofdstuk 7. Bij deze scan is per vondstnum-
mer het aardewerk gedateerd. Alle vondstnum-
mers met aardewerk uit de Middeleeuwen en/of  
Nieuwe Tijd zijn opnieuw bekeken om de frag-
menten uit laatstgenoemde perioden nader te 
dateren. Daarnaast zijn de aantallen en gewich-
ten genoteerd, zodat ingeschat kon worden of 
sprake is van vondsten in situ, of van intrusief 
materiaal. 
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Het metaal dat uit de geselecteerde vakken is 
gezeefd bleek geen daterende waarde te hebben 

-
zer) en is niet verder gebruikt. Het gezeefde aar-
dewerk uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 
bleek te dateren in een aantal grote tijdvakken, 
namelijk 1280-1500, 1500-1900, 1600-1900 en de 
20e eeuw. Het gedateerde materiaal is per laag 
geteld en de resultaten zijn in een frequentieta-
bel samengevat (zie tabel 5.2), afgezet tegen de 
totale hoeveelheid aardewerk die uit de lagen is 
gezeefd.

-

zoek

Door zowel Becker & Van de Graaf als VUhbs is 
-

zoeken een evaluatierapport opgesteld. Het 
technisch rapport door Becker & Van de Graaf 

gang van zaken, inventariseert de vondsten en 
sporen en doet aanbevelingen voor de uitwer-
king van het onderzoek.60 Het evaluatierapport 
van VUhbs evalueert de veldwerkcampagnes 

resultaten en doet concrete voorstellen voor de 
uitwerking en analyse van al het materiaal.61  
Bij het aanvangen van de uitwerking zijn aller-
eerst alle beschikbare data en vondstmateriaal 
geordend. Met betrekking tot de van Becker & 
Van de Graaf ontvangen vondstadministratie 
kan worden gesteld dat deze op zijn minst lacu-
neus bleek te zijn. Ca. 6 tot 8% van de adminis-
tratieve gegevens bleek onvolledig of zelfs ge-
heel te ontbreken. Ook ontbraken ongeveer 
duizend foto’s en werden de dertig door Becker 
& Van de Graaf genomen OSL-monsters niet 

-
sche) monsters was niet duidelijk op welke plek 
deze waren genomen. Dataverlies was hierdoor 
onvermijdelijk. 
Vervolgens is reeds in een vroeg stadium begon-

uit AUTOCAD. Omdat veel onderzoeksvragen 

betrekking hebben op de verspreiding van ar-
cheologisch materiaal in ruimte en tijd, dienden 
de gegevens immers in een GIS-omgeving ’be-
vraagbaar’ gemaakt te worden. Hierbij bleek dat 
de vlaktekeningen door Becker & Van de Graaf in 
het veld niet zijn bijgewerkt naar de inzichten die 
bij het onderzoek naar de sporen is verkregen. 
De sporen zoals opgemeten in het vlak corres-
pondeerden derhalve vaak niet met de vorm zo-
als die in de coupetekeningen zijn weergegeven.
De sporen- en structurenanalyse is uitgevoerd 
op basis van vlaktekeningen, coupetekeningen, 
foto’s en vondstmateriaal uit de respectievelijke 
sporen. De sporen die in de structurencatalogus 
(hoofdstuk 23) zijn beschreven en gedateerd, 
dragen bij aan de kennis over de bewoning van 
De Nielt en de activiteiten die hier door de tijd 
heen hebben plaatsgevonden. De structuren zijn 
op basis van het geassocieerde vondstmateriaal, 

-
seerd (zie hoofdstuk 6). Het in de evaluatiefase 
voor analyse geselecteerde archeologisch mate-
riaal is geanalyseerd door diverse specialisten.62 
Hun analyses zijn opgenomen in de hoofdstuk-
ken 7 t/m 21. 
De beschreven procesgang van het onderzoek 
op De Nielt, de betrokkenheid van twee verschil-
lende bedrijven en de daardoor ontstane schei-
ding tussen veldwerk en uitwerking, leverde op 
enkele punten problemen op, die in het vervolg 
van deze publicatie soms terug zullen keren. Het 
is van belang enkele van deze probleempunten 
reeds in dit hoofdstuk expliciet te maken. Eén 
van deze punten schuilt in het gebruik van ver-
schillende administratiesystemen door de res-
pectievelijke bedrijven. Waar bij Becker & Van de 
Graaf vondst- en spoornummers volledig zijn 
doorgenummerd, zijn deze bij VUhbs per werk-
put opnieuw uitgedeeld en zorgt de combinatie 
van werkputnummer en spoor- of vondstnum-
mer voor een unieke sleutel. In deze rapportage 
is zoveel mogelijk een combinatie van werkput-
nummer en vondst- of spoornummer gebruikt. 

-
teerde veldstrategie en de daaraan gerelateerde 
administratie met betrekking tot vlakken en la-
gen, zoals gevoerd door Becker & Van de Graaf. 
De oorspronkelijke strategie bestond uit het 
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koppelen van vondsten aan lagen (de eerder ge-
noemde lagen 50 t/m 54). Deze laagnummers 
zijn op de vondstkaartjes ingevoerd onder het 
kopje ‘vlak’. In de loop van het onderzoek is 
door Becker & Van de Graaf echter overgegaan 
op het aanleggen van meerdere vlakken, waarbij 
de vlaknummers onder dit kopje zijn ingevoerd 
en de laagnummers achterwege zijn gebleven. 

-
ties in het systeem en problemen bij het koppe-
len van vondsten aan de gereconstrueerde stra-

uit de zeefvakken aangewend (zie hierboven).  

aan een goede overdracht van vondsten en ad-
ministratie en het feit dat er om juridische rede-
nen geen contact mogelijk was tussen de oor-
spronkelijke opgravende partij (Becker & Van de 
Graaf) en VUhbs. Achtergrondkennis over de 

-

derhalve niet worden gebruikt bij de analyse en 
rapportage van een groot deel van het onder-
zoek. 
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het land-
schap waarin het plangebied Cuijk-De Nielt zich 

-
schap gezien als de totaliteit van een gebied, zo-
als die wordt bepaald door onderling samen-
hangende landschapsfactoren.63 Deze factoren 
zijn de lithosfeer (uitgangsmateriaal of -ge-

-
der de mens). Veranderingen in één of meerdere 
van deze factoren, die elkaar onderling beïnvloe-
den, leiden tot landschapsvormende processen; 
de formatieprocessen. Als zodanig is het land-
schap een schaalloos begrip en kan het op basis 
van dynamiek, verschijningsvorm en genese 
(formatieprocessen) meerdere begrenzingen 
hebben. Door aandacht te besteden aan de ver-
schillende landschapsfactoren en formatiepro-
cessen, werkzaam op verschillende schalen, 
wordt in dit hoofdstuk inzicht verkregen in de 

onderzoek zijn drie ruimtelijke schaalniveaus 
onderscheiden: een macro-, meso- en microni-

-
ningsvormen en formatieprocessen wordt dit 
onderscheid gemaakt omdat op elk niveau ver-
schillende soorten gegevens zijn verzameld. Op 
macroniveau is vooral gebruik gemaakt van geo-
logische en geomorfologische literatuur, terwijl 
op mesoniveau gebruik is gemaakt van fysisch 

-
dens archeologisch onderzoek in de directe om-
geving van De Nielt. Met betrekking tot het mi-
croniveau zijn voornamelijk de 
opgravingsgegevens gebruikt. In het onder-
staande worden de drie niveaus nader toege-
licht.  
Op macroniveau wordt de uitwerking van het 
onderzoek toegespitst op het huidige Land van 
Cuijk, zonder voorbij te gaan aan de relatie die 

-
bied en het Zuid-Nederlandse zandlandschap 

het noordoosten van Noord-Brabant, langs de 
westoever van de Maas. Landschappelijk gezien 
vormt het een scharnierpunt in het Nederlandse 
rivierenlandschap. Terwijl De Maas zich stroom-
opwaarts insnijdt in een nauw dal, vindt stroom-
afwaarts sedimentatie plaats. Sinds de gemeen-
telijke herindelingen van 1993 en 1998 wordt het 
Land van Cuijk gevormd door de gemeenten 
Grave, Cuijk, Boxmeer, St. Anthonis en Mill. In 
het oosten en noorden begrenst de Maas het ge-
bied, terwijl de westelijke begrenzing wordt ge-
vormd door de Peel. De zuidelijke begrenzing is 
de landschappelijk minder relevante provin-
ciegrens met Limburg. 
Het mesoniveau omvat het landschap van De 
Nielt en de directe omgeving daarvan. Als be-
grenzing wordt hierbij het oorspronkelijke plan-
gebied Heeswijkse Kampen aangehouden. Zoals 

al veel archeologisch onderzoek plaatsgevonden 
-

snede van het pleistocene terrassenlandschap 
van het Land van Cuijk. Alle Maasterrassen en 
gerelateerde landschapselementen zijn hier te 
vinden. De Heeswijkse Kampen wordt begrensd 
door de haven van Cuijk in het noorden, door de 
spoorlijn Nijmegen-Roermond in het oosten, 
door de Beerse Baan in het zuiden en door de 
rijksweg A73 in het westen. 
Voor het microniveau wordt de begrenzing van 
het rivierduin van De Nielt als landschappelijk 
element aangehouden. Deze grenzen komen 
grotendeels overeen met de begrenzing van het 

oosten wordt de begrenzing gevormd door de 
spoorlijn Nijmegen-Roermond. 
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In de 
volgende paragraaf worden allereerst de rele-
vante doel- en vraagstellingen geformuleerd. 
Omdat binnen deze vraagstellingen veel overlap 
bestaat, zijn in paragraaf 5.1.2 vervolgens enkele 

-
sche onderzoek op De Nielt aan bod en wordt de 
insteek van de hier gepresenteerde analyse be-
sproken. Paragraaf 5.3 presenteert vervolgens de 
resultaten64 van deze analyse en in een paragraaf 
5.4 worden de verkregen inzichten binnen de 
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context van de eerder genoemde onderzoeks-
thema’s geplaatst. De afsluitende paragraaf 5.5 
omvat de beantwoording van de onderzoeks-
vragen. 

te Cuijk-De Nielt is het verkrijgen van inzicht in 
de landschappelijke context van de vindplaats. 
Om dit te bereiken is het van belang een bijdrage 
te leveren aan de beantwoording  van de vol-
gende vragen die in het PvE zijn geformuleerd:65

Algemene onderzoeksvragen

1. Wat is de geologische, geomorfologische en 
bodemkundige opbouw ter plaatse van de vind-
plaats en de directe omgeving? 
5. Welke betekenis kan worden gehecht aan het 
(verspreid) voorkomen van vuurstenen artefac-
ten in het plangebied? Zijn vuurstenen artefac-
ten geassocieerd met grondsporen en/of 
vondstmateriaal en wat is de aard en datering 
van deze grondsporen?

-
servering) van archeologische grondsporen en, 
in meer brede zin, vindplaatsen? In hoeverre zijn 
vindplaatsen door ontzanding, ingraving en mo-
dern agrarisch gebruik aangetast?
8. Wat is de relatie tussen enerzijds de aan- en 
afwezigheid, aard en fysieke kwaliteit van ar-
cheologische sporen en resten en anderzijds 

etc.)? Wat is de relatie tussen de hogere en la-
gere delen van de terreinen?

-
schap van De Nielt in termen van het gebruik en 
de ontwikkeling van het gebied over de lange 
termijn (vanaf de vroege prehistorie t/m de Ro-
meinse periode)? Wat zijn de constante en 
‘zwervende’ elementen in het landschap, hoe is 
hun samenhang en op welke wijze zijn constante 

grafveld) bepalend geweest voor de inrichting 
van het landschap?
12. Wat is de aard van de verstuiving op De Nielt? 

Kunnen de verstuivingsfasen gedateerd worden, 
onderbouwd door materiaalstudies en OSL-
datering(en)? 
13. Wat zijn de site-formatieprocessen die in De 
Nielt een rol hebben gespeeld? 

1. Is er in de afdekking van het pre-Romeinse op-
pervlak van De Nielt een gelaagdheid of strati-

dan en wat is de aard ervan? Hierbij dient met 
name aandacht te zijn voor de lithogenese, li-
thologie, bodemvorming en bodemverstoring 
van de onderscheiden lagen, met name in relatie 

-
gische resten. In hoeverre is er een ruimtelijke 
variatie in het voorkomen (aantal, diepteligging 
en dikte) en conservering van de diverse ‘lagen’ 
aanwezig?
3. Zijn er in de onderscheiden lagen grondsporen 
aanwezig, zo ja, om wat voor sporen gaat het 
dan? Vormen de sporen onderdeel van structu-
ren? Indien geen grondsporen worden waarge-
nomen, zijn er dan redenen (bijvoorbeeld clus-
ters van vondstmateriaal), die wijzen op de 
aanwezigheid van niet langer zichtbare (bijvoor-
beeld verbruinde) sporen? Wat zijn de oorzaken 
van eventuele goede of slechte spoorzichtbaar-
heid?
5. Wat is de omvang (horizontaal en verticaal) 
van de vindplaats (en), in relatie tot de 

9. Is er op basis van de vondsten een chronolo-
gie te ontdekken in de gelaagdheid? Wordt het 
verschil in ouderdom op grond van de typochro-
nologie van de mobilia ondersteund door onaf-
hankelijke, absolute dateringen zoals OSL en 14C? 
10. In hoeverre kunnen de dateringen van de af-
dekkingen gerelateerd worden aan de prehisto-
rische en/of Romeinse bewoning of andere vor-
men van landgebruik op De Nielt? Kunnen er 
dynamische fasen (bijv. verstuivingen) en sta-
biele fasen (bodemvorming) onderscheiden 
worden, zo ja, zijn die ook in de tijd te plaatsen?
11. Kunnen er op grond van de aard en inhoud 
van de verschillende lagen en de omringende 
bewoning en landgebruik conclusies getrokken 
worden over het ontstaan van de lagen? Gaat 
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het hier om een lokaal, regionaal of mogelijk ex-
traregionaal verschijnsel?
12. In hoeverre is de voorgestelde methode van 
veldonderzoek geschikt om de benodigde gege-
vens te verzamelen om bovenstaande vragen op 
te lossen?

-
teem binnen het landschap, c.q. welk landschap-
pelijk gebruik/inrichting/beïnvloeding is er in 
deze periode waarneembaar? 
9. Genereer kaarten van de diverse fasen en er-
ven in de Bronstijd en Vroege IJzertijd zodat een 
opeenvolging door de tijd en het landschap heen 
getoond wordt. 

-
teem binnen het landschap, c.q. welk landschap-
pelijk gebruik/inrichting/beïnvloeding is er in 
deze periode waarneembaar? Hoe verhoudt zich 
dit tot de overige sites uit de IJzertijd en Ro-
meinse tijd in de omgeving, o.a. het grafveld van 
de Heeswijkse Kampen?
18. Genereer kaarten van de diverse fasen en er-
ven in de IJzertijd en Romeinse tijd zodat een 
opeenvolging door de tijd en het landschap heen 
getoond wordt. 

3. Van wanneer dateert de pseudo-es c.q. van 
wanneer dateert de oudste, archeologische spo-
ren afdekkende akkerlaag? 
4. Welke landschappelijke zones waren nog 
meer benodigd voor het gebruik van het terrein 
als kampontginning, waar bevinden deze zones 
zich en welk ophogings- dan wel verrijkingsma-
teriaal werd gebruikt voor de bemesting van het 
terrein? 
9. Is er een relatie tussen de bewoning(slokatie) 
en het gebruik van de Beerse overlaat? In hoe-

het terrein beïnvloed? Verwerk de resultaten van 
-

woording.

-
drage leveren aan de beantwoording van boven-
staande onderzoeksvragen. De vragen zijn ech-
ter onderverdeeld per archeologische periode en 

-
spectief, veel overlap. Om deze reden zijn uit de 
vraagstellingen enkele onderzoeksthema’s ge-
destilleerd, die de rest van dit hoofdstuk kunnen 
helpen structureren.
Landschappelijk onderzoek in archeologische 
context concentreert zich rond drie belangrijke 
hoofdthema´s. Een eerste thema vormt de be-
schrijving van de huidige verschijningsvorm van 

van de schaal van het onderzoeksgebied is een 
meer of minder gedetailleerde beschrijving van 
de geologie, geomorfologie, hydrologie en bo-
demkunde een belangrijke eerste stap in het 
doorgronden van het fysieke landschap (zie ook 
vraag 1, algemene vragen). Een dergelijke be-
schrijving vormt de basis voor de twee overige 
thema’s. 

van de processen die het huidige (archeologi-
sche) landschap hebben gevormd; de formatie-
processen. Deze formatieprocessen spelen op 
alle mogelijk denkbare schaalniveaus een rol. 
Formatieprocessen zijn altijd actief, zij het dat de 

omgeving door de tijd heen verschilt. Deze pro-
cessen zijn landschapsvormende gebeurtenis-

en de formatieprocessen die daarvoor verant-
woordelijk zijn, vormen voor elke archeologische 
periode op De Nielt onderwerp van onderzoek. 

-
lende vormen van hellingprocessen en verstui-
ving hebben een belangrijke stempel gedrukt op 
het uiterlijk van het duin en uiteindelijk op de 
vindplaats zoals die bij het archeologisch onder-

-
-
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liteit en herkenbaarheid van archeologische 
sporen. Een laatste formatieproces is niet land-

zelf. Dit is immers een belangrijke en laatste 
schakel tussen de interpretatie en de archeologi-
sche ‘werkelijkheid’.
Het derde hoofdthema omvat de vraag naar de 
relatie tussen het landschap en de archeologie. 
Waarom woonden mensen waar ze woonden en 
wat is de relatie tussen enerzijds de aan- en af-
wezigheid, aard en fysieke kwaliteit van archeo-
logische resten en anderzijds de landschappe-

ook vraag 8 uit het PvE)? Meer concreet kunnen 
-

ting van de vindplaats, de relatie tussen de ho-
gere en lagere delen ervan, en de betekenis van 
verspreid voorkomende losse vondsten onder 
dit thema worden geschaard. Maar ook de aard 
en ouderdom van de vindplaats afdekkende la-
gen zullen hier onderwerp van onderzoek zijn.

-

-
sche onderzoek dat in verschillende fasen op De 
Nielt is uitgevoerd. Hierbij worden de resultaten 
van deze onderzoeken kort samengevat, zodat 

in beeld kan worden gebracht. Ook de inzichten 
die op basis van de opgraving door Becker & Van 
de Graaf werden verwoord in het technisch rap-
port, zijn hier opgenomen. Zij vormen immers 
de basis van het onderzoek door VUhbs en de 

-
ving. De methoden en technieken van het fysisch 

-
stuk 4 aan bod, en zullen hier dus niet nader 
worden besproken.  

Grof zand, grind en blokken

Grof zand en grind

Matig fijn en grof zand en grind

Matig fijn en grof zand

Fijn en matig fijn zand

Lemig zand
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Veen

Humeus zand

Water

Dijk

Ander obstakel

Cuijk-De Nielt

500m0
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-

rend Veldonderzoek door middel 

Het eerste archeologische onderzoek op Cuijk-
De Nielt werd uitgevoerd in het najaar van 1999 
door RAAP Archeologisch Adviesbureau.66 Het 
bureauonderzoek schetst in grote lijnen de vol-
gende regionale geologische ontwikkeling. De 
belangrijkste periode voor de vorming van het 
landschap van het Land van Cuijk is het Weichse-
lien (de laatste ijstijd). Grote hoeveelheden 
smeltwater zorgden er in deze periode voor dat 
grove en grindrijke zanden werden afgezet in 
een riviervlakte van een vlechtend riviersysteem 

van het klimaat aan het einde van de ijstijd ver-
anderden de rivieren van patroon en sneden ze 

Bølling en Allerød interstadialen. Vanuit de geu-
len ontwikkelden zich primitieve oeverwallen en 
werd een zandige klei (de Laag van Wijchen) af-
gezet over de laagste delen van het landschap. 
Vervolgens werden deze geulen gedurende het 
Jonge Dryas lateraal uitgeruimd als gevolg van 
een tijdelijke terugval van het klimaat, en vorm-
de zich enkele meters dieper een nieuw terras 
van een vlechtend riviersysteem (Terras X). De 
breedte van dit terras was echter kleiner dan die 
van het Laagterras, waardoor een getrapt land-
schap ontstond. Bij de erosie van het oudere ter-
ras bleven echter ook resten, ofwel eilanden, 
staan. Eén van die eilanden vormt de diepere 
ondergrond van Cuijk-De Nielt. 
Tijdens perioden met minder afvoer vielen de 
rond De Nielt gelegen geulen van Terras X droog. 
Harde winden kregen daardoor vat op de zan-

de resten van het hoger gelegen Laagterras zand 

gedurende het gehele Holoceen (de warmere 
periode waarin wij tegenwoordig leven) als een 
zandduin uitgestoken boven het lager gelegen 
rivierterras.
Het door RAAP uitgevoerde booronderzoek be-
vestigde het beeld van een rivierduin te midden 

van een pleistocene riviervlakte. Opvallend is 
echter dat op basis van de boringen werd gecon-
stateerd dat zich in de top van het duin een es-
dek zou bevinden, terwijl op basis van de bo-
demkaart ooivaaggronden in lichte zavel werden 
verwacht. De argumenten voor een interpretatie 
als esdek die in het rapport worden genoemd 
zijn de sterke mate van homogenisatie, de don-
kere kleur, de iets lemige textuur en de archeolo-
gische vondsten op een diepte van meer dan een 
meter. Als voorbehoud wordt echter wel gewe-
zen op het moeilijk te maken onderscheid tussen 
het esdek en de oorspronkelijke bodem. 

door middel van proefsleuven

In 2001 werd, naar aanleiding van het vooron-
derzoek, een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd 
door Archol (zie ook hoofdstuk 2).67 In de rap-
portage van dit onderzoek wordt melding ge-
maakt van diverse vondsten door amateurar-
cheologen, die erop zouden wijzen dat zich 

bevonden die watervoerend is geweest tot aan 
de IJzertijd. Zuidelijk wordt het eiland begrensd 
door een laagte die is opgevuld met klei van de 
Beerse Maas.68 Een interpolatie van de hoogte 

laten zien dat het veronderstelde esdek veel van 

omvat twee smalle, min of meer oost-west ge-
-

esdek bleek zich een zeer vondstrijke laag te be-
vinden met vondsten uit de periodes tussen het 
Midden-Neolithicum en de Romeinse tijd. Hoe-
wel het sporenniveau in dit pakket begon, wer-
den de meeste sporen pas zichtbaar in de onder-
liggende geel-bruine laag. Op basis van de 
aanwezigheid van dit fossiele oppervlak, afge-
dekt door een esdek, werd geconcludeerd dat de 
conserveringstoestand van deze vindplaats zeer 
goed was. 
In 2003 vond nog een aanvullend proefsleuven-
onderzoek plaats, waarbij vier proefsleuven wer-
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den aangelegd langs de oostelijke begrenzing 
van het in 2001 onderzochte gebied.69 De grote 
lijnen uit het onderzoek van 2001 werden door 
dit aanvullend onderzoek bevestigd. Een nieuw 
resultaat betrof echter een opgevulde depressie 
in het noordoostelijke deel van De Nielt. Onderin 
deze depressie bleken zich lagen van schijnbaar 
eolische oorsprong te bevinden met vondsten 
uit het Laat-Neolithicum. Terwijl deze vondstla-

dagzoomden, werden zij in de depressie afge-
dekt door schoon stuifzand. Zo werd dan ook 
geconcludeerd dat de landschappelijke en bo-
demkundige situatie op De Nielt een hoge com-

verschillende genese, die elkaar afwisselden bin-
nen een grillig landschap met relatief grote 
hoogteverschillen, waren door latere verstui-

Van de Graaf

Naar aanleiding van de resultaten van het proef-
sleuvenonderzoek werd in de periode 2006-

Becker & Van de Graaf.70 In aanvulling op het 
hierboven geschetste beeld van de fysische geo-

enkele nieuwe bevindingen geformuleerd. De 
belangrijkste hiervan betrof het zeer dynamische 
karakter van het landschap ter plaatse van De 
Nielt.71 Becker & Van de Graaf plaatsen, net als 
Archol, de belangrijkste erosiefase ná de Brons-
tijd. Bij de opgraving zijn verschillende fasen van 

-
lingsfasen zijn genoemd. Problematisch bleek 
echter het onderscheid tussen het pleistocene 
rivierduin- en terraszand en het holoceen ver-
stoven of verspoelde zand. In ieder geval kon 
worden vastgesteld dat delen van De Nielt mo-

-
ren verdwenen. Ook oudere bodems waren gro-

bodem in het nieuwe oppervlak. Becker & Van 
de Graaf laat de dynamische periode van erosie 
en hersedimentatie doorlopen tot in de Middel-
eeuwen. 
In de Nieuwe Tijd nam de invloed van de Maas 
steeds verder toe. Volgens Becker & Van de 
Graaf overstroomde de Maas bij zeer hoge wa-
terstanden het eiland van De Nielt en liet daarbij 
zand en silt achter. Dit zou, samen met bemes-
ting door de mens, de oorzaak zijn geweest van 
de vorming van een zogenaamd pseudo-esdek, 
dat het grootste deel van De Nielt afdekte. Dit 
pseudo-esdek maakte deel uit van het eerder 
door RAAP gekarteerde esdek, dat volgens de 
nieuwe inzichten zou bestaan uit de huidige 
bouwvoor, het pseudo-esdek en de oude leef- of 
cultuurlaag. 
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In 2010 voerde VUhbs, in aanvulling op het door 
Becker & Van de Graaf uitgevoerde onderzoek, 

-
dens deze opgraving, waarbij een depressie in 
het uiterste noordoosten van het plangebied 
werd onderzocht, zijn nieuwe resultaten continu 
teruggekoppeld aan de resultaten van Becker & 
Van de Graaf. Op deze manier konden waarne-

worden in het veld en konden deze beter wor-
den gekoppeld aan de nieuwe veldgegevens.
Aangezien VUhbs opdracht had de gegevens van 

werden in het evaluatierapport zowel de fysisch 

Graaf als de nieuwe gegevens van VUhbs opge-
nomen.72 Ook werd hier een aangescherpte 
voorlopige interpretatie beschreven, aangezien 
deze bepalend was voor de verder te volgen uit-
werkingsstrategie. 
Een eerste stap voor de uitwerking was het uit-
voeren van een literatuuronderzoek. Voor het 
Land van Cuijk (macroniveau) is gekeken naar 
eerder gepubliceerde gegevens over de fysische 

-
volgens zijn tegen deze achtergrond gegevens 
uit de directe omgeving van De Nielt bestudeerd. 
In en rond de Heeswijkse Kampen (mesoniveau) 
is namelijk al veel onderzoek verricht (paragraaf 
5.3.2). De resultaten van dit onderzoek helpen 
ons De Nielt een plaats te geven binnen het regi-
onale verhaal en bieden een ingang bij het inter-

-
len. 
Op microniveau vond de eerste interpretatie 
plaats door de bestudering van de op De Nielt 

-
gen en foto´s (paragraaf 5.3.3). Samen met een 
interpolatie van de hoogte van het onder de cul-
tuurlaag aangelegde archeologische vlak, kon 

-
gesteld. Ook werd in detail gekeken naar klein-
schalige landschapsvormen zoals depressies, 
koppen, ruggen, uitblazingen en duinen. Om de 

-
logie is in eerste instantie nauw samengewerkt 
met specialisten op het gebied van daterende 

en is gebruik gemaakt van de uitgevoerde spo-
ren- en structurenanalyse. Voor absolute date-
ringen zijn monsters geselecteerd voor OSL- en 
14C-datering (zie tabel 5.1 en bijlage 4). Voor de 
interpretatie en datering van de lagen die de 
vindplaats afdekken, zijn, in nauwe samenwer-
king met de aardewerkspecialist, de gezeefde 
esdekvakken als steekproef nader bekeken. 
De resultaten van het veldwerk op De Nielt (het 
microniveau) kunnen vervolgens worden gekop-
peld aan het verkregen regionale beeld. Dit leidt 
tot een samenhangend inzicht in de fysische 

-
troduceerde vraagstellingen kunnen worden be-
antwoord.

geologie en geomorfologie van het 

Land van Cuijk

De diepere ondergrond in het Land van Cuijk be-

(Formatie van Beegden) uit het Kwartair (2,6 

5.4). Het Kwartair wordt verder onderverdeeld in 
twee tijdvakken: het Pleistoceen (2,6 miljoen 
jaar geleden tot ca. 11 700 jaar geleden) en het 
Holoceen (ca. 11 700 jaar geleden tot heden). De 
belangrijkste periode waarin de nog zichtbare 
landschapselementen zijn gevormd, strekt zich 
uit over het laatste deel van het Pleistoceen tot 
heden.73 Aan het begin van deze periode bevindt 
Nederland zich ten zuiden van de ijskap uit de 
laatste ijstijd, het Weichselien (ca. 115 000 
tot 11 700 jaar geleden). De rivieren Rijn en Maas 
stroomden gedurende de koudste periode van 
deze ijstijd (het Pleniglaciaal) in een vlechtend pa-

74 
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 De Mulder 

Nederland was toen een poolwoestijn. Even 
stroomopwaarts van De Nielt kwam een tak van 
de Rijn door het Niersdal samen met de Maas en 
stroomde verder door een ongeveer 10 km brede 

Laagterras aangeduide vlakte bestond uit grof 
zand en grind, doorsneden door tal van ondiepe 
geulen, die vaak waren opgevuld met klei en 
veen.75 -

-
76 -

tuatie weer in een schematische zuid-noord 
dwarsdoorsnede. Het genoemde Laagterras, 

ten zuidwesten van de huidige Maas. 
Toen het klimaat warmer begon te worden, con-
centreerde de afvoer van de rivieren zich gedu-
rende het Bølling-Allerød interstadiaal in enkele 
meanderende hoofdgeulen. Ten zuiden van De 
Nielt liep in deze periode de watervoerende geul 
van Hoenderberg, onder Ewinkel langs, richting 

77 De kleinere, ondie-
pe geulen van het Laagterras raakten buiten ge-
bruik en verlandden. Eén van deze geulen lag 
tussen Heeswijk en Ewinkel, ten noorden van de 
geul Hoenderberg. Vanuit de meanderende 
hoofdgeulen werd tijdens hoog water een laag 
komklei afgezet over het Laagterras. Deze zan-
dige, zeer stugge, lichtgrijze tot blauwgrijze klei 
is vroeger vaak beschreven als leem (´leemlaag´ 
of ´), maar staat thans bekend als 
de Laag van Wijchen.78 Plaatselijk werden ook 
lage oeverwallen opgeworpen langs de geulen 

In het Jonge Dryas vond een terugval plaats in 
de opwarming van het klimaat. De afvoer van de 
rivieren nam toe, de sedimentlast werd groter 
als gevolg van het wegvallen van vegetatie, en 
de rivieren gingen opnieuw over in een vlech-

het Bølling-Allerød interstadiaal werden zijde-
lings uitgeruimd.  Door de insnijding van de 
vlechtende rivieren ontstond in deze periode een 
nieuwe riviervlakte op een 1,5 tot 2 m dieper ni-
veau dan het Laagterras. Dit Jonge Dryas-terras 

79

slecht gesorteerde en zeer grindige, grove zan-
den.80 
Tijdens de vorming van Terras X werd een groot 

-
ten van het dit hoger gelegen Laagterras zijn 
echter nog wel aanwezig ten noorden en zuiden 
van de nieuw ontstane riviervlakte. Op deze ero-
sieresten liggen de huidige dorpjes Groot en 
Klein Linden en Heeswijk. Maar ook binnen de 
riviervlakte van Terras X bleven delen van het 
Laagterras staan. De Nielt is hiervan een voor-
beeld en lag als een eiland in een lager gelegen 
vlakte.
In het koudste deel van het Jonge Dryas vond 
vanuit de vaak geheel of gedeeltelijk droog lig-
gende ondiepe en brede rivierbeddingen ver-
stuiving plaats. De lemige Laag van Wijchen 
zorgde voor een wat hogere grondwaterstand 
op de resten van het Laagterras. Hierdoor kon 
vegetatie ontstaan die het verstuivende zand 
wist in te vangen. Op deze manier ontwikkelden 
zich rivierduinen op de erosieresten van het 

De genoemde rivierduinen bestaan vaak uit ma-
tig goed gesorteerd, matig grof zand, dat scherp 
aanvoelt en mineralogisch sterk overeen komt 

81 Rivierduinen worden echter gere-
kend tot de Formatie van Boxtel, het Laagpakket 
van Delwijnen.82 De Nielt wordt dus gevormd 
door een rivierduin dat vanuit Terras X is opge-
stoven over een erosierest van het Laagterras 

-
maat door. Als gevolg van deze opwarming nam 
de vegetatie toe en namen de rivieren weer een 
meanderend patroon aan. De Rijn was in deze 

-
nen, terwijl de Maas hier twee belangrijke armen 
had. De meest noordelijke van deze twee armen 
lag ongeveer waar de huidige Maas zich bevindt. 
De zuidelijke tak liep tussen Klein Linden en De 
Nielt door, vervolgens rond Den Drul, en dan zui-
delijk langs Groot Linden. In het Preboreaal 
(11700 - 9000 jaar geleden) sneed de Maas zich 
diep in. Zo had de zuidelijke tak ter hoogte van 
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De Nielt een breedte van ongeveer 300 m. Bij 
hoge waterstanden werd vanuit deze geul op-
nieuw een dunne (zandige) kleilaag afgezet over 

Omdat deze vroeg-holocene kleilaag dezelfde 

Allerød kleilaag, wordt ook deze tot de Laag van 
Wijchen gerekend. 
De zuidelijke tak van de Maas werd verlaten in het 
Boreaal (9000 - 8000 jaar geleden) en de noorde-
lijke geul van de preboreale insnijding werd nu de 
hoofdgeul, aangeduid als de Katwijkse Maas. Het 
verloop van deze Katwijkse Maas komt vrijwel 
overeen met die van de huidige Maas. 

Maas zich ter plaatse van Cuijk steeds verder 
kunnen insnijden. Als gevolg van een stijgende 
zeespiegel en tektonische invloeden, werden de 
rivierdalen vanuit het westen echter steeds ver-
der opgevuld. In de Middeleeuwen waren de be-
nedenlopen van Rijn en Maas zo hoog opgeslibd 
dat men ook in het Land van Cuijk overlast be-
gon te ondervinden tijdens hoog water. Hoewel 

-
vond, waren het nu ook de delen buiten de oude 
restgeulen die overstroomden. Zo kon de Maas 
overtollig water kwijt via het lager gelegen Ter-
ras X, tussen Cuijk en Katwijk. Ook verder 
stroomafwaarts, tussen Gassel en Linden, over-
stroomde de Maas dit terras. In reactie op deze 
overstromingen begon men ook in dit deel van 
het rivierengebied dijken aan te leggen. De twee 
zojuist genoemde overlaten in de oever van de 
Maas liet men echter onbedijkt. Vermoedelijk 
was echter pas echt sprake van overlaten aan 
het einde van de 15e eeuw.83 In 1694 werden bei-
de overlaten door kaden vastgelegd en traden ze 
in werking als de waterhoogte in Grave een 
hoogte van 9,98 m NAP bereikte.84 De periodie-
ke zijdelingse afvoer van de Maas, bij de overlaat 
tussen Cuijk en Katwijk, werd aangeduid als de 
Beerse Maas en het verloop ervan als de traverse 

hoog water (zandige) kleien afgezet, waardoor 

kwam een einde aan de sedimentatie in het 
Land van Cuijk.

-

Nielt

In de directe omgeving van De Nielt is veel ar-

uitgevoerd. De relevante resultaten van dit on-
derzoek worden in het onderstaande besproken 

interpreteren. Eerst worden de patronen in de 
opbouw van de bodem in de Heeswijkse Kam-
pen vergeleken met die op De Nielt. Vervolgens 
wordt aandacht besteed aan de sedimentatie 
van de Beerse Maas, waarbij de vraag luidt in 
hoeverre en vanaf wanneer De Nielt wordt afge-

beantwoorden zullen de historische waterstan-
den van de Maas worden bestudeerd, in combi-

De Nielt.85

Vrijwel alle archeologische vindplaatsen binnen 
de Heeswijkse Kampen, maar ook in het Land 
van Cuijk, bevinden zich op de (net iets) hogere 
pleistocene terrasrestruggen of rivierduinen. Het 
is daarom niet verwonderlijk dat de bodemop-
bouw van De Nielt goed vergelijkbaar is met an-
dere archeologische vindplaatsen in de omge-
ving. Overal is vastgesteld dat zich in de 

-
gen bevinden die tot het Laagterras behoren. 

worden herkend. Op sommige locaties is de Laag 
van Wijchen waargenomen die over het Laagter-
rasterras is afgezet. Ook op een deel van De Nielt 
is deze pleistocene laag herkend. Zoals in para-
graaf 5.3.1 uiteen gezet, is op sommige plaatsen 
rivierzand tot duinen opgestoven. Dit duinzand 
vormt voor de meeste vindplaatsen de C-hori-
zont, ofwel het uitgangsmateriaal voor bodem-
vorming. Tijdens de opgraving van De Nielt is 
deze C-horizont aangeduid als laag 54. In dit 
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de oranjebruine Bw-horizont (zie onder) be-
waard gebleven. Dit geldt voor alle vindplaatsen 
in de Heeswijkse Kampen. Verder wordt vaak 
een donkerbruine, zeer vondstrijke laag aange-

-
pen van het rivierduin en bevat vondsten van 
alle perioden die op de vindplaats vertegen-
woordigd zijn (met uitzondering van de Nieuwe 
Tijd). Op De Nielt is deze cultuurlaag steeds aan-
geduid als laag 52. Tussen de op De Nielt onder-
scheiden lagen 52 en 54 bevond zich verder vaak 
een menglaag die door bioturbatie is ontstaan 
(laag 53). 
De meeste vindplaatsen binnen de Heeswijkse 
Kampen zijn geheel of gedeeltelijk afgedekt 
door kleien en/of siltig zand, die kunnen worden 

Maas. Op de hogere delen bestaan deze afzet-

ruggen gaan deze over in klei. Deze laag wordt in 
de diverse onderzoeken op verschillende manie-
ren geïnterpreteerd en aangeduid als afdek-
kingspakket, esdek of pseudo-esdek. Voor De 
Nielt wordt deze laag aangeduid als laag 51. In 

huidige bouwvoor gevormd.

Met betrekking tot bodemvorming wordt de ar-
cheologische literatuur over de Heeswijkse Kam-
pen overheerst door het begrip ‘verbruining’. 
Onder verbruining wordt in die literatuur echter 
vooral het vervagen van archeologische sporen 
verstaan. Hieraan liggen twee belangrijke pro-
cessen ten grondslag. Ten eerste, zoals de term 
al doet vermoeden, vindt een verkleuring plaats 
van de grond waarin de sporen zijn gegraven. 
Omdat de sporen zelf ook verkleuren, wordt hun 
leesbaarheid doorgaans sterk bemoeilijkt. Ten 
tweede wordt materiaal verplaatst als gevolg 
van sterke bioturbatie, waarbij de grenzen van 
sporen vervagen. 
Het eerstgenoemde proces is het gevolg van in-
terne verwering van het mineralogisch rijke uit-
gangsmateriaal. Dit uitgangsmateriaal bestaat 
uit verstoven zanden van Terras X. Als gevolg 
van een goede drainage en doorluchting, oxide-
ren vooral de ijzerhoudende (primaire) minera-

len. Het vrijgekomen ijzer slaat neer in driewaar-
dige vorm, als huidjes rond de zandkorrels. Op 
deze manier ontstaat een Bw-of verbrui-
ningshorizont die zich kenmerkt door een ho-

verbruiningshorizont zijn overal in de Heeswijkse 
Kampen teruggevonden onder de afdekkende 
(cultuur)lagen. 
Het tweede proces, ook wel aangeduid als ho-
mogenisatie, is deels het gevolg van herverde-
ling van materiaal en verweringsproducten door 
percolerend grondwater. Belangrijker, echter, is 
de bioturbatie. Op veel plaatsen op De Nielt is 
een menglaag of bioturbatielaag (laag 53) her-
kend, waarin, naast delen van de Bw- of C-hori-
zont, ook nog delen van de donkerbruine cul-
tuurlaag te herkennen zijn. Een grote rol bij de 
bioturbatie is weggelegd voor de mestkever 
(Scarabaeoidea). Aan de sporen die deze dieren 
hebben nagelaten in begraven delen van bo-
dems is tijdens het veldwerk door Becker & Van 
de Graaf veel aandacht besteed.86 Mestkevers 
leven in een half open natuurlijk heideland, open 
bos of kale vlaktes, waar mest van groot wild 
aanwezig is.87 De larven van de kever leven in de 
bovenste 40 tot 50 cm van de bodem en graven 
daar hun gangen. Doordat de porositeit van de 
bodem wat groter is in de vulling van de gangen, 
verplaatst bodemwater zich vooral via deze weg. 
Dit toegenomen watertransport zorgt ervoor dat 
in de laag waarin de kevers leven extra uitloging 

activiteit van mestkevers plaatsgevonden in het 
Preboreaal (11700 - 9000 jaar geleden).88 
De Bw-horizont, verweringshorizont of verbrui-
ningslaag, vormt slechts een deel van het totale 

de kalkloze, (matig) grove zandgronden in mine-
ralogisch rijk rivierduinzand holt- of horstpod-
zolgronden, onder een begroeiing van bos en/of 
heide. Deze podzolen behoren tot de moder-
podzolgronden, waarin de aanwezige humus 
vooral bestaat in modervorm. Dit betekent dat 
zeer kleine bolletjes -de excrementen van een 
zeer rijk bodemleven- verdeeld zijn tussen de 
zandkorrels. Slechts op enkele plaatsen in de 
Heeswijkse Kampen, waaronder op De Nielt, 
wordt meer dan alleen de verbruiningslaag van 
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bestaat uit een 5 tot 15 cm dikke, zeer donker-
grijze A-horizont die iets humus (2 tot 3%) be-
vat.89 Plaatselijk komt onder deze horizont een 
ca. 5 cm dikke, zeer humusarme loodzandlaag, 
ofwel E-horizont, voor. Deze horizont kan echter 
wat dikker zijn geworden als gevolg van eerder 
beschreven bioturbatie. Onder de E-horizont be-
vindt zich vervolgens de al beschreven Bw(s)-
horizont. Deze kan tot 50 cm dik zijn en het bo-
venste deel ervan bevat iets meer humus dan de 

oranjebruin van kleur. De B-horizont gaat lang-
zaam over in de geelbruine C-horizont. Bij een 
horstpodzol, die, zoals de naam doet vermoe-
den, vooral op hogere delen in het landschap 
voorkomt, komt onder de Bw horizont een zoge-
naamde banden-B horizont voor. Deze banden 
kenmerken zich door een lichte aanrijking van 
ijzer, humus, lutum- en siltdeeltjes.90

Beerse Maas van de Late Middeleeuwen tot 1942 

op de interpretatie van de bodemopbouw van 
Cuijk-De Nielt. Zo concludeert Becker & Van de 

er op De Nielt, anders dan bij het vooronderzoek 
werd geconcludeerd, sprake is van een pseudo-
esdek (laag 51). De opbouw van dit pseudo-es-
dek zou een combinatie zijn geweest van be-
mesting met kleiige plaggen en sedimentatie 
door de Beerse Maas. De vraag die hierbij ge-
steld kan worden is tot welke hoogte de afzet-
tingen van de Beerse Maas zijn terug te vinden in 
het omliggende landschap. Voorts is ook de da-

-
zien de waterstanden van de Maas in de loop der 
tijd steeds hoger zijn geworden. Dit laatste punt 
komt aan bod in de volgende paragraaf. 

-
keling van het Land van Cuijk  hebben Van der 
Beek en Isarin gebruik gemaakt van gegevens 
van archeologisch onderzoek op de vindplaats 
Grenning, even ten westen van De Nielt.91 Door 

middel van een systematische veldverkenning 
door boringen, werd inzicht verkregen in de aard 

Maas. Uit dit onderzoek bleek dat de Beerse 
Maas geen erosieve rivier is geweest. Zo zijn er 
geen insnijdingen geconstateerd, geen vind-
plaatsen verspoeld en ook de oevers blijken 

hoewel ze in de laagste delen van het landschap 
iets dikker kunnen zijn. Ze bestaan uit lichte tot 
zandige klei en worden tot een hoogte van 9,5 m 

10,5 m NAP, is een mengzone ontstaan waarin 

begrenzing van de traverse is echter de 10 m 
hoogte lijn aangehouden, omdat deze groten-
deels samenvalt met de juridische grenzen rond 

92

De resultaten van het booronderzoek op en rond 
De Nielt komen overeen met bovenstaande be-
schrijving.93 Tijdens dit onderzoek werden op de 
hoogste delen van het landschap, bij De Nielt, 
Heeswijk en Ewinkel, donkerbruine, iets lemige 
gronden aangeboord, die, zoals eerder vermeld, 
werden geïnterpreteerd als esdek (zie paragraaf 
5.3). Tussen de 9 en 10 m NAP bleek een duide-
lijke overgangszone aanwezig te zijn, waarin in-
gespoelde klei is vermengd met de zandige on-
dergrond. Beneden de 9 m NAP werden 

Maas aangeboord. Het dunner worden van deze 

landschap wordt genoemd als argument voor 
een interpretatie als esdek.
Ongeveer 2 km ten westen van De Nielt is in de 
periode tussen 1989 en 1991 uitgebreid archeo-
logisch onderzoek gedaan op een rivierduin, 
even ten zuiden van Groot Linden.94 Met betrek-
king tot afdekkende sedimenten van de Beerse 
Maas wordt in de rapportage van dit onderzoek 
geconcludeerd dat vrijwel het gehele plangebied 
werd afgedekt door een kleilaag. Slechts in een 
klein deel van het plangebied kon de klei niet 
worden vastgesteld. Het gaat hier om het hoog-
ste punt van het rivierduin, boven de 10 m hoog-

-
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ieerd door RAAP tijdens een booronder-
zoek in het plangebied Dommelsvoort, ten be-
hoeve van de aanleg van de Kraaijenbergse plas-
sen.95 Bij dit onderzoek zijn in het gehele 

-
den. Zelfs de hoogste delen van dit gebied laten 
een dergelijke afdekkende laag zien en er wordt 

geconcludeerd dat er strikt genomen niet ge-
sproken mag worden van een esdek, omdat het 
materiaal voornamelijk is afgezet door de Beerse 
Maas. Het maaiveld varieert binnen het plange-
bied Dommelsvoort tussen iets onder de 9 m en 
iets boven de 11 m NAP. 
Voorts kunnen de resultaten van gravend ar-

ontstane beeld deels ondersteunen. Te Hees-
wijk-Havenlaan, ten zuidwesten van De Nielt, 

G
ra

ve

C
u

ijk

M
a

a
s

B
e

e
rs

G
a

ss
e

l

K
a

tw
ijk

18
1

18
0

18
2

18
3

18
4

18
5

18
6

18
7

18
8

18
9

419 418 417 416 415 414 413

10
0

m
0

A B



60
—

zijn in één van de twee Jonge Dryas-geulen (zie 
paragraaf 5.3.1) kleien van de Beerse Maas aan-
getoond tot een hoogte van 9,25 m NAP.96 La-
gere zandopduikingen, ten noorden van deze 
vindplaats, zijn afgedekt door een zandige klei, 
terwijl de hoogste delen op een aantal locaties 
afgedekt zouden zijn door een esdek. Proefsleu-
ven door Heeswijkse Kampen-vindplaats 1, iets 
meer dan een kilometer ten westen van De Nielt, 
hebben laten zien dat deze vindplaats volledig is 
afgedekt door zandige kleien van de Beerse 
Maas. Deze vindplaats is dan ook wat lager gele-
gen, aan de voet van een rivierduin.97 Het hui-
dige maaiveld is niet veel hoger dan 9,2 m NAP. 
Vindplaats 2, direct ten zuiden van vindplaats 1, 

van de Beerse Maas, maar uit de rapportage kon 
de hoogteligging van de vindplaats niet worden 

opgemaakt.98 

onderzoeken, de duidelijk herkenbare kleiige af-

klei zijn te vinden onder het niveau van 9,25 tot 
9,5 m NAP. Tussen 9,5 en 10 m NAP bevindt zich 
een zone waarin ingespoelde klei vermengd is 
met de zandige ondergrond. Op enkele vind-

-
kend en in andere gevallen zijn ze als esdek geïn-
terpreteerd. Deze laatste interpretatie is 

sedimentatie door de Beerse Maas tot aan de 
sluiting van de overlaten in 1942. 
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In de vorige paragraaf is aangetoond dat de 
Beerse Maas tot de sluiting van de overlaten in 

-
den. Het antwoord op deze vraag ondersteunt 
de interpretatie en datering van de afdekkende 
lagen op De Nielt. 
In 1989 vonden lokale duikers stenen en palen in 
de Maas bij Cuijk. Deze resten werden geïnter-
preteerd als die van een Romeinse brug. Het 
landschap waarin deze brug functioneerde werd 
voor de uitwerking van het onderzoek in 1992 
gereconstrueerd.99 Zo konden op basis van aan-

-
constructie van Van der Beek en Isarin, enkele 
conclusies worden getrokken met betrekking tot 
de paleohydrologie rond Cuijk:100

-in de Midden-Bronstijd had de top van de oe-
verwal van de Maas een hoogte van 6 m NAP. Dit 
niveau is dus gelijk aan het hoogste waterniveau; 

-een overstroming van het Laagterras, tussen 

een restgeul verslagen tot een diepte van 7,8 m 
NAP;

-op basis van historische bronnen is bekend dat 
in de 16e eeuw slechts in een aantal rampjaren 
de Beerse Maas in werking trad. Dit betekent dat 
in ieder geval de laagste delen van het landschap 
(rond 7,5 m NAP) af toe overstroomden.

Toen de overlaten bij Cuijk en Grave in 1694 door 
kaden werden vastgelegd, traden zij in werking 
als de waterstand van de Maas bij Grave 9,98 m 
NAP bereikte.101 In de 18e eeuw stond de traverse 
bijna elke winter onder water, terwijl dit in de 
19e eeuw vaak meerdere keren per jaar het geval 
was. In 1844 werden de overlaten iets opge-
hoogd tot 10,14 m NAP. 
Vanaf 1770 zijn de waterstanden bij Grave-Boven 

(even ten noordoosten van Cuijk) is dat het geval 
vanaf 1849. Op basis van gegevens uit dezelfde 
jaren kan een hoogteverschil in waterstand wor-

den berekend van 0,5 tot 1 m tussen beide meet-
punten. Dit komt overeen met een gemeten 
hoogteverschil tijdens hoog water in 2002.102 Af-
beelding 5.9 toont de historische waterstanden 
bij Mook tot 1770, op basis van het veronderstel-
de hoogteverschil. Uit deze berekende water-
hoogten is op te maken dat ook de hoogste delen 
van de Heeswijkse Kampen niet gespaard zullen 
zijn voor overstroming; het huidige maaiveld van 
De Nielt varieert namelijk tussen 10,2 en 11,6 m 
NAP. Dit betekent dat ook De Nielt dus regelmatig 
(deels) onder water zal hebben gestaan. De boer-
derij De Nielt, echter, stond op het hoogste punt 
van het zandeiland -ongeveer 11,6 m NAP- en zal 
dus slechts tijdens extreem hoog water last heb-
ben gehad van overstroming (zie verder de para-
graaf , hieronder). 

gereconstrueerde hoogtes van de oeverwal 
langs de Maas, in de directe omgeving van Cuijk. 
De hoogtes in de Midden-Bronstijd (ca. 1300 
v.Chr.), de Laat-Romeinse tijd (ca. 400 n.Chr.) en 
de Middeleeuwen (ca. 1200 n.Chr.) zijn overge-
nomen uit het eerder vermelde onderzoek naar 
de Laat-Romeinse brug bij Cuijk. De overlaat-
hoogte bij Cuijk-Katwijk van rond 1694 werd 
hierboven reeds berekend. De hoogte van de 
huidige oeverwal langs de Maas is vastgesteld 
op basis van het Actueel Hoogtebestand Neder-
land (AHN).103

dat vanaf het eerste gereconstrueerde punt in de 
Midden-Bronstijd, de oeverwal langzaam hoger 
werd. Deze groei is vooral te verklaren door een 
stijgende zeespiegel, waardoor de sedimentatie-
basis in hoogte toenam. Vanaf de Middeleeuwen 
nam de stijging van het rivierwater echter sterk 
toe, wat kan worden gerelateerd aan de aanleg 
van dijken langs de benedenloop van de Maas, 
waardoor de rivier werd opgesloten. Vanaf het in 
gebruik nemen van de overlaten was de water-
stand in de Maas beter gereguleerd en nam de 

-
ding blijkt verder dat bij de interpretatie van de 
16e-eeuwse historische bronnen is vergeten dat 
tijdens de incidentele overstromingen in voor-

zijn afgezet langs de Maas, ter hoogte van de 
overlaat tussen Cuijk en Katwijk. Ondanks de 
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vaststelling dat het laagste niveau van de tra-
verse, rond 7,5 m NAP, incidenteel overstroom-

-

hoogte van ca. 9,5 m NAP reikten. Deze vaststel-
ling impliceert dat vanaf ca. 1500 n.Chr. de lagere 
delen van Cuijk-De Nielt reeds werden afgedekt 

Van het gebied rond het plangebied Cuijk-De 
Nielt zijn verschillende historische kaarten be-
kend. Hierop is te zien dat De Nielt belangrijke 

A) zien dat De Nielt in deze periode voornamelijk 
als grasland in gebruik was. Een voorloper van de 
recent gesloopte boerderij De Nielt stond reeds 

Alleen het land ten oosten van de weg die naar de 
boerderij voerde was in gebruik als akker. Tussen 

Katwijk en de Galberg (direct ten oosten van De 
Nielt) waren in deze tijd al dijken opgeworpen te-
gen de Maas. De Tranchotkaart uit 1803-1820 

volledig in gebruik is genomen als akker. Verder 
laat een atlas met opmetingen uit 1827-1828 zien 
dat dan rond De Nielt dijken zijn opgeworpen 

maatregelen te ondersteunen tegen waterover-
last na een periode van regelmatige overstromin-
gen. Ook op alle kaarten uit de 19e en 20e eeuw 

voor de 19e-eeuwse kaarten). 
Geredeneerd op basis van historische kaarten, 
lijken de dijken rond De Nielt dus tussen 1820 en 
1827/1828 te zijn aangelegd als onderdeel van 
een reeks maatregelen tegen de toegenomen 
wateroverlast. Deze dijken zullen echter niet al-

meer dan 12 m NAP zal ook De Nielt niet ge-
spaard zijn gebleven. De aanwezigheid van de 

0

2

4

6

8

10

12

-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500

m
 t.

o
.v

. N
A

P

kalenderjaar

Gemiddelde hoogte in m t.o.v. NAP van de 

oeverwal van de Maas tussen Cuijk en Katwijk



63
—

dijken zal overigens bij het terugtrekken van het 
water ook hebben gezorgd voor extra sedimen-
tatie. Omdat de dijken rond heel De Nielt waren 
aangelegd, vertraagde dit het terugtrekken van 
het water en werd al het ingevangen sediment 
afgezet. Dit kan verklaren waarom zelfs de 
hoogste delen van De Nielt zijn afgedekt door 
siltig zand.

Conclusie

Cuijk-De Nielt bevindt zich in het stroomgebied 
van de Beerse Maas, die tot 1942 als noodbed-
ding van de Maas in werking trad bij zeer hoge 
waterstanden. Binnen dit stroomgebied is het 
landschap in de lagere delen afgedekt door klei 
en op de hogere delen door siltig zand. Op deze 

agrarische activiteit plaatsgevonden, waardoor 
-

mengd zijn geraakt. Bij sommige onderzoeken is 

A B
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dit echter niet als zodanig herkend of zijn deze 
sedimenten als esdek geïnterpreteerd. Ook De 
Nielt kent een afdekkende siltige en soms kleiige 
laag (lagen 50 en 51). Om de genese van deze 
laag te duiden, is gekeken naar de resultaten van 
eerder onderzoek in de omgeving van het plan-
gebied, de historische waterstanden van de 

-
tie. Geconcludeerd kan worden dat de siltige tot 
kleiige afdekkende laag op De Nielt voorname-
lijk is afgezet door de Beerse Maas vanaf ca. 
1500 n.Chr. De aanleg van dijken rond De Nielt 
beschermde in veel gevallen tegen hoog water, 
maar bij doorbraak of overlopen zullen deze dij-
ken de sedimentatie ook juist hebben versneld. 
Hoewel de akkers op De Nielt zeker bemest zijn 
geweest –daarvan getuigen ook de vele vond-
sten uit de Nieuwe Tijd-, is er strikt genomen 
geen sprake van een esdek en zal eerder gespro-
ken moeten worden van een cultuurlaag.104

-

land in een pleistocene riviervlakte

-
doorsnede van Cuijk-De Nielt. Omdat een ge-

-

gekozen op basis van de bij het onderhavige on-
-

matische noord-zuid doorsnede samen te stel-
len. Zoals eerder beschreven is de opbouw van 
de vindplaats sterk vergelijkbaar met die van 
vindplaatsen uit de directe omgeving. Net als de 
andere vindplaatsen ligt De Nielt op een restant 
van het Laagterras, dat bestaat uit matig grof tot 
zeer grof (grindig) zand. De Nielt ligt als een ei-
land in het lager gelegen en jongere Terras X. Dit 
terras bestaat uit uiterst grove en grindhouden-

Nielt is de geomorfologie van de top van het 
Laagterras. Vooral in de centrale langgerekte de-
pressie op De Nielt bevinden zich restgeulen van 
een verwilderd riviersysteem. Het zijn smalle en 
ondiepe geultjes, die volledig zijn opgevuld met 
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zand. In de overgang van het Pleniglaciaal naar 
het Bølling-Allerød interstadiaal transformeerde 
dit verwilderde systeem naar een meanderend 
systeem (zie paragraaf 5.4.1). De geulen begon-
nen zich in te snijden en de oeverwallen werden 
gevormd. In de noordoostelijke hoek van De 
Nielt is een restgeul van een dergelijk over-

een relatief grote depressie achtergelaten, ge-
-

wal. In de depressie is in een later stadium -als 
de geul al verlaten is- zandige klei van de Laag 
van Wijchen afgezet. Het is onbekend of zich in 
de zuidwesthoek van De Nielt ook restgeulen 

-
gen zo dik dat het Laagterras niet is bereikt. 
Aan de noordelijke voet van de oeverwal van de 
hierboven genoemde geul zijn in werkput 91 
sporen van verstuiving aangetoond. Deze ver-
stuiving is gedateerd in het Oude Dryas, maar de 
onzekerheid van de datering maakt het mogelijk 
dat deze ook kan hebben plaatsgevonden tij-
dens de Bølling en Allerød interstadialen (OSL-

In het laatste koude deel van het Weichselien 
werden er vanuit de droogvallende beddingen 
van het Terras X duinen opgeblazen over de ter-
rasresten van het Laagterras. De Nielt wordt in 
grote lijnen gedomineerd door twee parallel lo-

-

5.12A en 5.12B). De noordoostelijke rug lijkt sa-

men te vallen met de zuidwestelijke begrenzing 
van de Laag van Wijchen. Mogelijk is de aanwe-
zigheid van deze slecht doorlatende laag van in-
vloed geweest op de duinvorming, aangezien 
hier enige vegetatie kon groeien. Het matig gro-
ve duinzand is overigens moeilijk te onderschei-
den van het zand van de top van het Laagterras. 
Twee OSL-dateringen ondersteunen het beeld 
van duinvorming in het Jonge Dryas (OSL-92.167 

Het eerstgenoemde monster is genomen aan de 
basis van het rivierduin en wordt op de overgang 
van het Jonge Dryas naar het Holoceen geda-
teerd. Waarschijnlijk is hier wat jonger materiaal 
bijgemengd als gevolg van doorworteling van 
het zandpakket. Ondanks de ruime foutenmar-
ge, lijkt het tweede monster, genomen van de 
top van het duin, een datering in het Jonge 

enige vervuiling plaatsgevonden, omdat sprake 
was van zeer lichte bodemvorming. Deze bo-
demvorming impliceert dat de top van het duin 
een bepaalde periode het bodemoppervlak 

vormen van turbatie kunnen hebben plaatsge-
vonden. Een derde OSL-monster is genomen aan 

tabel 5.1 en bijlage 4). De datering hiervan ligt in 
het Laat-Mesolithicum, maar wordt als foutief 
beschouwd. Een dergelijke datering is immers 

dat het monster vervuild is geraakt als gevolg 

Lab. code Vnr X-coördinaat Y-coördinaat Hoogte De Dose rate Datering

(m t.o.v. NAP) (Gy) (Gy/ka-1)

Shfd12050 91.313 187.858,29 417.520,65 8,94 8,29 ± 0,13 0,590 ± 0,025 12028 ± 600 v. Chr.

Shfd12051 91.314 187.860,88 417.499,00 9,34 2,62 ± 0,07 0,702 ± 0,032 1718 ± 240 v. Chr.

Shfd12052 92.149 187.862,28 417.519,03 9,36 6,45 ± 0,12 0,734 ± 0,032 6768 ± 420 v. Chr.

Shfd12053 92.156 187.863,58 417.476,26 8,55 5,68 ± 0,13 0,926 ± 0,041 4128 ± 340 v. Chr.

Shfd12054 92.167 187.869,16 417.465,70 9,19 9,79 ± 0,19 0,851 ± 0,038 9488 ± 580 v. Chr.

Shfd12055 92.168 187.868,79 417.472,81 9,00 6,43 ± 0,24 0,771 ± 0,033 6328 ± 380 v. Chr.

Shfd12056 92.169 187.868,62 417.476,26 9,41 9,20 ± 0,11 0,723 ± 0,032 10708 ± 1490 v. Chr.

Shfd12057 92.170 187.868,62 417.476,26 9,29 7,78 ± 0,09 0,760 ± 0,033 8218 ± 460 v. Chr.

Shfd12058 101.333 187.962,19 417.483,49 9,40 2,06 ± 0,06 0,711 ± 0,032 888 ± 160 v. Chr.

Shfd12059 101.334 187.962,28 417.482,88 9,12 2,28 ± 0,06 0,728 ± 0,033 1108 ± 160 v. Chr.
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van doorworteling. In de directe omgeving van 
het monster waren namelijk meerdere verkleu-
ringen door wortels zichtbaar.

verschillende perioden, en als gevolg van diverse 
processen, vervlakt. Vooral in het Holoceen 

-
spoeling en afschuiving raakten de depressies al 
snel grotendeels opgevuld. Tijdens stabielere 
perioden konden zich bodems vormen. Resten 
hiervan zijn na hernieuwde erosie achtergeble-
ven in de bodemopbouw. 

Nielt wordt gevormd vanaf het Neolithicum. 
Hoewel De Nielt al in het Mesolithicum in ge-
bruik wordt genomen, vestigt de mens zich er 
waarschijnlijk pas vanaf het Neolithicum meer 
permanent. Door bewerking van de bodem, op-
hoging en bemesting kon zich vanaf dat moment 
een cultuurlaag ontwikkelen in de top van het 
duinzand. Deze vondstrijke cultuurlaag is tijdens 
de opgraving op De Nielt aangeduid als laag 52. 
De laag is overwegend donkerbruin, zwak tot 
matig siltig en iets humeus. Laag 52 kan bodem-
kundig als een begraven A-horizont (Ab) worden 
geïnterpreteerd. De overgang van de cultuurlaag 
naar de eronder liggende Bw- of C-horizont is als 
gevolg van bioturbatie ernstig verrommeld (de 
bioturbatielaag, laag 53). 
Zoals hierboven reeds beschreven, bevindt De 
Nielt zich in een latere periode, vanaf ca. 1500 n.
Chr., binnen het stroomgebied van de Beerse 
Maas. Vanaf deze periode worden sedimenten 
afgezet over het eiland. Wat tijdens het veldwerk 
door Becker & Van de Graaf als pseudo-esdek is 
aangeduid (laag 51), wordt hier als afdekkende 

-
tuurlaag gevormd. Laag 51 is lichter van kleur, 
duidelijk siltiger en bevat minder humus dan de 
eronder gelegen cultuurlaag 52. Als gevolg van 
bewerking en bemesting van het land bevat laag 
51, naast nieuwetijdse vondsten, ook veel vond-
sten uit voorgaande gebruiksperioden. Om de 
genoemde interpretatie van laag 51 te toetsen is 
een steekproef genomen uit de gezeefde ‘esdek-
vakken’. De resultaten van deze steekproef zul-
len verderop (paragraaf 5.3.4) besproken wor-

bouwvoor gevormd. Deze bouwvoor wordt 
apart aangeduid als laag 50. De kleur van de 
bouwvoor is, als gevolg van bemesting, iets don-
kerder en humeuzer dan die van laag 51. 

drie sporenniveaus worden onderscheiden. Het 
jongste sporenniveau bevindt zich onder de re-
cente bouwvoor en dateert uit de 20e eeuw. Op 
dit niveau zijn sporen te herkennen die gerela-
teerd kunnen worden aan de boerderij De Nielt. 
Het tweede sporenniveau bevindt zich direct on-
der de cultuurlaag 51. Op het westelijk deel van 
De Nielt is op dit niveau een aantal baksteen-

overigens door de tijd heen aan verandering on-
derhevig is geweest, zijn alle sporen uit oudere 
perioden (Neolithicum - Middeleeuwen) inge-
graven vanuit de cultuurlaag 52; dit is het derde 
sporenniveau.

Geomorfologie

hoogte van het eerste aangelegde archeologi-
-

sche en geomorfologische interpretatie van de 

weer. Het plangebied Cuijk-De Nielt vormt een 
wigvormig zandeiland in een lager gelegen pleis-
toceen terraslandschap. Geomorfologisch wordt 
het eiland voornamelijk bepaald door eolische 

beschreven werden in de laatste koude periode 
van het Pleistoceen op grote schaal duinen op-
gewaaid uit de periodiek droogliggende rivier-
terrassen. De Nielt wordt gedomineerd door 
twee parallelle duinruggen, gescheiden door een 
depressie. De ruggen en depressie hebben de-

aan de zuidwestelijke begrenzing van de oor-
spronkelijke erosierest van het Laagterras. 

-
vloed van de overheersende zuidwestenwind. 
De barrière van de relatief hooggelegen terras-
rest, haaks op de windrichting, zorgde er, samen 
met wat mogelijke vegetatie, voor dat zand 
werd afgezet langs de zuidwestelijke rand van 
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De Nielt. Door windwervelingen achter deze 

plaats; op deze plek is nu de centrale depressie 
te herkennen. Parallel aan de duinrug en de de-
pressie ontstond een tweede duinrug. Als gevolg 
van een hogere schijngrondwaterstand, veroor-
zaakt door de aanwezigheid van de Laag van 
Wijchen, was hier waarschijnlijk vegetatie aan-
wezig dat het zand kon invangen. De begrenzing 
van het duin komt immers overeen met die van 
de Laag van Wijchen. 
Vanwege winderosie zijn de duinruggen al in het 

erosie is de uitblazing, of blowout, die is gevormd 
in het midden van de rug, langs de zuidweste-
lijke rand van De Nielt. Een blowout is een kom- 
of trogvormige depressie die wordt gevormd 
door de wind in een al bestaand zandopper-
vlak.105 Het vrijgekomen materiaal wordt aan de 
lijzijde opnieuw afgezet in een lobvormige rug. 
Deze lob wordt meestal gerekend tot de blowout 
als landvorm. De meest zuidelijke duinrug op De 

zand, de lob, is echter moeilijk aan te wijzen als 

oostelijk van de blowout een ‘haak’ gevormd aan 
de duinrug, waarvan in de centrale depressie een 

door stippellijnen). Aan de lijzijde van de depres-
sie en de blowout is over de noordoostelijke 
duinrug een lob aangegroeid die wel herkend 
kon worden. Oostelijk en westelijk van de grote 
uitblazing hebben zich verder nog twee kleinere 
blowouts gevormd.
Een depressie in de meest westelijke duintop is, 
net als de genoemde centrale depressie, niet 
ontstaan door erosie. Deze langgerekte depres-
sie strekt zich uit van werkput 4 tot en met werk-
put 36. Het gaat hier om een laagte tussen de 
hoger opgeworpen duinruggen langs de zuid-
westelijke en noordwestelijke randen van De 
Nielt. 
Een andere grote depressie bevindt zich op het 
noordoostelijke deel van De Nielt. Deze depres-
sie is in meer detail onderzocht door VUhbs en 
blijkt een restant te zijn van een pleistocene 
restgeul van een meer meanderend riviersys-

oosten wat uit. Oorspronkelijk werd de depres-
sie niet erosief gevormd, maar bleef deze be-
staan tussen de duinruggen langs de restgeul. In 
de Midden-Bronstijd vond een uitruiming door 
water plaats, waarna een nieuwe depressie ach-
terbleef met dezelfde vorm als de oorspronke-
lijke depressie. Vervolgens werd de vulling van 
deze nieuwe depressie in de Late Bronstijd weer 

blowout was trog-
vormig en smaller dan de oorspronkelijke de-
pressie. Aan het oostelijke uiteinde vormde het 
uitgeblazen zand een lob. Een deel van deze lob 

Een laatste relevante landvorm, opnieuw een 
depressie, wordt ook geïnterpreteerd als blowout 
(zie ‘ ’, p. 69). 
Deze depressie is zeer onregelmatig en de lob 
kon niet worden herkend, aangezien deze is op-
genomen in de cultuurlaag (laag 52). Het is niet 
helemaal duidelijk wanneer de blowout is ge-
vormd, maar in ieder geval ná de Vroege IJzertijd 
(de blowout is namelijk deels gevormd in afzet-

-
meinse tijd (de periode waarin zeer veel materi-
aal werd gedeponeerd in de depressie). Als 
gevolg van bodemvormende processen is in 
deze afvoerloze depressie waarschijnlijk een 
venbodem ontstaan. Tijdens de opgraving is 
echter onvoldoende onderzoek naar deze de-

foto’s om deze hypothese te kunnen onderbou-

zand van een hoog deel van het duin. Tijdens het 
aanvullend onderzoek van de depressie in zone 1 

-
-

wijzingen gevonden voor fenomenen die ven-
vorming zouden kunnen verklaren (zoals 
bijvoorbeeld storende siltlagen of ijzerbanden). 
De aanwijzingen voor een ven zijn dan ook indi-
rect. Zo is de vulling van de depressie iets lemig 
en humeus en bevindt zich op de overgang van 
deze vulling naar het gele rivierduinzand een wat 

5.14). Deze vlekken wijzen op bioturbatie en in-
spoeling, terwijl de grijzere matrix wijst op een 
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reducerend milieu onderin de depressie. Deze 
waarnemingen geven aan dat in de depressie 
van tijd tot tijd water is blijven staan. Uit jongere 
bodemvorming blijkt dat de depressie ook in 
een latere periode nog invloed uitoefent op de 
waterhuishouding. De gelaagdheid, of bandjes, 
die werden herkend in de vulling van de depres-
sie, maken deel uit van een banden-B horizont, 

vulling van de depressie en lopen deels door in 

eronder liggende duinzand. Dit wijst op de aan-
wezigheid van een stagnerende laag onder de 
depressie. 

Top van het Laagterras en Terras X

In de doorsnede van het plangebied is De Nielt 
te herkennen als een eiland of erosierest, te 

behoren, zoals reeds eerder gesteld, tot het Ter-
ras X uit het Jonge Dryas. Van dit terras zijn in 
werkput 145 uiterst grindhoudende, uiterst gro-

NAP. De hoogte van de top van het Laagterras, 
waar De Nielt grotendeels uit bestaat, is zeer va-
riabel. In werkput 91 is een primitieve oeverwal 
aangesneden, behorend tot dit terras. Deze oe-
verwal reikt tot 9,9 m NAP. In de restgeul langs 
deze oeverwal vormt de Laag van Wijchen de 
hoogste laag, met een hoogte van 8 tot 8,2 m 
NAP. Naar het zuiden toe komt deze laag lang-
zaam omhoog en is hij waargenomen tot een 
hoogte van ca. 8,5 m NAP. In de top van deze 
laag zijn cryoturbate vervormingen vastgesteld, 

Jonge Dryas, de laatste koude periode van het 
Weichselien. Verdere primitieve oeverwallen 

waar deze tot een hoogte van 9,3 m NAP reikten. 

van Wijchen niet waargenomen. Hier zijn ver-

doorgezet, zonder deze laag aan te snijden. Wél 
is in een boring in werkput 49, op een diepte van 
8 m NAP, een overgang gevonden naar uiterst 
grof zand. Rond 7,6 m NAP, wordt dit zand ook 

-
gen zijn van het Laagterras, zullen deze op het 
zuidelijke deel van De Nielt niet de top van deze 

zou hier anders ook moeten zijn afgezet. De top 

alleen de lithologie. Op basis van de geomorfo-
logie en sedimentaire structuren wordt echter 
duidelijk dat op dit deel van De Nielt de diepere 
ondergrond anders is ontstaan dan op het noor-
delijke deel. Zo bevinden zich in het zuidelijk 
deel kleine geulen die volledig zijn opgevuld met 

-
zet. Langs deze smalle geultjes zijn oeverwalach-
tige banken van zand gevormd, waarvan de se-
dimentaire gelaagdheid te relateren valt aan de 
morfologie van de geultjes. In werkput 18 zijn 

tot een hoogte van 9,4 m NAP. De top van deze 
-

ven gelegen cultuurlaag. Onderin het geultje uit 
deze werkput is, op een diepte van 8 m NAP, ui-
terst grof zand met zeer veel grind gevonden. Dit 
zand, waarmee de geul al in het Pleniglaciaal 
moet zijn opgevuld, is herkend tot een hoogte 
van 8,9 m NAP. De top van het Laagterras vari-
eert in het zuidelijk deel van De Nielt dus tussen 
ongeveer 9 en 9,5 m NAP. Hier en daar zal de 
zandige bovenlaag van het terras zijn omge-
werkt en vermengd zijn geraakt met de eolische 

Zoals beschreven lagen de beddingen van de 
vlechtende rivieren tijdens de laatste koude peri-
ode van het Weichselien regelmatig droog en 
werden door harde winden grote hoeveelheden 
zand verstoven (zie paragraaf 5.3.1). Cuijk-De 
Nielt is in deze periode ook grotendeel oversto-
ven en vormt vanaf dat moment, geomorfolo-
gisch gezien, een rivierduin in een lager gelegen 

materiaal uit deze periode te herkennen als een 
dunne deken over de terrasrest. Deze deken is 
echter niet overal even dik. Het zand is in meer-
dere ruggen opgestoven over het terras. Het ui-

door een hoge smalle rug. Ook het midden van 
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het eiland wordt gevormd door een rug van het 
rivierduin en in het uiterste noorden wordt de 

rug. 
Het materiaal waaruit het duin bestaat lijkt sterk 

-

300 μm. Het is matig goed gesorteerd en voelt 
scherp aan als gevolg van een matige afronding. 
Mineralogisch lijken de zanden vooral op de zan-
den van het Jonge Dryas-terras.106 Hieruit blijkt 
dat het zand vooral is opgewaaid uit de droog-
gevallen bedding van het lager gelegen Terras X. 
In het duinzand zijn nauwelijks sedimentaire 
structuren te herkennen. Immers, dit is alleen 

en lengte wordt aangelegd. In werkput 92 is wel 
-

delste duinrug blootgelegd om er twee verschil-

-
gen afgezet en vertoont heel zwakke sedimen-

hellen. Hier en daar bevindt zich, in het verder 
matig grove sediment, een band van ca. 10 cm 

-
vonden aan het einde van het Jonge Dryas en 

5.13, tabel 5.1 en bijlage 4). Waarschijnlijk gaat 
het hier slechts om de onderkant van een bo-
dem. Grote delen van deze bodem zijn namelijk 

Jonge Dryas was van nature instabiel als gevolg 
van het zwak siltige zand waaruit het was opge-
bouwd. Al vroeg in het Holoceen trad dan ook al 
erosie op, waarbij een belangrijk deel van het 

-
stond voornamelijk uit verschillende hellingpro-
cessen die plaatsvonden in een situatie waarin 
de duinen weinig begroeid waren. Datering op 

-
sen een rol zijn gaan spelen vanaf het begin van 

bijlage 4). In deze periode van het Holoceen was 
de zeespiegel nog zo laag, dat de waterhuishou-

laag 50, 
bouwvoor

laag 51

S93.10500

laag 53,
bioturbatie

laag 54,
C-horizont
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lokale omstandigheden.107 Op zware gronden, of 
op plaatsen met ondoordringbare lagen in de 
ondergrond, kon de toegenomen regenval lei-
den tot veenvorming. De hogere zandgronden, 
daarentegen, bleven in deze periode zeer droog, 
vooral als gevolg van de grote verdamping door 
een toename van het aantal naaldbomen. De 
zeer open vegetatie op de hoogste en droge de-
len van het landschap maakten de duinen van 
De Nielt kwetsbaar voor erosie. OSL-92.170 is 
genomen aan de basis van een pakket stuifzand 
dat over het rivierduin is afgezet. Hierbij is een 
zwak ontwikkelde bodem uit het Jonge Dryas/

het Atlanticum veranderde de aard van de erosie 
op De Nielt. Grote hoeveelheden materiaal wer-
den van de hoogste delen van de duinen ver-
plaatst naar de lagere delen. Deze verplaatsing 
van zand vond plaats door een combinatie van 
verstuiving, afspoeling, afschuiving en transport 
door regendruppels. Het resultaat van deze hel-

een naar de laagste delen toe verdikkend pakket 

de oorspronkelijke, slechts hier en daar zichtbare 
sedimentaire structuren in het rivierduin af. Ook 

-
gevonden in het colluviale pakket brengt zeer 
kleine lithologische verschillen aan het licht. De 
verbruining in dit materiaal is licht vlekkerig en 
duidt op een niet gestructureerde variatie in kor-

-
gehalte). Op basis van micromorfologisch on-
derzoek is verondersteld dat tijdens de vorming 
van dit colluviale pakket ook klei zou zijn aange-
voerd door water (zie bijlage 3, micromorfolo-
gisch onderzoek). Omdat in deze periode nog 
geen sprake kan zijn geweest van overstroming 
door rivieren (zie paragrafen 5.3.1 en 5.3.2) kun-
nen de siltige lagen van de naastgelegen oever-
wal de enige bron zijn van de waargenomen klei 
in het colluviale pakket. Een datering van een 
monster aan de basis van dit pakket plaatst deze 
verandering in omstandigheden in het Vroeg-
Atlanticum, ergens op de overgang van het Mid-
den- naar het Laat Mesolithicum (OSL-92.149, 

Naast de grootschalige hellingprocessen zijn ook 
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hier en daar meer lokale erosieve landschaps-

water in de richting van de laat-pleistocene rest-
geulen. Elders lijkt ook uitblazing te hebben 
plaatsgevonden. 
 

In de loop van het Boreaal worden de berken en 
dennen langzaam vervangen door warmtemin-

-
dicht het vegetatiedek zich.108 De zandgronden 
worden daardoor gestabiliseerd en er vindt bo-
demvorming plaats (zie onderstaande paragraaf  
bodemvorming). Deze fase is door middel van OSL 
gedateerd in het Laat-Atlanticum, ofwel op de 
overgang van het Vroeg- naar het Midden-Neo-

-
lage 4). In de gevormde bodems is aardewerk 
gevonden uit het Midden-Neolithicum en de 
Vroege Bronstijd (misschien doorlopend tot net 
in de Midden-Bronstijd). Ook worden de bo-
dems uit deze periode gekenmerkt door een 
grote hoeveelheid houtskoolgruis. Micromorfo-
logisch onderzoek (zie bijlage 3) laat zien dat dit 
gruis door betreding in de bodem terecht is ge-
komen. De diepte tot waarop de houtskooldeel-
tjes voorkomen in het zand is echter aanmerke-
lijk groter dan op basis van betreding alleen 
verwacht zou mogen worden. Verondersteld 
wordt dat colluviumvorming plaatsvond gedu-
rende de vorming van de bodem, wat ook de 
dikte ervan kan verklaren.
Ergens in de Midden-Bronstijd vond in de door 
VUhbs opgegraven noordoostelijke depressie 
grootschalige erosie plaats. Het grootste deel 
van het colluviale materiaal en de daarin ge-

-
deerd door verspoeling. Erosieresten van het 
colluvium en de bodem daarin, zijn echter toch 

depressie, langs de oostgrens van het plange-
bied, zijn lagen gedocumenteerd die zijn afgezet 

werkput 101 een insnijding in de Laag van 
Wijchen waargenomen. Het lijkt erop dat de de-

pressie in zone 1 -de laat-pleistocene restgeul- 

Duinvorming in het Jonge Dryas zal de depressie 
van de restgeul hebben afgesloten en de on-
doordringbare Laag van Wijchen veroorzaakte 
een relatief  hoge schijngrondwaterspiegel. Mi-
cromorfologisch onderzoek (zie bijlage 3) van de 
onderste laag van het colluviale pakket (S92.83) 
laat zien dat het wat hogere siltpercentage in 
deze laag ook zorgde voor stagnatie van water 

-
dend humus- en houtskoolstof. 
In de Midden-Bronstijd brak het ven echter 
langs de oostelijke rand uit en werd de depressie 
tot op de Laag van Wijchen uitgeruimd. Materi-
aal is daarbij van west naar oost verspoeld, in de 
richting van het lager gelegen Terras X. 
De beschreven erosie door water, die in de Mid-
den-Bronstijd plaatsvond, lijkt zich te hebben 

-
len die Becker & Van de Graaf door de grote cen-

van erosie door water worden herkend voor 
deze periode. Wel werden hier dezelfde bodems 

(zeer weinig) aardewerk uit het Midden-Neoli-
thicum en de Vroege Bronstijd. 

-

den-Bronstijd - Late Bronstijd

Het uitgebroken ven in zone 1 kwam vanaf de 
Midden-Bronstijd droog te liggen. De nieuw 
ontstane droge depressie vulde zich vervolgens 
gedurende perioden van sterke verstuiving 
steeds verder op met opnieuw verstoven duin-
zand. Perioden van verstuiving wisselden af met 
rustiger perioden, waarin bodemvorming kon 
optreden. Delen van deze begraven bodems zijn 

instuiving van deze depressie duidt op erosie 
van de hoger gelegen duinzanden ten zuidwes-
ten ervan. Van de erosie van de ruggen en kop-
pen zijn echter geen sporen meer te herkennen 
als gevolg van jongere, veel grootschaliger ero-
sie. Daarnaast is het oppervlak volledig opgeno-
men in de cultuurlaag (laag 52). 
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De opvulling van de depressie in zone 1 vond 
vooral in de Midden-Bronstijd plaats. Uit de be-
graven bodems stamt relatief weinig aardewerk 
uit het Neolithicum, wat meer uit de Midden-
Bronstijd en verder nog een kleine hoeveelheid 

-
lend is de sterke mate van verwering (fragmen-
tatie en afronding) van dit aardewerk. Dit duidt 
erop dat het gaat om zwerfvuil, ofwel materiaal 

In de loop van de Late Bronstijd werden de vul-

zone 1 uitgeblazen en vormde zich een langge-
blowout 

restgeul. Het uitgeblazen materiaal werd op-
nieuw afgezet aan de lijzijde van de blowout (in 

een nieuw duin, deels over het oude rivierduin 
en deels over de oudere opvullingen van de de-
pressie. De opbouw van dit duin vond plaats in 

zonder sedimentaire structuur wisselen af met 
vuilgrijze lagen, die duiden op bodemvorming 

blowout werd vervolgens opnieuw 
ingevuld door instuiving in combinatie met hel-
lingprocessen langs de steile randen. Onderin 
deze opvullingen komt, naast sterk verweerd 
aardewerk uit eerdere perioden, relatief veel en 
beter geconserveerd aardewerk uit de laatste 

fase van de Late Bronstijd voor. In de top van de 
opvulling, en in de jongste bodem op het nieuwe 

van de Vroege IJzertijd. Een iets ruimere, maar 
wel ondersteunende datering, vormen de twee 
OSL-monsters die zijn genomen uit twee opeen-

en bijlage 4). Beide monsters dateren in de Late 
Bronstijd, hoewel OSL-101.334 ook nog in de 
Midden-Bronstijd zou kunnen dateren.

Grootschalige winderosie in de periode Vroege 

In de loop van de Vroege IJzertijd vond groot-
schalige winderosie plaats, die invloed had op 
het gehele eiland van De Nielt. Een belangrijke 
aanwijzing voor dergelijke grootschalige erosie 
omvat de aanwezigheid van een meer dan een 
meter dik pakket structuurloos geel zand in de 
depressie van zone 1. Dit pakket stuifzand dekt 

-

diepe kuilen lijken alle sporen uit deze vroegere 

Aan de basis van het genoemde dikke pakket 
stuifzand in zone 1 is een OSL-monster genomen 

monster leverde een onverwachte datering op in 
de Midden-Bronstijd. Het bleek echter dat er 
hier, ondanks de schijnbaar scherpe laagover-
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gang, sprake is geweest van sterke bioturbatie 
(zie ook het micromorfologisch onderzoek, bij-
lage 3). Aangezien het stuifzand in werkput 91 is 
afgezet op opvullingslagen uit de Midden-
Bronstijd, kan bioturbatie een verklaring zijn 
voor de wat oudere datering van het OSL-mon-
ster.

-
vonden voor maatregelen die mensen hebben 

zijn sporen gevonden van een oost-west geori-
enteerde stakenrij (structuur 22001). Deze spo-
ren waren opgevuld met het gele stuifzand, wat 
erop duidt dat de staken door het stuifzand heen 

was ter hoogte van de stakenrij te zien dat lichte 

van het duin dat tegen de stakenrij was opgesto-
ven. Dat deze maatregelen echter niet voldoen-
de waren om het verstuivende zand te keren, 
blijkt uit het feit dat het oude oppervlak gedeel-

stuifzand.

-

tijd - Romeinse tijd

de Midden-IJzertijd en de Romeinse tijd zijn 
geen directe sporen herkend. Dat dergelijke ero-

-
ling van een ven, die met name in de Midden-

paragraaf geomorfologie, p. 66). Voorts werd in de 

een deel van het afgetopte duin uitgeblazen, er-
gens in de periode tussen de Midden-IJzertijd en 

overgang van dit duin naar de grotendeels opge-
vulde depressie van zone 1, ontstaat dan een 
zeer grillige blowout, welke deels zal zijn vergroot 
en vervormd als gevolg van erosie door water. In 
deze laagte, die werd opgevuld met bruin hu-
meus zand met zeer veel vondsten, vormde zich 
in de loop der tijd een venbodem. Het vondsten-
spectrum laat zien dat de meeste vondsten er-

dit ven zijn gedeponeerd (zie hoofdstuk 7, aar-

duiden er op dat het ven een bijzondere beteke-
nis had in het landschap van De Nielt. 

Nieuwe Tijd. Zo werd in werkput 112 vastgesteld 
dat, aan de oevers van de Beerse Maas, oudere 
lagen (tot en met de cultuurlaag 52) zijn aange-
sneden of ondermijnd door het water. Onduide-

-
schijnlijk gaat het slechts om lokale verschijnse-
len, aangezien in de iets oostelijker gelegen 
werkput 145 géén sporen van erosie zijn waarge-
nomen.
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Bodemvorming op De Nielt

In paragraaf 5.3.2 is al aandacht besteed aan de 
bodemvorming in de Heeswijkse Kampen. De 
situatie op De Nielt past goed in dit beeld. Op 
basis van het archeologisch onderzoek kunnen 
echter nog wel nuances worden aangebracht. Zo 
zijn op de oorspronkelijk hogere delen, maar 
ook op de laagste delen van De Nielt resten van 
een banden-B horizont gevonden. Een tweede 

zeer uitgebreide uitloging en de daardoor ge-
vormde uitgesproken humuspodzolen. Het der-

op De Nielt. In zone 1 hebben zich in de opvul-
lingen van de depressie meerdere bodems ont-
wikkeld, deels over elkaar en deels door elkaar 
heen. Deze bodems zijn gevormd in de periode 

Vroege IJzertijd. 
In het onderstaande wordt getracht het beeld 
van de bodemvorming op De Nielt te nuanceren. 
De beschreven waarnemingen dragen bij aan de 
interpretatie van de (paleo)landschappelijke 
context van De Nielt en de vindplaatsen in de 
omgeving. 

Banden-B
Interne verwering als bodemvormend proces 
laat zich herkennen aan de hand van twee be-
langrijke kenmerken. Allereerst vindt, zoals al 
eerder genoemd, verbruining plaats (zie para-

nieuwvorming van klei plaats. Hierbij worden 
vooral glimmers verkleind en blijven deeltjes 
achter in de lutumfractie. Uit de verweringspro-
ducten kunnen zich ook chemische kleiminera-
len vormen. De nieuw gevormde kleideeltjes la-
ten zich herkennen in het veld doordat de 
verweringshorizont siltiger aanvoelt. In goed ge-
draineerde situaties, zoals op de hoogste delen 
van de rivierduinen, kunnen de verweringspro-
ducten -vooral ijzer en lutum- in de bodem naar 
beneden worden getransporteerd. Op meer dan 
een meter beneden maaiveld worden deze pro-

-
zet in een serie onder elkaar liggende banden, de 
banden-B. Het is daarbij belangrijk vast te stel-
len dat interne verwering nooit een op zichzelf 
staand proces is, maar altijd gepaard gaat met 
andere processen, zoals eluviatie (uitspoeling), 
illuviatie (inspoeling) en, in extreme situaties, 
podzolisering. Het uiteindelijk gevormde bo-
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steady state 
evenwichtssituatie, waarin de balans van de ver-
schillende processen bepalend is. Zo kan een 
Bw-horizont overheerst worden door interne 
verwering, maar kan deze horizont ook kenmer-
ken van inspoeling vertonen (Bh of Bs). Ook de 
mate van uitspoeling onder de A-horizont kan in 
hetzelfde uitgangsmateriaal verschillen als ge-
volg van lokale omstandigheden. 

banden-B in de lagere delen van De Nielt, in 
werkput 89. De horizont of banden zijn zichtbaar 
onder het pakket geel stuifzand dat in de late 
Vroege IJzertijd of de Midden-IJzertijd is afgezet. 
De banden lijken deel uit te maken van de be-
graven oudere bodems. Op sommige plaatsen, 

-

liggen ze bijna horizontaal en doorsnijden de 
oorspronkelijke bodemhorizonten. De banden 
zijn dan ook duidelijk jonger dan de bodems 
waarin ze zich bevinden; ze zijn gevormd ná de 
opvulling van de depressie met stuifzand. In dit 

-
welijks interne verwering plaats gevonden; de 
enige bron van lutum of silt is het siltige zand 
dat vanaf ca. 1500 n.Chr. is afgezet door de Beer-
se Maas. De jonge datering van de banden wordt 

ondersteund door de waarneming van een kleiig 
laagje dat steeds bovenop de vaak horizontaal 
liggende scherven onder het schone stuifzand 
werd gevonden. Ook een andere waarneming 
ondersteunt het beeld dat zelfs op een dergelijke 
grote diepte (soms meer dan 1,5 m) een veran-
dering in lithologische samenstelling en water-
huishouding kan leiden tot bodemvorming. De 
grens tussen de begraven bodems en het afdek-
kende pakket stuifzand is namelijk op veel plaat-
sen volledig gebioturbeerd. Aangezien het vrij-
wel structuurloze stuifzand in een relatief korte 
periode is afgezet, moet de bioturbatie en de 
vorming van de banden-B voornamelijk ná de 

-
den. Ook in de cultuurlaag (laag 52) zijn hier en 
daar banden waargenomen die niet gelijktijdig 
zijn met de vorming van deze laag. Ze zijn ge-
vormd ná afdekking van de vindplaats door af-

Het voorkomen van een banden-B duidt op een 
goede doorlaatbaarheid van de bodem, waarbij 
het veelal gaat om de hoger gelegen bodems. 
Maar ook in lager gelegen delen van het terrein 
kan een banden-B worden gevormd. In dat geval 
kan een (jongere) siltrijke en humeuze laag de 
bron zijn voor dit vormingsproces. 
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Uitloging
Naast de waarneming dat een banden-B ook in 
lagere delen van het terrein is ontstaan, wijkt de 
uitgebreide uitloging op De Nielt af van het alge-
mene beeld van de bodemvorming op rivierdui-
nen. Een voorbeeld van deze uitloging wordt ge-

Onder de normale omstandigheden waarin mo-
derpodzolen ontstaan -zowel de holt- als horst-
podzolen-, vindt slechts in beperkte mate eluvi-

-
ring wordt opgeheven. In dit type podzolen is 
dan ook de overgang van A- naar B-horizont 
vaak iets lichter gekleurd en slechts in enkele ge-
vallen is een uitspoelings- of E-horizont herken-
baar. 
In de depressies op De Nielt was echter sprake 
van uitgebreide uitloging, vooral in de bodems 

Omdat deze depressies vochtiger waren dan de 
hogere delen van het rivierduin kwam hier, zo-
wel in de natuurlijke situatie als onder antropo-
gene invloed, een andere en rijkere vegetatie 
voor. Voorts was de (schijn)grondwaterstand, 

daarmee sterk wisselend. De vorming van hu-
muszuren in een vegetatierijke omgeving, ge-
combineerd met deze sterk wisselende grond-
waterstand, maakten het mogelijk dat in de 
depressies toch uitloging plaatsvond. Juist langs 

grootst zijn geweest, omdat hier de meeste wa-

terverplaatsing plaatsvond (vooral lateraal).
In de periode tussen de Midden-Bronstijd en de 
Vroege IJzertijd werd de bodemvorming in de 
grote depressie van zone 1 vooral beheerst door 
podzolisering. Lichtgrijze uitgeloogde E-horizon-
ten worden in deze humuspodzolen afgewisseld 
door (donker)bruine iets humeuze A-horizonten 

aan te wijzen. Dit komt doordat de depressie in 
fasen is dichtgestoven, waardoor meerdere pro-

tijd zo hoog gestaan dat de onderzijden van de 

Datering van de bodems
Het is niet mogelijk een bodem precies te date-
ren middels fysisch-chemische dateringstech-
nieken. Op basis van een aantal waarnemingen 
op De Nielt is het echter wel mogelijk globale 
uitspraken te doen met betrekking tot de date-
ring van de waargenomen bodems. Zo valt op 
dat de verbruiningshorizont vooral voorkomt in 
de lagere delen van het onderzoeksterrein. Het 
is de grootschalige erosie van de hogere delen 

-
horizont slechts in de lagere delen van het land-
schap dagzoomt. Op basis van deze dagzomen 
was het bijvoorbeeld mogelijk de restgeulen van 
het laatpleistocene verwilderde riviersysteem te 
karteren. In de grote depressie van zone 1 zijn de 
bodems met verbruiningshorizont grotendeels 
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deze nieuw ontstane depressie is vooral sprake 
van uitloging en aanrijking van humus. 
Verder zijn er geen of nauwelijks aanwijzingen 

van ná de grootschalige erosie in de Vroege of 
Midden-IJzertijd. Ook in het dikke pakket stuif-
zand dat in de Vroege of Midden-IJzertijd de bo-

-
ning meer plaatsgevonden. Dit betekent dat de 
vorming van de typische holt- en horstpodzol-

de mens Cuijk-De Nielt echt in gebruik nam in 
het Neolithicum. In deze periode vond ook de 

de depressies (zie boven). 
In de periode tussen de Midden-Bronstijd en de 
Vroege IJzertijd werd de bodemvorming in de 
grote depressie van zone 1 beheerst door podzo-
lisering, waarbij humuspodzolen werden ge-
vormd. Belangrijke constatering voor de date-
ring van deze bodems is dat er in de relatief 
korte periode van de Midden-Bronstijd tot in de 

-

op elkaar lijken. Als gevolg van de grootschalige 
winderosie in de periode van de latere Vroege 
IJzertijd en de Midden-IJzertijd, en gezien het 
feit dat de duintoppen zijn opgenomen in de 
cultuurlaag 52, weten we niet welke bodemvor-
mende processen op de hoogste delen van het 
landschap hebben plaatsgevonden in deze peri-

ode. Slechts van de uit- en inspoeling van silt en 
humus (de banden-B in de depressies) kunnen 
we zeggen dat deze hebben plaatsgevonden in 

de datering van de onderscheiden 

lagen

In het bovenstaande werd al duidelijk dat de 
vindplaats De Nielt wordt afgedekt door een cul-
tuurlaag (laag 52) en een laag die eerder wel is 
aangeduid als een (pseudo-)esdek (laag 51). In 
paragraaf 5.4.2 is echter betoogd dat ook deze 
laatstgenoemde laag als cultuurlaag moet wor-
den beschouwd. De sedimentatie door de Beer-
se Maas, die bij de vorming van laag 51 een be-

n.Chr. gedateerd. Om deze hypothetische date-
ring te toetsen is middels een steekproef geke-
ken naar de vondsten die in de verschillende la-
gen voorkomen.109

aantal fragmenten aardewerk per onderscheiden 
tijdsperiode weer (zie ook paragraaf 5.2). Wat in 
eerste instantie opvalt is dat aardewerk uit de 
periode tussen de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 
ontbreekt in laag 53, de bioturbatielaag tussen 
de cultuurlaag 52 en de Bw- of C-horizont. De 
hoeveelheid aardewerk uit deze periode is ook 
in laag 52 zeer gering. Vier fragmenten uit deze 
laag zijn te dateren in de tijdvakken 1500-1900 

 



80
—

echter zeer klein en het is waarschijnlijk dat zij 
door bioturbatie in laag 52 terecht zijn gekomen. 
Cultuurlaag 51, afgezet door de Beerse Maas, be-
vat daarentegen 24 niet-intrusieve fragmenten 
uit beide genoemde tijdvakken. Daarnaast zijn 
nog eens veertien fragmenten in de 20e eeuw te 
dateren. Uit het tijdvak 1250-1500 stammen vier 
niet-intrusieve fragmenten aardewerk uit laag 
52 en één fragment uit laag 51. 
Deze steekproef bevestigt het vermoeden dat de 

tot ca. 1500 n.Chr. Deze laag bevat vooral aarde-
werk uit de prehistorie, Romeinse tijd en enkele 
scherven uit de Middeleeuwen. Het ontbreken 
van aardewerk uit de Middeleeuwen en Nieuwe 

materiaal moeten worden beschouwd. Daar-
naast blijkt het aandeel aardewerk uit de Nieuwe 

laag 51. Deze resultaten van de steekproef on-
dersteunen dus ook de hypothese dat de sedi-

plaatsgevonden vanaf ca. 1500 n.Chr. Deze sedi-
menten bleven beakkerd tot het recente ver-
dwijnen van de boerderij De Nielt.  

De archeologische vindplaats Cuijk-De Nielt is 
ontstaan door een samenspel van culturele en 
natuurlijke processen; de formatieprocessen. 
Culturele formatieprocessen vallen in principe 
buiten het bestek van dit hoofdstuk, maar om-
dat ze vaak nauw verweven zijn met natuurlijke 
processen, zullen ze hier, waar nodig, ook ter 
sprake komen. Formatieprocessen hebben in-
vloed gehad op zowel de sporen en structuren 
als de vondsten. In paragraaf 5.3 is al uitgebreid 
aandacht besteed aan het grootste deel van 
deze processen. In deze paragraaf worden nu, in 
het licht van de vraagstellingen uit het PvE, ver-
banden gelegd tussen archeologische verschij-
ningsvormen en de formatieprocessen. 

Spreiding van sporen en structuren

Op Cuijk-De Nielt is in verticale zin sprake van 
drie sporenniveaus. Het jongste sporenniveau 
bevindt zich onder de recente bouwvoor (laag 
50) en dateert uit de 20e eeuw. Op dit niveau zijn 
sporen te herkennen die gerelateerd kunnen 
worden aan de (voorlopers van de) boerderij De 
Nielt. Het tweede sporenniveau bevindt zich di-

-
gen van de Beerse Maas en is als akkergrond in 
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gebruik geweest. Ergens vanuit laag 51 zijn in het 
westelijk deel van De Nielt een aantal baksteen-
ovens ingegraven. Deze laat-middeleeuwse 
ovens behoren tot het tweede sporenniveau.

tijd heen aan verandering onderhevig is ge-

perioden (Neolithicum - Middeleeuwen) inge-
graven vanuit cultuurlaag 52, het derde sporen-
niveau. Dit is in tegenspraak met een aantal be-
vindingen dat is gedaan tijdens de 
vooronderzoeken en de opgraving door Becker 
& Van de Graaf. Zo werd bij het laatstgenoemde 
onderzoek overstuiving als verklaring gegeven 

-
teriaal onder Romeinse wandgreppels. In de bo-
demopbouw zijn echter nergens aanwijzingen 
gevonden voor overstuiving op dit deel van de 
vindplaats. Wél is duidelijk geworden dat veel 
prehistorisch materiaal terecht is gekomen in 
Romeinse sporen. Bij nadere analyse bleken de 
zogenaamde prehistorische kuilen te behoren 
tot de Romeinse structuren waar zij zich onder 
bevonden en zijn ze simpelweg niet op een ho-
ger vlak herkend. Ook bij het proefsleuvenon-
derzoek op De Nielt zouden sporen zijn gevon-
den onder een dik pakket stuifzand in de 
depressie van zone 1.110 De opgraving in zone 1 

zijn ingegraven aan de randen van de depressie, 
-

dekt door het stuifzand. 
De vaststelling dat alle sporen uit de periode van 
het Neolithicum tot de Romeinse tijd zijn toe te 
kennen aan één sporenniveau neemt niet weg 
dat er meerdere oude oppervlakken en vondst-
niveaus zijn herkend. De sporen uit de genoem-
de periode zijn echter allemaal gegraven op de 
hogere delen van de vindplaats. In de lagere de-

sedimentatie plaats gevonden, waardoor slechts 
vondsthoudende lagen konden worden onder-
scheiden. 
De horizontale spreiding van sporen is in belang-
rijke mate gerelateerd aan het fysieke landschap 
enerzijds en aan verstoringen (een cultureel for-

periode van het Neolithicum tot de Middeleeu-
wen kwamen vooral voor op het hogere delen 
van De Nielt. De lagere delen van het terrein 
werden gemeden; een cultureel formatieproces 
dat in paragraaf 5.4.2 verder zal worden bespro-
ken. Een natuurlijk formatieproces is de groot-
schalige winderosie geweest, die op de overgang 
van de Vroege IJzertijd naar de Midden-IJzertijd 

Veel, zo niet de meeste sporen uit voorgaande 
perioden zijn daardoor verdwenen, zodat de 
spreiding van deze sporen vertekend is geraakt. 
Met betrekking tot de fysieke kwaliteit van de 

vooral het noordoostelijke deel van De Nielt, 
rondom de boerderij(en), op grote schaal is ver-
graven, waardoor het spreidingsbeeld van de 
sporen ook hier vertekend is. Voor ontzanding 
zijn geen aanwijzingen gevonden. De verstorin-
gen als gevolg van modern agrarisch gebruik be-
perken zich vooral tot de huidige bouwvoor (laag 

daarom geen invloed gehad op het archeolo-
gisch bestand.

Spreiding van vondsten

Vondsten kennen een verticale, horizontale en 
een chronologische spreiding. In verticale zin is 

een vindplaats en in horizontale zin aan chrono-
logie, depositiepatronen en culturele en natuur-
lijke verstoringen daarvan. 
Cuijk-De Nielt kende meerdere vondstniveaus 
(zie paragraaf 5.3.3). De diepste vondstniveaus 

Meso- en Neolithicum). In enkele restanten van 
een bodem zijn vondsten gedaan uit de periode 
van het Neolithicum tot de Vroege Bronstijd. Het 
materiaal is sterk gefragmenteerd en in de bo-
dem terecht gekomen als zwerfvuil. Na erosie 
van deze bodems in de Midden-Bronstijd werd 
de nieuw ontstane depressie weer opgevuld. In 
deze opvullingen zijn vondsten terecht gekomen 
door een combinatie van hellingprocessen, be-
mesting met grond van hogerop en bewuste de-

de als steekproef geselecteerde zeefvakken.

Aantal scherven Aantal scherven Percentage scherven

per laag ME-NT ME-NT 1280-1500 1500-1900 1600-1900 NT

Laag 51 1 18 6 14

Totalen 1281 39 3

Laag 52 4 3 1 -

Totalen 3094 8 0,26

Laag 53 - - - -

Totalen 241 47 - 5 21 7 14
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positie. Opvallend is de mate van verwering van 
het materiaal, waarbij vooral het neolithisch ma-
teriaal sterk is verweerd. Dit materiaal is als 
zwerfvuil in de opvullingen terecht gekomen. In 
de volgende fase van opvulling, die plaatsvond na 
uitblazing van de depressie in de Late Bronstijd, 
bevond zich opvallend goed geconserveerd aar-
dewerk uit deze periode. Dit materiaal werd in 

-
werk, dat sterk was verweerd. Deze combinatie 
van materiaal duidt erop dat de nieuwe depressie 
snel en vooral in de Late Bronstijd is opgevuld. 
Na de grootschalige winderosie in de periode 
van de Vroege IJzertijd en Midden-IJzertijd werd 

-
-

deerd. Ook in deze situatie bleef De Nielt echter 
in gebruik. Over het gehele terrein vormde zich 
een cultuurlaag (laag 52), waarin delen van spo-
ren en vondsten uit alle perioden tot en met de 
Middeleeuwen terecht zijn gekomen. Mogelijk 

plaatsgevonden door bemesting, waardoor 
vondsten verspreid raakten over de gehele vind-
plaats. Nadat de Beerse Maas, vanaf ca. 1500 n.
Chr., begon te sedimenteren in de Heeswijkse 
Kampen, is ook De Nielt afgedekt. Deze wat silti-

-
nomen voor agrarische doeleinden. Bij het on-
derzoek op De Nielt is de laag aangeduid als 
cultuurlaag (laag 51) en vormde deze het jongste 
vondstenniveau (vraag 3 onder periode Middel-
eeuwen en later).
De horizontale spreiding van vondsten is in ster-

5.24). Dit is een beeld dat verwacht wordt in een 

plaatsgevonden en moderne landbouwactiviteit 
-

renhoudende lagen. Het bevestigt daarmee de 
eerdere constatering dat de vindplaats een hoge 

-
vragen). Vondstconcentraties in de toppen van 
sporen die zijn opgenomen in de cultuurlaag 52 
ondersteunen daarnaast het beeld dat in deze 

-
wijkingen in dit beeld aan te wijzen. Zo werden 

Deze vondsten zijn, zoals eerder aangegeven, 
verplaatst als gevolg van een combinatie van 
hellingprocessen, bemesting en al dan niet be-
wuste depositie. Ook werd al eerder genoemd 
dat zich in het zuidoosten van de vindplaats 
geen Romeinse sporen bevonden, maar wel Ro-
meinse vondsten. Met betrekking tot het ver-
spreid voorkomen van vuurstenen artefacten 
(vraag 5, algemene onderzoeksvragen) valt op 
dat in de depressie van zone 1 relatief veel vuur-
steen is gevonden. Het meeste materiaal kan 
worden toegekend aan het Neolithicum (zie 
hoofdstuk 15, vuursteen). Echter, omdat we 
reeds eerder vaststelden dat de vullingen van 
deze depressie dateren van de Midden-Bronstijd 
tot en met de Vroege IJzertijd, kan geconclu-
deerd worden dat dit vuursteen allemaal secun-
dair verplaatst is. Ook aan deze verplaatsing zul-
len hellingprocessen en bemesting ten grondslag 
hebben gelegen. Buiten de depressie kende De 
Nielt een dunne spreiding van vuursteen, zonder 
dat er op basis van duidelijke concentraties vind-
plaatsen kunnen worden begrensd. Het lijkt erop 
dat dit beeld vooral in verband kan worden ge-
bracht met culturele formatieprocessen. Zo is 
het enerzijds goed mogelijk dat heel De Nielt ge-
durende het Neolithicum in gebruik is geweest. 
Anderzijds kan de gebruikte opgravingsmethode 
(met de hand verzamelen van vondsten) concen-

De chronologische spreiding van vondsten leert 
iets over zowel de manier waarop, als de mate 
waarin de vindplaats is gebruikt in verschillende 
perioden. Verder zegt deze spreiding ook iets 
over de formatieprocessen van de vindplaats. 
Een voorbeeld hiervan is de steekproef die ge-
nomen is uit de afdekkende cultuurlagen 52 en 
51. Los van het feit dat de lagen op deze manier 
konden worden gedateerd, wijst de steekproef 
vooral ook op het belangrijkste formatieproces, 
de opgraving zelf. Tijdens de aanleg van de ar-
cheologische vlakken is het verzamelde materi-
aal onvoldoende aan sporen gekoppeld, zo 
blijkt. Veel nieuwetijds materiaal is bijvoorbeeld 
ten onrechte toegewezen aan laag 52, terwijl het 

-
storingen die door deze laag waren gegraven. 
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¹¹² 

-
heid prehistorisch aardewerk in Romeinse spo-
ren (zie hoofdstuk 7, aardewerk). De sporen-
dichtheid op De Nielt was op veel plaatsen zo 
hoog dat bij het graven ervan veelal oudere spo-
ren zullen zijn verspit. Op die manier kunnen bij-
voorbeeld prehistorische vondstconcentraties in 
Romeinse greppels worden verklaard. Het ver-
schijnsel kwam echter dermate veel voor op De 
Nielt, en het prehistorisch aardewerk waar het 
om gaat was vaak zo goed geconserveerd, dat er 
ook iets anders aan de hand moet zijn. Een alter-

-
schalige winderosie op de overgang van de 
Vroege IJzertijd naar de Midden-IJzertijd. Als ge-
volg van deze erosie zijn grote hoeveelheden 
zand verplaatst, zijn depressies opgevuld en 
duintoppen afgevlakt. Hoewel daarbij de meeste 
sporen uit vroegere perioden verdwenen zijn, zal 
het materiaal uit deze sporen niet zijn wegge-
waaid. Op deze manier werd het nieuw ontstane 
oppervlak aangerijkt met relatief goed geconser-
veerd materiaal. Aan het begin van de Midden-
IJzertijd was dit nieuwe oppervlak waarschijnlijk 
te vergelijken met een desert pavement.111 Dat der-
gelijke desert pavements snel kunnen ontstaan 
toont een studie naar de morfodynamiek van 
recente rivierduinen aan.112 De strooiing van 
goed geconserveerd neolithisch, bronstijd- en 
vroege-ijzertijdmateriaal zal zijn opgenomen in 
de cultuurlaag. In de navolgende perioden, van 
de Midden-IJzertijd tot in de Romeinse tijd, was 
de cultuurlaag nog dermate ‘jong’ dat hieruit 
goed geconserveerd materiaal in de nieuw ge-
graven sporen kon terecht komen.

In paragraaf 5.3.2 werd al aangegeven dat ver-
bruining een grote rol speelt in de Heeswijkse 
Kampen. Onder verbruining wordt door archeo-
logen meestal een combinatie verstaan van in-
terne verwering en homogenisatie als gevolg 
van bioturbatie. Beide bodemvormende proces-
sen hebben ook een rol gespeeld op De Nielt. In 
paragraaf 5.3.3 werd dit beeld echter reeds ge-
nuanceerd op basis van de opgravingsresultaten. 
Gebleken is dat de interne verwering in de eerste 

-
weest aan de vorming van moderpodzolen. Van-
af het Neolithicum gingen echter de processen 
eluviatie en illuviatie overheersen. Verbruining 

-
ceen plaatsgevonden en dat betekent dat inter-

zichtbaarheid van sporen. Het is zeker waar dat 
in verbruinde zones de sporen moeilijker lees-
baar zijn, maar dit is vooral het gevolg van een 
vermindering in contrast en een sterkere biotur-
batie in vergelijking met de hogere en vooral 

het gebruik van het landschap, en in mindere 
mate met spoorzichtbaarheid.

De archeologische opgraving als formatieproces

Het belangrijkste formatieproces voor een vind-
plaats is de opgraving zelf. De data die worden 

-
nis, kunde, ervaring, motivatie en keuzes van de-
gene die de opgraving uitvoert. Bovendien zijn 
bij opgravingen meerdere personen betrokken, 
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die elk hun eigen bagage meebrengen. In dit 
licht is het van belang dat de opgraving te Cuijk-
De Nielt (Becker & Van de Graaf) is uitgewerkt 
door een andere partij (VUhbs) dan de opgra-

het beeld dat wij nu hebben van de vindplaats. 
In hoofdstuk 4 werden reeds verschillende pro-
blemen met betrekking tot de opgravingsadmi-
nistratie en de overdracht daarvan beschreven. 
Voorts werd hierboven vastgesteld dat de toe-

lagen niet altijd correct is uitgevoerd, waardoor 
een aanzienlijke hoeveelheid vondsten context-

terugkoppeling van de tijdens de opgraving ver-
kregen kennis naar de uitwerkingsstrategie. Spe-

zijn onvoldoende in het veld beantwoord. Ach-
teraf is het vaak niet meer goed mogelijk deze 

cruciale punten in het landschap aangelegd. Dit 
geldt onder meer voor de Romeinse depressie 
(depressie 26044; S93.10500); een belangrijke 

-
leid tot beperkingen bij de beantwoording van 
de vraagstellingen.

-
-

schap. Over de vroegste gebruiksperiode, het 
Mesolithicum, weten we niet meer dan de vond-
sten kunnen vertellen. De meeste van deze 

onduidelijk hoe het landschap werd gebruikt in 
deze vroege periode. Uit het Neolithicum, ech-

daarvan in context. Het landschap van De Nielt 
lijkt in deze periode intensief gebruikt te zijn. 
Hiervan getuigt vooral de ruime spreiding van 
het vuursteen. Het aardewerk laat echter zien 
dat waarschijnlijk geen sprake is van een neder-

in deze periode veel veranderingen teweeg 
bracht in de vegetatie. Zo zijn de hier en daar be-
waarde bodems uit de periode tot en met de 
Vroege Bronstijd plaatselijk zwart van het houts-
koolgruis. Deze waarneming kan in verband kan 
worden gebracht met het (periodiek) verbranden 
van de vegetatie om het land voor landbouw ge-
schikt te maken. Het verwijderen van vegetatie 
had echter ook negatieve gevolgen voor het ri-
vierduin, dat, als gevolg van het zandige materi-

landschapsvorm was. Zo breekt het ven in het 
noordoosten van De Nielt uit als gevolg van ero-
sie en laat daarbij een droge laagte achter. Dat er 
ook iets op de rest van het eiland is veranderd, 
blijkt uit de verstuivingen die deze nieuwe de-
pressie vervolgens weer opvullen. Ondanks de 

landbouwgrond. 
De verstuivingen op De Nielt vinden gefaseerd 
plaats. Deze fases zijn niet nader te dateren, 
maar laten zich slechts herkennen doordat in de 
lagere delen van De Nielt meerdere bodems zijn 

-
zen op een verarming van het rivierduin. In de 
Late Bronstijd leidt dit tot serieuze erosie. In het 
noordoosten van De Nielt blaast dan een grote 
depressie uit en wordt een groot deel van de ou-

de blowout. Hoewel dit in een korte periode moet 
hebben plaatsgevonden, konden in de opbouw 
van dit nieuwe duin toch nog fasen worden her-
kend. Hieruit blijkt dat het terrein continu in ge-
bruik bleef. Op de overgang van de Vroege IJzer-
tijd naar de Midden-IJzertijd vond opnieuw 
grootschalige erosie plaats. De hogere delen van 
het eiland, waar men woonde, werden in deze 
periode in belangrijke mate genivelleerd. De la-
gere delen werden opgevuld, waarbij oudere 
(vondst)lagen werden afgedekt. Deze grootscha-
lige erosie zorgde er ook voor dat de meeste 
sporen uit voorgaande perioden verdwenen. 
Toch werd het eiland niet opgegeven. Vanaf de 
Midden-IJzertijd woonde men in een afgevlakt 
landschap, waarbij agrarische bewerking in be-
langrijke mate aan de nivellering zal hebben bij-
gedragen. In deze periode waren de huizen 
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het duin gesitueerd (zie ook hoofdstuk 6, sporen 
en structuren). Mogelijk werden de iets meer 
vochtige en humeuze depressies gebruikt om op 
te akkeren. Voor bewoning waren deze depres-
sies waarschijnlijk onaantrekkelijk. Dat zij nat 
konden zijn wordt geïllustreerd door de depres-
sie 26044 (S93.10500). Dit als uitblazing ontsta-
ne ven vormde in de 3e eeuw n.Chr. een bijzon-
dere plaats in het landschap, getuige de vele 
bijzondere vondsten die hier werden gedepo-
neerd. 
In de Middeleeuwen werd De Nielt minder in-
tensief gebruikt. Een schaapskooi, gelegen op de 
westelijke punt van het eiland, wijst op exten-
sieve veehouderij in deze periode. Vanaf de Late 
Middeleeuwen wordt het landschap echter weer 
intensief agrarisch in gebruik genomen. Bak-
steenovens uit deze periode wijzen mogelijk op 
de eerste bouw van een stenen boerderij op De 
Nielt. In ieder geval werden de nieuwe afdek-
kende sedimenten van de Beerse Maas geploegd 
en bemest. Deze situatie verandert eigenlijk niet 
meer tot het moment dat de meest recente 
boerderij De Nielt wordt gesloopt. Nog in de 19e 

te beïnvloeden door rond De Nielt dijken op te 
werpen tegen de hoogste waterstanden van de 
Maas. 

In deze concluderende paragraaf worden de bij-
-

woording van de onderzoeksvragen beknopt en 
puntsgewijs samengevat. 

Algemene onderzoeksvragen

1. Wat is de geologische, geomorfologische en bodem-
kundige opbouw ter plaatse van de vindplaats en de 
directe omgeving? 
Het plangebied Cuijk-De Nielt bevindt zich op een 
erosierest van het Laagterras, te midden van de 
lager gelegen riviervlakte van Terras X. In het Jon-
ge Dryas is vanuit de periodiek droogliggende ri-
viervlakte een rivierduin opgewaaid over de ter-

rasrest. Het eiland kenmerkt zich door een 
afwisseling van duinruggen en koppen, geschei-
den door laagtes. In het mineralogisch rijke rivier-
duinzand hebben zich vooral moderpodzolen ge-
vormd. Als gevolg van gebruik door de mens is de 
podzolering versterkt; de bodemvorming wijst op 
de verarming van bodems van De Nielt.

(5). Welke betekenis kan worden gehecht aan het (ver-
spreid) voorkomen van vuurstenen artefacten in het 
plangebied? Zijn vuurstenen artefacten geassocieerd 
met grondsporen en/of vondstmateriaal en wat is de 
aard en datering van deze grondsporen?

meeste sporen uit de perioden waarin vuursteen 

kan geen uitspraak worden gedaan over de 
eventuele associatie met grondsporen. In de de-
pressie van zone 1 is gebleken dat alle hier ge-

-
den-Bronstijd zijn verplaatst en dus niet in situ 
liggen.

van archeologische grondsporen en, in meer brede zin, 
vindplaatsen? In hoeverre zijn vindplaatsen door ont-
zanding, ingraving en modern agrarisch gebruik aange-
tast?

waardoor sporen uit deze periode niet of nau-
welijks meer aanwezig waren. Het noordooste-

de Nieuwe Tijd te lijden gehad van ontzanding 
en vergravingen rond de boerderij De Nielt. Het 

Deze activiteiten beperkten zich immers tot de 
afdekkende lagen.

8. Wat is de relatie tussen enerzijds de aan- en afwezig-
heid, aard en fysieke kwaliteit van archeologische spo-
ren en resten en anderzijds landschappelijke kenmerken 
(reliëf, bodemtype, etc.)? Wat is de relatie tussen de ho-
gere en lagere delen van de terreinen?
Voor de relatie tussen sporen, structuren en het 
landschap wordt verwezen naar hoofdstukken 6 
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echter worden gesteld dat in de depressie nau-
welijks sporen zijn ingegraven. Sporen uit de pe-

zouden hier kunnen zijn afgedekt. Dergelijke af-
gedekte sporen zijn echter niet gevonden. 

De Nielt in termen van het gebruik en de ontwikkeling 
van het gebied over de lange termijn (vanaf de Vroege 
Prehistorie t/m de Romeinse periode)? Wat zijn de con-
stante en ‘zwervende’ elementen in het landschap, hoe 
is hun samenhang en op welke wijze zijn constante ele-

-
palend geweest voor de inrichting van het landschap?

beantwoording van deze vraag slechts het fy-
sieke landschap als achtergrond kunnen schet-
sen.

12. Wat is de aard van de verstuiving op De Nielt? Kun-
nen de verstuivingsfasen gedateerd worden, onder-
bouwd door materiaalstudies en OSL-datering(en)? 
De aard van de verstuiving op De Nielt lijkt het 
gevolg te zijn van het gebruik door de mens. Het 
kwetsbare zandlandschap raakte instabiel en 
vanaf de Midden-Bronstijd vond in toenemende 

-
kens achter. De vroegst herkende vorm van ero-
sie, gedateerd in de Midden-Bronstijd op basis 

in de depressie van zone 1. De daarbij ontstane 
nieuwe depressie raakte echter gevuld met stuif-
zand dat in fasen werd afgezet. Op basis van het 
aardewerk uit de vullingen kan worden gecon-
cludeerd dat ook deze opvulling plaatsvond in 
de Midden-Bronstijd. In de laatste fase van de 
Late Bronstijd werd een deel van de opgevulde 
depressie vervolgens weer uitgeblazen. Deze 
uitgeblazen depressie werd, te zien aan het aar-
dewerk en de OSL-dateringen, dan weer opge-
vuld in de periode tussen de Late Bronstijd en de 

opvulling met stuifzand vond in fases plaats. Op 
de overgang van de Vroege IJzertijd naar de 
Midden-IJzertijd vond vervolgens grootschalige 
winderosie plaats, waarbij duintoppen en spo-

opgevuld. Deze erosie is gedateerd op basis van 

sporen.

13. Wat zijn de site-formatieprocessen die in De Nielt 
een rol hebben gespeeld? 
Voor een beschrijving van deze processen wordt 
verwezen naar de paragraaf 5.3. Samengevat zijn 
vooral verschillende hellingprocessen, bodem-
vorming en winderosie van invloed geweest op 
de vindplaats. Een belangrijk cultureel formatie-

1. Is er in de afdekking van het pré-Romeinse oppervlak 
-

ken, zo ja, waaruit bestaat die dan en wat is de aard 
ervan? Hierbij dient met name aandacht te zijn voor de 
lithogenese, lithologie, bodemvorming en bodemver-
storing van de onderscheiden lagen, met name in relatie 

resten. In hoeverre is er een ruimtelijke variatie in het 
voorkomen (aantal, diepteligging en dikte) en conserve-
ring van de diverse ‘lagen’ aanwezig?
Zie antwoord op vraag 12 onder algemene on-
derzoeksvragen.

3. Zijn er in de onderscheiden lagen grondsporen aan-
wezig, zo ja, om wat voor sporen gaat het dan? Vormen 
de sporen onderdeel van structuren? Indien geen grond-
sporen worden waargenomen, zijn er dan redenen (bij-
voorbeeld clusters van vondstmateriaal), die wijzen op 
de aanwezigheid van niet langer zichtbare (bijvoorbeeld 
verbruinde) sporen? Wat zijn de oorzaken van eventuele 
goede of slechte spoorzichtbaarheid?
Er zijn nauwelijks tot geen sporen waargenomen 

-
lijks een rol gespeeld en de afwezigheid van spo-
ren betekent dan ook dat op deze lage delen in-
derdaad geen sporen zijn ingegraven.

5. Wat is de omvang (horizontaal en verticaal) van de 
vindplaats (en), in relatie tot de geo(morfo)logische set-
ting?

beantwoording van deze vraag slechts het fy-
sieke landschap als achtergrond kunnen schet-
sen.
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9. Is er op basis van de vondsten een chronologie te ont-
dekken in de gelaagdheid? Wordt het verschil in ouder-
dom op grond van de typochronologie van de mobilia 

zoals OSL en 14C? 
Zie antwoord op vraag 12 onder algemene on-
derzoeksvragen. 

10. In hoeverre kunnen de dateringen van de afdekkin-
gen gerelateerd worden aan de prehistorische en/of Ro-
meinse bewoning of andere vormen van landgebruik op 
de Nielt? Kunnen er dynamische fasen (bijv. verstuivin-
gen) en stabiele fasen (bodemvorming) onderscheiden 
worden, zo ja, zijn die ook in de tijd te plaatsen?
De verstuiving in de periode tussen de Vroege 
IJzertijd en de Midden-IJzertijd vond plaats als 
gevolg van landgebruik. Al vanaf het Neolithi-
cum oefende de mens invloed uit en blijkt De 
Nielt continu onderhevig te zijn geweest aan 
erosie. Belangrijke landschapsvormende ge-
beurtenissen vonden plaats in de Midden-
Bronstijd, de Late Bronstijd en de Vroege en 
Midden-IJzertijd.

11. Kunnen er op grond van de aard en inhoud van de 
verschillende lagen en de omringende bewoning en 
landgebruik conclusies getrokken worden over het ont-
staan van de lagen? Gaat het hier om een lokaal, regio-
naal of mogelijk extraregionaal verschijnsel?
De lagen waarmee de depressie in zone 1 is op-
gevuld zijn ontstaan door een combinatie van 
hellingprocessen en verstuiving. Het gaat daarbij 
om lokale verschijnselen. Dit betekent dat de 

van deze lagen zaten, verband hielden met ont-
wikkeling op De Nielt. Er is weliswaar sprake van 
verstuivingen in vergelijkbare landschappen en 
in dezelfde periode, maar de oorzaken en date-

ontwikkeling van de respectievelijke vindplaat-
sen.

12. In hoeverre is de voorgestelde methode van veldon-
derzoek (zie hoofdstuk 4) geschikt om de benodigde 
gegevens te verzamelen om bovenstaande vragen op te 
lossen?

-

len voorgeschreven. Na aanleg van het diepste 

worden verdiept. Verder kon worden volstaan 

volledig gedocumenteerd. Het zandlandschap is 
dermate complex, en de sedimentaire structuren 
dermate subtiel, dat slechts met voldoende pro-

op de bodemopbouw, zo was de overtuiging. 
-

kregen in het terrein ondersteunt deze overtui-
ging. In antwoord op de vraag kan gesteld wor-
den dat het belangrijk is om in dit soort 

-
len aan te leggen.

-
nen het landschap, c.q. welk landschappelijk gebruik/
inrichting/beïnvloeding is er in deze periode waarneem-
baar? 
9. Genereer kaarten van de diverse fasen en erven in de 
Bronstijd en Vroege IJzertijd zodat een opeenvolging 
door de tijd en het landschap heen getoond wordt. 

-
nen het landschap, c.q. welk landschappelijk gebruik/
inrichting/beïnvloeding is er in deze periode waarneem-
baar? Hoe verhoudt zich dit tot de overige sites uit de 
IJzertijd en Romeinse tijd in de omgeving, o.a. het graf-
veld van de Heeswijkse Kampen (literatuur zie noot 22)?
18. Genereer kaarten van de diverse fasen en erven in de 
ijzertijd en Romeinse tijd zodat een opeenvolging door 
de tijd en het landschap heen getoond wordt. 

beantwoording van bovenstaande vragen 2, 9, 11 
en 18 slechts het fysieke landschap als achter-
grond kunnen schetsen.

(3). Van wanneer dateert de pseudo-es c.q. van wanneer 
dateert de oudste, archeologische sporen afdekkende 
akkerlaag? 
De oudste afdekkende cultuurlaag (laag 52) is 
gevormd in de periode van de Midden-IJzertijd 
tot de Middeleeuwen. Laag 51, de door de Beer-
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se Maas opgeworpen cultuurlaag, dateert vanaf 
ca. 1500 n.Chr. De huidige bouwvoor is in de top 
van deze laatstgenoemde laag gevormd.

4. Welke landschappelijke zones waren nog meer beno-
digd voor het gebruik van het terrein als kampontgin-
ning, waar bevinden deze zones zich en welk opho-
gings- dan wel verrijkingsmateriaal werd gebruikt voor 
de bemesting van het terrein? 
Cuijk-De Nielt kon in gebruik worden genomen 
als kampontginning, zonder dat nog andere 
landschapseenheden, voor bijvoorbeeld het ste-
ken van plaggen, nodig waren. Eens in de zoveel 
tijd overstroomde De Nielt en werd immers een 
nieuwe laag vruchtbaar materiaal afgezet. Be-
mesting zal echter wel aan de orde zijn geweest, 
getuige het voorkomen van nieuwetijdse vond-
sten in laag 51. 

 (9). Is er een relatie tussen de bewoning(slokatie) en het 

Beerse Overlaat de inrichting van het terrein beïnvloed? 
-

zoek bij de beantwoording.
De Nielt bevindt zich als een eiland in het 
stroomgebied van de Beerse Maas. De relatie 
tussen de locatie en het gebruik ervan ligt in de 
beschikbaarheid van relatief veilige en vrucht-
bare grond. In de 19e eeuw begonnen de over-
stromingen echter overlast te veroorzaken en 
werden dijken aangelegd rond De Nielt. De 
boerderij was relatief veilig gesitueerd op het 
hoogste punt van het eiland.
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Tijdens het onderzoek te Cuijk-De Nielt zijn 

76,3% van antropogene oorsprong. De belang-
rijkste antropogene spoorgroepen zijn paalkui-
len, kuilen en (wand-)greppels. De overige spo-
ren kunnen worden verdeeld in een categorie 
natuurlijke fenomenen (20,3%) en een categorie 
overig (3,3%). Deze laatste categorie omvat spo-

-
thicum tot in de Nieuwe Tijd. Uit de oudste peri-
ode, het Mesolithicum, zijn slechts enkele spo-
ren bekend. Hoewel het terrein vanaf het 
Midden-Neolithicum intensiever in gebruik werd 
genomen, zijn pas voor de Bronstijd aanzienlijke 
hoeveelheden sporen gedocumenteerd. Nog 
grotere aantallen sporen dateren uit de 
IJzertijd en Romeinse tijd en ook uit de Middel-
eeuwen werden sporen onderzocht. De jongste 
sporen op De Nielt dateren uit de Nieuwe Tijd. 
De Nielt kent dus een zeer lange bewoningsge-
schiedenis, die in dit hoofdstuk wordt besproken 
aan de hand van de sporen en de daaruit gere-
construeerde structuren. Door de grote tijds-
spanne van de bewoning is het logisch dat de 

onderhevig is geweest. Om inzicht te verkrijgen 

tijd heen is een fasering gemaakt. Daarbij zijn 
verschillende fasen onderscheiden:

-Mesolithicum
-Neolithicum 
-Vroege Bronstijd
-Midden-Bronstijd
-Late Bronstijd 
-Vroege IJzertijd
-Midden- en Late IJzertijd
-Vroeg-Romeinse tijd
-Midden-Romeinse tijd
-Laat-Romeinse tijd
-Middeleeuwen
-Nieuwe Tijd 

Bij het onderzoek dat is uitgevoerd door Becker 
& Van de Graaf zijn 17.263 sporen gedocumen-
teerd en bij het onderzoek van VUhbs 950. Al tij-
dens het veldwerk, of later tijdens de uitwerking, 
is een deel van de sporen voorzien van een uniek 
structuurnummer, waarbij de eerste twee cijfers 
van dit nummer een code vormen die staat voor 

113 Tijdens 
de uitwerking zijn verschillende aanvankelijk ge-

-
merd. Deze wijzigingen zijn weergegeven in ta-
bel 23.2.
In dit hoofdstuk wordt middels een fasering een 

bewoning op De Nielt door de tijd heen. Daartoe 
zijn gereconstrueerde structuren geperiodiseerd, 
waarbij gebruikt is gemaakt van zowel de ken-
merken van de structuren zelf als het geassoci-
eerde vondstmateriaal. De gedetailleerde tech-
nische beschrijvingen van de structuren, alsmede 
de beschrijving van het geassocieerde vondst-
materiaal is opgenomen in de catalogus (hoofd-
stuk 23). Nadat de voor dit hoofdstuk relevante 
vragen uit het PvE zijn gepresenteerd (paragraaf 
6.2) komen de conservering (paragraaf 6.3) van 
de sporen en de problematiek omtrent de date-
ring en periodisering van sporen en structuren 
(paragraaf 6.4) aan bod. Vervolgens worden in 
paragraaf 6.5 de respectievelijke bewoningsfa-
ses besproken (tabel 6.2 en bijlage 1). Afsluitend 
worden in paragraaf 6.6 de conclusies gepresen-
teerd middels de beantwoording van de onder-
zoeksvragen.  

In het PvE hebben de volgende onderzoeksvra-
gen betrekking op de sporen en structuren:114

Algemene onderzoeksvragen

2. Wat is de horizontale en verticale verspreiding 
van de archeologische resten? Is het mogelijk 
afzonderlijke (en in tijd begrensde) vindplaatsen 
en/of complextypen ruimtelijk te begrenzen op 
basis van de sporen en/of het materiaal?
3. Wat is de ruimtelijke samenhang tussen de 

¹¹³ 

 



92
—

onderscheiden vindplaatsen en/of complexty-
pen?
4. Wat is de precieze aard van de archeologische 
sporen en resten en tot welke complextype(n) 
kunnen ze worden gerekend? Zijn behalve ne-

-
menten, deposities of akkers aanwezig en uit 
welke periode(n) dateren deze sporen?
5. Welke betekenis kan worden gehecht aan het 
(verspreid) voorkomen van vuurstenen artefac-
ten in het plangebied? Zijn vuurstenen artefac-
ten geassocieerd met grondsporen en/of 
vondstmateriaal en wat is de aard en datering 
van deze grondsporen?

-
servering) van archeologische grondsporen en, 
in meer brede zin, vindplaatsen? In hoeverre zijn 
vindplaatsen door ontzanding, ingraving en mo-
dern agrarisch gebruik aangetast?
8. Wat is de relatie tussen enerzijds de aan- en 
afwezigheid, aard en fysieke kwaliteit van ar-
cheologische sporen en resten en anderzijds 

etc.)? Wat is de relatie tussen de hogere en la-
gere delen van de terreinen?

-
schap van De Nielt in termen van het gebruik en 
de ontwikkeling van het gebied over de lange 
termijn (vanaf de Vroege Prehistorie t/m de Ro-

van het totaal aantal sporen, uitgesplitst 

.

Totaal

Overig

Overig 39

Vervallen 40

Recente verstoring 239

Vondstconcentratie 18

Onbekend 269

Totaal 605

Opgraving

Opgraving Becker & Van de Graaf 17263

Opgraving VUhbs 950

Totaal 18213

totaal aantal sporen, uitgesplitst naar 

Totaal

Natuurlijk

B/C-horizont 6

Bioturbatie 6

Boomval 8

Natuurlijke laag 215

Natuurlijke verstoring 3468

Vegetatieniveau 2

Totaal 3705

Antropogeen

Brandlaag 5

Beerput 1

Crematiegraf 3

Cultuur-/vondstlaag 74

Diergraf 14

Funderingssleuf 2

Greppel 185

Haardkuil/brandkuil 31

Hutkom 8

Karrespoor 5

Kelder 3

Kringgreppel 3

Kuil 1229

Laag 64

Muurwerk 6

Oven 6

Paalkuil 11944

Plaggendek 3

Ploegkrassen 1

Silo 13

Staakgat 36

Staakgatenrij 3

Uitbraaksleuf 3

Wandgreppel 251

Waterkuil 1

Waterput 9

Totaal
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meinse periode)? Wat zijn de constante en 
‘zwervende’ elementen in het landschap, hoe is 
hun samenhang en op welke wijze zijn constante 

grafveld) bepalend geweest voor de inrichting 
van het landschap?
11. Zijn er periodes waarin De Nielt niet bewoond 
dan wel in gebruik is geweest? Indien dit het ge-
val is, is hiervoor dan een verklaring te geven?

115

2. Zijn er in gebieden met geclusterd neolithisch 
vondstmateriaal aanwijzingen voor sporen en 

structuren uit het Neolithicum? 
* 3. Zijn er in de onderscheiden lagen grondspo-
ren aanwezig? Zo ja, om wat voor sporen gaat 
het dan? Vormen de sporen onderdeel van struc-
turen? Indien geen grondsporen worden waar-
genomen, zijn er dan redenen (bijvoorbeeld 
clusters van vondstmateriaal), die wijzen op de 
aanwezigheid van niet langer zichtbare (bijvoor-
beeld verbruinde) sporen? Wat zijn de oorzaken 
van eventuele goede of slechte spoorzichtbaar-
heid?
* 4. Zijn er in de sporen en lagen anorganische 
vondsten en verkoolde of verbrande organische 

 

Hoofdperiode Deelperiode Subperiode Begin Einde

Mesolithicum 8800 v.Chr. 4900 v.Chr.

Neolithicum 5300 v.Chr.- 2000 v.Chr.

Bronstijd 2000 v.Chr. 775 v.Chr.

Vroege Bronstijd 2000 v.Chr. 1800 v.Chr.

Midden-Bronstijd 1800 v.Chr. 1100 v.Chr.

Midden-Bronstijd A 1800 v.Chr. 1500 v.Chr. 

Midden-Bronstijd B 1500 v.Chr. 1100 v.Chr.

Late Bronstijd 1050 v.Chr. 775 v.Chr.

IJzertijd 775 v.Chr. 19 v.Chr.

Vroege IJzertijd 775 v.Chr. 500 v.Chr.

Vroege IJzertijd A 775 v.Chr. 625 v.Chr.

Vroege IJzertijd B 625 v.Chr. 500 v.Chr.

Midden-IJzertijd 500 v.Chr. 250 v.Chr.

Midden-IJzertijd A 500 v.Chr. 375 v.Chr.

Midden-IJzertijd B 375 v.Chr. 250 v.Chr.

Late IJzertijd 250 v.Chr. 12 v.Chr. 

Romeinse tijd 12 v.Chr. 450 n.Chr.

Vroeg-Romeinse tijd 12 v.Chr. 70 n.Chr.

Midden-Romeinse tijd 70 n.Chr. 270 n.Chr.

Midden-Romeinse tijd A 70 n.Chr. 150 n.Chr.

Midden-Romeinse tijd B 150 n.Chr. 270 n.Chr.

Laat-Romeinse tijd 270 n.Chr. 450 n.Chr.

Middeleeuwen 450 n.Chr. 1500 n.Chr.

Volle Middeleeuwen 1000 n.Chr. 1300 n.Chr.

Late Middeleeuwen 1300 n.Chr. 1500 n.Chr.

Nieuwe Tijd 1500 n.Chr. 1750 n.Chr.

Nieuwste Tijd/Recent 1750 n.Chr. heden
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resten aanwezig? Wat is de fysieke kwaliteit, 
aard en ouderdom van de vondsten? Wat is de 
aard en conservering van de organische resten in 
de sporen en onderscheiden lagen?
6. Hoe moet de aanwezigheid van de vondsten 
(organisch en anorganisch) binnen verschillende 
lagen geïnterpreteerd worden? Zijn de vondsten 
het resultaat van bewoning, beakkering of an-
dere vormen van gebruik zoals afvaldumps of 
een combinatie daarvan; wat is de aard van de 
site(s) en welke activiteiten zijn er uitgevoerd?
7. Wat is de ruimtelijke indeling van (activiteiten-
gebieden binnen) de site?
* 12. In hoeverre is de voorgestelde methode 
van veldonderzoek (zie hoofdstuk 4) geschikt 
om de benodigde gegevens te verzamelen om 
bovenstaande vragen op te lossen?

1. Het plangebied omvat onder andere een uit-
-

areaal uit de Bronstijd. Bronstijdsporen- en 

oppervlakte van ten minste vijf hectare. Waar 
waren precies de Bronstijd- (en IJzertijd-erven) 
gelokaliseerd? Welke spoortypen bevinden zich 

-
teem binnen het landschap, c.q. welk landschap-
pelijk gebruik/inrichting/beïnvloeding is er in 
deze periode waarneembaar? 
3. Welke activiteiten zijn binnen individuele 
vindplaatsen uitgevoerd en wat is de verdeling 

-
tiatie, zowel intern (binnen het individuele ne-

-
lende vindplaatsen)?
8. De Bronstijd lijkt goed vertegenwoordigd in 
het aardewerkcomplex, het overige artefact-
spectrum en de sporen. Wat zegt dat over het 
gebruik van De Nielt in de Bronstijd door de eeu-
wen heen? Zijn er perioden van continuïteit in de 
bewoning? Hoeveel bewoningsfasen zijn aan-
toonbaar en hoe verhoudt zich dit tot de beken-
de gegevens uit het noordoosten van het Land 
van Cuijk?
9. Genereer kaarten van de diverse fasen en er-

ven in de Bronstijd en Vroege IJzertijd zodat een 
opeenvolging door de tijd en het landschap heen 
getoond wordt. 

7. Er is een aantal 4e eeuwse structuren aange-

zien de erven eruit, wat is het karakter van de 
bewoning? Is er sprake van gelijktijdige erven? 
10. De Nielt lag in de buurt van het fort en de vi-
cus van Cuijk. Wat is de relatie tussen de lande-
lijke bewoning op De Nielt en de Proto-Urbane 
kern van Ceuclum? Zijn er parallelle 
ontwikkelingen zichtbaar?

-
teem binnen het landschap, c.q. welk landschap-
pelijk gebruik/inrichting/beïnvloeding is er in 
deze periode waarneembaar? Hoe verhoudt zich 
dit tot de overige sites uit de IJzertijd en Ro-
meinse tijd in de omgeving, o.a. het grafveld van 
de Heeswijkse Kampen (literatuur zie noot 22)?
12. Zijn er aanwijzingen voor specialisatie en 
daaruit voortkomend surplus? Zo ja, welke zijn 
dit en hoe is dat uit de data afgeleid? 
13. Zijn er relaties aantoonbaar tussen verschil-

-
wel binnen het onderzoeksgebied als daarbui-
ten?
14. Welke activiteiten zijn binnen individuele er-
ven uitgevoerd en wat is de verdeling daarvan 

-
-

stond?

De Nielt in het beeld dat we onder andere ken-
nen uit andere delen van Brabant zoals de regio 
Oss-Ussen? Zijn er aanwijzingen voor sociaal-

18. Genereer kaarten van de diverse fasen en er-
ven in de IJzertijd en Romeinse tijd zodat een 
opeenvolging door de tijd en het landschap heen 
getoond wordt. 

1. Bevinden zich in het plangebied archeologi-
sche sporen of resten die verband houden met 
een eventuele voorganger van de huidige boer-
derij De Nielt? Beschrijf, op basis van de archeo-
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logische en historische bronnen de ontwikkeling 
van De Nielt. 
2. Hoe was het terrein na de Romeinse tijd in ge-
bruik, bij afwezigheid van bewoning?
3. Van wanneer dateert de pseudo-es c.q. van 
wanneer dateert de oudste, archeologische spo-
ren afdekkende akkerlaag? 
4. Welke landschappelijke zones waren nog 
meer benodigd voor het gebruik van het terrein 
als kampontginning, waar bevinden deze zones 
zich en welk ophogings- dan wel verrijkingsma-
teriaal werd gebruikt voor de bemesting van het 
terrein? 
5. Zijn er in het onderhavige gebied ten tijde van 
de kampontginning meer ruimtelijke verande-
ringen (bv. verdwijnende erven) geweest? Zijn 
deze te relateren aan gebiedsoverstijgende ont-
wikkelingen i.c. de ontwikkeling van Cuijk tot 
centrale plaats of opkomst van Cuijk als machts-
basis van de heren van Malsen dan wel hun 
voorgangers (Frankische en latere Lotharingi-
sche heerschappij)?
6. Ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting: is 
er continuïteit in percelering vanaf Middeleeu-
wen tot de Nieuwe Tijd? Vallen er perceelsgren-
zen (niet alleen van huiserven, maar ook van ak-
kers) uit het onderzoeksgebied en het begin van 
het kadaster samen en van wanneer dateren 
deze grenzen dan? Verwerk de resultaten van 

-
woording.
7. Breng de historische perceleringen in kaart 
vanaf de Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd en re-
lateer de middeleeuwse en post-middeleeuwse 
archeologie hieraan. 
8. Hoe oud is de weg aan de zuidzijde van De 
Nielt? 

De volgende vragen zijn alleen relevant voor het 
noordoostelijk deel van het plangebied, waar 
zich in de ondergrond mogelijk resten van voor-
gangers van de boerderij De Nielt kunnen bevin-
den. De vragen zijn alleen van toepassing indien 
er ook daadwerkelijk middeleeuwse of post-
middeleeuwse bewoningsresten worden aange-

1. Wat is de datering van de bewoningssporen?
2. Wat is de aard van de bewoning, gebaseerd op 
het aardewerkcomplex, het artefactspectrum en 
het sporenspectrum. Wat zegt dat over het ge-
bruik van De Nielt in de post-middeleeuwen 
door de eeuwen heen? Zijn er perioden van con-
tinuïteit in de bewoning? Hoeveel bewoningsfa-
sen zijn aantoonbaar? 
3. Is er altijd maar één huis met erf geweest of 
was er sprake van meerdere gelijktijdige erven? 
Genereer kaarten van de diverse fasen en erven 
in de post-middeleeuwen zodat een opeenvol-
ging door de tijd en het landschap heen getoond 
wordt.
4. Is er een relatie tot andere Middeleeuwse 
hoevelocaties in het Land van Cuijk (verschillen 
in gebruik, status en functie tussen De Nielt en 

2. Liggen de graven solitair of is er sprake van 
een grafveld?
3. Wat is de datering en gebruiksduur van het 
grafveld c.q. de individuele graven?
4. Is er een chronologische indeling van de gra-
ven te maken? Wat is de relatie tussen een even-

-
lijktijdig? 
5. Kan op basis van het onderzoek de ligging en 
globale omvang het grafveld bepaald worden?
6. Relateer de graven en gebruikte grafrituelen 
van de periode aan uit de regio bekende graven 
en grafvelden. 
7. Bekende Zuid-Nederlandse urnenvelden uit 
de IJzertijd kenmerken zich door o.m. collectie-
ve, plaatsvaste grafvelden, het cremeren van zo-
wel mannen, vrouwen als kinderen (m.u.v. ba-

van organisch materiaal en relatief weinig, al 
dan niet meeverbrande grafgoederen. Indien 
een grafveld aanwezig is, is dit vergelijkbaar met 
grafvelden zoals die in Roermond (Musschen-
berg), Weert (Laarakkers, Boshoverheide), Sit-
tard (Hoogveld) en Cuijk (Heeswijkse Kampen) 
zijn onderzocht?
8. Kan op basis van fysisch antropologisch on-
derzoek meer gezegd worden over het geslacht, 
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-
schap?
9. Zijn er verschillen aan te wijzen in het grafritu-
eel?

van archeologische grondsporen binnen het plan-

sporen vaak minder goed bewaard gebleven, 
hoewel het vlak op deze locaties wel beter lees-
baar was. In de oorspronkelijk lager gelegen delen 
van het terrein was deze leesbaarheid juist min-
der doordat de bodem hier was verbruind. 

-
derzoek werd vermoed dat de verbruining waar-
schijnlijk aan het begin van het holoceen is ge-
vormd (zie paragraaf 5.5.1). In het voorjaar van 
2012 werd dit vermoeden versterkt bij archeolo-
gisch onderzoek op de Heeswijkse Kampen, 
slechts 800 m van De Nielt en gesitueerd in een 
vergelijkbare geologische De sporen zelf 
waren niet verbruind, al hadden ze wel vaak de 
kleur van de matrix waarin ze waren ingegraven. 
Het herkennen van sporen in de verbruiningslaag 
was hierdoor lastig, maar niet onmogelijk.
Het noordoostelijke deel van De Nielt is door be-
bouwing in de Nieuwe Tijd zwaar verstoord ge-
raakt. In dit gedeelte zijn dan ook, zelfs uit de Ro-

er wel aanwijzingen waren dat ook dit terreindeel 
in die periode bewoond was. In het westelijke 

-
schijnlijk veel sporen uit eerdere perioden uitge-
wist. De hoger gelegen terreindelen kenden hier 

vondstmateriaal uit alle perioden. Dat in deze 

Romeinse tijd zijn herkend, is met name te dan-
ken aan de kenmerkende wandgreppels van 
deze huizen. Wanneer ze enkel uit sporen van 
paalkuilen hadden bestaan, zouden er waar-
schijnlijk een stuk minder zijn herkend. 
Tot slot moet worden opgemerkt dat er op di-

(zie paragraaf 5.4.3) op De Nielt. Dit was met 

zuidoostelijke rivierduin liggen. De sporen van 

hoogste deel lagen, zijn namelijk grotendeels 
verdwenen.

De  sporen zijn gedateerd op basis van het 
vondstmateriaal, en dan voornamelijk het aar-
dewerk. De structuren konden soms gedateerd 
worden op basis van typologische kenmerken. 
Verder konden de kleur van de spoorvulling, de 

structuren eveneens aanwijzingen opleveren 
omtrent hun datering. In enkele gevallen is ge-
kozen om sporen door middel van 14C-onderzoek 
te dateren. Hieronder komen de verschillende 
dateringswijzen ter sprake.

Vondstmateriaal kan sporen over het algemeen 
goed dateren. Het gaat dan met name om aar-
dewerk, metaal en in mindere mate andere 
vondstgroepen, zoals glas, natuursteen en bak-
steen. Te Cuijk-De Nielt zijn de sporen voorna-
melijk gedateerd op basis van het aardewerk; 
een vondstgroep die rijkelijk is vertegenwoor-
digd.116 Hoewel ook het aardewerk uit de lagen 
direct boven de sporen is verzameld (in vakken 

aan de datering van de sporen zelf. Dit komt 
omdat deze vakvondsten geen scherpe datering 
geven en het onduidelijk is tot welk spoor ze ge-

-
riaal een globale indruk van de locaties van be-
woning of gebruik in bepaalde periodes. 
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Normaal gesproken levert de metaalwaar ook 
een belangrijke bijdrage aan de datering van de 
sporen en structuren. Sommige van de metaal-

zijn namelijk scherp te dateren. Voor De Nielt is 
deze bijdrage echter beperkt, aangezien deze 
scherp dateerbare vondstgroepen slechts in klei-

de Bronstijd en IJzertijd. Daarbij komt dat de 

uit een spoor.117 Desondanks konden toch enkele 
sporen en structuren op basis van de metaal-
waar scherp worden gedateerd.118 
Hoewel uit veel sporen vondstmateriaal is verza-
meld, dienen we goed voor ogen te houden dat 
het gebruik van vondstmateriaal als daterings-
middel niet zaligmakend en onproblematisch is. 
Soms is het materiaal namelijk niet goed dateer-
baar, en zelfs wanneer dat wel zo is, is de positie 
van het materiaal binnen het spoor en, daarmee, 
de relatie tussen het spoor en het materiaal van 
groot belang. Zo leveren goed gescheiden verza-
melde vondsten uit een insteek, kern of nazak ie-
der een eigen bijdrage aan de spoordatering. 
Simpel gezegd dateert materiaal uit de insteek 
vroeger dan het spoor, materiaal uit de kern ge-
lijktijdig met het spoor en kunnen vondsten uit de 
nazak veel jonger dateren dan het spoor.119 Vaak 
zijn de lagen tijdens het veldwerk echter niet goed 
onderscheiden, zodat de datering niet nauwkeu-

op velerlei wijzen in de grond terecht kunnen ko-
men. Na een eerste depositie kunnen allerlei fac-
toren er voor zorgen dat het materiaal één of 
meerdere malen verplaatst wordt (zie paragraaf 
5.4.3). Ook deze omstandigheid bemoeilijkt de 

-
noemd dat veel sporen geheel niet gedateerd 
konden worden, omdat er weinig of geen date-

120 In to-
taal konden 9 601 antropogene sporen niet wor-
den gedateerd; uit 8 604 van deze sporen is 

Voor het onderhavige onderzoek bestaat het da-
teerbare vondstmateriaal uit aardewerk (zie 

-
meinse munten (zie hoofdstuk 11). Aangezien de 
vindplaats gedurende een lange periode inten-

sief in gebruik is geweest, dienen we rekening te 
houden met fenomenen als opspit en zwerfvuil, 
die het dateren van sporen kunnen bemoeilij-
ken. In bijlage 2 zijn de verschillende typen spo-
ren en de datering per periode weergegeven.
 

14
C-dateringen

In totaal zijn vier 14C-dateringen uitgevoerd om 
meer duidelijkheid te krijgen over de datering 
van bepaalde structuren (tabel 6.3). De monsters 

-
kom, een kuil en een haardkuil. In het geval van 

14C-onderzoek de datering 

hutkom 9001 was dat niet het geval en zijn een 
munt en aardewerk leidend voor de datering van 
de structuur. De 14C-uitslag is echter niet in te-
genspraak met deze datering.
Voorts werd ook kuil 25093 door middel van 14C-
onderzoek gedateerd. De drie fragmenten aarde-
werk uit dit spoor konden de kuil namelijk niet 
met zekerheid dateren. In de kuil werden, net als 
in twee hutkommen, bij het botanisch onderzoek 

smeden van metaal. De uitslag van het 14C-onder-

Midden-Bronstijd B. Deze datering is echter pro-
blematisch, aangezien brons niet gesmeed maar 

dus niet uit deze periode kunnen dateren. De 14C 
-

nen leveren aan de datering van kuil 25093.
Een laatste 14C-datering werd uitgevoerd op een 
kuil (kuil 25068), waarvan tijdens de uitwerking 
werd vermoed dat het een haardkuil uit het Me-
solithicum betrof. De uitslag, een datering in het 

-
vestigd.

opgeleverd dat geschikt was voor dendrochro-
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nologisch onderzoek. Hoewel hout schaars is op 
de zandgronden, levert vrijwel iedere opgraving 

dat door middel van dendrochronologie geda-
teerd kan worden. Dergelijk hout kan bijvoor-

-

bevinden en hierdoor afgesloten zijn voor zuur-
stof.121 Bij het onderzoek in 2006-2007 zijn drie 

zijn echter opgegraven tot op de houtconstruc-
tie, waarna besloten is niet verder te verdiepen. 

van de houten constructie zichtbaar. 

Naast de bovengenoemde dateringsmethoden 
kunnen ook spooroversnijdingen gebruikt wor-
den als techniek om de relatieve datering van 
sporen en structuren te bepalen. In het onderha-
vige onderzoek is deze methode echter proble-
matisch gebleken.
Tijdens het door Becker & Van de Graaf uitge-
voerde veldonderzoek zijn de oversnijdingen ge-

documenteerd zoals deze zijn gezien in het vlak. 
Nieuwe inzichten uit de coupes zijn op de vlakte-
keningen echter nooit verwerkt; zij zijn enkel ge-
documenteerd in de coupetekeningen. Waar de 
waarnemingen op het vlak en in de coupe in te-
genspraak zijn, is de coupetekening als leidend 

-
gronden vaak niet als één geheel onderzocht 

-
grond, met soms enkele weken tussentijd, was 
het niet mogelijk de verschillende coupes goed 
met elkaar te vergelijken. Toch zijn de oversnij-

algemeen wel in overeenstemming met elkaar.

Structuren uit eenzelfde periode hebben veelal 

sporen een hulpmiddel zijn voor het opstellen 
van een fasering. Zo zijn er op basis van de ori-
entatie van gebouwen op het westelijke deel van 
De Nielt diverse bewoningsfases onderscheiden 
voor de Vroeg- en Midden-Romeinse tijd.

 

14
C-dateringen.

Structuur Aard Materiaal Labcode Datering (jaar BP)

8044 huis verkoold graan SUERC-40089 1945±30 19 AD-85 AD 21 BC-12 BC

1 BC-128 AD

25093 kuil houtskool SUERC-40090 3005±30 1313 BC-1210 BC 1379 BC-1336 BC

1322 BC-1153 BC

1146 BC-1129 BC

9001 hutkom houtskool SUERC-40091 1710±30 260 AD-283 AD 253 AD-405 AD

324 AD-386 AD

25068 haardkuil houtskool SUERC-40950 7945±35 7025 BC-6966 BC 7031 BC-6874 BC

6948 BC-6935 BC 6867 BC-6695 BC

6916 BC-6880 BC

6841 BC-6751 BC

6720 BC-6709 BC
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-
sprong in het Mesolithicum, het Midden- en 
Laat-Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd, de 
Romeinse tijd, De Volle en/of Late Middeleeu-
wen en de Nieuwe Tijd. De bewoningssporen 
worden hieronder per periode besproken. In ta-
bel 6.2 is een overzicht gegeven van de archeo-
logische perioden.

De vroegste aanwijzingen voor de bewoning of 
het gebruik van het onderzoeksgebied dateren 
uit het Mesolithicum. Slechts twee sporen kun-
nen aan deze periode worden toegewezen. Het 

-
ten 12 en 14, gesitueerd in het noordelijke deel 

vielen vooral op vanwege het vondstenspec-

trum. Van de 25 sporen met vijf of meer stukken 
vuursteen, zijn deze twee kuilen namelijk de eni-
ge waarin daarbij geen aardewerk is aangetrof-
fen. Het vermoeden dat het zou gaan om sporen 
uit het Mesolithicum werd bevestigd door het 
14C-onderzoek op een stukje houtskool uit kuil 
25068 (S14.4632). Deze datering plaatst de kuil 

-
cum.122

20 cm diepe kuil met steile wanden en een vlakke 
bodem. De vulling was rijk aan houtskool en kie-

vulling is de kuil als haardkuil geïnterpreteerd. Bij 
het afwerken van het spoor zijn zeven stukken 

van deze kuil is schoner en bestaat uit twee lagen. 
Hoewel de functie niet te achterhalen is, gaat het 
hier waarschijnlijk niet om een haardkuil. Bij het 
couperen zijn negen stukken vuursteen aange-

A B

C
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Voor haardkuil 25068 kan worden verondersteld 
dat deze eerder voor voedselbereiding dan voor 
verwarming is gebruikt.123 Het is, bij gebrek aan 
omliggend lithisch materiaal, echter niet goed 
mogelijk de archeologische context van deze 
haard te bepalen. Een door Groenendijk gesug-
gereerde ligging van dergelijke haardkuilen in de 
periferie van een bewoonde locatie kan dan ook 
niet worden bevestigd of ontkracht.124 Om de-
zelfde reden is een vergelijking met andere sites 
niet goed mogelijk.

Uit het Neolithicum zijn geen sporen bewaard 
gebleven. Langs de oostelijke grens van het 
plangebied zijn wel twee concentraties aarde-

-
centraties liggen echter in een laag stuifzand die 

vondstmateriaal daar terecht is gekomen, is niet 

bekend. Mogelijk is het bij erosie van de hoger 
gelegen delen weggespoeld. Het overige materi-
aal uit het Neolithicum komt verspreid over het 

scherven aardewerk, het merendeel van het 

bijlen.

Uit vier sporen is enkel aardewerk uit de Vroege 

één enkele scherf. Bij het vierde spoor zijn vijf 

Een datering van deze sporen in de Vroege 
Bronstijd is mogelijk, maar het is, gezien de ge-
ringe hoeveelheid materiaal en de positie ervan 
binnen de sporen, waarschijnlijker dat zij uit een 
latere periode stammen. Het materiaal laat het 
in ieder geval niet toe deze sporen met zeker-
heid in de Vroege Bronstijd te dateren.
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-
-

tijd dateren.125 Ze bevinden zich vooral in het 
westelijke en het zuidelijke deel van het plange-

beeld dat uit het vooronderzoek naar voren 
kwam.126 De afmetingen, vorm en, voor zover 
bekend, functie van de kuilen zijn weergegeven 
in tabel 6.4. 
Negen kuilen hebben steile wanden en een vlak-
ke bodem en worden als silo of voorraadkuil ge-
interpreteerd.127 Deze kuilen dienden om voor-
raden in op te slaan, al dan niet verpakt in een 
container van aardewerk of ander materiaal. De 
koele omgeving van de kuilen verbeterde de 
houdbaarheid van de opgeslagen producten, ze-
ker als ze met leem of mest werden afgesloten. 
Andere kuilen werden gebruikt als afvalkuil. De 
herkenbaarheid van deze categorie kuilen is af-
hankelijk van de aard van het afval. Als dit vooral 

-
sulteerd in een meer humeuze vulling, zoals 
zichtbaar bij de onderste vulling van kuil 25061 

naderhand gebruikt is als afvalkuil. Ook anorga-
nisch materiaal kan zijn gedumpt in afvalkuilen. 
Wanneer gemengd met organisch materiaal, 
komt het  anorganische materiaal verspreid door 
de vulling voor, zoals in het geval van kuil 26008. 
Als het ongemengd gedumpt is kan er echter 
ook sprake zijn van een vondstconcentratie bin-
nen de vulling. Dit lijkt het geval te zijn bij kuil 

een secundair gebruikte silo.
Hoewel de hoeveelheid en de verspreiding van 
vondstmateriaal uit de Midden-Bronstijd op een 

zijn de plaatsen van de woningen en erven niet 
herkend. Een groot probleem met sporen uit 
deze periode is de slechte zichtbaarheid in ver-
gelijking met sporen uit latere perioden. Vaak 
zijn de sporen slechts een ogenblik zichtbaar, op 
het moment dat de graafmachine net de boven-

matrix is veelal pas echt zichtbaar in de coupe. 
-

lijk te completeren en verdere sporen moeten 
gezocht worden door middel van het opschaven 
van het vlak. Daarnaast zullen de vele sporen uit 
latere perioden een groot deel van de bronstijd-
sporen hebben uitgewist.
De kuilen die wel konden worden herkend ko-
men verspreid over de westelijke en zuidooste-

van erven. Hoewel kuilen zeker onderdeel uit-
maken van bronstijderven in ruime zin, zijn er 
geen aanwijzingen dat zij hoofdzakelijk binnen 
deze erven zelf voorkomen.128 De algemene 
voorkeur voor de hogere delen van het terrein 
als woonplaats, doet vermoeden dat de erven 
hier gelegen hebben, maar de precieze plaats 

De afwezigheid van kuilen op de noordoostelijke 
rivierduintop is opvallend. Het is mogelijk dat de 

een ander gebruik van het landschap. Een an-
dere mogelijkheid is dat de grootschalige erosie 

uitgewist.

Uit de Late Bronstijd zijn vijf kuilen bewaard ge-
bleven op de hogere delen van het plangebied 

deel van De Nielt, kan niet nader gedateerd wor-
den dan in de gehele Late Bronstijd. Op basis 
van de vorm, de rechte wanden en vlakke bo-
dem, lijkt de kuil aanvankelijk als opslagkuil te 
zijn gebruikt. Naderhand zal de kuil met afval 
zijn opgevuld; in de vulling is een groot aantal 

Kuil 25064 ligt centraal in het zuidelijke deel van 

bodem die tot 30 cm onder vlakniveau is inge-
graven. De vondstassemblage valt voornamelijk 

stuks), waaronder een klopsteen, een aambeeld, 
een wrijfsteen en een fragment van een maal-
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Alle maten zijn in centimeters.

Structuur Lengte Breedte Vorm Diepte Bodem Functie

19001 (S9.2104) 124 100 ovaal 24 rond onbekend

19001 (S9.2154) 60 >50 ovaal 16 rond onbekend

19001 (S9.2169) 90 70 ovaal 24 rond onbekend

25006 220 195 rond-ovaal 60 getrapt onbekend

25013 85 72 rond-ovaal 80 vlak silo

25014 100 80 rond-ovaal 53 vlak silo

25024 230 210 trapeziumvormig 54 onregelmatig onbekend

25038 118 100 ovaal 62 vlak silo

25058 129 141 afgerond rechthoekig 79 vlak silo/afvalkuil

25060 119 >73 ovaal 41 onregelmatig onbekend

25061 105 100 afgerond rechthoekig 57 vlak silo/afvalkuil

25063 195 138 waarschijnlijk rond-ovaal 50 vlak silo/afvalkuil

25065 140 112 ovaal 24 onregelmatig onbekend

25075 126 124 rond 42 vlak silo

25082 130 102 rond-ovaal 20 onregelmatig onbekend

26008 71 66 rond-ovaal 20 rond afvalkuil

26013 107 75 ovaal 18 vlak silo/afvalkuil

26023 80 74 rond-ovaal 46 vlak silo/afvalkuil

A B

C D
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steen (zie ook paragraaf 14.2.3). De kuil is waar-
schijnlijk speciaal gegraven om dit materiaal te 
deponeren.

van de Late Bronstijd en zijn dicht bij elkaar aan-

een afgeronde bodem en is vrij donker van kleur. 
De meeste aardewerkscherven uit deze kuil zijn 
verbrand. Het is mogelijk dat het een haardkuil 

een haard in te dumpen. Kuil 26035 valt op door 
de inhoud; het grootste deel van het aardewerk 

-
neerd. De ronde vorm van de kuilbodem is wei-
nig indicatief voor de functie. De derde kuil 

een vlakke bodem en wordt daarom als opslag-
kuil geïnterpreteerd. De vulling is gelaagd en het 
uit de kuil verzamelde aardewerk is sterk gefrag-
menteerd. De kuil lijkt daarmee niet te zijn ge-
dempt of als afvalkuil hergebruikt, maar eerder 
op natuurlijke wijze te zijn opgevuld. De hoge 
fragmentatiegraad van het aardewerk onder-
steunt deze interpretatie. 
De ruimtelijke associatie van de drie laatstge-
noemde kuilen kan een aanwijzing zijn dat ze in 
dezelfde periode gegraven of gebruikt zijn. De 
twee opslagkuilen wijzen mogelijk op de locatie 
van een erf. Opslagkuilen komen echter ook bui-
ten de erven voor.129 De aard van de opgeslagen 
producten kan niet worden afgeleid uit de vond-
sten en de kuilen geven daarmee niet noodzake-
lijkerwijs de plaats van een erf aan.

-
ventien kuilen kunnen met zekerheid in de Vroe-

-
ren zijn verspreid over de hoogste delen van het 

sprake van een zekere mate van clustering. De 
resolutie in de dateringen is echter niet hoog ge-

noeg om gelijktijdigheid te kunnen veronder-
stellen.

type Oss-Ussen 2A en ligt op het zuidoostelijke 
-

west-oostzuidoostelijke richting van het duinli-
chaam. Het zuidoostelijke gedeelte van de plat-
tegrond is minder goed geconserveerd; hier zijn 
geen sporen van de wand waargenomen. Het is 
daarom mogelijk dat huis 8081 aan deze zijde 
langer is geweest dan op basis van de terugge-
vonden sporen kan worden aangenomen. De 
kernconstructie bestaat uit vijf paren binnenstij-
len en drie middenstijlen. De middenstijlen zijn 
zo geplaatst dat er een afwisseling ontstaat tus-
sen binnenstijlparen met middenstijl een bin-
nenstijlparen zonder middenstijl. Als het gebouw 
inderdaad langer is geweest, zouden er, om dit 
ritme te behouden, aan de zuidoostelijke zijde 
minimaal twee binnenstijlparen verondersteld 
moeten worden. Hoewel dergelijke lange ge-
bouwen, met min of meer eenzelfde kerncon-
structie, bekend zijn uit Breda en Goirle, past 
huis 8081 ook zonder deze hypothetische ver-
lenging goed in het beeld dat bekend is van een 
groot aantal gebouwen uit deze periode.130 

-
volg van de slechte conservering niet in te delen 
binnen een typologie. Alleen een aantal binnen-
stijlparen en de ingangspartij zijn bewaard ge-
bleven. De bovengrondse constructie is op basis 
van dit geringe aantal sporen niet te reconstrue-

-

te vergraven; het is daarmee dus waarschijnlijker 
dat de kuilen gegraven zijn nadat het gebouw 
verlaten was.

6.9A) is niet goed te reconstrueren. Een versto-
ring door een waterleiding bemoeilijkt de inter-
pretatie. Daarnaast is niet bekend of bijgebou-
wen van dit type als één- dan wel driebeukig 
moeten worden gereconstrueerd. Hierdoor is 

structuur niet om een bijgebouw maar om een 
-

ter onwaarschijnlijk; de meeste hoofdgebouwen 
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uit deze periode zijn namelijk zuidwest-noord-
-

tijdig was met huis 8081, hebben zij, ondanks de 
aanzienlijke onderlinge afstand van 50 m, wel-
licht deel uitgemaakt van eenzelfde erf. 
De functie van de kuilen uit de Vroege IJzertijd is 
divers. Het aantal afvalkuilen is toegenomen ten 
opzichte van de voorgaande perioden (tabel 
6.5). Dit kan een aanwijzing zijn dat men in deze 
periode anders omging met het afval. Een an-
dere verklaring is dat kuilen uit voorgaande peri-
oden grotendeels zijn verdwenen door natuur-
lijke erosie (zie paragraaf 5.4.3). Verder valt op 
dat de afvalkuilen uitsluitend in het noordelijke 
deel van het onderzoeksgebied voorkomen. 
In de kuilen werd veel verbrand aardewerk aan-

ovenladingen. Het feit dat er echter geen resten 
van aardewerkovens zijn teruggevonden binnen 
het plangebied strookt niet met deze interpreta-

met aardewerk beklede haardkuil (kuil 26039, 
-

namelijk bekend van de bewoning op het veen 

in West-Nederland. 
Naast de hier beschreven structuren uit de Vroe-
ge IJzertijd kan een aantal structuren niet nader 
gedateerd worden dan in de gehele IJzertijd. Het 
gaat om acht spiekers en een palissade. Deze 
structuren staan in het zwart afgebeeld in af-
beelding 6.7.

hutkom, vijf spiekers, 23 kuilen, twee kringgrep-
pels en drie graven met zekerheid in de Midden- 

vondstmateriaal uit een aantal van deze structu-
ren kan niet nader gedateerd worden dan in de 
gehele Midden- en Late IJzertijd (tabel 6.6). Dit 

kringgreppels, de drie graven, twee spiekers en 
twee kuilen. De structuren die zeker in de Late 

Structuur Lengte Breedte Vorm Diepte Bodem Functie

25021 140 119 ovaal 86 vlak silo

25031 200 200 rond 72 onregelmatig depositie

25032 94 94 rond 100 rond onbekend

25053 245 180 ovaal 55 vlak onbekend

25090 - - onregelmatig 97 vlak silo

26005 135 115 ovaal 44 rond afvalkuil

26014 100 100 rond 28 rond afvalkuil

26021 110 102 ovaal 41 afgerond onbekend

26022 107 104 onregelmatig 46 afgerond afvalkuil

26027 172 123 ovaal 58 afgerond meerdere afvalkuilen

26029 146 84 afgerond rechthoekig 44 afgerond onbekend

26030 122 103 afgerond rechthoekig 68 onregelmatig afvalkuil

26037 184 108 onregelmatig 22 onregelmatig afvalkuil

26038 261 195 ovaal 26 afgerond afvalkuil

26039 102 86 ovaal 45 vlak haardkuil

26057 365 >166 ovaal - - onbekend

26063 68 68 afgerond driehoekig 14 rond onbekend
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kringgreppel, één spieker en twee kuilen.
De lage chronologische resolutie maakt het 
moeilijk de bewoning van het onderzoeksgebied 
in de Midden- en Late IJzertijd te karakteriseren. 
Het is veelal niet mogelijk structuren te groepe-
ren en tot een fasering te komen. In een aantal 
gevallen kan verondersteld worden dat structu-
ren bij elkaar horen op basis van ligging. Dit gaat 
echter niet op voor de huizen 8003, 8004 en 

-

-

bewoningsfase van huis 8096 in de Midden-IJ-
zertijd. Het valt echter niet uit te sluiten dat ze 
bij huis 8003 moeten worden gerekend, geda-
teerd in de Midden- of Late IJzertijd. 
Met betrekking tot de categorie spiekers doet 
zich het probleem voor dat de meeste van deze 
structuren niet goed gedateerd kunnen worden. 
Algemeen zijn spiekers vanaf de Bronstijd een 
vast onderdeel van erven, al komen ze op de 
Zuid-Nederlandse zandgronden minder vaak 
voor.131 Ondanks enkele te Oss-Ussen waargeno-
men ontwikkelingstrends, is het niet mogelijk ze 
op typologische gronden te dateren.132 Om deze 
reden zullen spiekers die niet op basis van 
vondstmateriaal kunnen worden gedateerd niet 

palissade kunnen niet nader gedateerd worden 

6.8 in het zwart aangegeven.
Twee waterkuilen uit deze periode (waterkuilen 
7005 en 7009) liggen in het noordoostelijke ge-
deelte van het terrein. Zij zijn ingegraven in het 

omstandigheid wijst op een datering in de Mid-
den- of Late IJzertijd; het vondstmateriaal kan 
deze datering niet verder aanscherpen. Voor het 

geen verklaring voorhanden.

-
nen. Eerder dan een locatievoorkeur, lijkt dit 
vooral te maken te hebben met de slechte con-
servering op de rivierduintoppen. Als elementen 

ofwel gelegen op een rivierduintop, ofwel over-
sneden door een jongere structuur. De huizen 

lange zijden liggen parallel aan de hoogtelijnen 
binnen het landschap. De huizen bevinden zich 
in het westelijke en het zuidoostelijke deel van 
het terrein.
Het noordoostelijke deel van het terrein is, op 
een aantal kuilen na, leeg. Dit kan samenhangen 
met de vele verstoringen in dit deel van het on-
derzoeksgebied. De westelijke hoogste delen 
van het terrein, die leeg lijken te zijn in deze peri-
ode, zijn in de Romeinse tijd intensief bewoond. 

sporen uit de Midden- en Late IJzertijd uitgewist.

Hoofdgebouw 8065 ligt centraal aan de zuide-
lijke rand van het onderzoeksgebied en bestaat 

-

Rekem, waarvan slechts weinig parallellen be-
kend zijn.133 Hoewel er als gevolg van de 
dateringsproblematiek een zekere mate van on-

Wijchen-Bijsterhuizen het vermoeden dat dit 
huis inderdaad tot dit type gerekend moet wor-
den en dat de verspreiding binnen Nederland 
dan wellicht gerelateerd kan worden aan de ri-

134 -
den komt voor rond de overgang van de Vroege 
naar de Midden-IJzertijd. Het huis wordt geda-
teerd in de Midden-IJzertijd al is een datering in 
de Vroege IJzertijd niet uit te sluiten. Op respec-
tievelijk 30 m ten noorden en 40 m ten noord-
westen van het gebouw liggen de spiekers 13040 
en 13050. Beide spiekers zijn op basis van het 
vondstmateriaal gedateerd in de Vroege of Mid-
den-IJzertijd en kunnen gelijktijdig met het 
hoofdgebouw hebben bestaan. Dit vermoeden 
wordt versterkt door hun gelijke of haakse 

Een tweede huis dat afwijkt van de gangbare ty-

oversneden door huis 8024, wat de reconstructie 
bemoeilijkt. De gelijkgestelde buiten- en wand-
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stijlen wijzen mogelijk op een type Oss 4B, hoe-
wel de stijlen dichter opeen gesteld zijn. Een ver-
gelijking met huis B uit Wijchen-De Berendonck 

-

IJzertijd op basis van een 14C-datering en de aan-
wezigheid van zoutgootjes in de sporen.135 Het 
aardewerk uit de sporen van huis 8096 wijst 
echter op een datering in de Midden-IJzertijd.

gedateerd worden dan in de Midden- of Late IJ-
zertijd. Twee daarvan, 8053 en 8098, liggen dicht 
bij elkaar in het zuidoostelijke deel van het on-
derzoeksgebied. Een ander tweetal, huizen 8003 
en 8055, ligt op een grotere afstand van elkaar in 

alle van het type Haps/Oss-Ussen 4 en komen in 
de genoemde periode algemeen voor in het zui-
den van Nederland. 
Huis 8025, gelegen in het zuidoostelijke deel van 
het onderzoeksgebied, is op basis van het 
vondstmateriaal niet nader te dateren dan in de 

-
toont overeenkomsten met die uit Colmschate-

aantal binnenstijlen is tegen de wand ge-
plaatst.136

Soest-Ardey (ca. 50 km ten oosten van Dort-
mund) en Engter.137 Typologisch gezien vertoont 

worden en de datering van het vondstma-

Structuur Beginperiode Eindperiode

Huis 8065 Vroege IJzertijd Midden-IJzertijd

Huis 8096 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Hutkom 9007 Vroege IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 25004 Vroege IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 25005 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 25011 Vroege IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 25017 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 25027 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 25042 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 25057 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 26007 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 26010 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 26011 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 26018 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 26019 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 26036 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 26039 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 26040 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 26042 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 26059 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 26060 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 26061 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Kuil 26064 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Spieker 13010 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Spieker 13011 Midden-IJzertijd Midden-IJzertijd

Spieker 13040 Vroege IJzertijd Midden-IJzertijd

Spieker 13050 Vroege IJzertijd Midden-IJzertijd

Graf 1007 Midden-IJzertijd Late IJzertijd

Graf 1008 Midden-IJzertijd Late IJzertijd

Graf 1012 Midden-IJzertijd Late IJzertijd

Huis 8003 Midden-IJzertijd Late IJzertijd

Huis 8025 Midden-IJzertijd Late IJzertijd

Huis 8053 Midden-IJzertijd Late IJzertijd

Huis 8055 Midden-IJzertijd Late IJzertijd

Huis 8098 Midden-IJzertijd Late IJzertijd

Kringgreppel 
24002

Midden-IJzertijd Late IJzertijd

-

-

rekend worden en de datering van het 

-

stig is.

Structuur Beginperiode Eindperiode

Kuil 25041 Midden-IJzertijd Late IJzertijd

Spieker 13038 Midden-IJzertijd Late IJzertijd

Waterkuil 7005 Midden-IJzertijd Late IJzertijd

Waterkuil 7009 Midden-IJzertijd Late IJzertijd

Huis 8004 Late IJzertijd Late IJzertijd

Kringgreppel 
24001

Late IJzertijd Late IJzertijd

Kuil 26003 Late IJzertijd Late IJzertijd

Kuil 26058 Late IJzertijd Late IJzertijd



113
—

8004

80988055

805380258003

80968065

8063 8081 9070

A

B

C

D



114
—

 .

 

type Oss-Ussen 7A. Echter, bij het huis op De Nielt 
ontbreken wandgreppels en is er geen duidelijke 
indeling aan de hand van de middenstijlen. 
Naast huis 8025 ligt de min of meer gelijk 

basis van het vondstmateriaal niet nader te da-
teren dan in de gehele IJzertijd. Waarschijnlijk 
zijn huis en spieker gelijktijdig en maakten zij 
deel uit van één erf. 
Huis 8004, gelegen in het westelijke deel van het 
onderzoeksgebied, is van het type Oss-Ussen 5, 
dat tot in de Romeinse tijd voorkomt. Op basis 
van het ontbreken van gedraaid aardewerk in de 

IJzertijd gedateerd.
Het is mogelijk dat er in deze periode meer 
hoofdgebouwen op De Nielt hebben gelegen, 
die nu echter niet meer zichtbaar zijn. Zo is er in 
het uiterste oosten van werkput 148 een palen-

twee tegenoverliggende ingangen van een huis-

liggen in een sporencluster waarin veel sporen 
zijn afgedaan als natuurlijk. Omdat het niet mo-
gelijk was om uit dit sporencluster een betrouw-

-
tuurnummer toegekend. Het kan echter niet 
worden uitgesloten dat een aantal van de spo-

-

Voor deze periode van 481 jaar zijn in totaal acht 
-

eerd. Dit resulteert in een minimum gebruiks-
duur van zestig jaar per huis om tot een continue 
bewoning te komen. Een dergelijke gebruiksduur 
is waarschijnlijk echter te lang; meestal wordt 
een gebruiksduur van tussen de 25 en 35 jaar 
verondersteld.138 Een gebruiksduur van dertig 
jaar zou betekenen dat De Nielt in de Midden- 

-
bewoond was. De datering van de diverse struc-
turen is echter niet scherp genoeg voor het 
opstellen van een goede fasering, zodat deze 
berekening slechts indicatief is. Bij gelijktijdige 
bewoning van twee erven kan de periode zonder 
bewoning zelfs langer zijn dan de periode met 
bewoning.

Overige structuren

In het zuidoostelijke deel van het onderzoeksge-
-
-

dens het veldwerk als zodanig geïnterpreteerd. 
Normaliter worden hutkommen in de Laat-Ro-
meinse tijd gedateerd, maar het vondstmateri-
aal lijkt echter, op één metalen plaatje na, te da-
teren rond de overgang van de Vroege naar de 
Midden-IJzertijd. Om deze reden, en gezien het 

-
deelte van het onderzoeksgebied waar Laat-Ro-
meinse sporen nagenoeg geheel ontbreken, 
wordt deze structuur in de Midden-IJzertijd ge-
dateerd. 
Het centrale element van bijgebouw 9007 be-

-
ven de kuil kan hebben ondersteund. Het feit dat 
deze stijlen, in tegenstelling tot de stijlen van de 
Laat-Romeinse hutkommen, buiten de centrale 
kuil liggen, is een verder argument voor een da-
tering in de Midden-IJzertijd. 
Andere ijzertijdstructuren die als hutkom werden 
geïnterpreteerd zijn weinig bekend. Wel werd op 
ca. 5 km ten oosten van Cuijk, te Milsbeek, een 
structuur als hutkom benoemd. De kuil van deze 
structuur is echter niet rechthoekig maar rond en 
er werden geen stijlen herkend.139 Het is mogelijk 
dat dergelijke structuren niet als hutkom maar 
als opslagplaats gezien moeten worden.
Naast het bijgebouw werden, verspreid over het 
oostelijke deel van het onderzoeksgebied, drie 

1012. Zie hoofdstuk 17 voor een analyse van de 
crematieresten). Deze graven hebben een on-
derlinge afstand van respectievelijk 52, 150 en 
163 m; er is dus geen sprake van een grafveld. In 
slechts één geval, graf 1008, is een crematieres-
tendepot (een concentratie verbrand bot) aan-

is met een diameter van 67 cm groter dan de 
concentratie crematieresten, die een diameter 

-
matieresten in een doek of een container van 
vergankelijk materiaal ter aarde besteld. De vul-
ling van de kuil is licht van kleur en er zijn geen 
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aanwijzingen voor het meebegraven van brand-
stapelresten. Dit is wel het geval bij de twee an-
dere graven, waar de spoorvulling vrij donker 
van kleur is en de crematieresten verspreid over 

bestaat uit een ronde of ovale kuil met een dia-
meter van 41 cm. De bodem is eveneens rond 
van vorm en is ingegraven tot 31 cm onder het 
vlakniveau. De kuil van graf 1012 is rechthoekig 

-
dem, 49 cm onder vlakniveau. Enkel bij dit 
laatstgenoemde graf is buiten de crematieresten 

scherven aardewerk die niet nader te dateren 
zijn dan in de Late Bronstijd of de Vroege IJzer-
tijd, 29 fragmenten vuursteen, een eindfragment 
van een zandstenen wetsteen en tien hoekige  
fragmenten natuursteen. Onder het vuursteen 
bevinden zich veel potlids, stukken die afge-

-
rige fragmenten vertonen eveneens sporen van 
verbranding. Het is mogelijk dat het vondstma-
teriaal intentioneel is meeverbrand op de brand-
stapel. Het graf is echter ingegraven in stuif-

gezien het feit dat het grootste deel van de be-
volking in de Vroege IJzertijd werd begraven in 
urnenvelden, is het echter waarschijnlijker dat de 
scherven en het vuursteen als zwerfvuil moeten 
worden beschouwd.140 Een datering van de gra-
ven kan niet nauwkeuriger worden gesteld dan 
de Midden- of Late IJzertijd. 
Bij geen van de graven werd een randstructuur 

van het onderzoeksgebied, en in het westen, zijn 
wel twee kringgreppels gedocumenteerd, die 
mogelijk als randstructuren van twee extra gra-
ven kunnen worden beschouwd (kringgreppels 
24001 en 24002). Binnen deze kringgreppels zijn 
echter geen sporen van een crematiegraf, vlak-

24001 is afgerond rechthoekig en meet ca. 6,25 x 
5,80 m. De greppel is al bij het vooronderzoek in 
2001 herkend en werd destijds als grafmonu-
ment geïnterpreteerd.141 Getuige de dagrappor-

2006 speciaal gelet op de mogelijke aanwezig-
heid van een begraving, maar werd niets aange-

-
dewerk, gedateerd in de eindfase van de 

post quem 
voor deze structuur. De andere kringgreppel 
(24002) bestaat uit een regelmatig, halfrond 
deel met een doorsnede van 4,20 m en een on-
regelmatig deel. Dit onregelmatige gedeelte is 
na het couperen als natuurlijk geïnterpreteerd 
en het is dan ook niet zeker of de greppel oor-
spronkelijk geheel rond of halfrond is geweest. 
Een mogelijke parallel voor een halfronde kring-
greppel is bekend uit Driebergen, waar deze ook 

-
 142 Te Geldermalsen-Hondsgemet wer-

den diverse kringgreppels gedocumenteerd die 
spiekers omgaven.143 Ook voor de kringgreppels 
zonder sporen van spiekers, werd aangenomen 
dat er oorspronkelijk wel spiekers hebben ge-
staan. Het is goed mogelijk dat ook de kring-
greppels op De Nielt op deze manier moeten 
worden begrepen. Het vondstmateriaal uit 
kringgreppel 24002 is niet nader te dateren dan 
tussen de Bronstijd en de Vroeg-Romeinse tijd. 
Voor de genoemde parallel van Driebergen is 
een datering in de Midden- of Late IJzertijd 
waarschijnlijk. 
Kuilen uit deze periode komen verspreid over 
het gehele onderzoeksterrein voor. Het aandeel 
kuilen dat in de Midden-IJzertijd gedateerd kan 
worden is in vergelijking met het aantal kuilen 
uit de Late IJzertijd opvallend groot. Mogelijk 
werden de functies van de midden-ijzertijdkui-
len in de Late IJzertijd door anderssoortige struc-
turen vervuld. 

-
gronden toegewezen (zie tabel 6.7). Voorts kon-
den 21 bijgebouwen, zes spiekers, 159 kuilen, drie 
greppelsystemen en zeven haardkuilen in de Ro-
meinse tijd worden gedateerd. In deze paragraaf 



117
—

 

worden deze sporen besproken en gefaseerd, 

deze periode zo goed mogelijk in beeld wordt ge-
bracht. In het onderstaande komt allereerst de 
problematiek van deze fasering aan bod. Vervol-
gens worden achtereenvolgens de verschillende 
fases, namelijk die van de Vroeg-Romeinse tijd, 
de Midden-Romeinse tijd en de Laat-Romeinse 
tijd, besproken. Afsluitend worden de resultaten 
in een breder kader bediscussieerd. 

-
den waren de hoofd- en bijgebouwen uit de Ro-
meinse tijd, met uitzondering van de spiekers, 
over het algemeen goed herkenbaar. Veel van 
deze gebouwen hadden namelijk wandgreppels 
die tijdens het opgraven meestal goed zichtbaar 
waren. Hoewel sommige gebouwen met wand-
greppels al voorkwamen in de Late IJzertijd (glo-
baal de 1e eeuw v.Chr.), stammen de meeste be-
kende gebouwen van dit type uit de Romeinse 
tijd.144

maken van een fasering was echter geen gemak-
kelijke opgave. Hiervoor is een aantal redenen te 
geven die hieronder worden besproken.
Allereerst ontbreken sporen die structuur aan-

-
pels (die direct rond een huis liggen), erfgreppels 

en palissades, vrijwel volledig. Alleen een frag-
mentarisch bewaard gebleven erfgreppel uit de 
Midden-Romeinse tijd en twee eveneens frag-
mentarisch bewaard gebleven mogelijke neder-

van deze situatie kunnen vrijwel geen erven wor-
den onderscheiden. Daarnaast ontbreekt hiermee 
een goede dateringsmogelijkheid, aangezien 
greppelsystemen over het algemeen goed te da-
teren zijn. 
Als tweede reden kan worden genoemd dat 

bij het toewijzen van een structuur aan een be-
woningsfase. Kleine afwijkingen in graden kun-
nen al onduidelijkheden veroorzaken bij een 
dergelijke fasering. Daarnaast blijkt het aantal 

dat in de kleuren blauw (vier), oranje (vijf) en 
groen (acht) staat aangegeven - in totaal zeven-
tien hoofdgebouwen - is niet gelijk aan het aan-
tal gele (één), donker bruine (één), lichtbruine 
(twee), donkergroene (één) grijze (twee), rode 
(één) en paarse (één) huizen. Deze aantallen ma-
ken duidelijk dat er een ongelijke verdeling ont-
staat bij een relatieve fasering enkel op basis van 

-
-

6.13 en 6.14). Een deel van de gebouwen is ge-

een ondiepe laagte; zij volgen het grillige ver-
-

pen, met de ondiepe depressie erlangs, hebben 
-

paald. Als gevolg van deze landschappelijke situ-
-

taties dus goed tot dezelfde bewoningsfase 
hebben behoord. Een aantal andere gebouwen 

het rivierduin of in de ondiepe depressie; in deze 
-

der belangrijke factor. Op het moment dat de 
-

pressie reeds deels opgevuld en de duintop ge-
nivelleerd. 

-
ring van het vondstmateriaal uit de sporen van 
de gebouwen. Hoewel uit de sporen van de 
meeste structuren aardewerkvondsten zijn ver-
zameld, is veel van dit materiaal slecht bruikbaar 

niet meer dan een globale indruk van de date-
ring van een structuur. Hierdoor zijn gebouwen 
vaak niet nader te dateren dan in de Vroeg-, 
Midden- of Laat-Romeinse tijd en in het slecht-
ste geval alleen in de Romeinse tijd. Dergelijke 
brede dateringen zijn voor het vaststellen van 
een fasering en het bepalen van het aantal ge-
lijktijdige gebouwen niet goed bruikbaar. 
Als laatste punt kan dan nog de typologie van de 
gebouwen worden genoemd. Doordat voor de 
zandgronden een uitgebreide typologie is opge-
steld op basis van het grootschalige nederzet-
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Structuur Begindatering Einddatering Type Lengte (m) Breedte (m) Richting

8002 40 100 Oss-Ussen 9 19,5 6,5 O-W

8003 -500 -19 Oss-Ussen 4B 12 6 O-W

8004 -200 -19 Oss-Ussen 5A 31 6 WZW-ONO

8006 80 130 Oss-Ussen 8B 12,3 7 O-W

8007 -19 40 Oss-Ussen 7A 12,5 5,3 NO-ZW

8008 60 130 Oss-Ussen 8B 14 - 25 6 WNW/OZO

8010 175 250 Oss-Ussen 8B 12,6 5,3 NNO-ZZW

8013 1400 1450 Dommelen A1 17 4 N-Z

8020 100 200 De Horden 1A 12 6 O-W

8021 50 150 Oss-Ussen 7B 18 7,2 O-W

8022 300 350 De Horden 3A 19 6 ONO-WZW

8023 40 70 onbekend 14 5,4 O-W

8024 70 150 De Horden 1A 13,75/35,50 6,5 O-W

8025 -700 -19 onbekend 20 6,3 O-W

8026 200 300 Geldermalsen-Hondsgemet huis 9/10 9 6,8 O-W

8027 200 260 Tiel Passewaaij huis 20 21 8,4 N-Z

8028 125/150 200 Oss-Ussen 8B 23 5,5 O-W

8029 150 200 De Horden 1A 8 4,3 O-W

8030 150 200 De Horden 1A 10 4,6 O-W

8031 200 250 De Horden 1A 15,5 5,75 O-W

8032 75 125 Oss-Ussen B1 12,85 5 O-W

8033 40 70 Oss-Ussen 8A 13,85 5,3 O-W

8036 25 70 onbekend 15 5,85 O-W

8042 -19 40 onbekend 11,6 4,7 O-W

8044 100 150 Oss-Ussen 8A 20,5 5 O-W

8053 -500 -19 Oss-Ussen 4A 13,9 5,85 O-W

8055 -500 -19 Oss-Ussen 4 8,4+ 6,45 N-Z

8057 275 350 Oss-Ussen 7A 16,55 5,2 NO-ZW

8062 70 125 De Horden 1A 12,4 5,3 O-W

8063 -500 -400 Someren/Breda 9,3 2,05 NW-ZO

8064 -19 70 onbekend 10+ 4 O-W

8065 -700 -250 9,4 5,8 NW-ZO

8067 100 150 onbekend 5,2+ 5 O-W

8068 30 70 De Horden 3A 20 6 O-W

8081 -700 -500 Oss-Ussen 2A 16+ 7 WNW-OZO

8096 -500 -250 onbekend 15 6 O-W

8098 -500 -250 Oss-Ussen 4 18 7 O-W

8113 1800 1900 steenbouw 4,55+ 2,95+ N-Z

8114 30 70 De Horden 1A 8,4 4,6 O-W

8115 1000 1300 Dommelen A1 10,8 3,8 N-Z
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tingsonderzoek in Oss-Ussen, weten we veel 
over de huistypologie van de Brabantse Maas-
kant.145 -
derzoek uitgevoerd in het Rivierengebied.146 On-
danks het feit dat de structuren van De Nielt 

hun datering problematisch. Dit komt allereerst 
doordat verschillende onderzoekers tot verschil-
lende dateringen komen voor sommige gebouw-
typen. Daarnaast geldt voor veel typen een brede 
dateringsrange
van sommige gebouwtypen op De Nielt, zoals 
vastgesteld op basis van het vondstmateriaal, af 
van de in de literatuur genoemde dateringen.
Voor ieder huis van De Nielt is op basis van de 
verschillende dateringsmogelijkheden een date-
ring bepaald waarbinnen de gebruiksfase valt. In 

-
fases van de respectievelijke huizen uitgezet op 
een tijdsbalk. 

Inleiding
Met betrekking tot de Vroeg-Romeinse periode 
speelt de problematiek omtrent de veelal moei-

de Romeinse tijd een rol. Zo zijn de reeds ge-
noemde huizen van het Haps/Oss-Ussen type 4 
(huizen 8003, 8053, 8055 en 8098) en het Oss-
Ussen type 5 (huis 8004) niet nader te dateren 
dan in de Midden- en Late IJzertijd. Verder was 
het niet mogelijk om de huizen 8007 en 8042 
overtuigend in de Late IJzertijd te dateren, maar 
zijn deze vanaf de Vroeg-Romeinse tijd geda-
teerd. Desondanks kan niet worden uitgesloten 

Late IJzertijd.147

Ook het vondstmateriaal verheldert het beeld 
van de overgangsperiode niet. Slechts weinig 
voor deze periode kenmerkende vondsten, zoals 
bijvoorbeeld Keltische munten of La Tène-glas, 

-

De Vroeg-Romeinse bewoning op De Nielt kan 
op basis van Romeins importaardewerk worden 
vastgesteld in het eerste kwart van de 1e eeuw 

n.Chr. Zo werd in werkput 38 een gordelbeker 
Holwerda BW9/Deru P29 (V38.7320) aangetrof-
fen, die in ieder geval een aanwijzing is dat het 
terrein reeds in de Augusteïsch-Tiberische peri-

7.43).148

Romeinse tijd te bestaan uit twee erven, gesitu-
eerd op het noordoostelijke en zuidwestelijke 
rivierduin. Het gaat om de erven van huizen 

-
gegeven in geel). Beide huizen zijn gebouwd op 

locatie van deze erven). Deze twee nieuwe erven 
liggen op de zuidwestelijke duintop. Huis 8036, 
op het derde erf, zou al vanaf het begin van het 
tweede kwart van de 1e eeuw n.Chr. kunnen zijn 
gebouwd. Huis 8033, dat tot het vierde erf is ge-
rekend, dateert mogelijk iets later, namelijk van-
af ca. 40 n.Chr. 
Waarschijnlijk worden de eerste huizen (8007 en 
8042) al vervangen in het tweede kwart van de 
1e eeuw n.Chr. De nieuw gebouwde huizen zijn 
huizen 8002 en 8068. Op het derde erf kan aan 
het einde van het tweede kwart van de 1e eeuw 
huis 8036 vervangen zijn door huis 8023. Moge-
lijk zijn de huizen 8036 en 8023, hoewel ze op 
hetzelfde erf gesitueerd zijn, echter deels gelijk-
tijdig. Dat de huizen zo snel vervangen worden 
zal ongetwijfeld te maken hebben met hun le-
venscyclus, die meestal niet langer is dan ca. 30 á 
40 jaar. 
In de loop van de 1e eeuw n.Chr. worden weer 
nieuwe huizen gebouwd, te weten huizen 8021 

tot in de Midden-Romeinse tijd en zijn aan deze 
fase toegekend. Het is niet ondenkbaar dat som-
mige gebouwen een tijdje naast elkaar hebben 

-
schijnlijk niet groter dan de drie tot vier gelijktij-
dige erven.
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De huizen 8007 en 8042 dateren op basis van 
het aardewerk uit het begin van de Romeinse 
tijd en zijn, zoals aangegeven, de vroegste ge-
bouwen uit deze periode. Het zijn kleine twee-
beukige gebouwen die respectievelijk 12,5 x 5,3 
en 11,6 x 4,7 m meten. Alleen bij huis 8007 kon 
het type (Oss-Ussen 7A) worden vastgesteld. 
Ook de gebouwen uit de volgende fase (huizen 
8036, 8023 en 8064) zijn tweebeukig van grond-

plan en relatief kort en smal (zie tabel 6.7). Al-
-

lijk een grotere (20 x 6 m), deels twee- deels 

De datering van dit huis 8068 (tussen ca. 30-70 
n.Chr.) is voor een gebouwtype van het Oss-Us-
sen 9A of De Horden 3 tamelijk vroeg. Deze da-
tering kon echter nauwkeurig worden bepaald 
op basis van het aanzienlijke aardewerkcomplex 

Huis 8006

Huis 8007

Huis 8008

Huis 8010

Huis 8020

Huis 8021

Huis 8022

Huis 8023

Huis 8024

Huis 8026

Huis 8027

Huis 8028

Huis 8029

Huis 8030

Huis 8031

Huis 8032

Huis 8033

Huis 8036

Huis 8042

Huis 8044

Huis 8057

Huis 8062

Huis 8064

Huis 8068

Huis 8114

Huis 8002

Huis 8067

0-19 50 100 150 200 250 300 350 400

Vroeg-Romeinse tijd Midden-Romeinse tijd Laat-Romeinse tijd
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wand.

 

²
 

 

7.4.4, huis 8068). Hoewel huizen van het type De 
Horden 3A, maar ook 3C (zonder buitenstijlen, 
zoals op De Nielt), in de 1e eeuw n.Chr. kunnen 
worden gedateerd, is deze vroege datering 
slechts gebaseerd op enkele gebouwen.149 Dit in 
tegenstelling tot gebouwen van het type 3B uit 
Wijk bij Duurstede-De Horden en Tiel-Passe-
waaij, die wel buitenstijlen hebben en later date-
ren, namelijk in de 2e eeuw n.Chr.150 De datering 
van huis 8068 is een bevestiging dat deels twee- 
en deels driebeukige gebouwen al in de eerste 

Twee gebouwen (8002 en 8114) hebben een da-
tering die zowel in de Vroeg- als Midden-Ro-

1e eeuw n.Chr. Huis 8002 meet 19,5 x 6,5 m en is 
aanzienlijk groter dan de meeste gebouwen uit 
de vroegste fase. Dit huis is net als 8068 een 

het type Oss-Ussen 9 en wordt gedateerd tussen 
ca. 40 en 100 n.Chr. Op basis van deze datering 
zou verondersteld kunnen worden dat mogelijk 

ongeveer gelijktijdig deels twee- deels driebeu-
kige woonstalhuizen (huizen 8068 en 8002) zijn 
opgericht. Er moet daarbij echter rekening wor-
den gehouden met het feit dat huis 8002 minder 
nauwkeurig gedateerd is dan huis 8068. De 

is slecht geconserveerd, waardoor het type en de 
omvang niet goed konden worden vastgesteld. 
Mogelijk gaat het om een huis van het type De 
Horden 1A. 

verscheidenheid. Zoals gezegd gaat het om kor-
te, smalle gebouwen, ondermeer van het type 

-
den die overeenkomsten vertonen met het Alp-
hen-Ekeren type en het Oss-Ussen type 7 en 8. 

de 1e eeuw n.Chr. lijken de gebouwen langer en 
breder te worden. In deze periode dateert ook 

hoofdgebouwen. 
In de categorie bijgebouwen kunnen slechts 

weinig structuren aan de vroegste Romeinse pe-
riode worden toegewezen. Het gaat dan over 
het algemeen om kleine, vooral vier- of zespa-
lige spiekers. Een groot aantal van deze spiekers 
is ontdekt in de palenzwerm, maar het is onmo-
gelijk om deze goed te dateren (zie ook para-

dat het aantal spiekers in de Vroeg-Romeinse 
tijd afneemt in vergelijking met de Late IJzer-
tijd.151 Mogelijk houdt deze ontwikkeling verband 
met veranderingen in de omvang (groter) en 
constructie (vliering) van de huizen, waardoor 
meer interne ruimte voor opslag ontstond. Zo is 
op De Nielt vastgesteld dat de huizen toenemen 
in omvang en dat een nieuw huistype werd geïn-
troduceerd; het deels twee- en deels driebeukige 
huis. Pas in de loop van de 1e eeuw n.Chr. ver-
schijnen bijgebouwen die het niveau van de een-

vierkante gebouwtjes met een wandgreppel, 
twee middenstijlen in of net buiten de wanden, 
en hoekpalen. Hierbij moet worden opgemerkt 

vroege representanten zijn van dit type en hier-
door enigszins afwijken. De verschillende gebou-

Nielt vormen echter wel een homogene groep 
(bijgebouwen 9011, 9012, 9015, 9043, 9056 en 
9057).152 -
rallellen.  

Overige sporen en structuren

Naast de hoofd- en bijgebouwen konden ook 
kuilen en losse paalkuilen tot de Vroeg-Romein-
se tijd worden gerekend. De functie van deze 
kuilen is vaak onbekend. In een aantal kuilen is 

-
schrijvingen van deze aardewerkassemblages 
paragraaf 7.3). Andere kuilen zijn geïnterpreteerd 
als silo en binnen huis 8068 werd een kelderkuil 

aangeduid (aangeduid met de cijfers 1 en 2) met 
kleine geïsoleerde clusters Vroeg-Romeinse spo-
ren; paalkuilen en kuilen. Deze clusters liggen 
niet in de buurt van een hoofdgebouw uit deze 
periode. 



127
—

8036

8033

80428007

8064

8068

8023

81148002



128
—

Vroeg-Romeinse periode worden toegewezen. 
Aan de noordzijde van het plangebied, in of in de 
nabijheid van de depressie, werden vijf water-

-
der dan Romeins konden worden gedateerd 

Inleiding
Voor deze periode was het vaak niet mogelijk 
om gebouwen met een marge kleiner dan 70 

jaar te dateren. Soms konden gebouwen zelfs 

gedateerd op basis van het aardewerk. Deze on-

-
laas relatief globaal is. Wel is duidelijk dat de 
drie en mogelijk zelfs vier Vroeg-Romeinse erven 

-
lopen in de Midden-Romeinse tijd. 
    

Aan het begin van de Midden-Romeinse tijd 

Lieshout 80

Mierlo-Hout

Brandevoort 12

Brandevoort 13

Oss-Zomerhof B2

Lieshout 412

Cuijk-De Nielt

Deurne 509

Deurne 530

Deurne 529Deurne 528

Someren 303

Someren 311

9015

9043 9011
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(rond ca. 70 n.Chr.) bestaan er drie tot vier gelijk-

huizen die bij deze erven horen zijn 8002, 8024, 
8032 en 8114. Van de huizen 8002 en 8114 is 
vastgesteld dat ze mogelijk zonder onderbreking 
doorlopen van de Vroeg- tot in de Midden-Ro-
meinse tijd. Ook huis 8021 (erf 3) kan op basis 
van het aardewerk mogelijk al vanaf het midden 
van de 1e eeuw n.Chr. worden gedateerd, hoewel 

aan de huizen 8006, 8008 en 8028, waarvan de 
eerste twee vanaf het begin van de Midden-Ro-
meinse tijd worden gedateerd. Huis 8021 wordt 
daarom een fase later geplaatst dan huis 8024, 

de rand van het rivierduin, doen vermoeden dat 
dit gebouw tot de vroegste uitleg van de neder-

langdurig een huisplaats, bewoond vanaf 25 tot 
125/50 na Chr., waarbij de huizen 8036, 8023 en 
8024 elkaar opvolgen. Huis 8021 zou al rond ca. 
100 n.Chr. gebouwd kunnen zijn en is in dat geval 
deels gelijktijdig met huis 8024, dat tot hetzelfde 

erf gerekend is. 
Op erf 1 liggen huizen 8002 en 8006 zo dicht bij 

6.21). Waarschijnlijk volgen deze gebouwen el-
kaar op, waarbij gebouw 8002 vroeger dateert. 
Huis 8008, gelegen op het zuidwestelijke deel 
van erf 1, is waarschijnlijk deels gelijktijdig met 
huis 8006, maar het is ook mogelijk dat huis 
8008 huis 8006 direct opvolgt. 
Rond het midden van de 2e eeuw n.Chr. treedt 
een ingrijpende verandering op binnen de ne-

en 6.21) lijkt dan verlaten te worden. Gebouwen 
van na 150 n.Chr. zijn op dit erf niet meer aan-
wijsbaar.153 Daarentegen blijven de drie erven in 
het zuidwesten (1, 3 en 4) wel in gebruik, al is het 
mogelijk dat ze samengevoegd worden tot twee 
erven. Op deze locatie wordt een nieuwe greppel 
(structuur 14000) gegraven die de grens tussen 
twee erven markeert. Langs deze greppel wordt 

Chr. een erf ingericht dat bestaat uit een hoofd-
gebouw (huis 8027) en meerdere bijgebouwen 
(zie hieronder). Waarschijnlijk vindt de inrichting 

A B

C
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van dit erf echter al eerder plaats, namelijk rond 
150 n.Chr. Enkele huizen (huizen 8029, 8030 en 
8031), te dateren vanaf deze periode, worden 
dan immers langs de genoemde erfgrens ge-
bouwd, waarbij ze deze respecteren. 
Hoewel het aantal erven afneemt van vier naar 
twee of drie, vindt er in de Midden-Romeinse 
tijd mogelijk een intensivering van de landbouw 
plaats. Kleine spiekers verdwijnen en er worden 
grotere bijgebouwen (schuurtjes) gebouwd. Te-
vens neemt het aantal bijgebouwen toe. Ook 
wordt een horreum (structuur 13101) gebouwd in 
deze periode. Deze ontwikkelingen, die mogelijk 
al aan het einde van de 1e eeuw n.Chr. beginnen, 
wijzen in de richting van surplusproductie. An-
dere aanwijzingen voor surplusproductie zijn het 
al genoemde verlengen van de huizen en het 
verschijnen van de eerste echte bijgebouwtjes in 
de laatste fase van de Vroeg-Romeinse tijd.

Midden-Romeinse tijd toegewezen. Twee van de 
hoofdgebouwen (huizen 8002 en 8114) zijn al 
behandeld in het bovenstaande stuk over de 
Vroeg-Romeinse tijd. Deze gebouwen worden 
op basis van het aardewerk gedateerd tussen ca. 
50 en 100 n.Chr. 
Gebouwen 8006, 8008, 8024, 8032 en 8062 
hebben een aanvangsdatering die ligt aan het 
begin van de Midden-Romeinse tijd, ca. 70 n.

jaren schelen. De vijf genoemde huizen hebben 
een tweebeukig grondplan. Het zijn smalle, kor-
te gebouwen (zie tabel 6.7), al zijn twee ervan 
(8008 en 8024), verlengd. Ze zijn ingrijpend ver-
bouwd; de lengte van gebouw 8008 varieert tus-
sen de 14 en 25 m en die van gebouw 8024 zelfs 
tussen de 13,75 en 35,5 m. Bij huis 8024 is voorts 
niet uitgesloten dat het in een latere fase weer 
verkleind is. Uit deze verbouwingen kan worden 
afgeleid dat de huizen lang in gebruik zijn ge-
weest. Dit maakt het moeilijk ze exact te dateren 
op basis van vondstmateriaal, mede omdat bij 
verbouwingen daterend materiaal zal zijn ver-
plaatst. 
In de vroege Midden-Romeinse tijd en geduren-
de de gehele 2e eeuw zijn vrijwel alle hoofdge-

bouwen tweebeukig. Deze gebouwen zijn voor-
namelijk gerekend tot de type Oss-Ussen 8 en in 
mindere mate tot het  type Oss-Ussen 7. Een 
grote groep (zeven gebouwen) is gerekend tot 
het de Horden type 1a; een variant op het type 
Alphen-Ekeren. De tweebeukige hoofdgebou-
wen blijven gangbaar tot ver in 3e eeuw n.Chr., 
getuige de huizen 8021, 8028, 8010, 8030 en 

-
meen kleine gebouwen, met als uitzondering het 
23 m lange huis 8028. Gebouwen met een deels 

in de Midden-Romeinse tijd niet meer voor. Pas 
-

de paragraaf Laat-Romeinse tijd). In de vroege 
3e eeuw wordt op De Nielt wel een nieuw ge-

heden onbekend was in de Brabantse Maaskant. 
Gezien de unieke status van dit huis (huis 8027) 
wordt het in de volgende paragraaf uitgebreider 
besproken. 
De bijgebouwen vormen blijkbaar een relatief 
plaatsvast element binnen de erven. Zo zijn bij-
gebouwen 9072, 9013 en 9012 op dezelfde plaats 
herbouwd en is bijgebouw 9011 de opvolger van 
spieker 13162. De bijgebouwen liggen voorna-
melijk tussen de hoofdgebouwen in het weste-
lijke deel van het plangebied. 
In deze periode wordt ook een horreum opge-
richt. Dit opslaggebouw bestaat uit een centrale, 

Een dergelijke constructie voorkwam dat onge-
dierte bij het opgeslagen graan kon komen. Bui-

die een vierkant van 8,4 x 8,3 m vormden. Deze 
palen droegen het dak van het horreum. Waar-

maar gezien het feit dat zij geen sporen hebben 
achtergelaten, is over de plaats daarvan niets 
bekend. 

Hoofdgebouw 8027154

Huis 8027 is een bijzonder hoofdgebouw. In dit 
gebouw zijn niet alleen een muntschat (zie 
hoofdstuk 12) en een bronsdepot met fragmen-

-
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vonden, ook is het gebouwtype afwijkend van 
de gebruikelijke gebouwen op de zandgronden. 

De einddatering van het gebouw ligt namelijk 
kort na 253 n.Chr; de datering van de sluitmunt 
uit de muntschat. Dit is een uitzonderlijk late, 
maar ook zeer nauwkeurige einddatering voor 
een gebouw. Op grond van deze einddatering 

3e eeuw n.Chr. worden gedateerd. Onduidelijk is 
of de genoemde muntschat uit dit huis een klei-

muntschat overleden of zijn de bewoners van de 
-

nen?155 Met betrekking tot deze laatste mogelijk-
heid kan worden opgemerkt dat in het vondst-
materiaal geen overtuigende indicaties zijn 

en de Laat-Romeinse tijd. Toch kan een derge-
lijke hiaat niet worden uitgesloten, aangezien 
voor de periode van ca. 260 tot 300 n.Chr. geen 
duidelijke gebouwen aanwijsbaar zijn op De 
Nielt. 

8,4 x 21 m. De dragende constructie bestaat uit 
zes gebinten, waarbij de gebintstijlen ca. 5,2 tot 

-
sen de 2,6 en 3,8 m lang. In het zuidelijke deel 
van het gebouw is de wandgreppel gedeeltelijk 
bewaard gebleven. Rondom het huis zijn dak-

-
gelmatige tussenafstand van ca. 3 m. Het ge-

156 Dit ge-
-

denstijlen ontbreken. Het gebouw is iets groter 
dan dat van De Nielt en de fosfaatplekken die 

8027 eveneens vee gestald was, kon niet worden 
vastgesteld. Ook het Tielse huis 20 kon scherp 
worden gedateerd op basis van een andere ver-
rassende overeenkomst; een muntschat. De 
muntschat van Tiel dateert vroeger dan die van 
De Nielt, namelijk uit het eerste decennium van 
de 3e eeuw n.Chr. Ook twee andere gebouwen 

uit Tiel, (huizen 22 en 31) vertonen overigens 
overeenkomsten met huis 8027 van De Nielt. 
In de zuidelijke korte kant van huis 8027 bevindt 
zich een wandgreppel die een kleine rechthoek 
vormt. Mogelijk gaat het hier om een slaapver-
trek. Dit soort kleine afgescheiden delen kan wel 
vaker onderscheiden worden, zoals wederom te 
Tiel-Passewaaij, waar bij een groot hoofdge-
bouw eveneens een klein deel van het gebouw is 
voorzien van een wandgreppel.157 Een andere 
ruimte in huis 8027 kon, op basis van de metaal-
analyse (zie hoofdstuk 10), als een werkplaats 
voor metaalbewerking worden geïnterpre-
teerd.158 Naast landbouw werden dus binnen de 

-
oefend.

Het erf van huis 8027 werd gecompleteerd met 
vier bijgebouwen, waarvan twee spiekers en 
twee kleine rechthoekige bijgebouwtjes. Het is 
echter onduidelijk of deze bijgebouwen gelijktij-
dig zijn. Wanneer dit wel zo is, ontstaat een open 
ruimte (werf of koer) tussen het hoofdgebouw 
en de bijgebouwen.

Overige sporen en structuren
Naast de al genoemde erfscheiding, die bestaat 
uit fragmenten van een ondiepe smalle greppel 
en een palissade (structuur 14000), zijn 55 kuilen 
aan de gehele Midden-Romeinse toegewezen. 
Over deze kuilen valt niet veel meer te vermelden 

vooral opvalt is dat, in tegenstelling tot de Vroeg-
Romeinse tijd, vondstrijke kuilen ontbreken.

noordoostelijke hoek van de vindplaats; een na-
tuurlijk gevormde depressie (structuur 26044; 

-

duin ergens in de periode tussen de Midden-
IJzertijd en de Midden-Romeinse tijd uitgebla-

zeer grillige blowout, welke deels zal zijn vergroot 
en vervormd als gevolg van erosie door water. In 
deze laagte, die werd opgevuld met bruin hu-
meus zand en zeer veel vondsten, vormde zich in 
de loop der tijd een venbodem (zie hoofdstuk 5, 

-
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stenspectrum laat zien dat de meeste vondsten 
zijn gedeponeerd in de 3e eeuw n.Chr. (zie 

erf 4 in onbruik was geraakt. De vele speciale de-
posities hier duiden er op dat het ven een bete-
kenisvolle plaats was in het landschap van De 
Nielt.

Inleiding
Een relatief klein aantal sporen op De Nielt kan 
met Laat-Romeinse bewoning in verband wor-

-
tien kuilen en mogelijk twee tot drie hoofdge-
bouwen. Hoewel ongetwijfeld meer sporen uit 
de Laat-Romeinse tijd stammen, waren deze op 
basis van het vondstmateriaal of de typologische 
kenmerken echter niet te herkennen. Onduidelijk 
is of er continuïteit bestaat tussen de Midden-
Romeinse tijd en de Laat-Romeinse tijd; er zijn 
zowel argumenten voor als tegen aan te voeren. 
In de synthese (hoofdstuk 22) komt dit thema 
meer uitgebreid aan bod. 

de sporen en vondsten opgemaakt worden dat 
het zwaartepunt van de Laat-Romeinse bewo-
ning zich bevindt in het westelijke deel van het 
plangebied. Toch kan niet worden uitgesloten 

noordoostelijke deel van het plangebied. De 
schaarse sporen en vondsten die in dit deel zijn 

Grote stukken van dit deel van het terrein zijn 
echter niet onderzocht. 

Op basis van de verspreiding van de sporen en 
gebouwen is weinig structuur in de Laat-Ro-

dat nog in de gehele 3e eeuw kan dateren, maar 

grensgeval op de overgang van de Midden- naar 
de Laat-Romeinse tijd. Omdat het huis op basis 

-
meinse bewoning, is het in het bovenstaande 

6.20, 6.21 en 6.22). 
-

kunnen twee gelijktijdige hoofdgebouwen (hui-
zen 8022 en 8057) worden onderscheiden. Deze 
gebouwen liggen op korte afstand van elkaar en 

zuidelijke rivierduintop aangelegd. Ter hoogte 
van huis 8026 en 8057 zou, geredeneerd op ba-
sis van niet goed te duiden gebouwsporen, nog 

speculatief. 

eeuw zijn slechts hutkommen, kuilen en enkele 
paalsporen met zekerheid in deze periode te da-

-
staat. 

8022, 8026 en 8057) zijn op basis van vondstma-
teriaal en type in de Laat-Romeinse tijd te date-
ren. Zoals reeds aangegeven is er, ter hoogte van 

Tiel-Passewaaij 20

bronsdepot

muntschat

haardkuil

 8027
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huizen 8026 en 8057, mogelijk een vierde huis 

conservering, slechts een vermoeden (aangege-

Huis 8026 is een éénbeukig gebouw dat bestaat 
uit twee parallelle rijen van zeven paalkuilen. Dit 
gebouw lijkt op het eerste gezicht niet meer dan 
een uit de kluiten gewassen bijgebouw te zijn (9 
x 6,8 m). Toch zijn er parallellen die een interpre-
tatie als hoofdgebouw aannemelijk maken. Zo 
zijn twee vergelijkbare gebouwen bekend uit 

159 Deze 
zijn, met een lengte van respectievelijk 19 x 7,5 
m en 15 x 8 m, echter wel aanzienlijk langer dan 
het gebouw van De Nielt. De gebouwen uit 
Hondsgemet volgen elkaar op in tijd en worden 
gedateerd tussen ca. 225-300 n.Chr.160 Ook ten 
noorden van de Rijn, in Deventer-Colmschate en 
Heek (Oost-Nederland), zijn vier vergelijkbare 
gebouwen gevonden, die eveneens aanzienlijk 
langer zijn.161 Voor deze gebouwen wordt een 
‘Romeinse’ constructiewijze verondersteld, en ze 
worden gedateerd aan het eind van de 2e of in 
de 3e eeuw n.Chr.162 Gezien de overeenkomst in 
de datering lijkt er sprake te zijn van een paral-
lelle ontwikkeling in bouwtraditie aan beide zij-
den van de limes
slechts enkele voorbeelden van dit type huis be-
kend zijn. 

-
beukige structuur en meet 19 x 7,5 m. Het huis 

twee- naar driebeukige deel bevinden zich twee 
tegenover elkaar gelegen ingangen die herken-
baar zijn aan de opening in de wandgreppel. 

gevonden met een groot kleidepot. Het gebouw 
is van het type De Horden 3a, al is het niet uitge-

Huis 8057 is deels twee- en deels éénbeukig. Het 

ingangspartij op de overgang van het éénbeu-
kige naar het tweebeukige deel, herkenbaar aan 
de openingen in de wandgreppel. Binnen het 
éénbeukige deel van het huis zijn regelmatig ge-
plaatste, dubbele wandstijlen aanwezig, die de 

daklast gedragen zullen hebben. Huis 8057 kan 
als Oss-Ussen type 7B worden gekarakteriseerd 
en dateert op basis van aardewerk uit de sporen 

-
grond opvalt, is dat het noordoostelijke deel van 
het huis een aparte ruimte vormt. Deze ruimte is 
tweebeukig van opzet en meet 6 x 5,2 m. Het 

van meer dan 10 m. 
De 2e- en 3e-eeuwse huizen uit een bredere re-
gio overziend, valt vooral de enorme diversiteit 
aan gebouwtypes op. Dat geldt vooral voor het 
rivierengebied en in mindere mate voor de Bra-
bantse Maaskant. Rond het midden van de 2e 
eeuw n.Chr. komen naast de huizen met wand-
greppels, die soms volledig tweebeukig en soms 
deels twee- en deels driebeukig zijn, gebouwen 
voor die gedeeltelijk of helemaal geen wand-
greppel hebben. Daarnaast verschuiven binnen-
stijlparen naar de wand en neemt het aantal 
middenstijlen af, om uiteindelijk geheel te ver-
dwijnen.163 Dit resulteert dan in geheel éénbeu-
kige gebouwen die enkel bestaan uit twee paral-
lelle rijen palen (zie hierboven) of éénbeukige 
gebouwen met een wandgreppel.164 Hoewel 
voor sommige van deze gebouwen is gesugge-
reerd dat de midden- of binnenstijlen op stenen 
poeren hebben gestaan, wijzen de regelmatig 
geplaatste (zware) wandstijlparen op een con-
structie met gebinten.165 
Huis 8022 is van een type dat niet past in de 
Laat-Romeinse ontwikkeling van de huizen-

-
gemeen in de 2e eeuw n.Chr.166 Een ander sterk 
gelijkend huis, huis 8068, dateert in de Vroeg-
Romeinse tijd of in het begin van de Midden-
Romeinse tijd. Om deze reden werd eerst ver-
moed dat een randscherf van een voetkom van 

uit een wandgreppel van huis 8022, mogelijk in-
trusief was. Echter, ook de aardewerkvondsten 
uit de binnen het huis gelegen kelderkuil 
(S35.9783, kuil 25055) dateren in de Laat-Ro-
meinse tijd. Op basis van deze vondsten en de 
afwijkende, min of meer noordoost-zuidwest 

aan het einde van de 3e eeuw of het begin van 
de 4e eeuw n.Chr. Een andere vondst uit de ge-
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noemde kelderkuil, een haardrooster (craticula) 

werkplaats van het oostelijke, tweebeukige ge-
deelte van het huis. Een tijdens het proefsleu-

-
panconcentratie, ter hoogte van deze 
werkplaats, kan dan mogelijk als werkvloer wor-
den begrepen.167 Dat werkplaatsen in huizen 
aanwezig konden zijn werd immers al aange-
toond bij huis 8027. 
Hoofdgebouwen van na 350 n.Chr., die, zoals te 
Gennep, in een Germaanse traditie gebouwd 
zijn, ontbreken op De Nielt. Gezien het voorko-
men van de karakteristieke hutkommen (zie 

de 4e eeuw, hadden dergelijke gebouwen echter 
wel verwacht kunnen worden.168 Het onderzoek 

-

zijn. In de woorden van de onderzoekers zelf, zijn 
-

den van grote gebouwen herkend, gedateerd 
over een periode van ruim honderd jaar.169 Wat 

-
regelmatig van vorm zijn en bestaan uit kleine 

nauwelijks te destilleren uit de palimpsest van 

het ontbreken van dergelijke huizen, vertoont 

van Gennep, die als woonplaats van Germaanse 
immigranten is getypeerd.170

In de Laat-Romeinse tijd zijn hutkommen, die 
-

-
gen. Over het algemeen kan een hutkom worden 
beschreven als een rechthoekige kuil die is over-
kapt met een dak. Het dak werd gedragen door 
twee nokstijlen. Bij de hutkommen van De Nielt 
werden ook nog paalgaten van hoekpalen terug-

fenomeen werd ook vastgesteld bij hutkommen 
te Gennep.171 Voor de hutkommen van deze laat-
ste vindplaats wordt er van uitgegaan dat de 
wanden van de kuil bekleed waren met zoden, 
planken of vlechtwerk, om instorting tegen te 
gaan. Hiervan zijn op De Nielt echter geen spo-

De bouwtraditie van de hutkom is tijdens de Ro-

migraties in de 4e en de 5e eeuw n.Chr. kwamen 
ze vanaf die periode ook voor ten zuiden van de 
Rijn en zijn ze daarmee een belangrijke aanwij-
zing voor Germaanse vestiging.172

Tijdens het onderzoek op De Nielt zijn zeven 
sporen als hutkom (structuren 9001 t/m 9007) 
aangemerkt. Tijdens de uitwerking bleek het bij 
twee sporen, structuren 9004 en 9007, echter 
toch niet om hutkommen te gaan. De oorspron-
kelijk als 9004 aangemerkte structuur bleek een 
verzameling prehistorische kuilen te zijn. Dit 
nummer, 9004, is later echter hergebruikt voor 
een hutkom die niet in het veld, maar pas tijdens 

ideale afmetingen voor een hutkom, een vlakke 

palen die een dak kunnen hebben gesteund. 
Toch vertelt het verzamelde vondstmateriaal 
een ander verhaal. In de kuil werd een aarde-
werkcomplex gevonden dat ondermeer bestaat 

Huis 8026 Huis 8022 Huis 8057
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uit enkele zeer grote scherven en een weefge-
wicht. Dit complex kan gedateerd worden in de 

van de Midden-IJzertijd.173 Voorts werd de kuil 

plangebied, waar verder geen Laat-Romeinse 
sporen of vondsten zijn gedaan, en wijkt de ori-
entatie af van de overige Laat-Romeinse struc-
turen. Op basis van deze waarnemingen is be-
sloten structuur 9007 niet in de Laat-Romeinse 
tijd te plaatsen (zie tabel 6.6 en p. 112). 

De zes uiteindelijk gereconstrueerde hutkom-

zijn rechthoekig van vorm. De grootste meet 
3,58 x 3,01 m, de kleinste 2,3 x 2,1 m. Het aantal 
palen varieert tussen de zes en acht. In tabel 6.8 
zijn de maten en bijzonderheden van de hut-
kommen bijeengebracht. Een selectie van foto’ s 

174

gelegen op korte afstand van Cuijk-De Nielt, is 
mogelijk een bijzonder vroeg gedateerde hut-

Geldermalsen-Hondsgemet huis 9 Geldermalsen-Hondsgemet huis 10

1689

1690

1692

2020

1691
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1647
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175 Het aardewerkcomplex uit 
deze hutkom, met ondermeer handgevormd 
aardewerk, wijst op een datering in de 3e eeuw 
n.Chr. Van dit handgevormde aardewerk wordt 
verondersteld dat de herkomst in het Germaan-
se gebied moet worden gezocht.176 Een dergelijk 
vroege datering kan voor de hutkommen van 
Cuijk-De Nielt echter niet worden aangetoond. 
Tevens ontbreekt hier het handgevormde ‘Ger-
maanse’ aardewerk. De hutkommen van De 
Nielt vertonen vooral grote overeenkomsten 
met die van Gennep. Zo komen de afmetingen, 
diepte van de kuilen en de palenconstructie 
overeen. In Gennep wordt er van uitgegaan dat 
hutkommen mogelijk werkplaatsen van specia-
listen zijn geweest, zoals bijvoorbeeld een weef-
hut voor textielbewerking.177 Bij twee hutkom-
men van De Nielt (9001 en 9004) zijn in de 

-
tuur 9004 zijn zelfs sintels gevonden. Deze 
vondsten wijzen op metaalbewerking. Het aan-
tal hutkommen op De Nielt is wel veel kleiner 
dan in Gennep, waar meer dan dertig hutkom-
men zijn opgegraven.
De datering van de hutkommen is gebaseerd op 
aardewerk- en metaalvondsten. Zo werd in hut-
kom 9001 een munt (V9.2086) gevonden; een 

follis, te dateren tussen 317-350 n.Chr. Op basis 
van deze vondst kan deze hutkom zeker in de 4e 
eeuw n.Chr. worden gedateerd. Uit hutkom 9005 
stamt bronzen militair randbeslag van een heup-
gordel (V37.13539), dat tussen ca. 300 en 400 
n.Chr. gedateerd kan worden. Ook deze hutkom 
dateert daarmee dus in de 4e eeuw n.Chr. Hoewel 

met het muntspectrum, waarbinnen meerdere 
munten in het laatste kwart van de 4e eeuw date-
ren.178 -
de hutkommen af van de huizen 8022 en 8057, 

eeuw n.Chr. Het aantal Laat-Romeinse sporen is 
-

nue bewoning gedurende de Laat-Romeinse tijd 
te spreken. Ook het vondstspectrum sluit onder-
brekingen in de bewoning op De Nielt in de Laat-
Romeinse tijd niet uit. Mogelijk is er dus sprake 
van discontinuïteit in bewoning op de overgang 
van de Midden- naar Laat-Romeinse tijd en in het 
midden van de 4e eeuw n.Chr.

4e eeuw n.Chr. sluit goed aan bij de bevindingen 
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de Laat-Romeinse bewoning in deze regio. De 

is, op basis van het muntbeeld, het laatste kwart 
van de 4e eeuw n.Chr.179 

Kuilen
Een klein deel van de Laat-Romeinse sporen 
omvat kuilen. In totaal zijn dertien kuilen onder-
scheiden, waarvan er zes noemenswaardig zijn 
(zie tabel 6.9). De kuilen zijn op basis van het 
vondstmateriaal, en dan met name het aarde-
werk en metaal, in de Laat-Romeinse periode 

gedateerd. Twee kuilen (structuren 26050 
(S13.761) en  26054 (S14.771)) zijn tijdens het 
veldwerk op basis van onduidelijke argumenten 
als graf aangemerkt. In de kuilen werden echter 
crematieresten noch een lijksilhouet aangetrof-
fen. Tijdens de analyse is deze interpretatie dan 
ook komen te vervallen. Algemeen zijn er geen 
aanwijzingen voor de functie van de kuilen. Alleen 
voor de reeds besproken kelderkuil 25055 
(S35.9783) binnen huis 8022 is de functie bekend.

Structuur Lengte x breedte (m) Oppervlakte (m²) Diepte kuil (m) Aantal palen

9001 4 x 2,2 8,8 0,72 6

9002 4 x 2,3 9,2 0,11 8

9003 2,3 x 2,1 4,83 0,13-0,17 6

9004 2,2 x 1,65 3,63 0,59 -

9005 3,58 x 3,01 10,78 0,11 8

9006 2,9 x 2,3 6,67 0,11-0,16 6

A B

C D
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Discussie Romeinse tijd

In totaal zijn 27 hoofdgebouwen uit de Romein-

-
ding 6.31 toont de ontwikkeling van de erven 
door de tijd heen op schematische wijze. Deze 
erven zijn gereconstrueerd op basis van beschik-
bare ruimte op de rivierduintoppen. Hieruit kan 

behoort tot een eenvoudig type en tot het laag-

opgesteld door Slofstra.180 Het aantal gebouwen 

over de levensduur van een huis. Hoewel er in de 
Nederlandse archeologie over het algemeen 
vanuit wordt gegaan dat een gebouw niet langer 
dan dertig tot veertig jaar mee gaat, klopt dit 

-

of vrijwel compleet onderzochte inheems-Ro-

Scheldegebied, de levensduur van een huis vijf-
tig jaar of langer is.181 Ook te 

Geldermalsen-Hondsgemet is voor verschillende 
hoofdgebouwen vastgesteld dat ze meer dan 

182 Te Cuijk-De Nielt is 
de levensduur van een gebouw, berekend voor 
drie gelijktijdige erven met één hoofdgebouw, 
over een periode van ca. 270 jaar, echter slechts 
dertig jaar. Bij vier gelijktijdige erven is dit veer-
tig jaar. Bij deze nogal statische werkwijze wordt 
echter geen rekening gehouden met het feit dat 
sommige huizen een veel kortere levensduur 
kunnen hebben gehad (bijvoorbeeld door brand) 
en andere juist weer veel langer bestonden (bij-
voorbeeld door verbouwingen). Ook spelen de 
onzekerheid over de aanvangsdatering van de 

van discontinuïteit een rol bij dergelijke bereke-
ningen. 
Met betrekking tot de constructie van de huizen 
uit de Romeinse tijd is het van belang op te mer-

-
situeerd in het overgangsgebied van twee hui-
zenbouwtradities.183 Dit overgangsgebied, dat 
vrijwel de gehele civitas Batavorum beslaat, om-

?

1

3

2

4

A

?

B C D E
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vat de regio direct ten zuiden van de Maas, maar 
ook een groot deel van het centrale rivierenge-
bied.184 Zowel Slofstra als Vos hebben een beeld 
geschetst van dit .185 In het noor-
den en westen van Nederland is het driebeukige 
huistype algemeen gangbaar in de Romeinse 
tijd. Deze gebouwen zijn uitermate geschikt om 
vee te stallen. In zuidelijk Nederland komen 
voornamelijk tweebeukige gebouwen voor, die 
worden aangeduid als het type Alphen-Ekeren. 
Deze huizenbouwtraditie vindt zijn oorsprong in 
de IJzertijd.186

De gebouwen die voorkomen vanaf het begin 
van de Romeinse tijd in het centrale rivierenge-
bied en de Brabantse Maaskant, vallen onder 
twee typen: tweebeukige huizen van het type 
Alphen-Ekeren en deels twee- en deels driebeu-
kige huizen.187 In dit laatst type komen de invloe-
den van verschillende bouwtradities samen. 
Hoewel beide types op De Nielt zijn aangetrof-
fen, moet worden vermeld dat slechts drie van 

8022 en 8068) een deels twee- en deels driebeu-

van dit laatstgenoemde type is huis 8068 het 
vroegste voorbeeld.188 Het met dit huis geassoci-
eerde aardewerk kan worden gedateerd tussen 
30-70 n.Chr. Huis 8002 dateert iets later, tussen 
40-100 n.Chr. Deze dateringen passen goed in 
het bestaande idee dat dit type huizen voorna-
melijk in de 1e en 2e eeuw n.Chr. gangbaar is. Af-
wijkend is dan echter huis 8022, dat, op basis 

eeuw n.Chr. wordt gedateerd. 
Het grootste deel van de op De Nielt aangetrof-

en kan tot het type Alphen-Ekeren gerekend 
worden. Slofstra schets een ontwikkeling van dit 

type door de tijd heen.189 In de Vroeg-Romeinse 
tijd hebben deze gebouwen een rechthoekig, 
tweebeukig grondplan met een breedte van 6 à 
7 m. De lengte varieert tussen de 12 en 20 m, 
met drie of meer middenstijlen. De wanden be-
staan uit dunne wandstijlen die in een wand-
greppel geplaatst kunnen zijn. Deze wanden zijn 
afgewerkt met vlechtwerk dat is dichtgesmeerd 
met leem. De ingangen van het huis liggen te-
genover elkaar in de lange wanden. 
Hoewel het Alphen-Ekeren type kan worden ge-
volgd tot in de 3e eeuw n.Chr., ondergaat het 
vanaf het einde van de 1e eeuw n.Chr. meerdere 
transformaties, waarbij de gebouwen langer en 
breder worden.190 De lengte kan daarbij oplopen 
tot 28 m en de breedte tot 8 en soms zelfs 9 m.191 
Deze ontwikkelingen zijn op De Nielt echter niet 
zichtbaar. De huizen zijn hier over het algemeen 
niet groter dan 20 m en de breedte varieert tus-
sen de 6 en 7 m. Wel worden enkele gebouwen 
verlengd tijdens verbouwingen. Als gevolg hier-

het begin van de 2e eeuw n.Chr. een lengte van 
maar liefst 35,5 m. Daarnaast wordt in de 3e 
eeuw een huis opgericht dat afwijkt van de ge-
bruikelijke huistypen (huis 8027). Tot op heden 
zijn voor dit type slechts enkele parallellen be-
kend uit het centrale rivierengebied. 

 

Structuur Spoornummer Bijzonderheden

25055 S9.783 kelderkuil 10.15 en 23.12 kleidepot en haardrooster

25089 S10.974 kuil geen niet gecoupeerd

26046 S2.738 kuil geen niet gecoupeerd

26050 S761 kuil 23.75C munt

26053 S37.53 kuil geen niet gecoupeerd

26054 S771 kuil 23.75D munt
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Uit deze periode stammen twee gebouwen, 
twee bijgebouwen, erfgreppels (behorend tot 
het erf van gebouw 8013) en drie baksteenovens. 
Daarnaast is een aantal verstoringen waargeno-
men dat in verband gebracht wordt met de 
sloop van een niet nader bekend bakstenen ge-
bouw. Waterput 7001, ten noorden van dit hypo-
thetische gebouw, behoort mogelijk tot het erf. 
De datering van laatstgenoemde sporen is ech-
ter niet duidelijk; het vondstmateriaal uit de 
sporen bestaat bijna uitsluitend uit aardewerk 
uit de Romeinse tijd.

Op het westelijke, hoge deel van het terrein is 

ligging, bij elkaar horen. Deze groep bestaat uit 
gebouw 8013, spiekers 13002 en 13003 en erf-
greppels 14004, 14005 en 14006. De structuren 

-
-

teerd. In een later stadium verschijnen er op dit 
erf drie baksteenovens (structuren 27001, 27002 
en 27003), twee langs de noordelijke rand en één 
ten zuidoosten van gebouw 8013.

Het hypothetische huis waarvan slechts versto-
-

horende waterput, liggen ten westen van het zo-
juist genoemde erf en kunnen als de opvolger 
ervan worden beschouwd.
Gebouw 8115 ligt geïsoleerd in het centraal-zui-
delijke gedeelte van het onderzoeksgebied, op 
de overgang tussen de lagere en hogere delen 
van het terrein. 

Van gebouw 8115 is enkel de kernconstructie be-
waard gebleven, bestaande uit drie gebintparen 
met aan beide korte zijden één enkele afsluiten-

met 10,9 x 3,8 m opvallend klein. Hoewel plat-
tegronden met een geringe lengte vaker zijn 

Nederweert-Rosveld zone 4, zijn deze dan toch 
nog minimaal een meter langer en breder dan 
het gebouw van De Nielt.192 Tabel 6.10 zet de 

van De Nielt (8115 en 8013) af tegen enkele plat-

naar voren dat het voorkomen van kleine plat-
tegronden geen regionaal fenomeen is.

-
bouw 8115 geen daterende waarde hebben, kan 
het gebouw op basis van de vorm in de Volle 

-

Vindplaats en huis Lengte Breedte

De Nielt huis 8115 10,90 3,80

De Nielt huis 8013 16,30 3,80

Heeswijkse Kampen vindplaats 4 16,50 onbekend

Heeswijkse Kampen vindplaats 7 > 7 6,50

Groot Heiligenberg huis 1 14 7

Groot Heiligenberg huis 2 13 > 7,50

De Beierd en ‘t Riet gebouw 1 11,24 7,3

De Beierd en ‘t Riet gebouw 2, fase 1 (>) 15,24 6,48

De Beierd en ‘t Riet gebouw 2, fase 2 (>) 13 6,50

De Beierd en ‘t Riet gebouw 2, fase 3 (>) 16,7 6,60



148
—

 

de functie moet het gebouw waarschijnlijk als 
schuur voor de opslag van gereedschap of als de 
tijdelijke opslag van landbouwproducten wor-
den geïnterpreteerd. Dit zou ook een verklaring 
zijn voor het gebrek aan middeleeuws aarde-
werk rondom het gebouw. Bij een woonfunctie 
zou immers meer vondstmateriaal te verwach-
ten zijn.

-

6.34). Met een formaat van 3,8 x 16,3 m is deze 
enkel wat langer. Rondom de sporen van de 

-
genomen met een formaat van 10,5 x 17 m. Deze 
vlek is bemonsterd ten behoeve van fosfaaton-
derzoek. Hoewel de conclusie niet eenduidig is 
(zie hoofdstuk 21, chemische analyse), zijn bin-
nen deze vlek verhoogde concentraties van che-
mische verbindingen gemeten die niet van na-
ture voorkomen. Verder zijn op en rondom het 
erf van dit gebouw vijf metalen spinklosjes aan-

de resultaten van de chemische analyse doet 
vermoeden dat het hier om een solitaire 
schaapskooi gaat. 

-
lige opslagstructuur gestaan die een keer her-
bouwd is (structuren 13002 en 13003). Eén van 
deze spiekers kan indirect het erf dateren. Op 2,4 
m vanaf het centrum van de zuidoostelijke paal-
kuil van spieker 13003, en in het verlengde van 
de oostelijke zijde van deze structuur, is namelijk 

munten uit het begin van de 15e eeuw.
Tot het erf van gebouw 8013 behoren verder nog 
twee erfgreppels. De westelijke erfgreppel 
(structuur 14005/14006) loopt vanuit zuidelijke 
richting in eerste instantie op de oostelijke wand 
van gebouw 8013 af, waarna hij met een hoekige 
bocht langs de westelijke zijde van het gebouw 
richting het noordoosten verloopt. De oostelijke 
erfgreppel loopt op een afstand van ca. 100 m 
parallel aan de westelijke greppel. In het licht 
van de zojuist gesuggereerde interpretatie als 
schaapskooi, kan deze westelijke erfgreppel wel-

Aanwijzingen voor een mogelijk derde huis wer-

den herkend ten zuidwesten van gebouw 8013. 
Op deze locatie is in het vlak een aantal versto-
ringen ingemeten. Uit vlakfoto’s wordt duidelijk 

rapport worden de verstoringen in verband ge-
bracht met de sloop van een boerderij die opge-
trokken is in baksteen.193 De verstoringen be-

belangrijke aanwijzing dat hier inderdaad een 

waterput 7001, 18 m ten noorden van de versto-

m, een buitendiameter van 1,60 m, en is opge-
bouwd uit taps toelopende bakstenen. Het is 
onwaarschijnlijk dat een waterput met een der-

-
hoord. Uit zowel de verstoringen als de waterput 

structuren kunnen dateren. De bakstenen die 
voor de bouw gebruikt zijn, zijn waarschijnlijk in 
een van de drie baksteenovens geproduceerd. 
De mogelijke relatie met de hieronder bespro-
ken baksteenovens doet vermoeden dat zowel 
het huis als de waterput aan het einde van de 
Late Middeleeuwen gedateerd moeten worden. 

Overige sporen

Hierboven werden de drie veldovens, gelegen op 
het erf van gebouw 8013, al enkele malen ge-

-
plaren, ovens 27001 en 27003, liggen centraal 
binnen het erf, langs de overgang naar het laag-
gelegen gebied ten noorden van De Nielt. Het 
gaat om twee grote rechthoekige kuilen met af-
geronde hoeken en een zwarte binnenvulling. 
Oven 27001 meet ca. 10 x 5 m en oven 27003 ca. 
12 x 6 m. Binnen de kuilen zijn rode sporen aan-

-
gangen aangeven. Bakstenen werden hier echter 

27001 en de oostzijde van oven 27003 zijn ter 
hoogte van de mogelijke stapelgangen nog drie 

ingang van de tussenliggende stookgangen on-
dersteund hebben of de restanten zijn van wind-

oven te voorkomen.
Voor geen van beide ovens is een datering te ge-
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ven op basis van het vondstmateriaal. Gezien 
hun ligging, centraal op het erf van gebouw 
8013, zijn zij waarschijnlijk aangelegd toen de 
erfgreppels nog functioneerden. Deze omstan-
digheid dateert de baksteenovens in de 15e 
eeuw n.Chr. 
Een derde baksteenoven (27002) werd aange-

8013. De restanten van deze oven bestaan uit 
een rechthoekige kuil met afgeronde hoeken van 
ca. 8,5 x 65 m. Aan de zuidzijde van deze kuil 
werd een stuk muurwerk met negen bakstenen 
gedocumenteerd. Binnen de oven zijn geen indi-
caties aanwezig voor de locatie van stook- of 
stapelgangen. Het muurwerk is waarschijnlijk 
een restant van de buitenmuur. Op basis van het 
formaat van de bakstenen kan oven 27002 ruw-
weg tussen 1300 en 1500 n.Chr. worden geda-
teerd.

 
Over het gebruik van De Nielt in de Nieuwe Tijd is 
weinig informatie voorhanden. Sporen uit deze 
periode zijn in het veld veelal geïnterpreteerd als 
recente verstoringen. Dit betekent dat zij geen 
spoornummer hebben gekregen en niet nader 
zijn onderzocht. Een uitzondering hierop vormen 
de restanten van een bakstenen kelder en acht 
sporen die als diergraf zijn geïnterpreteerd.

Op één diergraf na, liggen de sporen uit de Nieu-
we Tijd in het noordoostelijke gedeelte van het 

enige elders gesitueerde spoor, diergraf 28008, 
-

professionele manier van slachten kan een aan-
wijzing zijn dat het om een illegale activiteit uit de 
Tweede Wereldoorlog gaat.

De bakstenen kelder, het enige overblijfsel van 
huis 8113, is rechthoekig en meet 4,55 x 2,95 m. 
De wanden bestaan uit metselwerk en zijn 28 cm 
breed. Van de fundering zijn enkele lagen bak-
steen bewaard gebleven. In de dagrapporten 
worden twee lengtematen van deze bakstenen 
genoemd; 24 en 26 cm. Dit is een aanwijzing dat 
voor de ondergrondse en dus onzichtbare funde-
ring hergebruikt materiaal is gebruikt. In het dag-
rapport wordt melding gemaakt van bepleistering 
aan de binnenzijde van de wand. Binnen de kelder 
lijkt in het noordoosten nog een restant van een 
bakstenen vloer bewaard te zijn gebleven.
Op de kadastrale kaart van 1832 staan in het plan-
gebied twee erven afgebeeld. Wanneer geprojec-
teerd op deze kaart, blijkt de kelder onderdeel uit 
te maken van de boerderij op het oostelijke erf. 
De bouw van deze boerderij, en dus van de kelder, 

deze gesloopt is. Ook de bouw van de boerderij 
-

Oven 27001 Oven 27002 Oven 27003

Gebouw 8013

Gebouw 8115 Spieker 13002 Spieker 13003
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plaatst. Tussen 1832 en 2010 hebben er echter wel 
enige verbouwingen plaatsgevonden.

Overige sporen

In het noorden van werkput 87 ligt waterput 
7011. Deze put is opgetrokken uit baksteen in 

van 90 cm en een diepte van 1,92 m. De vondst 
van een stuk koperen waterleiding dateert de 
waterput in de 20e eeuw. 
De velddocumentatie van de diergraven is he-
laas zoekgeraakt. Slechts van één diergraf, 

een kuil met een onregelmatige bodem en een 
diepte van maximaal 11 cm. 
Langs de zuidrand van het terrein zijn sporen 

onderzoeksgebied liep. Zij bestaan uit berm-
greppels en sporen van hekwerk rondom het 
bouwland ten noorden van de weg. Deze sporen 
zijn in het veld afgeschreven als recente versto-
ring en derhalve niet verder onderzocht.

Nu in het bovenstaande de sporen en structuren 
van alle archeologische perioden zijn besproken, 
kunnen de in de inleiding opgesomde vragen uit 
het PvE worden beantwoord:

Algemene vragen

2. Wat is de horizontale en verticale verspreiding van de 
archeologische resten? Is het mogelijk afzonderlijke (en 
in tijd begrensde) vindplaatsen en/of complextypen 
ruimtelijk te begrenzen op basis van de sporen en/of het 
materiaal?
De twee mesolithische kuilen zullen waarschijn-
lijk onderdeel hebben uitgemaakt van een kamp. 
Rondom de kuilen is geen vondstmateriaal aan-

-
telijke begrenzing van de vindplaats kunnen dan 
ook geen uitspraken gedaan worden.
De vondsten uit het Neolithicum en de Vroege 
Bronstijd zijn uitsluitend uit secundaire contex-
ten verzameld en geven weinig informatie over 

de ruimtelijke begrenzing of de aard van het 
complextype waartoe zij behoren. Een aantal rijk 
gevulde kuilen uit de Late Bronstijd en IJzertijd 
vormt waarschijnlijk de weerslag van rituele de-
posities.194 Hoewel zij op erven kunnen voorko-
men, lijken de meeste kuilen buiten de erven te 
liggen.195 Bij gebrek aan duidelijk ruimtelijk be-
grensde erven is voor De Nielt een verdeling in de 
ligging van de kuilen echter niet goed te maken.
Verspreid over het terrein is een aantal huisplat-

Vroege IJzertijd. De verspreiding van deze plat-
tegronden lijkt de historische realiteit echter niet 
goed te weerspiegelen. In het westelijke en 
noordoostelijke deel zijn de sporen van de daar 

-
schijnlijk vergraven in respectievelijk de Romein-
se tijd en de Nieuwe Tijd.
Verspreid over het oostelijke deel van het terrein 
is een drietal solitaire crematiegraven uit de 

samenhang met de bewoning zijn geen nega-

Alle sporen uit de Romeinse tijd zijn aangetrof-
fen direct onder de cultuurlaag 52. Voor de Ro-
meinse tijd is dus geen sprake van een ingewik-

van de sporen uit de Romeinse tijd is echter 
meer op te merken (zie de verspreidingskaarten 
6.11, 6.16, 6.20 en 6.25). De zuidoostelijke hoek 
van het opgegraven terrein was in deze periode 
niet meer in gebruik als woonplaats. In de IJzer-
tijd was dit nog wel het geval, getuige de hoofd-

-
duidelijk of er continuïteit is van de Late IJzertijd 
tot in de Romeinse tijd, maar duidelijk is dat er 
in de Vroeg-Romeinse tijd in eerste instantie 
twee erven in gebruik waren. In de loop van de 

-
de en mogelijk zelfs vierde erf ingericht. De zuid-
oostelijke hoek van het terrein zal dan gebruikt 
zijn als akker. De hoofdgebouwen lagen op de 

-
pe depressie. De toppen van de rivierduinen zul-
len in gebruik zijn geweest als akker. In de Mid-
den-Romeinse tijd, echter, verschoven meerdere 
hoofdgebouwen naar de toppen van het rivier-
duin. In eerste instantie bleven drie tot vier er-
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ven bestaan, maar in de loop van de 2e eeuw 
n.Chr. waren er nog maar twee tot drie erven en 

-
pel bracht vanaf die periode structuur in de ne-

aardewerk kan worden geconcludeerd dat waar-
schijnlijk het gehele oostelijke deel van het ter-
rein, waar in de Midden-Romeinse tijd geen be-
woning meer was, in gebruik werd genomen als 
akker.196 Ook de ondiepe depressies waren tegen 
die tijd waarschijnlijk volledig volgestoven en 
geschikt voor akkerbouw. Dat het aantal gelijk-
tijdige erven afnam wil niet zeggen dat er nood-
zakelijkerwijs een teruggang was in bewoning. 
Eerder kan deze ontwikkeling op een omslag in 

namelijk de intensivering van de landbouw en 
de productie van een surplus voor stedelijke ag-
glomeraties zoals de vicus van Cuijk en de stad 
Nijmegen. In de Laat-Romeinse tijd verschoof de 
bewoning en is het moeilijk om vast te stellen 
hoeveel gelijktijdige erven er bestonden. 

uit de Vroege Middeleeuwen.
Uit de Volle Middeleeuwen is een geïsoleerd ge-
bouw gedocumenteerd op het centraal-zuidelij-
ke deel van De Nielt. Het gaat hierbij waarschijn-
lijk om een schuur. Op het westelijke deel van 

Late Middeleeuwen kan worden gedateerd. Tij-
dens het veldwerk kon niet worden vastgesteld 
of deze bewoning zich ononderbroken voort-

zijn echter aanwijzingen gevonden dat al in de 
Late Middeleeuwen een groot stenen gebouw 
werd geconstrueerd op De Nielt. Wanneer deze 
hypothese klopt, bestaat er continuïteit vanaf de 
Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd.

3. Wat is de ruimtelijke samenhang tussen de onderschei-
den vindplaatsen en/of complextypen?
Een groot gedeelte van deze vraag is al beant-
woord bij vraag 2 hierboven.
Voor de prehistorie komen diverse complextypen 
voor, maar een samenhang van de vindplaatsen is 
op basis van de gegevens uit het onderzoek niet 
te reconstrueren.
Voor de Romeinse tijd komen maar twee com-

twee tot drie boerenerven, en de akkers is vrij dui-
delijk. De akkers voorzagen in de voedselvoorzie-
ning van de boeren. Tevens was er waarschijnlijk 
ruimte voor surplusproductie.
In de Late Middeleeuwen worden er op het wes-
telijke erf bakstenen geproduceerd. Het lijkt erop 
dat deze productie niet alleen plaatsvond voor de 
verstening binnen het onderzoeksgebied.

4. Wat is de precieze aard van de archeologische sporen 
en resten en tot welke complextype(n) kunnen ze wor-

sporen van grafmonumenten, deposities of akkers aan-
wezig en uit welke periode(n) dateren deze sporen?
De resten uit het Mesolithicum en Neolithicum 
vertegenwoordigen waarschijnlijk een aantal 
kampen. De aard van de kampen is, vanwege de 
slechte conservering en het grotendeels ontbre-
ken van sporen die ontegenzeggelijk uit deze pe-
rioden stammen, niet te achterhalen. 
Voor de Bronstijd kan verondersteld worden dat 

het landschap, waarbij de rivierduintoppen 
waarschijnlijk niet continu bewoond zijn ge-
weest. Duidelijke structuren zijn echter niet her-
kend en een fasering is, als gevolg van de ruime 
dateringen, niet te geven. Een aantal rijk gevulde 
kuilen uit de Late Bronstijd en IJzertijd is het re-
sultaat van speciale deposities.

stammen uit de IJzertijd. Ook in deze periode 
zwierven de erven door het landschap; het on-
derzoeksgebied is te klein om een totaalbeeld 
van de bewoning in deze periode te kunnen ach-
terhalen. Naast een aantal deposities in de vorm 
van rijkgevulde kuilen, komen nu ook graven 
voor. Deze graven liggen verspreid over het ter-

-
pretatie lastig.
De archeologische sporen uit de Romeinse tijd 

-
bouw en veeteelt zullen de belangrijkste activi-
teiten zijn geweest. Zowel woonplaatsen als ak-
kers zijn onderscheiden. In de Vroeg-Romeinse 
tijd zal het vee gegraasd hebben op de iets lager 
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gelegen depressies en lagen de akkers op de ri-
vierduintoppen. De bewoning zelf concentreerde 

-
meinse tijd stammen wel aanwijzingen voor am-
bachtelijke activiteiten. Zo werd in huis 8027 een 

Laat-Romeins gebouw een kelderkuil met een 
kleidepot en een haardrooster (craticula) gedocu-
menteerd. Ook deze vondsten zijn aanwijzingen 
voor ambachtelijke activiteiten. De complexty-
pen bestaan dus voor de Romeinse tijd uit een 

karakter en akkers.
Uit de Volle en Late Middeleeuwen zijn respectie-
velijk een geïsoleerd gebouw en een erf aange-

-
den dat het hierbij niet om huisplaatsen gaat, 
maar om schuurtjes ten behoeve van de ter plaat-
se bedreven landbouw of veeteelt. Op het erf van 
gebouw 8013 worden vervolgens enkele bak-
steenovens gebouwd, aan de hand waarvan kan 
worden vermoed dat er steenbouw plaatsvindt, 
zowel binnen als buiten het onderzoeksgebied.
Vanaf de Late Middeleeuwen is er waarschijnlijk 
sprake van een individuele, niet-opgehoogde 
huisplaats tot in de Nieuwste Tijd.

5. Welke betekenis kan worden gehecht aan het (ver-
spreid) voorkomen van vuurstenen artefacten in het 
plangebied? Zijn vuurstenen artefacten geassocieerd 
met grondsporen en/of vondstmateriaal en wat is de 
aard en datering van deze grondsporen?
Het verspreid voorkomen van vuurstenen arte-
facten is de weerslag van het gebruik van het 
onderzoeksgebied in het Mesolithicum en vooral 
het Neolithicum. Voor het Mesolithicum zijn zij 
geassocieerd met twee grondsporen en voor het 
Neolithicum met het voorkomen van aardewerk 
uit deze periode.
De onderzoeksmethode en de secundaire con-
text van het aardewerk uit het Neolithicum laten 
het niet toe nadere uitspraken te doen over een 
betekenis van deze verspreiding.

van archeologische grondsporen en, in meer brede zin, 
vindplaatsen? In hoeverre zijn vindplaatsen door ontzan-

ding, ingraving en modern agrarisch gebruik aangetast?
Voor de conservering van de sporen, zie para-
graaf 6.3. De verschillende vindplaatsen zijn 
sterk wisselend bewaard gebleven. Door de lan-
ge gebruiksduur van het terrein hebben jongere 
sporen veelal oudere sporen uitgewist. De plat-
tegronden uit de IJzertijd zijn dan ook vooral op 
de zuidelijke rivierduintop herkenbaar gebleven, 
omdat daar in de Romeinse tijd geen bewoning 

perioden zijn niet herkend. Zie verder ook para-
graaf 5.5.1 voor de bespreking van alle formatie-
processen.
Cuijk-De Nielt is een typisch voorbeeld van een 
palimpsest-vindplaats, waarbij oudere sporen 
sterk zijn aangetast door sporen uit latere perio-
den.

8. Wat is de relatie tussen enerzijds de aan- en afwezig-
heid, aard en fysieke kwaliteit van archeologische spo-
ren en resten en anderzijds landschappelijke kenmerken 
(reliëf, bodemtype, etc.)? Wat is de relatie tussen de ho-
gere en lagere delen van de terreinen?

-
-

nen. Waarschijnlijk weerspiegelt dit niet de voor-
keur van de bewoners, maar eerder de mate van 
conservering. De afwezigheid van sporen in de 

van het terrein voor de Midden-IJzertijd geen 
kuilen of paalkuilen gegraven zijn. Waar dit deel 
van het terrein dan wel voor werd gebruikt is 
niet bekend.
In de Vroeg-Romeinse tijd zal het vee gegraasd 
hebben op de iets lager gelegen depressies. De 
akkers lagen op de rivierduintoppen en de be-

-
ning naar de rivierduintoppen. Waarschijnlijk zijn 
dan de lagere delen opgevuld en geschikt om als 
akker gebruikt te worden.
In de Late Middeleeuwen is (een deel van) het 
westelijke terrein in gebruik als erf, afgebakend 
door middel van erfgreppels. Voor de overige 
delen van De Nielt zijn echter geen aanwijzingen 
voor (de aard van) het gebruik in deze periode. 

De Nielt zijn voor de Nieuwe Tijd, buiten een 
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kort deel van een perceelsgreppel, geen sporen 
teruggevonden.

De Nielt in termen van het gebruik en de ontwikkeling 
van het gebied over de lange termijn (vanaf de Vroege 
Prehistorie t/m de Romeinse periode)? Wat zijn de con-
stante en ‘zwervende’ elementen in het landschap, hoe 
is hun samenhang en op welke wijze zijn constante ele-

-
palend geweest voor de inrichting van het landschap?
Gedurende het Mesolithicum en het Neolithicum 
wordt De Nielt bezocht en gebruik. Dit gebruik 
beperkt zich tot het vestigen van tijdelijke kam-
pen. Hoewel de frequentie van de vestiging niet 
bekend is, zal deze waarschijnlijk niet hoog zijn 
geweest.
In de latere prehistorie, waarschijnlijk vanaf de 
Bronstijd, wordt het terrein gebruikt om neder-

niet plaatsvast maar zwerven door het land-
schap. De ruimte waarbinnen zij zwerven is gro-
ter dan het onderzoeksgebied. Het is echter niet 

door de tijd heen te volgen.
-

systeem wordt gevormd door de graven en/of 
grafvelden. Voor de Midden-Bronstijd wordt er 

de Late Bronstijd verandert het grafritueel en 
worden de urnenvelden plaatsvast. De urnenvel-
den worden over het algemeen door drie tot zes 

-
gen territorium rondom de dodenakker zwer-
ven.197

Wel zijn in de omgeving van De Nielt twee urnen-
velden bekend. Het gaat om Galberg-Noord, ca. 
750 m ten oosten van De Nielt, en Brouwersbos, 
ca. 800 m ten zuiden van De Nielt.198 De doorloop, 

deze urnenvelden is echter niet bekend. Waar-
schijnlijk hebben zij invloed uitgeoefend op de 
inrichting van het landschap. Wat die invloed ge-
weest is en hoe De Nielt daarin past is echter niet 
duidelijk.

Binnen het plangebied zelf is een drietal crema-
-
-

context is en in hoeverre zij opgevat moeten 
worden als zwervende elementen is niet bekend.
Vanaf de Vroeg-Romeinse tijd tot in de Midden-
Romeinse tijd wordt het gebied continu be-
woond. Mogelijk is er een hiaat in de bewoning 
tussen 270 en 300 n.Chr., maar dit is niet met ze-
kerheid vast te stellen. In de 4de eeuw n.Chr. 
wordt het gebied in ieder geval weer gebruikt, 
gezien de aanwezigheid van enkele huizen en 
hutkommen.
Een vast element binnen het landschap zijn de 
rivierduinen. In alle perioden lijkt de bewoning 

deze rivierduinen, waarbij de tussenliggende de-
pressies voor andere doeleinden werden ge-
bruikt.

11. Zijn er periodes waarin De Nielt niet bewoond dan 
wel in gebruik is geweest? Indien dit het geval is, is hier-
voor dan een verklaring te geven?
Het terrein van De Nielt is zeker niet continu be-
woond geweest. De oudste activiteiten gaan te-
rug tot in het Mesolithicum. Waarschijnlijk werd 
het terrein in deze periode kortstondig bezocht en 
gebruikt door jagers en verzamelaars. Ook zijn er 
resten teruggevonden uit het Neolithicum en de 
Vroege Bronstijd. Net als in de voorgaande peri-
ode wordt het terrein weliswaar bezocht en ge-
bruikt, maar zijn er geen goede aanwijzingen voor 

de Midden-Bronstijd tot in de Late IJzertijd is de 
bewoning echter frequenter. In de eerstgenoem-
de periode is De Nielt ongetwijfeld bewoond ge-
weest, ondanks het feit dat er geen hoofdgebou-

de IJzertijd wijzen op het bewoningssysteem van 
de zwervende erven. Op basis van het aantal te-

-
riode kan geen continue bewoning worden aan-
getoond. Waarschijnlijk strekt het areaal 
waarbinnen de erven zwierven zich uit tot buiten 
het plangebied. Ook continuïteit tussen de Late 
IJzertijd en Romeinse tijd kan niet worden bewe-
zen op basis van de schaarse sporen en vondsten 
uit de overgangsperiode. Vanaf de Vroeg-Ro-
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meinse tijd tot in de Midden-Romeinse tijd is het 
plangebied wel continu bewoond geweest. De 
bewoning is in deze periode plaatsvast te noe-
men, al worden huizen niet iedere keer op precies 
dezelfde plaats opgericht. Daarmee zijn de erven 
dus plaatsvast, maar de gebouwen niet. Tussen 
ca. 260/270 en 300 n.Chr. is er waarschijnlijk een 
onderbreking in bewoning. Een andere periode 
van discontinuïteit is mogelijk te plaatsen om-
streeks het midden van de 4e eeuw n.Chr. In dit 
licht is het interessant dat de huizen in de eerste 

in de inheems-Romeinse traditie, zoals die gang-
baar was vanaf de 1e-3e eeuw n.Chr. In het laatste 
kwart van de 4e, echter, zijn de hutkommen en 
het vondstenspectrum een aanwijzing voor de 
aanwezigheid van Germaanse immigranten. In de 
Vroege Middeleeuwen is De Nielt onbewoond en 
mogelijk ongebruikt. Vanaf de Volle Middeleeu-
wen komen weer sporen en vondsten voor en lijkt 
het terrein ononderbroken in gebruik te zijn ge-
weest tot op heden.

De vragen die voorafgegaan worden door een 
-

ren opgraving opgesteld door de RCE en zijn der-
halve leidend bij het veldwerk.

2. Zijn er in gebieden met geclusterd neolithisch vondst-
materiaal aanwijzingen voor sporen en structuren uit 
het Neolithicum? 
Er zijn geen aanwijzingen voor sporen en struc-
turen uit het Neolithicum in gebieden met ge-
clusterd neolithisch vondstmateriaal.

* 3. Zijn er in de onderscheiden lagen grondsporen aan-
wezig? Zo ja, om wat voor sporen gaat het dan? Vor-
men de sporen onderdeel van structuren? Indien geen 
grondsporen worden waargenomen, zijn er dan redenen 
(bijvoorbeeld clusters van vondstmateriaal), die wijzen 
op de aanwezigheid van niet langer zichtbare (bijvoor-
beeld verbruinde) sporen? Wat zijn de oorzaken van 
eventuele goede of slechte spoorzichtbaarheid?
Voorafgaand aan het veldonderzoek in 2010 was 
de verwachting dat de bedoelde lagen geduren-
de het Neolithicum ontstaan waren; dat bleek 
echter niet het geval te zijn. In de Midden-

Bronstijd lag er op deze plaats een ven. Nadat 
het ven was uitgebroken, werd het gedurende 
de Midden- en Late Bronstijd opgevuld in perio-
den van sterke verstuiving. Tijdens de Late 
Bronstijd werd het echter weer uitgeblazen om 
in de Vroege en Midden-IJzertijd weer opgevuld 
te raken met stuifzand (zie hoofdstuk 5 voor een 
uitgebreide bespreking). 
Er zijn geen sporen waargenomen in de onder-
scheiden lagen binnen de depressie. Verbruining 

-
wezigheid van sporen betekent dan ook dat er 
hier geen sporen zijn gegraven.

* 4. Zijn er in de sporen en lagen anorganische vondsten 
en verkoolde of verbrande organische resten aanwezig? 
Wat is de fysieke kwaliteit, aard en ouderdom van de 
vondsten? Wat is de aard en conservering van de orga-
nische resten in de sporen en onderscheiden lagen?
Er zijn twee sporen uit het Mesolithicum aange-

-
stenen artefacten en houtskool. De verzamelde 
stukken zijn individueel goed bewaard gebleven. 
Uit het Neolithicum zijn er enkel anorganische 
vondsten aanwezig. Deze vondsten bestaan uit 
aardewerk, vuursteen en natuursteen.

6. Hoe moet de aanwezigheid van de vondsten (organisch 
en anorganisch) binnen verschillende lagen geïnterpre-
teerd worden? Zijn de vondsten het resultaat van bewo-
ning, beakkering of andere vormen van gebruik zoals 
afvaldumps of een combinatie daarvan; wat is de aard 
van de site(s) en welke activiteiten zijn er uitgevoerd?
De aard van het gebruik is op basis van het 
vondstmateriaal niet te achterhalen. De ge-
bruikssporen op het lithisch materiaal kunnen 
het resultaat zijn van ter plekke uitgevoerde 
handelingen, zij kunnen echter ook elders ge-
vormd zijn en meegebracht met de werktuigen.

7. Wat is de ruimtelijke indeling van (activiteitengebie-
den binnen) de site?
Er zijn aanwijzingen voor twee activiteitengebie-
den binnen het onderzoeksgebied. De eerste be-
staat uit twee kuilen uit het Mesolithicum. De 
bijbehorende vondstenspreiding is echter niet 
herkend of onderzocht. Over de activiteiten bin-
nen dit kamp kunnen weinig uitspraken gedaan 
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worden.
Het tweede activiteitengebied bestaat uit een 
vuursteenverspreiding op de grens tussen werk-

-
sproken.

*9. Is er op basis van de vondsten een chronologie te 
ontdekken in de gelaagdheid? Wordt het verschil in ou-
derdom op grond van de typochronologie van de mobi-

-
gen zoals OSL en C14?
Voorafgaand aan het veldonderzoek in 2010 was 
de verwachting dat de bedoelde lagen gedurende 
het Neolithicum ontstaan waren; dat bleek echter 
niet het geval te zijn. In de Midden-Bronstijd lag 
er op deze plaats een ven. Nadat het ven is uitge-
broken werd het in perioden van sterke verstui-
ving opgevuld gedurende de Midden- en Late 
Bronstijd. Tijdens de Late Bronstijd wordt het 
weer uitgeblazen om in de Vroege en Midden-
IJzertijd weer opgevuld te raken met stuifzand.
Binnen de opvullingslagen is een aantal mon-
sters genomen ten behoeve van OSL-datering. 
De resultaten van de OSL-monsters bevestigen 
het hierboven geschetste beeld (zie paragraaf 
5.3.3, tabel 5.1 en bijlage 4). 

* 12. In hoeverre is de voorgestelde methode van veld-
onderzoek (zie hoofdstuk 4) geschikt om de benodigde 
gegevens te verzamelen om bovenstaande vragen op te 
lossen?
De onderzoeksmethode is bijgesteld naar aan-
leiding van de verwachting dat de in 2010 onder-
zochte lagen een oorsprong hadden in het Neo-
lithicum en een gesloten context vormden. 
Tijdens het onderzoek bleek dit niet het geval. 
Bij het onderhavige onderzoek is de methode 
niet geschikt gebleken. De vraag in hoeverre de 
methode geschikt is als de verwachting wel was 
uitgekomen is op basis van dit onderzoek niet te 
beantwoorden.

1. Het plangebied omvat onder andere een uitgestrekt 

Bronstijd. Bronstijdsporen- en scherven zijn verspreid 

hectare. Waar waren precies de bronstijd- (en ijzertijd-

erven) gelokaliseerd? Welke spoortypen bevinden zich 

De erven uit de Midden-Bronstijd bevonden zich 
waarschijnlijk op de zuidelijke en westelijke ri-
vierduintoppen. Van de erven zijn echter nauwe-

-
len dateren met zekerheid in de 
Midden-Bronstijd. Het ontbreken van gegevens 
over de plaats van deze kuilen maakt dat de 
functie niet kan worden achterhaald. De kuilen 
kunnen immers ook buiten het erf gelegen heb-
ben.
Naast de bovengenoemde rivierduintoppen zijn 
sporen uit de Vroege IJzertijd ook op de noorde-
lijke rivierduintop teruggevonden. Slechts één 

Het formaat van het erf en de daarop voorko-
mende elementen zijn niet bekend. Of de kuilen 
die verspreid over het terrein voorkomen onder-
deel uitmaakten van één of meerdere erven is 
niet vast te stellen.

-
nen het landschap, c.q. welk landschappelijk gebruik/
inrichting/beïnvloeding is er in deze periode waarneem-
baar? 
De sporen die met zekerheid in deze perioden 
gedateerd kunnen worden zijn zowel kwantita-
tief als kwalitatief niet geschikt om hier uitspra-
ken over te doen.

3. Welke activiteiten zijn binnen individuele vindplaat-
sen uitgevoerd en wat is de verdeling daarvan binnen de 

De sporen die met zekerheid in deze periode ge-

sporen zijn geen uitspraken te doen over de 

zij al dan niet hebben behoord.

-
veld) als extern (tussen verschillende vindplaatsen)?
Op basis van de gegevens uit het onderhavige 
onderzoek kan deze vraag niet beantwoord wor-
den.
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8. De Bronstijd lijkt goed vertegenwoordigd in het aar-
dewerkcomplex, het overige artefactspectrum en de 
sporen. Wat zegt dat over het gebruik van De Nielt in de 
Bronstijd door de eeuwen heen? Zijn er perioden van 
continuïteit in de bewoning? Hoeveel bewoningsfasen 
zijn aantoonbaar en hoe verhoudt zich dit tot de be-
kende gegevens uit het noordoosten van het Land van 
Cuijk?
Hoewel op basis van de vondstaantallen gecon-
cludeerd kan worden dat er binnen het onder-

gelegen, bieden het aantal sporen en de daterin-
gen van de teruggevonden artefacten niet ge-
noeg aanknopingspunten om het aantal en de 
duur van de bewoningsfasen binnen deze peri-
ode te kunnen reconstrueren.

9. Genereer kaarten van de diverse fasen en erven in de 
Bronstijd en Vroege IJzertijd zodat een opeenvolging 
door de tijd en het landschap heen getoond wordt. 

evenals enige mogelijke graven. Hoe zien de erven eruit, 
wat is het karakter van de bewoning? Is er sprake van 
gelijktijdige erven? 
Op de overgang van de Midden- naar de Laat-
Romeinse tijd dateren mogelijk nog enkele ge-

-
ning meer aantoonbaar tot ca. 300 n.Chr. In de 

twee gebouwen (8022 en 8057) gebouwd in de 

van de 4e eeuw n.Chr strijken Germaanse immi-
granten neer. Erven kunnen echter niet worden 
gelokaliseerd omdat hoofdgebouwen ontbre-
ken. Alleen hutkommen en kuilen zijn aangetrof-
fen. Op basis van de vondsten is duidelijk dat de 

10. De Nielt lag in de buurt van het fort en de vicus van 
Cuijk. Wat is de relatie tussen de landelijke bewoning 
op De Nielt en de proto-urbane kern van Ceuclum? Zijn 
er parallelle ontwikkelingen zichtbaar?
Een relatie is moeilijk aantoonbaar omdat deze 

zoals bijvoorbeeld Tiel-Passewaaij en Gelder-

Chr. houdt mogelijk wel verband met de ontwik-
kelingen van het castellum en de vicus van Cuijk. 
Hier is namelijk continue bewoning vanuit de 
late 3e eeuw en een intensivering van de bewo-

-
toond.199 Verder is voor de Laat-Romeinse tijd 
(ca. 350-425 n.Chr.) uit de metaalanalyse naar 
voren gekomen dat Germaanse immigranten die 
op De Nielt woonden een rol speelden in de 
grensverdediging van het Romeinse rijk. Ze zul-
len waarschijnlijk de brug en het castellum van 
Cuijk hebben bewaakt. 

-
nen het landschap, c.q. welk landschappelijk gebruik/
inrichting/beïnvloeding is er in deze periode waarneem-
baar? Hoe verhoudt zich dit tot de overige sites uit de 
IJzertijd en Romeinse tijd in de omgeving, o.a. het graf-
veld van de Heeswijkse Kampen (literatuur zie noot 22)?
Zie bij algemene vragen vraag 2 en 11. Deze 
vraag komt deels overeen met vraag 13. Daar-
naast wordt in onderstaande vraag 15 ingegaan 

-
gen onderling, zowel binnen het onderzoeksge-
bied als daarbuiten.

12. Zijn er aanwijzingen voor specialisatie en daaruit 
voortkomend surplus? Zo ja, welke zijn dit en hoe is dat 
uit de data afgeleid? 
In de Midden-Romeinse tijd zijn er aanwijzingen 
voor surplusproductie. Dit wil niet direct zeggen 

eerder van een intensivering van de landbouw. 

13. Zijn er relaties aantoonbaar tussen verschillende ne-

onderzoeksgebied als daarbuiten?
Zie vraag 11 hierboven en vraag 15 hieronder.

14. Welke activiteiten zijn binnen individuele erven uit-
gevoerd en wat is de verdeling daarvan binnen de indi-

gelijktijdige huizen bestond?
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twee en maximaal uit drie tot vier gelijktijdige 
erven. Dit waren boerenerven, gericht op de 
landbouw. De opslagstructuren wijzen op akker-
bouw. Daarnaast zal ook veeteelt een grote rol 
gespeeld hebben. Hoewel in eerste instantie 
vooral zelfvoorziening belangrijk zal zijn ge-
weest, werd in de Midden-Romeinse tijd sur-
plusproductie belangrijker. Sociaal-economische 

het zuidwestelijk deel van de vindplaats verto-
nen in omvang, indeling en huizenbouw geen 
grote verschillen. Erf 2, in het noordoostelijke 
deel van de vindplaats, lijkt iets ruimer van op-
zet, maar hier stopt de bewoning rond 150 n.Chr. 
Voor de 3e eeuw n.Chr. is vastgesteld dat op 
huisniveau ambachten werden bedreven. Hierop 
wijst de werkplaats in huis 8027 en de voorraad 
klei in de kelderkuil van huis 8022. Vooral de 
muntschat met peperkorrels in huis 8027 is een 
indicatie dat de bewoners winsten maakten en 
niet onfortuinlijk waren. Deze welvaart weer-
spiegelde zich echter niet in de huizenbouwtra-
ditie. Het bleven eenvoudige woonstalhuizen die 
volgens de inheemse traditie gebouwd werden. 
Hierbij moet echter opgemerkt worden dat bij 
huis 8027 voor het eerst een duidelijke binnenin-
deling zichtbaar is, die bij andere gebouwen ont-
breekt. In de zuidelijke kopse kant van het ge-
bouw is een klein vertrek zichtbaar dat mogelijk 
als slaapvertrek diende. De noordelijke kant van 
het huis was ingericht als werkplaats. Hier lag 
ook de haard. In het middendeel is waarschijnlijk 
de stal ondergebracht geweest. De bijgebouwen 
die bij het erf van huis 8027 kunnen worden ge-
rekend stonden rond een centrale binnenplaats 
(koer of werf). Als er sprake was van sociaal-eco-

erven dan kan dit erf mogelijk worden gekop-
peld aan bewoners met een hogere sociaal-eco-
nomische status. 

Nielt in het beeld dat we onder andere kennen uit an-
dere delen van Brabant zoals de regio Oss-Ussen? Zijn 

-
atie?
Cuijk-De Nielt was in de Romeinse tijd een nor-

-

Maas-Demer-Scheldegebied, gaat het om een 
-

veau.200

201 Wesse-

-
meinse tijd te Oss, is de term ’omgreppelde ne-

-
202 Deze wijziging hangt samen met het 

-
greppeling hebben. Daarmee is omgreppeling 
dus geen goed criterium voor de plaatsing van 

-
chie.
Wanneer Oss-Ussen vergeleken wordt met 
Cuijk-De Nielt, is het opmerkelijk dat binnen de 

-
-

-
meinse tijd volledig omgreppeld en had een 
gestructureerde lay-out. Eén van de huizen kan 
worden beschouwd als de woning van een ‘local 
chief’ en het vondstmateriaal uit deze nederzet-
ting lijkt ook rijker te zijn. Het beeld wordt echter 
vertekend doordat in Oss-Ussen een gehele mi-
croregio zeer goed is onderzocht, waarbij in to-
taal 33 ha is opgegraven. Oss-Westerveld is bin-

-

Oss-Schalkskamp.203

met twee tot vier gelijktijdige erven, die lager in 

deze gegevens kan geconcludeerd worden dat 

De positie van De Nielt in de microregio Cuijk is 
-

castellum en de vicus van Cuijk de hoofdneder-

Nielt ook in omvang en structuur vergelijkbaar is 

van Oss-Westerveld, en geheel niet met Wester-
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veld zelf. We moeten bedenken dat het land-
schap ook een rol speelt in de structuur van de 

-
mers niet meer ruimte dan voor twee tot maxi-
maal vier gelijktijdige erven.
Het grote verschil met Oss-Ussen, inclusief Oss-

Nielt langer doorloopt, misschien zelfs tot in de 

Ussen worden al voor of uiterlijk in 225 n.Chr. 

dat de vicus 
late periode.

vastgesteld bij huis 8027 (zie vraag 14 hierbo-
ven).

18. Genereer kaarten van de diverse fasen en erven in de 
ijzertijd en Romeinse tijd zodat een opeenvolging door 
de tijd en het landschap heen getoond wordt. 
Zie de faseringskaarten in dit hoofdstuk.

1. Bevinden zich in het plangebied archeologische spo-
ren of resten die verband houden met een eventuele 
voorganger van de huidige boerderij De Nielt? Beschrijf, 
op basis van de archeologische en historische bronnen 
de ontwikkeling van De Nielt. 
Er bevinden zich in het westen van het onder-
zoeksgebied sporen, waaronder een bakstenen 
kelder, die mogelijk verband houden met de 
vroegste voorganger van de tot voor kort be-
staande boerderij De Nielt.

2. Hoe was het terrein na de Romeinse tijd in gebruik, 
bij afwezigheid van bewoning?
Er zijn geen gegevens over het gebruik van het 
terrein in de Vroege Middeleeuwen. In de Volle 
Middeleeuwen is het terrein waarschijnlijk als 
weiland of akker in gebruik; een schuurtje werd 
gebruikt als opslag voor gereedschappen of pro-
ducten. Voor de Late Middeleeuwen zijn er aan-
wijzingen voor het bestaan van een schaapskooi 
met een bijbehorende opslagstructuur.

5. Zijn er in het onderhavige gebied ten tijde van de 
kampontginning meer ruimtelijke veranderingen (bv. 

verdwijnende erven) geweest? Zijn deze te relateren aan 
gebiedsoverstijgende ontwikkelingen i.c. de ontwikke-
ling van Cuijk tot centrale plaats of opkomst van Cuijk 
als machtsbasis van de heren van Malsen dan wel hun 
voorgangers (Frankische en latere Lotharingische heer-
schappij)?
Op basis van de verzamelde gegevens kan deze 
vraag niet beantwoord worden.

6. Ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting: is er con-
tinuïteit in percelering vanaf Middeleeuwen tot de 
Nieuwe Tijd? Vallen er perceelsgrenzen (niet alleen van 
huiserven, maar ook van akkers) uit het onderzoeksge-
bied en het begin van het kadaster samen en van wan-
neer dateren deze grenzen dan? Verwerk de resultaten 

-
ding.

-
bouw 8013 zullen na de verstening en het begin 
van de permanente bewoning hun functie heb-
ben verloren en zijn opgevuld. Zij zijn niet zicht-
baar in de percelering zoals aangegeven op de 
kadastrale kaart van 1832. Uit een greppel die 
wel voorkomt op deze kadastrale kaart is slechts 

-
dateerd kan worden dan in de Middeleeuwen of 
Nieuwe Tijd.
Van de oudere kaarten laat alleen de Tranchot-
kaart uit 1803-1820 de percelering binnen het 
onderzoek zien. Deze is, voor zover zichtbaar 
identiek aan de kadastrale kaart.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek is deze 
vraag niet verder te beantwoorden.

7. Breng de historische perceleringen in kaart vanaf de 
Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd en relateer de middel-
eeuwse en post-middeleeuwse archeologie hieraan. 
Zie vraag 6 hierboven.

8. Hoe oud is de weg aan de zuidzijde van De Nielt? 
Uit de sporen die tot de weg behoren zijn tien 
scherven verzameld met een gewicht van 236 g. 
Waarschijnlijk is hier sprake van selectie; slechts 
opvallend materiaal lijkt te zijn meegenomen. 
Dit vondstmateriaal kan echter geen bijdrage 
leveren aan het dateren van het ontstaan van de 
weg.
De oudste kaart waarop de weg herkenbaar is 
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werd in 1760 vervaardigd. De weg zal ouder zijn, 
maar hoeveel ouder is niet te zeggen. De vroeg-
ste vermelding komt uit een verkoopakte uit 
1741.204

De volgende vragen zijn alleen relevant voor het 
noordoostelijk deel van het plangebied, waar 
zich in de ondergrond mogelijk resten van voor-
gangers van de boerderij De Nielt kunnen bevin-
den. De vragen zijn alleen van toepassing indien 
er ook daadwerkelijk middeleeuwse of post-
middeleeuwse bewoningsresten worden aange-

1. Wat is de datering van de bewoningssporen?
De bewoningssporen uit de Nieuwe Tijd zijn 
veelal als recent geïnterpreteerd en niet onder-
zocht. Een nadere datering is niet te geven.

2. Wat is de aard van de bewoning, gebaseerd op het 
aardewerkcomplex, het artefactspectrum en het sporen-
spectrum. Wat zegt dat over het gebruik van De Nielt in 
de post-middeleeuwen door de eeuwen heen? Zijn er 
perioden van continuïteit in de bewoning? Hoeveel be-
woningsfasen zijn aantoonbaar? 
Op basis van de verzamelde onderzoeksgege-
vens is deze vraag niet te beantwoorden.

3. Is er altijd maar één huis met erf geweest of was er 
sprake van meerdere gelijktijdige erven? Genereer kaar-
ten van de diverse fasen en erven in de post-middeleeu-
wen zodat een opeenvolging door de tijd en het land-
schap heen getoond wordt.
In de Late Middeleeuwen en aan het begin van 
de Nieuwe Tijd is er één erf. Op een onbekend 
moment in de Nieuwe Tijd verplaatst dit erf zich 
naar het hoogste, oostelijke gedeelte van het 

oostelijke erf een tweede erf, zo blijkt uit ver-

opgraving. 

4. Is er een relatie tot andere Middeleeuwse hoeveloca-
ties in het Land van Cuijk (verschillen in gebruik, status 

-
gen)?
Voorafgaand aan de stichting van het erf van ge-
bouw 8013 is het onderzoeksgebied in de Mid-

deleeuwen niet permanent bewoond. Uit de 
omgeving zijn oudere boerderijen bekend die 
wel bewoond werden.
Op basis van de verzamelde onderzoeksgege-
vens, zowel op De Nielt als op de locaties van 
andere hoeves uit de Nieuwe Tijd, is deze vraag 
niet nader te beantwoorden.

2. Liggen de graven solitair of is er sprake van een graf-
veld?
De tussenafstanden zijn respectievelijk 52, 150 
en 163 m. De graven liggen solitair en er is dus 
geen sprake van een grafveld. 

3. Wat is de datering en gebruiksduur van het grafveld 
c.q. de individuele graven?
De graven kunnen niet nader gedateerd worden 
dan in de Midden- of Late IJzertijd.

4. Is er een chronologische indeling van de graven te 
maken? Wat is de relatie tussen een eventuele nederzet-
ting en het grafveld, zijn deze gelijktijdig? 
Gezien de dateringsproblematiek is er geen 
chronologische indeling te maken. Een relatie 
met de bewoning binnen het onderzoeksgebied 
is om dezelfde reden niet te achterhalen.

5. Kan op basis van het onderzoek de ligging en globale 
omvang het grafveld bepaald worden?

6. Relateer de graven en gebruikte grafrituelen van de 
periode aan uit de regio bekende graven en grafvelden.
Er is weinig bekend over het grafritueel in de 
Midden- en Late IJzertijd. 
De graven kunnen vergeleken worden met de 
geïsoleerde graven die teruggevonden zijn op de 
Heeswijkse Kampen in Cuijk. Het is echter mo-
gelijk dat de graven van de Heeswijkse Kampen 
alsnog onderdeel hebben uitgemaakt van een 
grafveld dat zich ten oosten van het onderzochte 
areaal bevond. 
De grootste verschillen met de graven van de 
Heeswijkse Kampen zijn dat de menselijke res-
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ten uit De Nielt over het algemeen beter ver-
brand zijn. Verder zijn de crematieresten bij één 
van de graven van de Heeswijkse Kampen afge-
dekt met een schaal van aardewerk. Bij de gra-
ven van De Nielt zijn geen sporen van containers 

-
ken zijn de graven zeer vergelijkbaar. Het is ech-
ter maar de vraag of bij dergelijke lage aantallen 
verschillen en overeenkomsten relevant zijn.

7. Bekende Zuid-Nederlandse urnenvelden uit de IJzertijd 
kenmerken zich door o.m. collectieve, plaatsvaste grafvel-
den, het cremeren van zowel mannen, vrouwen als kinde-

-
tainer van organisch materiaal en relatief weinig, al dan 
niet meeverbrande grafgoederen. Indien een grafveld 
aanwezig is, is dit vergelijkbaar met grafvelden zoals die 
in Roermond (Musschenberg), Weert (Laarakkers, Bosh-

-
pen) zijn onderzocht?

zijn vergelijkbaar met de graven die op de Hees-

8. Kan op basis van fysisch antropologisch onderzoek 
meer gezegd worden over het geslacht, de omvang en 

niet representatief voor de gemeenschap. De 
-

kel betrekking op de graven zelf. Zie hoofdstuk 
17 voor de resultaten van het fysisch-antropolo-
gisch onderzoek. 

9. Zijn er verschillen aan te wijzen in het grafritueel?
Eén graf bestaat uit een crematierestendepot 

zijn gedeponeerd. Bij de andere twee graven is 
het onduidelijk of het om enkel brandstapelres-
ten of om brandstapelresten in combinatie met 
een crematierestendepot gaat.
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7 Aardewerk

M. Chtcheglov, A. Sinke, E. Drenth, J. Van Kerckhove, 
M. Magnée, M. Driessen, D.S. Habermehl & A. Koopman  

7.1 Inleiding 

7.1.1 Algemeen

Het aardewerk van Cuijk-De Nielt is beschreven 
in vier paragrafen, die telkens een groot tijdvak 
representeren.205 Een eerste paragraaf behandelt 
het aardewerk uit het Laat-Neolithicum en de 
Vroege Bronstijd. Deze periode wordt apart be-
sproken door Erik Drenth (ArcheoMedia). In een 
volgende paragraaf komt het handgevormde 
aardewerk uit de Brons- en IJzertijd aan bod. 
Deze meest omvangrijke categorie binnen het 
totale aardewerkensemble is bestudeerd door 
Michail Chtcheglov en Alline Sinke. In een derde 
paragraaf nemen Julie Van Kerckhove en Magda 
Magnée vervolgens het aardewerk uit de Ro-
meinse tijd onder de loep. De versierde terra si-
gillata is bestudeerd door Mark Driessen (Uni-
versiteit Leiden). Het weinige aardewerk uit de 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, bestudeerd door 
Afra Koopman en beschreven door Diederick 
Habermehl, wordt kort besproken in een vierde 
paragraaf.

7.1.2 Formatieprocessen

zijn sterk beïnvloed door een range aan formatie-
-

menstelling van het aardewerkspectrum. Zo is 
het aardewerk uit de Bronstijd en IJzertijd, met 
een aandeel van 75%, bijzonder goed vertegen-
woordigd. Het Romeinse aardewerk beslaat ech-
ter minder dan 25% van het totale aarde-
werkspectrum, terwijl veruit de meeste 
structuren wel in de Romeinse tijd lijken te date-
ren. Bovendien is een groot deel van het prehis-
torische aardewerk in deze talrijke Romeinse 

van de formatieprocessen is daarom in dit 
hoofdstuk op zijn plaats.

Formatieprocessen bepalen de wijze waarop ar-
tefacten terechtkomen in het bodemarchief en 
hebben ook invloed op wat er met die artefacten 
gebeurt nadat ze in de grond terecht gekomen 
zijn. Zij kunnen van culturele (door menselijk 
toedoen; zoals ploegen) of van natuurlijke aard 
zijn (door toedoen van de natuur; zoals erosie 
door de wind). Het is niet altijd gemakkelijk om 
voor het vondstenspectrum uit een archeologi-
sche context te bepalen of het ontstaan beïn-
vloed is door depositionele (het moment waar-

post-depositionele (in een periode daarna) pro-
cessen. 
Een voorbeeld van een ‘gewoon’ depositioneel 

-
graven is en waarin meteen na het graven afval 

is gedumpt. Ook een graf is een voorbeeld van 
een depositioneel proces, waarbij het meer spe-

-
tie’. De deponering van voorwerpen gaat hier 
gepaard met rituele activiteiten. De term ‘speci-
ale deposities’ verdient meer uitleg. Hiervoor 

-

dierlijk botmateriaal: “Ik beschouw alle deposi-

-
ders zijn dan wat er normaal gevonden wordt, 
als speciale deposities. Rituele deposities zijn 

-
ele context. Met ritueel wordt geformaliseerd 
gedrag bedoeld dat gedirigeerd is door regels, 
bedoeld om te communiceren met bovenmen-

omgeving af te dwingen of te voorkomen. Speci-
ale deposities zijn niet noodzakelijk ritueel.”206 

-
ria waaraan een depositie met dierlijk bot moet 
voldoen om geïnterpreteerd te kunnen worden 
als ‘ritueel’. Aangezien dergelijk werk voor aar-
dewerk nog dient te geschieden, zal voor het 
aardewerk voornamelijk over ‘speciale deposi-
tie’ gesproken worden. Enkel graven worden 

dient bij de analyse van het aardewerk goed ge-
let te worden op patronen om speciale deposi-

  De analyse van het aardewerk uit de 

Brons- en IJzertijd, de Laat-Romeinse tijd 

en de Middeleeuwen is weliswaar door 

diverse mensen uitgevoerd, maar de 

determinatie en interpretatie is intensief 

begeleid door Julie Van Kerckhove. Zij 

nagelezen, becommentarieerd en 

uiteindelijk goedgekeurd.

   Groot 2007, 118.

J. Van Kerckhove
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ties te herkennen. Zo kan het aardewerk op ter-
mijn een bijdrage leveren aan onze inzichten in 
het ritueel en de rol van het aardewerk hierin. De 
volgende zaken dienen daarom genoteerd te 
worden:

contexten)
-verbrand aardewerk (onder meer verlatingsof-
fers)
-bijzondere combinaties van vaatwerk, cerami-
sche objecten, andere vondsten
-bijzondere locaties van de depositie (paalkui-

Voorbeelden van formatieprocessen die na het 
moment van deponering een rol spelen (ook wel 
post-depositionele processen genoemd) zijn be-
ploeging of het doorsnijden van oude sporen 
door nieuwe bouwactiviteit. Post-depositionele 
processen hebben invloed op de conservering, 
fragmentatiegraad en de ruimtelijke versprei-
ding van het vondstmateriaal op de vindplaats. 
Ook kunnen deze ervoor zorgen dat er een grote 
hoeveelheid ouder materiaal in een spoor te-
recht komt. Apart te vermelden zijn ‘artefact 
traps’, zoals nazakken. Bovenin dieper gelegen 
sporen (in een zogenaamde nazak), zoals water-
kuilen of greppels, kan immers een grote hoe-
veelheid vondstmateriaal terecht komen. 

-
sing zijn op Cuijk-De Nielt worden besproken in 
paragraaf 5.4.1. Echter, de processen die konden 
worden vastgesteld tijdens de aardewerkana-
lyse, zijn beschreven in dit hoofdstuk (bij de be-

uit structuren dat niet verder is geanalyseerd, 
maar enkel in de structurencatalogus is beschre-
ven, geldt dat de formatieprocessen, waar mo-
gelijk, expliciet zijn genoemd. 

7.1.3 Keuzes, selectie en aanpak

Ook de keuzes die zijn gemaakt bij de uitwerking 
en analyse van het aardewerk zijn beïnvloed 
door de formatieprocessen. Zogenaamde ‘ge-
sloten’, vondstrijke aardewerkcontexten zijn ge-
selecteerd ter analyse.207 Hiermee worden con-
texten bedoeld die slechts in kleine mate zijn 
‘vervuild’ met intrusief materiaal uit andere peri-
odes.208 Bij de analyse zijn alle variabelen (zie 
respectievelijk paragraaf 7.3.2 en 7.4.2 voor een 
exacte opsomming van deze variabelen voor 
respectievelijk prehistorisch en Romeins aarde-
werk) ingevoerd in de aardewerkdatabase. Ver-
volgens zijn per context overzichtstabellen ge-
maakt en is zoveel mogelijk aardewerk 
afgebeeld. Het doel is om een zo accuraat moge-
lijk beeld te verkrijgen van het vondstenspec-

-
doende in staat te zijn de onderzoeksvragen uit 
het PvE te beantwoorden.
Een groot deel van de structuren bevat echter 
een aanzienlijke hoeveelheid sterk gefragmen-
teerd aardewerk, waarvan het merendeel geen 

structuur. Met betrekking tot deze structuren is 
bepaald om niet iedere scherf in te voeren in de 
aardewerkdatabase, aangezien de meeste scher-
ven geen bijdrage kunnen leveren aan de inter-
pretatie; zij zijn immers door formatieprocessen 
in deze structuren terecht gekomen.209 Illustra-
tief voor deze situatie is huis 8008 (zie hoofdstuk 
23, structurencatalogus). Op basis van de typolo-

Romeins te dateren. Een handjevol Romeinse 
scherven plaatst het huis inderdaad in de twee-

-
sten (enkele honderden scherven) dateren ech-
ter in de Late Bronstijd en IJzertijd. In sommige 
gevallen zijn er zelfs grote fragmenten aarde-

zijn te beschouwen. Voor dergelijke zwaar ver-
stoorde contexten is gekozen om zowel het aar-
dewerkspectrum als de formatieprocessen goed 
te beschrijven in de catalogus.

   Deze aanpak is met name gehanteerd 

voor de Midden- en Late Bronstijd, 

IJzertijd en Romeinse tijd, aangezien 

voor het Neolithicum en de Vroege 

Bronstijd nauwelijks ‘gesloten’, 

vondstrijke aardewerkcontexten voor 

handen zijn. 

   Dit is meestal jonger materiaal, ouder 

zwerfvuil of opspit.

   In het evaluatierapport wordt deze 

aanpak omschreven als ‘analyseniveau 

2’, waarbij het aardewerk textueel 

beschreven wordt in plaats van alle 

in een database. De daterende 

kenmerken, de fragmentatiegraad, de 

formatieprocessen en de uiteindelijke 

datering zijn beschreven en 

beargumenteerd in de catalogus.
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   Langeveld 2011.

²¹¹   Voor de totstandkoming van dit verslag 

is een woord van dank aan drs. P.W. van 

den Broeke (Bureau Archeologie 

Nijmegen) op zijn plaats.

²¹² 

deze categorieën de paragraaf over 

methode. 

²¹³   Deze vondsten werden de auteur ‘kant-

en-klaar’ aangeleverd, nadat zij door M. 

Chtcheglov en drs. J. Van Kerckhove uit 

het prehistorische aardewerk waren 

gesorteerd als zijnde (mogelijk/

vermoedelijk) neolithisch of van vroege-

bronstijdsignatuur. Een verwaarloosbare 

fractie bleek bij nadere beschouwing van 

jongere datum te zijn. Die groep is 

vanzelfsprekend in de huidige studie 

niet betrokken. 

   Verhart 2000. 

niet verder toegewezen konden worden aan 
structuren, is gescand ten behoeve van de 
spoordatering. Deze scan is reeds uitgevoerd tij-
dens de evaluatiefase; de resultaten zijn weerge-
geven in bijlage 3 van het evaluatierapport.210 
Voor de scan zijn alle daterende determinaties 
ingevuld in het veld ‘argumentatie datering’, 

informatie kan bestaan uit de aardewerkcatego-
-

coratie of een technische afwerking. De spoor-
datering die verkregen is op basis van de scan is 
ingevuld in de hoofddatabase.

-
mers die niet toegekend zijn aan sporen (veelal 
uit de lagen 50 tot en met 53) is eveneens ge-
scand en gedateerd. Voor deze categorie is een 
aparte database aangemaakt, waarbij iedere 
aanwezige periode is aangevinkt.

7.2  Handgevormd aardewerk uit het Neo-

lithicum en de Vroege Bronstijd

E. Drenth

7.2.1  Inleiding, onderzoeksvragen en 

methode

In het onderstaande wordt het aardewerk uit het 
Neolithicum en de Vroege Bronstijd van Cuijk-
De Nielt besproken.211 In totaal zijn 484 fragmen-
ten212 met een gezamenlijk gewicht van 6 671 g 
tot deze categorie gerekend.213 Voor zover duide-
lijk zijn al deze fragmenten, op één uitzondering 
(een niet nader te determineren massief kera-

In het onderstaande worden allereerst de onder-
zoekvragen opgesomd die aan de analyse ten 
grondslag lagen. Vervolgens zal de gebruikte 
methode beknopt worden uiteengezet. Daarna 
komen de bevindingen aan bod. Het aardewerk 
is daarbij in chronologische volgorde beschreven 

volgen de voornaamste conclusies en de ant-
woorden op de onderzoeksvragen. 
Een aantal onderzoeksvragen uit het PvE is rele-

vant voor de studie van het aardewerk uit het 
Neolithicum en de Vroege Bronstijd:

Algemene onderzoeksvragen

2. Wat is de horizontale en verticale verspreiding 
van de archeologische resten? Is het mogelijk 
afzonderlijke (en in tijd begrensde) vindplaatsen 

7. Wat is de conservering van verschillende ma-

archeobotanisch en zoölogisch materiaal?

Meso- en Neolithicum 

2. Zijn er in gebieden met geclusterd neolithisch 
vondstmateriaal aanwijzingen voor sporen en 
structuren uit het Neolithicum? 
6. Hoe moet de aanwezigheid van de vondsten 
(organisch en anorganisch) binnen verschillende 
lagen geïnterpreteerd worden? Zijn de vondsten 
het resultaat van bewoning, beakkering of an-
dere vormen van gebruik zoals afvaldumps of 
een combinatie daarvan; wat is de aard van de 
site(s) en welke activiteiten zijn er uitgevoerd?
8. Met betrekking tot het Midden- en Laat-Neo-
lithicum: wat zijn de artefactspectra uit deze pe-

de artefactassemblages binnen het beeld dat we 
hebben van neolithische sites in Zuid-Nederland 
en het rivierengebied en het door Leo Verhart 
gereconstrueerde model van neolithisering (con-
tactnetwerken)?214

Bronstijd en Vroege IJzertijd 
1. Het plangebied omvat onder andere een uit-

-
areaal uit de Bronstijd. Bronstijdsporen- en 

oppervlakte van tenminste vijf hectare. Waar 
waren precies de bronstijd- (en ijzertijd-erven) 
gelokaliseerd? Welke spoortypen bevinden zich 

7. Er zijn op De Nielt diverse perioden uit de 
Bronstijd vertegenwoordigd. Biedt dit de moge-
lijkheid voor het opstellen van een regionale ty-
pochronologie? Zo ja, maak een plan voor de 
uitvoering en stel deze typochronologie op.
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     Dit kan zijn gebeurd op individueel 

niveau of op groepsniveau. Dit laatste 

indien de fragmenten hetzelfde 

vondstnummer delen én (waarschijnlijk) 

   Zie voor meer informatie Louwe 

Kooijmans 1980, 136-137.

   Rye 1988, 114-118. 

   Dit werk is uitgevoerd door E. Wijnans 

(VUhbs). 

   Lanting & Van der Plicht 1999/2000 en 

2001/2002. Lanting & Van der Plicht 

verdelen de Bronstijd onder in een 

vroege, midden- en late fase 

(achtereenvolgens ca. 1900-1600, ca. 

1600-1200 en ca. 1200-800 v.Chr.). Van 

den Broeke et al. (2005), daarentegen, 

splitsen de Bronstijd op in de Vroege 

Bronstijd (ca. 2000-1800 v.Chr.), de 

Midden-Bronstijd A (ca. 1800-1500 v.

Chr.), de Midden-Bronstijd B (ca. 1500-

1100 v.Chr.) en de Late Bronstijd (ca. 

1100-800 v.Chr.).

Methode

Het aardewerk is als volgt beschreven. Allereerst 
is een scheiding gemaakt tussen gruis en scher-

is in de regel een scherfoppervlakte van 4 cm2 
aangehouden; wat beneden deze waarde ligt, is 
als gruis beschouwd. Scherven die in de lengteas 

binnenkant ontbreken, zijn eveneens als gruis 
bestempeld, ook wanneer zij groter zijn dan 4 
cm2. Een uitzondering op deze regels zijn kleine 
fragmenten met vermeldenswaardige kenmer-
ken, zoals versiering en vorm. Het ‘gewone’ gruis 
is beschreven en gewogen, terwijl de scherven 
en het ‘bijzondere’ gruis uitvoeriger zijn geregis-
treerd.215 Indien voorhanden is informatie over 
de algehele potvorm en het type vastgelegd. 
Verder zijn de scherven zijn naar hun (oorspron-
kelijke) positie in de pot opgedeeld in drie groe-
pen, te weten: 

de vorm)
-wand

van de vorm).

Van elk van dit soort aardewerkfragmenten zijn 
na macroscopische bestudering, voor zover mo-
gelijk en van toepassing, de volgende variabelen 
geregistreerd: 

-het gewicht
-de gemiddelde wanddikte
-het soort verschraling
-de oppervlakteafwerking
-de versiering
-de kleur op de dwarsdoorsnede
-de karakteristieken van de rolopbouw216

- de verbrandingsgraad (onverbrand dan wel (se-
cundair) verbrand)

-bijzonderheden (zoals aankoeksel)
Bij de kleur van een scherf op dwarsdoorsnede is 
een onderscheid gemaakt tussen ‘oxiderend’ 
(O), ofwel lichte tinten, en ‘reducerend’ (afgekort 
tot R), donkere tinten. Aldus kan de kleurop-
bouw aangegeven worden, waarbij telkens be-
gonnen wordt met de (veronderstelde) buiten-

zijde. Zo staat ORO voor een lichte buiten- en 
binnenzijde en een donkere kern en betekent OR 
een tweedeling met een lichte buitenzijde en een 
donkere binnenkant. Deze gegevens zijn bij de 
uitwerking uitsluitend gebruikt om vast te stel-
len of een aardewerkfragment al dan niet (se-
cundair) verbrand is. In het geval dat aardewerk 
extra verhit raakt, gaan oxiderende en grijze 
kleuren overheersen. Daarnaast kan het aarde-
werk poreus worden, kunnen blaasjes optreden 
en kunnen potvormen verwrongen raken. De 
kleur op dwarsdoorsnede is in principe informa-
tief over het bakmilieu.217 Een lichte kleur duidt 
op een zuurstofrijk milieu, een donkere kleur op 
zuurstofarme omstandigheden. Bij een scherf 
met als kleur op de breuk ORO, bijvoorbeeld, 
waren de bakomstandigheden zuurstofrijk, of 
waren de bakomstandigheden zuurstofarm, 

aan de lucht blootgesteld. In beide gevallen is 
het aardewerk echter niet in die mate aan zuur-
stof blootgesteld dat het organische materiaal in 
de klei door oxidatie volledig verdwenen is; van-
daar de donkere kern. Scherven met als kenmerk 
‘OOO’ zijn waarschijnlijk secundaire verbrand.
Bij twee vondstcomplexen werd het de moeite 
waard geacht om de aardewerkfragmenten aan-
een te passen of daartoe een poging te wagen.218 

-
teerde halspotbeker uit een kuil S13418 in werk-
put 150, de begeleiding van het uitgraven van 
een wegcunet ten zuiden van De Nielt 

1). Het aaneenpassen bleek een succes, want na-

duidelijk. In het tweede geval, een aardewerk-
concentratie (structuur 5001) van het Stein-

V101.16890, V101.17049 en V101.17093), was het 
puzzelen echter minder succesvol.
Afsluitend is het van belang om te benadrukken 
dat bij onderhavige analyse gebruik is gemaakt 
van de periodisering van Lanting & Van der 
Plicht. Deze periodisering wijkt af van het chro-
nologische systeem dat in de overige delen van 
deze rapportage zijn gebruikt.219 De keuze voor 
deze afwijkende periodisering ligt in de betere 
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13.

12 en 13.

²²²   Louwe Kooijmans 1976, 1980.

²²³ 

   Lanting & Van der Plicht 

1999/2000, 8 en 28.

onderbouwing ervan, onder meer door de uitge-
breide plaatsing van de Nederlandse gegevens in 
een internationaal kader. 

7.2.2 Resultaten: typologie en datering

Midden-Neolithicum A (ca. 4200-3400 v.Chr.)

Het oudste herkende aardewerk van Cuijk-De 
Nielt behoort tot het Midden-Neolithicum A (ca. 
4200-3400 v.Chr.). Het gaat om twee onversier-
de randscherven uit werkput 26, die als vak-
vondsten zijn verzameld zijn bij de aanleg van 

de bewuste aardewerkfragmenten stamt van 
een drieledige pot met een spits-afgeronde 
rand. Vermoedelijk is deze pot van het type IB 
volgens de door Louwe Kooijmans ontwikkelde 
typologie op basis van vondsten te Wijchen-Het 
Vormer.220 De pot is met (gang)kwartsgruis ver-
schraald, de wand is gemiddeld 7 mm dik en de 
kleur op de breuk is ORO. 
De tweede pot deelt verscheidene kenmerken 
met het zojuist beschreven exemplaar. Zo zijn de 
kleur op dwarsdoorsnede en de gemiddelde 
wanddikte hetzelfde, terwijl de verschraling even-
eens uit gebroken kwarts bestaat. Op basis van 
deze overeenkomsten, en indachtig het gegeven 
dat de scherven op (nagenoeg) dezelfde locatie 

-
ring in het Midden-Neolithicum gedacht. Hoewel 
de algehele vorm zich helaas niet precies laat her-
leiden, zijn er overeenkomsten te herkennen met 
de schalen van het type IA en de kommen en ton-

III) binnen het morfologische spectrum dat uit 
Wijchen-Het Vormer bekend is.221 
De vondsten uit Wijchen-Het Vormer, waaraan 
hierboven reeds werd gerefereerd, zijn door 
Louwe Kooijmans gerekend tot de Hazendonk-
groep, die hij als een noordwestelijke variant van 
de Michelsbergcultuur ziet.222 Lanting & Van der 
Plicht benadrukken evenwel dat bepaalde ken-
merkende aardewerkvormen, zoals tulpbekers, 
ontbreken en denken eerder aan een sterk door 
de Michelsbergcultuur beïnvloede lokale groep 

Kooijmans’ type IB gezien als een vorm die geïn-
spireerd is op de knikwandschalen (Duits: 
Knickwandschüsseln) van de Michelsbergcultuur. 
Volgens Höhn waren zij binnen de laatstge-
noemde cultuur gangbaar vanaf fase IIIb tot aan 
haar einde.223 In absolute termen wil dat zeggen 
van ca. 3925-3600 v.Chr.224 
Misschien moet ook de met kwartsgruis ver-
schraalde randscherf van waarschijnlijk een drie-

-
lijke verstoring in werkput 23, worden 

-

V26.9227

1

V26.9227

2 

V23.5242

3 

1 randfragment van vermoedelijk een schaal van het type IB uit het Midden-Neolithicum A, gevonden in werkput 26 

(V26.9227); 2 randfragment van vermoedelijk een een- of tweeledige pot uit het Midden-Neolithicum A, gevonden in 

werkput 26 (V26.9227); 3 randscherf van een drieledige pot met touwversiering, vermoedelijk uit het Midden-

Neolithicum A, gevonden in werkput 23 (V23.5242). 
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Verlinde beweert dat twee late-

Ederheide en Tubbergen-Hilbertshaar 

versierd zijn met touw. Het valt te bezien 

of dit daadwerkelijk zo is. De auteur 

niet kunnen onderzoeken. Drs. P.W. van 

Ederheide echter wel gezien, en zijn 

indruk is dat de versiering wellicht een 

voorbeeld is van Ringabrollung 

(mondelinge mededeling P.W. van den 

Broeke), waarvan in Noordwest-Europa 

verscheidene voorbeelden uit de 

urnenveldenperiode bekend zijn 

(Drenth et al. 2007, 115). Dat wil zeggen 

dat de versiering op de Eder pot mogelijk 

met een getordeerde bronzen ring is 

aangebracht.  

   Zie voor kenmerken van Hilversum-

aardewerk onder andere Ten Anscher 

1990; Drenth in voorb. a; Glasbergen 

Theunissen 1999.

   Overeenkomstig de periodisering van 

Lanting & Van der Plicht (2001/2002) 

wordt de vroege fase van de 

Hilversumcultuur hier gerekend tot de 

Vroege Bronstijd.

  De typen 1a en 2IIb zijn geïntroduceerd 

door Van der Waals & Glasbergen (1955).

   Zie in dit verband bijvoorbeeld Van der 

Waals & Glasbergen 1955.

 

²³¹   Bantelmann 1982.

²³²   Een voorbeeld is een gefragmenteerde 

2IIb-beker gevonden te Blerick (Lanting 

is kennelijk door Lanting (2007/2008, 

verspreidingskaart van Schnurzonenbecher.

  Ten Anscher 2012, met tevens diverse 

referenties aan andere sites in 

Nederland, Duitsland en Denemarken 

met midden-neolithisch touwversierd 

aardewerk. 

   Ten Anscher 2012, 119. Op P14 is 

maar Lochbuckel zijn voor deze 

archeologische cultuur onbekend, zoals 

Ten Anscher terecht opmerkt.

225 Op het bovenste 
deel van de hals bevinden zich op de buitenzijde 
drie horizontale lijnen die met een touw zijn in-

een donkere kern en binnenkant (ORR). Het is 

een pot van de vroege fase van Hilversumcultuur 
226 Daarvoor is aller-

eerst de wanddikte, gemiddeld 7 mm, te gering. 
Voorts is de touwversiering van het fragment 

Bronstijd, hoewel een nauwkeurig metrische 
analyse van touwindrukken het huidige kader te 
bovenging.227 Een volgend tegenargument is van 
morfologische aard. Het bewuste aardewerk-
fragment stamt waarschijnlijk van een drieledige 
pot, een vorm die niet gebruikelijk is binnen de 
Hilversumcultuur. Binnen deze cultuur komen 
vooral biconische, ton- of emmervormige vor-
men voor; één- dan wel tweeledig vaatwerk.
Een betere mogelijkheid voor deze potvorm is 

2800-2400 v.Chr.). Kenmerkend voor deze ar-
cheologische cultuurgroep zijn drieledige bekers 
met een meer of minder ontwikkeld S-vormig 

versierd met horizontale omlopende touwind-
-

maal tot aan de grootste buikomvang gedeco-
reerd.228 Verder moet het type 2IIb binnen de 
groep van de (AOO)-bekers 
worden genoemd. Dit soort bekers wordt geka-
rakteriseerd door horizontale ‘touwlijnen’ die 
(nagenoeg) het gehele buitenoppervlak beslaan. 
De touwversierde scherf van De Nielt valt op, 
omdat de versiering slechts uit drie lijnen be-
staat. Binnen de groep van 1a-bekers uit Neder-
land zijn geen parallellen aan te wijzen voor een 
dergelijke korte decoratie.229 Ter illustratie kan 
gerefereerd worden aan de -vanaf Cuijk-De Nielt 
gerekend- dichtstbijzijnde zekere vondst van een 
1a-beker, te Wijchen-De Homberg.230 De touw-
versiering van deze beker bestaat hier uit elf à 
twaalf horizontale lijnen. Evenmin zijn vergelijk-
bare laat-neolithische vondsten bekend uit het 
aan Cuijk-De Nielt grenzende Duitse gebied.231 
Verder is de kans verwaarloosbaar dat de touw-
versiering op de scherf van De Nielt oorspronke-

waarbij decoratie regelmatig alterneerde met 
onversierde zones. Een dergelijk versierings-
schema is zowel bekend voor 1a-bekers als voor 
AOO-bekers van het type 2IIb. Bij deze bekers 
zijn de onversierde zones hoogstens even hoog 
als de versierde zones.232 In het geval van De 
Nielt is het onversierde deel echter duidelijk 
meer dan tweemaal zo hoog als de touwversier-
de zone. Door deze verhouding is een toewijzing 
van de bewuste scherf aan een Schurzonenbecher 
eveneens weinig plausibel. Bij de Schnurzonenbe-
cher, die waarschijnlijk uit de AOO-bekers is ont-
staan233, zijn de onversierde zones weliswaar fre-
quent hoger dan de versierde, maar meer dan 
tweemaal is een uitzondering. De vondst van 
een Schurzonenbecher op De Nielt ligt, als de alge-
mene verspreiding in ogenschouw wordt geno-
men, bovendien niet in de lijn der verwachting. 
Tot op heden zijn immers geen voorbeelden be-
kend uit Nederland. De vindplaats die het dichtst 
bij Cuijk-De Nielt is gelegen, is Essen (Dld.).234

De derde optie is dat de touwversierde scherf 
van De Nielt uit het Midden-Neolithicum A da-
teert. Het is Ten Anscher die de eer toekomt als 
eerste midden-neolithische touwversiering voor 
Nederland te hebben geconstateerd. Onlangs 

-
staan bij dergelijke vondsten van de site P14 in 
de Noordoostpolder.235 Daarin komt hij tot de 
conclusie dat er voorafgaande aan de klassieke 
trechterbekercultuur een pre-megalitische fase 
met touwversierd aardewerk moet hebben be-
staan; Ten Anscher noemt deze fase pre-Drou-
wen. Een nadere beschouwing van de touwver-
siering uit P14 en de parallellen van de Duitse 
sites Hüde I en Osterwick, die voornoemde hier-
voor aandraagt, leert dat deze hoofdzakelijk ver-

Toch is er één voorbeeld bekend uit P14 van een 
horizontale touwversiering.236 Bij deze scherf 
zijn, kort onder de rand aan de buitenzijde, twee 
putjes en, daarmee geassocieerd, op verschil-
lende hoogte aan de binnenzijde twee verdikkin-
gen (Lochbuckel) aanwezig, op grond waarvan een 
jongere datering niet waarschijnlijk is.237 Ook qua 

bij de vondsten van P14 aan kunnen sluiten. Ten 
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   Ten Anscher 2012, 116.

   Larsson 1985, 1994; Madsen 1994; 

Meurers Balke & Weniger 1994. 

   Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 

29-30.

   Bakker 1979; Ebbesen 1975, 1978; Hoika 

  Bakker 1979; Hoika 1994; Knöll 1959; 

   Ten Anscher 2012, 121.

   Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 8.

Anscher merkt over de algehele potvorm op238: 
-

compleet. Dit maakt het lastig een indruk te krij-
-

vloeiende overgang van grootste buikomvang 
naar hoge, steile schouder en hals …”
Een volgend alternatief voor de determinatie 
van de touwversierde scherf van De Nielt is dat 
de bewuste vondst een fragment is van een 
trechterbeker. Deze gedachte wordt vooral inge-
geven door de versiering, terwijl de vorm, voor 
zover bewaard, deze mogelijkheid in elk geval 
niet uitsluit. Smalle horizontale touwversiering 
direct onder de rand is namelijk te vinden op 
trechterbekers uit de vroeg-neolithische fase 
van noordgroep van de trechterbekercultuur in 
Denmarken en Zweden, onder meer de Svale-
klint- en Volling-groepen.239 Lanting & Van der 
Plicht hebben overtuigend beargumenteerd dat 
de beide groepen niet vóór 3900 v.Chr. ontstaan 
kunnen zijn.240 Uit verscheidene studies blijkt 
touwversiering op trechterbekers in elk geval 
voor 3400 v.Chr. uit de mode is geraakt.241 Een 
ouderdom van de touwversierde scherf van De 
Nielt tussen ca. 3900-3400 v.Chr. sluit goed aan 
bij de datering van de hierboven genoemde 

de bewuste vondst van De Nielt invloed vanuit 
het ‘hoge noorden’ laat zien, is op zich niet ver-
bazingwekkend, gelet op de contacten die de 
noordgroep van de trechterbekercultuur en de 
Michelsbergcultuur met elkaar hadden. Wel is 
het opvallend dat voor het gebied tussen Dene-
marken en Cuijk geen voorbeelden van smalle 
horizontale touwversiering op halzen van aarde-
werk uit het Midden-Neolithicum te geven 
zijn.242 Derhalve moet de bovenstaande interpre-
tatie, inclusief de datering, met een zekere re-
serve worden bekeken. Toekomstige vondsten 
moeten leren in hoeverre de gesignaleerde over-
eenkomsten met touwversierd aardewerk van 

niet op toeval berusten. 
Samengevat is een toewijzing van de touwver-
sierde scherf van De Nielt aan het Midden-Neoli-
thicum A het best verdedigbaar. Als absolute da-
tering komt dan de periode 3900-3400 v.Chr. in 

aanmerking. Reeds gememoreerd is dat verge-
lijkbaar versierd aardewerk  in de noordgroep 
van de trechterbekercultuur in die periode cou-
rant was. Ten Anscher houdt voor touwversierd 
aardewerken vaatwerk uit P14 eveneens die pe-
riode aan.243 De datering van de scherf met 
‘touwpoortjes’ uit Osterwick in Westfalen sluit 
hierop aan. Deze vindplaats behoort tot de mid-
den-fase (fase III) van de Michelsbergcultuur, die 
tussen ca. 3955-3870 v.Chr. moet worden ge-
plaatst.244 
De scherf met touwversiering en de twee hier-

-
groep dan wel Michelsbergcultuur van De Nielt 

7.2). Het is verleidelijk deze scherven als gelijktij-
dig te zien, maar dit valt niet te bewijzen. 
Onder de vondsten gaat waarschijnlijk nog meer 
aardewerk uit het Midden-Neolithicum A schuil. 
Niet alleen de bovengenoemde scherven, maar 
ook verscheidene macrolithische artefacten uit 
Rijckholt-vuursteen doen dit vermoeden (zie 
hoofdstuk 15 voor het vuursteen). Bij gebrek aan 
diagnostische kenmerken en eenduidige con-
textgegevens zijn echter geen voorbeelden aan 

groep van 29 à 30 onversierde scherven, die te 
oordelen naar de intrinsieke eigenschappen be-

-
tuur of de daarop volgende Stein-Vlaardingen-
groep. Als verschraling is uitsluitend kwartsgruis 

-
bruikt. De gemiddelde wanddikte loopt uiteen 6 
tot en met 12 mm (tabel 7.1). 
De kleur op de breuk is bij het merendeel van de 
scherven (n = 21) ORO. Dit wijst erop dat het aar-
dewerk gebakken is in zuurstofrijke omstandig-
heden of in elk geval is afgekoeld aan de lucht. 
Daarbij stond het vaatwerk rechtop. 

de algehele morfologie. Het blijkt driemaal te 
gaan om fragmenten van (waarschijnlijk) driele-

duidelijk dat de pot twee- of drieledig moet zijn. 
Het enige mogelijke bodemfragment is wellicht 
van een pot met een afgeronde bodem. Hoewel 
zulke vormen eerder bekend zijn voor het Mid-
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   Glasbergen & During Caspers 1966, 47-48 

   Zie in dit verband Drenth et al. 2007, 

121-2; Van Gijn & Bakker 2005; Louwe 

Kooijmans 1983; Verhart 2010.

   Drenth et al. 2007, 122; Van Gijn & Bakker 

2005, 301. De bakplaatfragmenten uit 

de schrijver (Drenth in voorb. b). Op de 

exemplaren uit Veldhoven-Habraken is 

waarvoor dank. 

   Incidenteel zijn gekerfde randen 

gevonden in Hazendonk- en 

Michelsbergcontext, zoals bij een 

bekervormige pot uit Coesfeld-Harle 

De combinatie van deze versiering en 

gaatjes onmiddellijk onder de rand is de 

auteur uit zowel de Hazendonkgroep als 

de Michelsbergcontext echter onbekend. 

Omdat gaatjes/putje direct onder de 

Vlaardingencomplex – merk op dat in 

het reeds genoemde aardewerkcomplex 

uit het Midden-Neolithicum A te 

Wijchen-Het Vormer dit kenmerk 

ontbreekt (Louwe Kooijmans 1980) – is 

de scherf in kwestie van Cuijk-De Nielt 

toegewezen aan dit archeologische 

culturele complex. Zowel een 

horizontale rij gaatjes/putjes kort onder 

rand als knobbels zijn overigens bekend 

uit het Midden-Neolithicum A. Omdat 

hun aandeel evenwel toentertijd 

kennelijk beduidend geringer was dan 

voor De Nielt bij dit soort vondsten een 

datering in het Midden-Neolithicum B 

dan wel Laat-Neolithicum A 

aangenomen. Te meer omdat de 

voorhanden zijnde associaties, alsmede 

de algehele morfologische 

karakteristieken, voor zover herkenbaar, 

in die richting wijzen. Derhalve is het 

goed, algemeen gesproken, om deze 

datering als een waarschijnlijkheid in 

plaats van een zekerheid te zien. 

den-Neolithicum, kan wel gewezen worden op 
voorbeelden uit het Stein-Vlaardingencom-
plex.245

dat het vaatwerk in elk geval ten dele uit rollen 
klei werden opgebouwd (1x H-voeg; 3 tot 4x N-
voegen en 1x mogelijk een Z-voeg). 

Midden-Neolithicum B/Laat-Neolithicum A

-
sche aardewerk is op grond van intrinsieke ka-
rakteristieken en associaties toegeschreven aan 
het Stein-Vlaardingencomplex uit het Midden-
Neolithicum B en het Laat-Neolithicum A (teza-

wij hier niet te lang stilstaan bij de vraag of het 
materiaal van de Steingroep dan wel de Vlaar-

-
nen het totale verspreidingsgebied voorop, an-
deren benadrukken de overeenkomsten.246 Wat 
deze overeenkomsten en verschillen uiteindelijk 
waard zijn, valt te bezien. Wel is duidelijk dat 
nieuwe ontdekkingen nopen tot bijstelling van 
eerdere beweringen. Zo weerleggen vondsten 
die te Tilburg-Schaapsven en Veldhoven-Habra-
ken zijn gedaan de uitspraak van Drenth  uit 
2007 dat de Steingroep geen aardewerken bak-

platen kent.247

overigens geen aanleiding tot revisie van hypo-
theses. 
Het aardewerk van het Stein-Vlaardingencom-
plex van De Nielt is in hoofdzaak onversierd. De 
uitzonderingen op de regel vormen 23 scherven 

7.3, 1-4). Voor zover zichtbaar gaat het telkens 
om een horizontale rij, met één uitzondering van 
een golvende lijn. Deze vorm van versiering 
-voor zover de doorboring van de wand niet 
functioneel is (bijvoorbeeld om de pot af te dek-
ken met een gespannen doek, blaas of iets der-
gelijks)- komt op talrijke sites van de Stein-
Vlaardingen-groep voor.  Hetzelfde geldt voor 
knobbels, waarvan te Cuijk-De Nielt één of twee 
voorbeelden zijn ontdekt. Het meest eenduidige 

-
dige pot met op de schouder een knobbel 

binnen het aardewerk van de Stein-Vlaardingen-
-

-

Nederlandse begrippen uitzonderlijk zijn verder 
de twee scherven van dezelfde pot uit werkput 
49, versierd met kerven op de rand en een hori-
zontale rij perforaties kort onder de rand 
(V49.19814 en V49.19862 (beide zijn aanlegvond-

248

het aardewerk van het Stein-Vlaardingencom-

Als verschraling blijkt telkens kwartsgruis te zijn, 
waaraan eventueel grind, kwartsgruis en zand is 
toegevoegd. Bij de kleur op de breuk springt de 
dominantie van ORR in het oog. Dit wijst erop 
dat het vaatwerk gebakken is in zuurstofrijke 
omstandigheden of in elk geval aan de lucht is 

op zijn kop gestaan, want de donkere binnen-

bereikt. Tussen de 23 en dertig scherven verra-
den een opbouw van het vaatwerk uit kleirollen. 
Deze rollen blijken in de regel schuin aan elkaar 
te zijn gehecht, want bij zestien tot 21 scherven 

Tabel 7.1  Cuijk-De Nielt. Gemiddelde 

wanddikte van het aardewerk dat niet 

nader gedetermineerd kan worden als 

(vermoedelijk) behorend tot de Ha-

zendonkgroep/Michelsbergcultuur of 

het Stein-Vlaardingencomplex. Tussen 

haakjes staan de aantallen inclusief een 

twijfelgeval.

Gemiddelde wanddikte (mm) Aantal scherven

6 2(3)

7 4

8 3

9 4

10 7

11 7

12 1

Niet meetbaar (1)
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V30.6928

1

2

V100.197

3

V101.16345

 4

V101.16885

5

V101.408

V49.19862

V101.16887

6

7

Vlaardingencomplex (V30.6928, V100.197, V101.16345 en V101.16885); 5 randscherf van een drieledige pot met 

in werkput 101 (V101.16887). 
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   Zie Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 

32-33) voor een historisch overzicht van 

het onderzoek naar de chronologie van 

de Vlaardingencultuur tot 2000.  

 

standvoetbekers genoemd.

   Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 33.

   Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 

33-34, met verdere verwijzingen.

zijn N-voegen geconstateerd. 
De datering van het aardewerk van het Stein-
Vlaardingencomplex van De Nielt is geen sine-

-
staan. Aanvankelijk werd het aardewerk van de 
Vlaardingencultuur (Vl) chronologisch opge-
splitst in twee hoofdfasen: Vl-1 en Vl-2.249 Daar-
bij werd laatstgenoemde fase opgedeeld in res-
pectievelijk een fase zonder en met late 
enkelgraf- en AOO-bekers.250 De basis van deze 

te Voorschoten-Boschgeest. Nadien zijn ver-
scheidene veranderingen aangebracht. Behalve 
dat de twee subfasen binnen de jongere Vl 2a en 
2b werden genoemd, werd op grond van vond-
sten uit de opgraving op de Hazendonk de fase 
1a als vroegste Vl geïntroduceerd. De fase die 
dan tot toe als Vl-1 te boek stond, werd tot Vl-1b 
gedoopt. Vervolgens werd de laatstgenoemde 
fase ongeveer tien jaar geleden door Lanting & 
Van der Plicht opgesplitst in de fasen Vl-1b en 
-1c.251 Uiteindelijk was de Vlaardingencultuur 
daarmee in vijf stadia onderverdeeld. Voor de 
vroegste fase (1a) was uitsluitend een complex 
van de Hazendonk bekend, bestaande uit slechts 

De fase Vl-1b onderscheidde zich volgens Lan-
ting & Van der Plicht van de fase Vl-1c door mid-
del van aardewerkvormen, het relatieve voorko-
men van gaatjes en putjes direct onder de rand 
en de frequentie van knobbels.252 Op de Ha-

met hoge S-vormige tot bijna emmervormige 

kort onder de rand is bij een groot deel van de 

Daar staat tegenover dat het aardewerk van de 
Vl-sites te Vlaardingen en Voorschoten-Bosch-

-
wijls met een cilindrische of een uitstaande hals. 

-
den, echter in mindere mate dan in het geval van 
de bovengenoemde laag op de Hazendonk. In 
Vlaardingen hadden, halverwege het onderzoek, 
van de 728 randen slechts tachtig exemplaren 
doorboorboringen dan wel putjes, terwijl in 

werkput 17 op deze site 33 van de 287 randen 
deze kenmerken bezaten. In het geval van Voor-
schoten-Boschgeest lag het percentage door-

-

met gaatjes en twaalf met putjes. Zowel te 
Vlaardingen als Voorschoten-Boschgeest zijn 
aardewerkfragmenten met knobbels aangetrof-
fen: respectievelijk zeven van 287 randfragmen-
ten uit werkput 17 en negen op een totaal van 
540 scherven (waarvan 54 randfragmenten) uit 
de lagen 2-5. Omdat volgens Lanting & Van der 
Plicht de 14C-dateringen duidelijk maken dat, van 

de oudste is, menen zij dat er voldoende reden is 
voor een opsplitsing van het ‘klassieke’ Vl-1b in 

keramische inhoud. Lanting & Van der Plicht on-
derbouwen hun betoog verder door te wijzen op 
het voorkomen van twee versierde scherven van 

op de motieven en de versieringswijze (het ge-
bruik van puntsteek), worden beide fragmenten 
toegeschreven aan Brindley’s horizont 5 of 6, 
hetgeen neerkomt een absolute datering tussen 

-

Tabel 7.2  Cuijk-De Nielt. Gemiddelde wand-

dikte van het aardewerk behorend tot het 

Stein-Vlaardingencomplex. Tussen haakjes 

staat het aantal inclusief twijfelgevallen.

Gemiddelde wanddikte (mm) Aantal scherven

5 3

6 9

7 15(17)

8 24(25)

9 37(41)

10 54(56)

11 19

12 11(12)

13 5

Niet meetbaar 2

Niet geregistreerd 1
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  Drenth et al. 2008, 154-155.

  Raemaekers 2005, 273-274.

  Beckerman & Raemaekers 2009.

15 en 17 te Vlaardingen. Blijkens hun dieptelig-
ging dateren deze gelijktijdig met de hoofdbe-
woning, dat wil zeggen fase Vl-1c.  Tezamen met 
fragmenten van een voor de enkelgrafcultuur 

-

worden deze amfoorscherven door Lanting & 
Van der Plicht gezien als aanwijzingen voor be-
woning ter plekke na ca. 2800 v.Chr. De 14C-date-
ringen voor deze vindplaats spreken deze ouder-
dom niet tegen. 
Dat niet iedereen zich kan vinden in het chrono-
logische schema van Lanting & Van der Plicht 
blijkt onder meer uit het feit dat Drenth  de 
geopperde jongste fase van de Vl rekenen tot de 
enkelgrafcultuur.253 Ook Raemaekers staat om 
verschillende redenen sceptisch tegenover de 

Plicht.254

laatste onderzoeker in plaats daarvan onlangs 
een indeling van de Vl in een vroege, midden- en 
late fase voorgesteld.255 Deze indeling berust op 
aardewerken vaatwerk dat aan de hand van me-

wordt ingedeeld. De vroege fase kent alleen 
vormgroep A, de midden-fase de vormgroepen 
A, B, C en D, terwijl de vormgroepen D en E ken-
merkend zijn voor de late fase. Perforaties onder 
de rand komen in elk van deze fasen voor, knob-
bels daarentegen niet in de vroege fase. 
Met het schema van Beckerman & Raemaekers 
is de chronologie van de Vl niet bezegeld. De 

-
liggende morfologische indeling worden ge-
maakt:

Bij de morfologische indeling speelt de ‘rand-
hoek’, dat wil zeggen het verschil in centimeters 
tussen het bovenste en onderste deel van de 
hals in de breedte, een belangrijke rol. In de be-
slisboom, die een toewijzing van aardewerk mo-
gelijk moet maken, staat het zelfs op de eerste 
plaats.256 De vraag rijst waarom juist aan deze 
variabele zoveel betekenis wordt gehecht.
Er zijn vier criteria gebruikt om de vijf vormgroe-
pen van elkaar te onderscheiden. Dit zijn, be-
halve de reeds genoemde randhoek, de hoogte 
van de hals (‘randhoogte’) en de schouder als-
mede de ‘schouderhoek’ (het verschil tussen de 
boven- en onderkant van de schouder in de 
breedte ). Zij worden alle uitgedrukt in absolute 
zin, dat wil zeggen in centimeters. Dat is opval-
lend, omdat vorm iets relatiefs is. Men zou der-
halve verwachten dat op basis van maten ratio’s 
of indices en hoeken tussen verschillende pot-
onderdelen berekend zouden zijn. Zo kan aan de 
hand van de verhouding tussen de totale hoogte 

relatief kort- of langhalzig zijn. De hoek tussen 
de schouder en het benedendeel is een indicatie 
voor de ‘buikigheid’ van vaatwerk. Het gegeven 
dat dergelijke verhoudingen niet door Becker-
man & Raemaekers in hun typologische indeling 
zijn betrokken, maakt begrijpelijk waarom  de 

tijd en wijle zo merkwaardig aandoet. Soms 

Tabel 7.4  Cuijk-De Nielt. Kleur op de 

breuk van het aardewerk behorend tot het 

Stein-Vlaardingencomplex. Tussen haak-

jes staan de aantallen inclusief twijfelge-

vallen.

Kleur op breuk Aantal scherven

OOO 2(3)

OR (1)

ORO 30(31)

25(26)

2(4)

2(3)

ORR 111(116)

1

1

4

Tabel 7.3  Cuijk-De Nielt. Verschraling van 

het aardewerk behorend tot het Stein-

Vlaardingencomplex. Tussen haakjes 

staan de aantallen inclusief twijfelgeval-

len.

Soort verschraling Aantal scherven

1

15(21)

Kwartsgruis 159(163)

3(4)

Niet geregistreerd 1
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wordt echter gerept over 43 stuks 

(Beckerman & Raemaekers 2009, 68-69).

  Beckerman & Raemaekers 2009, 79.

   Verder is er één scherf die niet groot 

genoeg is om uit te maken of de pot 

twee- of drieledig was. 

komt de samenstelling van zo’n groep ‘onna-
tuurlijk’ over en bekruipt het gevoel dat de on-

vijf groepen verdeeld hadden moeten worden, 
of dat een opdeling in meer dan vijf vormgroe-
pen meer op zijn plaats zou zijn geweest. 
In het verlengde van het vorige punt kan worden 
gesteld dat de bewering dat in de loop van de 

gekregen zich strikt genomen niet laat onder-
bouwen met de gebruikte dataset. Voor een der-
gelijke uitspraak moet de verhouding tussen de 
algehele pothoogte en de maximale diameter 
immers bekend zijn. Slechts vijf à zes van de 46 

bestaan, zijn echter (archeologisch) compleet.257

Beckerman & Raemaekers hebben tevens on-

worden toegeschreven aan de Steingroep over-
eenkomen met het Vlaardingen-aardewerk. Hun 

Steingroep  kunnen op basis van hun vormken-
merken ook worden geïnterpreteerd als Vlaar-

aan Vlaardingen, danwel Stein, vooral gebaseerd 

tussen beide groepen is ons inziens discuta-
bel.”258 Het moge duidelijk zijn dat deze uit-
spraak, gelet op de omvang van de onderzochte 
steekproef, ongegrond is. Met evenveel recht 
kan worden beweerd dat er juist verschillen tus-
sen beide archeologische groepen zijn. Immers, 

-
werk kan niet in één van de vormgroepen wor-
den ondergebracht. Er dient derhalve rekening 
te worden gehouden met regionale verschillen.
Afgezien van de bovengenoemde inhoudelijke 
bezwaren blijkt de morfologische indeling van 
Beckerman & Raemaekers in de praktijk een las-
tig toepasbaar instrument. Voor een eenduidige 
toewijzing aan één van de vormgroepen moet 
bij scherven zowel de hals als de schouder aan-
wezig zijn. Dit is in de praktijk echter vaak niet 
het geval, zoals ook op De Nielt. Voor zover deze 
vondsten al informatie over de potvorm (n = 
39(46)) prijsgeven, komt men niet verder dan 
een algemene determinatie, dat wil zeggen dat 

-

259

Een indruk van de variatie wordt gegeven door 
de aardewerkconcentratie in spoor 14330 in 

over chronologie bemoeilijken een nauwkeurige 
plaatsing van het Stein-Vlaardingencomplex uit 
Cuijk-De Nielt, ook de vraag in hoeverre de 
vondsten een gesloten ensemble vormen speelt 
een belangrijke rol. Te oordelen naar de enigs-

-

datering dient derhalve te geschieden aan de 
hand van de intrinsieke eigenschappen van het 
aardewerk. Daarbij lijken de scherven met een 

Hazendonk en Voorschoten-Boschgeest) en 14C-
dateringen, lijkt de eerstgenoemde groep voor 

Daarbij wordt er overigens vanuit gegaan dat de 
ontwikkelingen binnen het aardewerk van het 
Stein-Vlaardingencomplex overal gelijke tred 
hielden. Het chronologische voorkomen van 
knobbels lijkt beperkter te zijn: van ca. 

Een datering van de vondsten van De Nielt er-

zou zeker niet misstaan in het licht van de 14C-
dateringen die beschikbaar zijn voor het Stein-
Vlaardingencomplex in het centrale rivierenge-
bied en de provincies Noord-Brabant en 
Limburg (zie tabel 7.5). Veertien sites zijn geda-
teerd.260

de dateringsmogelijkheden volledig of nagenoeg 
geheel in het derde millennium v.Chr. Zij dateren 

Vlaardingencomplex, dat in zijn geheel van ca. 

zijn hooguit drie sites met zekerheid toewijsbaar 

deze sites zou het beeld echter vertekend kun-
nen zijn. Er is daar houtskool gedateerd waarvan 

meer dan tweemaal zo sterke vertegenwoordi-
ging van het derde millennium v.Chr. is opmer-



180
—

   Niet opgenomen in de tabel zijn twee 

14
C-dateringen rond 4700/4600 BP. Deze 

dateringen wijzen eventueel op de 

Hazendonkgroep dan wel de late 

Michelsbergcultuur en hebben 

betrekking op de vuursteenmijn 

Valkenburg-Plenkertstraat (Lanting & 

Van der Plicht 1999/2000, 74).

   Typologie naar Lehmann 1965.

   Zie in dit verband Lanting 2007/2008, 

92-7; Lehmann 1965; Ten Anscher 2012, 

214. 

  Lanting 2007/2008, 52-53.

    Zie voor meer informatie over Veluwse 

klokbekers Van der Beek 2004; Drenth & 

Lanting 2007/2008; Lanting & Van der 

Waals 1976; Van der Leeuw 1976; Van der 

Waals & Glasbergen 1955.

 

   Zie in dit verband Drenth & Hogestijn 

2007, 89-100. Lanting (2007/2008, 49 en 

52) vermoedt echter wel dat Veluwse 

klokbekers in de loop der tijd meer 

gedrongen werden en stelt dat 

metopenversiering mogelijk een laat 

verschijnsel is.

   Daarbij wordt gemakshalve voorbij 

gegaan aan de mogelijkheid dat de 

scherven fragmenten zijn van versierde 

kommen of schalen. Dergelijke 

potvormen lijken uiterst zeldzaam te 

zijn.

kelijk. De vraag rijst of dit verschil op toeval be-

bijvoorbeeld op een bevolkingsaanwas wijst) of 
-

naar is duidelijk gewenst.

Laat-Neolithicum B

Het Laat-Neolithicum B in Nederland is syno-
niem aan de klokbekercultuur (ca. 2400-1900 
v.Chr.). In totaal 85 scherven zijn met zekerheid 
aan deze cultuur toewijsbaar. De meest in het 
oog springende vondst is een groot fragment 
(ongeveer een kwart) van een halspotbeker uit 
spoor 13418, een kuil in werkput 150 (V150.15936, 

-
-

ken.261 -
gruis gebruikt. De wand is gemiddeld 9 mm dik. 
De buitenzijde van de pot is vlakdekkend ver-
sierd in zones. Van boven naar beneden zijn aan-

-

-

op de onderkant van de schouder en de grootste 
buikomvang, verticale rijen gepaarde nagelin-
drukken op het benedendeel (van boven naar 

Verscheidene breuken laten overigens zien dat 
de pot uit kleirollen is vervaardigd. Deze zijn 
schuin aan elkaar gehecht (N-voegen).
Binnen de klokbekercultuur zijn halspotbekers 
kenmerkend voor de Midden-Nederlandse klok-
bekergroep.262 De verspreiding van deze bekers 
beslaat in Nederland globaal het gebied ten 
westen van de lijn Dokkum-Zwolle-Doesburg-

Holland-Eindhoven-Roermond. In het aangren-
-

sel-Bonn en Roermond-Bonn grofweg de gren-
zen.263 De Midden-Nederlandse klokbekergroep 
ontstond in de genoemde regio’s kort na het be-
gin van de klokbekercultuur en duurde van ca. 
2300 tot 1900 v.Chr. De halspotbeker van De 
Nielt kan binnen deze periode niet nader worden 
geplaatst. Associaties of andersoortige contex-
tuele indicaties ontbreken en een 14C-datering is 
evenmin voorhanden. Typochronologische over-

wegingen brengen ons ook niet verder. Een een-
duidige chronologische ontwikkeling binnen de 
halspotbekers is tot op heden niet ontdekt. 
Te Cuijk-De Nielt zijn ook fragmenten van 
Veluwse klokbekers tevoorschijn gekomen.264 Op 
de stort bij werkput 48, ter hoogte van vak 22, 
werd een randscherf van een dergelijke beker 

naar binnen afgeschuinde rand. Aan de buiten-
zijde is op de hals met een kerfspatel een com-
plexe versiering aangebracht, die bestaat uit ho-
rizontale lijnen, een horizontale rij korte verticale 
lijnen, zigzaggen en een visgraatmotief. Tussen 
de versiering zijn op regelmatige tussenafstan-
den meer of minder ontwikkelde ribben zicht-
baar. Precieze tegenhangers voor deze versie-
ringsopbouw zijn niet gevonden, maar wel 
aardewerk met een vergelijkbare decoratie, zo-
als een Veluwse klokbeker uit Lunteren.265  
Evenals bij de halspotbeker is niet aan te geven 
uit welke fase van de klokbekercultuur het be-
wuste Veluwse klokbekerfragment van De Nielt 
dateert. Van de vindplaats zelf zijn geen indica-

de variatie binnen deze klokbekergroep chrono-
266 

Vier tot vijf niet-aaneenpassende scherven uit 
werkput 35 stammen van een tweede Veluwse 
klokbeker. Eén daarvan is een randfragment, 
waarbij een onversierde rib tussen de versiering 

-
siering die is samengesteld uit enerzijds een ho-
rizontale rij rechtop staande lijnen en anderzijds 
een dito rij zigzaggen of schuin gestelde lijnen. 
De auteur kent een dergelijke versiering uitslui-
tend van Veluwse klokbekers. Illustratief is een 
vondst te Wijchen-Bijsterhuizen-Kleine Kamp.267   

-

type.268 Deze scherven zijn echter te klein om dit 
met zekerheid te kunnen bepalen; daarvoor zou 
meer informatie bekend moeten zijn over de al-

scherven van De Nielt bevinden zich zigzaggen, 
een horizontale rij verticale dan wel diagonale 
lijnen, horizontale rijen (spits)ovale indrukken 
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Tabel  7.5  Cuijk-De Nielt. Overzicht van 
14

C-dateringen met betrekking tot het Stein-Vlaardingencomplex in de Neder-

landse provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Site Aard van gedateerde 
materiaal

14C-datering (inclusief laboratori-
umnr.)

Referentie

Cadier en Keer-Keerderbosch gewei 2885-2577 Lanting & Van der Plicht 

houtskool 4303 ± 40 BP (UtC-1478) 3017-2878 Drenth  2003

Maastricht-A2 Landgoederenzone houtskool 4515 ± 30 BP (SUERC-37640 Drenth in voorb.

Maastricht-Randwyck houtskool
92-2582

Dijkman 1987

Ressen-Zuiderveld-West houtskool 4510 ± 60 BP (laboratoriumnr. on-
bekend)

Van den Broeke 2002, 24

houtskool Van Hoof & Van Wijk 2005

Stein, graf houtskool

crematie

Lanting & Van der Plicht 

Valkenburg-Biesbosch houtskool (Alnus) Lanting & Van der Plicht 

gewei Lanting & Van der Plicht 

Valkenburg-Schaelsberg (Sangen) gewei
2893

Lanting & Van der Plicht 

Tilburg-Schaapsven verkoold aankoeksel op 
scherf

4290 ± 35 BP (Poz-36020) Hemminga in voorb.

Veldhoven-Habraken divers (onder meer ver-
koolde graankorrels en 
dito  hazelnoot) 

4195 ± 35 BP (Poz-41734)
4120 ± 35 BP (Poz-41735)
4060 ± 40 BP (Poz-41736)

4155 ± 35 BP (Poz-41738)
4100 ± 35 BP (Poz-41739)

4180  ± 35 BP (Poz-41740)

4065 ± 35 BP (Poz-41741)

4160 ± 5BP (Poz-41751)

4155 ± 35 BP (Poz-41753)
4140 ± 35 BP (Poz-41759)

4120 ± 35 BP (Poz-41761)
4190 ± 35 BP (Poz-41763)
4140 ± 35 BP (Poz-41764)

4030 ± 35 BP (Poz-41765)
4110 ± 35 BP (Poz-41767)

2635

2587

2587

2572

Van Kampen & Van den 
Brink 2013

Vlootbeekdal, vindplaats HVR 165 houtskool 3093-2904. Lanting & Van der Plicht 

Wijchen-Bijsterhuizen, Kleine Kamp verkoolde hazelnoot 

verbrand zoogdierbot
2584

2698 

Drenth 2011, 132; Hermsen 
2011, 42
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V48.10672

2

V35.11274

3

4

V36.7803
V61.15188

5

V150.15936/16164/16165

1

1 halspotbeker uit werkput 150 (V150.15936, 150.16164 en 150.16165); 2 fragment van een Veluwse klokbeker, 

gevonden op de stort van werkput 48, ter hoogte van vak 22 (48.10672); 3 scherven van een klokbeker uit werkput 35 

(V35.11274); 4 wandscherf van een klokbeker uit werkput 36 (V36.7803); 5 wandscherf van een potbeker uit werkput 

61 (V61.15188).
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Leeuw 1976, 135, 52.

 

   Deze groep bestaat uit zeventien 

kenmerken van deze groep als volgt. De 

gemiddelde wanddikte loopt uiteen van 

6 t/m 11 mm, waarbij de meerderheid (n 

Op de breuk zijn de scherven 

overwegend ORO (n= 12). Ter 

verschraling van de klei zijn 

verschillende soorten materiaal 

zand (5x in combinatie). Daarbij is 

kwartsgruis het best vertegenwoordigd, 

want daarmee zijn negen scherven 

verschraald. In twee gevallen is met het 

blote oog geen verschraling zichtbaar.

   Periodisering naar Lanting & Van der 

Plicht (2001/2002). Zij verdelen de 

Bronstijd onder in een vroege, midden- 

en late fase. Van den Broeke et al. (2005), 

daarentegen, splitsen de Bronstijd op in 

de Vroege Bronstijd (ca. 2000-1800 v.

Chr.), de Midden-Bronstijd A (ca. 1800-

1500 v.Chr.), de Midden-Bronstijd B (ca. 

1500-1100 v.Chr.) en de Late Bronstijd 

(ca. 1100-800 v.Chr.).

-
-

den van Veluwse klokbekers waarop zich derge-
lijke versieringselementen -gewoonlijk zelfs in 
combinatie- bevinden, zijn onder meer aan het 
licht gekomen te Cuijk, Nijmegen-Het Rooie 
Dorp en Wijchen.269 Maar ook andersoortige 
klokbekers zijn op deze wijze gedecoreerd, zoals 
vondsten uit Ede-de Kweekerij en Nijmegen-Het 
Castraterrein, alsmede bij het Uddelermeer laten 
zien.270 
Niet alleen zijn de meeste klokbekerscherven ty-
pologisch niet met volledige zekerheid toewijs-
baar, ook is niet altijd duidelijk of fragmenten 

Deze laatstgenoemde categorie bestaat uit pot-
bekers (met als hoofdvarianten halspotbekers, 
trompetpotbekers en gordelpotbekers), beker-

5). Wanneer wel typologische helderheid be-
staat, doemt frequent het probleem van de ou-
derdom op.271 -
bonden aan de klokbekercultuur, maar tevens 
bekend voor de Vroege Bronstijd. Te Cuijk-De 
Nielt zijn resten uit beide perioden aan het licht 
gekomen (zie onder voor de Vroege Bronstijd). 
Behalve de bovengenoemde halspotbeker zijn er 

aan de klokbekercultuur toewijsbaar zijn. Eén 
daarvan stamt van een halspotbeker (het gaat 
hier om een ander exemplaar dan het voor-
noemde).

van het aardewerk uit de klokbekercultuur. Wat 

bekerpotscherven (6, 8, 9 en 12 mm) iets dikker 

verschraling is divers, hoewel zich wel een zeker 
-

quent samen gebruikt, blijken populair te zijn 
geweest (tabel 7.7). Verreweg de meeste scher-
ven hebben een lichtgekleurde buiten- en bin-
nenzijde en een donkere kern. Een herkomst uit 
een zuurstofrijke oven mag derhalve vermoed 
worden. Slechts bij twee scherven is duidelijk dat 
zij toebehoren aan vaatwerk dat gemaakt is van 
kleirollen (1x N-voeg, 1x Z-voeg). 

Vroege Bronstijd

Op grond van intrinsieke eigenschappen en as-
sociaties zijn 39 tot 44 scherven van De Nielt tot 
de Vroege Bronstijd (ca.1900-1600 v.Chr.) gere-
kend.272 -
ven gevonden zijn. Van alle scherven zijn 29 

wikkeldraadversiering (WKD-versiering), die 
hieronder in meer detail zal worden besproken 

pot- zijn versierd met gepaarde nagelindrukken. 
Verder is een scherf aanwezig met een horizon-
tale rij gaatjes kort onder rand in combinatie 

één van de wandscherven een horizontale staf-
band, waarboven zich indrukken bevinden die 
zijn aangebracht door duim en wijsvinger gelijk-
tijdig in de klei te drukken. Bovendien is boven 

oordelen naar vondsten elders in Nederland 
maakte deze oorspronkelijk deel uit van een ho-

-

komen twee wandscherven van dezelfde pot 
(V90.9521 en V85.18065), die behalve een staf-
band ook horizontale WKD-versiering hebben 

-
ven met de doorboringen onder de rand kan een 
derde exemplaar worden toegevoegd 

scherf, een vakvondst, gedaan boven het eerste 
vlak in werkput 99, wijkt af van de andere twee 
omdat de wand van binnen naar buiten is door-
gestoken. Verder stamt een scherf uit werkput 
101 van een drieledig pot met een gaatje direct 
onder de rand en WKD-versiering aan de bin-

De andere kenmerken van de aardewerkassem-
blage uit de Vroege Bronstijd zijn in de tabellen 

erop neer dat de gemiddelde wanddikte van de 
scherven sterk uiteenloopt. Als verschraling is 
vooral kwartsgruis gebruikt, regelmatig tezamen 

dat het aardewerk vooral gebakken is in een 
zuurstofrijk milieu of in elk geval aan de lucht is 
afgekoeld. De scherven met het kenmerk ‘OOO’ 
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   Ten Anscher 2012, 239.

   Ten Anscher (2012, 239) verstaat onder 

WKD-aardewerk niet alleen keramiek 

met wikkeldraadversiering, maar tevens 

andersoortig gedecoreerd en onversierd 

materiaal.

   Ten Anscher (2012, 270-271) benadrukt 

dat de dateringen die hij aan de vier 

fasen als indicatief moeten worden 

gezien.

  Na de voltooiing van dit manuscript 

kwam nog een touwversierde scherf van 

de vroege Hilversumcultuur  boven 

water. Het is goed mogelijk dat een deel 

van het WKD-aardewerk met deze 

cultuur in verband moet worden 

gebracht. Omdat de voornoemde 

touwversierde scherf in zijn soort het 

enige voorbeeld uit Cuijk-De Nielt is, 

mag echter betwijfeld worden of al het 

WKD-aardewerk samenhangt met de 

Hilversumcultuur.

-
brand. Drie scherven leren iets meer over de wij-
ze waarop het vaatwerk is vervaardigd, omdat zij 
het gebruik van kleirollen laten zien (1x H-
voeg?;1 à 2 x N-voeg en 1x Z-voeg).
Als gevolg van het ontbreken van archeologische 

dateringen, moet het aardewerk in kwestie na-
der gedateerd worden aan de hand van bevin-
dingen die elders in Nederland zijn gedaan. Het 
geluk wil dat, voor een chronologische bespiege-
ling, het zeer recente en uitgebreide werk van 
Ten Anscher ter beschikking staat.273 Op grond 
van vooral typologische argumenten en strati-

site P14 onderscheidt hij binnen het WKD-aarde-
werk vier fasen.274

De vroegste fase, WKD1, behoort volgens de ge-
noemde onderzoeker tot het staartje van de 
klokbekercultuur (ca. 2000-1950 v.Chr.).275 Dit 
komt tot uitdrukking in zowel het vormenreper-
toire als de versiering. Er zijn onder meer WKD-
bekers met het model van een Veluwse klokbe-

aardewerk van de klokbekercultuur en WKD1 
verscheidene raakvlakken. Zo komen  nagelin-
drukken, kruisarcering, schuine lijnen en zigzag-
gen (alle drie in WKD-techniek) naast horizon-
tale WKD-lijnen frequent voor. Omdat te 
Cuijk-De Nielt geen duidelijke voorbeelden van 

twijfelachtig of WKD1 onder de vondsten is ver-
tegenwoordigd. Ook de jongste fase van het 
WKD-aardewerk, WKD4, kan worden uitgeslo-
ten, aangezien deze horizont binnen Nederland 

ensemble van De Nielt bevat echter wel elemen-
ten die een toeschrijving aan WKD2 en 3 recht-

rand, gaatjes kort onder rand, dwarsstreepjes bij 
de WKD-versiering (doorgaans 2 of meer mm), 
korte WKD-lijnen en versiering op de binnen-
zijde. De twee laatstgenoemde versieringswijzen 
zijn indicatief voor WKD3. Op basis hiervan kun-
nen vier scherven van De Nielt in elk geval aan 
WKD3 worden toegewezen.276  
WKD2 wordt door Ten Anscher gedateerd van 
ca. 1950 tot 1900 v.Chr. en WKD 3 van ca. 1900 
tot 1700 v.Chr. Ergens uit deze tijdsspanne stamt 
het aardewerk uit de Vroege Bronstijd dat te 

-
derdom vanaf 1900 v.Chr. het meest aannemelijk 

Tabel 7.6  Cuijk-De Nielt. Gemiddelde 

wanddikte van het aardewerk uit de klok-

bekercultuur. De tabel is exclusief de 

halspotbeker uit werkput 150.

Gemiddelde wanddikte (mm) Aantal scherven

4 1

5 8

6 7

7 3

8 3

9 1

10 -

11 1

12 1

Tabel 7.7  Cuijk-De Nielt. Verschraling van 

het aardewerk uit de klokbekercultuur. De 

tabel is exclusief de halspotbeker uit werk-

put 150.

Soort verschraling Aantal scherven

1

1

7

3

Niet zichtbaar 2

Kwartsgruis 9

Zand 2

Tabel 7.8  Cuijk-De Nielt. Kleur op de 

breuk van het aardewerk uit de klokbe-

kercultuur. De tabel is exclusief de 

halspotbeker uit werkput 150.

Kleur op breuk Aantal scherven

OOO 2

ORO 19

ORR 3

1



186
—

en behoren de scherven in kwestie tot de wik-

In paragraaf 7.3 wordt deze vondst nader be-
sproken.

7.2.3 Interpretatie en conclusie

Het aardewerk van De Nielt wijst op menselijke 
activiteit op uiteenlopende momenten in het 
Neolithicum en de Vroege Bronstijd. Zo werden 

-
chelsbergcultuur, het Stein-Vlaardingencomplex, 
de klokbekercultuur en de wikkeldraadbekercul-
tuur. Helaas kunnen aan de hand van dit materi-
aal de boven gesignaleerde typologische en 
chronologische kennislacunes niet worden op-
gevuld. Drie factoren zijn hier van belang:

- De over het algemeen sterk gefragmenteerde 
staat van het aardewerk, waardoor de complete 

-
door kan het aardewerk bijvoorbeeld niet bij-

het Stein-Vlaardingen-aardewerk, waaraan 

- Hoewel de meeste vondsten uit lagen stam-
men, blijkt daaruit geen duidelijke archeologi-

-
klaring van de lagen hoofdstuk 5 in dit rapport.

zijn, zijn niet geassocieerd met chronologisch 
diagnostische artefacten.

Helaas is de verwachting dat de opgraving te 
Cuijk-De Nielt zou resulteren in vondstcom-
plexen die substantieel zouden bijdragen aan de 
typochronologische kennis van aardewerk uit 
het Neolithicum en de Vroege Bronstijd niet uit-
gekomen. Het is daarmee dan ook niet mogelijk 
een regionale keramische typochronologie op te 
stellen. De interpretatie van het neolithische en 
vroege-bronstijdaardewerk in termen van be-

V23.5233

1

V39.11569

2

V92.M138

3

V92.5

4

V85.18065/90.9521

5

V99.13729

6

V101.16887

7

1-2 voorbeelden van aardewerk met wikkeldraadversiering (V23.5233 en V39.11569); 3-4 wandscherven met lijst/

doorboringen kort onder de rand en horizontale wikkeldraadversiering, gevonden in werkput 99 (V99.13729); 7  

randfragment met doorboring en kerven aan de binnenkant van de rand, gevonden in werkput 101 (V101.16887). 
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  Daarbij is de in stukken uiteengevallen 

halspotbeker als één geteld. Verder dient 

voor de duidelijkheid te worden vermeld 

dat de scherven die deel uitmaken van de 

en 101 geen vondsten uit sporen zijn. 

   Louwe Kooijmans 1974, 291-292.

   Wegewitz 1960.

woning en landgebruik is eveneens lastig. Zo 
bleek het door VUhbs opgegraven materiaal uit 
een depressie zich in secundaire archeologische 
context te bevinden. 
Het is moeilijk voorstelbaar dat het aardewerk 

van permanente bewoning gedurende het ge-
hele jaar. Ongeacht de periode zijn de aantallen 
bescheiden en is de ruimtelijke verspreiding 

Het hier besproken aardewerk van De Nielt is 

niet uit antropogene grondsporen (tabel 7.13).277 
Wanneer dit wel het geval is maken die grond-
sporen geen deel uit van een structuur. De vond-

stomstandigheden, alsmede de doorgaans sterk 
gefragmenteerde staat van de scherven, geven 
geen aanleiding grafvondsten te veronderstel-
len. Dit is ook niet het geval bij de halspotbeker, 
die zonder verdere associaties in een kuil is ge-
vonden. Vergelijkbare ontdekkingen die elders in 
Nederland zijn gedaan, worden wel in verband 
gebracht met schedelbegraving.278 De omge-
keerde beker zou dan een menselijke schedel 
hebben afgedekt. In geen van de Nederlandse 
voorbeelden is echter daadwerkelijk een schedel 

slechte conserveringscondities. Uit Metzendorf-
Woxdorf (Duitsland) is wel een dergelijke ont-
dekking bekend.279 Op een schaal met WKD-ver-
siering lag hier een onverbrande, 17,7 cm lange 
schedel van een volwassen man en over dit ge-
heel was een onversierde, complete pot met het 
model van een wikkeldraad(beker)pot geplaatst. 
Wellicht is ook de halspotbeker uit Cuijk-De Nielt 
compleet en op zijn kop in de kuil geplaatst. Bo-
demfragmenten ontbreken echter. Dit zou kun-

grondspoor als gevolg van post-depositionele 
processen. Het is echter waarschijnlijker dat de 
potbeker in fragmentarische staat is gedepo-
neerd; de scherven tonen sporen van verbran-
ding. Een samenhang met een schedelbegraving 
is derhalve twijfelachtig. Wat dan wel de reden 
was voor de depositie -of moeten wij zeggen 

Door het ontbreken van aanwijzingen voor een 
samenhang met permanente bewoning, beak-
kering en begraving, lijkt een interpretatie van 

Tabel 7.9  Cuijk-De Nielt. Gemiddelde 

wanddikte van het aardewerk uit de 

Vroege Bronstijd. Tussen haakjes staan 

de aantallen inclusief twijfelgevallen.

Gemiddelde wanddikte (mm) Aantal scherven

8 2(3)

9 8

10 6

11 5(6)

12 7(9)

13 5

14 1

15 1(2)

16 -

17 2

Niet meetbaar 2

Tabel  7.10  Cuijk-De Nielt. Verschraling 

van het aardewerk uit de Vroege Brons-

tijd. Tussen haakjes staan de aantallen 

inclusief twijfelgevallen.

Soort verschraling Aantal scherven

1

13

(1)

3

Kwartsgruis 21(25)

Steengruis 1

Tabel 7.11  Cuijk-De Nielt. Kleur op dwars-

doorsnede van het aardewerk uit de Vroe-

ge Bronstijd. Tussen haakjes staan de 

aantallen inclusief twijfelgevallen.

Kleur op breuk Aantal scherven

OOO 11(12)

2

ORO 12(14)

1

ORR 13(14)

(1)
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   Het gaat om één scherf uit het Midden-

Neolithicum A, twee 

Vlaardingencomplex en twee scherven 

van de wikkeldraadbekercultuur.

de vondsten als relicten van kortstondige bewo-
ning het meest aannemelijk. Het gegeven dat op 
zes scherven verkoold aankoeksel aanwezig is, 
wijst op een gebruik als kookgerei, hetgeen in 
die context uitstekend past.280 Te oordelen naar 
de schamele relicten is een continu gebruik of 
bewoning van De Nielt in de strikte zin des 
woords discutabel voor het Neolithicum en de 
Vroege Bronstijd. Wel komt uit de vondsten het 
beeld naar voren dat dit gebied vanaf het Mid-
den-Neolithicum A op de mens een constante 

Het aardewerk uit de Vroege Bronstijd is goed-
deels verschraald met kwartsgruis (al dan niet 

scherven bestaat de verschraling uit graniet of 
een nauw aanverwante steensoort. Deze steen-
soorten zijn niet of nauwelijks voorhanden in de 

-
ten te vinden in het keileem dat tijdens de Saale-
ijstijd is afgezet, alsmede het erosieproduct: het 
keizand. De dichtstbijzijnde wingebieden bevin-
den zich aan de overzijde van de Maas in het Rijk 
van Nijmegen. De granietverschraling is daar-
mee een indicatie dat dit gebied binnen de actie-
radius viel van de bewoners of gebruikers van 
Cuijk-De Nielt, of dat men contact had met de 
bewoners aan de andere kant van de Maas. 
De keramische vondsten te Cuijk-De Nielt wer-
pen geen nieuw licht op de neolithisering van 
het Maasdal. Zij kunnen niet worden gebruikt ter 
toetsing van Verharts model waarin aan contact-
netwerken een cruciale rol worden toebedeeld. 

Wel vormt de touwversierde scherf uit Cuijk-De 
Nielt een aanwijzing voor contacten over lange 
afstand, althans, wanneer dit aardewerkfrag-
ment inderdaad in verband moet worden ge-
bracht met de noordgroep van de trechterbeker-
cultuur.
Afsluitend kunnen de in de inleiding opgesomde 
onderzoeksvragen uit het PvE worden beant-
woord:

Algemene onderzoeksvragen

Uit de verticale verspreiding van het aardewerk 
-

teriaal dat door de VUhbs is opgegraven uit de 
noordelijke depressie (26044) bleek zich in se-
cundaire archeologische context te bevinden. 
Het gaat daarbij om een laag stuifzand die in de 

-

In de noordoostelijke hoek van het opgravings-
areaal is een concentratie aardewerk van het 

concentratie beslaat een oppervlak van ca. 150 x 
70 m. Omdat het aantal vondsten echter be-

-
aal een gesloten eenheid vormt. Verder kan in 
dit verband worden gewezen op het zuidooste-
lijke deel van het opgravingsareaal. Daar is op 

het Neolithicum en de Vroege Bronstijd dat als ‘laagvondst’ kan worden bestempeld. 

Voor een toelichting op de betekenis van de diverse vlakken en lagen, zie hoofdstuk 5 

van dit rapport.

Hazendonkgroep/
Michelsbergcultuur

Stein-Vlaardingen-
complex

Klokbekercultuur Wikkeldraadbe-
kercultuur

Laag 52 8 1 2

Laag 53 11 2 -

Laag 54 - 2 -

Vlak 1 2 137 3 8

Vlak 2 - 10 2 10

Vlak 3 (depressie 26044) - 9 3 1

Vlak 4 (depressie 26044) - 1 - -
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een relatief klein oppervlak (hooguit 10 x 10 m) 
een drietal scherven gevonden die aan het Mid-
den-Neolithicum toewijsbaar zijn. De overige 

-

Over het algemeen moet het aardewerk in kwes-

tie bestempeld worden als sterk gefragmen-
-

onder meer toe geleid dat versiering op ver-
scheidene klokbekerscherven moeilijk leesbaar 
is. De redenen van de fragmentatie en ander-
soortige degradatie zijn ongetwijfeld (mede) ge-
legen in het feit dat de overgrote meerderheid 

-

Tabel 7.13  Cuijk-De Nielt. Overzicht van het aardewerk uit het Neolithicum en de Vroege 

Bronstijd uit antropogene grondsporen en natuurlijke verstoringen. Keramiek met wik-

keldraadversiering is in de tabel gemakshalve gerekend tot de wikkeldraadbekercultuur.

Type spoor/structuur Werkput Aantal; gewicht Datering/archeologische cultuur

26 1; 23,6 g Midden-Neolithicum-A-Laat-Neolithicum A

34 1; 1,2 g klokbekercultuur 

Kuil 25 1; 3 g klokbekercultuur

30 3; 48,6 g klokbekercultuur (2x) en Stein-Vlaardingencomplex (1x)

34 2; 37,6 g wikkeldraadbekercultuur

35 5; 22 g klokbekercultuur

36 1; 3,8 g klokbekercultuur

39 2; 15,6 g Midden-Neolithicum A-Vroege Bronstijd

58 1; 2,4 g klokbekercultuur

61 4; 45,8 g klokbekercultuur (2x) en Stein-Vlaardingencomplex (2x)

88 1; 7,4 g Midden-Neolithicum A-Laat-Neolithicum A

90 4; 107 g wikkeldraadbekercultuur

150 158; 2009, 4 g klokbekercultuur

Natuurlijke verstoring 1; 3 g klokbekercultuur

23 1; 8,8 g

45 1; 11,2 g Stein-Vlaardingencomplex

48 2; 13,6 g klokbekercultuur en Stein-Vlaardingencomplex 

Paalkuil 12 1;41,2 g klokbekercultuur

23 1;24 g wikkeldraadbekercultuur

24 5; 36,8 g
(2x), wikkeldraadbekercultuur (2x)

37 1; 1,8 g

41 1; 9,8 g

45 5; 69,4 g wikkeldraadbekercultuur

51 1; 2,8 g klokbekercultuur

89 1; 8,8 g wikkeldraadbekercultuur

139 1; 4,8 g wikkeldraadbekercultuur
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stig is. Daardoor is dit aardewerk minder be-
schermd geweest. 

Meso- en Neolithicum 

-

In het noordwesten van het onderzochte gebied 
springt een concentratie aardewerk van het 
Stein-Vlaardingencomplex in het oog. Deze con-
centratie is evenwel niet geassocieerd met ge-
lijktijdige sporen en structuren. Ook bij de ove-
rige neolithische vondsten, en die uit de Vroege 
Bronstijd, ontbreekt dit soort associaties.

-
-

-

De interpretatie van het neolithische en vroege-
bronstijdaardewerk in termen van bewoning en 
landgebruik is lastig. Zo bleek het door VUhbs 
opgegraven aardewerk uit depressie 26044 zich 
in secundaire archeologische context te bevin-
den. 
Het is moeilijk voorstelbaar dat het aardewerk 
de neerslag is van permanente bewoning gedu-
rende het gehele jaar. Ongeacht de archeologi-
sche periode, zijn de aantallen bescheiden en is 

Als gevolg van het ontbreken van duidelijke aan-
wijzingen voor een samenhang met permanente 
bewoning, beakkering en begraving, lijkt een in-
terpretatie van de vondsten als relicten van kort-
stondige bewoning het meest aannemelijk. Het 
gegeven dat op zes scherp dateerbare scherven 
verkoold aankoeksel aanwezig is, wijst op een 
gebruik als kookgerei, hetgeen in die context 
uitstekend past. Te oordelen naar de schamele 
relicten is een continu gebruik of bewoning van 
De Nielt in de strikte zin des woords discutabel 
voor het Neolithicum en de Vroege Bronstijd. De 
vondstomstandigheden, alsmede de doorgaans 

sterk gefragmenteerde staat van de scherven, 
geven geen aanleiding grafvondsten te veron-
derstellen. Dit is ook niet het geval bij de hal-
spotbeker, die zonder verdere associaties in een 
kuil is gevonden. Het is waarschijnlijk dat deze 
potbeker in fragmentarische staat is gedepo-
neerd; de scherven tonen sporen van verbran-
ding. Een eventuele interpretatie als onderdeel 
van een schedelbegraving is twijfelachtig. Wat 

-
laas ongewis. 
Ondanks het bovenstaande komt uit de vond-
sten toch het beeld naar voren dat De Nielt van-
af het Midden-Neolithicum A op de mens een 
constante aantrekkingskracht had.

-

-

-

De midden- en laat-neolithische vondsten ver-
tonen de gebruikelijke typologische variatie-
breedte, op één tot twee mogelijke uitzonderin-
gen na. De van kerven voorziene randscherven 
van één pot zijn voor Nederlandse begrippen 
een noviteit, indien zij behoren tot het Stein-
Vlaardingencomplex. Hetzelfde geldt voor een 
randscherf met horizontale touwversiering, die 
verwant is aan de noordgroep van de trechter-
bekercultuur. Parallellen uit Nederland zijn on-
bekend.
De keramische vondsten te Cuijk-De Nielt wer-
pen geen nieuw licht op de neolithisering van 
het Maasdal. Zij kunnen niet worden gebruikt ter 
toetsing van Verharts model, waarin aan con-
tactnetwerken een cruciale rol wordt toebe-
deeld. Wel vormt de touwversierde scherf van 
De Nielt een aanwijzing voor contacten over lan-
ge afstand, althans, wanneer dit aardewerkfrag-
ment inderdaad in verband moet worden ge-
bracht met de noordgroep van de 
trechterbekercultuur. 
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Bronstijd en Vroege IJzertijd 

Er zijn geen aanwijzingen dat er een uitgestrekt 

aanwezig is.

-

Helaas kunnen aan de hand van de vondsten 
geen typologische en chronologische kennisla-
cunes worden opgevuld. Dit is het gevolg van 
drie factoren:

- De over het algemeen sterk gefragmenteerde 
staat van het aardewerk, waardoor de complete 

-
door kan het aardewerk bijvoorbeeld niet bij-
dragen aan het opstellen van een morfologi-

Bronstijd, maar ook voor bijvoorbeeld het 
Stein-Vlaardingen-aardewerk.

- Hoewel de meeste vondsten uit lagen stam-
men, blijkt daaruit geen duidelijke archeologi-

zijn, zijn niet geassocieerd met chronologisch 
diagnostische artefacten. 

7.3   Handgevormd aardewerk uit de 

Midden-Bronstijd, de Late Bronstijd 

en de IJzertijd

7.3.1  Inleiding, onderzoeksvragen en 

selectie

handgevormde scherven met een totaalgewicht 
van 202.962 g. De selectie is tot stand gekomen 
aan de hand van de resultaten van de scan van 
het volledige aardewerkcomplex van Cuijk-De 
Nielt. 

Onderzoeksvragen 

Bij dit deelonderzoek wordt getracht een bijdra-
ge te leveren aan de beantwoording van de rele-
vante onderzoeksvragen uit het PvE:

Algemene onderzoeksvragen

4. Wat is de precieze aard van de archeologische 
sporen en resten en tot welke complextype(n) 
kunnen ze worden gerekend? Zijn behalve ne-

-
menten, deposities of akkers aanwezig en uit 
welke periode(n) dateren deze sporen?
7. Wat is de conservering van verschillende ma-

archeobotanisch en zoölogisch materiaal?
11. Zijn er periodes waarin De Nielt niet bewoond 
dan wel in gebruik is geweest? Indien dit het ge-
val is, is hiervoor dan een verklaring te geven?

Periode Bronstijd-Vroege IJzertijd

3. Welke activiteiten zijn binnen individuele 
vindplaatsen uitgevoerd en wat is de verdeling 

7. Er zijn op De Nielt diverse perioden uit de 
Bronstijd vertegenwoordigd. Biedt dit de moge-
lijkheid voor het opstellen van een regionale ty-
pochronologie? Zo ja, maak een plan voor de 
uitvoering en stel deze typochronologie op.
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Periode IJzertijd-Romeinse tijd

overige deposities in structuren? Waar bestaan 

aardewerk. 
2. Welke perioden zijn in het IJzertijdaardewerk 
vertegenwoordigd? Wanneer doet het briqueta-
ge-aardewerk zijn intrede in het aardewerkspec-
trum? Kan de verspreiding gerelateerd worden 
aan bepaalde erven? 

Selectie
Het aardewerk uit de periode van de Midden-
Bronstijd tot de IJzertijd is bijzonder goed verte-
genwoordigd op de vindplaats Cuijk-De Nielt. 
Op basis van de aardewerkscan (zie paragraaf 7.1 
voor de beschrijving van de methode) wordt ge-
schat dat meer dan 75% van al het aardewerk - 
ruim 70 000 aardewerkfragmenten - in deze pe-
riode dateert. In paragraaf 7.1 werd reeds 
aangehaald dat deze verhouding in schril con-

-
den. Deze blijken immers in hoofdzaak in de Ro-
meinse tijd te dateren. Ook de 
formatieprocessen die vastgesteld kunnen wor-
den op basis van de aardewerkanalyse worden 
besproken in onderhavig hoofdstuk. 
We kunnen zonder meer stellen dat deze enor-

vaatwerk. Wel vereisen de meeste onderzoeks-
vragen uit het PvE dat de vondsten in hun cor-
recte archeologische context en chronologisch 
kader worden bestudeerd. Een groot deel van 
het aardewerk dat in de scan is bekeken, is ver-
zameld uit ‘spoorloze vondstnummers’ en ver-
stoorde sporen. Dergelijke vondstnummers zijn, 
op enkele uitzonderingen na, dan ook niet be-
trokken bij de verdere analyse. De meeste (gro-
tendeels) onverstoorde sporen die te weinig 

beschouwing gelaten. Het is in de praktijk name-
lijk vaak problematisch om voor één pot of voor 
enkele scherven uit de Bronstijd of IJzertijd een 
accurate datering te geven. Aardewerk uit geslo-

-
pingspunten voor een scherpere datering, maar 
ook voor het benoemen van culturele verwant-

schap en functionele aspecten.281 Dergelijke 
vondstrijke contexten zijn in hun geheel onder-
worpen aan een gedetailleerde aardewerkana-
lyse en worden individueel beschreven in dit 
deelrapport. De aanvullende selectie bestaat uit 
vondstarme structuren met diagnostisch, bijzon-
der, afwijkend of compleet aardewerk, alsmede 
interessant aardewerk dat niet toegekend is aan 
een spoor. 
De uiteindelijke selectie omvat in de eerste 
plaats uit 46 structuren met in totaal 15.695 
scherven met een gezamenlijk gewicht van 
152.489 g. Deze structuren, overwegend kuilen 
die niet bij een huis of erf gerekend kunnen wor-
den, zijn alle relatief ‘schoon’ (onverstoord) en 

scherven. De keuze voor dit aantal is voorname-
lijk gebaseerd op methodologisch onderzoek 
naar chronologische toewijzing van prehistorisch 
aardewerk. Zo hanteert Van den Broeke een on-
dergrens van honderd scherven per context voor 

zijn Zuid-Nederlandse ijzertijdschema.282 De 
Britse  noemt 
assemblages van 25-30 scherven als het mini-
mum voor de (late) prehistorie.283 Als het gaat 
om de afspiegeling van het volledige aardewerk-
complex vanaf de Midden-Bronstijd tot in de 

-
mineerbare scherven per context voor De Nielt 
een representatief criterium gebleken.
De aanvullende selectie bestaat uit 3.539 aarde-
werkfragmenten met een totaalgewicht van 
50.473 g. Dit deel van het complex beslaat alle 
overige structuren, sporen en vakvondsten. De 
analyseresultaten van dit aardewerk worden 
meegenomen in de algemene beschrijvingen per 
periode, aardewerkcategorie en functiegroep. 
De volledige, bijzondere en andersoortig inte-
ressante exemplaren worden tevens afgebeeld 
ter illustratie. 
Na deze inleiding worden in paragraaf 7.3.2 de 
tijdens de analyse gehanteerde werkwijze en va-
riabelen toegelicht. Paragraaf 7.3.3 bestaat ver-
volgens uit een algemene schets van de ver-
spreiding, conservering, samenstelling en 
fragmentatie van de vondstrijke contexten, als-
mede een algemene beschrijving van de analy-
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   Met ‘gesloten contexten’ worden 

structuren, sporen en lagen bedoeld, 

waarin vondsten in een relatief korte 

periode zijn terecht gekomen.

  Van den Broeke 1987a, 31 en 34.

  The Prehistoric Ceramics Research 

Group 2010, 15.

  Deze aanpak, waarbij voor het 

handgevormde aardewerk een 

onderscheid is gemaakt tussen 

‘scherven’ en ‘gruis’, is voorgeschreven 

in het PvE (Mietes & Ball 2009, 18).

   Voor het bepalen van het 

den Broeke gebruikt. Hij maakt 

onderscheid tussen open vormen 

(potopbouwtype I), gesloten vormen 

(potopbouwtype II) en gesloten vormen 

met hals (potopbouwtype III). Het 

criterium om een pot toe te kennen aan 

potopbouwtype III is dat het uitstekende 

deel (de hals) boven de schouder, een 

lengte moet hebben van minstens 1 cm 

(Van den Broeke 1987a, 33).

   Het MAI is bepaald op basis van de 

aanwezige randscherven.

 

worden in paragraaf 7.4.2 beschreven.

 

   Hermsen 2010, 115-120.

   Arnoldussen 2007, 80-94. 

   Arnoldussen 2007, 81; Glasbergen 1954, 

69; Glasbergen 1969, 1-38. 

seresultaten per deelperiode. Tevens wordt aan 
het eind van de paragraaf kort ingegaan op de 

worden de resultaten van de analyse in para-
graaf 7.3.4 samengevat aan de hand van de rele-
vante onderzoeksvragen.

7.3.2 Methode

Variabelen

Het in dit hoofdstuk beschreven aardewerk is 
per structuur geanalyseerd en vervolgens per 
vondstnummer ingevoerd in een database. Al-
lereerst is een scheiding gemaakt tussen gruis en 
scherven. Als scheidslijn tussen deze twee cate-

4 cm2 aangehouden; beneden deze waarde zijn 
fragmenten als gruis beschouwd.284 
De volgende variabelen zijn bij de analyse gere-
gistreerd voor de scherven: de magering, de ver-
siering, aankoeksel, het potopbouwtype, de 
eventuele mate van verbranding, de rand- en 
wandafwerking en de wanddikte.285 De gemeten 
wanddiktes zijn ingedeeld in drie dikteklassen: 
minder dan 7 mm (dunwandig), tussen 7 en 11 
mm (gemiddeld) en meer dan 11 mm (dikwan-

zijn alle rand-, wand- en bodemscherven geteld 
en gewogen en is het Minimum Aantal Indivi-
duen (MAI) vastgesteld.286 Op basis van de rand-
scherven is per exemplaar eveneens het ‘Estima-
ted Vessel Equivalent’ (EVE) bepaald.287 Voor een 

-
zen naar paragraaf 7.4.2. Voor het bepalen van 

een ondergrens bepaald, aangezien de onregel-
matige vorm van de rand het vaak niet toelaat 

-
waarde randpercentage. Uit ervaring is gebleken 
dat de ondergrens waarbij de randomtrek goed 
bepaald kan worden aan de hand van een ‘rim 
chart’ ligt bij ca. 5% van de rand. Opslagvaat-
werk van groot formaat vormt hierop een uit-

-
ter (40 cm of meer) kan over het algemeen een 

gegeven vanaf ca. 3% van de randomtrek. 
Van het gruis zijn -zoals voorgeschreven in het 
bestek - waar mogelijk de wandafwerking, ver-
siering en verbrandingsraad geregistreerd en, 
wanneer afwijkend, de magering.

7.3.3 Resultaten

Aardewerk uit de Midden-Bronstijd

In deze paragraaf wordt het aardewerk uit de 
Midden-Bronstijd besproken. In een eerste sub-
paragraaf worden de algemene kenmerken op 
een rij gezet. Vervolgens wordt kort ingegaan op 
de verspreiding van het midden-bronstijdaarde-
werk. Hierbij komen met name de geselecteerde 
contexten aan bod, maar ook aan de losse vond-
sten wordt kort aandacht besteed. Daarna wor-

-
selecteerde contexten toegelicht. De 
daaropvolgende subparagrafen bespreken het 
aardewerk uit drie vondstrijke contexten. Voor 
de interpretatie van de daterende en stilistische 
kenmerken is een vergelijking gemaakt met de 
aardewerkcomplexen van vindplaatsen uit de 
regio: Woonwagenkamp-Lienden,288 Wijchen-
Kraanvogelstraat289 en Tiel-Medel Bredesteeg.290 
In de subparagraaf ‘Algemene beschrijving van 
de aardewerkkenmerken’ worden niet alleen de 
kenmerken van het midden-bronstijdaardewerk 
uit de geselecteerde vondstrijke aardewerkcon-
texten besproken, ook goed dateerbaar aarde-
werk uit vondstarme sporen en goed dateerbare 
losse vondsten worden bij deze beschrijving be-
trokken.
 

Typisch aardewerk uit de Midden-Bronstijd 
wordt gekenmerkt door de grote wanddikte, 
grove kwartsverschraling en relatief zacht, ‘brok-
kelig’ baksel. Het is echter lastig om een speci-

lange periode.291

Bronstijd in Zuid- en Midden-Nederland is de 
bloeitijd van de Hilversumcultuur, waarin een 
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   Taayke 2004, 81. 

   De locatie van de geselecteerde 

7.7.

  Zie hoofdstuk 23, catalogus. 

aantal onderscheidende aardewerkkenmerken 

datering. Onder de ‘vroege kenmerken’ vallen 
onder andere touwindrukken en gepaarde vin-

de Midden-Bronstijd wordt gekarakteriseerd 
door het verdwijnen dan deze kenmerken, ver-
dere versobering van het vormenrepertoire en 
het vrijwel verdwijnen van versiering. Men 
spreekt dan van Kümmerkeramik.292 Dergelijk aar-
dewerk komt echter naast Hilversum-aardewerk 
voor vanaf het begin van de Midden-Bronstijd, 
waardoor het ontbreken van de ‘vroege kenmer-

zonder versiering noodzakelijkerwijs niet scher-
per kunnen worden gedateerd dan in de Mid-
den-Bronstijd. Complexen met (resten van) 
meerdere exemplaren geven meer houvast, 

aardewerk chronologisch te plaatsen binnen de 
Midden-Bronstijd.

Het aardewerk dat met zekerheid in de Midden-
Bronstijd dateert en uit ‘schone’ contexten af-
komstig is, werd verzameld uit 31 kuilen en ze-
ven sporen die als paalkuil zijn geïnterpreteerd. 

goed bewaarde scherven, maar zoals reeds hier-
boven beschreven, zijn uit een aantal kuilen aan-
zienlijke hoeveelheden aardewerk geborgen. De 
sporen met aardewerk uit de Midden-Bronstijd 
zijn vooral gesitueerd in de zuidelijke en weste-
lijke delen van het plangebied.293 In het weste-
lijke deel is een cluster waarneembaar in werk-

-
schijnlijk gelokaliseerd op en nabij erven uit de 

-
wen uit de Midden-Bronstijd zijn herkend, kon 
echter geen van de sporen worden gekoppeld 

-
tegrond uit een latere periode, zoals het geval is 
bij de huizen 8028 (Midden-Romeinse tijd), 8053 
(Midden- of Late IJzertijd), 8057 (Laat-Romeinse 
tijd) en bijgebouw 9058 (Midden-Romeinse 

tijd).294 Deze scherven zijn naar alle waarschijn-

aardewerk uit de Midden-Bronstijd, die bij de 
aanleg of de ontmanteling van het gebouw in 
jongere sporen zijn opgenomen. In het geval van 
aardewerk dat niet nader te dateren is dan in de 
Bronstijd, gaat het waarschijnlijk voor het groot-
ste deel eveneens om vaatwerk uit de Midden-
Bronstijd. Omdat dit veelal slecht bewaarde aar-

er voor gekozen om aardewerk dat niet met ze-
kerheid aan de Midden-Bronstijd toegewezen 
kan worden hier verder buiten beschouwing te 
laten. Dit aardewerk is verspreid over het hele 

deze periode waarschijnlijk een groot deel van 
het plangebied besloeg. 

Voor deze analyse zijn 1.694 aardewerkfragmen-
ten uit de Midden-Bronstijd onderzocht met een 

gemiddeld gewicht van 9,7 g. Hierbij moet wel 
worden opgemerkt dat vooral de beter gecon-
serveerde en minder gefragmenteerde com-

-
ring. Slecht geconserveerd en sterk 
gefragmenteerd aardewerk uit de (Midden-)
Bronstijd is verspreid over het hele terrein en 
vaak als zwerfvuil, opspit of intrusie opgenomen 
in sporen uit andere perioden. Het gemiddelde 
gewicht zal in werkelijkheid dan ook een stuk 
lager uitvallen. De variabiliteit van de mate van 
conservering en de fragmentatiegraad is vooral 
in deze periode zeer sterk. Zo werden zowel gro-

-
veerde scherven met aankoeksel, als compleet 

-
atie houdt verband met de complexiteit van de 
formatieprocessen die door de eeuwen heen een 

-
tief lage baktemperatuur en de brokkelige struc-
tuur van het baksel van het overgrote deel van 
het midden-bronstijdaardewerk, hebben de 
scherven uit deze periode relatief veel invloed 
ondervonden van de post-depositionele proces-

-
gere temperaturen zijn gebakkenen, en soms 
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   De precieze verdeling in aantallen 

   Chtcheglov & Van Kerckhove 2011, 43-44 

(zie erratum
   Het potje lijkt, naast met potgruis, ook 

diameter van 3,5 cm. Hierbij moet wel 

worden vermeld dat het potje uit 

Malden, dat slechts 33 g weegt, 

aanzienlijk lichter blijkt te zijn; het potje 

uit kuil 25024 weegt zelfs zonder het 

bovendeel al 55 g.

geplaatst dat ca. 11% van alle scherven 

van vindplaats 15 potgruis als 

85). Deze constatering wordt echter 

enigszins genuanceerd door de 

fragment’ dat ‘relatief klein vaatwerk’ 

  Op basis van aankoekselmonsters; zie 

 

   Chtcheglov & Van Kerckhove 2011, 43-44.

zelfs een harder baksel hebben dan het gros van 
de ijzertijdscherven, zijn dan ook beduidend be-
ter geconserveerd en minder gefragmenteerd. 
De variatie in hardheid van de kleimatrix is daar-
mee van grote invloed geweest op de uiteinde-
lijk staat waarin het aardewerk uit de Midden-
Bronstijd voor analyse beschikbaar was. 

In deze kuil zijn 61 handgevormde scherven en 
-

taalgewicht van 1.606 g. Al het aardewerk is af-
komstig uit de bovenste laag van dit uit twee la-

Romeins ruwwandig aardewerk kan worden ge-
karakteriseerd als intrusie en wordt hier verder 
buiten beschouwing gelaten. Van het handge-
vormde aardewerk is het gemiddelde scherfge-
wicht 23,8 g; het gemiddelde fragmentgewicht is 
14,5 g (inclusief gruis). 
Twee scherven zijn reducerend gebakken. Het is 
interessant te vermelden dat dit tevens de twee 
enige gepolijste scherven zijn uit deze context. 
Zij zijn wellicht te dateren in de Late Bronstijd en 
als intrusief te beschouwen. Sporen van ver-
branding zijn vastgesteld bij 28% van de scher-
ven, hoewel van echte versintering geen sprake 
is. De gebruikte magering bestaat overwegend 

-
veelheid grind; enkele scherven zijn gemagerd 
met potgruis.295 De overgrote meerderheid van 
de scherven is dikwandig; scherven van gemid-
delde dikte vormen slechts 16% van dit complex. 
Behalve de reeds genoemde gepolijste scherven, 
bevat deze context geen exemplaren met zicht-
bare wandafwerking.
In kuil 25024 zijn negen randscherven verzameld 
die kunnen worden toegewezen aan 4 MAI. Alle 

-
schrijven als ton- of emmervormen. De best be-
waarde pot uit deze groep is voorzien van een 

deze pot, met een randdiameter van 24 cm, is 
34% van de randomtrek bewaard gebleven. Alle 
randscherven zijn vrij onregelmatig gevormd en 
simpel afgerond. Van de verzamelde bodem-
scherven verdient één exemplaar bijzondere 
aandacht, namelijk een met potgruis gemagerd 

standvoetje van een exemplaar klein vaatwerk 
-

ter van 4 cm en een dikte van 18 mm. Hoewel 

een parallel uit de Midden-Bronstijd B van de 
vindplaats Heumen-Malden-Broeksingel een 
mogelijke indicatie van de vorm.296 Het exem-
plaar uit Malden, een simpel gevormd duimpotje 
met indrukjes op de buitenwand, is eveneens 

identieke bodemdiameter.297 Het is opvallend 
dat klein vaatwerk in de Midden-Bronstijd qua 
magering lijkt af te wijken van doorsnee vaat-

-
gerd. Hetzelfde patroon is waarneembaar in 
Lienden, waar bij een kleine kom met standvoet 
eveneens potgruismagering is geconstateerd.298 
De vindplaats in Lienden is door middel van de 
14C-methode gedateerd aan het begin van de 
Midden-Bronstijd B.299 De keuze voor een an-
dere mageringswijze hangt waarschijnlijk samen 

-

geven.300 Dit complex telt slechts één versierde 
-

Uit de veldadministratie blijkt dat het aardewerk 
niet tot de primaire vulling van de kuil moeten 
worden gerekend. De scherven zijn klaarblijkelijk 
in een reeds deels opgevulde kuil geschoven en 
opgenomen in de hoogste vulling. De twee ge-

kenmerken dermate sterk af van de rest, dat het 
aannemelijk is dat het hier gaat om intrusie uit 
de Late Bronstijd of de Vroege IJzertijd. De rest 
van het complex is qua diagnostische en uiter-
lijke kenmerken verder zeer homogeen en past 
goed in het normale beeld van aardewerk uit de 
Midden-Bronstijd. Het genoemde standvoetje is 
de enige aanwijzing voor de aanwezigheid van 
aardewerk met mogelijk een speciale functie. 

-
delijk. Het vergelijkbare exemplaar uit Malden 

301 Omdat structuur 25024 
-

nig houvast voor een interpretatie.
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   De precieze verdeling in aantallen 

In deze kuil zijn 79 scherven en 69 gruisfragmen-
ten verzameld met een totaalgewicht van 
1 414 g. In de kuil zijn twee lagen onderscheidden 
en in beide lagen is handgevormd aardewerk 
verzameld. Op vier fragmenten na zijn alle scher-

laag 2 vertonen overigens dezelfde kenmerken 
als het aardewerk uit laag 1. Het gemiddelde 
scherfgewicht bedraagt 16,6 g; wanneer het ge-
middelde gewicht onder alle fragmenten wordt 
berekend, is het fragmentgewicht 9,6 g. 
De gebruikte magering varieert. De meeste 

-
gruis, vaak in combinatie met grind, maar ook 
zand, potgruis en zelfs organisch materiaal zijn 
bij een klein deel van de scherven gebruikt als 
verschraling.302  Opvallend is de aanwezigheid 
van vijf dikwandige scherven met organische 
magering, wat ongebruikelijk is voor aardewerk 
uit de Bronstijd. Slechts één scherf vertoont 
donkere tinten, de rest is duidelijk gebakken on-
der overwegend oxiderende omstandigheden. 
Ruim 7% van de scherven is verbrand. In deze 
context is 47% van de scherven dikwandig, 43% 

van gemiddelde dikte en het resterende 10% 
dunwandig. Het complex bevat geen scherven 
met nabewerkte buitenwand. 
In totaal zijn vijf randscherven verzameld die 
kunnen worden toegewezen aan 4 MAI. Alle her-

van de randen leent zich voor het vaststellen van 
de oorspronkelijke randdiameter. Van twee bo-
dems zijn de diameters bepaald, respectievelijk 
10 en 14 cm. De bodemscherven met een intacte 
wandaanzet hebben alle een geprononceerde 
standvoet. Zowel wand- als randversiering ont-
breekt in het geheel. Kenmerken die op een spe-

ontbreken eveneens.
De precieze context van dit complex is niet een-
duidig. Aangezien het overgrote deel van het 

-
-

legen, en dat de meeste scherven van het opper-

uitgesloten dat het hier een met opzet gevulde 

V35.8259.5V35.8259.6

3

2

V35.8259.7

1
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eveneens in de Midden-Bronstijd. 

   De precieze verdeling in aantallen 

 

   Arnoldussen & Ball 2007, 194. 

de magering, wanddikte en het ontbreken van 
wandafwerking, in de Midden-Bronstijd worden 

-
voetbodems stroken goed met deze datering. 

Midden-Bronstijd.

In deze kuil met twee lagen zijn 54 scherven en 
-

taalgewicht van  2.650 g. Aangrenzend aan deze 
kuil ligt paalkuil S35.9685; de onderlinge ver-
houding tussen deze sporen blijkt echter niet 
duidelijk uit de opgravingadministratie.303 
Slechts één scherf werd verzameld uit laag 2. 
Deze scherf vertoont geen afwijkende kenmer-
ken ten opzichte van de scherven uit laag 1. De 
fragmentatiegraad ligt relatief laag: het gemid-
delde scherf- en fragmentgewicht is respectieve-
lijk 44,9 en 31,2 g. 
Alle scherven zijn gebakken in een overwegend 
oxiderend milieu. Scherven met sporen van se-
cundaire verbranding vormen 26% van het com-
plex. Vrijwel alle scherven zijn gemagerd met 

-
ging grind en in minder mate potgruis.304 Het 
aandeel scherven van gemiddelde dikte be-
draagt 9%; de rest is dikwandig. Dit complex be-
vat geen scherven met afgewerkte wanden.
Uit kuil 26023 zijn elf randscherven verzameld 
die toe te wijzen zijn aan 5 MAI. Alle exemplaren 
behoren tot het potopbouwtype II en hebben 
een ton- of emmervormige opbouw. Het best 

randdiameter van 22 cm en een EVE van 18% 

rand van deze pot van het type D.305 Een andere 

van 24 cm en een EVE van 12%. Voorts werd een 
randtype A2 vastgesteld bij een ander exem-
plaar, met een randdiameter van 22 cm en een 

meest opvallend gevormde rand is weergegeven 
-

meter van 24 cm en een EVE van 8%. Het rand-
type is niet direct onder te brengen in de typolo-
gie van Ten Anscher. Het lijkt erop dat deze 

‘ingesnoerde’ rand gemaakt is met behulp van 

om de bovenkant van de pot was gewikkeld. Dit 
complex bevat geen versierde scherven. 
Tien scherven uit kuil 26023 worden gekenmerkt 
door aankoeksel aan de binnenzijde van de pot. 
Dit is uitzonderlijk voor het aardewerk uit de 
Midden-Bronstijd en werd niet waargenomen bij 
de andere scherven uit deze periode. Mogelijk 
houdt dit echter verband met de conserverings-
omstandigheden van de andere contexten op de 

een zeldzaamheid waren.
De kuil is waarschijnlijk (secundair) gebruikt als 

goede conservering, zeker geen zwerfafval en 

ontbreken van typische Hilversum-kenmerken 
dateert dit complex waarschijnlijk in de tweede 

Vrijwel alle onderzochte scherven uit de Midden-
Bronstijd hebben deel uitgemaakt van vaatwerk 
dat in een overwegend zuurstofrijk milieu is ge-

-
pervlak zijn echter geen uitzondering en wijzen 
op onregelmatigheden in het oxidatieproces. De 
scherven zijn over het algemeen licht okerkleu-
rig, zowel aan de binnen- als de buitenkant. De 
kern is over het algemeen van dezelfde kleur als 
het scherfoppervlak, hoewel soms een grijze 
kleur kon worden vastgesteld.
De magering van de scherven is grof, zoals ge-
bruikelijk is in deze periode. De meest gebruikte 
vorm van verschraling is steengruis (75%). Bij 
nadere studie blijkt het te gaan om gebroken 

maar schommelt meestal rond de 5 mm. De ma-
gering is onregelmatig verdeeld en steekt vaak 
uit de scherfwand, waardoor kenmerkende 
krimpscheuren ontstaan aan de binnen- en bui-
tenkant.306

in het complex, meestal in combinatie met 
steengruis (15%). De grindsteentjes zijn vaak 
ovaal, licht afgeplat van vorm en 2-3 mm lang. 
De minst structureel voorkomende magerings-
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  Het aandeel versierde scherven is 

bijvoorbeeld vergelijkbaar met Tiel-

Medel, waar dit percentage 3% is 

(Arnoldussen 2007, 81).

-
komt met steengruis of grind (6%). Aardewerk 
dat uitsluitend met potgruis is gemagerd is zeer 
schaars (2%). De aanwezigheid van vijf scherven 
met organische magering in kuil 26008, is zeer 
opvallend. Hoewel het niet geheel is uitgesloten 
dat deze scherven intrusief zijn, is de wanddikte 
een sterke indicatie dat het toch aardewerk uit 

De gemiddelde wanddikte schommelt rond de 
13 mm. De wanddikte neemt over het algemeen 
geleidelijk af vanaf de bodem naar boven toe. 
De wandaanzet van de bodem kan zeer fors kan 
zijn, in enkele gevallen ruim 30 mm dik, terwijl 
de wanddikte van de randscherven geregeld on-
der de 10 mm meet. 
Het aandeel versierde scherven binnen het hele 
complex is met 2% zeer laag, maar niet onge-
bruikelijk in de Midden-Bronstijd.307 Hierin valt 
een onderscheid te maken tussen het aardewerk 
uit de eerste fase van de Midden-Bronstijd, met 
typische Hilversum-kenmerken, en de overige 
versierde scherven, met een bredere datering. 
Het best bewaarde voorbeeld van Hilversum-

versierd en onderscheiden zich verder door een 
geringe wanddikte (10 mm). Bovendien zijn de 
scherven relatief hard gebakken. De eerste pot is 
voorzien van verticaal geplaatste touwindrukken 
onder de hals en horizontale touwindrukken op 

7.10, 1). De tweede pot is vlakdekkend versierd 
met gepaarde vingertopindrukken en voorzien 

ander voorbeeld van een exemplaar met een 
vroege datering binnen de Midden-Bronstijd, is 
vlakdekkend versierd met spatel- en nagelin-
drukken en is bovendien voorzien van een staf-

verder een randscherf met rietprikindrukken on-

De overige versierde exemplaren dateren waar-
schijnlijk in de gevorderde Midden-Bronstijd, 
hoewel een oudere datering niet geheel kan 

V35.11478.4

V35.11217.4

V35.11478.5

1

2

3
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1

V56.11881.4

2

V56.11881.3

4

V35.8258.4

5

V35.8258.5

V18.1274.1

3

V5.3317.1

7

V3.4070.1

6

1 pot van potopbouwtype III met touwversiering; 2 pot van potopbouwtype III versierd met nagelindrukken en gepaarde vingertopindrukken; 3 
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met versierde randen en een forse pot met een 

en 7). 
Het vormenspectrum is in deze periode zeer be-

-
topbouwtype II vormen ruim 92% van het totaal 
aantal randscherven waarvan het vormtype kon 

-
versierd, voorzien van een standvoet en een 

-
een. De randdiameters liggen tussen 18 en 38 
cm, gemiddeld ca. 24 cm. De bodems meten 7 
tot 14 cm in doorsnede, waarbij 12 cm de gemid-
delde afmeting is. De enige twee exemplaren 
van potopbouwtype III (4%) zijn hierboven reeds 

-
type I komt in deze periode nauwelijks voor. Het 
enige archeologisch complete exemplaar uit de 

Midden-Bronstijd hoort echter wel thuis in deze 
groep: een onversierde kom met een randdia-

de kom berust op de uiterlijk kenmerken van 
baksel, de kleur en het geassocieerde aardewerk. 
  
Functie
Over de functie van het aardewerk uit de Mid-

-
meld. Het is aannemelijk dat het vaatwerk voor-
namelijk is gebruikt voor de opslag, bereiding en 
het serveren van voedsel. Hoewel het vormen-

MAI) kan worden verondersteld dat deze, gezien 
de forse afmetingen, vooral voor opslag zijn ge-

-
pot zal zijn gebruikt, werden er slechts tien 
scherven met aankoeksel op de binnenkant ge-
registreerd. Deze scherven waren bovendien al-

V92.18682.1

11

9

V44.9743.3

V18.1215.2

12

V9.2449.1

8

V4.1013.1

10

archeologisch complete kom; 12 potje van potopbouwtype I. 
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   Ball 2007, 58-74.

   Hermsen 2010, 47-63.

   Arnoldussen 2007, 94-103.

³¹¹   Arnoldussen & Ball 2007, 198. 

³¹²   Van den Broeke 1991, 207. 

³¹³   Arnoldussen & Ball 2007, 198.

   Taayke 2004, 167. 

   De locatie van de geselecteerde 

7.7.

een gleuf onder de rand, kan zijn gebruikt voor 
handelingen waarbij de hals werd afgesloten, 
bijvoorbeeld door middel van een stuk textiel of 
leer. Voor de hierboven genoemde kom en ‘be-
ker’ lijkt een functie als serviesgoed voor de 
hand te liggen. 

Aardewerk uit de Late Bronstijd

In deze paragraaf wordt het aardewerk uit de 
Late Bronstijd besproken. In een eerste subpara-
graaf worden de algemene kenmerken op een rij 
gezet. Vervolgens wordt kort ingegaan op de 
verspreiding van het aardewerk uit deze periode 

de geselecteerde contexten toegelicht. De daar-
opvolgende subparagrafen bespreken het aar-
dewerk uit vier vondstrijke kuilen. Voor de inter-
pretatie van de daterende en stilistische 
kenmerken is een vergelijking gemaakt met de 
aardewerkcomplexen van vindplaatsen uit de 

308 Wijchen-Me-
shallen309 en Tiel-Medel Bredesteeg.310 In de sub-
paragraaf ‘Algemene beschrijving van de aarde-
werkkenmerken’ worden niet alleen de 
kenmerken van het aardewerk uit de geselec-
teerde vondstrijke aardewerkcontexten bespro-
ken, maar worden ook goed dateerbaar aarde-
werk uit vondstarme sporen en goed dateerbare 
losse vondsten bij deze beschrijving betrokken.

Het begin van de Late Bronstijd valt in Zuid-Ne-
derland samen met een breuk in de aardewerkt-

-
den ingewisseld voor dunwandiger, harder 
gebakken aardewerk, waar klaarblijkelijk meer 

van potopbouwtype III neemt gestaag toe en 
deze worden sterker geleed dan in de voorgaan-
de periode.311 -

naar potgruis. De versiering neemt toe en wordt 
gevarieerder. De buitenwand van de pot wordt 
dikwijls glad afgewerkt, soms gepolijst.312 De 

-
-

wanddikte.313 In deze periode verschijnt tevens 
het eerste besmeten aardewerk.314 

Contexten met de datering ‘Late Bronstijd’ zijn 
in te delen in drie groepen: kuilen, paalkuilen en 
aardewerkconcentraties uit vakken. Uit kuilen is 
65% van het totaalgewicht van het volledige 
aardewerkcomplex uit de Late Bronstijd verza-
meld; vakvondsten vormen samen 23% en de 

contexten liggen grotendeels in het zuiden van 
plangebied, met een kleine cluster van drie kui-

7).315

de Late Bronstijd. Wel is in sommige gevallen 
goed geconserveerd aardewerk uit de Late 

-
dere archeologische perioden, zoals de huizen 
8002, 8008, 8010, 8021 en bijgebouw 9045 (alle 
uit de Romeinse tijd). Het is tevens niet uitgeslo-
ten dat gefragmenteerde scherven uit de Late 
Bronstijd in sommige gevallen te vinden zijn in 
contexten die op basis van de scan in de IJzertijd 
zijn gedateerd, de algemene aardewerkkenmer-
ken uit beide perioden komen immers deels 
overeen. 

Voor deze analyse zijn 704 aardewerkfragmen-
ten uit de Late Bronstijd onderzocht met een to-

-
mentgewicht is 12,2 g. De conservering van het 
aardewerk is over het algemeen goed; zelfs de 
verbrande scherven zijn relatief goed geconser-
veerd. Hoewel een deel van de scherven van 
kleine afmetingen is, en conform de richtlijnen 

de fragmentatiegraad over het algemeen zeer 

er nauwelijks sprake is van zwerfafval in de ge-
analyseerde contexten, maar ook de relatief 

-
dragen aan de goede staat waarin het aardewerk 



203
—

  Zie hoofdstuk 8 voor de keramische 

objecten en verbrande leem.

verkeert. Zwerfafval uit de Late Bronstijd is ui-
teraard aanwezig op de vindplaats, maar is ver-
spreid over de ‘gemengde contexten’;  dit zijn 
slecht dateerbare, vondstarme contexten en he-
terogene vondstlagen, zoals de verbrui-
ningslaag.

In deze kuil, die uit één laag bestaat, zijn 105 
handgevormde scherven en 130 gruisfragmenten 
verzameld met een gewicht van 1.760 g. Tevens 

-
ment van Romeins geverfd aardewerk kan wor-
den gecategoriseerd als intrusie en wordt verder 
buiten beschouwing gelaten. Kuil 26006 over-
snijdt kuil S6.3228, en deze wordt op zijn beurt 
weer oversneden door paalkuil S6.2420. Het ge-
middelde scherfgewicht is 13,8 g; wanneer van 
alle aardewerkfragmenten uit de kuil bij elkaar 
worden genomen, is het gemiddelde 7,5 g. De 
algemene aardewerkkenmerken, uitgedrukt in 
percentages, zijn weergegeven in tabel 7.14.
Op één donker gekleurde scherf na, is het hele 
complex gebakken onder (onvolledig) oxideren-
de omstandigheden. Tussen de determineerbare 
scherven zijn geen secundair verbrande exem-

potgruis het vaste onderdeel in het baksel van 
97% van de scherven. Steengruis van wisselende 

40% van de scherven worden vastgesteld, hoe-
wel het bij nog geen 3% van de scherven gaat 
om de hoofdmagering. Hoewel de meeste 
scherven relatief glad aanvoelen, lijkt bij slechts 

De wanddikte is overwegend gemiddeld, waar-
van een groot deel in de klasse 7-9 mm valt; het 
aandeel dunwandige scherven is 24%. 
Hoewel het aandeel randscherven in dit complex 
bovengemiddeld hoog ligt, zijn deze vrij sterk 
gefragmenteerd, waardoor de bepaling van het 
potopbouwtype en het MAI lastig is. Om deze 
reden kon van 40% van de randscherven geen 
potopbouwtype worden bepaald en is het toe-
gekende 10 MAI mogelijk wat aan de behouden-
de kant. Naast één bord of schaal, konden alle 
andere exemplaren worden gekarakteriseerd als 

-
staande of licht uitstaande hals. Van zeven van 

rand worden bepaald; gemiddeld 10%. De rand-
diameters liggen meestal tussen 16 en 20 cm, 
met als uitschieter één pot met een hals van 30 
cm in doorsnede. De randen zijn over het alge-
meen afgerond en onversierd; twee versierde 
randen (2 MAI) zijn beide voorzien van nagelin-
drukken aan de bovenkant. De bodemdiameter 
kon in twee gevallen worden bepaald: respectie-
velijk 8 en 11 cm. De enige voorkomende vorm 

waarschijnlijk in alle gevallen gerangschikt in één 
of meerdere horizontale banden. In deze context 
is tevens één verticaal oor met een zichtbare 

Het lijkt erop dat het aardewerk tot de oor-
spronkelijke vulling van de kuil gerekend kan 
worden. Dit maakt de mogelijkheid dat kuil 

-
lijker. De aard van de hier besproken context is 
verder echter moeilijk te duiden. Het is wel op-
vallend dat dit complex geen verbrande compo-
nent bevat, wat bij de eerder besproken contex-
ten uit de Midden-Bronstijd telkens wel het 
geval was. De datering van dit aardewerkcom-
plex, de Late Bronstijd, komt goed naar voren in 
de kenmerkenpercentages. Zowel de verdeling 
van de potopbouwtypes als de wandafwerking 
en de gebruikte magering, zijn goed thuis te 
brengen in deze periode. De aanwezigheid van 
een geplugd oor is een aanvullend argument 
voor de datering. 

In deze kuil is uit drie van de vier lagen handge-
-

taal 69 scherven en 76 gruisfragmenten met een 
totaalgewicht van 1.372 g. Tevens is in laag 1 een 

waarschijnlijk een keramisch lepeltje moet zijn 
geweest.316

uit laag 1; in laag 2 en 3 zijn respectievelijk 23 en 
drie scherven bewaard gebleven. In hoeverre de 

-
deling van het aardewerk weerspiegelt is ondui-
delijk.317 Meerdere fragmenten uit verschillende 
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   Een fout bij het verzamelen of toewijzen 

van lagen is uiteraard ook niet 

ondenkbaar. 

   Voorbeelden hiervan zijn V61.15252.2 

(laag 2) en V61.15367.2 (laag 1), die 

lagen passen namelijk aan elkaar.318 De enige 
aanwijzing voor een mogelijk chronologisch ver-
schil is het feit dat de enige besmeten scherf in 

scherf- en fragmentgewicht respectievelijk 18,4 
en 9,5 g.
Alle scherven zijn oxiderend gebakken. Het com-
plex bevat geen verbrande scherven. Potgruis is 
het vaste element als het gaat om de magering; 

-
gruis en twee zand. Zoals reeds vermeld, is één 
scherf voorzien van besmijting. Van de resteren-
de 25 scherven met afgewerkte wand zijn twintig 

geglad en vijf gepolijst. Wat de wanddikte be-
-

ven 23%, en is 77% van de scherven van gemid-
delde dikte. 
In totaal zijn elf randscherven verzameld, toe te 
wijzen aan 10 MAI. Hoewel een groot deel van 
deze scherven sterk gefragmenteerd is, zijn van 
twee exemplaren grotere delen van de hals be-

-

-
-

bouwtype III met relatief hoge halzen, voeren 

Tabel 7.14  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit 

kuil 26006.

Scherven 105

Randen 25

MAI 10

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 2 8

2 100

Spatel 0 0

0 0

Positie randversiering 2

Bovenop de rand 2 100

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 0 0

Afwerking rand 25

Afgerond 23 92

Afgeplat 0 0

Spits 0 0

Verdikt 0 0

Overig (inclusief versiering) 2 8

Wandversiering 4 3,8

4 100

Kamstreek 0 0

Tabel 7.14 (vervolg)  Cuijk-De Nielt. De 

kenmerken van het handgevormde aar-

dewerk uit kuil 26006.

0 0

Spatel 0 0

Wandafwerking 105

12 11,4

0 0

Besmeten 0 0

70 66,7

Indet 23 21,9

Magering 105

Potgruis 57 54,2

Steengruis 3 2,9

0 0

0 0

42 40

3 2,9

0 0

0 0

Indet 0 0

Potopbouwtype 25

Potopbouwtype I 1 4

Potopbouwtype II 0 0

Potopbouwtype III 14 56

Indet 10 40
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   De precieze verdeling in aantallen 

   Op basis van 56 scherven.

  De verdeling van wanddiktes in 

aantallen scherven, per scherfsoort, is 

  42 gemiddeld, 6 dikwandig; 

dikwandig, 1 gemiddeld.

³²²   Dit complex telt 1 MAI van 

potopbouwtype I, 4 MAI van 

potopbouwtype II en 4 MAI van 

potopbouwtype III. Van twee 

exemplaren kon het potopbouwtype 

niet worden bepaald. 

-
gelijk deel uitgemaakt van een pot van potop-
bouwtype II. Alle gemeten randdiameters liggen 
tussen 12 en 20 cm. Van de randscherven is 36% 
afgerond en 64% afgeplat; iedere vorm van 
randversiering ontbreekt. De enige versierde 

-
vens is één fragment verzameld van een knob-
beloortje, dat als versiering en als een functio-
neel element kan worden gezien. 

in de loop der tijd langzaam is opgevuld. Het 
-

vonden, is echter niet dermate lang dat er een 
duidelijke ontwikkeling zichtbaar is op basis van 
de algemene aardewerkkenmerken en morfolo-
gie. Wel is het complex op basis van die kenmer-
ken met een grote mate van zekerheid te plaat-
sen in de Late Bronstijd. Hoewel het 
aardewerkcomplex een homogene indruk wekt, 
is het niet ondenkbaar dat er jonger materiaal 
aanwezig is, zoals bijvoorbeeld de besmeten 
scherf. De opkomst van besmeten aardewerk 
begint echter reeds in de gevorderde Late Brons-
tijd, waardoor besmijting in het hier besproken 

Sterker nog, er zijn voor onderhavig complex 
meer aanknopingspunten voor een relatief late 
datering binnen de Late Bronstijd. Het aanzien-
lijke percentage geglad en gepolijst aardewerk, 
de verwaarloosbare rol van steengruis als (se-
cundaire) magering en de toegenomen hals-
hoogte passen namelijk ook goed in deze peri-
ode. 

Deze kuil is in het veld geïnterpreteerd als twee 
aparte sporen (S61.13299 en S61.13300), maar 
bleek bij nader inzien toch één context te vor-
men. In totaal is zijn hier 73 scherven en 35 gruis-
fragmenten verzameld met een totaalgewicht 
van 1 720 g. De kuil bevat één vulling. Het ge-
middelde gewicht van de scherven is 22,8 g; 
wanneer het gemiddelde gewicht van alle aarde-

Twee scherven zijn waarschijnlijk gebakken in 
een reducerend bakmilieu. Dit is in veel gevallen 
echter moeilijk na te gaan, aangezien 67% van 
de scherven verbrand is. De magering bestaat 
altijd uit potgruis, soms in combinatie met 
steengruis of zand.319 Van de scherven waarvan 
de wandafwerking bepaald kon worden, is 80% 
niet afgewerkt, 13% geglad en 7% besmeten.320 
De scherfdikte is zeer gevarieerd. Over het alge-
meen zijn de wandscherven van gemiddelde dik-
te, de bodemscherven meestal dikwandig en de 
randscherven van gemiddelde dikte of soms 
dunwandig.321 

die toe wijzen zijn aan 11 MAI. Alle potopbouw-
types zijn vertegenwoordigd in dit complex.322 

meerdere exemplaren de randdiameter en het 
-

-
gertopversiering op de schouder, hals en boven-
op de rand met een randdiameter van 26 cm 

pot, zijn zichtbaar verbrand. Een kom van het-
zelfde potopbouwtype vertoont geen sporen 

-

V61.15252.7V61.15252.6 V61.35252.5
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een randdiameter van 22 cm; het EVE bedraagt 
7%. Exemplaren van potopbouwtype III uit deze 

overgang van schouder naar hals en hoge, recht-
opstaande of uitstaande randen, zoals de pot 
met nagelindrukken onder de hals afgebeeld in 

randomtrek bewaard gebleven. Eén andere pot 

randdiameter van 16 cm. Dit complex bevat een 
opvallend hoog percentage scherven met wand-

vingertopindrukken ook spatel- en kamstreek-
versiering. De meest opvallende scherf met 

-
vuldig aangebrachte, in velden gerangschikte 

Dit complex dateert, gezien de wanddikte, ma-
gering en versiering, in de Late Bronstijd. De 
aanwezigheid van (licht)besmeten aardewerk is 
een indicatie voor een relatief late datering in 
deze periode. Dit is in overeenstemming met de 

kenmerk uit de gevorderde Late Bronstijd en het 
begin van de Vroege IJzertijd. Al met al dateert 
dit complex naar alle waarschijnlijkheid aan het 
eind van de Late Bronstijd. Een opvallend ver-
schil met de hiervoor beschreven contexten uit 
deze periode is dat de meeste scherven verbrand 
zijn gedeponeerd. 

In deze kuil zijn 83 scherven en 36 gruisfragmen-
ten verzameld met een totaalgewicht van 3.517 

3

V61.16360.3

5

V61.15151.4

2
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waar de kuil uit is opgebouwd. Het gemiddelde 
scherf- en fragmentgewicht is respectievelijk 
41,5 en 29,6 g. Omdat bijna alle scherven uit 
deze kuil kunnen worden toegewezen aan 
slechts twee exemplaren, wordt dit complex be-

Het grootste deel van de scherven is deel ge-
weest van een licht besmeten en versierde pot 
van potopbouwtype III, waarvan het volledige 

7.13, 1). Aan deze pot kunnen minimaal 51 scher-
ven worden toegeschreven met een gewicht van 

-
-

vingertopdrukken onderaan de hals en vinger-
topindrukken bovenop de rand. De pot is gema-
gerd met potgruis. De hals- en bodemdiameter 
zijn respectievelijk 32 en 12 cm; de wanddikte 
schommelt rond 10 mm. 
Van de tweede pot is een groot deel van de on-
derkant bewaard gebleven. Minimaal twaalf 
scherven, met een gewicht van 501 g, hebben 

pot komt sterk overeen met de eerste pot. De 
wandafwerking, de magering, de vorm en de bo-
demdiameter zijn identiek. Bovendien vertonen 

De scherven die geen onderdeel hebben uitge-
maakt van de twee hierboven beschreven pot-

scherven met een gewicht van 196 g. De scher-
ven zijn vrijwel zonder uitzondering van gemid-
delde dikte, niet afgewerkt en gemagerd met 
potgruis. Eén wandscherf is voorzien van vinger-
topindrukken op de wand. Een andere scherf be-

-
ring. Slechts één scherf is verbrand.
Dit complex onderscheidt zich op een aantal 
vlakken van de overige vondstrijke contexten uit 
de Late Bronstijd. Het verschil in fragmentatie-
graad tussen de twee relatief goed bewaarde 

van de eerste pot en een complete onderkant 
van de tweede pot, zou kunnen wijzen op een 
(verstoord) graf, waarbij één pot is gebruikt als 

crematie-urn die werd afgedekt met de onder-
kant van een andere pot. Er zijn echter geen cre-

-

complex aangeduid als een intentionele deposi-
tie van onbekende aard. Het aardewerk dateert 
op basis van de beschreven kenmerken in de ge-
vorderde Late Bronstijd. 

 
Het aardewerk uit de Late Bronstijd is in de regel 
gebakken in een overwegend oxiderend milieu. 
De kleur van de scherven komt grotendeels 
overeen met het aardewerk uit de Midden-
Bronstijd, hoewel met ietwat meer grijstinten, 
waarbij de buitenwand soms ook lichtbruin kan 
zijn. Donkere verkleuring zijn geen uitzondering; 
deze wijzen waarschijnlijk op rookvorming of 

klein deel van de scherven (7%) is reducerend 
gebakken en is donkergrijs of zwart van kleur. 
Reducerende fragmenten zijn overigens vaker 
geglad of gepolijst.
De gebruikte magering loopt uiteen. Hoewel 
potgruis, zoals gebruikelijk in deze periode, de 
boventoon voert, is het aandeel van uitsluitend 
met potgruis gemagerde scherven niet meer dan 

fractie, zonder microscoop nauwelijks waar-
neembaar, tot grote partikels van enkele mil-
limeters die duidelijk afsteken in de scherfwand. 

mm in doorsnede. Steengruis speelt nog steeds 
een rol van betekenis: bij 24% werd steengruis 
als secundaire magering naast potgruis gedocu-
menteerd en bij 12% als hoofdmagering. Het 

dan bij het aardewerk uit de Midden-Bronstijd; 
ook steekt de steengruis zelden uit de wand. 
Zand is sporadisch gebruikt als verschraling: 6% 
van de scherven is gemagerd met alleen zand en 
7% met zand in combinatie met potgruis. 
De afname van de wanddikte in de Late Brons-
tijd is goed zichtbaar. Slechts 4% van de scher-

Het overgrote deel van de scherven meet tussen 
7 en 11 mm (78%). Ongeveer een vijfde (18%) is 7 
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dat de gemiddelde dikte rond de 9 mm ligt. 
Versierd aardewerk vormt een aanzienlijk deel 
van het complex: 14% van de wandscherven en 
40% van de randscherven is versierd. Qua wand-
versiering hebben vingertop- en nageldrukken, 
in de regel aangebracht in horizontale banden, 

-
gertopindrukken komen tweemaal voor en zijn 
in beide gevallen aangebracht kort onder de 

-
eens vooral uit vingertop- en nagelindrukken, 
die bovenop of op de buitenkant van de rand 
zijn aangebracht.
Morfologische ontwikkeling uit zich, zoals reeds 
vermeld, vooral in de toename van het aandeel 

vormenspectrum. In de overgangsfase van de 
Midden- en Late Bronstijd zal het aandeel ton- 

dezelfde aardewerkconcentratie (S34.92236) da-
teren waarschijnlijk in die overgangsfase. De 
eerste pot is gemagerd met steengruis en is 
voorzien van een uitgebogen, sikkelvormige 

-
-

gevoerd in een hard, schuurpapierachtig baksel 
en is gemagerd met zand. In totaal zijn 17% van 
de determineerbare randscherven van potop-
bouwtype II. De randdiameters liggen voor deze 

-

III zijn het talrijkst en nemen 76% voor hun reke-

zijn enkele exemplaren (2 MAI) bewaard geble-
ven die worden gekenmerkt door een bolle, af-
geronde buik en een lage rechtopstaande hals 

versierd met vingertop- en nagelindrukken. Het 
-

-
bouw en een uistaande hals met dikwijls een 

-
tale banden van vingertop- of nagelindrukken 

-

-

-
gorie van 18 tot 24 cm vallen, zijn ook exempla-
ren van 12 en 38 cm in halsdoorsnede geregis-
treerd.
Potopbouwtype I komt het minst vaak voor (7%) 
en lijkt, voor zover het na kan worden gegaan, 
vooral voor te komen bij relatief klein vaatwerk 

-

met oren. Oren komen voor bij exemplaren (5 
MAI) van alle potopbouwtypes en in verschil-

exemplaar is versierd met zorgvuldig aange-

oorfragment is de plug zichtbaar waarmee het 
oor in de potwand was bevestigd.

Functie
De sterke ontwikkeling en verbreding van het 
vormenrepertoire in de Late Bronstijd, kan voor 

Tabel 7.15  Cuijk-De Nielt. Overzicht van 

het versierde aardewerk uit de Late Brons-

tijd.

Kenmerk Aantal %

Wandversiering 65

51 78,6

Kamstreek 4 6,2

2 3,1

Spatel 6 9

2 3,1

Randversiering 37

35 94,6

Spatel 2 5,4

Positie randversiering 37

bovenop de rand 26 70,3

Buitenzijde van de rand 10 27

Binnenzijde van de rand 1 2,7



210
—

V135.11422.1

7

V94.7.1

3

V61.15352.5

4

V39.12289.2

8

1

V34.6740.5

2

V34.6740.6

V7.3505.1

6

V6.228.1

5



211
—

³²³   Taayke 2004, 169. 

een deel te maken hebben gehad met verschui-
vingen in functioneel gebruik van het aardewerk. 

aardewerk dat als eetgerei kan zijn gebruikt. De 
verschijning van oren en doorboorde knobbelo-
ren kan eveneens verband houden met verande-
rende gebruiken in de huishoudelijke sfeer. Dit 

is waargenomen bij slechts elf scherven. Van vier 

worden aangenomen dat het om opslagvaat-
werk gaat. 

Aardewerk uit de Vroege IJzertijd

In deze paragraaf komt het aardewerk uit de 
Vroege IJzertijd aan bod. In een eerste subpara-
graaf worden de algemene kenmerken op een rij 
gezet. Vervolgens wordt kort ingegaan op de 
verspreiding van het Vroege IJzertijdaardewerk. 
In de daaropvolgende paragraaf worden de con-

contexten toegelicht. De daaropvolgende sub-
paragrafen bespreken het aardewerk uit een 
reeks vondstrijke contexten. In de subparagraaf 
‘Algemene beschrijving van de aardewerkken-
merken’ worden niet alleen de kenmerken van 
het aardewerk uit de geselecteerde vondstrijke 

aardewerkcontexten besproken, maar worden 
ook goed dateerbaar aardewerk uit vondstarme 
sporen en losse vondsten bij deze beschrijving 
betrokken.

De aanvang van de Vroege IJzertijd valt samen 

vooral bekend zijn uit urnenvelden.323 Deze glad 
-

bouwtype III, hebben hoge rechtopstaande of 
uitstaande halzen en komen ook algemeen voor 

deze periode verschijnt is de Harpstedt-pot. Dit 
type is pot is slanker en is voorzien van be-
smijting. De rand is op de bovenkant versierd 
met vingertop- of nagelindrukken. De algemene 
tendensen in deze periode zijn een toename van 
besmijting en polijsting, een groter aandeel van 
potopbouwtype I (waaronder schalen), en een 
lichte toename van de wanddikte. Het aarde-
werk uit deze periode is van zeer hoogwaardige 
kwaliteit. Het baksel in over het algemeen har-
der dan in de Late Bronstijd. Potgruis is nog 
steeds de meest gebruikte vorm van verschra-
ling, maar ook steengruis speelt weer een rol van 
betekenis. De stijlontwikkeling binnen de Vroege 
IJzertijd is niet dermate groot dat individuele 

toegewezen. Over het algemeen wordt aange-
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   Van den Broeke 1987a, 36-37.

   Van den Broeke 1987a, 36.

   De locatie van de geselecteerde 

7.7.

de Vroege IJzertijd sterker worden geleed.324 Een 
betere indicator voor een datering in het tweede 
deel van de Vroege IJzertijd is de aanwezigheid 
van haakrandschalen en briquetage-aarde-
werk.325 
De Vroege IJzertijd is zeer goed vertegenwoor-
digd binnen de selectie van de vondstrijke con-
texten. In totaal zijn veertien kuilen uit deze pe-
riode geanalyseerd. Van zes contexten met ruim 
honderd scherven zijn percentagetabellen ge-
maakt van de algemene aardewerkkenmerken. 
De aanvullende selectie bestaat uit goed be-
waard, diagnostisch en anderzijds interessant 
materiaal. Voor de datering van ijzertijdaarde-
werk is het schema van Van den Broeke geraad-
pleegd, dat in grote lijnen voor heel Zuid-Neder-
land bruikbaar is.326      

Aardewerk met typische vroege-ijzertijdkenmer-
ken is verspreid over het hele terrein. Dit geldt 
ook voor de vondstrijke kuilen uit deze periode, 
hoewel er twee grote clusters kunnen worden 
aangewezen. In het noordwestelijke deel van het 

kuilen (25032, 26027, 26029 en 26030) binnen 
een straal van 10 m.327 Op 250 m afstand in oos-
telijke richting, ligt een andere concentratie van 
vier kuilen (26036, 26037, 26038 en 26039), in 
werkput 84. Op deze locaties waren hoogst-
waarschijnlijk één of meerdere erven gesitueerd. 

In totaal zijn 5.593 scherven uit de Vroege IJzer-
tijd geanalyseerd. Het totaalgewicht van het 
complex is 76.050 g. Dit resulteert in een gemid-
deld gewicht van 13,6 g per scherf. De scherven 
zijn toegewezen aan 223 MAI. De conservering 
van het aardewerk is zeer goed. Dit is te danken 
aan de hoogwaardige kwaliteit van aardewerk 
uit deze periode en het feit dat de geanalyseerde 

zijn. Het aandeel verbrand aardewerk bedraagt 
17%. Dit deel van het complex bestaat voor het 
grootste deel uit sterk gefragmenteerd afval en 
leent zich minder goed voor het documenteren 
van de variabelen.

Uit deze context zijn 139 scherven en 202 gruis-

van 2.351 g. Kuil 26022 is een kuil met insteek 
-mogelijk een paalkuil-, die aan de westzijde 
wordt oversneden door een recente greppel 

laag onder de nazak. Het gemiddelde scherf- en 
fragmentgewicht is respectievelijk 14,8 en 6,7 g. 
De algemene aardewerkkenmerken, uitgedrukt 
in percentages, zijn weergegeven in tabel 7.16.
Reducerend gebakken scherven vormen 6% van 
het totaal. Het aandeel zichtbaar verbrande 
scherven is 7%. De gebruikte magering bestaat 
uit potgruis en steengruis, met af en toe een 
kleine fractie ongebroken grind. Besmijting is de 
meest voorkomende vorm van wandafwerking 
(26%). Aan de hand van rand- en schouderscher-
ven is geconstateerd dat geen enkel exemplaar 
uit dit complex boven de schouder besmeten is 
geweest. Het deel boven de schouder is vaak 
glad afgewerkt; gegladde scherven vormen 16% 
van het totaal. De verdeling van wanddiktes in 
aantallen scherven per scherfsoort is voor de 
wandscherven: vijf dunwandig, 96 gemiddeld, 
twaalf dikwandig. Van de randscherven waren 
zeven exemplaren dunwandig en acht van ge-
middelde dikte. De in totaal zeven bodemscher-

zijn alle ruim 11 mm dik. 
Aan de hand van de verzamelde randscherven is 
vastgesteld dat deze assemblage minstens acht 
exemplaren vaatwerk bevat (8 MAI). Van de pot-
ten waarvan het potopbouwtype kan worden 
bepaald, is de overgrote meerderheid van pot-
opbouwtype III. Het EVE en de randdiameter 
konden bij drie exemplaren worden berekend. 
Een pot van potopbouwtype II met gegladde bo-

-
bouwtype III is respectievelijk 17% (randdiame-
ter 14 cm) en 23% EVE (randdiameter 18 cm) be-

telt in totaal vier versierde randscherven en ze-
ven randscherven met versiering. Verder zijn vier 
fragmenten briquetage verzameld met een ge-
wicht van 7 g. 
Kuil 26022 is naar alle waarschijnlijkheid met 
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opzet gevuld met scherven; er zijn echter geen 
aanwijzingen voor rituele handelingen. Vermoe-
delijk is een bestaande kuil deels opgevuld met 

op basis van de algemene aardewerkkenmerken, 
gecombineerd met het voorkomen van briqu-

Deze structuur bestaat feitelijk uit verschillende 
kuilen met een enkel spoornummer. In de kuilen 
zijn 97 scherven en 47 gruisfragmenten aange-

vaatwerk zijn hier verder 318 stukken verbrande 
leem verzameld met een gewicht van 3 177 g. 
Ook werden 42 fragmenten van een sterk ge-
fragmenteerd keramisch object, mogelijk een 

is verzameld uit meerdere vullingen. Bij het pas-
sen van de scherven is echter al snel aan het licht 
gekomen dat verschillende lagen restanten van 

leem is eveneens verdeeld over meerdere lagen. 
Als men het gruis buiten beschouwing laat, 
springen de grote afmetingen van de scherven in 
het oog. Dit is ook goed te merken aan het ge-
middelde scherfgewicht, dat 109 g bedraagt. Het 
gemiddelde fragmentgewicht is 57,3 g. 
Het overgrote deel van het aardewerk uit deze 
context is verbrand; sommige scherven zijn vol-
ledig versinterd, vervormd of zelfs versmolten. 
Van de zestien onverbrande scherven zijn er 
twee reducerend gebakken. Eén scherf is gema-
gerd met steengruis en één met steengruis en 
potgruis; de overige scherven zijn alle gemagerd 
met potgruis. De wandafwerking is door de ster-
ke mate van verbranding vaak moeilijk vast te 
stellen. De besmeten en gegladde scherven vor-
men in ieder geval respectievelijk 55% en 6% 
van het geheel. De wanddikte van de meeste 
scherven is gemiddeld; 41% valt in de categorie 
dikwandig. 
De meeste scherven in deze kuil hebben ver-
moedelijk deel uitgemaakt van een door brand-

1). De randomtrek is niet met zekerheid vast te 
stellen, maar ligt vermoedelijk rond 32 cm; het 
EVE is geschat op 50%. Van twee andere grote 

voor groot vaatwerk op drie. De randdiameters 

40 cm, het EVE 9% en 7%. Een fragment van een 

waarschijnlijkheid deel uitgemaakt van één van 

zichtbaar geplugde oren hebben mogelijk even-
eens deel uitgemaakt van één van de drie eerder 

4). Het enige exemplaar aardewerk van kleine 

rechtopstaande hals, met een halsdiameter van 

die van nagelindrukken is voorzien. De functie van 
het vaatwerk in deze context moet, gezien de af-

de categorie opslag worden gezocht. In deze kuil 
is één fragment briquetage verzameld, dat op ba-
sis van de kleur en wandverloop kan worden ge-
rekend tot de zogenaamde zoutgootjes. 
De aard van deze context is moeilijk te duiden. 
Ondanks dat de lagen in de kuilen zich duidelijk 

-
gen problematisch. De hoge verbrandingsgraad 
en de sterke vervorming van de meeste scherven 
zou er, in combinatie met de grote hoeveelheid 
verbrande leem, op kunnen wijzen dat het hier 
gaat om een mislukte lading van een aardewerk-
oven. De aanwezigheid van onverbrande scher-
ven, briquetage en een grote hoeveelheid na-
tuursteen spreken lijken dit echter tegen te 
spreken. Het is echter nog steeds mogelijk dat 
het gaat het om een afvalkuil met productieaf-
val, waarin ook overig afval in gedumpt is. De 
meest voor de hand liggende verklaring is echter 
dat het gaat om een intentionele depositie van 
afval of speciaal geselecteerd materiaal. De da-
tering van het vaatwerk levert weinig problemen 

-
bouwtype III, wandscherven met geplugde oren 
en één fragment van een briquetage-gootje 

Vroege IJzertijd. 
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In deze kuil zijn 119 scherven en 291 gruisfrag-
menten verzameld met een totaalgewicht van
2 409 g. Het gemiddelde scherf- en fragmentge-
wicht is respectievelijk 15,8 en 5,9 g. Hoewel vol-
gens de opgravingadministratie zeventien scher-

de coupetekening en beschikbare veldfoto’s 
vastgesteld dat het waarschijnlijker is dat alle 

-
text stamt eveneens een compleet spinklosje 
van gebakken klei.
Alle scherven uit deze kuil zijn gebakken in een 
overwegend oxiderend bakmilieu. Slechts drie 
scherven vertonen sporen van verbranding. 
Ruim 42% van de scherven is gemagerd met 
steengruis in combinatie met potgruis; de reste-

-
magering. Van de in totaal 71 scherven met afge-
werkte buitenwand is 66% besmeten, 28% 

Tabel 7.16  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit kuil 

26022.

Scherven 135

Randen 15

MAI 8

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 7 46,7

7 100

Spatel 0 0

0 0

Positie randversiering 7

bovenop de rand 7 100

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 0 0

Afwerking rand 15

Afgerond 8 53,3

Afgeplat 0 0

Spits 0 0

Verdikt 0 0

Overig (inclusief versiering) 7 46,7

Wandversiering 4 3

2 50

Kamstreek 2 50

0 0

Spatel 0 0

Wandafwerking 135

22 16,3

1 0,7

Besmeten 35 25,9

50 37

Indet 27 20

Magering 135

Potgruis 48 35,6

Steengruis 32 23,7

Tabel 7.16 (vervolg) Cuijk-De Nielt. De ken-

merken van het handgevormde aardewerk 

uit kuil 26022. 

Scherven 135

Randen 15

MAI 8

Aardewerkkenmerken n %

Magering

0 0

0 0

55 40,7

0 0

0 0

0 0

Indet 0 0

Potopbouwtype 15

Potopbouwtype I 1 6,7

Potopbouwtype II 1 6,7

Potopbouwtype III 10 66,6

Indet 3 20



215
—

geglad en 6% gepolijst. De dikte van de be-
smijtingslaag is wisselend; van een dun aange-
bracht papje tot zeer grove kleiklodders. Wat de 

-
wandig van aard. 
In deze context zijn in totaal 26 randscherven 
verzameld die kunnen worden toegewezen aan 
15 MAI. Alle exemplaren zijn te omschrijven als 

-

vaak voorzien van besmijting tot aan de schou-
der en zijn daarboven geglad; een enkel rand-

EVE onder de 10%, met één uitschieter van 35%. 
De gemeten randdiameters liggen tussen 12 en 
26 cm. Randversiering in de vorm van nagel- en 
vingertopindrukken is aangebracht op de boven-
kant van acht randscherven. Wandversiering 
komt voor bij twee scherven; in beide gevallen 

Van de 139 handgevormde scherven behoren er 

dikte (tussen 5 en 8 mm) en de karakteristieke 
kromming van de fragmenten, moeten deze deel 
hebben uitgemaakt van halfronde gootjes. De 

meeste scherven hebben een voor dit type ka-
rakteristieke lichtrode tint; een deel is echter 
eerder grauwgeel van aard. Dit kleurverschil 
suggereert dat het om meer dan één exemplaar 
moet gaan. 
Het hierboven beschreven aardewerkcomplex 
behoort waarschijnlijk niet tot de oorspronke-

opvulling met afgedankt materiaal. Het aarde-
werk dateert, gezien de algemene kenmerken en 
de aanwezigheid van fragmenten van briqueta-

-
zertijd.

In deze kuil zijn 71 scherven en dertien gruisfrag-
menten verzameld met een totaalgewicht van 1 
852 g. Het vondstmateriaal is verzameld in laag 
1. Het gemiddelde scherfgewicht is 25,6 g. Wan-
neer het gemiddelde van alle fragmenten wordt 
berekend, is dat 22 g. 
Ruim 21% van de scherven is reducerend gebak-
ken. Deze scherven zijn overigens vrijwel zonder 
uitzondering geglad aan de buitenkant. Het aan-
deel verbrande scherven is 7%. Alle scherven zijn 
gemagerd met potgruis. De wandafwerking be-
staat bij 66% uit besmijting, 20% van de scher-
ven is geglad en de rest vertoont geen sporen 
van speciale nabewerking. De wanddikteverde-
ling is als volgt: 10% dunwandig, 11% dikwandig 
en 79% gemiddeld. 
Deze assemblage bestaat uit 4 MAI, waarbij één 
randscherf per exemplaar bewaard is gebleven. 
Van een reducerend gebakken, glad afgewerkt 

-
palen, maar de randdiameter kan niet veel meer 
dan 8 cm zijn geweest. De overige drie exempla-
ren zijn alle van potopbouwtype III. Eén van deze 

uitstaande hals met vingertopindrukken boven-

pot is 16 cm en het EVE is 10%. Een andere pot 

7.17, 3). De opbouw van het hoogste deel van het 
-

werk uit de Vroege IJzertijd. De pot is geglad en 
gebakken in een reducerend milieu. De diameter 

V16.9947.6

1

V16.9942.5

2

1 glad afgewerkte pot van potopbouwtype III; 2 

besmeten pot van potopbouwtype III.
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3

V37.13851.3

4

V37.147249.4

5

V37.14760.2 

2

V37.13851.2  

1

V37.14725.1 
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   In dit geval wordt afgeweken van de 

eerder genoemde ondergrens van 5% 

EVE voor het vaststellen van de diameter. 

De motivatie hiervoor is dat de 

ongebruikelijk grote halsomtrek de 

potentiële afwijking bij de meting 

aanzienlijk verkleint.

   Het oppervlak en het volume van de pot 

is geschat aan de hand van een cilinder 

met een straal van 25 cm en hoogte van 

100 cm.

kon aan de hand van het bewaard gebleven deel 
niet worden bepaald, maar het gaat vermoede-
lijk om een pot van forse afmetingen, mogelijk 
een voorraadpot. Wat het versierde aardewerk 

-
bracht in de vorm van golfende kamstreek.
Omdat de kuil niet gecoupeerd is, en er dus geen 
coupetekeningen en foto´s beschikbaar zijn, is 
de context van dit aardewerkcomplex lastig te 
duiden. Afgaande op de fragmentatie en de aan-
wezigheid van verbrande scherven, kan worden 
verondersteld dat ook hier sprake is van neder-

in de Vroege IJzertijd. Deze datering steunt voor-
al op de Schrägrand-achtige pot en het grote 
aandeel glad afgewerkte scherven.

In deze kuil zijn 260 scherven en 514 gruisfrag-
menten verzameld met een totaalgewicht van 

-
ste van de twee vullingen. Veel scherven zijn van 
forse afmetingen. Het gemiddelde gewicht per 
scherf bedraagt 59, 9 g; het gemiddelde frag-
mentgewicht is 21,1 g. De positie van de scher-
ven in de kuil en de staat waarin de scherven 
verkeren, doen sterk vermoeden dat het hier 
gaat om een met afgedankt aardewerk beklede 
haardkuil. Omdat alle scherven uit deze kuil toe-
gewezen kunnen worden aan slechts twee pot-
ten -die bovendien sterk van elkaar verschillen-, 
is bij dit complex gekozen voor een beschrijving 

-
bruikelijke kwantitatieve beschrijving. 
Van de eerste pot zijn zes scherven bewaard ge-
bleven met een gewicht van 326 g. Ondanks dat 
de hele rand ontbreekt, is aan de hand van een 
schouderscherf vastgesteld dat het gaat om een 
pot van potopbouwtype III. Deze reducerend ge-
bakken pot vertoont een scherpe schouderknik 
die de scheidinglijn vormt tussen de besmeten 
buik en de gegladde bovenkant. De pot is gema-

wanddikte.
De resterende 254 scherven, met een gewicht 
van 15.243 g, hebben alle deel uitgemaakt van 
een forse voorraadpot van potopbouwtype III 

tot onder de hals. De magering bestaat voorna-
melijk uit grof potgruis, maar bevat ook een klei-
ne hoeveelheid grind. De som van de twee rand-
scherven resulteert in een EVE van 3% bij een 
diameter van 50 cm.328 De diameter van de bo-
dem is 20 cm. De wanddikte is variabel per pot-
deel, maar ligt bij alle scherven binnen de mar-
ges van 11 mm en 20 mm. Alle scherven vertonen 

-
ding. Op basis van de vermoedelijke hoogte, de 

maken van de inhoud en het gewicht van de 
pot.329 Deze zijn respectievelijk ca. 200 liter en 36 
kg. Uitgaande van deze cijfers, is de pot voor ca. 
40% bewaard gebleven. 
Voor de datering is vooral de eerstgenoemde 
pot bruikbaar, aangezien groot vaatwerk gedu-
rende de hele IJzertijd min of meer dezelfde ken-
merken vertoont. Deze pot plaatst dit complex 
op basis van de morfologie en wandafwerking in 

1 archeologisch compleet kommetje; 2 pot van 

potopbouwtype III met scherp uistaande hals.

V36.7357.5

V36.7357.4

V36.7357.6

1

2

3
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de Vroege IJzertijd, hoewel een datering aan het 
begin Midden-IJzertijd ook niet is uitgesloten.

In deze kuil zijn negentig handgevormde scher-
ven en 26 gruisfragmenten verzameld met een 

uit laag 2; het overige aardewerk is geborgen uit 

en wordt buiten beschouwing gelaten bij deze 
beschrijving. Het gemiddelde scherfgewicht is 
voor de hele kuil 19,4 g. Het gemiddelde frag-
mentgewicht is 15,5 g. 

Laag 2
In deze laag zijn elf scherven en zes gruisfrag-
menten verzameld met een gezamenlijk gewicht 
van 176 g. Deze laag bevat geen randscherven. 
De wandscherven onderscheiden zich op geen 
enkele wijze van het aardewerk uit laag 1. Alle 
scherven zijn oxiderend gebakken en gemagerd 
met potgruis. Bij één scherf bevat de magering 
ook steengruis. Twee scherven zijn besmeten, de 
resterende scherven zijn aan de buitenkant niet 
afgewerkt. Laag 2 bevat geen verbrande scher-
ven. De wanddikte ligt bij één scherf boven de 11 
mm.

Laag 1
Uit laag 1 zijn 79 scherven en twintig gruisfrag-

-
rend gebakken scherven. Het aandeel verbrand 
aardewerk is eveneens 5%. Wat de wandafwer-

gepolijst en 28% onafgewerkt (de restgroep is 
niet te determineren). De scherven zijn overwe-
gend gemagerd met potgruis. Twee scherven zijn 
gemagerd met potgruis en steengruis, twee 

-
plex bevat zestien dunwandige scherven, waar-
bij het in veertien gevallen om een randscherf 
gaat. Vijf scherven zijn ruim 11 mm dik, waaron-
der twee fragmenten van een bodem met een 
diameter van 12 cm.
De aanwezige randscherven kunnen worden 

-

le halzen; de randdiameter ligt tussen 12 en 20 

-
diameter van 12 cm. Op de wand is besmijting 
aangebracht onder de schouder, de bovenkant is 

de Harpstedt-traditie, maar dan zonder de ka-
rakteristieke indrukken op de rand. Twee andere 
exemplaren kennen dezelfde opbouw en 
wandafwerking, waarvan één wel van randver-
siering is voorzien. Van de resterende exempla-
ren is alleen het deel boven de halsaanzet be-
waard gebleven, maar ook hier zijn in ieder geval 
de halzen geglad. 

uitgemaakt van een briquetage-gootje. Dit com-
plex bevat verder een compleet knobbeloortje 

wandscherven van een haakrandschaal.
Kuil 26029 is vermoedelijk een kuil waarin ne-

-
vat te weinig scherven voor en goede datering 
en kan alleen relatief worden gedateerd aan de 
hand van het materiaal uit laag 1. Het complex 
uit laag 1 dateert op basis van de voorkomende 
vormtypen, de haakrandschaal-fragmenten en 

IJzertijd. 

de scherven van een grote voorraadpot die secundair 

zijn gebruikt als bekleding van deze haardkuil. 
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  Van den Broeke 1987b, 107-109.

In deze kuil zijn in totaal 102 scherven en 81 
gruisfragmenten verzameld met een totaalge-
wicht van 2 273 gram. Verder is hier ook een 

kuil bestaat uit één laag. Het gemiddelde scherf-
gewicht is 20,7 g; het gemiddelde fragmentge-
wicht is 12,4 g. De algemene aardewerkkenmer-
ken, uitgedrukt in percentages, zijn weergegeven 
in tabel 7.17.
Reducerend gebakken scherven vormen 6% van 
het geheel, de overige scherven zijn gebakken in 
een oxiderend milieu. Slechts één scherf is ver-
brand. De meest voorkomende vorm van mage-
ring is potgruis, in een enkel geval met een klein 
mineraal bestandsdeel. Wat de wandafwerking 

scherven ongeveer even vaak voor, maar ook ge-
polijste scherven vormen een substantieel deel 
van het complex. De meeste scherven zijn van 
gemiddelde dikte; dikwandige en dunwandige 
scherven vormen respectievelijk 6% en 8% van 
het complex.
Deze aardewerkassemblage bestaat uit 13 MAI, 
bepaald op basis van zestien randscherven. Pot-
opbouwtype I is met 3 MAI goed vertegenwoor-

-
randschaal met onafgewerkte buitenwand, een 
randdiameter van 36 cm en een EVE van 10% 

haakrand is 13% van de randomtrek bewaard 

een te klein deel bewaard gebleven om de dia-

exemplaren zijn van potopbouwtype II. Van een 
licht besmeten pot zonder hals, met een diame-
ter van 18 cm, is 18% van de randomtrek be-

-

een navelbodem van 3 cm. Van de overige pot-
ten van potopbouwtype II is per exemplaar 

van potopbouw III worden vertegenwoordigd 
door 3 MAI. Eén exemplaar wordt gekenmerkt 

aan vormen die voorafgaan aan het Marne-aar-
dewerk uit de Midden-IJzertijd.330 De pot is licht 

18 cm en een EVE van 14%. Een andere pot van 
potopbouwtype III wordt gekenmerkt door een 

7.20, 7). De diameter van deze pot is 16 cm en 
het EVE is 11%. 
Vrijwel alle randscherven uit dit complex zijn 
min of meer afgerond en onversierd. De enige 
voorkomende vorm van wandversiering bestaat 
uit vingertop- en nagelindrukken, aangebracht 
op vijf wandscherven. Het gaat vaak om slechts 
enkele indrukken; één fragment is uitbundig ver-

Dit aardewerkcomplex kan waarschijnlijk wor-
den gekarakteriseerd als een afvaldump. De po-
sitionering van het vondstmateriaal in de coupe 
suggereert dat het om de primaire vulling van de 
kuil gaat, die mogelijk speciaal voor dit doel is 
gegraven. De aardewerkkenmerken vertonen 
zowel elementen uit de Vroege als Midden-IJ-
zertijd. Dit geldt ook voor de twee gidsartefac-

-
zertijd) en het driehoekige weefgewicht (vanaf 
het begin van de Midden-IJzertijd). Dit alles pleit 
voor een datering in de overgangsfase van de 
Vroege naar de Midden-IJzertijd.

In deze context zijn 160 scherven en 405 gruis-
fragmenten verzameld met een gewicht van 

1 besmeten potje van potopbouwtype III; 2 doorboord 

knobbeloor.

1

2

V37.13850.7

V37.13677.5
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2.822 g. Tevens is hier een fragment aangetrof-
fen van wat waarschijnlijk een keramisch lepeltje 
moet zijn geweest. De scherven zijn verzameld 
uit de hoogste laag. Het gemiddelde scherf- en 
fragmentgewicht zijn respectievelijk 13 en 5 g. De 
algemene aardewerkkenmerken uitgedrukt in 
percentages zijn weergegeven in tabel 7.18.
Het aandeel reducerend gebakken aardewerk is 
in dit complex 16%. Deze scherven zijn in de re-
gel gepolijst. Tien scherven zijn verbrand. Moge-
lijk hebben deze fragmenten deel uitgemaakt 
van dezelfde besmeten, dikwandige pot. Bijna 

en gepolijste scherven vormen samen ruim een 
kwart van het complex. Het aardewerk is gema-
gerd met potgruis, waarbij een aanzienlijk deel 
ook een vorm van minerale magering bevat. De 
meeste scherven zijn van gemiddelde dikte; het 
aandeel dikwandige scherven is 11% en dat van 

Tabel 7.17  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit kuil 

26007.

Scherven 101

Randen 16

MAI 13

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 0 0

0 0

Spatel 0 0

0 0

Positie randversiering 0

Bovenop de rand 0 0

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 0 0

Afwerking rand 16

Aafgerond 14 87,5

Afgeplat 2 12,5

Spits 0 0

Verdikt 0 0

Overig (inclusief versiering) 0 0

Wandversiering 5 5

5 100

Kamstreek 0 0

0 0

Spatel 0 0

Wandafwerking 101

12 11,9

1 1

Besmeten 40 39,6

46 45,5

Indet 2 2

Tabel 7.17 (vervolg)  Cuijk-De Nielt. De 

kenmerken van het handgevormde aarde-

werk uit kuil 26007.

Scherven 101

Randen 16

MAI 13

Aardewerkkenmerken n %

Magering 101

Potgruis 95 94,1

Steengruis 0 0

0 0

0 0

1 1

5 4,9

0 0

0 0

Indet 0 0

Potopbouwtype 16

Potopbouwtype I 4 25

Potopbouwtype II 7 43,8

Potopbouwtype III 3 18,8

Indet 2 12,4
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de dunwandige scherven 13%. 
Dit aardewerkcomplex telt 22 randscherven die 
kunnen worden toegewezen aan 12 MAI. De 
scherven zijn sterk gefragmenteerd. Zo wegen 

geen 60 g. Slechts van vier exemplaren is meer 
dan 5% van de randomtrek bewaard gebleven. 
Het best bewaarde exemplaar is een versierd 
kommetje van potopbouwtype I. De versiering 
bestaat uit verticale groeven op de wand en na-

een diameter van 14 cm en een EVE van 30%. 
Van een pot van potopbouwtype II zonder hals, 
met een randdiameter van 18 cm, is 6% van de 

rand bewaard gebleven. Twee exemplaren die 
zeker aan het potopbouwtype III zijn toe te wij-
zen (5% en 10% EVE), komen sterk met elkaar 
overeen. Beide hebben een licht uitstaande hals, 
zijn glad afgewerkt en hebben een diameter van 
16 cm. Van de overige randen zijn vijf exempla-
ren versierd met vingertop- en nagelindrukken 
bovenop de rand. Een aantal wandscherven uit 
dit complex vertoont zeer scherpe schouder-
knikken. Deze scherven onderscheiden zich ver-
der door een zeer geringe wanddikte, hoogwaar-
dige afwerking en versiering. De aangebrachte 
versiering bestaat uitsluitend uit groeven en 
kamstreek.

1

3

2 4

5 

6 

8
7

V3.4165.6V3.4033.3 

V3.4033.7

V3.4165.3

V3.4033.4

V3.4165.4

V3.3691.4

V3.4033.6

8 wandversiering door middel van vingertopindrukken.
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Twaalf scherven, met een gewicht van 66 g, val-
len in de categorie briquetage-aardewerk. Het 

buitenkant en grijze kern. Hoewel het onmoge-
lijk is om het vormtype te bepalen, is het vrijwel 
uitgesloten dat het hier gaat om de gootje-vari-
ant. 
Het complex uit kuil 26036 maakt een ‘romme-
lige’ indruk. Ten eerste zijn de scherven sterk 
verweerd en gefragmenteerd. Ten tweede be-

hoogwaardig aardewerk. Bovendien impliceert 
de aanwezigheid van zowel een keramisch ob-
ject dat niet na de Vroege IJzertijd voorkomt, als 
een briquetage-variant die op zijn vroegst later 
in de Midden-IJzertijd dateert, dat de artefacten 
niet in dezelfde periode in gebruik zijn geweest. 

van de Midden-IJzertijd. Al met al wordt sterk de 
indruk gewekt dat de scherven een langere tijd 
aan het oppervlak hebben gelegen en later in de 
kuil terecht zijn gekomen. De dateringmarge van 
het complex ligt tussen het begin van de Vroege 

Midden-IJzertijd.

In deze kuil zijn 121 scherven en 75 gruisfrag-
menten verzameld met een gewicht van 3.064 g. 
Vrijwel alle scherven zijn verzameld uit laag 1. In 
laag 2 en laag 4 is één wandscherf per laag ver-
zameld; deze onderscheiden zich op geen enkele 
wijze van de rest van het complex. Het gemid-
delde scherfgewicht is 23,8 g en het gemiddelde 
fragmentgewicht 15,8 g. De algemene aarde-
werkkenmerken, uitgedrukt in percentages, zijn 
weergegeven in tabel 7.19.
Het aandeel van reducerend gebakken scherven 
is slechts 2%. Elf scherven zijn verbrand. Scher-
ven met nabewerkte buitenwand zijn in de regel 
besmeten en minder vaak geglad of onafge-
werkt gelaten. Alle scherven zijn gemagerd met 
potgruis, waarbij bijna een kwart in combinatie 

complex bevat opvallend veel bodemscherven: 

minstens vijf verschillende bodems. Alle bodem-
scherven zijn van forse dikte (> 15 mm). Van de 
wandscherven is 4% dikwanding en 4% dun-
wandig; de rest is van gemiddelde dikte.
Dit complex bevat 5 MAI, bepaald op basis van 
zes randscherven. Hiervan valt 1 MAI onder pot-
opbouwtype I en 3 MAI onder potopbouwtype 
III. Het randje van potopbouwtype I is te gefrag-
menteerd om uitspraken te doen over de groot-
te en de vorm. De exemplaren van potopbouw-
type III komen sterk overeen. Deze zijn te 
omschrijven als slanke exemplaren met rechtop-
staande of licht uistaande hals. Alle halzen zijn 

tussen 22 en 26 cm; het EVE ligt tussen 8 en 10%. 
Drie van de randen zijn versierd met vinger-
topindrukken bovenop de hals. Het complex be-
vat geen versierde wandscherven.
Dit complex vertoont geen bijzondere kenmer-

kan, op basis van het aardewerk, in de Vroege 
IJzertijd worden gedateerd. 

Uit deze kuil zijn 128 scherven en 127 aardewerk-
fragmenten verzameld met een totaalgewicht 

laag 1. Het gemiddelde scherfgewicht is 17,6 g; 
het gemiddelde fragmentgewicht is 9,8 g. De al-
gemene aardewerkkenmerken uitgedrukt in per-
centages zijn weergegeven in tabel 7.20.
Dit complex bevat 3% reducerend gebakken 
scherven. Het aandeel verbrande scherven is 6%. 
De meest voorkomende vorm van wandafwer-
king is besmijting; ruim een vijfde van de scher-
ven is glad afgewerkt. De scherven zijn vrijwel 
zonder uitzondering gemagerd met potgruis, 

-
relig steengruis. Een enkele scherf is gemagerd 
met uitsluitend steengruis of grind. Dit complex 

-
dige scherven en 80% scherven van gemiddelde 
dikte.
De in totaal twintig verzamelde randscherven 
kunnen worden toegewezen aan 12 MAI. De 
exemplaren waarvan het potopbouwtype kon 
worden bepaald zijn als volgt in te delen: 3 MAI 
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  Taayke 2004, 169.

van potopbouwtype I, 2 MAI van potopbouw-
type II en 5 MAI van potopbouwtype III. Van 

randen is 7% en 10% EVE bewaard gebleven. De 
randdiameters zijn respectievelijk 14 cm en 24 
cm. Dit complex bevat drie scherven met oor-

en één horizontale greep met minstens één 
doorboring. Dergelijke grepen zijn kenmerkend 
voor de Vroege IJzertijd.331 Het exemplaar met de 
greep is van potopbouwtype II met een klein ge-
glad halsje. Het EVE van deze pot is 8% en de 
halsdiameter 16 cm. Exemplaren van potop-
bouwtype III met lange uitstaande halzen zijn 
het dominante vormtype in dit complex. Omdat 
van geen enkele pot een substantieel deel van 

-
lijk wat de hoogte is geweest. De halsdiameters 

Tabel 7.18  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit kuil 

26036.

Scherven 148

Randen 22

MAI 12

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 6 27,3

6 100

Spatel 0 0

0 0

Positie randversiering 6

Bovenop de rand 6 100

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 0 0

Afwerking rand 22

Afgerond 13 54,6

Afgeplat 2 9,1

Spits 1 4,5

Verdikt 1 4,5

Overig (inclusief versiering) 6 27,3

Wandversiering 10 6,8

0 0

Kamstreek 5 50

5 50

Spatel 0 0

Wwandafwerking 148

20 13,5

19 12,8

Besmeten 70 47,3

29 19,6

Indet 10 6,8

Tabel 7.18 (vervolg)  Cuijk-De Nielt. De 

kenmerken van het handgevormde aarde-

werk uit kuil 26036.

Scherven 148

Randen 22

MAI 12

Aardewerkkenmerken n %

Magering 148

Potgruis 104 70,3

Steengruis 0 0

0 0

0 0

11 7,4

18 12,2

15 10,1

0 0

Indet 0 0

Potopbouwtype 22

Potopbouwtype I 1 4,5

Potopbouwtype II 3 13,6

Potopbouwtype III 3 13,6

Indet 15 68,3
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-
lemaal tussen 16 cm en 20 cm. Van het best be-
waarde exemplaar is 18% van de randomtrek 

12% EVE bewaard gebleven. Op twee randen zijn 
vingertopindrukken aangebracht aan de binnen-
zijde. De versierde wandscherven zijn voorzien 
van kamstreek in willekeurig ogende patronen 
(drie scherven) en in één geval werden vinger-
topindrukken gedocumenteerd. 
Negen fragmenten, met een gewicht van 28 g, 
kunnen worden gedetermineerd als briquetage. 
Deze fragmenten zijn klein en verweerd, maar 
zijn uitgevoerd in het karakteristieke rode bak-

zoutgootjes.

kuil 26038, is de relatie tussen deze kuil en het 
geborgen aardewerk niet helemaal duidelijk. 

Tabel 7.19  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit kuil 

26037.

Scherven 121

Randen 6

MAI 5

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 3 50

3 100

Spatel 0 0

0 0

Positie randversiering 3

Bovenop de rand 3 100

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 0 0

Afwerking rand 6

Afgerond 3 50

Afgeplat 0 0

Spits 0 0

Verdikt 0 0

Overig (inclusief versiering) 3 50

Wandversiering 0 0

0 0

Kamstreek 0 0

0 0

Spatel 0 0

Wandafwerking 121

10 8,3

0 0

Besmeten 69 57

37 30,6

Indet 5 4,1

Tabel 7.19 (vervolg)  Cuijk-De Nielt. De 

kenmerken van het handgevormde aarde-

werk uit kuil 26037.

Scherven 121

Randen 6

MAI 5

Aardewerkkenmerken n %

Magering 121

Potgruis 94 77,7

Steengruis 0 0

0 0

0 0

27 22,3

0 0

0 0

0 0

Indet 0 0

Potopbouwtype 6

Potopbouwtype I 1 16,7

Potopbouwtype II 0 0

Potopbouwtype III 4 66,6

Indet 1 16,7
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Mogelijk is het materiaal gedumpt in een open-
-

tiegraad is het ook goed mogelijk dat het niet 
om een intentionele depositie gaat, maar om 
rondzwervend afval in een .

In totaal zijn hier 54 scherven en 34 gruisfrag-
menten verzameld met een totaalgewicht van 
1.226 g. Het gemiddelde scherfgewicht is 22,1 g; 
het gemiddelde fragmentgewicht is 13,9 g. Sa-
men met het vaatwerk zijn ook 111 brokken ver-

2.000 g. 
Drie scherven zijn reducerend gebakken, waar-
onder één hoogwaardig gepolijste randscherf. 
Het complex bestaat voor het grootste deel uit 
verbrande scherven; slechts 26% vertoont geen 
brandsporen. Het aandeel scherven met een na-
bewerkte buitenwand is 56% (48% besmeten, 
6% geglad en 2% gepolijst). Alle scherven zijn 
gemagerd met potgruis, waarvan twee in combi-
natie met steengruis. Het aandeel dikwandige 
scherven is zeer hoog, ca. 41%. Deze scherven 
zijn allen besmeten en verbrand. Mogelijk gaat 
het hier om de resten van een enkele dikwan-
dige (voorraad)pot.
In deze context zijn twee randscherven aange-

III met een rechtopstaande hals. De randdiame-
ter is in beide gevallen 28 cm, het EVE is respec-
tievelijk 6 en 7%. Zoals eerder vermeld, is één 
van de randscherven gepolijst aan beide kanten. 
Scherven met rand- of wandversiering komen in 
dit complex niet voor.
Deze aardewerkconcentratie vertoont geen bij-
zondere kenmerken en kan samen met de ver-
bande leem worden gekarakteriseerd als afval. 
Het vaatwerk dateert waarschijnlijk in de Vroege 
IJzertijd.

In deze kuil zijn 117 scherven en 122 gruisfrag-

1810 g. Het aardewerk is verzameld uit drie la-
gen, maar gezien het feit dat scherven uit ver-

het hier hoogstwaarschijnlijk één aardewerk-
complex. Het gemiddelde scherfgewicht is 15,3 g, 
het gemiddelde fragmentgewicht bedraagt 7,6 g.
Dit complex bevat 3% reducerend gebakken aar-
dewerk en 4% verbrande scherven. Van de 
scherven waarbij de mate van wandafwerking 
kan worden bepaald (88 in totaal), is 64% be-
smeten, 11% geglad, 6% gepolijst en 19% niet 
afgewerkt. Alle scherven zijn gemagerd met pot-
gruis, waarbij één scherf ook een hoeveelheid 
steengruis in de magering bevat. Het aandeel 
dikwandige en dunwandige scherven is respec-
tievelijk 27 en 12%.
In deze context zijn acht randscherven verza-

Alle exemplaren zijn van potopbouwtype III, met 
(licht) uitstaande halzen. Vier exemplaren, waar-
van tussen 5% en 7% EVE bewaard is gebleven, 
hebben randdiameters tussen 18 en 30 cm. Vier 
randscherven zijn versierd met nagelindrukken 
bovenop de rand. Er is één gefragmenteerde bo-

maar deze was niet te koppelen aan de aanwe-
zige randscherven. Versierde wandscherven ont-

-
menten hebben deel uitgemaakt van gootjes 
met rood baksel. 

-
de vulling en is, gezien de passende scherven, bij 
het uitgraven van de oorspronkelijke kuil ver-
spreid geraakt over meerdere lagen. Het aarde-
werk dateert op basis van de voorkomende 

van de Vroege IJzertijd.

Uit deze kuil zijn 128 scherven en 81 gruisfrag-
menten verzameld met een totaalgewicht van 3 
124 g. Daarvan zijn 83 scherven en 46 gruisfrag-

scherven en 35 stukken gruis (1.181 g) uit laag 2. 
Wederom lijkt het op basis van het aantal scher-
ven dat het om één complex gaat en wordt de 
complete assemblage hieronder samen beschre-
ven. Het gemiddelde scherfgewicht is 23 g. Het 
gemiddelde fragmentgewicht inclusief het gruis 
is 13,6 g.
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Het aandeel reducerend gebakken aardewerk is 
3%. Veertien scherven zijn secundair verhit of 
verbrand. De overheersende vorm van wandaf-
werking is besmijting (65%); 9% van de scherven 
is geglad of gepolijst en de rest vertoont geen 
zichtbare vorm van wandafwerking.  Alle scher-
ven zijn gemagerd met potgruis, waarbij aan 

is toegevoegd. De wanddikte is overwegend ge-
middeld (77%); 17% van de scherven is dikwan-
dig en 6% dunwandig. Dit complex bevat twee 

beide bodemschijven lijkt de wandaanzet met 
opzet te zijn afgeslagen. Beide bodems meten 
ca. 6 cm in diameter.  
Dit complex telt 22 randscherven die kunnen 
worden toegewezen aan 12 MAI. De meeste 
randscherven hebben deel uitgemaakt van pot-

Tabel 7.20  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit kuil 

26038.

Scherven 119

Randen 20

MAI 12

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 9 45

9 100

Spatel 0 0

0 0

Positie randversiering 9

Bovenop de rand 7 77,8

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 2 22,2

Afwerking rand 20

Afgerond 8 40

Afgeplat 3 15

Spits 0 0

Verdikt 0 0

Overig (inclusief versiering) 9 45

Wandversiering 4 3,4

1 25

Kamstreek 3 75

0 0

Spatel 0 0

Wandafwerking 119

23 19,3

0 0

Besmeten 50 42

36 30,3

Indet 10 8,4

Tabel 7.20  (vervolg) Cuijk-De Nielt. De 

kenmerken van het handgevormde aarde-

werk uit kuil 26038.

Scherven 119

Randen 20

MAI 12

Aardewerkkenmerken n %

magering 119

Potgruis 77 64,7

Steengruis 1 0,8

1 0,8

0 0

40 33,7

0 0

0 0

0 0

Indet 0 0

Potopbouwtype 20

Potopbouwtype I 3 15

Potopbouwtype II 3 15

Potopbouwtype III 12 60

Indet 2 10
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ten van potopbouwtype III met een rechtop-
staande hals of licht uistaande hals (9 MAI). Van 

-
topindrukken bovenop- en in een enkel geval op 
de binnenkant van de rand. Alle halzen van de 
exemplaren van potopbouwtype III zijn geglad of 
gepolijst en op basis van de aanwezige schouder-
scherven kan worden verondersteld dat de mees-

zijn. De pot waarvan het grootse deel van de 

deze pot, met een randdiamter van 22 cm, is 30% 
van de randomtrek bewaard gebleven. De overige 

en 34 cm in randdiameter, met een EVE van 13%. 

hals is te weinig van de randomtrek bewaard ge-
bleven om de randdiameter te kunnen vaststel-
len. Een exemplaar van potopbouwtype I

cm en een EVE van 6%. De buitenkant van de 
kom voelt ruw aan en lijkt niet te zijn nabewerkt. 
Dit complex bevat tevens één fragment briqu-
etage, dat op basis van de kleur en de kromming 

tje. 

Het complex uit kuil 25032 dateert in de tweede 
-

lijk gebruikt als afvaldump. 

In totaal zijn uit deze aardewerkconcentratie 203 
scherven en 137 gruisfragmenten verzameld met 
een totaalgewicht van 3.984 g. Het gemiddelde 
scherf- en fragmentgewicht is respectievelijk 18,9 
en 11,7 g. De algemene aardewerkkenmerken, uit-
gedrukt in percentages, zijn weergegeven in tabel 
7.21.
Dit complex bestaat vrijwel uitsluitend uit (over-
wegend) oxiderend gebakken scherven; slechts 
één scherf is reducerend gebakken. Het aandeel 
verbrande scherven is 47%. 
Alle scherven zijn gemagerd met potgruis, waarbij 
9% in combinatie met steengruis. Van ongeveer 

-

smeten of geglad. Binnen dit complex is 13% van 
de scherven dikwandig; slechts 1% is dunwandig. 

die kunnen worden toegewezen aan 11 MAI. Het 

van zeer grote afmetingen met een sterk aange-
-

delijk om wat voor potopbouwtype het gaat; het 
-

waarde deel doet denken aan een lange hals, 
maar de randdiameter van ca. 50 cm lijkt wel erg 
groot voor een dergelijke vorm. De pot is zowel 
aan de buiten- als aan de binnenkant glad afge-
werkt. De rand is ca. 2,5 cm breed en lijkt te zijn 
afgesneden of afgeplat met een plat voorwerp. 

-
plaar van zeer grote afmetingen in deze context. 
Een andere pot, met dezelfde randdiameter en 
wandafwerking, is toe te schrijven aan het potop-

inderdaad rond 50 cm ligt, is 3% van de random-
trek van de pot bewaard gebleven. Twee kleinere 

-
diameters van 14 en 28 cm; beide hebben een EVE 

uitstaande hals. Eén exemplaar is van potop-

een randdiameter van 22 cm en een EVE van 12%. 
Van de resterende exemplaren is te weinig be-
waard gebleven om iets te kunnen zeggen over 
de vorm en het potopbouwtype. Binnen deze 
restgroep zijn vier randscherven versierd met vin-
gertopindrukken bovenop de rand. Op één wand-
scherf is eveneens versiering aangebracht door 
middel van vingertopindrukken. Twee scherven 
zijn versierd met golfende kamstreek, waarvan 
één onderkant met een bodemdiameter van 9 cm 

-
voor geen andere functie dan opslag denkbaar is. 
Dit zou kunnen duiden op de restanten van een 
voorraadkuil. Het grote aandeel verbrand aarde-
werk lijkt dit echter tegen te spreken. Mogelijk 

-

dateert, op basis van de voorkomende potvor-
men, magering en wandafwerking, in de Vroege 
IJzertijd. 
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Hoewel het aandeel reducerend gebakken aar-
dewerk in de Vroege IJzertijd, ten opzichte van 
de Late Bronstijd, toeneemt (9%), is het over-

-
wegend oxiderend milieu. De kleur van de scher-
ven varieert van bruin tot donkerrood met 
overheersend donkere tinten. Een vaak voorko-
mende vorm van afwerking is besmijting van het 
grootste deel van de pot, in combinatie met een 
glad afgewerkte bovenkant. Dit resulteert in een 
donker gekleurde hals en lichtere tinten op de 

-
blijkelijk invloed op de chemische reactie die op-

De meest voorkomende magering is potgruis 
(81%). Verder bestaat er een grote variatie van 
verschillende combinaties van minerale be-
standdelen, zoals steengruis, grind en zand. Pot-
gruis in combinatie met een mineraal bestands-
deel, meestal steengruis, is vastgesteld bij 15% 

van de scherven. Een klein deel is gemagerd met 
uitsluitend steengruis of grind (4%).
De wanddikte van de scherven uit deze periode 
ligt voor het grootste deel tussen 7 en 11 mm. 
Toch is het aandeel van scherven van ruim 11 
mm met 25% aanzienlijk. Dit hangt waarschijn-
lijk samen met de toegenomen rol van groot 

-
wandig aardewerk (7%) is eveneens te verbinden 

-
gen. De gemiddelde wanddikte van het totale 
complex ligt rond de 10 mm.
Eén van de meest in het oog springende ken-
merken in de Vroeg IJzertijd is de wandafwer-

-
zien van besmijting (49%). Het kleipapje is over 
het algemeen vrij dun aangebracht, met uitzon-
dering van groot vaatwerk dat soms van een 
grove, ruim 10 mm dikke laag is voorzien. Het is 

V36.7745.11V36.7381.5

V36.7744.3

V36.7525.3

1

2

3 4

1 pot van potopbouwtype III met randversiering; 2 pot met oren; 3-4 uitgeslagen bodems.
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³³²   Beckerman & Bloo 2009, 80.

-
zien de afmetingen geen andere functie dan op-
slag denkbaar is, vrijwel zonder uitzondering be-

met de suggestie dat besmijting een functioneel 
element zou zijn voor het verbeteren van de grip 
of voor warmtegeleiding.332

(21%) en hoogwaardig gepolijste (6%) scherven 
vormen een aanzienlijk deel van het complex en 

Vooral bij de kommen en schalen van potop-
bouwtype III komen deze vormen van afwerking 
zeer frequent voor. Iets minder dan een kwart 
van de scherven vertoont geen zichtbare vorm 
van wandafwerking (24%).
Wandversiering komt slechts sporadisch voor 
(2%). Onder de categorie versierde wandscherven 

Tabel 7.21  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit kuil 

26065.

Scherven 203

Randen 18

MAI 11

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 4 22,2

4 100

Spatel 0 0

0 0

Positie randversiering 4

Bovenop de rand 3 75

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 1 25

Afwerking rand 18

Afgerond 9 50

Afgeplat 0 0

Spits 1 5,6

Verdikt 4 22,2

Overig (inclusief versiering) 4 22,2

Wandversiering 3 1,5

1 33,3

Kamstreek 2 66,7

0 0

Spatel 0 0

Wandafwerking 203

41 20,2

0 0

Besmeten 64 31,5

67 33

Indet 31 15,3

Tabel 7.21 (vervolg)  Cuijk-De Nielt. De ken-

merken van het handgevormde aardewerk 

uit kuil 26065.

Scherven 203

Randen 18

MAI 11

Aardewerkkenmerken n %

Magering 203

Potgruis 184 90,6

Steengruis 0 0

0 0

0 0

19 9,4

0 0

0 0

0 0

Indet 0 0

Potopbouwtype 18

Potopbouwtype I 0 0

Potopbouwtype II 6 33,3

Potopbouwtype III 3 16,7

Indet 9 50
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nagel- of spatelindrukken (41%) en kamstreek 
(37%) ongeveer evenveel voor. Indrukken zijn 
over het algemeen aangebracht boven de schou-

Kamstreek komt vaker voor op het onderste deel 
van de pot en is dikwijls aangebracht in een gol-

-
berg-versiering (10%) zijn aangebracht op slechts 
enkele scherven.
Randversiering komt, in tegenstelling tot versie-
ring op de wand, geregeld voor. Van alle rand-
scherven is 36% versierd. Versiering bestaat vrij-
wel zonder uitzondering uit vingertop- en 
nagelindrukken. Bij drie randscherven is de ver-
siering aangebracht met een spatel of een ander, 
gelijkvormig voorwerp. De indrukken zijn in de 
regel aangebracht bovenop de rand. Schuine ran-
den zijn in negen gevallen versierd aan de binnen-
kant. Slechts één pot is voorzien van indrukken op 
de buitenkant van de rand. Deze pot is opvallend 

-

De morfologische variatie is reeds ruim belicht in 
de beschrijvingen van de vondstrijke contexten. 

Het potopbouwtype type III is in deze periode do-

het besmeten vaatwerk echter worden onderver-
deeld in een categorie grof uitgevoerd aardewerk 

-
-

bouwtype I en II zijn minder talrijk en kennen een 
beperkter vormenspectrum. Binnen deze groep 
lijken besmeten schalen en tonvormen de meest 

en knobbeloren hebben deel uitgemaakt van 14 

opvallend gevormde exemplaren uit het complex 
is een lappenschaal met Kalenderberg-versiering 

Functie
Het meest voorkomende type vaatwerk met een 

-

totaal zijn 86 fragmenten van briquetage-goo-
tjes verzameld met een totaalgewicht van 240 g. 
Het briquetage-aardewerk is vrij sterk gefrag-

V90.1.7

V90.1.5

V90.1.8

1

2

3

1-2 groot vaatwerk; 3 onderkant van een pot met kamstreekversiering.
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menteerd; het gemiddelde gewicht is slechts 2,7 

gezien het zachte en poreuze baksel, echter een 

wordt vertegenwoordigd door 12 MAI 

-

gebleven, is eigenlijk een hergebruikte onder-
-

vuldig bijgeslepen, waardoor geen twijfel kan 

V7.3975.5

1

V10.671.2

3

V138.18273.6

2
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7

V32.11050.1

V36.6790.2

4

V85.17420.2

6

V16.9239.5

5

potopbouwtype I; 7 pot van potopbouwtype II.
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13

V32.11050.2

V7.3975.4

8

V58.12172.2

10

V36.7746.6

12

V36.7746.5

11

V.36.7743.3

9

8-9 band van indrukken op de schouder; 10 dubbele band van vingertopindrukken; 11 randversiering bovenop de 

rand; 12 randversiering op de buitenkant van de rand; 13 besmeten voorraadpot.
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37.13960.3

14

V 33.14066.6

18

V88.38.4

17

V16.9551.2

16

138.18273.5

15

20

19

V84.15544.5

V84.15544.4

secundair gebruikt als bord; 19 gepolijste pot of kom van potopbouwtype II; 20 besmeten pot met gedeeltelijk versierde rand.
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bestaan over het feit dat dit stuk een secundaire 

bij dertien scherven.

Aardewerk uit de Midden-IJzertijd

In deze paragraaf wordt het aardewerk uit de 
Midden-IJzertijd besproken. In een eerste sub-
paragraaf worden de algemene kenmerken op 
een rij gezet. Vervolgens wordt kort ingegaan op 
de verspreiding van het midden-ijzertijdaarde-
werk. Hierbij komen met name de geselecteerde 
contexten aan bod, maar ook de losse vondsten 
worden kort aangestipt. Vervolgens worden de 

-
teerde contexten toegelicht. De daaropvolgende 
subparagrafen bespreken het aardewerk uit een 
reeks vondstrijke contexten. Voor de interpreta-
tie van de daterende en stilistische kenmerken is 
een vergelijking gemaakt met de complexen uit 

-
straat333, Malden-Broeksingel334 en Wijchen-Me-
shallen.335

In de subparagraaf ‘Algemene beschrijving van 
de aardewerkkenmerken’ worden niet alleen de 
kenmerken van het midden-ijzertijdaardewerk 
uit de geselecteerde vondstrijke aardewerkcon-
texten besproken, maar worden ook goed da-
teerbaar aardewerk uit vondstarme sporen en 
goed dateerbare losse vondsten bij deze be-
schrijving betrokken.

Het begin van de Midden-IJzertijd wordt geken-
merkt door het verschijnen van aardewerk met 
sterke invloeden van de Marne-cultuur.336 Het 
gaat veelal om dunwandige, glad afgewerkte of 

-
ders en hoge uitstaande halzen. Ook lage, brede 

zonder hals passen binnen de Marne-traditie. 
Dit hoogwaardig vervaardigde aardewerk vormt 
echter slechts een deel van het aardewerkspec-

Het grootste deel van het vaatwerk vertoont een 
geleidelijke ontwikkeling, zonder een duidelijke 
breuk met de voorgaande periode. Het aandeel 

de besmeten tonvormen worden een veel voor-
komend type. Versiering neemt af en minerale 
magering verdwijnt of speelt geen rol van bete-
kenis meer. In de gevorderde Midden-IJzertijd 
verdwijnen de Marne-invloeden, worden de 

ten koste van gladde afwerking en polijsting.337

Aardewerk uit de Midden-IJzertijd is uitzonder-
lijk goed vertegenwoordigd op De Nielt. In totaal 
zijn veertien vondstrijke contexten uit deze peri-
ode geselecteerd, waaronder zeer omvangrijke 
complexen met ruim 10 kg vaatwerk. De groot-
ste concentratie van sporen met aardewerk uit 
de Midden-IJzertijd is gelegen in het westelijk 
deel van het plangebied.338 Ook in het noord- en 
zuidwestelijke deel van het plangebied zijn en-

-
teerd zijn voor de analyse. Aangezien een groot 
deel van de scherven uit deze periode weinig di-
agnostische kenmerken vertoont, kan het groot-

-
ker worden gedateerd dan in de gehele IJzertijd. 
Op basis van de scan is gebleken dat het ver-
spreidingsgebied van midden-ijzertijdaardewerk 
waarschijnlijk nog groter is dan het op basis van 
de vondstrijke sporen zichtbaar kan worden ge-

vrijwel alleen losse kuilen die niet aan gebouwen 
konden worden gekoppeld. Slechts één context 

-
grond (S33.12761 van huis 8096).

In totaal zijn 7.532 scherven met een gewicht van 
69.730 g gedateerd in de Midden-IJzertijd. Het 
gemiddelde fragmentgewicht is 9,2 g. De verza-
melde randscherven zijn toe te wijzen aan 310 
MAI. Het aardewerk is zeer goed geconserveerd 

uit primaire contexten. Het aandeel zwerfafval 
en sterk verbrand aardewerk is relatief klein. 

Uit deze context zijn 174 scherven en 319 gruis-
fragmenten verzameld met een totaalgewicht 

³³³ 

   Chtcheglov & Van Kerckhove 2011, 45-60.

   Hendriks 2010, 63-77.

   Van den Broeke 1987b, 105. 

   Van den Broeke 1987b, 109.

   De locatie van de geselecteerde contexten 
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van 3.381 g. In de kuil is tevens een fragment 

gelegen van de drie vullingen in de kuil. Het ge-
middelde scherfgewicht voor dit complex is 15,6 
g; het gemiddelde fragmentgewicht is 6,9 g. De 
algemene aardewerkkenmerken, uitgedrukt in 
percentages, zijn weergegeven in tabel 7.22.
De overgrote meerderheid van de scherven is 
gebakken onder onvolledig oxiderende omstan-
digheden en het aandeel reducerend gebakken 
scherven is nog geen 10%. Hoewel de meerder-
heid van de scherven uitsluitend met potgruis is 
gemagerd, bevat bijna 20% een vorm van mine-
rale verschraling, al dan niet in combinatie met 

-
ven is aan de buitenkant afgewerkt, waarbij het 
aandeel gegladde en gepolijste scherven groter 
is dan dat van de besmeten scherven. Het com-
plex bevat 22% dikwandige en 2% dunwandige 
scherven.
In de kuil zijn in totaal 38 randscherven aange-

MAI. De best bewaarde exemplaren zijn alle van 

totaal drie (2 MAI) identieke schaaltjes met afge-

zijn alle glad afgewerkt en gemagerd met pot-

randdiameters liggen rond de 16 cm. De bepa-
ling van het EVE per exemplaar is in dit geval niet 
mogelijk. Het gezamenlijke EVE van alle rand-
scherven is in ieder geval 93%. Veruit de meeste 
exemplaren uit deze context zijn van potop-
bouwtype II (10 MAI). Van de meeste exempla-
ren is echter te weinig bewaard gebleven om iets 
te kunnen zeggen over het vormtype. In de 
meeste gevallen gaat het waarschijnlijk om ton-

zijn van forse afmetingen: één pot met een rand-
diameter van 32 cm en een EVE van 10%, en één 
met een randdiameter van 30 cm en een EVE van 
16%. Het kleinste exemplaar van potopbouw-

-
opbouwtype III worden vertegenwoordigd door 
3 MAI. Slechts van één exemplaar is een sub-

stantieel deel bewaard gebleven. Deze pot met 

cm en een EVE van 8%. Opvallend aan deze pot 
is dat de binnenkant gepolijst is, terwijl de bui-

versierd met vingertopindrukken bovenop de 
rand. Dit complex bevat verder twee scherven 
met wandversiering: één met enkele vinger-
topindrukken en één met nagelindrukken. Een 
andere scherf uit dit complex verdient bijzon-

lijst, die horizontaal op een pot is aangebracht 

potgruis, glad afgewerkt en reducerend gebak-
ken. De diameter van de lijst is 32 cm.  
In totaal zijn in deze context elf fragmenten bri-
quetage verzameld met een totaalgewicht van 

donkergeel baksel. Andere vondsten die op aar-
dewerk met een speciale functie zouden kunnen 
wijzen, zijn reeds genoemd. Bij de schaaltjes zou 
aan een functie als deksel of bakvorm kunnen 
worden gedacht. De hierboven besproken hori-

-
ben gehad, maar kan ook als versiering zijn aan-
gebracht.
Kuil 26011 kan naar alle waarschijnlijkheid als 

een andere functie vervuld en is later opgevuld 
-

IJzertijd. Deze datering is afgeleid van de voor-
komende potopbouwtypen, het voorkomen van 
scherven met steengruismagering en de aanwe-
zigheid van een driehoekig weefgewicht.
  

Uit deze kuil zijn 252 scherven en 548 gruisfrag-

Op drie scherven na (laag 2), is al het aardewerk 

fragmenten van een driehoekig weefgewicht (1 
-

klos. Het gemiddelde scherf- en fragmentge-
wicht van het vaatwerk is respectievelijk 19,3 g 
en 7,3 g. De algemene aardewerkkenmerken, 



237
—

uitgedrukt in percentages, zijn weergegeven in 
tabel 7.23.
Het aandeel reducerend gebakken scherven in 
dit complex is 12%. De verbrande scherven zijn 
schaars in deze context, nog geen 6% vertoont 
sporen van verbranding. Hoewel veruit de mees-
te scherven, zoals gebruikelijk, met potgruis zijn 
gemagerd, bevat dit complex ook tien scherven 
met grindmagering en twee scherven met grind 
en steengruis. Besmijting is de meest voorko-
mende vorm van wandafwerking, maar ook het 
aandeel gegladde en gepolijste scherven is aan-
zienlijk. Het aandeel dunwandige en dikwandige 
scherven is respectievelijk 11% en 7%.
De 53 randscherven uit deze context zijn toe te 
wijzen aan 34 MAI. Potopbouwtype II is met 24 
MAI zeer goed vertegenwoordigd. De meeste 

Tabel 7.22  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit kuil 

26011.

Scherven 163

Randen 38

MAI 19

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 1 2,6

1 100

Spatel 0 0

0 0

Positie randversiering 1

Bovenop de rand 1 100

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 0 0

Afwerking rand 38

Afgerond 14 36,8

Afgeplat 20 52,7

Spits 3 7,9

Verdikt 0 0

Overig (inclusief versiering) 1 2,6

Wandversiering 2 1,2

2 100

Kamstreek 0 0

0 0

Spatel 0 0

Wandafwerking 163

39 23,9

6 3,7

Besmeten 36 22,1

66 40,5

Indet 16 9,8

Tabel 7.22 (vervolg) Cuijk-De Nielt. De ken-

merken van het handgevormde aardewerk 

uit kuil 26011.

Scherven 163

Randen 38

MAI 19

Aardewerkkenmerken n %

Magering 163

Potgruis 130 79,8

Steengruis 9 5,5

0 0

0 0

5 3,1

19 11,6

0 0

0 0

Indet 0 0

Potopbouwtype 38

Potopbouwtype I 14 36,8

Potopbouwtype II 16 42,1

Potopbouwtype III 6 15,8

Indet 2 5,3
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tonvormen, waarbij de bovenkant van de pot 
onafgewerkt is gelaten. De afmetingen van deze 

-

-

-

wandafwerking. Eén pot binnen deze groep 

pot is gemagerd met grind en versierd met na-

is overigens het enige exemplaar met randver-
siering binnen dit aardewerkcomplex. Het best 

-

22 cm en een EVE van 22%. Een klein deel van de 

kom afgebeeld met een randdiameter van 18 cm 
en een EVE van 5%. Een pot met scherp geknikte 
schouder doet denken aan Marne-achtig aarde-

-

in een reducerend milieu. De randdiameter en 
het EVE zijn respectievelijk 24 cm en 11%. Potop-
bouwtype III is binnen dit complex vastgesteld 

-
bouwtype zijn zonder uitzondering geglad of ge-
polijst. Ook in deze groep zijn invloeden te be-
speuren van Marne-aardewerk, bijvoorbeeld bij 
een pot met een zeer hoge schouderknik en een 

van 20 cm en een EVE van 6%. Het meest voor-
komende type van potopbouwtype III is de ge-

randdiameter tussen 14 en 18 cm. Het grootste 
-

lijk een voorraadpot met een ‘uitgetrokken’ rand 
-

ter van 24 cm, is 8% van de randomtrek bewaard 

het hier om een forse pot te gaan. Een exemplaar 

Cuijk-Heeswijkse Kampen.339 Deze pot is 45 cm 

complex uit kuil 26060 bevat verder drie scherven 
met wandversiering door middel van kamstreek. 

-

keramische objecten, net als het vaatwerk, ge-
fragmenteerd zijn, is een aanvullend argument 
voor deze hypothese. Het aandeel verbrand aar-
dewerk is echter opvallend laag vergeleken met 
de overige contexten van dezelfde aard. De drie 
scherven uit laag 2 vertonen te weinig diagnosti-
sche kenmerken voor een goede datering. Laag 1 
dateert op basis van het aardewerk in de eerste 

gebaseerd op een groot aandeel besmeten ton-
vormen, een klein component met minerale ma-

met Marne-achtig aardewerk. 

Uit deze paalkuil zijn 102 scherven en 162 gruis-

van 1.675 g. De scherven zijn verzameld uit de 
insteek (laag 2) en de paalkern (laag 1). Het ge-

V34.7257.13

V34.6450.6

V34.7257.12

1

2

3
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middelde scherfgewicht is 14,4 g en het gemid-
delde fragmentgewicht bedraagt 6,3 g. Het aar-
dewerk wordt in dit geval per laag besproken, 
aangezien de scherven uit de insteek en de paal-
kern duidelijk van elkaar verschillen. De alge-
mene aardewerkkenmerken, uitgedrukt in per-
centages, zijn weergegeven in tabel 7.24.

Laag 2

gewicht van 79 g. Twee van de scherven zijn vol-
ledig verbrand. Dit resulteert in een oranje kleur 
en een poederig scherfoppervlak. De onverbran-
de scherf is onderdeel geweest van een tot aan 

van 8%. De scherf is van gemiddelde dikte en 
gemagerd met potgruis.

Tabel 7.23  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit kuil 

26060.

Scherven 252

Randen 53

MAI 34

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 1 1,9

1 100

Spatel 0 0

0 0

Positie randversiering 1

Bovenop de rand 1 100

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 0 0

Afwerking rand 53

Afgerond 46 86,8

Afgeplat 7 13,2

Spits 0 0

Verdikt 0 0

Overig (inclusief versiering) 0 0

Wandversiering 3 1,2

0 0

Kamstreek 3 100

0 0

Spatel 0 0

Wandafwerking 252

43 16,3

4 2,4

Besmeten 107 42,5

76 30,1

Indet 22 8,7

Tabel 7.23  (vervolg) Cuijk-De Nielt. De ken-

merken van het handgevormde aardewerk 

uit kuil 26060.

Scherven 252

Randen 53

MAI 34

Aardewerkkenmerken n %

Magering 252

Potgruis 239 94,8

Steengruis 0 0

10 4

0 0

2 0,8

0 0

0 0

0 0

Indet 1 0,4

Potopbouwtype 53

Potopbouwtype I 0 0

Potopbouwtype II 37 69,8

Potopbouwtype III 9 17

Indet 7 13,2
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   Voor een inventarisatie van indicaties 

voor verlatingsrituelen, zie Van den 

Broeke 2002, 45-58.

   Type 23a van Van den Broeke (1987a, 33).

 

Laag 1
Uit laag 1 zijn 99 scherven verzameld met een 
gewicht van 1.392 g. In tegenstelling tot laag 2, 
zijn alle scherven uit laag 1 volledig versinterd. 
De scherven zijn grijs van kleur en hebben een 

-
belen niet of nauwelijks te bepalen. Zo is de 
wandafwerking alleen te bepalen bij (een deel 
van) de besmeten scherven en is de wanddikte 
toegenomen door versintering. De gebruikte 
magering is daarentegen wel goed te onder-
scheiden.
In laag 1 zijn in totaal zeventien randscherven 

aan 4 MAI. Hiervan kon van twee exemplaren 
het potopbouwtype worden bepaald. Van een 
pot van potopbouwtype II zonder hals, met een 
randdiameter van 28 cm, is 5% van de random-
trek bewaard gebleven. De andere pot is van po-

24 cm en een EVE van 16%. Versierd aardewerk 
ontbreekt in dit complex.

De scherven uit het insteek (laag 2) behoren 
waarschijnlijk tot de oorspronkelijke vulling van 
de paalkuil en kunnen worden gekarakteriseerd 
als (zwerf)afval. Het aardewerk uit de paalkern 

gedeponeerd. De scherven zijn in een compacte 
kluit geplaatst in het paalgat van de (gedeelte-

-
de staat van de scherven is hier waarschijnlijk 
sprake van een depositie met ritueel karakter, 

340 Voor een 
scherpe datering zijn er helaas weinig aankno-
pingspunten. De meest waarschijnlijke datering 
voor de besmeten tonvormige pot uit laag 2 is 
de Midden-IJzertijd. Dit vormtype komt in die 
periode veelvuldig voor in Zuid-Nederland, al-
hoewel een iets oudere of jongere datering niet 
geheel is uitgesloten.341

hebben weinig diagnostische kenmerken, maar 
de magering en het ontbreken versierde rand- 
en wandscherven wijzen eveneens in de richting 
van de Midden-IJzertijd. 

In deze kuil zijn tachtig scherven en 56 gruisfrag-
ment verzameld met een gezamenlijk gewicht 
van 2.881 g. Er zijn binnen de kuil geen lagen te 
onderscheiden. De kuil is overigens zeer ondiep 
(10 cm) en is, gezien de ligging binnen het Mid-
den-Romeinse huis 8024, waarschijnlijk voor het 
grootste deel vergraven bij de bouw van dit huis. 
Het gemiddelde scherf- en fragmentgewicht is 
respectievelijk 34,8 g en 21,2 g.
Het aandeel reducerend gebakken scherven is 
18%. Het complex bestaat voor 4% uit verbran-
de scherven. Alle scherven zijn gemagerd met 
potgruis. Van de scherven waarvan de mate van 
wandafwerking kon worden bepaald, is 69% be-
smeten, 4% geglad, 13% gepolijst en 14% onaf-
gewerkt. De wanddikte is overwegend gemid-
deld; het aandeel dunwandige scherven is 6% en 
dat van de dikwandige scherven 35%.
Zes randscherven uit deze context zijn toe te 
schrijven aan 6 MAI. Van vier exemplaren is het 
percentage van de originele randomtrek minder 
dan 5% en kon de randdiameter niet worden be-
paald. Twee van deze randen zijn op basis van de 
halsaanzet wel toe te schrijven aan potopbouw-
type III. De beter bewaarde exemplaren zijn van 
potopbouwtype I en II. Van een bord met onaf-
gewerkte buitenwand is de randdiameter 22 cm 

bolle onderkant te hebben gehad. Twee verge-
-

wijkse Kampen.342 De pot van potopbouwtype II 
is een besmeten tonvorm met een raddiameter 

context bevat tevens de resten van wat waar-
schijnlijk een exemplaar klein vaatwerk is ge-
weest. Daarvan is alleen een deel van de bodem 
met een diameter van 4 cm bewaard gebleven.
De interpretatie van de aard van dit complex 
wordt bemoeilijkt doordat van de kuil alleen de 
onderkant onaangetast is gebleven bij de aanleg 
van huis 8024. De vlakke bodem van de kuil kan 

-

verontreinigd met jonger materiaal-, is het aar-
dewerkcomplex waarschijnlijk oorspronkelijk 
omvangrijker geweest. Het aardewerk dateert 
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op basis van de magering, het besmijtingsper-
centage en de voorkomende vormtypen in de 
Midden-IJzertijd. 

In deze kuil zijn 196 handgevormde scherven en 
179 gruisfragmenten verzameld met een geza-
menlijk gewicht van 4.523 g. De kuil leverde te-
vens een compleet bewaard driehoekig weefge-

aardewerk uit de Romeinse tijd kunnen worden 
gekarakteriseerd als intrusie en worden thans 
buiten beschouwing gelaten. In de kuil zijn geen 
lagen onderscheiden. Het gemiddelde scherfge-

fragmentgewicht 12,1 g. De algemene aarde-
werkkenmerken, uitgedrukt in percentages, zijn 

Tabel 7.24  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit kuil 

26040.

Scherven 102

Randen 18

MAI 5

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 0 0

0 0

Spatel 0 0

0 0

Positie randversiering 0 0

Bovenop de rand 0 0

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 0 0

Afwerking rand 18

Afgerond 13 72,2

Afgeplat 4 22,2

Spits 1 5,6

Verdikt 0 0

Overig (inclusief versiering) 0 0

Wandversiering 0 0

0 0

Kamstreek 0 0

0 0

Spatel 0 0

Wandafwerking 102

0 0

0 0

Besmeten 29 28,4

0 0

Indet 73 71,6

Tabel 7.24 (vervolg)  Cuijk-De Nielt. De 

kenmerken van het handgevormde aarde-

werk uit kuil 26040.

Scherven 102

Randen 18

MAI 5

Aardewerkkenmerken n %

Magering 102

Potgruis 101 99

Steengruis 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

0 0

Indet 0 0

Potopbouwtype 18

Potopbouwtype I 0 0

Potopbouwtype II 2 11,1

Potopbouwtype III 9 50

Indet 7 38,9

indet 7 13,2
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weergegeven in tabel 7.25.
Het aandeel reducerend gebakken scherven is 
15%. De verbrande scherven vormen samen 7% 
van het complex. Het aardewerk is gemagerd 
met potgruis, met bij een klein deel een aanvul-

scherven is besmeten, maar ook gegladde scher-
ven komen veelvuldig voor. Het aandeel dun-
wandige en dikwandige scherven in dit complex 
is respectievelijk 5% en 21%. 
Het complex bevat 34 randscherven die kunnen 
worden toegewezen aan 24 MAI. Het vormen-
spectrum bestaat voor het grootste deel uit pot-
ten van potopbouwtype II zonder hals. Ook 

-
topbouwtype III (5 MAI) komen voor. Twee van 

van vrijwel identieke opbouw en afmetingen; de 
een met spitse (7% EVE) en de ander met omge-

-

wijd uitlopende schaal, waarvan de diameter 

van potopbouwtype II zijn over het algemeen 
besmeten, waarbij de bovenkant geglad of onaf-
gewerkt is gelaten. Het merendeel van deze pot-

van een klein halsje, zoals de pot weergegeven 

met onafgewerkte buitenkant, is 28 cm en het 
EVE is 6%. Het potopbouwtype III wordt in dit 
complex vooral vertegenwoordigd door geglad-
de wijdmondige kommen. Deze kommen heb-

uistaand halsje. De randdiameters liggen tussen 
22 en 24 cm en het EVE tussen 13% en 18%. Dit 
complex bevat tevens minstens één exemplaar 

-
-

werkte buitenwand, een randdiameter van 36 
cm en een EVE van 12%. 
Kuil 26019 kan worden gekarakteriseerd als een 
afvalkuil. De goede conservering en lage frag-
mentatie van het aardewerk maken het zeer on-
waarschijnlijk dat het hier zou gaan om zwerfaf-

val. Het aardewerk dateert in de 
Midden-IJzertijd. 

Uit deze context zijn 463 scherven en 512 gruis-

van 13.454 g. De interpretatie en de lagentoewij-
zing van de kuil zijn in het veld gaandeweg aange-
past, waardoor de koppeling van sommige 
vondstnummers aan een bepaalde laag proble-

-
stig uit laag 2, een vondstrijke laag die zich op ba-
sis van de vulling duidelijk onderscheid van zowel 
de nazak als de onderliggende lagen. Ongeveer 
een kwart van de scherven is volgens de opgra-

het feit dat laag 1 scherven bevat die in sommige 
gevallen passen aan die van laag 2, lijkt het er eer-
der op dat (vrijwel) het hele complex in laag 2 
thuis hoort. Coupefoto’s wijzen eveneens in die 
richting. Het gemiddelde scherf- en fragmentge-
wicht is respectievelijk 27,1 en 13,8 g. De algemene 
aardewerkkenmerken, uitgedrukt in percentages, 
zijn weergegeven in tabel 7.26
Dit complex bestaat voor 11% uit reducerend ge-
bakken scherven. Deze scherven zijn vaak voor-
zien van polijsting. Het aandeel verbrande en se-

laag. Het overgrote deel van de scherven is ge-
magerd met potgruis (ruim 90%). De overige 
scherven zijn verschraald met een combinatie 
van potgruis en minerale magering; slechts één 
scherf is gemagerd met grind. Qua wandafwer-
king valt vooral op dat gepolijst aardewerk met 
13% relatief goed vertegenwoordigd is. Dit is het 
hoogste percentage polijsting van alle vondstrij-
ke prehistorische contexten op De Nielt. Besme-
ten scherven zijn talrijk (40%), maar de aange-

V95.15758.2 
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   Vormtype 74 en 75 naar Van den Broeke 

(1987a, 32).

 Van den Broeke 1987a, 33.

brachte kleilaag is over het algemeen dun en 
oppervlakkig van aard. De wanddikte is bij 62% 
van de scherven gemiddeld; 11% van de scherven 
is dikwandig en 27% dunwandig. 
Kuil 26042 bevat het meest omvangrijke aarde-
werkcomplex uit de IJzertijd. De 87 herkende 
randscherven kunnen worden toegewezen aan 
51 MAI. Dit houdt in dat van de meeste exempla-
ren maar een fractie, vaak slechts één kleine 
randscherf, bewaard is gebleven. Van een aantal 

-

bestaat uit enkele karakteristieke vormtypes. Zo 
zijn er resten van minstens negen Marne-kom-

-
ders en zeer lange uitstaande halzen.343 Van de 
exemplaren waarvan een deel van de rand be-
houden is gebleven, ligt het EVE tussen 5% en 
32%. Vormtypes 74 en 75 worden dateren in fa-
ses E en F in Oss-Ussen en kunnen worden ge-

Midden-IJzertijd.344 De halzen zijn altijd gepolijst; 
de buik en schouder van de kommen kunnen ge-
polijst, besmeten of zelfs versierd zijn met kam-

meest voorkomende vorm van wanddecoratie in 
dit aardewerkcomplex, dat overigens slechts een 
klein percentage versierde wandscherven bevat 
(2%). Minstens één pot is versierd met vlakdek-
kend aangebrachte nagelindrukken. Door het 
ontbreken van de rand is de vorm van deze pot 

-

-

Van slechts twee exemplaren is de onderkant 
bewaard gebleven. In beide gevallen is de bo-
dem relatief klein. Eén kom is voorzien van een 

kleischijf, maar wordt achteraf ingedrukt in de 
bolvormige onderkant. Behalve de negen kom-

vorm sterk aan Marne-aardewerk doet denken. 

afgeronde schouder en een hoge uistaande hals 

is de besmeten tonvorm, hetgeen ook blijkt uit 
het hoge percentage van randen van potop-
bouwtype II 

-
-

derscheiden van de tonvormen zoals die uit de 
meeste andere complexen uit de Midden-IJzer-
tijd bekend zijn. De tonvormen uit kuil 26042 
hebben namelijk een relatief geringe wanddikte 
en dun aangebrachte besmijting. De randen zijn 
eenvoudig afgerond; in een enkel geval is de 
rand aan de bovenkant versierd met nagelin-

-
-

teert in een donkerbruine kleur, in tegenstelling 
tot de rest van de (besmeten) pot. Het feit dat 

-
handeling verschillend reageren op dezelfde ba-

1

2

V35.8252.9

V35.8252.8

1 bord met uitgebogen rand; 2 besmeten pot van potopbouwtype II.
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komstandigheden, wordt aan de hand van deze 
exemplaren duidelijk geïllustreerd. Enkele pot-
ten van potopbouwtype II hebben een andere 

schouder, zoals het biconische, gepolijste potje 

in deze context vooral vertegenwoordigd door 

-
gewerkt gelaten. 
Drie van de verzamelde fragmenten maken deel 
uit van een zogenaamde 
Dit karakteristieke aardewerktype komt voor in 
de Vroege en Midden-IJzertijd. Een andere spe-
ciale aardewerkcategorie die in deze context 
voorkomt is briquetage. Hiervan zijn zeven frag-

Tabel 7.25  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit kuil 

26019.

Scherven 196

Randen 34

MAI 24

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 2 5,9

2 100

Spatel 0 0

0 0

Positie randversiering 2

Bovenop de rand 2 100

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 0 0

Afwerking rand 34

Afgerond 24 70,6

Afgeplat 1 2,9

Spits 6 17,7

Verdikt 0 0

Overig (inclusief versiering) 3 8,8

Wandversiering 2 1

0 0

Kamstreek 2 100

0 0

Spatel 0 0

Wandafwerking 196

37 18,9

1 0,5

Besmeten 100 51

35 17,9

Indet 23 11,7

Tabel 7.25 (vervolg) Cuijk-De Nielt. De ken-

merken van het handgevormde aardewerk 

uit kuil 26019.

Scherven 196

Randen 34

MAI 24

Aardewerkkenmerken n %

Magering 196

Potgruis 187 95,4

Steengruis 0 0

0 0

0 0

0 0

9 4,6

0 0

0 0

Indet 0 0

Potopbouwtype 34

Potopbouwtype I 3 8,8

Potopbouwtype II 16 47,1

Potopbouwtype III 9 26,5

Indet 6 17,6

indet 7 13,2
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potopbouwtype II; 7-9 kommen van potopbouwtype III; 10 voorraadpot van potopbouwtype III.
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kern; door de sterk verweerde staat van de frag-
menten is de wanddikte niet goed te meten. Af-
gezien van het vaatwerk, zijn uit deze kuil twee 

Het hierboven beschreven complex dateert met 

van de Midden-IJzertijd. Een vergelijkbaar com-

345 Eén van de 
grootste verschillen is dat het percentage mine-

ligt (bijna 87%). Dit is opvallend, gezien de rela-
tief korte afstand tussen de twee sites. 
In het geval van kuil 26042 lijkt het te gaan om 
een heterogene verzameling grote delen van bij-

Tabel 7.26  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit kuil 

26042.

Scherven 456

Randen 87

MAI 51

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 5 5,7

5 100

Spatel 0 0

0 0

Positie randversiering 5

Bovenop de rand 5 100

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 0 0

Afwerking rand 87

Afgerond 73 83,9

Afgeplat 7 8

Spits 0 0

Verdikt 2 2,3

Overig (inclusief versiering) 5 5,8

Wandversiering 9 2

1 11,1

Kamstreek 7 77,8

1 11,1

Spatel 0 0

Wandafwerking 456

37 8,1

60 13,2

Besmeten 183 40,1

154 33,8

Indet 22 4,8

Tabel 7.26 (vervolg)  Cuijk-De Nielt. De 

kenmerken van het handgevormde aarde-

werk uit kuil 26042.

Scherven 456

Randen 87

MAI 51

Aardewerkkenmerken n %

Magering 456

Potgruis 412 90,4

Steengruis 0 0

1 0,2

0 0

16 3,5

0 0

19 4,1

8 1,8

Indet 0 0

Potopbouwtype 87

Potopbouwtype I 13 14,9

Potopbouwtype II 45 51,7

Potopbouwtype III 19 21,9

Indet 10 11,5

indet 7 13,2
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waarschijnlijk als speciale depositie worden ge-
interpreteerd. 

Deze kuil bevat 254 handgevormde scherven en 
651 gruisfragmenten met een totaalgewicht van 

1, de enige te onderscheiden laag in deze kuil. 
Het gemiddelde scherfgewicht is 12,7 g; het ge-
middelde fragmentgewicht 5 g. De algemene 
aardewerkkenmerken, uitgedrukt in percenta-
ges, zijn weergegeven in tabel 7.27
Ruim 11% van de scherven is reducerend gebak-
ken; de rest van het aardewerk is gebakken on-
der overwegend oxiderende omstandigheden. 
Scherven met sporen van verbranding en over-

magering bestaat uitsluitend uit potgruis. De 
wandafwerking, zoals dat uit de percentagetabel 
blijkt, ontbreekt bij een aanzienlijk deel van de 
scherven. Wanneer deze wel is vast te stellen, 
gaat het vaak om besmijting en in mindere mate 
om gladding of polijsting. Van alle tien verzamel-
de bodemscherven is de dikte groter dan 11 mm; 
van de resterende scherven is 9% dunwandig, 
10% dikwandig en 81% van gemiddelde dikte.
Uit deze context zijn in totaal 31 randscherven 

aan 20 MAI. Hier moet wel bij vermeld worden 
-

bleven, dat het vaststellen van de halsdiameter 
(en soms het potopbouwtype) onmogelijk is ge-

-
ter wel kon worden vastgesteld, is tussen 5% en 
15% EVE bewaard gebleven. Het best bewaarde 

-

randdiameter van 12 cm, is versierd met een 
band nagelindrukken op de schouder en verti-
cale banen van gelijksoortige indrukken vanaf de 
schouder naar beneden. Aardewerk met gelijk-
soortige versiering hoort vooral thuis in de late-
ijzertijdtraditie. Een sterk gelijkende parallel is 

346 Deze laatste pot 

de Late IJzertijd.347

toewijzen aan potopbouwtype II of III vaak niet 
gemakkelijk. Het gaat namelijk veelal om exem-
plaren met zeer lage halsjes. Een representatief 

-

een randdiameter van 22 cm en een EVE van 5%. 
Een andere pot met een klein halsje is eveneens 

-
-

het EVE telkens onder de 8% en schommelt de 
randdiameter tussen 14 en 30 cm. Opvallend is 

randscherven in dit complex, randversiering in 
het geheel ontbreekt. Alle randen zijn eenvoudig 
afgerond of afgeplat. Ook wandversiering speelt 
een zeer kleine rol en komt slechts tweemaal 
voor. Een geperforeerde bodem representeert 

Het bewaard gebleven deel van de bodem is 
doorboord op drie plekken, maar de positie van 
de perforaties suggereert dat het er meer kun-
nen zijn geweest.
Een ander voorbeeld van aardewerk met een 

-
ge. In totaal zijn 24 fragmenten verzameld met 

-
dig, geel aardewerk met grijze kern. Eén van de 

een golfrand, maar dat is niet met zekerheid vast 
te stellen. De voorkomende vormtypes zijn niet 
te duiden.

een gesloten context zonder tekenen van ver-

kenmerken is een datering in de Midden-IJzertijd 
op zijn plaats. Er zijn echter ook elementen die 
eerder thuis horen in de Late IJzertijd, zoals de 
afgebeelde pot met wandversiering en een mo-
gelijke golfrand in briquetage-baksel. De combi-
natie van al deze factoren suggereert een date-
ring in de overgangsfase van de Midden- en Late 
IJzertijd; rond de 3de eeuw v.Chr. Een vergelijking 
met een aantal aardewerkcomplexen uit een ne-

-
zelfde periode, wijst op veel overeenkomsten, 
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V92.18512.46

V92.18512.39

V92.18515.6

V92.18515.7

V92.18512.47

V92.18512.36

V92.18512.49

V92.18512.40  

V92.18515.8  

1 kom met hoge hals en kamstreekversiering op de buik; 2 wandversiering door middel van nagelindrukken; 3-6 
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14

15

17

12

V92.18769.8

V92.18512.45V92.18512.37

V92.18512.41

V92.18512.43

V92.18512.38V92.18512.44

V92.18766.10

potopbouwtype I; 17 Eierbecher met randversiering.
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kenmerkenpercentages van het 

aardewerk van huis 1 en huis 2 

(Chtcheglov & Van Kerckhove 2011, 45-

53).

   Het gemiddelde scherf- en 

vooral als het gaat om versiering.348  Het percen-
tage wandversiering ligt ook hier rond de 1 á 2% 
en randversiering komt niet voor.

In deze kuil zijn in totaal 477 scherven en 1.100 
stukken gruis verzameld met een gewicht van 

laag 2 en laag 3. De bulk van het aardewerk is 

Dit aardewerk is bovendien minder sterk gefrag-
menteerd dan dat uit de onderliggende lagen.349 
Om deze redenen zal aardewerk uit laag 1 de 
meeste aandacht krijgen in de verdere beschrij-
ving. Afgezien van de fragmentatiegraad, zijn de 
verschillen met het aardewerk uit laag 2 en laag 
3 gering. Op dit punt kan worden vermeld dat de 

Tabel 7.27  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit kuil 

25042.

Scherven 230

Randen 32

MAI 21

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 0 0

0 0

Spatel 0 0

0 0

Positie randversiering 0

Bovenop de rand 0 0

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 0 0

Afwerking rand 32

Afgerond 28 0

Afgeplat 4 0

Spits 0 0

Verdikt 0 0

Overig (inclusief versiering) 0 0

Wandversiering 2 0,9

1 50

Kamstreek 1 50

0 0

Spatel 0 0

Wandafwerking 230

27 11,7

8 3,5

Besmeten 71 30,9

82 35,6

Indet 42 18,3

Tabel 7.27 (vervolg) Cuijk-De Nielt. De ken-

merken van het handgevormde aardewerk 

uit kuil 25042.

Scherven 230

Randen 32

MAI 21

Aardewerkkenmerken n %

Magering 230

Potgruis 230 100

Steengruis 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Indet 0 0

Potopbouwtype 32

Potopbouwtype I 3 9,4

Potopbouwtype II 10 31,3

Potopbouwtype III 13 40,6

Indet 6 18,7
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enige gepolijste scherf, alsmede drie scherven 
-

pectievelijk laag 2 en laag 3. Andere variabelen 
vertonen geen aanwijsbare verschillen. De alge-
mene aardewerkkenmerken, uitgedrukt in per-
centages, zijn weergegeven in tabel 7.28
Reducerend gebakken scherven vormen 19% van 
het totaal. Het aandeel zichtbaar verbrande 
scherven is 5%. Potgruis is de norm als het gaat 
om de magering; slechts zeven scherven bevat-
ten naast potgruis een mineraal bestandsdeel. 
Bij wandafwerking is besmijting dominant 
(49%), maar ook het aandeel zichtbaar gegladde 

beide, waarbij de pot tot aan de schouder is be-
smeten en boven de schouder is geglad, komt in 

-
opbouwtype III. De wanddikte is overwegend 
gemiddeld; 4% van de scherven is dunwandig en 
22% is ruim 11 mm dik (waaronder alle 22 bo-
demscherven).
De aardewerkassemblage van kuil 25017 is zeer 
uitgebreid. De in totaal tachtig verzamelde rand-
scherven kunnen worden toegewezen aan 47 
MAI, waarbij vooral de potopbouwtypes II en III 

ruim vertegenwoordigd zijn. Aan het potop-
bouwtype I zijn slechts drie exemplaren toe te 
wijzen, waarvan van één een aanzienlijk deel be-

-
tje met randdiameter van 12 cm en een EVE van 

vorm van de onderkant, was het schaaltje waar-
schijnlijk voorzien van een afzonderlijk vervaar-
digde standvoet of standring. Een ander exem-

schaal met een randdiameter van 26 cm een EVE 
-

steld bij veertien exemplaren. Tien van deze pot-
ten zijn te omschrijven als besmeten tonvormen; 
een typisch vormtype voor de Midden-IJzertijd. 

de randdiameter schommelt rond de 30 cm. Eén 
-

7). De randdiameter meet 22 cm en het EVE is 

opvallend groot deel een sterk overeenkomende 

V61.15324.15V61.15234.14

V61.15282.16

V61.15282.17

1

2

3

4

doorboorde bodem.
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kommen met een hoge schouder, trechtervor-
mige tot licht afgeronde opbouw en een concave 

-
smijting minder vaak voor, en zelfs wanneer dat 
wel het geval is, is de hals in de regel geglad of 

een zeldzaam voorkomende vorm van afwer-
king: besmijting met verticaal aangebrachte 

van 25% en zelfs 35%. Dit houdt in dat bij een 
aanzienlijk deel van het aardewerk uit laag 1 ze-
ker geen sprake is van zwerfafval, maar van een 
bewuste depositie. Eén pot van potopbouwtype 
III onderscheidt zich door een lager geplaatste 

EVE van 6%. 
Bij kuil 25017 is op basis van de gegevens uit het 
veld vastgesteld dat het een opnieuw uitgegra-

aardewerkassemblage die, op basis van de ken-
merkenpercentages en het vormenspectrum, 
waarschijnlijk in de gevorderde Midden-IJzertijd 
dateert. Het aardewerk uit de onderliggende la-
gen dateert waarschijnlijk rond het begin van de 
Midden-IJzertijd. Het gaat hier, gezien de staat 
van de scherven en de aanwezigheid van grote 

van onbekende aard.

-
ven en 784 gruisfragmenten vezameld met een 
gezamenlijk gewicht van 13.750 g. Het grootste 
deel van de scherven (ca. 90% van het totale ge-

-
rende scherven zijn verzameld uit zeven paalkui-
len en één kuil.350

Uit deze kuil zijn 515 scherven en 696 gruisfrag-
menten verzameld met een gezamenlijk gewicht 

1. Het gemiddelde scherfgewicht is 22,3 g; het 
gemiddelde fragmentgewicht bedraagt 10,2 g. 
De algemene aardewerkkenmerken, uitgedrukt 

in percentages, zijn weergegeven in tabel 7.29.
Van alle scherven uit S33.12761 is 27% overwe-
gend reducerend gebakken. Het aandeel van 
scherven met sporen van verbranding en secun-

-
gerd met potgruis, waarbij 28% ook een mine-
raal component bevat. Het meest frequent 
voorkomende vorm van wandafwerking is be-
smijting (35%), hoewel ook gepolijste, gegladde 
en ruw gelaten scherven veelvuldig voorkomen 
binnen dit complex. Slechts één exemplaar is 
voorzien van wandversiering. Er zijn in deze kuil 

waaronder één ingedrukte navelbodem 
-

-
-

zien de kleur van het baksel, een klein fragment 
van een zoutgootje. 
Dit aardewerkcomplex bevat 99 randscherven, 
toegewezen aan 31 MAI. Van elf exemplaren kon 
ruim 20% EVE aan elkaar worden gepast, waarbij 

-
trek bewaard is gebleven. Een besmeten potje 
van potopbouwtype II is zelfs compleet 

identieke opbouw en afmetingen (randdiameter 
van 14 cm) is 29% van de randomtrek aanwezig 

complex vertegenwoordigd door 5 MAI, waar-
onder de enige pot met versierde buitenwand 

twee kommen (24 en 14 cm randdiameter) en 
één schaal of bord met een licht geknikte schou-

veruit het meest voorkomende opbouwtype, 
met bovendien een breed vormenspectrum. Bin-
nen deze groep zijn vooral wijdmondige kom-
men met hoge schouder en uitstaande rand 
ruim vertegenwoordigd. Het best bewaarde 

-

met lagere halzen, is respectievelijk 36% en 13% 

Ook aardewerk waarvoor gezien de opbouw een 
opslagfunctie voor de hand ligt, is aanwezig in 
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potwand minder poreus maken. Dit zou in com-
binatie met de opvallende potopbouw erop 

Uit de overige sporen van huis 8096 zijn 49 
scherven en 88 gruisfragmenten verzameld met 
een gewicht van 1.398 g. Het gemiddelde scherf- 
en fragmentgewicht van het aardewerk uit de 
overige sporen is respectivelijk 25,6 en 10,2 g.
Van de scherven van dit deel van het complex 
van huis 8096 is 8% reducerend gebakken. Een 
evengroot aantal is verbrand of secundair verhit. 

Tabel 7.28  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit kuil 

25017.

Scherven 349

Randen 80

MAI 47

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 3 3,8

3 100

Spatel 0 0

0 0

Positie randversiering 3

Bovenop de rand 3 100

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 0 0

Afwerking rand 80

Afgerond 69 86,3

Afgeplat 8 10

Spits 0 0

Verdikt 0 0

Overig (inclusief versiering) 3 3,7

Wandversiering 9 2,6

2 22,2

Kamstreek 7 77,8

0 0

Spatel 0 0

Wandafwerking 349

43 12,3

1 0,3

Besmeten 172 49,3

51 14,6

Indet 82 23,5

Tabel 7.28 (vervolg) Cuijk-De Nielt. De ken-

merken van het handgevormde aardewerk 

uit kuil 25017.

Scherven 349

Randen 80

MAI 47

Aardewerkkenmerken n %

Magering 349

Potgruis 342 98

Steengruis 0 0

0 0

0 0

3 0,9

1 0,2

3 0,9

0 0

Indet 0 0

Potopbouwtype 80

Potopbouwtype I 4 5

Potopbouwtype II 27 33,8

Potopbouwtype III 37 46,2

Indet 12 15
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V26.9577.21
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Er is een opvallend verschil in de gebruikte ma-
gering met het aardewerk uit kuil S33.12761: 22% 
van de scherven is verschraald met steengruis 
zonder toevoeging van potgruis. De wandafwer-
king bestaat uit besmijting bij 37% van de scher-
ven; van de overige scherven is 8% geglad, 10% 
gepolijst en 45% niet afgewerkt. 
Acht randscherven kunnen worden toegewezen 
aan 5 MAI. Deze randscherven zijn sterk gefrag-
menteerd, waardoor van slechts van 3 MAI het 
potopbouwtype (uitsluitend II) en van één 
exemplaar de randdiameter kon worden be-

-
vorm met een randdiameter van 26 cm en een 
EVE van 6%.   

De interpretatie van de context van de vondsten 
wordt bemoeilijkt door het feit dat huis 8096 
voor een deel verstoord is door jongere sporen. 
Bovendien is de relatie tussen de aardewerkcon-
centratie uit S33.12761 en de scherven uit de 
paalkuilen niet eenduidig. Het verschil in mage-
ring doet vermoeden dat het aardewerk uit de 
paalkuilen waarschijnlijk een oudere component 
uit de Vroege IJzertijd bevat. Het aardewerk uit 
S33.12761 dateert op basis van de algemene ken-

-
wezigheid van opvallend grote potdelen en zelf 
één volledige pot, kan worden verondersteld dat 
het hier gaat om een intentionele depositie.

8

9

10

12

13

11

V26.8781.8 V26.9577.18

V26.9574.9

V26.8782.4

V26.9577.19

 V26.9574.8 
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Uit deze kuil zijn 74 scherven en 42 gruisfragmen-

Het gemiddelde scherfgewicht is 23,2 g; het ge-
middelde fragmentgewicht bedraagt 16,2 g. 
Een overwegend reducerend bakmilieu is gecon-
stateerd bij 3% van de scherven. Het percentage 
verbrande scherven ligt op 9%. Het aardewerk is 
gemagerd met potgruis, in één geval in combi-
natie met grind en bij vier scherven in combina-
tie met een kleine hoeveelheid zand. De enige 
voorkomende vorm van wandafwerking is be-
smijting, waarvan 38% van de scherven is voor-
zien. Veruit de meeste scherven zijn van gemid-
delde dikte; slechts 1% is dunwandig en 19% 
dikwandig. 
De elf verzamelde randscherven kunnen worden 

Tabel 7.29  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit huis 

8096.

Scherven 515

Randen 99

MAI 29

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 3 3

3 100

Spatel 0 0

0 0

Positie randversiering 3

Bovenop de rand 3 100

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 0 0

Afwerking rand 99

Afgerond 72 72,7

Afgeplat 17 17,2

Spits 7 7,1

Verdikt 0 0

Overig (inclusief versiering) 3 3

Wandversiering 2 0,4

2 100

Kamstreek 0 0

0 0

Spatel 0 0

Wandafwerking 515

124 24,1

90 17,5

Besmeten 181 35,1

76 14,8

Indet 44 8,5

Tabel 7.29  (vervolg) Cuijk-De Nielt. De 

kenmerken van het handgevormde aarde-

werk uit huis 8096.

Scherven 515

Randen 99

MAI 29

Aardewerkkenmerken n %

Magering 515

Potgruis 371 72

Steengruis 0 0

0 0

0 0

20 3,9

99 19,2

20 3,9

0 0

Indet 5 1

Potopbouwtype 99

Potopbouwtype I 5 5,1

Potopbouwtype II 26 26,2

Potopbouwtype III 63 63,6

Indet 5 5,1



258
—

12

2 

3

1

5 

9

 7             

8

11

4

6

V33.13682.8

V33.14355.6
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10

1 compleet bewaarde pot van potopbouwtype II; 2 besmeten pot van potopbouwtype II; 3 pot van potopbouwtype II met nagelindrukken onder de 

hoge smalle hals; 12 navelbodem.
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exemplaren van potopbouwtype II. Van één van 
-

randdiameter van 11 cm en een EVE van 9%. Van 

ligt het EVE tussen 7 en 15%. De randdiameters 

-
ten van potopbouwtype III zijn slechts kleine 
randfragmenten bewaard gebleven. De halzen 

-
ken bovenop de rand. De enige versierde wand-
scherf is voorzien van verticale banen van nagel-
indrukken. 
Deze context kan waarschijnlijk als afvalkuil 
worden geïnterpreteerd. Het aardewerk ver-

en morfologie, kenmerken die vooral thuis ho-
ren in de Midden-IJzertijd. De voorkomende ver-
siering doet echter eerder denken aan een date-
ring in de Late IJzertijd, hoewel randversiering in 
de Late IJzertijd over het algemeen aan de bui-
tenkant van de rand is aangebracht. Al met al 
dateert dit complex waarschijnlijk aan het eind 
van de Midden-IJzertijd. 

Deze kuil bevat in 161 scherven en tweehonderd 
gruisfragmenten met een totaalgewicht van 

-
ge aan het spoor toegekende laag. Veel scherven 
zijn van forse afmetingen, wat ook blijkt uit het 
gemiddelde scherfgewicht van 33,7g. Het gemid-
delde fragmentgewicht is 16,1 g. De algemene 
aardewerkkenmerken, uitgedrukt in percenta-
ges, zijn weergegeven in tabel 7.30.
Reducerend gebakken aardewerk vormt 14% van 
het totaal; 4% van het complex bestaat uit ver-
brande scherven. Alle scherven zijn gemagerd 
met potgruis. Hoewel de meeste scherven, zoals 
gebruikelijk, van gemiddelde dikte zijn, is ruim 
een kwart (28%) dikwandig; dunwandige scher-
ven vormen 4% van het totaal. 
De verzamelde randscherven zijn toe te wijzen 
aan 14 MAI. Van een aantal van deze individuen 
is een groot deel van de randomtrek bewaard 
gebleven. Zestien randscherven hebben deel uit-

gemaakt van 5 MAI van potopbouwtype II. Bij 
twee van deze exemplaren gaat om besmeten 

deel is overgeleverd: één exemplaar met een 
randdiameter van 16 cm en een EVE van 52%, en 
één met een randdiameter van 20 cm en een EVE 

-
ren van potopbouwtype II zijn alle besmeten 

als kommen met hoge afgeronde schouder. Van 
het best bewaarde exemplaar is zowel een deel 
van de rand als de bodem bewaard gebleven 

randdiameter van 30 cm en een EVE van 9%; de 
bodemdiameter is 12 cm. Het potdeel boven de 
schouder is glad afgewerkt. Een andere kom, 
zonder besmijting, en met een ingesnoerd hals-

gegladde kom weergegeven met een randdia-
meter van 26 cm en een EVE van 5%. Van een 
pot of kom van potopbouwtype III met een 

-

Afgezien van de kommen, bevat dit complex 
twee andere exemplaren van potopbouwtype 
III, waarvan de randomtrek en het EVE konden 
worden bepaald. Van een slanke, hoge pot met 
een randdiameter van 18 cm is 10% van de ran-

een uitzonderlijk hoge hals en doet qua vorm 
denken aan een kan zonder tuit. De bovenkant 
van de pot is glad afgewerkt, maar tot ca. 10 cm 
onder de rand lijkt de pot besmeten te zijn ge-
weest. Het grootste exemplaar van dit complex 

Hoewel van de randomtrek slechts 3% bewaard 
is gebleven, kon aan de hand van de halsaanzet 

randdiameter: 42 tot 48 cm. Bij deze pot is be-
halve potgruis ook af een toe een grindsteentje 
te zien op de breuk. De wanddikte is aanzienlijk 
groter dan bij de overige exemplaren; waar-
schijnlijk zijn de meeste dikwandige scherven uit 
deze context dan ook toe te wijzen aan de voor-
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   Type 8a en 8b van Bloemers & Hulst 

(1983, 115, Abb. 6).

raadpot. Dit complex bevat geen versierde 
scherven.

-
servering, wijzen erop dat het aardewerk geen 

scherven in de kuil sterk vermoeden dat het 
vaatwerk tot de oorspronkelijke vulling van de 
kuil behoort. Naar alle waarschijnlijk gaat het 
om een met opzet gevulde afvalkuil. Het aarde-
werk dateert uit de Midden-IJzertijd. 

In deze kuil zijn 120 scherven en 369 gruisfrag-
-

wicht van 3.344 g. Een fragment van een kera-

context. In de kuil zijn geen lagen onderschei-

gemiddelde fragmentgewicht is 6,8 g. De alge-
mene aardewerkkenmerken, uitgedrukt in per-
centages, zijn weergegeven in tabel 7.31.
Het aandeel reducerend gebakken scherven in 
dit complex is 15%. Zichtbaar verbrande scher-
ven vormen 43% van het totaal. Opvallend ge-
noeg zijn vooral de grotere scherven verbrand. 
Alle scherven zijn gemagerd met potgruis, waar-
bij aan een klein deel een hoeveelheid zand of 
grind is toegevoegd. De wandafwerking kan 
door de sterk verweerde staat van een substan-
tieel deel van de scherven niet altijd goed wor-
den bepaald. Bij de scherven waarbij dat wel 
mogelijk is, komt besmijting het vaakst voor, ge-
volgd door gladding en polijsting. De wanddikte 
is overwegend gemiddeld. Tien scherven zijn 
dikwandig, met enkele forse scherven zijn tot 
wel 18 mm dik. Acht dunwandige scherven heb-
ben alle deel uitgemaakt van glad afgewerkte 
kommen van potopbouwtype III. 

De in totaal 23 randscherven kunnen worden 
toegewezen aan 13 MAI. Potopbouwtype II 
wordt vertegenwoordigd door 5 MAI. Van 
slechts één exemplaar kon de randdiameter en 
het EVE worden bepaald, respectievelijk 20 cm 

tonvorm met naar binnen afgeschuinde rand. De 

eveneens geen hals en hebben een simpel ge-

exemplaren beter bewaard. Deze exemplaren 
kunnen grofweg in drie groepen worden inge-
deeld. De eerste groep bestaat uit minimaal drie 

naar buiten gebogen rand, waarbij de rand een 
351 Het best 

allen glad afgewerkt of gepolijst. De tweede 

-
diameter van 14 cm en een EVE van 7%. De hal-

-

-
paald. Dit complex bevat slechts één versierde 

-
gelindrukken. Het complex kan, gezien de staat 
van de meeste scherven, worden gekarakteri-
seerd als een afvaldump. Het aardewerk dateert 
uit de Midden-IJzertijd.  

In deze kuil zijn 98 scherven en 56 gruisfragmen-
ten verzameld met een totaalgewicht van 

Het gemiddelde scherfgewicht per laag verschilt 
sterk: 16,4 g voor laag 1 en 8,3 g voor laag 2. Om-

is. Het gemiddelde fragmentgewicht binnen dit 
aardewerkcomplex is 11 g.

V27.6507.8
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Laag 2
In deze laag zijn zes scherven verzameld met een 
gewicht van 50 g. Laag 2 bevat geen zichtbaar 
reducerend gebakken scherven. Twee scherven 
zijn verbrand. De magering bestaat bij vijf scher-
ven uit potgruis en bij één scherf uit steengruis. 
Drie scherven zijn geglad, waaronder één rand-

van een kom of pot van potopbouwtype III met 
een randdiameter van 26 cm en een EVE van 5%. 
Dit complex bevat één dunwandige scherf, de 
rest is van gemiddelde dikte.

Laag 1
In laag 1 zijn 92 scherven en 56 gruisfragmenten 
verzameld met een gezamenlijk gewicht van 
1649 g. Het aandeel reducerend gebakken aar-
dewerk is in deze laag relatief hoog; 21%. Het 

Tabel 7.30  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit kuil 

25005.

Scherven 161

Randen 34

MAI 14

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 0 0

0 0

Spatel 0 0

0 0

Positie randversiering 0

Bovenop de rand 0 0

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 0 0

Afwerking rand 34

Afgerond 30 88,2

Afgeplat 1 3

Spits 3 8,8

Verdikt 0 0

Overig (inclusief versiering) 0 0

Wandversiering 0 0

0 0

Kamstreek 0 0

0 0

Spatel 0 0

Wandafwerking 161

22 13,6

2 1,2

Besmeten 102 63,4

17 10,6

Indet 18 11,2

Tabel 7.30 (vervolg) Cuijk-De Nielt. De ken-

merken van het handgevormde aardewerk 

uit kuil 25005.

Scherven 161

Randen 34

MAI 14

Aardewerkkenmerken n %

Magering 161

Potgruis 161 100

Steengruis 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Indet 0 0

Potopbouwtype 34

Potopbouwtype I 0 0

Potopbouwtype II 16 47,1

Potopbouwtype III 12 35,3

Indet 6 17,6
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aandeel verbrand aardewerk is met 26% even-
eens aanzienlijk. De overgrote meerderheid van 
de scherven is gemagerd met alleen potgruis 
(96%). Van de restgroep zijn drie scherven ge-
magerd met potgruis en steengruis, en één 
scherf enkel met steengruis. Als gevolg van de 
sterk verbrande staat, kon bij 23% van de scher-
ven de wijze van wandafwerking niet worden 
bepaald. Van de overige scherven is 35% besme-
ten, 18% geglad en 47% niet afgewerkt. Dit com-
plex bevat, afgezien van scherven van gemid-
delde dikte, 9% dunwandige en 3% dikwandige 
scherven.
De tien in laag 1 verzamelde randscherven zijn 
toe te wijzen aan 7 MAI. Slechts één gefragmen-
teerde randscherf is van potopbouwtype II, de 
overige exemplaren zijn van potopbouwtype III. 

-
ledig verbrande kom met een zeer hoge schou-
der. Hoewel van deze kom alleen een deel van 
de hals zonder halsaanzet bewaard gebleven is, 
gaat het hier hoogstwaarschijnlijk om een vorm 
met Marne-kenmerken, typisch voor het begin 
van de Midden-IJzertijd.352

hoog, maar relatief slank exemplaar. De rand-
diameter van de kom is 14 cm en het EVE is 18%. 
De pot bevat overigens, naast potgruis, een klei-
ne hoeveelheid steengruis in de magering. De 

potopbouwtype III worden bepaald (22 cm en 24 
cm). Van beide is 6% van de randomtrek be-
waard gebleven. 

-
afval met een grote component verbrand aarde-

kuil, zou deze primair gebruikt kunnen zijn als 
een silo of voorraadkuil. Laag 2 is op basis van 
het aardewerk niet nader te dateren dan Vroege 
of Midden-IJzertijd. Laag 1 dateert, gezien de 
aanwezigheid van Marne-aardewerk en scher-

van de Midden-IJzertijd. 

In deze kuil zijn zeventig scherven en 29 gruis-
fragmenten verzameld met een totaalgewicht 

-

7 

8

V8.355.11

V8.355.14

7 slanke pot van potopbouwtype III; 8 besmeten voorraadpot.

   Van den Broeke 1987b, 107. 
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derscheid tussen de twee lagen van deze kuil 
moeilijk exact te bepalen. Het gemiddelde 
scherfgewicht in deze context is 21 g, het gemid-
delde fragmentgewicht is 14,7 g. 
Het aandeel reducerend gebakken scherven is 
25%. Dit complex bevat geen verbrande scherven. 
De meeste scherven (89%) zijn gemagerd met 
potgruis, in één geval met bijmenging van grind 
en bij één andere scherf met uitsluitend grind. Ze-
ven scherven zijn gemagerd met zand zonder toe-
voeging van potgruis. Bij 28% van de scherven 
was de buitenwand dermate verweerd, dat het 
vaststellen van de mate van wandafwerking niet 
mogelijk bleek. Van de overige scherven is 49% 
besmeten, 19% geglad, 7% gepolijst en 23% niet 
afgewerkt. In deze context zijn drie dikwandige 
scherven verzameld en één dunwandige scherf. 
Drie randscherven kunnen worden toegewezen 
aan 3 MAI, één exemplaar per potopbouwtype. 
Van een gegladde schaal van potopbouwtype I, 
met een diameter van 30 cm, is 7% van de ran-
domtrek bewaard gebleven. Een pot van potop-
bouwtype III, die eveneens glad is afgewerkt, 

van 8%. Van de pot van potopbouwtype II is 

bewaard gebleven. Het gaat waarschijnlijk om 
een besmeten tonvorm. Dit complex bevat geen 
versierde randenscherven, maar wel drie wand-
scherven met kamstreekversiering. Uit de kuil 
zijn ook restanten verzameld van drie verschil-
lende bodems, waarvan één voorzien van een 
centrale doorboring. De diameter van de bodem 
is ca. 12 cm, de doorboring is 2 cm in doorsnede. 
Op basis van het oppervlak en de kleur van de 
binnenkant van het doorboorde deel, is vastge-
steld dat de doorboring nog voor het bakken is 

-

In de kuil zijn verder vijf fragmenten briquetage 
verzameld met een totaalgewicht van 12 g. Het 

met een grijze kern.
Dit aardewerkcomplex bestaat waarschijnlijk uit 

de scherven is erg verweerd en is mogelijk af-
komstig van het loopvlak. Het aardewerk dateert 
uit de Midden-IJzertijd. 

Bij de scherven uit de Midden-IJzertijd overheer-
sen bruine en donkerbruine tinten. De binnen-
kant van de pot is in de vaak donkergrijs van 
kleur, wat erop kan wijzen dat (een deel) van de 

Het aandeel scherven met reducerende gebak-
ken buitenwand is, ten opzichte van de Vroege 
IJzertijd, gestegen naar 14%. 
De rol van potgruis neemt in de Midden-IJzertijd 
toe ten koste van minerale magering. Ruim 89% 
van alle scherven bevat uitsluitend potgruis als 
verschraling. Scherven met alleen minerale ma-
gering komen nauwelijks meer voor; slechts 1% 
is uitsluitend met steengruis of grind gemagerd. 
De resterende 10% bevat voornamelijk potgruis 
met toevoeging van zand, steengruis of grind. 
Op basis van de vondstrijke contexten is vastge-
steld dat minerale verschraling op de De Nielt 

Midden-IJzertijd. De wanddikte van het aarde-
-

gewijzigd en ligt gemiddeld tussen 9 en 10 mm. 
Het aandeel scherven met een dikte van 7 mm of 
minder is 10%, terwijl 16% van de scherven ruim 

-
ben over het algemeen een iets dikkere wand 

-
-

tendeels ongewijzigd ten opzichte van de Vroege 
IJzertijd. Van de determineerbare scherven is 
51% besmeten, 15% geglad, 7% gepolijst en 

-
king. De reden voor de sterke overeenkomst met 
de Vroege IJzertijd schuilt waarschijnlijk in het 
feit dat het grootste deel van het aardewerk uit 

periode dateert. In die periode speelt gepolijst 
aardewerk nog een rol van betekenis en is be-
smijting nog niet op haar hoogtepunt. 
Het aandeel wandversiering loopt verder terug; 
slechts 1% van de scherven is voorzien van deco-
ratie. Kamstreek komt het vaakst voor (63%). De 
overige scherven zijn spaarzaam versierd met 
vingertop-, nagel- of spatelindrukken. Eén 
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   Verwers 1972, 112.

   Van den Broeke 1991, 96.

  Van den Broeke 1980, 28-29.

 

   Chtcheglov & Van Kerckhove 2011, 45-60.

   Verwers 1972, 63-122.

   Van den Broeke 1987b, 109.

Deze scherf is versierd met cirkelvormige indruk-
ken die vlakdekkend lijken te zijn aangebracht 

uit Haps.353

wel een duidelijke breuk waarneembaar met de 
Vroege IJzertijd. Slechts 3% van de randscherven 
is versierd. Dit komt ook goed naar voren in de 
percentagetabellen van de vondstrijke contex-
ten. Deze sterke terugloop in een relatief kort 

-
zelf al grote daterende waarde. Randversiering 
bestaat uitsluitend uit vingertop- en nagelin-
drukken en is altijd aangebracht bovenop de 
rand. 
Het vormenspectrum is zeer gevarieerd, zoals 
reeds beschreven aan de hand van de selectie 
van vondstrijke contexten. De algemene tendens 
van de toename van potopbouwtype II (49%) 
ten koste van potopbouwtype III (41%) is ook 
hier waarneembaar en open vormen spelen zo-
als gebruikelijk een relatief bescheiden rol (10%). 

stamt zeer hoogwaardig aardewerk, met na-
drukkelijke Marne-invloeden. Het meest voor-
komende vormtype is echter de besmeten ton-
vorm, reeds aan het begin van de 

-
men van potopbouwtype III komen voor in alle 
maten en vormen van wandafwerking 

-
der sprake te zijn van een tweedeling in ‘grof’ en 

Van aardewerk dat in deze periode als zoutvaat-

met een gewicht van 660 g verzameld. Het be-

een uiteenlopende wanddikte.354 Eén fragment is 

dat mogelijk voor opslag is gebruikt, telt 18 MAI 

opmerkelijk talrijk, hoewel exacte aantallen niet 

dergelijke kommetjes en bakjes lijkt een functie 
als serviesgoed het meest voor de hand liggend. 
Een ander voorbeeld van aardewerk met een 

-
lijk gebruikt bij de productie van kaas.355 Eén 

-
ring, waarschijnlijk een reparatiegat 

acht scherven, wat, gezien de omvang van het 
complex, een zeer laag aantal is.

Aardewerk uit de Late IJzertijd

In deze paragraaf wordt het aardewerk uit de 
Late IJzertijd besproken. In een eerste subpara-
graaf worden de algemene kenmerken op een rij 
gezet. Vervolgens wordt kort ingegaan op de 
verspreiding van het aardewerk uit deze periode. 
Hierbij komen met name de geselecteerde con-
texten aan bod, maar ook de losse vondsten 
worden kort aangestipt. Daarna worden de con-

contexten toegelicht. De daaropvolgende sub-
paragrafen bespreken het aardewerk uit drie 
vondstrijke contexten. Voor de interpretatie van 
de daterende en stilistische kenmerken is een 
vergelijking gemaakt met complexen uit de re-

356, Malden-
Broeksingel357 en Haps-Kamps Veld.358 In de sub-
paragraaf ‘Algemene beschrijving van de 
aardewerkkenmerken’ worden niet alleen de 
kenmerken van het late-ijzertijdaardewerk uit de 
geselecteerde vondstrijke aardewerkcontexten 
besproken, maar worden ook goed dateerbaar 
aardewerk uit vondstarme sporen en losse 
vondsten bij deze beschrijving betrokken.

Aan het begin van de Late IJzertijd vindt een 
‘verwestering’ plaats van de aardewerkstijl in 
Zuid-Nederland.359 Aardewerktradities die in 
West-Nederland reeds vanaf het begin van de 

zijn, verspreiden zich naar het oosten en het zui-
den. Wandversiering neemt gestaag toe en 
wordt uitbundiger. Randversiering neemt even-

rand. Open vormen (potopbouwtype I) nemen af 
en drieledige vormen nemen toe ten koste van 
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   Taayke 2004, 273.

  Van den Broeke 1987a, 33.

   De locatie van de geselecteerde 

7.7.

de in de Midden-IJzertijd gangbare tonvor-
men.360 Organische magering doet haar intrede 
en besmijting neemt steeds verder af.361 

Aardewerk uit de Late IJzertijd is geconcentreerd 
in het westelijke deel van het plangebied. Helaas 

-
stoord door de Romeinse bewoning. In de spo-
ren van huizen 8002, 8006, 8007, 8044 en bijge-
bouw 9034 is aardewerk uit de Late IJzertijd 
terecht gekomen bij de aanleg en ontmanteling 
van de gebouwen. Eén van de middenstaanders 
van huis 8006 (S6.2796) bevat een aanzienlijke 
hoeveelheid aardewerk uit de Late IJzertijd en is 
vrij van vondstmateriaal uit andere perioden. 
Het spoor is om die reden geselecteerd voor de 
aardewerkanalyse. Daarnaast zijn kuilen 26003 
en 26058 als vondstrijke contexten geselecteerd 
en zijn de vondstcomplexen uit deze kuilen als 
geheel geanalyseerd.362 De aanvullende selectie 
bestaat uit een klein aantal sporen met minder 
materiaal en vakvondsten die op basis van de 
diagnostische kenmerken aan de hier besproken 
periode zijn toegewezen.

In totaal zijn bij deze analyse 1.112 aardewerk-
fragmenten betrokken met een totaalgewicht 
van 16.737 g. Het gemiddelde scherfgewicht is 
met 15,1 g het hoogst van alle deelperioden van 
De Nielt. De geanalyseerde scherven zijn toege-
wezen aan 61 MAI. De mate van conservering 
van het aardewerk uit de Late IJzertijd is verge-
lijkbaar met die uit de rest van de IJzertijd en is 
over het algemeen goed. Hierbij moet wel de 

deel van de scherven uit deze periode (volledig) 
verbrand is (56%), wat het vastleggen van som-
mige variabelen moeilijk of zelfs onmogelijk 

-
plex (kuil 26003) een volledig verbrande context 
en is ook een aanzienlijk deel van de andere 
twee vondstrijke contexten verbrand.

In deze kuil zijn in totaal 158 scherven en 72 
gruisfragmenten verzameld met een gezamen-

gruisframentjes zijn verzameld in laag 2. In laag 1 
is tevens een grote hoeveelheid verbrande leem 
verzameld (ca. 6 kg), evenals een hoeveelheid 
houtskool. Het gemiddelde scherf- en fragment-
gewicht is respectievelijk 19,9 en 14,6 g. De alge-
mene aardewerkkenmerken, uitgedrukt in per-
centages, zijn weergegeven in tabel 7.32.
Reducerend gebakken scherven vormen 12% van 
het totaal; 19% van het materiaal vertoont 
brandsporen of is volledig verbrand. De scher-
ven uit deze context zijn overwegend gemagerd 
met potgruis, met in een enkel geval een toe-
voeging van organisch materiaal of grind. Bij de 
meeste scherven is er geen sprake van zichtbare 
wandafwerking; het percentage besmeten 
scherven ligt op ca. 30% en dat van gegladde 
scherven op slechts 1%. De wanddikte is over-
wegend gemiddeld; dunwandige en dikwandige 
scherven vormen respectievelijk 3% en 10% van 
het complex. 

MAI. Het vaststellen van het potopbouwtype is 
sommige gevallen lastig, aangezien een groot 
deel van de randen zich op de grens van potop-
bouwtype II en III bevindt. Dit wordt ook weer-
spiegeld in de verhouding van deze potopbouw-
types in de percentagetabel. Opvallend is het 
zeer hoge aandeel golfranden; dit is zelfs de eni-
ge vorm van randversiering in dit complex. Ook 

golfranden. Een met groeven versierde pot, met 
randdiameter van 20 cm en een EVE van 24%, is 

-

-
ven zijn als exemplaren met een S-vormig pro-

tussen 26 en 30 cm. Het percentage wandversie-
ring is aanzienlijk, hoewel niet erg hoog voor de 
Late IJzertijd. Wandversiering bestaat in alle ge-
vallen uit verticale of in rasters gerangschikte 
groeven. 
Onderhavige kuil is in het veld geïnterpreteerd 
als haardkuil, waarschijnlijk vooral op basis van 
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V32.8875.5

5

potopbouwtype III; 8 gegladde kom van potopbouwtype III.
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V61.15322.1
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V38.7843.6
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V35.8253.3
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V34.7255.4
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V34.6773.1
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V32.10389.2
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V27.6136.1
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V24.5957.1

12

klein vaatwerk; 17 wandversiering in de vorm van cirkelvormige indrukken; 18-20 doorboorde bodems; 21 wandscherf met doorboring.
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de grote hoeveelheid verbrande leem. Indien 
deze interpretatie juist is, is het handgevormde 
vaatwerk, gezien het feit dat slechts een deel van 
de scherven sporen van verbranding vertoont, 
pas na het in onbruik raken in de haardkuil te-
recht gekomen. Voor wat het handgevormde 

Het complex kan in de Late IJzertijd worden ge-
dateerd. Deze datering is gebaseerd op het veel-
vuldige voorkomen van golfranden en groefver-
siering, alsmede het relatief lage 
besmijtingspercentage. 

In deze kuil zijn 54 scherven en 605 gruisfrag-
menten verzameld met een gewicht van 1.058 g. 
Dit spoor is een onderdeel van het in de Ro-

het een homogeen aardewerkcomplex uit de 

vondstrijke contexten uit deze periode, is ervoor 
gekozen om ook dit complex te betrekken bij de 
analyse. Hoewel de scherven volgens de opgra-
vingadministratie in laag 1 en laag 3 zijn verza-

scherven, en wordt al het aardewerk hier verder 
samen beschreven. Het gemiddelde scherfge-
wicht is 14,6 g; het gemiddelde fragmentgewicht 
ligt op slechts 1,6 g; een gevolg van de grote 
hoeveelheid vergruisd materiaal.
Reducerend gebakken aardewerk vormt 11% 
binnen dit complex. Een aanzienlijk deel van de 
scherven is verbrand (26%). De meeste scherven 
zijn gemagerd met uitsluitend potgruis; drie 

drie andere scherven zijn gemagerd met zand 
alleen. De wandafwerking bestaat bij 26% van 
de scherven uit besmijting en bij 19% uit glad-
ding van de buitenwand, de rest is niet afge-

van zowel dun- als dikwandige scherven 17%.
In totaal kunnen negen randscherven worden 
toegewezen aan 6 MAI. De randscherven zijn 
sterk gefragmenteerd, waarbij het EVE vrijwel 
altijd onder de 5% ligt. Van de best bewaarde 
pot zijn de scherven zowel uit laag 1 als laag 3 
geborgen. De rand van dit potje van potop-

bouwtype III is aan de buitenkant voorzien van 
een licht aangebracht facet. Voor zover kan wor-
den nagegaan, zijn de andere exemplaren verge-
lijkbaar met deze pot, met uitzondering van één 
pot van potopbouwtype II zonder hals. Twee 
randscherven zijn versierd: één met vingertopin-
drukken op de buitenkant van de rand en één 

-
bracht op vier scherven (7%): twee scherven met 
groefversiering, één met nagelindrukken en één 
met kamstreek. 

-

fragmentatiegraad van een deel van het com-

loopvlak, en kan het complex, in ieder geval voor 
een deel, worden omschreven als zwerfafval. De 
scherven zijn waarschijnlijk bij de aanleg van 
huis 8006 in de kuil geschept. Helaas ontbreekt 
de coupetekening van deze kuil, en daarmee 
ontbreekt ook een verklaring voor het feit dat 

laag 3. Het aardewerk dateert op basis van de 
voorkomende rand- en wandversiering uit de 
Late IJzertijd.

In totaal maken 322 scherven en 124 gruisfrag-
ment deel uit van deze context. Het gezamen-
lijke gewicht van het aardewerk is 8.482 g. De 
scherven zijn verzameld uit S8.451 (257 scherven) 
en een nabijgelegen vak (67 scherven). De vak-
vondsten zijn toegevoegd aan deze context op 
basis van de diagnostische kenmerken en de 
identieke mate van verbranding. In S8.451 is te-
vens 410 g verbrande leem verzameld, alsmede 
acht fragmenten van verbrande driehoekige 
weefgewichten, die kunnen worden toegewezen 
aan 2 MAI. Omdat de scherven van dit complex 
puur op basis van de uiterlijke kenmerken aan 
dezelfde context zijn toegewezen, is het interes-
sant om de fragmentatiegraad van het materiaal 
uit S8.451 te vergelijken met die uit de vakken. 
Het gemiddelde scherf- en fragmentgewicht blij-
ken zeer goed overeen te komen: 24,8 g en 19,8 
g voor S8.451, en 25,2 g en 18,8 g voor de scher-
ven uit de vakken. De algemene aardewerkken-
merken, uitgedrukt in percentages, zijn weerge-
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geven in tabel 7.33.
Omdat dit complex vrijwel uitsluitend uit ver-
brand aardewerk bestaat, kan over het bakmi-
lieu weinig worden gemeld. Het aandeel (volle-
dig) verbrande scherven is 96%. De kleur van 
deze scherven varieert van licht roze tot grijs. 
Sommige scherven zijn volledig versinterd en 

structuur. Het aardewerk is gemagerd met pot-
gruis, in enkele gevallen in combinatie met zand 
of organisch materiaal. Ruim één derde van het 
complex bestaat uit besmeten scherven. De res-
terende scherven, waarbij de mate van wandaf-
werking kon worden bepaald, zijn onafgewerkt 
en in een enkel geval geglad. Dit complex be-
staat voor 5% uit dunwandige en voor 21% uit 
dikwandige scherven. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt dat veel van de verbrande scherven 

Tabel 7.32  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit kuil 

26058.

Scherven 158

Randen 15

MAI 7

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 10 66,7

0 0

Spatel 0 0

10 100

Positie randversiering 0

Bovenop de rand 0 0

Buitenzijde van de rand 0 0

Binnenzijde van de rand 0 0

Afwerking rand 15

Afgerond 4 26,7

Afgeplat 1 6,6

Spits 0 0

Verdikt 0 0

Overig (inclusief versiering) 10 66,7

Wandversiering 9 5,7

0 0

Kamstreek 0 0

9 100

Spatel 0 0

Wandafwerking 158

2 1,3

0 0

Besmeten 47 29,7

95 60,1

Indet 14 8,9

Tabel 7.32  (vervolg) Cuijk-De Nielt. De 

kenmerken van het handgevormde aarde-

werk uit kuil 26058.

Scherven 158

Randen 15

MAI 7

Aardewerkkenmerken n %

Magering 158

Potgruis 153 96,8

Steengruis 0 0

0 0

2 1,3

0 0

0 0

3 1,9

0 0

Indet 0 0

Potopbouwtype 15

Potopbouwtype I 0 0

Potopbouwtype II 6 40

Potopbouwtype III 6 40

Indet 3 20
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-
kelijke wanddikte dus lager moet hebben gele-
gen. 

In deze context zijn in totaal 26 randscherven 
verzameld die kunnen worden toegewezen aan 
20 MAI. Sommige exemplaren worden geken-
merkt door een uitbundig versierde wand. Rand-
versiering komt eveneens veelvuldig voor. Pot-
opbouwtype II komt met 11 MAI het meest 

met een hoge schouder zonder hals. Een repre-

7.37, 1. Deze pot, waarvan in ieder geval het bo-

randdiameter van 22 cm en een EVE van 7%. Een 

lopende wand vanaf de schouder; deze vorm 

grootste exemplaar van potopbouwtype II meet 

randen. Versierde randen kunnen zelfs exclusief 
-

7.37, 6). Het best bewaarde exemplaar met een 

randdiameter van 30 cm en een EVE van 24% 

de rand versierd met indrukken, waarschijnlijk 

randscherven van potopbouwtype III zijn toe te 
-

ten met een relatief kleine hals, zoals bijvoor-

met een uitstaande hals en een randdiameter 
van 14 cm, is 8% van de randomtrek bewaard 
gebleven. Eén pot wordt gekenmerkt door een 

reeds eerder vermeld, bevat deze context rela-
tief veel versierde wandscherven. De versiering 
bestaat uit verticaal of horizontaal aangebrachte 

en groeven, die dikwijls zijn gerangschikt in een 

Kuil 26003 is in het veld geïnterpreteerd als een 

natuurlijke verstoring en om die reden niet ge-
coupeerd. Dit maakt het lastig om iets te kunnen 
zeggen over de precieze aard van deze context. 
Het feit dat vrijwel alle scherven volledig zijn 
versinterd, gecombineerd met de aanwezigheid 
van een grote hoeveelheid verbrande leem, doet 
sterk vermoeden dat het gaat om een brandof-
fer. Mogelijk lag deze kuil binnen een gebouw, 
waarvan de rest van de sporen niet bewaard zijn 
gebleven. Het aardewerk dateert op basis van de 
algemene aardewerkkenmerken uit de Late IJ-
zertijd. Het aandeel versierd aardewerk is voor 

te maken met een relatief vroege datering bin-
nen de Late IJzertijd. 

V4.811.4

2

V4.811.3

1

1 pot van potopbouwtype II met golfrand en 

golfrand.
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  Vergelijk met bijvoorbeeld 

Geldermalsen-Hondsgemet (Van 

Kerckhove 2009a, 140).

De kleur van de scherven is erg wisselend; zowel 
lichtbruine tot rode als donkerbruine tinten ko-
men voor. Vaak zijn zelfs op een enkele scherf 
meerdere kleuren te zien, zowel aan de binnen- 
als buitenkant. De verbrande scherven zijn grijs 
of roze van kleur. Van de onverbrande scherven 
is 13% reducerend gebakken. 

van magering (91%). Een klein deel is gemagerd 
met potgruis en zand (2%) of uitsluitend zand 
(5%). In deze periode wordt een begin gemaakt 
met het systematisch gebruik van organische ma-
gering (in dit geval plantaardige materiaal), maar 
bij het complex van de De Nielt is dat nog een 
verwaarloosbaar klein aandeel: 1% is gemagerd 
met potgruis en organisch materiaal en 1% bevat 
uitsluitend organische magering. 
De resultaten van de meting van de wanddikte 
worden vertekend door de sterke van mate van 
verbranding. Hierdoor is 24% van de scherven 
ruim 11 mm dik, terwijl dat in de werkelijkheid 
waarschijnlijk een veel beperkter aandeel moet 
zijn geweest. Een steekproef met onverbrande 
scherven uit het complex, leert dat de wanddikte 
ongeveer overeen komt met het aardewerk uit de 
Midden-IJzertijd. Dunwandige scherven vormen 
een aandeel van 4% van het totale complex, maar 
ook dit percentage is waarschijnlijk vertekend 
door het grote aandeel versinterd aardewerk.
Met betrekking tot wandafwerking is het aandeel 
besmijting aanzienlijk gedaald (27%). Wederom 
wordt de analyse op dit punt bemoeilijkt door de 

vormen een aandeel van 5%. Van de resterende 
fragmenten kan de mate van wandafwerking niet 
met zekerheid worden vastgesteld, maar het is 
aannemelijk dat het merendeel van deze scherven 
niet is nabewerkt op de buitenwand.
Het aandeel scherven met wandversiering is sig-

hoog voor de Late IJzertijd (tabel 7.34).363

en vingertop- en nagelindrukken zijn de meest 
-

drukken zijn meestal aangebracht in verticale ba-

aangebracht in regenboog-achtige patronen met 

Randversiering is aangebracht op 43% van de 
randen. Het aandeel golfranden is zeer hoog 
(93%) Opvallend genoeg komt deze vorm van 

1 en 3). Een vergelijkbare pot, maar dan met een 
vloeiende overgang van buik naar hals, onder-
scheidt zich door een zeer wijde hals van 40 cm in 

-
dewerk uit de Late IJzertijd moeilijk aan te bren-

halsje. In deze periode is dit kenmerk dan ook van 
geringe daterende waarde. Een veel voorkomend 

-

-

  
Functie
Over de functie van het aardewerk uit deze peri-

-
set weinig worden vermeld. Scherven met aan-
koeksel, doorboringen of andere indicatoren zijn 

-
-

tegenwoordigd door 3 MAI.  

7.3.4 Conclusie

Hieronder worden de analyseresultaten samen-
gevat aan de hand van de relevante onderzoeks-
vragen.

Algemene onderzoeksvragen

-

-

Het oudste aardewerk dat aan bod komt in dit 
deelrapport wordt gerekend tot de Hilversum-
cultuur. Scherven met typische versiering uit de 
vroege fase van de Midden-Bronstijd vormen 
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een zeer bescheiden deel binnen het bronstijd-
complex. Omdat onversierd aardewerk gelijktij-
dig voorkomt met het versierde vaatwerk, is het 

van het daadwerkelijke aandeel Hilversum-aar-
dewerk. Op basis van de resultaten van de scan 
en de analyse, kan wel worden gesteld dat het 
grootste deel van het dikwandige, met grof 
kwartgruis verschraalde aardewerk waarschijn-
lijk in de gevorderde Midden-Bronstijd dateert. 

geen sprake van compleet bewaard aardewerk 
of andere aanwijzingen voor speciale deposities.
Een klein deel van het aardewerkcomplex van 
De Nielt dateert in de Late Bronstijd. Uit deze 
periode zijn vier vondstrijke contexten geanaly-
seerd, alsmede een aantal noemenswaardige 
losse vondsten en scherven uit vakken. Op basis 
van de diagnostische kenmerken is vastgesteld 

Tabel 7.33  Cuijk-De Nielt. De kenmerken 

van het handgevormde aardewerk uit kuil 

26003.

Scherven 322

Randen 26

MAI 19

Aardewerkkenmerken n %

Randversiering 11 42,3

0 0

Spatel 1 3,8

10 96,2

Positie randversiering 1

Bovenop de rand 0 0

Buitenzijde van de rand 1 100

Binnenzijde van de rand 0 0

Afwerking rand 26

Afgerond 8 30,8

Afgeplat 5 19,2

Spits 0 0

Verdikt 2 7,7

Overig (inclusief versiering) 11 42,3

Wandversiering 23 7,1

12 52,2

Kamstreek 2 8,7

9 39,1

Spatel 0 0

Wandafwerking 322

18 5,6

0 0

Besmeten 114 35,4

16 5

Indet 86 46

Tabel 7.33 (vervolg) Cuijk-De Nielt. De ken-

merken van het handgevormde aardewerk 

uit kuil 26003.

Scherven 322

Randen 26

MAI 19

Aardewerkkenmerken n %

Potgruis 314 97,5

Steengruis 0 0

0 0

5 1,6

0 0

3 0,9

0 0

0 0

Indet 0 0

Potopbouwtype 26

Ppotopbouwtype I 0 0

Potopbouwtype II 15 57,7

Potopbouwtype III 10 38,5

Indet 1 3,8
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   Voor een overzicht van de belangrijkste 

diagnostische kenmerken van een reeks 

contexten uit de Vroege IJzertijd, zie 

  Voor een overzicht van de belangrijkste 

diagnostische kenmerken van een reeks 

contexten uit de Midden-IJzertijd, zie 

   Voor een overzicht van de belangrijkste 

diagnostische kenmerken van twee 

contexten uit de Late IJzertijd, zie 

Late Bronstijd vertegenwoordigd is. Wel lijken de 
meeste scherven vooral te dateren in de gevor-
derde Late Bronstijd. Het geanalyseerde aarde-
werk voldoet aan het normale beeld van neder-

In één geval is mogelijk sprake van een depositie 

Aardewerk uit de Vroege IJzertijd is zeer goed 

van deze periode is een aantal vondstrijke con-

(kuil 26005, 26022, 26027, 26029, 26030 en 
26038).364 Vrijwel alle geanalyseerde structuren 

vondstmateriaal, die vermoedelijk binnen of na-
bij in de latere perioden vergraven gebouwen 
waren gelegen. In de meeste gevallen lijkt het te 
gaan om afvaldump; in één geval is er sprake 
van een met scherven beklede haardkuil (haard-
kuil 26039). 
Een aanzienlijk deel van de scherven dateert op 
basis van diagnostische kenmerken uit de Mid-

den-IJzertijd. Uit deze periode zijn in totaal der-
tien vondstrijke contexten geanalyseerd, waar-
onder enkele zeer omvangrijke. Zo bevat één 
context ruim 50 MAI (kuil 26042).365 Tevens da-
teren de meeste intentionele deposities uit deze 

26040 en spieker 13010) en drie structuren met 
zeer omvangrijke complexen (kuil 25017, kuil 
26042 en huis 8096), waarbij mogelijk sprake is 
van rituele deposities. De overige contexten be-

-

Het aandeel aardewerk uit de Late IJzertijd is 
binnen het ijzertijdcomplex relatief bescheiden. 
Desondanks zijn ook uit het laatste deel van de 
IJzertijd enkele homogene complexen onder-
zocht (kuil 26003, kuil 26058 en middenstaander 
S6.2796 van huis 8006).366 De geanalyseerde 
scherven uit deze periode zijn, in tegenstelling 
tot het aardewerk uit de Vroege en Midden-IJ-
zertijd, dat over een veel groter gebied verspreid 

westelijk deel van het plangebied. Het grootste 

een gebouw kon worden gekoppeld. Op basis 
van de diagnostische kenmerken, met name de 
aard en positie van versiering, lijkt het gros van 

de Late IJzertijd. 

-

De conservering van het aardewerk uit de Brons-
tijd en de IJzertijd is over het algemeen goed. 
Met name het materiaal uit de vondstrijke (ge-
sloten) contexten is goed geconserveerd. Uit alle 
besproken deelperioden zijn minstens enkele 
vondstrijke contexten voorhanden met weinig 
gefragmenteerde scherven en scherpe, weinig 
verweerde breuken en een intact scherfopper-
vlak. Tevens zijn uit alle deelperioden voorbeel-
den van scherven met aankoeksel, al is het totale 
aandeel fragmenten met kookresten relatief 
laag. Contexten met zwerfafval, sterk verbrand 
aardewerk en vakvondsten, zijn over het alge-

Tabel 7.34  Cuijk-De Nielt. Overzicht van 

het versierde aardewerk uit de Late IJzer-

tijd.

Kenmerk Aantal %

Wandversiering 56

17 30,4

Kamstreek 4 7,1

33 58,9

Vingetop en groef 2 3,6

Randversiering 27

1 3,7

Spatel 1 3,7

25 92,6

Positie randversiering 2

Bovenop de rand 0 0

Buitenzijde van de rand 2 100

Binnenzijde van de rand 0 0
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   Voor een overzicht van de intentionele 

deposities, zie tabel 7.38.

   Zie hoofdstuk 8 en 10 in deze publicatie.

meen slechter geconserveerd, hoewel ook een 
deel van de geselecteerde vondstnummers uit 
vakken bijzonder goed is bewaard. 

-

Alle deelperioden zijn in zekere mate vertegen-
woordigd in het aardewerkcomplex uit de 
Bronstijd en de IJzertijd. De IJzertijd is dermate 

-
ningslacunes kunnen worden uitgesloten. Er zijn 
weliswaar geen (vondstrijke) contexten die met 

-
-

deel te maken met de relatief lastige herken-

Bronstijd een langer tijdsbestek beslaat, en het 
aardewerk uit deze periode minder talrijk is, 
kunnen hierover geen uitspraken worden ge-

Periode Bronstijd-Vroege IJzertijd

-

Op basis van het aardewerk zijn enkele activitei-
ten aan te wijzen die gebruikelijk zijn in neder-

Vroege IJzertijd. In de eerste plaats de locale 
productie van het aardewerk. Er zijn geen impor-

briquetage-aardewerk kan worden aangenomen 
dat het uit West-Nederland is aangevoerd. Al het 
‘gewone’ aardewerk moet dus locaal zijn gepro-
duceerd. Dit aardewerk is voornamelijk gebruikt 
voor opslag en bereiding van voedsel, waarbij in 
de Vroege IJzertijd voor een aanzienlijk deel ook 
een functie als tafelwaar waarschijnlijk is. Van 
aardewerk met geperforeerde bodem, waarvan 
op De Nielt enkele exemplaren zijn aangetrof-
fen, wordt aangenomen dat het gebruikt is bij de 
productie van kaas. 

-

Hoewel aardewerk uit de Bronstijd relatief goed 
vertegenwoordigd is, hebben de geanalyseerde 
contexten te weinig nieuwe data opgeleverd 
voor het opstellen van een typochronologie. 
Enerzijds kon geen beroep worden gedaan op 
absolute dateringsmethodes voor de vondstrijke 
contexten. Anderzijds hebben de complexen uit 
de Bronstijd te weinig exemplaren opgeleverd 
die bruikbaar zijn voor een degelijke en volledige 
typochronolgie. Het bronstijdaardewerk van De 
Nielt past zeer goed in het bestaande beeld dat 
bij eerdere onderzoeken te Cuijk en Wijchen is 
opgetekend, en kan worden beschouwd als een 
uitbreiding van de bestaande dataset. 

Periode IJzertijd-Romeinse Tijd

-

Uit de Midden- en Late IJzertijd zijn enkele 
vondstrijke contexten aan te duiden als intentio-
nele deposities met een ritueel karakter.367 Zo 
zijn uit de Midden-IJzertijd twee verbrande ver-

S29.4830 van spieker 13010 en paalkuil 26040, 
-

nen. In beide gevallen is het aardewerk volledig 
verbrand en in één kluit in het paalgat geplaatst. 

-
komstig uit kuil 26003 en dateert in de Late IJ-
zertijd. Dit aardewerk is eveneens volledig vers-
interd en is bovendien gedeponeerd samen met 
enkele andere verbrande artefacten.368 Helaas 
kon ook deze kuil niet worden gekoppeld aan 

er sprake van drie andere bijzondere deposities 
die allen in de Midden-IJzertijd kunnen worden 

en 26042) en middenstaander S33.12761 van huis 
8096. Uit deze kuilen is, per context, ruim 10 kg 
aardewerk verzameld. Het gaat daarbij om min-
stens 30 MAI per context, forse delen van enkele 

complete pot. Bovendien zijn uit twee van de 
drie kuilen complete keramische voorwerpen 
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Tabel 7.35  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de diagnostische kenmerken van contexten uit de Vroege IJzertijd.

Potopbouwtype (%) Wandafwerking (%) Versiering (%) Magering (%)

Structuur Pot I Pot II Pot III Besmeten Geglad Gepolijst Wand Rand Potgruis Mineraal Potgr./min.

26005 0 0 65 43 18 4 2 50 43 0 57

26007 25 44 19 40 12 1 5 0 94 0 6

26022 7 7 67 26 16 1 3 47 36 24 41

26036 5 14 14 47 13 14 7 27 70 0 30

26037 17 0 67 57 8 0 0 50 78 0 22

26038 15 15 60 42 19 0 3 45 65 2 34

26065 0 33 17 32 20 0 2 22 91 0 9

Tabel 7.36  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de diagnostische kenmerken van contexten uit de Midden-IJzertijd.

Potopbouwtype (%) Wandafwerking (%) Versiering (%) Magering (%)

Structuur Pot I Pot II Pot III Besmeten Geglad Gepolijst Wand Rand Potgruis Mineraal Potgr./min.

8096 5 26 64 35 24 18 0.5 3 72 0 27

25005 0 47 35 63 14 1 0 0 100 0 0

25017 5 34 46 49 12 0.5 3 4 98 0 2

25042 9 31 41 31 12 4 1 0 100 0 0

26011 37 42 16 22 24 4 1 3 80 6 15

26018 0 20 39 36 13 8 1 0 93 0 8

26019 9 47 27 51 19 1 1 6 95 0 5

26042 15 52 22 40 8 13 2 6 90 0 9

26040 0 11 50 28 0 0 0 0 99 0 1

26060 0 70 17 43 16 2 1 2 95 4 1

Tabel 7.37  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de diagnostische kenmerken van contexten uit de Late IJzertijd.

Potopbouwtype (%) Wandafwerking (%) Versiering (%) Magering (%)

Structuur Pot I Pot II Pot III Besmeten Geglad Gepolijst Wand Rand Potgruis Mineraal Potgr./min.

26003 0 58 39 35 6 0 7 42 98 0 3

26058 0 40 40 30 1 0 6 67 97 0 3
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  De geselecteerde huizen en kuilen (en 

dus ook het aantal geanalyseerde 

scherven) komen niet geheel overeen 

met tabel 3.4 uit het evaluatierapport. 

Dit is te wijten aan het feit dat er tijdens 

de analyse soms nieuwe of aanvullende 

interpretaties naar voren zijn gekomen 

in vergelijking met de voorlopige 

interpretaties uit het evaluatierapport. 

Hierbij dient wel vermeld te worden dat 

voor het ‘grijs aardewerk’ niet alleen de 

geselecteerde contexten zijn gebruikt, 

maar dat er tijdens de scan extra 

scherven zijn geselecteerd voor de 

analyse van de ‘grijze waar’.

minder dan 10% verbrand of secundair verhit 
aardewerk, en voldoen dus niet aan de criteria 

de IJzertijd zijn opgesteld. Toch hebben ze er, ge-
zien de inhoud, alle schijn van meer te zijn dan 
simpele afvalkuilen, zeker in vergelijking met het 
gros van de overige vondstrijke contexten uit de 
Midden-IJzertijd. Om meer inzicht te krijgen in 
de aard van deze deposities, is echter een gro-
tere dataset nodig uit de regio.

-
-

Zowel de Vroege, als de Midden- en de Late IJ-
zertijd zijn vertegenwoordigd in het aardewerk-
complex
Als het gaat om aantal en gewicht, dateert het 

-

perse met de omvang van de bewoning.

kuilen uit deze periode (kuilen 25032, 26005, 
26022, 26036 en 26038). 

7.4 Romeinse tijd 

7.4.1  Inleiding, onderzoeksvragen en 

selectie

In deze paragraaf over het Romeinse aardewerk 
wordt, na de introductie van de onderzoeksvra-
gen en de bespreking van de methode, een 
overzicht gegeven van de verschillende aarde-

in de geselecteerde contexten; dit om een goed 
overzicht te krijgen van het aardewerkspectrum. 

In totaal zijn er 2.268 scherven met een totaal 
369

Onderstaande onderzoeksvragen uit het PvE 

aardewerk.

Algemene onderzoeksvragen/Romeinse tijd

overige deposities in structuren? Waar bestaan 

aardewerk. 
5. Kan aan de hand van het aardewerkcomplex 
continuïteit vanuit de IJzertijd tot in de Romein-
se tijd vastgesteld worden, of is er op basis van 

-
systeem aantoonbaar? Schets de ontwikkeling 

-
facten aanwezig die een ononderbroken bewo-
ning tussen IJzertijd en Romeinse tijd doen be-
vroeden? Te denken valt aan Keltische munten, 
glazen armbanden en bepaalde vroege Romein-
se importen. 
6. In het archeologische bestand van De Nielt 
zijn twee gebouwclusters herkend, één weste-
lijke en één oostelijke (laatstgenoemde is gro-
tendeels verstoord). Beschrijf aan de hand van 

aardewerkcomplex en het vondstenspectrum 
sprake van bewoningscontinuïteit in de Romein-
se tijd? Is er sprake van bewoningscontinuïteit in 
de periode Midden-Laat-Romeinse tijd of is er 
een breuk in de bewoning aanwijsbaar? 
7. Er is een aantal 4de eeuwse structuren aange-

zien de erven eruit, wat is het karakter van de 
bewoning? Is er sprake van gelijktijdige erven? 
8. In welke periode doet Romeins draaischijfaar-
dewerk voor het eerst zijn intrede in het aarde-
werkcomplex? Is er een periode waarin uitslui-
tend gedraaid aardewerk gebruikt wordt? 
(hiertoe dient per periode van gebruik een beeld 
verkregen te worden van de percentages in-
heems aardewerk en de percentages import aar-
dewerk uit vondstrijke contexten). Zijn er over-

-

Tabel 7.38  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de intentionele deposities met (mogelijk) ritu-

eel karakter.

Structuur Datering Scherven Gewicht (g) MAI Verbrand Aard depositie

13010 IJZM 46 651 1 ja verlatingsdepositie

26040 IJZM 102 1 675 5 ja verlatingsdepositie

26003 IJZL 322 8 482 19 ja verlatingsdepositie?

25017 IJZMA 477 11 252 47 nee onbekend

26042 IJZM 463 13 454 51 nee onbekend

8096 IJZM 515 12 306 30 nee onbekend
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   Aardewerkcategorieën zijn groepen 

aardewerk met eenzelfde 

vervaardigingstechniek en een eigen 

vormenrepertorium (Deru, Vilvorder & 

Van Overbeke 1997, 152).

   Een baksel groepeert aardewerk met 

eenzelfde kleisamenstelling en minerale 

magering en een overeenkomstige 

techniek. Het onderzoeken van baksels 

mineralogische en fysisch-chemische 

analyse kan een licht werpen op de 

herkomst van het aardewerk.

  Een vormtype groepeert aardewerk dat 

een aantal vormelijke karakteristieken 

dat gemaakt is naar hetzelfde archetype, 

naar het ‘ideale model’, wordt 

gegroepeerd (Morel 1981, 23).

   Orton 1987, 94.

   Het MAI wordt meestal bepaald op basis 

van de randen; soms worden de bodems, 

oren en bakselinformatie eveneens 

meegenomen als criteria. Hier is 

gekozen om dit niet te doen.

aardewerk aanwezig (bijvoorbeeld Cuijks aarde-
werk of Bataafs grijs). 
13. Zijn er relaties aantoonbaar tussen verschil-

-
wel binnen het onderzoeksgebied als daarbui-
ten? 

Zoals uiteengezet in de algemene inleiding van 
dit hoofdstuk, zijn enkel vondstrijke ‘gesloten’ 
contexten geselecteerd, omdat zij een goed in-
zicht kunnen genereren in het aardewerkspec-
trum door de Romeinse tijd heen. De locatie van 
de geselecteerde contexten is aangeduid in af-
beelding 7.39. Voor de Vroeg- en Laat-Romeinse 
tijd zijn ook gesloten contexten met een kleinere 
hoeveelheid scherven geselecteerd, zodat ook 
onderzoeksvragen 5 en 6 beantwoord kunnen 
worden.
Binnen de aardewerkcategorie ‘ruwwandig ge-
bruiksaardewerk’ is in detail gekeken naar het 
zogenaamde ‘Bataafs grijze aardewerk’. Het 
doel hiervan is om na te gaan of het inderdaad 
om één homogene bakselgroep gaat die lokaal 
(in Cuijk) of in de regio is geproduceerd, of dat 
het gaat om verschillende bakselgroepen die re-
ducerend gebakken zijn, maar die een diverse 
herkomst kennen (onderzoeksvraag 9). Om deze 
vraag goed te kunnen beantwoorden, zijn ook 

vondstrijke ‘gesloten’ contexten. Het bakselon-
derzoek is uitgevoerd op basis van analyse met 
de binoculair. Slijpplaatanalyse en chemische 
analyse vielen niet binnen de mogelijkheden van 
dit onderzoek. 
Zoals aangegeven in het evaluatierapport, is alle 
versierde terra sigillata geanalyseerd. De hoe-
veelheid is echter zeer beperkt: slechts 22 scher-

stempel. De Laat-Romeinse radjes-sigillata is 
eveneens beschreven in de tekst van dit hoofd-
stuk.
Structuren die in grote mate zijn beïnvloed door 
formatieprocessen en die dientengevolge geen 

niet ingevoerd in een database en worden in dit 
hoofdstuk niet besproken. In het evaluatierap-
port is beargumenteerd dat het merendeel van 
de scherven uit sterk verstoorde contexten geen 

structuren. Daarom is gekozen voor een tekstu-
ele beschrijving van de aanwezige scherven in de 
structurencatalogus ten behoeve van het inzicht 
in de datering en de formatieprocessen van de 
respectievelijke structuren. 

niet verder toegewezen konden worden aan 
structuren, is gescand ten behoeve van de 

uit vondstnummers die niet toegekend zijn aan 
sporen (veelal uit de lagen 50 tot en met 53) is 
eveneens gescand en gedateerd. De dateringen 
die op basis van deze scan zijn verkregen, zijn 
ingevoerd in de hoofddatabase. Aangezien er 
geen aardewerkdeterminaties zijn ingevoerd in 
een database, komt het aardewerk uit deze scan 
in dit hoofdstuk niet aan bod.

7.4.2 Methode

Tijdens de analyse van het Romeinse aardewerk 
zijn de volgende variabelen ingevoerd in de aar-
dewerkdatabase: aardewerkcategorie370, bak-
sel371, vorm en vormtype372. Ook zijn eventuele 
aankoeksels, versieringen, verbranding en roet-
aanslag geregistreerd. De diameter van rand en 
bodem zijn ingevoerd om inzicht te kunnen ver-
krijgen in de afmetingen van het aardewerk. 

gewicht, het Minimum Aantal Individuen (MAI) 
en het Estimated Vessel Equivalent (EVE) bijge-

het Minimum Aantal Individuen gemeten wordt, 
gaat men ervan uit dat scherven tot dezelfde pot 
behoren, tenzij er aangetoond kan worden dat 
dit niet het geval is.373 Men kan verschillende fac-
toren gebruiken voor het vaststellen van dit MAI; 
in onderhavige analyse is ervoor gekozen om 
enkel de randen te gebruiken, en om het MAI per 
context vast te stellen.374

wordt gemeten, gaat men ervan uit dat elke 
scherf een fractie is van de pot waarvan hij af-
komstig is (bijvoorbeeld 1%). Als we deze fractie 
zouden meten en optellen, dan zouden we tot 
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   Orton 1987, 95.

 

(25-70 n.Chr.).

 

Kerckhove 2006; Geldermalsen-

   Taayke 2002.

   Voor de Vroeg-Romeinse geanalyseerde 

contexten zijn 380 van de 402 scherven 

handgevormd. Bij de Midden-Romeinse 

contexten zijn slechts 322 scherven van 

de 1572 scherven handgevormd en zij 

vertonen bovendien kenmerken die 

wijzen op een datering in de prehistorie. 

Voor de Midden-Romeinse contexten 

kunnen we er dus van uit gaan dat het 

handgevormd aardewerk intrusief 

   Er zijn geen aanwijzingen voor 

handgevormd aardewerk uit het eerste 

kwart van de 3e eeuw n.Chr.

 

5e-eeuwse contexten in Gennep 

een getal komen dat gelijk is aan het aantal pot-
ten dat er geweest zou zijn als alle scherven tot 

375 Voor het 
meten van het EVE zijn in dit rapport wederom 
de randen gebruikt. Deze randen zijn op een ‘
chart’ gelegd en het bewaarde randpercentage is 
ingevoerd in de database. Het EVE is dan ook in 
percentages genoteerd in dit rapport.

7.4.3  Overzicht van de aardewerkcatego-

rieën en baksels

De verhouding tussen de verschillende aarde-

de Midden-Romeinse tijd en de Laat-Romeinse 

7.40B.

Romeins handgevormd aardewerk

Dit aardewerk wordt ook wel ‘inheems’ aarde-
werk genoemd, uitgaande van de veronderstel-
ling dat de ‘inheemse’ (dus autochtone) bevol-
king dit aardewerk vervaardigde. Vanaf het 
begin van onze jaartelling werd het handge-
vormde aardewerk stilaan vervangen door het 
op het draaischijf vervaardigde aardewerk, dat 
met de komst van de Romeinen geïntroduceerd 
werd. Al snel nadat de Romeinen in onze streken 
arriveerden, werd er ook lokaal gedraaid aarde-
werk geproduceerd naar Romeinse tradities. 
Deze producties waren echter met name in han-
den van de Romeinse militairen (zoals de aarde-
werkproductie op de Hunerberg in Nijmegen). 
Pas vanaf ca. 70 n.Chr. raakt het handgevormde 
aardewerk volledig in onbruik; een proces dat 
wordt geïllustreerd door het ontstaan van tal-
rijke productiecentra die zich toeleggen op het 
vervaardigen van gedraaid gebruiksaardewerk 
(ondermeer kruiken en ruwwandige waar in 
Heerlen, Bataafs grijs aardewerk in de regio Cuijk 
en  in West-Nederland).
Handgevormd aardewerk uit de Vroeg-Romein-
se tijd is in het rivierengebied en Zuid-Nederland 
vaak onderbelicht gebleven, niet in de laatste 
plaats omdat het vaak niet als zodanig herkend 
is. Van den Broeke besteedde in zijn overzicht 

van handgevormd aardewerk uit Oss-Ussen ech-
ter wel aandacht aan de Vroeg-Romeinse tijd.376 
In het rivierengebied is een aantal goed geda-
teerde aardewerkcomplexen in de rurale neder-

Hondsgemet uitgebreid gedocumenteerd.377 Ook 
Ernst Taayke’s studie naar aardewerk uit Wijk bij 
Duurstede-De Horden is een goede informatie-
bron voor de Vroeg-Romeinse vormtypes en de 
evolutie van deze vormtypes door de tijd 
heen.378 Van alle voor dit hoofdstuk geanalyseer-
de contexten, kunnen één huis en drie kuilen op 
basis van het aardewerk in de Vroeg-Romeinse 

-
heid Vroeg-Romeins handgevormd aardewerk is 

moeten houden met formatieprocessen.379 Hier-
door kan ook handgevormd aardewerk uit de 
prehistorie in de Romeinse sporen terecht geko-
men zijn. Opvallend is het feit dat in iedere con-
text compleet aardewerk is gedeponeerd (zie 
verder, bij de bespreking van de Vroeg-Romein-
se contexten).
Aangezien het handgevormde aardewerk uit de 
3e eeuw n.Chr. zeer moeilijk te onderscheiden is 
van Laat-Romeins handgevormd aardewerk, 
wordt dit uit praktische overwegingen onder de 
noemer Laat-Romeins geschaard.380 Het hand-
gevormd aardewerk uit de Laat-Romeinse tijd 

-
geveer 66% van het Laat-Romeinse aarde-
werkspectrum (44% van het totale gewicht). Op 
basis van de structuur en de magering kunnen 
drie bakselgroepen worden onderscheiden. De 
eerste groep omvat baksels met toevoeging van 
organisch materiaal en veel zand, maar soms 
ook grind. De tweede groep baksels wordt ge-
kenmerkt door grote, vlakke gaten in het opper-
vlak, veroorzaakt door weggebrand magerings-
materiaal, zoals stro of takjes, en is verschraald 

-
staat uit aardewerk met kleine gaten van weg-
gebrand mageringsmateriaal, zoals zaadjes, en is 

oppervlak van het aardewerk van de laatste 

‘sponsachtig’ omschreven.381 Dit aardewerk is, in 
tegenstelling tot de eerste groep, relatief zacht 
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  Reigersmann-Van Lidth de Jeude & 

Vanderhoeven 2009, 115.

   Reigersmann-Van Lidth de Jeude & 

   Ball & Heirbaut 2005, 20; Ball, 

Arnoldussen & Van Hoof 2001, 44.

 

verwijzing naar Von Uslar 1938 (West-

Germaanse gebied, Duitsland), Van Es 

1968 (Wijster), Van Es & Verlinde 1977 

(Overijssel) en Hulst 1981 (Bennekom).

 

scherven van situlae (Gennep type 6) is 

niet aangeduid op het staafdiagram.

gebakken. Handgevormd aardewerk in dit bak-
sel is bij opgravingen te Cuijk-Heeswijkse Kam-
pen (vindplaats 4B) en Horst-Hoogveld-Oost 

-
-

teerd.382 Het randfragment dat voor Heeswijkse 
Kampen is afgebeeld, vertoont eveneens de 

-
topindrukken op de buitenkant van de rand en 
op de schouder.383 Handgevormd aardewerk uit 

ook reeds vermeld voor het proefsleuvenonder-
zoek dat is uitgevoerd door Archol te Cuijk-

-
-
-

kom die op basis van het overige gedraaide 
aardewerk gedateerd kan worden in het tweede 
of derde kwart van de 3e eeuw n.Chr.384 Een 
groot deel van het Laat-Romeinse aardewerk 

wandscherven die niet nader kunnen worden 
gedetermineerd. De best bewaarde exemplaren 
behoren tot de eerste hierboven beschreven 
bakselgroep van relatief hard gebakken scherven 
met een vrij zandig baksel. Opmerkelijk zijn twee 
archeologisch complete voetkommen of situlae 

-
dikte lip, een gebogen, duidelijk van de schouder 

van deze kenmerken doen ze denken aan ge-
draaide voetkommen in terra nigra-achtig aar-
dewerk, die in het algemeen als type ‘Chenet 
342’ worden gedetermineerd. De term situla 
werd voor deze handgevormde voetkommen 
gebruikt voor zijn vormen I en II. Van Es be-
noemt deze vormen als  van het type 
Wijster Ic-Id; een vormtype dat volgens hem in 
de 3e en mogelijk nog in de 4e eeuw voorkomt. 

tot in de 5e eeuw.385

of dertien fragmenten van situlae
Dit is iets meer dan 3% van het totale aantal 

-
werk (394 scherven).386 Dit lage percentage kun-
nen we wellicht wijten aan het feit dat dit vorm-
type rond 400 n.Chr. -de globale begindatum 

-

de contexten van De Nielt waarin deze handge-

de 4e eeuw, en de voetkom is dan wellicht een 

kan worden (zie verder). De versiering van de 
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V7.3513.1

V39.12388.1

V14.4888.1

V13.513.1

V13.703.1

V13.614.6

1

2

3

54

6

1 vlakke bodem van een handgevormde pot in ‘sponsachtig’ baksel (groep 3); 2 kom van het potopbouwtype II zoals Wijster type VIIb1/

voetkommen van een type zoals ‘Chenet 342’ in ‘zandig baksel’ (groep 1); 6 kom van het potopbouwtype II zoals Wijster type VIIb1/Gennep 

type 1 met bloedversiering in ‘zandig baksel’ (groep 1). 



287
—

 

 

Kerckhove 2011, 145; Van Kerckhove 

2005, 33-34; Reigersman-Van Lidth de 

Jeude 2003, 86-87.

voetkom V14.4888 bestaat uit een eenvoudige 

is verrijkt door een band met gestempelde mo-
tieven. Deze band bestaat uit diagonaal ge-
plaatste ovale indrukken die uit meerdere schui-
ne strepen lijken te zijn opgebouwd.387 Onder de 
gestempelde motieven zijn twee horizontale 
groeven zichtbaar. Een variant op deze groefver-
siering is te zien op drie glad afgewerkte wand-
scherven. Deze versiering bestaat uit twee hori-

afwijkende versiering is zichtbaar bovenop de 
randscherven van de pot van een type zoals 

388 

rond 400 n.Chr. gedateerd kan worden. Op en-
kele zwak waarneembare, rode tot bruinzwarte 
banen aan de buitenkant van de pot na, zijn 

-
lijksoortige onregelmatige banen die doen den-
ken aan sporen van overlopend vloeistof, zijn 

Haag-Uithofslaan (vindplaats 3), Houten en El-
lewoutsdijk (Zeeland) geïnterpreteerd als opzet-
telijk aangebrachte bloedversiering.389 
Van aardewerk met duidelijk zachtere ‘spons-
achtige’ baksels zijn, naast wandscherven, twee 
noemenswaardige exemplaren bewaard. Het 

-
scherf van een gesloten pot van een type zoals 

Terra sigillata 

In deze paragraaf wordt onderhavige aardewerk-
-

gens wordt gedetailleerd ingegaan op de versier-
de sigillata. Tot slot wordt de geanalyseerde terra 
sigillata van De Nielt per periode beschreven.
Deze aardewerkcategorie wordt gekenmerkt 
door een rood tot oranje baksel en deklaag. Ter-
ra sigillata was - zeker in de Vroeg-Romeinse tijd 
-vrij kostbaar; het werd in hoofdzaak gebruikt 
als luxueus tafelaardewerk. In de loop van de 2e 
eeuw n.Chr. was terra sigillata  -in tegenstelling 

tot in de 1e eeuw- niet langer uitsluitend toegan-
kelijk voor een beperkte groep mensen die deel 
uitmaakte van een snel en sterkere geromani-
seerde maatschappij (zoals binnen militaire en 
urbane vindplaatsen), maar vond het zijn weg 
naar alle lagen van de bevolking. In de 1e eeuw 
n.Chr. is deze waar met name geïmporteerd uit 

maar ook Banassac en Montans); in de 2e eeuw 

hoofdzaak Lezoux, maar ook Les Martres-de-
Veyre) en in de loop van de 2e eeuw nemen 

La Madeleine, Rheinzabern, Trier, de Argonnen) 
een steeds groter marktaandeel in om in de 3e 
eeuw de markt in sigillata volledig te domineren. 
In het onderstaande overzicht van de versierde 
sigillata worden voor zover mogelijk de afzon-
derlijke decoratiemotieven beschreven en wordt 
verwezen naar parallellen. Waar mogelijk is de 
herkomst en de datering aangegeven. Ook de 
context waarin de fragmenten gevonden zijn, 
zijn vermeld. De versierde scherven zijn afge-

V5.2297 (S5.2331) 
: Drag. 37, : eierlijst, Ricken (1934) 

Taf. XIII, 46, 48-49, eierlijst D, boog, Ricken 
(1934) Taf. XIII, 46, 48-49. : Ar-
gonnen, 
n.Chr. (waarschijnlijk TRIBVNVS, Ricken 1934, 
166), : randen van de scherf zijn afge-
rond, mogelijk bewust, : grijs spoor rond 
middeleeuwse boerderij 8013.

V7.3982 (S7. 2749) 
: Drag. 37 of 29, : onderfries met 

: paalkuil, niet toe-
gekend aan structuur.

V12.5293 (S12.91601)
: Drag. 37, : eierlijst, Huld-Zetsche 

-
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-
trum
datering: 150-160 n.Chr. (Huld-Zetsche 1993 - 

: randen 
van de scherf zijn afgerond, mogelijk bewust, 

: vondst verzameld tijdens aanleg van het 
vlak.
V13.615 (S13.90255)
 : Drag. 37, : eierlijst (verdrukt), 

-
tiecentrum
datering : 
vondst verzameld tijdens aanleg van het vlak.

V22.9703 (S22.93176)
: Drag. 37 of 30, : indet., -

centrum: indet., : indet., : 
vondst verzameld tijdens aanleg van het vlak.
V32.10612 (S32.93131)
 : Drag. 37, 
91B (CENSORINVS), eierlijst (afgesleten), Rogers 
(1974) B19, B23, B49 of B110, parellijst, Rogers 
(1974) A2 (o.a. CENSORINVS), parelcirkel, Rogers 
(1974) E2, -
zoux, 
Simpson 1999, 233 - CENSORINVS), : 
randen van de scherf zijn afgerond, mogelijk be-
wust, : vondst verzameld tijdens aanleg 
van het vlak.

V35.11265 (S35.9783)
 : Drag. 29, : relatief brede gladde 
tussenrand met gelijkvormige, niet geheel ronde 
parels, Tropfenknopse, Knorr (1919) Textbild 10 

: 
: 

waarschijnlijk Neronisch-Flavisch, : paal-
kuil, niet toegekend aan een structuur.

V36.7047 (S36.92433) 
: Drag. 37, : eierlijst, Fölzer (1913) Taf 

XXVIII, 461, leeuwtje, Fölzer (1913) Taf XXVIII, 

369; Hofmann (1968) 169B (opvolgers TOCCA en 
TRIBVNVS), : Argonnen, -

-
gers TOCCA en TRIBVNVS), : randen 
van de scherf zijn afgerond, mogelijk bewust, 
zeer verweerde, ‘krijtige’ scherf, : vondst 
verzameld tijdens aanleg van het vlak.
V36.7331 (S36.6768)
 : Drag. 37, : boog, Hofmann (1968) 
433 (leerling van TRIBVNVS), zuil, Hofmann 
(1968) 423 (leerling van TRIBVNVS), -
trum: Argonnen, 
2e eeuw n.Chr. (mogelijk leerling van TRIBVNVS), 

 scherf aan randen verweerd, : 
natuurlijke verstoring.

V37.12817 (S37.12438)
 : Drag. 37, : roset, Ricken (1934), Taf. 
VII, 1, drieblad, Ricken (1934), Taf. VII, 11, -
tiecentrum: La Madeleine, : ca. 
120-190 n.Chr., : paalkuil, niet toegekend 
aan een structuur.

V56.11878 (S56.93834) 
: Drag. 37, : indet., : 

baksel mogelijk La Madeleine, : vondst 
verzameld tijdens aanleg van het vlak.

V77.7706 (S77.92705)
 : Drag. 30, : eierlijst (verdrukt), 
waarschijnlijk Schallmayer (1985) E8 (CRVCVRO), 

: mogelijk laatste kwart 1e eeuw 
n.Chr. (Mees 1995, 75-76 - CRVCVRO), : 
vondst verzameld tijdens aanleg van het vlak.
V85.17521 (S85.95876) 

: Drag. 37, -
dron (1955) X2, : Argonnen, -

-
merking: zwaar verweerde scherf, randen 
afgerond, : vondst verzameld tijdens aan-
leg van het vlak.
V86.16831 (S86.13446)
 : Drag. 37, -

-
SATVS ?), : Argonnen, 
datering

: verbrande zwarte scherf, 
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   Unverzagt 1919; Chenet 1941.

   Hübener 1968.

   Dijkman 1993.

gespleten, : paalkuil, niet toegekend aan 
een structuur.

V92.18691 (S92.10500)
 : Drag. 37,  drieblad, Mees (1995) 
Taf. 128-137 (MERCATOR), ronde schubben, Mees 
(1995) Taf. 132.4, 134.1-2, 134.8-9, 136.4 (MERCA-

Taf. 131.1 (MERCATOR), : Zuid-
: 80-

100 n.Chr. (Mees 1995, 86 - MERCATOR), -
king: randen van de scherf zijn afgerond, : 
depressie 26044, begin 3e eeuw n.Chr.
 
V93.17147 (S93.95658)
 : Drag. 37,  drieblad, Mees (1995) 
Taf. 128-137 (MERCATOR), : Zuid-

: 80-
100 n.Chr. (Mees 1995, 86 - MERCATOR), : 
vondst verzameld tijdens aanleg van het vlak.

V144.19587 (S144.17390)
: Drag. 37,  eierlijst, Fölzer (1913) Taf 

XXVIII, 461, : Argonnen, 
datering
Chr., : vervallen kuil 26049.

V44.17797 (S44.15060)
: Drag. 45,  gestileerde leeuwen-

kop, : Argonnen, -
ring : ran-
den van de scherf zijn afgerond, : 
depressie 26044, begin 3e eeuw n.Chr.

V91.17162 (S91.14354)
 : Drag. 45,  leeuwenkop, ‘nog’ rea-
listisch, : Argonnen, -
tering: eind 2e eeuw n.Chr., : kuil.

V90.7078 (S90.92461)
 : Drag. 45,  leeuwenkop, ‘nog’ rea-
listisch, : Argonnen, -
tering: eind 2e eeuw n.Chr., : randen 
van de scherf zijn afgerond, : vondst ver-
zameld tijdens aanleg van het vlak.

V39.12106 (S39.10972)
 : Drag. 45, : Argonnen, -

: begin 3e eeuw n.Chr., : 

V38.7665 (S38.92681)
: Drag. 45,  leeuwenkop, ‘nog’ rea-

listisch, : Argonnen, -
tering -
merking: randen van de scherf zijn afgerond, 

: vondst verzameld tijdens aanleg van het 
vlak.

In de Vroeg-Romeinse contexten is geen terra 

contexten zijn 41 scherven sigillata verzameld. 
-

gelijk als zwerfvuil beschouwd worden, maar zij 
kunnen strict genomen nog in de Flavische tijd 
dateren. Zo werd in huis 8032 een rand van een 

bij dit huis kan horen. De overige sigillata is af-

het type Drag. 33, borden van het type Drag. 
-

schalen van het type Drag. 45.
Voor de Laat-Romeinse tijd omvat de categorie 

-
sche sigillata  De op grote schaal geproduceerde 

decoratiespectrum en wordt gekenmerkt door 
een oranjerood baksel en een matig glanzende 
rode deklaag. Aan het begin van de 20e eeuw 
publiceerden Unverzagt en Chenet een overzicht 
van de radstempelmotieven op de op dat mo-
ment bekende sigillata.390 Hübener verdeelde de 
decoratiepatronen vervolgens in acht groepen 
op basis van overeenkomende kenmerken.391 
Deze groepen vertegenwoordigen een bepaalde 
dateringmarge, die later door Dijkman verder is 
uitgewerkt en aangepast op basis van zijn on-
derzoek in Maastricht.392

van het type Chenet 320 met radstempelversie-
ring verzameld; een archeologisch complete 

-
meinse kuil (kuil 26046), en een bodemfragment 
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   Hübener 1968, 262-3, Bild 31; voor de 

   Hübener 1968, 242.

   Van den Broeke 2007, 1996, 1986.

exemplaren tonen nog resten van radstempel-
versiering op de buitenkant van de bodem, be-
staande uit schuine strepen en een andreaskruis 
met cirkels. Deze versiering behoort tot de vijfde 
groep van Hübener met een dateringsmarge van 
330 tot 450 n.Chr.393 Volgens Hübener bevindt 
deze radstempelversiering zich voornamelijk op 

394  
Tijdens de opgraving door VUhbs is voorts nog 

-
lische sigillata gevonden. Deze lijkt het meest op 
een beker van het type Ludowici Vk: een onver-

de iets van het bekende type afwijkende vorm is 

n.Chr. waarschijnlijk.

Briquetage 

Met briquetage, ook wel aangeduid als ‘kustaar-
dewerk’, wordt aardewerk bedoeld dat in ver-
band wordt gebracht met het transport van zee-
zout.395 Exemplaren van het cilindertype A, met 
een wanddikte tussen ca. 0.6 en 1.2 cm, zijn erg 

-

V7.3355.1
V90.35.1

V3.3060.1

1 2 3

Oost-Gallische sigillata. 
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   Van den Broeke 1996, 193.

   Van den Broeke 1996, 201.

   Van den Broeke 2007, 71.

   Van den Broeke 2007, 70. 

   Holwerda 1941.

  Lauwerier 1995, 7-12.

 

   Brulet, Vilvorder & Rekk 2001, 121-122.

 

   Holwerda 1941.

   Deru 1996. Onderzoekers die de terra 

nigra laten doorlopen tot in de 2e en 

zelfs 3e eeuw zijn onder meer Van 

Enckevort (zie bijvoorbeeld Van 

Enckevort 2007, 252-62) en Hiddink (zie 

bijvoorbeeld Hiddink 2008, 144-147).

dige magering en zijn afgewerkt met een gol-
frand. Ze zijn uitsluitend geproduceerd ten zui-
den van de Oosterschelde.396 Scherven van 
cilindertype B hebben een rode kleur en een 
wanddikte tussen 1.0 en 2.5 cm. Het baksel is 
meestal iets grover dan dat van cilindertype A en 
de rand is bijna altijd versierd met een golfpa-
troon.397 Dergelijke briquetage is te dateren van-
af de Flavische periode tot in de 3e eeuw n.Chr. 
De enige productiecentra van briquetage van ci-
lindertype B, die tot nu toe bekend zijn, zijn die 

-
398 Een derde 

groep aardewerk die met zoutproductie in ver-
band kan worden gebracht omvat heel dunwan-
dig rode kelkvormen die eveneens organisch ge-
magerd zijn. Deze derde zoutproductie zou in 
handen geweest zijn van de Morini.399 Ook de 
productie van de andere groepen briquetage-
vaatwerk uit de Romeinse tijd is in handen ge-
weest van de Menapi en de Morini.400 
Te Cuijk-De Nielt is in de geselecteerde Romein-
se contexten slechts één scherf briquetage aan-

-
dertype A, gevonden in het Vroeg-Romeinse 
huis 8068. 

Kurkurn

De term ‘kurkurn’ is geïntroduceerd door Hol-
werda en wordt sindsdien in de Nederlandse li-
teratuur vaak onder de Belgische Waar bespro-
ken.401

vorm, de kenmerkende kalkmagering en de 
vondst van een kurkurn met dertig lijsterborstjes 
(te Nijmegen-Kops Plateau), worden ze in Ne-
derland als ‘conservenblik’ geïnterpreteerd.402 In 

-
der de loep en introduceerde de term ‘

’ voor deze aardewerkcategorie, wat een 
functie als kookpot impliceert.403 Vilvorder 
schaart de gedraaide varianten onder de ‘kook-

dat ze afgeleid zijn van de handgevormde ‘in-
heemse’ kurkurnen.404 
In deze rapportage worden enkel de handge-
vormde kurkurnen onder deze aardewerkcate-

worden besproken onder het ruwwandige ge-

bruiksaardewerk. Aangezien kurkurnen een spe-

worden ze als een aparte aardewerkcategorie 
behandeld. Ze komen voor in het Nederrijnse 
gebied en duiken op vanaf de Augusteïsche peri-
ode.405 Kurkurnen, met hun kenmerkende zwar-
te, poreuze baksel met kalkmagering, dateren 
hoofdzakelijk in de vroege 1e eeuw n.Chr. Een 
uitzondering vormt de variant Holwerda 94 e-f, 
die dateert vanaf de Flavische periode tot het 
begin van de 2e eeuw n.Chr. Ook de latere kur-
kurnen van type Holwerda BW 75 dateren in het 
begin van de 2e eeuw n.Chr.406 
Te Cuijk-De Nielt zijn er binnen Vroeg-Romeinse 
contexten geen fragmenten van kurkurnen aan-

waaronder een rand van het type Holwerda BW 
94d, die wellicht in de 1e eeuw n.Chr. te dateren 

in hetzelfde kurkurnbaksel, gevonden in depres-
sie 26044. De overige kurkurnfragmenten wer-
den verzameld in waterput 7003, die uit de 

-
arte-

, waarin vondstmateriaal terecht kan 

Belgische waar (terra nigra en terra rubra)

oxiderend (terra rubra) ofwel reducerend (terra 
nigra) is gebakken. Het is een aardewerkcatego-
rie die voortborduurt op inheemse tradities, 
maar die zich eveneens sterk laat inspireren door 
echt Romeinse technieken en vormtypes. Deze 
waar kan in onze gebieden gedateerd worden 
vanaf de Augusteïsche periode tot in de 2e eeuw 
n.Chr. Deru laat de terra nigra ophouden rond 
het midden van de 2e eeuw, terwijl andere on-
derzoekers de mening zijn toegedaan dat de 
productie doorloopt tot in de 3e eeuw n.Chr.407 
De oxiderende variant, terra rubra, kent zijn 
hoogtepunt in de pre-Flavische periode, maar de 
productie loopt zeker nog door tot in de 3e 
eeuw.
Te Cuijk-De Nielt is geen terra rubra aangetrof-

-



292
—

   Vastgesteld voor Tiel-Passewaaij (Van 

Kerckhove 2006, 107). Dit is eveneens 

vastgesteld voor Passewaaij-Oude 

Van Kerckhove 2006, plaat 10B. Volgens 

Deru komt dit baksel in terra nigra 
vooral voor in horizont V en VI (ca. 40-70 

n.Chr.), maar komt het ook nog in de 2e 

eeuw n.Chr. voor (Deru & Vachard 2002, 

481). De producten uit de eerste 

productiefase (ca. 40-70 n.Chr.) lijken 

het Rivierengebied (de rurale 

bereiken. In publicaties voor Zuid-

Nederland is dit baksel nog niet apart 

beschreven en kunnen hierover dus geen 

uitspraken over gedaan worden.

  Deru & Vachard 2002, 483.

   Hiddink 2010, 63.

   Erdrich 1998, 875.

   Halpaap 1983, 291-303.

   Erdrich 1998, 875-883.

   Erdrich 1998, 878.

  Brunsting 1937.

pressie 26044. In het Vroeg-Romeinse huis 8068 
-

sel gevonden. De overige terra nigra-scherven 
zijn gevonden in Midden-Romeinse contexten. 
In de nazak van huis 8068 is een scherf gevon-

zeepwaar. Zowel het vormtype als het baksel is 
te dateren in de 2e eeuw n.Chr. Terra nigra in 
zeepwaar lijkt kenmerkend te zijn voor de vol-
ledige 2e eeuw n.Chr.408

lichtgrijze tot donkergrijze kleur en is soms voor-
zien van een grijze of grijszwarte, zacht aanvoe-
lende sliplaag. Meestal is deze deklaag gedeelte-
lijk of zelfs volledig verdwenen. De kern is beige 
tot grijs. De herkomst van dit materiaal moet 
gezocht worden in de regio tussen Roubaix en 
Bavay, en aan de zuidrand van het ‘bassin de 
Mons’.409 In één van de vakken is een fragment 

dat het terrein reeds in de Augusteïsch-Tiberi-
410

Late terra nigra /’ terra nigra-achtig’ aardewerk

In tegenstelling tot de Belgische waar, is de late 
terra nigra soms wat ruwer en wordt algemeen 
als ‘terra nigra-achtige waar’ omschreven.411 Het 

-
wandige voetkommen. Het type ‘Chenet 342’ 
wordt vaak als overkoepelend type voor de 
voetkommen gebruikt; hiermee worden ver-
schillende vormvarianten van relatief lage, brede 
kommen met een cilindrische of conische voet 
samengevat. Dergelijke kommen zijn gemaakt 

-
gingen. Sommige dunwandige fragmenten van 

baksel, kunnen onder andere op basis van hun 

Volgens Halpaap zijn deze voetkommen ontwik-

van de Belgische waar uit de Flavische periode 
(zoals het type Holwerda BW55); een nauwe re-

-
lar II wijst deze auteur af.412 Erdrich toont echter 
overtuigend aan dat deze aardewerkcategorie 

-
se vormen van handgevormde situlae van het 

-
processen.413 -

414 De eer-

Deze variant komt gedurende de hele 4e eeuw 
voor. In de 5e eeuw n.Chr. verschijnen voetkom-
men met een meer vloeiende vorm en een coni-

een licht gebogen of rechte hals zonder verdikte 
lip. De hals staat nog duidelijk uit, maar hij is 
niet meer scherp van de schouder afgezet. 
De typische versiering bestaat uit vierkante tot 
rechthoekige indrukken die in een vrij regelma-
tige afstand twee horizontaal omlopende ban-

een exemplaar is de versiering tot één band be-

ingedrukte banden, vaak een dunne, zwakke lijn 
verschijnt, is ervan uit te gaan dat hiervoor een 
radstempel of een zogenaamd ‘

’ gebruikt is.415 Op één randscherf is de 
versiering samengesteld uit dubbele of drievou-
dige banden van driehoekige tot kwadratische 

Ook groeven behoren tot het decoratiereper-

-
maakt van een iets bolvormige kom of een bord. 
Deze scherf telt drie horizontale groeven die net 
onder de lip beginnen, met daaronder twee ho-

7.44, 1).

Geverfd aardewerk

tot zwart. De geverfde waar kan zowel oxide-
rend als reducerend gebakken zijn, wat resul-

-

‘technieken’ beschreven: techniek a, b, c en d.416 
Een andere benaderingswijze is het toewijzen 

-
plaats. Te Cuijk-De Nielt is de geverfde waar ge-
produceerd in de regio Keulen (techniek b= wit 
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   Haalebos 1990, 135-136.

   Aangezien de technische verschillen met 

de geverfde waar groot zijn, is deze 

groep als een aparte aardewerkcategorie 

beschouwd. Brunsting rekende de 

metaalglanswaar echter wel tot de 

geverfde waar.

  Brulet, Vilvorder & Rekk 2001, 121-122., 

186; Vilvorder 1999.

 

A.

 

   Er is gekozen om van de kruiken geen 

aparte aardewerkcategorie te maken, 

omdat het moeilijk is om scherven 

(zonder rand) toe te wijzen aan een 

behoeve van functie-analyse is nog 

steeds mogelijk doordat de vorm (kruik, 

honingpot, kom etc.) consequent 

de tafelwaar. Ruwe borden en kommen 

die in de keuken gebruikt werden voor 

het bereiden en bewaren van voedsel, 

worden besproken bij het ruwwandige 

gebruiksaardewerk.

   Brulet, Vilvorder & Rekk 2001, 121-122.

   Vanvinckenroye 1991.

  Deru & Vachard 2002, 479.

baksel en zwarte deklaag) en in de Argonnen 
(techniek c= rood baksel en zwarte deklaag).

-
digd zijn in techniek a (wit baksel met oranje 
deklaag). Aardewerk uit deze categorie werd ge-
produceerd in het Rijnland en kan veelal iets 
vroeger worden gedateerd dan aardewerk in 
techniek b.417 
Techniek b omvat een groep scherven met een 

slechts één scherf verzameld uit een Vroeg-Ro-
meinse context; de overige 95 scherven zijn af-
komstig uit Midden-Romeinse contexten. De 

het type Stuart 10 en bekers van het type Stuart 
2, Stuart 3 en Niederbieber 32. 
De geverfde waar in techniek c is geproduceerd 
in de Argonnen. De elf scherven in deze techniek 

van bekers, waarvan het exacte vormtype niet 
kon worden achterhaald.

Metaalglanswaar

deklaag met een metaalachtige glans.418 In het 
merendeel van de ateliers is een kalkrijke klei 
gebruikt, die qua samenstelling erg lijkt op die 
van terra sigillata.419 De datering bestrijkt in ieder 
geval de 3e en 4e eeuw n.Chr.
In het productiecentrum Trier werden bekers 
met een rode kern en een glanzende deklaag 
vervaardigd. Deze productie staat in de litera-
tuur bekend als techniek d bij de geverfde waar 
volgens Brunsting en Oelmann.420 
De Argonnenbekers worden gekenmerkt door 

zwarte mat-glanzende deklaag.421 In depressie 
26044 zijn twee scherven van Argonnenbekers 

deze scherven en een scherf van een Trierse be-
ker gevonden.

Gladwandig aardewerk

Het oppervlak van gladwandig aardewerk voelt 
glad aan, doordat het is afgewerkt door middel 
van bijvoorbeeld polijsten. Deze wandafwerking 

-
baarheid; het aardewerk wordt namelijk minder 

-
zakelijk uit kruiken, maar ook uit andere vormen, 

en wierookschaaltjes.422 
In de Vroeg-Romeinse contexten op De Nielt is 

de Midden-Romeinse contexten zijn 165 scher-
ven verzameld. Slechts een klein deel van de 
kruiken lijkt te zijn geïmporteerd uit het Rijnland. 
Het overgrote deel lijkt regionaal te zijn vervaar-
digd en wordt gekenmerkt door een wat vuilwit 
baksel en een wat ruw oppervlak. Een meerder-
heid van deze kruiken is bovendien gesmookt. 
De bakselvariatie komt overeen met de baksels 

aardewerk’ en diens varianten.423 Verder onder-
zoek is nodig om een onderscheid te maken tus-

vallen: Heerlen, Tienen, de Maaslandse produc-
tiecentra ter hoogte van de Condroz en de Maas-
landse productiecentra in het huidige Nederland. 
Kenmerkend voor de civitas Tungrorum zijn de 
borden Vanvinckenroye 563, 567-569, de ‘Ton-
gerse’ beker Vanvinckenroye 526-527 en de ge-
smookte bekers Vanvinkenroye 484-488.424 Deze 
vormtypes zijn alle in de 3e eeuw n.Chr. te date-
ren.
Een ander baksel dat duidelijk onderscheiden 
kan worden, is de zogenaamde ‘zeepwaar’. 
Scherven in zeepwaar hebben een zacht opper-
vlak en een poederig baksel. Het is vervaardigd 

-

kwartspopulatie. De herkomst moet in de grens-

V38.7320

1
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V115.13572.1

V35.8617.1

V34.7522.1

V9.2365.1/9.2348.1

V2.3201.1

V10.88.1 
V15.9888.1 

V36.7819.1 V9.2457.1

V14.767.1

V11.6009.1 V33.14927.1

V35.10989.1

V13.614.2

1

2

3

54

6 7

8 9 10
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13

14

1 kom van een onbekend type; 2-10 voetkommen van het type Chenet 342; 11-14 voetkommen van het type Gellep 273. 
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  Willems 2005, 57.

  Bakker 1996, 217-34; Henrich 2006, 98-9.

   Het is weliswaar zo dat een deel van de 

kruikamforen net zo gladwandig zijn als 

kruikamforen in veel mindere mate 

aanwezig zijn, zal dit het percentage van 

de aardewerkcategorieën niet al te zeer 

beïnvloeden (zeker niet wanneer deze 

berekend is op basis van het MAI).

   Van Kerckhove 2014; deze publicatie 

opgravingen van het AAC 

Hadriani.

  Anderson 1981, 95, 103; Willems 2005, 

plaat 11 D.

   Bosman 1997, 232.

   Van Enckevort 2004, 316-8; De Clercq & 

Kerckhove 2006, plaat 12A.

ergens in de regio Bavay.425 Vondsten in dit bak-

en 29 scherven uit waterput 7003. De datering 
van het baksel ligt tussen het midden van de 1e 
en de 2e eeuw n.Chr.426

het Laat-Romeinse aardewerkspectrum, op ba-

van de 4e eeuw n.Chr.427

Kruikamforen en middelgrote standamforen

Uit de Vroeg- en Midden-Romeinse contexten, 

kruik- en middelgrote standamforen. Beide vor-
men worden samen behandeld, omdat zij op 
scherfniveau -zeker als het wandscherven be-

als gevolg van een aantal gemeenschappelijke 
technische kenmerken. Het gaat om aardewerk 
dat doorgaans iets grover is afgewerkt en ruwer 
is dan de gladwandige waar.428 In het geval van 

dan de kruikamforen, maar iets kleiner dan de 
transportamforen.
In de Midden-Romeinse contexten zijn 57 scher-

scherven is vervaardigd in een baksel dat als 
voorlopige verzamelnaam de term ‘Maaslands’ 
krijgt (zie ‘gladwandig aardewerk’ voor meer de-

baksel zijn: Niederbieber 66, Haalebos 8052 en 
de Niederbieber 74. In het baksel ‘Neuwieder 

-
sel is als zodanig voor het eerst bestudeerd en 
beschreven voor de site Voorburg.429

verspreidings- en productiegebied van deze 
kruikamforen, en de overeenkomst van de bak-
selbeschrijving met het Pompejaans rood aarde-
werk uit het productiecentrum Karden, moet de 
herkomst ervan wellicht in de regio ‘Neuwieder 

-

Slechts 1% van het Laat-Romeinse aarde-
werkspectrum (op basis van aantal; 8.2% van 
het totale gewicht) bestaat uit scherven van deze 

bodemfragment en twee wandscherven van één 
reducerend gebakken kruikamfoor. Deze zijn 
verzameld in een Laat-Romeinse kuil (kuil 
26054).

Ruwwandig gebruiksaardewerk

Deze term wordt gehanteerd voor alle ruwe 

deksels, enzovoort. Het gaat om vaatwerk dat 
gebruikt werd in de keuken, maar vaak werden 

omwille van hun inhoud. Zij vormen de hoofd-
moot van het totale aardewerkspectrum. In de 
Vroeg-Romeinse contexten zijn dertien scherven 

Midden-Romeinse contexten 741.

De zogenaamde ‘ ’ 

macroscopisch gemakkelijk te herkennen is. De 
magering bestaat voornamelijk uit afgeronde 
kwartskorrels. De verspreiding van deze waar 
wijst op een productie in het gebied rond Mainz 
en Keulen.430 Deze productie begint vanaf het 
begin van de jaartelling, kent zijn hoogtepunt 
tussen 40 en 70 en loopt door tot het begin van 
de 2e eeuw n.Chr. Vroege exemplaren zijn ken-
merkend voor militaire vindplaatsen, zoals on-
der meer de Vroeg-Romeinse versterking Velsen 
1.431 De meest voorkomende vormen zijn het 
kannetje Stuart 213A, de beker Stuart 204 en de 
pot Stuart 201. 

-

Vroeg-Romeinse huis 8068.

Dit baksel is onder verschillende namen bekend: 
kustaardewerk, terra nigra-achtig, Rupeliaans of 
Waaslands aardewerk.432 Er bestaat een rode 
(oxiderend gebakken) en een grijze (reducerend 

-
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   De Clercq & Degryse 2008, 455-456.

   H. Van Enckevort stelt dat Low Lands Ware 

ook in Zuid-Nederland reeds vanaf de 

uit Nistelrode. Deze structuren worden 

op basis van het aardewerk in de late 2e 

eeuw en 3e eeuw gedateerd, maar op 

basis van oversnijding en oriëntatie toch 

geschaard (Van Enckevort 2007, 144, 

tabel 5.8, tabel 5.15)

   Van Kerckhove 2014.

   Behalve het ‘grijs aardewerk’ uit de 

geselecteerde contexten, zijn tijdens de 

scan extra scherven geselecteerd voor 

deze analyse. Zij zijn niet 

om de verschillende bakselgroepen en 

de typologie op te stellen. De contexten 

van De Nielt zijn onvoldoende geschikt 

gebleken om ieder vormtype en iedere 

bakselvariant te voorzien van een 

zinvolle datering. 

   Willems 1984.

   Verhelst 2001, 45.

   Van Enckevort 2000, 104.

   Collins, Van Enckevort & Hendriks 2009, 

171-99.

   Hiddink 2005a, 203; Hiddink 2005b, 149.

  Hiddink 2010, 167-169.

  Wiepking 2001, 168-169.

 

Van Kerckhove 2006, plaat 11E tot en met 

H. De platen E en G zijn in de publicatie 

omgewisseld.

-
caplaatjes zichtbaar zijn. Volgens De Clercq en 
Degryse is dit aardewerk mogelijk geproduceerd 
in de regio Bergen op Zoom.433 Hoewel dit baksel 
reeds vanaf 70 n.Chr. voorkomt, kan het hoogte-
punt in de verspreiding naar het rivierengebied 
en Zuid-Nederland na ca. 150 n.Chr. geplaatst 
worden.434 De oxiderende variant kan (ook in 
West-Nederland) na ca. 175 n.Chr. gedateerd 
worden.

 gevonden in de huisgreppels van 

zeer waarschijnlijk dat deze scherven als zwerf-
vuil in de greppels zijn terecht gekomen en dus 
niet tot de gebruiksfase van het huis behoren. 
De overige 84 scherven zijn alle in 

-
stig is uit de depressie 26044. Dit vormtype kan 

eeuw, maar lijkt kenmerkend te zijn voor de 3de 
eeuw n.Chr.435 Dit beeld wordt bevestigd op De 
Nielt, doordat in de depressie 28 scherven oxi-
derende -
onder een bodem van een uitgeslagen pot. Een 
ander veelvoorkomend type (zes randen) is de 

van huis 8068 is bovendien nog een kurkurn in 
reducerende 
is niet afgebeeld, omdat het fragment te klein is.

-
naamde T2-randen geïsoleerd en opgemerkt dat 

437 Ver-

Passewaaijse Hogeweg behouden en hier een 

‘regionale grijze variant’ aan toegevoegd, inclu-
sief een summiere beschrijving van het baksel.438 

-
dig gebruiksaardewerk een grote, heterogene 
groep grijsgebakken aardewerk geïsoleerd.439 Hij 
bestempelde deze groep als ‘Bataafs aardewerk’ 
en dateerde dit aardewerk vanaf de Flavische 
tijd tot in de 3de eeuw n.Chr. Samen met Hen-
driks en Collins werkte Van Enckevort in 2009 
een typologie uit en beschreef hij de gemeen-
schappelijke bakselkenmerken van deze waar.440 
Hiddink benoemt dit scala aan grijze baksels met 
de term ‘grijs aardewerk’ en stelt dat het aarde-
werk ergens in het rivierengebied, de regio Nij-
megen of de Maaskant is geproduceerd.441 In zijn 
publicatie ‘Romeins aardewerk van de Zuid-Ne-
derlandse zandgronden’ zet Hiddink alle vorm-
types, die hij in eerder uitgewerkte opgravingen 

442 Wiepking, ten-

bedoelde grijze varianten als de baksels Rgrijs 1, 
Rgrijs 2 en Rgrijs 3.443 
Voor Tiel-Passewaaij en Huissen-Loostraat is dit 
regionaal, reducerend gebakken aardewerk iets 
nader bekeken. Voor beide vindplaatsen kon 
worden vastgesteld dat de periode tussen circa 

grote variatie aan grijze baksels, terwijl late 2e-
eeuwse en 3e-eeuwse contexten nagenoeg uit-
sluitend uit de variant Willems T2 bestaan (zie 
verder).444 Om echt uitsluitsel te krijgen over de 
ware achtergrond van deze zeer heterogene 
bakselgroep is een gedegen bakselonderzoek 
nodig, waarbij alle scherven op basis van analyse 
onder de binoculair worden beschreven. Vervol-
gens zou een selectie gemaakt moeten worden 
voor slijpplaatanalyse van iedere onderscheiden 
bakselgroep. Bij beide analysemethodes (macro-
scopische en microscopische beschrijvingen) 
worden andere parameters beschreven en beide 

1

V92.42.1
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   Aangezien er geen geld ter beschikking 

auteur van dit hoofdstuk weliswaar geen 

slijpplaten of chemische analyses 

kunnen laten vervaardigen.

 

8.16.

   De overeenkomsten met Bakselgroep B 

zijn groot; beide zijn wellicht 

vervaardigd in de regio Cambrai 

(Clotuche & Willems 2007, 275-294). Met 

voor de onderlinge communicatie en 

uitwisseling van gegevens over het 

reducerende gebruiksaardewerk in de 

regio Nord-Pas-de-Calais/Picardië en 

   Clotuche & Willems 2007, 275-294.

  Clotuche et al. 2010, 171-188.

  Clotuche et al. 2010, 171-188.

methodes hebben dus een andere informatieve 
waarde. Slijpplaten zijn echter relatief duur en 
het is onmogelijk om van iedere scherf een slijp-
plaatje te laten maken. Daarom verdient het de 
voorkeur om voor consumptiesites de groepen 
die onderscheiden zijn op basis van macroscopi-
sche analyse te checken met een selectie aan 
slijpplaten. Vervolgens wordt er, indien mogelijk, 
een vergelijking gemaakt met productiemateri-
aal van centra die in aanmerking komen om een 
match te vormen. In het geval Cuijk-De Nielt zou 

-
cus Cuijk een logische match zijn. Indien een 
bakselgroep zowel macro- als microscopisch 
overeenkomt met een productieplaats, dan 
wordt dit idealiter nog gecontroleerd met che-
mische analyse.445 
In dit rapport zijn de bakselvarianten van deze 
heterogene groep enkel macroscopisch beschre-
ven en is per variant een overzicht gegeven van 

-
scopische beschrijvingen na analyse door de bi-
noculair, met een vergroting tot 60x. Een eerste 
resultaat van deze analyse is dat een groot deel 
van het grijze aardewerk grote overeenkomsten 
vertoont (zowel qua baksel als qua typologie) 
met producties uit Noord-Frankrijk, meer be-
paald in de regio Cambrai. Voor een aantal bak-
selgroepen kan geen uitspraken worden gedaan 
over de herkomst en er kan voor deze groepen 
niet uitgesloten worden (maar vooralsnog ook 
niet bevestigd worden) dat het om regionale 
producties gaat. Het valt op dat de meeste 

ook in Nistelrode zijn afgebeeld bij de groep 
‘grijs aardewerk’.446 Hieruit kunnen we voorzich-

Binnen deze bakselgroep is de pasta heel erg 

kwartsfractie aanwezig. De grote kwartsfractie is 
slecht gesorteerd, subafgerond en doorzichtig. 
De kwarts is redelijk groot qua afmeting (0,5 tot 
2 mm). Verspreid zijn lichtgrijze argilietbrokjes te 

-

te puntjes zichtbaar op de breuk. De herkomst 
van dit baksel moet hoogstwaarschijnlijk niet in 
het huidige Nederland gezocht worden. De ken-
merken van de pasta en de klei wijken immers 
compleet af van de baksels die toe te schrijven 
zijn aan het Nederlandse Maasgebied. Mogelijk 
moet de herkomst eerder in Noord-Frankrijk ge-
zocht worden.447 Een vergelijking met slijpplaat-
jes van Noord-Franse productiemateriaal is ech-

baksel zijn enkel kommen van het type Stuart 

hebben -voor de regio Cambrai- de varianten 
van de kom Stuart 210 aangeduid als het type 
M2.448

Het oppervlak van de scherven uit deze groep is 
donkergrijs; daaronder bevindt zich een bleek-
grijze laag, terwijl de kern weer zeer donkergrijs 
is. De kern kan in sommige gevallen echter ook 

-
ta bevat een veelvuldig aanwezige, zeer regel-
matig verspreide kwartsfractie van subhoekige 

voelen ‘schuurpapierachtig’ aan door de rijke, 

lichtgrijze, licht afgeronde argilietbrokjes te zien, 
die zeer onregelmatig verspreid zijn en een 

-
ren hebben deze karakteristieke argilietbrokjes 
echter niet. De structuur van de matrix en de 
verdeling en aard van de inclusies zijn aanwijzin-
gen dat deze bakselgroep wellicht niet in de 
Maasregio is geproduceerd. De bakselbeschrij-
ving komt goed overeen met die uit de regio 
Cambrai. Een vergelijking met slijpplaatjes van 
Noord-Frans productiemateriaal is echter nodig 

Het vormenspectrum leunt dicht aan bij dat uit 
Noord-Frankrijk (Nord-Pas-de-Calais en Picar-

449 De bakselbeschrijvingen en de vormtypes 
450 

Veelvoorkomend zijn kommen die aanleunen bij 
-

men worden in de regio Cambrai aangeduid als 
het type M2. Ook kommen zoals het type Hol-
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  Clotuche et al. 2010, 171-188.

11-12). Zij zijn het equivalent van het vormtype J3 

Dergelijke kommen komen zowel in de regio van 

regio Cambrai veelvuldig voor en worden in de 
Franse literatuur aangeduid met het type J5.451 

de regio Cambrai zijn equivalent in het type A. 
Tot slot is er ook een kurkurn in dit baksel aan-

Binnen deze bakselgroep zijn zowel het opper-

soms een rode schijn. De pasta is zachter gebak-

een onregelmatigere breuk dan bakselgroepen 
A, B en T2, doordat de kwartsfractie iets grover 

De kwartsfractie is gemiddeld 0.3 mm en is over-
vloedig aanwezig, maar vrij onregelmatig ver-

tot ongeveer 0.5 mm. De scherven voelen erg 
‘schuurpapierachtig’ aan als gevolg van de rijke, 

Af en toe komen kommen van het type Stuart 
-

7.48, 2 toont een rand van een pot van het type 
Willems T2. Alle overige scherven lijken te beho-
ren tot het type Hiddink K, wat een mogelijke 
voorloper zou kunnen zijn van het vormtype 
Willems T2. Er zit behoorlijk wat variatie in het 
type Hiddink K, wat erop zou kunnen wijzen dat 
deze productie nog niet gestandaardiseerd is. 
Dit vormtype komt veelvuldig voor in Zuid-Ne-

derland. 

Dit baksel en de breuk zijn (licht)grijs, met soms 
een donkere schijn. Het baksel lijkt sterk op dat 

beter verdeeld en gesorteerd dan in bakselgroep 

ligt op 0.125 mm en loopt op tot 0.5 mm. De 
kwarts is subafgerond tot subangulair. De pasta 

-

ijzerrijk, wat te zien is aan de zwarte puntjes die 
hier en daar te zien zijn op de breuk.

Hetgeen als eerste opvalt met betrekking tot 
deze bakselgroep, zijn de grote klonten argiliet 
en potgruis die zich veelvuldig in de klei bevin-
den. Deze inclusies zijn tot 3 mm groot. De pasta 
is echter vergelijkbaar met die van groep B. Ook 

en een veelvuldig aanwezige, zeer regelmatig 
verspreide kwartsfractie van subhoekige kwarts, 

-
bolletjes te zien op de breuk. Het oppervlak is 

De structuur van de matrix en de verdeling en 
aard van de inclusies zijn aanwijzingen dat deze 
bakselgroep wellicht niet in de Maasregio is ge-
produceerd. Mogelijk moet de herkomst in 
Noord-Frankrijk gezocht worden. Een vergelij-
king met slijpplaatjes van Noord-Frans produc-

bevestigen. Ook het vormenspectrum past op-

regio Cambrai), kommen zoals Holwerda BW 55 
(type J4 uit de regio Cambrai) en een kom zoals 

-
brai).

donkergrijze kern, en is zachter gebakken dan de 
vorig beschreven bakselgroepen. De kwarts is 
rijk aanwezig en is iets minder goed gesorteerd 

de andere bakselgroepen. Deze kwarts komt 

V86.16663

1

gebruiksaardewerk. Vormtype van ‘bakselgroep A’. 
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  Een ruwwandige, reducerend gebakken 

nader worden bepaald.

   Voor een uitvoerige bakselbeschrijving 

zie de publicatie over de opgraving van 

Kerckhove 2014.

duidelijk door het oppervlak van de scherven 
heen. In dit baksel zijn, naast een kom zoals Stu-

-
meld met een uitstaande rand. Alle vormen lij-
ken wat lomp te zijn uitgevoerd. De structuur 
van de matrix en de verdeling en aard van de in-

T2-baksel, maar komen echter ook niet overeen 
met de Noord-Franse bakselvarianten. Ook het 
vormtype is veelvoorkomend in een zeer grote 

Over de herkomst van dit baksel kan vooralsnog 
weinig gezegd worden.

Binnen deze bakselgroep is de pasta dezelfde als 
van groep C. Er is echter een grove kwarts- of 
steengruisfractie toegevoegd, die tot 2 mm 
groot kan zijn. Het vormenspectrum is beperkt 

Hiddink type F. De uitvoering van de randvorm is 
echter aanzienlijk gevarieerd.

De kern van dit baksel is donkergrijs, terwijl de 
laag onder het donkergrijze oppervlak lichtgrijs 
is. Dit baksel bevat heel veel, goed verdeelde 

0,1 tot 0,3 mm. De pasta vertoont langgerekte 
-

baar zijn, zijn ijzerkorreltjes. In dit baksel zijn een 

-

De productie van deze aardewerkgroep is wel-
licht in de regio Cambrai te plaatsen. Een verge-
lijking met slijpplaatjes van Noord-Franse pro-

te bevestigen.

Tot deze groep behoort slechts één scherf van 

kern als het oppervlak van de scherf zijn donker-
-

regelmatige breuk en een overvloedige aanwe-
zigheid van subafgeronde kwarts die 
onregelmatig verdeeld en gesorteerd is. De 

Een groot deel van het ruwwandig oxiderende 
gebruiksaardewerk is mogelijk in de Nederland-
se Maasvallei geproduceerd, mogelijk in de om-
geving van Cuijk. Deze hypothese is hier niet in 
detail uitgewerkt, omdat dit niet binnen het doel 
van deze rapportage viel.

Ruwwandig gebruiksaardewerk uit de Laat-

Romeinse tijd

Het ruwwandige gebruiksaardewerk beslaat met 
29 scherven 10% van het Laat-Romeinse aarde-
werkspectrum. Opvallend is dat het aardewerk, 
op een misbaksel (V70.20129)452 na, uitsluitend 
gemaakt is van baksels die op import wijzen. 

Verschillende baksels kunnen worden geassoci-
eerd met productiecentra in het Rijn- en Eifelge-
bied. Deze baksels zijn echter slechts door uit-
voerig onderzoek met slijpplaten scherp te 

productiecentra. Bij het bekijken van een verse 
breuk onder de loep, kan een aantal gemeen-
schappelijke kenmerken worden geconstateerd. 
Zo wordt het gele, lichtbruine, oranje tot rode 

soms slecht gesorteerd. Zij bestaan uit een grote 
hoeveelheid, soms geclusterde, bontgekleurd 
kwarts met af en toe ijzeroxide, rotsfragmenten 

Twaalf fragmenten kunnen op basis van deze 

deels niet nader kunnen worden gedateerd dan 

een randscherf van een Kielschüssel van het type 

Twee exemplaren kunnen waarschijnlijk aan het 
begin van de 4e eeuw n.Chr. geplaatst worden; 

9) en een bord van een type zoals Niederbieber 
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   Bakker 1996, 217-234; Henrich 2006, 

98-99.

 

   Voor een uitvoerige bakselbeschrijving 

zie de publicatie over de opgraving van 

Kerckhove 2014.

   Pirling 1960-1963, 67.

de 4e eeuw n.Chr.
Daarnaast omvat het vormenspectrum vier ruwe 

-
nen, dankzij de recente uitwerking van het type 
door Bakker en Henrich, in subtypen worden on-
derverdeeld en zeer scherp worden gedateerd.454 
Volgens deze chronologische indeling worden de 

de vroege 4e eeuw n.Chr. geplaatst. De pot van 
-

ode tussen 330 tot 365 voor, terwijl de pot Alzei 

derde kwart van de 4e tot in de vroege 5e eeuw 
n.Chr verschijnt. 
Bij de waarschijnlijk jongste scherf van deze bak-
selgroep, gaat het om een randscherf van een 

zijn die misschien te plaatsen is tussen de kom 
van het type Haalebos 2118-2119 uit Nijmegen-

Merovingische kom.455

In de regio ‘Neuwieder Becken’ kan een aantal 
productieplaatsen worden verondersteld; de 
meest bekende is Urmitz-Weißenturm. De her-
komst of toewijzing van een baksel tot een spe-

-
logisch en fysisch-chemisch onderzoek worden 
bepaald. Bij het bekijken van een verse breuk 
onder de loep kan een aantal eigenschappen 
worden vastgesteld. Het lichtgrijze of licht roze 

-

Deze bakseleigenschappen kunnen bij een oor-
fragment en drie randscherven worden vastge-
steld. De randscherven hebben deel uitgemaakt 

scherven niet nader worden gedateerd dan in de 
-

ling een beperkte gebruiksperiode en kan wor-
den gedateerd in de periode tussen 300 tot 350 
n.Chr. 457

V86.16659

V111.19450

V37.13555

1

2

3
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   Glauben, Grünewald & Grunwald 2009, 

150.

   Voor een uitvoerige beschrijving, zie ook 

Redknap 1999, 58.

   Bakker 1996, 217-234.

   Henrich 2006, 98-99.

   Met dank aan de expertise van A. 

Glauben, M.A. RGZM (Römisch-

Germanisches Zentralmuseum) Mayen, 

Archeologie und Technikgeschichte).

   Bakker 1996, 217-234; Henrich 2006, 

98-99.

Het aardewerk uit Mayen was door de bakselsa-
-

sistent en daardoor, sinds de vroege 4e eeuw n.
Chr., een gewild importproduct. Pas door de op-
komst van steengoed verloor dit productiecen-
trum van de Mayener waar zijn betekenis voor 
de export.458 Helaas kan de zekere toewijzing 
aan het productiecentrum in Mayen slechts met 
een slijpplaatonderzoek worden aangetoond. 
Daarom wordt er van uitgegaan dat het aarde-

uit de omgeving van Mayen. Het gele, grijsbruine 
of rode baksel is compact en heel hard gebak-
ken; de inclusies bestaan uit afgeronde rood-

-
kanische rotsfragmenten.459

Deze bakselgroep wordt in de Laat-Romeinse 
periode op De Nielt vertegenwoordigd door 
twaalf aardewerkfragmenten met een totaal ge-

-

vier kommen. Met het oog op hun herkomst, in 
combinatie met de typologische toewijzing, kun-
nen deze exemplaren als volgt worden gedeter-
mineerd. Tot het oudste exemplaar behoort de 
randscherf van een pot van het type Niederbie-

van het werk van Bakker460 en Henrich461 worden 
gedateerd in het derde kwart van de 4e eeuw n.
Chr. Opvallend is een vakvondst, vondstnummer 
4.734, die, ondanks de voor een pot opmerkelijk 

-

7.57, 5). Dit is een gidsfossiel voor de 5e eeuw, 
waaruit zich de vroegmiddeleeuwse  
hebben ontwikkeld.462 

kommen van het type Alzei 28 door Bakker en 
Henrich bekeken. 463 Het resultaat van hun on-
derzoek is een meer precieze indeling in subty-

V93.11631

V86.16569

V32.10611

V93.11611

V85.17446

1

2

3

4

5



305
—

pen, die een scherpere chronologische toewij-
zing mogelijk maakt. De kom van het type Alzei 

de 4e eeuw n.Chr. De gebruiksperiode van de 
-

lijktijdig met de gebruiksperiode van de pot van 
het type Alzei 27-3 en dateert in de periode tus-
sen 330 tot 365 n.Chr. De kom van het type Alzei 
28-3 verschijnt in de regeringsperiode van keizer 
Valens, namelijk tussen 364 en 378 n.Chr. 

tot het type Alzei 29 en dateert in de tweede 

Wrijfschalen

Wrijfschalen, of mortaria, zijn gebruikt voor het 
-

een bewijs voor romanisering, aangezien het een 
vorm is die pas zijn intrede doet na de komst van 
de Romeinen. Te Cuijk-De Nielt zijn 26 scherven 

in drie grote bakselgroepen.  
Het makkelijkst te herkennen baksel is dat uit 

beige baksels die overvloedig gemagerd zijn met 

wrijfschalen komen voor vanaf het einde van de 
1e eeuw tot in de 3e eeuw n.Chr. en zijn vaak ge-
stempeld. Ze zijn uitvoerig beschreven door Wil-
lems.464 -
stig uit Bavay; hiervan konden drie randen 
toegekend worden aan het type Vanvinckenroye 
352.
Zeven scherven kunnen toegeschreven worden 
aan de ‘Maaslandgroep’ (zie ‘gladwandig aarde-
werk’). Er konden geen vormtypes onderschei-
den worden.
Een kleine hoeveelheid fragmenten van wrijf-
schalen met verticale rand, kan toegewezen 
worden aan het Rijnland.

V7.3545

V39.12125

V13.785

V86.15691

V84.15385
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   Willems 2005, 24-25.

  Hiddink 2010, 215.
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   Hiddink 2010, 215.

   Voor een bakselbeschrijving, zie Brulet, 

Vilvorder & Rekk 2001, 121-122.

Dolia

een inhoud hebben tot ongeveer 200 l.465 Meest-
al zijn de grote exemplaren op een traag draai-
end wiel vervaardigd en worden ze gekenmerkt 
door een grof baksel met veel potgruismagering; 
het zogenaamde ‘doliumbaksel’. Dit baksel 
komt zeer veel voor in de Vroeg-Romeinse tijd, 
maar is ook later nog te vinden. In de Midden-

baksel verzameld en in de Vroeg-Romeinse con-
texten vijf scherven. Veel exemplaren zijn relatief 
klein en hebben een inhoud van 5 tot 15 l.466 In 
Zuid-Nederland -maar ook in het rivierenge-
bied- zijn talrijke van dergelijke kleine dolia aan-

-
digd. Een veelvoorkomend productiegebied is 
het Belgische Maasland; deze dolia hebben een 
zeer wit baksel met vaak, al dan niet geïnciseer-

467 Ook te Cuijk-De Nielt zijn voor-

komt echter ook de ‘regionale Maaslandse’ vari-
ant voor. Deze herkomst is aan te tonen doordat 
het oxiderende baksel dezelfde kenmerken ver-

-
werk. In de Midden-Romeinse contexten van De

 Nielt zijn 55 scherven verzameld van kleinere 
gedraaide dolia. De meerderheid hiervan is ook 

het regionaal grijze aardewerk.
In één Laat-Romeinse context (kuil 26050) is 

oxiderend aardewerk van het type Stuart 147 

langgerekte gaatjes en is verschraald met iets 
-

tige kwarts in verschillende formaten. Op basis 
van deze bakseleigenschappen kan ervan wor-
den uitgegaan dat dit dolium vervaardigd is in 
een productiecentrum binnen het Rijn- en Eifel-
gebied.

Amforen

Amforen zijn grote transportcontainers die door 
hun vorm geschikt zijn voor de lange afstands-
handel. Zij werden over zee vervoerd en vervol-
gens bereikten de amforen via landwegen hun 
uiteindelijke bestemming. Van de negentien am-
foorscherven die er in de geanalyseerde contex-

V96.19150

V4.1520

1

2

V92.18604
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type zoals Rednap 23; 6 kom van het type zoals Haalebos 2118-2119/Merovingische kom uit Grave, Escharen; 7 bord 

type zoals Holwerda BW 94. 
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   Heeren 2006, 92-102.

   Van Kerckhove 2009a, 151-155.

   Van den Broeke 1987a, 32; Van den 

Broeke 1987b, 111-112.

  Taayke 2002.

van olijfolieamforen Dressel 20. De overige drie 
scherven konden niet toegewezen worden aan 
een type of baksel. Dressel 20 amforen hebben 
een baksel dat gemagerd is met veel grof zand 
en zijn geproduceerd in Baetica (Zuid-Spanje), in 
de vallei van de Quadalquivir. 

7.4.4  Beschrijving van de aardewerkcon-

texten uit de Vroeg-Romeinse tijd

Van de contexten die voor dit hoofdstuk zijn ge-
analyseerd en beschreven, stamt één huis uit de 
Vroeg-Romeinse tijd. Verder zijn drie kuilen ge-
dateerd in deze periode; zij vallen op doordat zij 

‘speciale depositie’ geïnterpreteerd kan worden 
(zie ook ‘conclusie’, paragraaf 7.4.6, beantwoor-
ding onderzoeksvraag 1).

 
In deze kuil zijn 82 scherven handgevormd aar-
dewerk verzameld met een gewicht van 1147 g 

vroegste fase van Tiel-Passewaaij468 -
malsen-Hondsgemet (fase D)469, Oss-Ussen fase 

M470 en de eerste fase van Wijk bij Duurstede-De 
Horden (vormen A en B).471 Deze kuil is wellicht 
te dateren in de Augusteisch-Tiberische periode. 
Aanwijzingen hiervoor zijn de parallellen van de 
vormtypes met contexten uit voorgenoemde 

-
dewerk en het feit dat de meerderheid van de 
scherven is gemagerd met zand (90%). Deze 
mageringswijze is op De Nielt niet gebruikt voor 
het prehistorische handgevormde aardewerk en 

vaak gebruikte manier van mageren voor Vroeg-
Romeins handgevormd aardewerk. Mogelijk 
hebben we bij deze kuil te maken met een speci-
ale depositie, want de vele scherven zijn weinig 
gefragmenteerd en bovendien is er een nage-

Het aardewerk uit deze kuil is in ieder geval ou-
der dan dat uit huis 8068 en kuil 26048.

Dit huis met kelderkuil kan op basis van het aar-
dewerk vroeg in de Romeinse tijd gedateerd 
worden. De jongere aardewerkcomponent uit de 
nazak (S90.50, laag 1) wordt besproken in para-
graaf 7.4.5. In de sporen die tot het huis behoren 
zijn in totaal 157 scherven met een gewicht van 
1499 g verzameld. Opvallend is dat bijna alle 

-

V35.8857.1

V11.5680.1

V12.5480.2

1

2

3
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V13.790.1

V135.11401.1
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32/33; 6 kom van het type 28-1; 7 kom van het type Alzei 28-2; 8 kom van het type 28-3; 9 kom van het type Alzei 29. 
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overeen met fase 1 van huis 8 uit Tiel-

Passewaaij. Het Tielse huis kent 

weliswaar twee fases en uit de tweede 

fase komt een grote hoeveelheid 2e 

eeuws aardewerk. Uit de eerste fase is 

echter een scherf van een terra nigra-

in de 1e eeuw gedateerd worden en van 

ieder geval in de Claudisch-Neronische 

periode in Cuijk zijn geproduceerd. 

gaat om contaminatie door zwerfvuil of opspit, 
aangezien dit handgevormde aardewerk weinig 
verwering en fragmentatie vertoont. Bovendien 
zijn de enige twee randen uit deze structuur 

In de hoek van greppel S91.83 is bovendien een 
onthoofde handgevormde pot (V91.202) aange-

en kon achteraf niet meer gereconstrueerd wor-
den. Wel kon worden vastgesteld dat het exem-

-

-
bouwtype II, die goed passen binnen de fases L 

geïnspireerd te zijn op een terra rubra-beker. De 
meerderheid van het handgevormde aardewerk 
is met zand gemagerd en geglad. Deze wijze van 
mageren en de technische afwerking, is volledig 
afwijkend in vergelijking met het dat van het 
prehistorische aardewerk van De Nielt. Het sa-
menstellen van een apart overzicht met de per-
centages van de kenmerken van het handge-
vormde aardewerk, is niet heel zinvol, aangezien 

-
stig zijn van één pot. Het  van deze context 
is, met andere woorden, te klein om de percen-
tages te vergelijken met andere contexten, met 

het doel een exacte datering binnen de Vroeg-
Romeinse tijd te bepalen. Het randfragment van 
de kurkurn, de wandscherf 

, de fragmenten van de dolia en de ter-
ra nigra, passen goed binnen een Vroeg-Ro-
meins aardewerkcomplex.472 Er zijn geen andere 

datering dan Vroeg-Romeins dus niet worden 
bepaald. Door de aanwezigheid van doliafrag-
menten en  is wel 
duidelijk dat het aardewerk uit dit huis jonger is 
dan dat uit kuil 26043. De datering van dit aar-
dewerkcomplex wordt daarom tussen ca. 30 en 
70 n.Chr. geplaatst.

In deze kuil zijn 155 scherven handgevormd aar-
dewerk verzameld met een gewicht van 2888 g. 
Ze bestaan uit 10 MAI en het EVE is 148%. Twee 

-
vaardigd is in het kenmerkende doliumbaksel. 
Het EVE van het dolium is 10%. Wederom gaat 
het om een kuil waarin compleet aardewerk is 
gedeponeerd, in dit geval twee potjes. Ongeveer 
40% van de scherven is gemagerd met zand en 
potgruis; 34% is alleen gemagerd met potgruis, 
25.5% is alleen gemagerd met zand en 0.5% is 
gemagerd met organische inclusies. De scherven 
zijn veelal glad afgewerkt. Eén van de complete 

7.61, 2). Verder is in deze kuil ook een bodem-

V13.625.5

1
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Geldermalsen-Hondsgemet (Van 

Kerckhove 2009a, 158-160); Tiel-

Passewaaij (Van Kerckhove 2006, 113), 

fasen M en N in Oss-Ussen (Van den 

Broeke 1987b, 111).

   Van Kerckhove 2006, 111-116.

   Van Kerckhove 2009a, 158-162.

   Van den Broeke 1987a, 32; Van den 

Broeke 1987b, 111-112.

-
vaardigen van kaas. De aardewerkkenmerken en 

-
ding 7.61, 3, wijzen op een datering in de Clau-
disch-Neronische periode.473 De aanwezigheid 
van het doliumfragment past goed binnen dit 
beeld. Dit komt ook goed overeen met de eerste 
resultaten uit de recente opgravingen te Cuijk-
Heeswijkse Kampen door VUhbs. Tijdens de 
waardering van het aardewerk uit deze laatste 
opgraving, is in een Claudisch-Neronisch huis 
eveneens een grote hoeveelheid dolia aange-

-
gevormd aardewerk met biconische vormen. Dit 
aardewerkspectrum komt goed overeen met 
Claudisch-Neronische aardewerkcomplexen uit 
Tiel-Passewaaij (context D)474, uit Wijk bij Duur-
stede-De Horden (met name de equivalent van 

(fase F).475 De kenmerken passen ook binnen het 
beeld dat Van den Broeke schetst voor het 
Vroeg-Romeinse aardewerk uit Oss-Ussen.476 Er 
zijn geen andere daterende vondsten aangetrof-
fen in deze kuil.

In deze kuil is één complete handgevormde pot 

afgebroken. De wand is slordig geglad en de ma-
gering bestaat uit een combinatie van zand en 

worden in de Vroeg-Romeinse tijd, op basis van 
de technische kenmerken en de vorm. Het be-

geen verdere uitspraken gedaan kunnen wor-
den, aangezien geen andere vondsten zijn aan-

7.4.5   Beschrijving van de aardewerkcon-

texten uit de Midden-Romeinse tijd

In dit huis zijn 72 scherven met een gewicht van 
-

de beker van het vormtype Stuart 2 is als bouw-

huis. In de wand is een gaatje aanwezig, dat mo-

1

2 

3 4

V4.1957.1

V4.1938.1V4.1961.2

V4.1961.1
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  Mondelinge mededeling Constanze 

Höpken.

Hadriani zijn hiervan verschillende 

om het bekertje onbruikbaar te maken voor ‘ge-
wone consumptie’. In de ovens van Keulen zijn 
ook kruiken gevonden waarin na het bakken 
gaatjes waren aangebracht.477 Dergelijke gaatjes 
zijn ook vaak aanwezig bij aardewerk uit graven 
of andersoortige speciale deposities.478 De beker 
van De Nielt dateert tussen ca. 90 en 180 n.Chr. 
Het overige materiaal is zeer gefragmenteerd en 
bestaat voor een groot deel uit zwerfvuil, getui-
ge het grote aandeel kleine verweerde handge-

-

Drag. 37 en een terra nigra-kom in zeepwaar van 

gebruik van dit huis in ieder geval rond 100 n.Chr.

In deze waterput zijn in totaal 460 scherven met 
een totaal gewicht van 4601 g verzameld en ge-

MAI en het EVE is 378%. Het samenstelling van 
het aardewerkcomplex uit alle vullingen lijkt vrij 
homogeen te zijn. De vormtypes en baksels wij-
zen op een datering in de late 2e eeuw n.Chr., 
met een aantal oudere scherven. Binnen de ge-
verfde waar domineert het aardewerk uit Keu-
len. De beker Stuart 2 en het bord Stuart 10 da-
teren in de 2e eeuw, maar de beker Niederbieber 

bevestigd door het fragment geverfde waar uit 

1

2 

3

4

5
6

7

V90.42.1

V90.127.1

V90.25.8

V111.19312.1

V111.19298.2V111.19306.2

V90.33
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  Haalebos 1990.

 

gedateerd. Door het aardewerk echter te 

bestuderen per goed gedateerde context 

wordt het echter steeds aannemelijker 

dat dit een vormtype is die kenmerkend 

is voor de 3e eeuw, zie Van Kerckhove 

2014 voor argumenten en voorbeelden.

de Argonnen, die in onze streken pas voorkomt 
na ca. 150 n.Chr.479 Ook de imitatie van de beker 
Niederbieber 32, uitgevoerd in gladwandig ge-
smookte waar, sluit aan bij deze datering. Dit 
geldt ook voor de ruwwandige vormtypes: de 

-

pot Willems T2. Ook het zogenaamde T2-baksel 
is kenmerkend vanaf de late 2e eeuw n.Chr. Op-
vallend is wel dat de wellicht regionaal geprodu-

-
rend) zeer overvloedig aanwezig is in deze 
context, wat in ieder geval een indicatie is dat dit 
baksel in de late 2e eeuw n.Chr. voorkomt, en 
dat de vormtypes Hiddink K en L (zowel in de va-

periode. De sigillata is, op twee scherven zwerf-

lastig om een onderscheid te maken tussen laat 
2e-eeuwse en 3e-eeuwse contexten. Voor deze 
waterput wordt echter uitgesloten dat het gaat 
om een 3e-eeuws aardewerkspectrum. Er is im-
mers een aantal grote verschillen met contexten 
van De Nielt die ontegensprekelijk in de 3e eeuw 
konden worden geplaatst (zie huis 8027 en de-
pressie 26044). In ieder geval kan hier het ont-

480

Tabel 7.39  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit huis 8068.

structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

8068 90 59 Briquetage dikwandig geel - - 1 3 0 0

8068 90 59 Dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 2 83 0 0

8068 90 59 Handgevormd - - - 35 333 1 3

8068 90 59 Ruwwandig reducerend - - - 6 67 0 0

8068 90 59 Ruwwandig reducerend - - 1 5 0 0

8068 90 59 Terra nigra - - - 1 2 0 0

8068 91 81 Handgevormd - - - 1 6 1 3

8068 91 82 Rijnlands beker - 1 2 0 0

8068 91 82 Handgevormd - - - 1 4 0 0

8068 91 82 Ruwwandig reducerend Low Lands Ware, reducerend - - 1 4 0 0

8068 91 82 Ruwwandig reducerend Willems T2-baksel - - 1 7 0 0

8068 91 83 - kruik - 1 15 0 0

8068 91 83 Handgevormd - - - 86 864 0 0

8068 91 83 Ruwwandig oxiderend - - - 1 18 0 0

8068 91 83 Ruwwandig reducerend Low Lands Ware, reducerend - - 1 13 0 0

8068 91 89 Handgevormd - - - 4 13 0 0

8068 91 93 Handgevormd - - - 5 16 0 0

8068 91 93 Ruwwandig reducerend - - - 2 31 0 0

8068 91 111 Handgevormd - - - 1 3 0 0

8068 91 113 Handgevormd - - - 3 6 0 0

8068 91 118 Dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 1 3 0 0

8068 91 118 Handgevormd - - - 1 1 0 0

Totaal 157 1499 2 6
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In de nazak van dit huis zijn in totaal 85 scherven 
met een totaal gewicht van 1 500 g verzameld. 
Het materiaal is duidelijk jonger dan het aarde-
werk uit de sporen van het huis zelf en het spec-
trum is ook aanzienlijk meer heterogeen qua da-
tering. Het meeste aardewerk is algemeen in de 
Romeinse tijd te dateren. De pot Niederbieber 

2e eeuw, terwijl de terra nigra-kom in zeepwaar 
tussen ca. 90 en 160 n.Chr. dateert. Een fragment 
van een voetkom dateert dan weer in de 3e of 4e 
eeuw n.Chr. Het is duidelijk dat het gaat om aar-
dewerk dat na de gebruiksfase van het huis in 
deze nazak is terecht gekomen; de nazak kan 
dan ook als een soort ‘ ’ beschouwd 
worden.

Het aardewerk uit deze beide structuren is hier 
samen behandeld, aangezien het eigenlijk om 
dezelfde depressie gaat. Deze diepte in het ter-
rein is door een blowout ontstaan (zie fysische 

-
pressie is humeus en er is een scherpe overgang 
te zien van de ondergrond naar de vulling. Dit is 
te wijten aan het feit dat er in de loop van de tijd 
een ven is ontstaan. De datering van het aarde-
werk wijst erop dat het ven zich ontwikkeld 

In totaal zijn 726 scherven verzameld met een 

-
stig van 152 MAI en het EVE is 1103%. In vergelij-
king met alle andere beschreven contexten valt 
meteen op dat de fragmentatie van het aarde-

dat in de loop der tijd in de depressie is terecht 
gekomen. Bovendien is de datering van het aar-
dewerk zeer homogeen. Hoewel het meeste aar-

de 3e eeuw n.Chr., lijkt het toch wel duidelijk om 
een 3e-eeuwse context te gaan. Aanwijzingen 
hiervoor zijn de terra sigillata-wrijfschalen Drag. 
45, de middelgrote standamforen uit de regio 

, de late 
vormtypes binnen het grijze T2-baksel, de late 
bekertypes binnen de geverfde waar (Niederbie-
ber 32, Stuart 3), de geverfde waar uit de Argon-
nen, de Tiense gesmookte borden en de scher-
ven metaalglanswaar. Argumenten voor de 
3e-eeuwse dateringen van deze baksels en 
vormtypes zijn reeds besproken in paragraaf 
7.4.3. Binnen het aardewerkspectrum bevindt 
zich weliswaar een oudere component, maar 
deze kan duidelijk als intrusief worden be-
schouwd, aangezien de fragmentatie een stuk 
hoger ligt en er nauwelijks randen zijn gevonden 
tussen dit oudere materiaal (onder meer hand-
gevormd aardewerk, kurkurnen en de kruik in 
zeepwaar). Zeer opvallend is dat er in deze de-
pressies een aantal speciale deposities kan wor-

V44.9696.1

V40.8398.1
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   Ball, Arnoldussen & Van Hoof 2001, 20-

21. 

   Vanvinkenroye 1991, 120.

   Hiddink 2010, 152.

den herkend. In de eerste plaats zien we een pot 

is er een uitgeslagen bodem in oxiderende 

eerder onderzoek door Archol zijn in deze de-
pressie voorts ook een wijnzeef en een aarde-
werken gezichtsmasker gevonden.481 Verder zijn 
onder meer een pijlpunt en een sleutel met de 
kop van een sater verzameld uit deze context. 
De combinatie van vondsten vertoont kenmer-
ken van een speciale depositie. 

In de sporen van dit huis zijn 229 scherven ver-
zameld met een totaal gewicht van 1 908 g. Het 

gedurende de hele Romeinse tijd. Andere scher-
ven leveren een datering op na ca. 150 n.Chr., zo-

een huis te maken hebben dat in de 3e eeuw n.
-

wezigheid van de terra sigillata-wrijfschaal uit de 
-

voetbeker (mogelijk een voorloper van de Che-
net 342) en de rand van een imitatie van een be-

Deze vondsten dateren de gebruiksfase van het 
-

kere datering is niet haalbaar op basis van het 
aardewerk. Binnen het huis werd, in een hoek, 

een gladwandig, gesmookte beker van het type 
-

neerd, en was afgedekt door een onthoofde 

3). Dergelijke bekers worden door Vanvincken-
roye tussen ca. 250 en 270 n.Chr. gedateerd op 
basis van gedateerde contexten in Tongeren.482 
Exacte dateringen voor dit type zijn voor het ri-
vierengebied en Zuid-Nederland echter niet be-
kend. Bovendien is dit vormtype zowel in Tonge-
ren als in Tienen vervaardigd, waarbij we niet 
weten of er een dateringsverschil bestaat tussen 
beide producties. Veelal wordt een datering aan-

gehouden van ‘na 175 n.Chr.’483 Dankzij de munt-
schat is de datering echter te plaatsen rond 260 
n.Chr., wat dus goed overeenkomt met de date-
ring van Vanvinckenroye. De gebruiksfase van 
dit huis is dus zeker in de 3e eeuw n.Chr. te plaat-
sen. De exacte datering hangt af van de interpre-
tatie van de muntschat (zie hoofdstuk 12). Kun-
nen we deze schat beschouwen als een 
muntdepot dat is ingegraven toen de bewoners 

-
lers? In dat geval zou het gebruik van het huis 
dus ergens voor 260 n.Chr. moeten dateren. 

7.4.6  Beschrijving van de aardewerkcon-

texten uit de Laat-Romeinse tijd

Op basis van een relatief goede conservering, is 
een aantal aardewerkcontexten uit de Laat-Ro-
meinse tijd geselecteerd voor nader onderzoek. 

een kelderkuil en vier kuilen is verzameld.

Uit de sporen van deze hutkom zijn 182 aarde-
werkfragmenten verzameld met een totaalge-

-

-

Deze kunnen niet nader worden gedateerd dan 
de Romeinse tijd. Het overige aardewerk omvat 
relatief grote scherven die te dateren zijn in de 
Laat-Romeinse tijd. Op twee wandfragmenten 

-

wandscherven handgevormd aardewerk met 

handgevormd aardewerk met een ‘zandig’ bak-

fragmenten van een ruwe kom van het type Alzei 

3), en twee voetkommen van het type Chenet 

1-2). Bij de twee laatstgenoemde objecten gaat 
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behorend tot een ander exemplaar van hetzelfde 
type. 
Op basis van de kom van het type Alzei 29, met 
een relatief korte doorlooptijd, kan het aarde-
werkcomplex tussen 350 tot 400 n.Chr. worden 
gedateerd. De nagenoeg complete voetkom van 
het type Chenet 342, te dateren in de 5e eeuw 

n.Chr., is een opmerkelijke vondst. Mogelijk gaat 
-

ring van de kom Alzei 29 is de gebruiksperiode 

eeuw te dateren, terwijl de voetkom als verla-
-

neerd is.

Tabel 7.40  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit huis 8032.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

8032 39 10901 Handgevormd - - - 1 3 0 0

8032 40 7549 Handgevormd - - - 1 2 0 0

8032 40 7549 Ruwwandig oxiderend - - - 2 2 0 0

8032 40 7554 Handgevormd - - - 15 26 0 0

8032 40 7554 Ruwwandig oxiderend - - - 1 1 0 0

8032 40 7554 Ruwwandig reducerend - - 1 4 0 0

8032 40 7554 Terra sigillata kom Drag.37 1 2 0 0

8032 40 7555 Rijnlands - - 1 3 0 0

8032 40 7555 Rijnlands beker Stuart 2 1 145 1 100

8032 40 7555 - - - 1 7 0 0

8032 40 7555 Handgevormd - - - 1 48 0 0

8032 40 7555 Ruwwandig Low Lands Ware, reduce-
rend

- - 1 2 0 0

8032 40 7555 Terra nigra Zeepwaar kom Holwerda 52; 
Deru B28

1 10 0 0

8032 40 7562 Rijnlands beker - 1 17 0 0

8032 40 7562 Handgevormd - - - 3 12 0 0

8032 40 7563 Handgevormd - - - 7 20 0 0

8032 40 7563 Ruwwandig reducerend - - 1 3 0 0

8032 40 7565 Handgevormd - - - 9 14 0 0

8032 40 7574 Handgevormd - - - 9 13 0 0

8032 40 7575 Handgevormd - - - 1 3 0 0

8032 40 7575 Ruwwandig reducerend - - 1 2 0 0

8032 40 7579 Handgevormd - - - 6 15 0 0

8032 40 7581 Handgevormd - - - 1 4 0 0

8032 41 11591 Handgevormd - - - 2 10 0 0

8032 41 11591 Ruwwandig Low Lands Ware, reduce-
rend

- - 1 2 0 0

8032 41 11815 Handgevormd - - - 1 1 0 0

8032 41 11817 Handgevormd - - - 1 2 0 0

Totaal 72 373 1 100
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Tabel 7.41  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit waterput 7003.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aan-
tal

Ge-
wicht

MAI EVE

7003 90 7792 Amfoor - - - 1 61 0 0

7003 90 7792 Amfoor Baetica amfoor Dressel 20 2 307 0 0

7003 90 7792 Dolium
groep C

dolium Stuart 147 4 336 0 0

7003 90 7792 Dolium
C

dolium Stuart 147 1 132 0 0

7003 90 7792 Argonnen - - 6 1 0 0

7003 90 7792 Rijnlands - - 32 111 0 0

7003 90 7792 Rijnlands beker - 13 47 0 0

7003 90 7792 Rijnlands beker Niederbieber 32 3 18 1 20

7003 90 7792 Rijnlands beker Stuart 2 2 11 2 21

7003 90 7792 Rijnlands beker Stuart 3 2 11 1 27

7003 90 7792 Rijnlands bord - 1 9 0 0

7003 90 7792 Rijnlands bord Stuart 10 5 44 1 5

7003 90 7792 - - - 3 27 0 0

7003 90 7792 - kruik - 1 35 0 0

7003 90 7792 groep C - - 1 4 0 0

7003 90 7792 Zeepwaar - - 10 26 0 0

7003 90 7792 Zeepwaar kruik - 19 61 0 0

7003 90 7792 - beker
zoals Niederbieber 32

1 1 1 7

7003 90 7792 - - - 7 18 0 0

7003 90 7792 - - - 1 3 0 0

7003 90 7792 - kom - 1 3 1 2

7003 90 7792 - - - 3 6 0 0

7003 90 7792 Rijnlands kruik - 8 81 0 0

7003 90 7792 - - 26 166 0 0

7003 90 7792 - - - 3 1 0 0

7003 90 7792 Handgevormd - - - 27 88 0 0

7003 90 7792 Maaslands kruikamfoor - 6 30 0 0

7003 90 7792 Maaslands kruikamfoor Niederbieber 66 2 91 1 34

7003 90 7792 oxiderend standamfoor - 3 32 0 0

7003 90 7792 -
lems T2

middelgrote stan-
damfoor

- 6 47 0 0

7003 90 7792 Kurkurn Kurkurn kurkurn - 9 77 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend - - - 4 14 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend - - 2 24 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend pot
203

6 44 2 10

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend rosa-rot - - 18 112 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend Willems T2-bak-
sel

bord Stuart 216 5 194 1 42

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend - - - 5 39 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend - kom -
art 211

1 26 1 14

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend groep C - - 12 100 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend groep C bord - 1 17 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend groep C bord Stuart 216 1 5 1 6

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend - - - 2 26 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend - pot
203

2 22 1 8
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Uit de sporen van deze hutkom zijn 81 aarde-
werkfragmenten verzameld met een totaal ge-

voor een overgroot deel relatief sterk gefrag-
menteerde scherven die mogelijk ouder zijn dan 
Laat-Romeins. Op basis van de slechte conser-
vering en hoge fragmentatiegraad kunnen deze 
scherven als zwerfvuil worden beschouwd. De 

zeker in de Laat-Romeinse tijd worden geplaatst. 

S13.725). Dit materiaal omvat vijf wandscherven 
en een randscherf met een ‘sponsachtig baksel’ 
met grote gaten, alsmede een archeologisch 
complete voetkom met een ‘zandig’ baksel. Het 

-

Tabel 7.41  (vervolg) Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit water-

put 7003.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aan-
tal

Ge-
wicht

MAI EVE

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend groep C - - 14 54 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend Maaslands - - 2 9 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend Maaslands bord Stuart 216 2 28 1 10

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend - - - 26 91 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend - kom Stuart 210 2 32 1 13

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend groep C - - 2 4 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig oxiderend Willems T2 - - 1 2 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig reducerend - - - 2 15 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig reducerend - - 1 4 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig reducerend - - 10 133 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig reducerend pot Hiddink K 1 5 1 0

7003 90 7792 Ruwwandig reducerend - - 3 43 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig reducerend Low Lands Ware, 
reducerend

- - 2 14 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig reducerend Low Lands Ware, 
reducerend

kom Holwerda 131 1 36 1 9

7003 90 7792 Ruwwandig reducerend Willems T2-bak-
sel

- - 65 592 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig reducerend Willems T2-bak-
sel

kom Stuart 210 2 144 1 21

7003 90 7792 Ruwwandig reducerend Willems T2-bak-
sel

pot Hiddink K 1 107 1 17

7003 90 7792 Ruwwandig reducerend Willems T2-bak-
sel

pot Hiddink L 4 129 3 30

7003 90 7792 Ruwwandig reducerend Willems T2-bak-
sel

pot 1 11 1 12

7003 90 7792 Ruwwandig reducerend Willems T2-bak-
sel

pot Willems T2 3 54 3 18

7003 90 7792 Ruwwandig witbakkend kom -
art 211

3 57 1 23

7003 90 7792 Ruwwandig witbakkend - - - 6 24 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig witbakkend Maasland - - 19 181 0 0

7003 90 7792 Ruwwandig witbakkend Maasland bord Stuart 216 1 14 1 9

7003 90 7792 Ruwwandig witbakkend -
land

- - 10 75 0 0

7003 90 7792 Terra sigillata - - 2 9 0 0

7003 90 7792 Terra sigillata bakje Drag. 33 1 8 1 10

7003 90 7792 Terra sigillata bord 1 37 1 10

7003 90 7792 Terra sigillata - - 2 3 0 0

7003 90 7792 Wrijfschaal - wrijfschaal - 1 5 0 0

7003 90 7792 Wrijfschaal witbakkend wrijfschaal - 1 184 0 0

Totaal 460 4612 31 378
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ook in deze hutkom een archeologisch complete 

een aantal kenmerken, zoals een verdikte lip, een 

hals, en een conische voet, doet deze denken aan 
voetkommen in terra nigra-achtig aardewerk, die 
in het algemeen als type ‘Chenet 342’ worden ge-
determineerd. De versiering toont een band met 
gestempelde motieven; deze bestaan uit diago-

naal geplaatste ovale indrukken, die uit meerdere 
schuine strepen lijken te zijn opgebouwd.484 On-
der de gestempelde motieven zijn twee horizon-

-

hutkom 9001, in het begin van de 5e eeuw geda-
teerd kan worden.

1

2 

3

4

5

6 7

8

V94.17798.6

V92.20036.5

V92.1868.8

V92.18613.4

V93.11739.1 V92.18688.5

V93.15219.7

V92.18665.1
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Tabel 7.42  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit de nazak van 

huis 8068.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

8068 90 59 Wrijfschaal Bavay - - 3 7 0 0

8068 90 59 Dolium dolium Stuart 147 1 20 1 0

8068 90 59 Dolium Maasland dolium Stuart 147 1 45 0 0

8068 90 59 Dolium oxiderend - - 0 0

8068 90 59 Dolium dolium Stuart 147 3 50 1 3

8068 90 59 Rijnlands beker - 3 0 0

8068 90 59 Rijnlands beker Stuart 2 1 5 1 7

8068 90 59 -
rend

- - - 2 18 0 0

8068 90 59 -
kend

- kruik - 1 17 0 0

8068 90 59 Handgevormd - - - 21 90 1 5

8068 90 59 Ruwwandig oxide-
rend

- - - 20 144 0 0

8068 90 59 Ruwwandig oxide-
rend

- pot
Stuart 203

1 17 1 13

8068 90 59 Ruwwandig reduce-
rend

- - 8 51 0 0

8068 90 59 Ruwwandig reduce-
rend

Low Lands Ware, reduce-
rend

kom Holwerda 131-136 1 8 1 13

8068 90 59 Ruwwandig reduce-
rend

Low Lands Ware, reduce-
rend

kurkurn - 1 10 1 5

8068 90 59 Ruwwandig reduce-
rend

Rijnland - - 2 18 0 0

8068 90 59 Ruwwandig reduce-
rend

Willems T2-baksel - - 3 20 0 0

8068 90 59 Ruwwandig witbak-
kend

- - - 3 115 0 0

8068 90 59 Terra nigra Zeepwaar kom Holwerda 52; Deru 
B28

1 4 0 0

8068 90 59 Late terra nigra voetkom Chenet 342 1 9 1 11

8068 90 59 Terra sigillata - - 1 5 0 0

8068 90 59 Wrijfschaal Bavay wrijfschaal Vanvinckenroye 352 1 61 1 0

8068 90 59 Wrijfschaal oxiderend wrijfschaal Stuart 149 5 763 2 33

8068 90 59 Wrijfschaal witbakkend wrijfschaal - 1 23 0 0

Totaal 85 1500 11 90
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Tabel 7.43  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit depressie 26044.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

26044 93 10500 Amfoor - - - 2 57 0 0

26044 93 10500 Amfoor Baetica amfoor Dressel 20 13 852 1 18

26044 93 10500 Dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 6 274 0 0

26044 93 10500 Dolium dolium Stuart 147 20 603 1 17

26044 93 10500 Dolium lokaal dolium Stuart 147 6 134 0 0

26044 93 10500 Dolium Maaslands dolium Stuart 147 1 11 0 0

26044 93 10500 Dolium oxiderend groep C dolium Stuart 147 1 15 1 14

26044 93 10500 Dolium dolium Stuart 147 1 28 0 0

26044 93 10500 Dolium
T2

dolium - 18 0 0

26044 93 10500 Argonnen - - 2 3 0 0

26044 93 10500 Argonnen beker - 2 22 0 0

26044 93 10500 Rijnlands - - 23 115 0 0

26044 93 10500 Rijnlands beker Niederbieber 32 2 8 2 14

26044 93 10500 Rijnlands beker Stuart 3 2 2 1 2

26044 93 10500 - - - 5 135 0 0

26044 93 10500 -
derend

- - - 7 36 0 0

26044 93 10500 -
derend

groep C - - 1 8 0 0

26044 93 10500 -
derend

Willems T2-baksel beker Vanvinckenroye 

32

1 3 1 5

26044 93 10500 -
derend

Willems T2-baksel kruik - 1 13 0 0

26044 93 10500 -
derend

Zeepwaar kruik -
ling 50

7 11 0 0

26044 93 10500 -
derend gesmookt

Willems T2-baksel - - 1 5 0 0

26044 93 10500 -
derend gesmookt

Willems T2-baksel pot Niederbieber 87 1 15 1 5

26044 93 10500 -
derend schur

Willems T2 kruik - 2 11 0 0

26044 93 10500 -
derend schuur

- - - 2 6 0 0

26044 93 10500 -
derend schuur

Willems T2 kruik - 2 7 0 0

26044 93 10500 -
bakkend

- - - 12 95 0 0

26044 93 10500 -
bakkend

- bord Vanvinckenroye 
90

1 10 0 0

26044 93 10500 -
bakkend

Maaslands - - 14 39 0 0

26044 93 10500 -
bakkend

- - 1 4 0 0
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Tabel 7.43 (vervolg) Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit depressie 

26044.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

26044 93 10500 -
bakkend ge-
smookt

- bord Vanvinckenroye 
90

1 21 0 0

26044 93 10500 Handgevormd - - - 84 935 0 0

26044 93 10500
standamfoor

Maaslands kruikamfoor - 6 76 0 0

26044 93 10500
standamfoor

Maaslands middelgrote 
standamfoor

- 3 21 0 0

26044 93 10500
standamfoor

Maaslands middelgrote 
standamfoor

Haalebos 8052 3 35 0 10

26044 93 10500
standamfoor

Maaslands middelgrote 
standamfoor

Niederbieber 74 1 46 1 14

26044 93 10500
standamfoor Untermosel

kruikamfoor Niederbieber 69 1 29 1 29

26044 93 10500
standamfoor

oxiderend standamfoor - 1 13 0 0

26044 93 10500
standamfoor

middelgrote 
standamfoor

- 2 106 0 0

26044 93 10500
standamfoor T2

kruikamfoor - 4 26 0 0

26044 93 10500
standamfoor T2

middelgrote 
standamfoor

- 4 54 0 0

26044 93 10500
standamfoor T2

middelgrote 
standamfoor

Haalebos 8052 2 39 1 10

26044 93 10500 Kurkurn Kurkurn kurkurn - 1 2 0 0

26044 93 10500 Kurkurn Kurkurn kurkurn Holwerda 94 d 2 8 1 8

26044 93 10500 Metaalglans -
nen

beker - 2 7 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

Low Lands Ware, 
oxiderend

- - 28 44 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

Low Lands Ware, 
reducerend

- - 21 547 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

Low Lands Ware, 
reducerend

kom Holwerda 131-134 3 28 0 13

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

Low Lands Ware, 
reducerend

pot Holwerda 140-
142

19 757 10 137

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

- - - 43 199 85 0

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

- deksel - 1 11 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

- deksel Niederbieber 
120a

1 6 1 3

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

- pot
Stuart 203

3 68 0 36

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

- pot Stuart 201 2 42 1 45

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

groep B - - 1 3 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

groep C - - 4 15 0 0
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Tabel 7.43 (vervolg) Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit depressie 

26044.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

groep C bord Stuart 216 1 12 1 3

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

groep C kom Niederbieber 1 25 0 5

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

groep C pot -
dink A

1 3 1 5

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

Maaslands - 4 15 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

- - 3 56 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

bord
Stuart 217

1 21 1 6

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

pot
Stuart 203

8 191 0 14

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

Willems T2-baksel - - 14 98 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

Willems T2-baksel bord Stuart 217 1 8 1 5

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

Willems T2-baksel pot Hiddink K 1 7 1 6

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend

Willems T2-baksel pot Stuart 201 1 12 0 14

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend subafgeronde kwarts

bord
Stuart 217

1 8 1 5

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend gesmookt

- - - 3 32 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend gesmookt

- pot
Stuart 203

5 135 1 74

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend gesmookt

groep C deksel Niederbieber 
120a

1 7 1 8

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend gesmookt

Maaslands pot
Stuart 203

2 17 0 11

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend gesmookt

rosa-rot pot
Stuart 203

2 51 1 20

26044 93 10500 Ruwwandig oxi-
derend gesmookt

Willems T2-baksel - - 1 21 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

- - - 3 81 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

- - 10 104 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

- - 7 73 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

- - 28 316 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

pot Hiddink K 2 35 1 21

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

pot -
dink A

1 6 1 5

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

pot -
dink E

3 41 2 21
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Tabel 7.43 (vervolg) Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit depressie 

26044.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

- - 6 80 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

type onbekend 2 94 1 13

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

kurkurn Hiddink B 1 51 1 14

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

- - 1 10 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

kom -
dink F

1 48 1 8

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

-
lems T2-baksel

- - 44 582 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

-
lems T2-baksel

pot Hiddink K 3 59 1 28

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

-
lems T2-baksel

pot Hiddink L 4 101 2 28

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

-
lems T2-baksel

pot -
dink A

1 21 0 8

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

-
lems T2-baksel

pot -
dink A

2 12 0 13

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

-
lems T2-baksel

pot Willems T2 3 49 1 26

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

Willems T2-baksel - - 9 130 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

Willems T2-baksel bord Stuart 216 1 10 1 5

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

Willems T2-baksel kom 1 45 1 10

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

Willems T2-baksel kom Niederbieber 1 37 1 6

26044 93 10500 Ruwwandig re-
ducerend

Willems T2-baksel pot Hiddink L 1 19 0 14

26044 93 10500 Ruwwandig wit-
bakkend

- - - 11 109 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig wit-
bakkend

Maaslands - - 14 82 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig wit-
bakkend

Maaslands bord Stuart 216 2 27 1 11

26044 93 10500 Ruwwandig wit-
bakkend

Maaslands kom - 1 37 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig wit-
bakkend

Maaslands pot
Stuart 203

4 76 1 46

26044 93 10500 Ruwwandig wit-
bakkend ge-
smookt

Maaslands - - 2 52 0 0

26044 93 10500 Ruwwandig wit-
bakkend ge-
smookt

Maaslands deksel Niederbieber 
120a

1 20 1 14
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Tabel 7.43 (vervolg) Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit depressie 

26044.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

26044 93 10500 Ruwwandig wit-
bakkend ge-
smookt

Maaslands pot Niederbieber 87 1 26 0 11

26044 93 10500 terra nigra - parelurn
Deru P61

1 3 0 0

26044 93 10500 terra nigra Zeepwaar - - 1 1 0 0

26044 93 10500 terra nigra Zeepwaar kom Holwerda 52; 
Deru B28

1 32 1 15

26044 93 10500 Terra sigillata - - 9 37 0 0

26044 93 10500 Terra sigillata bakje Drag. 33 1 15 0 0

26044 93 10500 Terra sigillata bord 2 63 0 3

26044 93 10500 Terra sigillata kom Drag. 37 1 4 1 5

26044 93 10500 Terra sigillata wrijfschaal Drag. 43-45 2 15 0 0

26044 93 10500 Terra sigillata wrijfschaal Drag. 45 4 71 1 23

26044 93 10500 Wrijfschaal Bavay wrijfschaal - 1 6 0 0

26044 93 10500 Wrijfschaal Bavay wrijfschaal Vanvinckenroye 
352

2 194 1 5

26044 93 10500 Wrijfschaal Maaslands wrijfschaal - 1 22 0 0

26044 93 10500 Wrijfschaal
T2

wrijfschaal - 1 55 0 0

26044 93 10500 Wrijfschaal wrijfschaal Brunsting 37 2 227 1 17

26044 93 10500 Wrijfschaal witbakkend wrijfschaal - 3 327 0 0

26044 93 10500 Wrijfschaal witbakkend wrijfschaal Brunsting 37 2 82 1 20

26045 94 15060 Amfoor Baetica amfoor Dressel 20 1 106 0 0

26045 94 15060 Dolium
C

dolium Stuart 147 6 86 0 0

26045 94 15060 Dolium lokaal dolium Stuart 147 1 37 0 0

26045 94 15060 Dolium
T2

dolium - 1 17 0 0

26045 94 15060 Rijnlands - - 1 5 0 0

26045 94 15060 Rijnlands beker - 1 5 0 0

26045 94 15060 Rijnlands bord Stuart 10 1 34 1 18

26045 94 15060 -
bakkend

- kruik - 2 17 0 0

26045 94 15060 -
bakkend

Rijnlands - - 1 6 0 0

26045 94 15060 Handgevormd - - - 14 249 0 0

26045 94 15060
standamfoor

Maaslands kruikamfoor - 3 17 0 0

26045 94 15060
standamfoor

Maaslands middelgrote 
standamfoor

- 1 19 0 0

26045 94 15060
standamfoor T2

kruikamfoor - 4 18 0 0

26045 94 15060
standamfoor T2

middelgrote 
standamfoor

- 1 18 0 0
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Tabel 7.43 (vervolg) Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit depressie 

26044.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

26045 94 15060 Ruwwandig - - - 1 35 0 0

26045 94 15060 Ruwwandig Low Lands Ware, 
reducerend

- - 2 7 0 0

26045 94 15060 Ruwwandig Low Lands Ware, 
reducerend

pot Holwerda 140-
142

2 84 1 18

26045 94 15060 Ruwwandig oxi-
derend

groep C - - 3 21 0 0

26045 94 15060 Ruwwandig oxi-
derend

Maaslands - 1 3 0 0

26045 94 15060 Ruwwandig oxi-
derend

- - 4 192 0 0

26045 94 15060 Ruwwandig oxi-
derend

pot
Stuart 203

2 53 1 27

26045 94 15060 Ruwwandig oxi-
derend gesmookt

pot
Stuart 203

1 28 1 20

26045 94 15060 Ruwwandig re-
ducerend

- - 8 92 0 0

26045 94 15060 Ruwwandig re-
ducerend

pot Hiddink K 1 11 1 5

26045 94 15060 Ruwwandig re-
ducerend

pot Hiddink L 1 55 1 14

26045 94 15060 Ruwwandig re-
ducerend

- - 1 40 0 0

26045 94 15060 Ruwwandig re-
ducerend

Willems T2-baksel - - 5 49 0 0

26045 94 15060 Ruwwandig re-
ducerend

Willems T2-baksel kom Holwerda 131-136 1 17 1 16

26045 94 15060 Ruwwandig re-
ducerend

Willems T2-baksel pot Willems T2 4 56 1 7

26045 94 15060 Ruwwandig wit-
bakkend

- - - 1 6 0 0

26045 94 15060 Ruwwandig wit-
bakkend

Maaslands - - 2 13 0 0

26045 94 15060 Ruwwandig wit-
bakkend

Maaslands kom Stuart 211 1 18 1 10

26045 94 15060 terra rubra - - - 1 3 0 0

26045 94 15060 Terra sigillata bakje Drag. 33 1 13 0 0

26045 94 15060 Terra sigillata wrijfschaal Drag. 45 2 22 0 0

26045 94 15060 Terra sigillata Trier - - 1 4 0 0

26045 94 15060 Wrijfschaal Bavay wrijfschaal Stuart 149 2 43 1 14

26045 94 15060 Wrijfschaal Bavay wrijfschaal Vanvinckenroye 
352

1 62 1 8

26045 94 15060 Wrijfschaal
T2-baksel

wrijfschaal - 1 12 0 0

Totaal 726 11557 152 1103
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Uit deze hutkom (hutkom 9004; S35.7844) zijn 
167 aardewerkfragmenten verzameld met een 

overgroot deel slecht geconserveerde scherven 
met een hoge fragmentatiegraad. Deze scherven 
hebben mogelijk langere tijd aan het oppervlak 
gelegen en zijn als intrusie in de sporen terecht 

-

entegen, zijn vrij groot en kunnen zeker in de 
Laat-Romeinse tijd worden gedateerd. Het be-

-
-

schilderde ruwe pot van het type Niederbieber 
89 uit de regio ‘Neuwieder Becken’ (te dateren 
tussen circa 275 en 450 n.Chr.), een randscherf 

V38.7904

1

2 

3 4

V39.12106

V38.7913

V38.7913
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Tabel 7.44  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit huis 8027.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

8027 38 6984 Dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 1 5 0 0

8027 38 6984 Dolium Maasland dolium Stuart 147 13 211 0 0

8027 38 6984 -
rend

- - - 1 1 0 0

8027 38 6984 -
rend

- - - 1 4 0 0

8027 38 6984 -
rend

- kruik - 4 8 0 0

8027 38 6984 -
rend

- - - 2 8 0 0

8027 38 6984 -
rend

- beker zoals Niederbie-
ber 33

1 20 1 6

8027 38 6984 Handgevormd - - - 69 154 1 2

8027 38 6984 -
damfoor

- middelgrote stan-
damfoor

- 4 53 0 0

8027 38 6984 Metaalglans beker - 2 4 0 0

8027 38 6984 Metaalglans Trier beker - 1 1 0 0

8027 38 6984 Ruwwandig oxide-
rend

- - - 21 362 1 5

8027 38 6984 Ruwwandig reduce-
rend

- - - 21 136 0 0

8027 38 6984 Ruwwandig reduce-
rend

Low Lands Ware, reduce-
rend

- - 1 2 0 0

8027 38 6984 Ruwwandig witbak-
kend

Maasland pot Niederbieber 1 15 1 5

8027 38 6984 Ruwwandig witbak-
kend gesmookt

Maasland - - 5 104 0 0

8027 38 6984 Wrijfschaal Maasland wrijfschaal Stuart 149 1 14 1 2

8027 38 6985 Handgevormd - - - 3 7 0 0

8027 38 6988 Handgevormd - - - 4 5 0 0

8027 38 6988 Ruwwandig oxide-
rend

- - - 1 4 0 0

8027 38 6990 -
rend

- - - 1 14 0 0

8027 38 6990 Handgevormd - - - 4 5 0 0

8027 38 7007 Handgevormd - - - 1 3 0 0

8027 38 7015 Ruwwandig oxide-
rend

- - - 1 20 0 0

8027 38 7033 -
rend

- - - 1 4 0 0

8027 38 7034 Dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 1 16 0 0

8027 38 7034 Handgevormd - - - 9 13 0 0

8027 38 7042 Handgevormd - - - 2 4 0 0

8027 38 7043 Handgevormd - - - 2 2 0 0

8027 38 7044 Handgevormd - - - 3 3 0 0
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de omgeving van Mayen, en een randscherf 

342.
Op basis van de kom van het type Alzei 28-3, kan 
het aardewerkcomplex in de regeringsperiode 
van keizer Valens worden gedateerd, namelijk 
tussen 364-378 n.Chr.

Deze kelderkuil behoort tot huis 8022. In totaal 
zijn uit deze kuil 128 aardewerkfragmenten ver-
zameld met een gewicht van 1.068 g. Het me-
rendeel van het aardewerkspectrum, namelijk 

lange doorlooptijd. Deze kunnen niet nader 

Tabel 7.44 (vervolg) Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit huis 

8027.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

8027 38 7046 Handgevormd - - - 1 2 0 0

8027 38 7050 Handgevormd - - - 2 3 0 0

8027 38 7050 Ruwwandig reduce-
rend

Low Lands Ware, reduce-
rend

kom Holwerda 131-
136

1 6 0 0

8027 38 7055 Ruwwandig reduce-
rend

- - - 1 1 0 0

8027 39 10959 Handgevormd - - - 5 6 0 0

8027 39 10959 Ruwwandig reduce-
rend

- - - 1 7 0 0

8027 39 10960 Dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 1 5 0 0

8027 39 10960 Handgevormd - - - 4 31 0 0

8027 39 10960 Ruwwandig oxide-
rend

- - - 1 7 0 0

8027 39 10964 Ruwwandig reduce-
rend

- - 1 2 0 0

8027 39 10972 Argonnen beker - 1 3 0 0

8027 39 10972 -
rend gesmookt

- - - 1 4 0 0

8027 39 10972 Handgevormd - - - 3 10 0 0

8027 39 10972 Ruwwandig oxide-
rend gesmookt

- kom Niederbieber 1 17 1 5

8027 39 10972 Ruwwandig reduce-
rend

- - 2 5 0 0

8027 39 10972 Ruwwandig reduce-
rend

Willems T2-baksel - - 2 5 0 0

8027 39 10972 Terra sigillata wrijfschaal Drag. 45 9 548 0 0

8027 39 10979 Late terra nigra - voetkom Chenet 342 1 16 0 0

8027 39 10980 Dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 1 8 0 0

8027 39 10980 -
rend

- - - 1 1 0 0

8027 39 10980 Handgevormd - - - 5 5 0 0

8027 39 10987 Handgevormd - - - 1 1 0 0

8027 39 10988 Ruwwandig oxide-
rend gesmookt

- - - 1 13 0 0

Totaal 229 1908 6 25
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   Hübener 1968, 262-263, Bild 31; voor de 

worden gedateerd dan de Romeinse tijd. Het 
overige aardewerk omvat onder meer een 
wandscherf van handgevormd aardewerk met 
een ‘sponsachtig baksel’, twee wandscherven 
van handgevormd aardewerk met een ‘zandig 

het eerste kwart van de 4e eeuw n.Chr.) en een 
randscherf (9% EVE) van een voetkom in terra 

primaire vulling van de kuil en kunnen worden 

Chr.

Uit deze kuil zijn 69 aardewerkfragmenten ver-
zameld met een totale gewicht van 955 g. Dit 
complex bestaat voor een groot deel uit relatief 
sterk gefragmenteerde en slecht geconserveerde 
scherven, die niet nader kunnen worden geka-
rakteriseerd dan aardewerk uit de IJzertijd en de 
Romeinse tijd. De overige dertig scherven kun-
nen duidelijk in de Laat-Romeinse tijd gedateerd 

fragment van een vlakke bodem van een hand-

dit aardewerk is poreus en kan als ‘sponsachtig’ 
worden omschreven.485 Tevens bevat het baksel 

nagenoeg complete kom van de zogenoemde 

‘ ’ uit de Argonnen van het type 

buitenkant van de bodem zijn nog resten van 
radstempelversiering herkenbaar, bestaande uit 
schuine strepen en een andreaskruis met cirkels 

groep van Hübener, met een dateringsmarge 
van 330 tot 450 n.Chr.486

van dit luxueuze tafelaardewerk, gaat het bij 
deze kuil met grote waarschijnlijkheid om een 
speciale depositie. Omdat tijdens het veldwerk 
hetzelfde spoornummer aan twee sporen is toe-
gekend, en deze sporen vervolgens niet verder 
zijn onderzocht, kunnen echter geen aanvullen-
de uitspraken over deze kuil worden gedaan. 

Uit deze kuil zijn 167 aardewerkfragmenten ver-

40% van deze assemblage bestaat uit relatief 
sterk gefragmenteerde en slecht geconserveerde 
scherven, die niet nader kunnen worden geka-
rakteriseerd dan aardewerk uit de IJzertijd en de 

kunnen duidelijk in de Laat-Romeinse tijd geda-

deel wandscherven van handgevormd aarde-
werk met een zandig baksel of met een baksel 
dat gekenmerkt wordt door kleine gaten van 
weggebrand mageringsmateriaal, zoals zaadjes. 
Opvallend is de nagenoeg complete handge-

1

2

3

V9.2365/2348 V9.2457

V9.2384

1-2 voetkommen van het type Chenet 342 in terra nigra-achtig aardewerk; 3 ruwe kom van het type Alzei 29 uit de 

omgeving van Mayen. 



333
—

Tabel 7.45  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit hutkom 9001.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

9001 9 2020 Ruwwandig oxiderend omgeving van Mayen kom Alzei 29 3 32 1 7

9001 9 2020 Ruwwandig oxiderend - - 1 2 0 0

9001 9 2020 Handgevormd sponsachtig - - 3 14 0 0

9001 9 2020 Ruwwandig reducerend - - 1 2,4 0 0

9001 9 2020 Handgevormd zandig baksel - - 1 4,4 0 0

9001 9 2020 Handgevormd sponsachtig - - 2 6 0 0

9001 9 2020 Terra nigra-achtig - - - 3 5,4 0 0

9001 9 2020 Terra nigra-achtig - voetkom Chenet 342 1 35 0 25

9001 9 2020 Terra nigra-achtig - voetkom Chenet 342 6 166 1 75

9001 9 2020 Terra nigra-achtig - - - 1 4,6 0 0

9001 9 1692 Terra nigra-achtig - - - 1 3,4 0 0

9001 9 1692 Terra nigra-achtig - - - 1 1 0 0

9001 9 2020 Terra nigra-achtig - voetkom Chenet 342 3 12 1 7

Totaal (Laat-
Romeins) 

27 288

9001 9 2020 Terra sigillata - - 1 1 0 0

9001 9 2020 Rijnlands beker Stuart 2 1 2,4 0 0

9001 10 174 Rijnlands - - 1 2 0 0

9001 9 2020 Rijnlands - - 1 1 0 0

9001 9 2020 - - - 3 11 0 0

9001 9 2020 - - - 1 3 0 0

9001 10 174 - - - 3 8 0 0

9001 9 2020 Ruwwandig - - - 7 12 0 0

9001 9 2020 Ruwwandig - - - 7 40 0 0

9001 9 2020 Ruwwandig - - - 2 4 0 0

9001 9 2020 Ruwwandig - - - 7 28 0 0

9001 9 2020 - - - 1 1 0 0

9001 9 2020 Dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 2 10 0 0

9001 10 174 Ruwwandig - - - 3 28 0 0

9001 9 2020 Ruwwandig - - - 5 26 0 0

9001 9 2020 Ruwwandig - - - 1 0,4 0 0

9001 9 2020 Amfoor - - - 1 18 0 0

9001 9 1692 Handgevormd - - - 2 1,6 0 0

9001 9 2020 Handgevormd - - - 2 18 0 0

9001 9 2020 Handgevormd - - - 12 42 0 0

9001 9 1692 Handgevormd - - - 1 1 0 0

9001 9 2020 Handgevormd - - - 6 17 0 0

9001 9 2020 Handgevormd - - - 14 35 0 0

9001 9 2020 Handgevormd - - - 1 3 0 0

9001 9 2020 Handgevormd - - - 17 30 0 0

9001 9 2020 Handgevormd - - - 37 58 0 0

9001 9 2020 Handgevormd - - - 1 2 0 0

9001 10 174 Handgevormd - - - 14 24 0 0

9001 9 1692 Handgevormd - - - 1 1,4 0 0

Totaal 182 718 3 114
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   Zie bakselbeschrijving, paragraaf 7.4.3 

Romeins handgevormd aardewerk in 

Laat-Romeinse tijd.

   Voor uitvoerige beschrijving van de 

versiering en parallellen, zie paragraaf 

7.4.3 Romeins handgevormd aardewerk 

in Laat-Romeinse tijd.

 

Kerckhove 2011, 145; Van Kerckhove 

2005, 33-34; Reigersman-Van Lidth de 

Jeude 2003, 86-87.

baksel van deze pot is hard.487 Op de scherven 
zijn geen sporen van wandafwerking te herken-
nen, maar op de bovenkant van de randscher-
ven, aan de buitenkant van de pot, zijn nog zwak 

3).488 Daarnaast omvat de assemblage een 
wandscherf van ruwwandig aardewerk uit de 

type Stuart 147 in ruwwandig aardewerk uit de 

voetkom in terra nigra-achtig aardewerk, kan dit 
complex in de 4e eeuw n.Chr. worden gedateerd. 

-
plete handgevormde pot zoals Wijster type 

-
moeden wordt bovendien versterkt door de ver-
siering die grote gelijkenissen vertoont met de 

-
hofslaan-vindpaats 3 en Ellewoutsdijk.489 Ook 

-

steld dat zij te maken hebben met rituele activi-
teiten. 

verzameld met een totaalgewicht van 345 g. 
Deze assemblage bestaat voor een klein en ir-
relevant deel uit sterk gefragmenteerde en 
slecht geconserveerde scherven die grofweg in 
de Romeinse tijd te plaatsen zijn. De overige 

-
logisch complete handgevormde voetkom (37% 

-

een conische voet. De wanden zijn geglad en op 
de schouder is een eenvoudige omlopende groef 

voetkom wellicht een speciale depositie die, net 
zoals bij de hutkommen 9001 en 9003, in het be-
gin van de 5e eeuw gedateerd kan worden.

Uit deze kuil zijn 76 aardewerkfragmenten ver-
zameld met een totaalgewicht van 922 g. Voor 
een overgroot deel (maar slechts 23% van het 

-
de en slecht geconserveerde scherven, die waar-

2

1

V13.703 V13.513

A. 1 handgevormde kom van het potopbouwtype II zoals Wijster type VIIb1/Gennep type 1 in ‘sponsachtig’ baksel 

(groep 2); 2 handgevormde voetkom van een type zoals ‘Chenet 342’. 

B. Detailfoto van de versiering op de handgevormde voetkom (V13.513). 

A

B
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schijnlijk in de Laat-Romeinse tijd te plaatsen 
zijn, hoewel een vroegere datering ook tot de 
mogelijkheden behoort. De overige twintig 

kenmerken van Laat-Romeins aardewerk. Deze 
groep omvat veertien scherven handgevormd 
aardewerk (197 g), een wand- en een randscherf 

-
dem en twee wandscherven van één reducerend 

-
de aardewerk kan op basis van het baksel inge-
deeld worden in drie groepen. De eerste baksel-
groep omvat een randscherf met ‘zandig’ baksel 
en de tweede bakselgroep een dikwandige 

scherf met ‘sponsachtig’ baksel met grote gaten, 

voorraadpot. Bij de derde groep gaat het om 
twaalf wandscherven met ‘sponsachtig’ baksel 

randscherf in terra nigra-achtig aardewerk be-

met twee horizontaal lopende banden en rad-
stempelversiering op de overgang van hals naar 

-
scherf maakt deel uit van een pot van het type 

2). Op basis van deze laatstgenoemde pot da-
teert dit aardewerkcomplex in het derde kwart 
van de 4e eeuw n.Chr.

Tabel 7.46  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit hutkom 9003.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

9003 13 725 Handgevormd sponsachtig-grof kom 4 64 1 3

9003 13 725 Handgevormd zandig baksel voetkom zoals ‘Chenet 342’ 18 142 1 15

9003 13 725 Handgevormd sponsachtig-grof - - 1 58 0 0

9003 13 725 Handgevormd sponsachtig-grof - - 1 34 0 0

Totaal (Laat-
Romeins) 

24 298 2 18

9003 13 725 -
damfoor

- - - 1 10 0 0

9003 13 725 -
damfoor

- - - 1 6 0 0

9003 13 725 Rijnlands - - 1 2 0 0

9003 13 725 Ruwwandig - - - 1 4 0 0

9003 13 725 Ruwwandig - - - 2 5 0 0

9003 13 725 - - - 1 2 0 0

9003 13 725 Ruwwandig - - - 4 13 0 0

9003 13 725 Ruwwandig - - - 2 6 0 0

9003 13 788 Ruwwandig - - - 1 6 0 0

9003 13 725 - - - 3 3 0 0

9003 13 725 Amfoor - - - 1 12 0 0

9003 13 725 Handgevormd - - - 8 21 0 0

9003 13 725 Handgevormd - - - 10 22 0 0

9003 13 790 Handgevormd - - - 2 2 0 0

9003 13 725 Handgevormd - - - 9 24 0 0

9003 13 725 Handgevormd - - - 5 44 0 0

9003 13 788 Handgevormd - - - 3 3 0 0

9003 13 789 Handgevormd - - - 2 1 0 0

Totaal 81 484 2 18
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   Groot 2007, 118.

7.4.7 Conclusie

In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen 
uit het PvE beknopt beantwoord. De argumen-
ten worden hierbij slechts samengevat; zij zijn 
uitgebreider beschreven en voorzien van litera-
tuurreferenties in de hierboven beschreven re-
sultaten van het aardewerkonderzoek.

-

Voor het onderzoeken van deposities zijn de de-

om rituelen te herkennen bij dierlijk botmateri-
aal: “Ik beschouw alle deposities die bestaan uit 

-

normaal gevonden wordt, als speciale deposi-
ties. Rituele deposities zijn speciale deposities 

-
tueel wordt geformaliseerd gedrag bedoeld dat 
gedirigeerd is door regels, bedoeld om te com-

of om verandering van de omgeving af te dwin-
gen of te voorkomen. Speciale deposities zijn 
niet noodzakelijk ritueel.”490

dissertatie een lijst met criteria waaraan een de-

positie met dierlijk bot moet voldoen om geïn-
terpreteerd te kunnen worden als ‘ritueel’. Aan-
gezien dergelijk werk voor aardewerk nog dient 
te geschieden, zal voor het aardewerk voorna-
melijk over ‘speciale deposities’ gesproken wor-

-
tueel’ geïnterpreteerd. Er dient bij de analyse 
van het aardewerk echter goed gelet te worden 
op patronen om speciale deposities te herken-
nen. Zo kan het aardewerk op termijn een bij-
drage leveren aan het begrip van rituelen en de 
rol van het aardewerk daarbinnen. De volgende 
zaken dienen daarom genoteerd te worden: 

-
texten), verbrand aardewerk (onder meer verla-

-
werk, ceramische objecten, andere vondsten, 
bijzondere locatie van de depositie (paalkuilen, 

-

In alle geanalyseerde Vroeg-Romeinse structu-
-

die als speciale depositie geïnterpreteerd kun-

echter niet te achterhalen. In de Augusteïsch-
Tiberische kuil 26043 is een nagenoeg complete 

4

1

2

3

V35.8857

V35.8857

V35.8617 V35.8617

1 ruwwandig bord van een type zoals Gellep 126 uit de regio ‘Rijnland/Eifel’; 2 ruwe pot van het type Niederbieber 89 

type Chenet 342 in terra nigra-achtig aardewerk. 
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Ook in de Claudisch-Neronische kuil 26048 is 
compleet aardewerk gedeponeerd. De twee be-

nauwkeuriger gedateerd kan worden dan in de 
Vroeg-Romeinse tijd, bevat wederom een com-
pleet handgevormd potje. Huis 8068, met kel-
derkuil, (te dateren tussen circa 30 en 70 n.Chr.) 
bevat in de hoek van greppel S91.83 een ont-
hoofde handgevormde pot die reeds in het veld 

-
teraf echter uit elkaar gevallen in kleine frag-
menten en kon niet meer gereconstrueerd wor-
den. 
Voor de Midden-Romeinse tijd zijn slechts twee 

Zo werd in de middenstijl van huis 8032 een 
Rijnlandse, geverfde beker van het type Stuart 2 

in het -
vonden: een terra sigillata-wrijfschaal. Verder is 
in een kuil, die is ingegraven in één van de hoe-

die is gedeponeerd in een complete beker en af-
gesloten is met een onthoofde omgekeerde 
kruik. De muntschat kan gedateerd worden rond 
ca. 260 n.Chr. 
In vijf geanalyseerde Laat-Romeinse structuren 
zijn eveneens nagenoeg complete voorwerpen 

aardewerk (hutkom 9001), twee handgevormde 
voetkommen (hutkom 9003 en kuil 26053), een 

Tabel 7.47  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit hutkom 9004.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

9004 35 7844 Ruwwandig oxiderend omgeving van Mayen kom Alzei 28-3 1 8 1 5

9004 35 7844 Ruwwandig oxiderend bord 1 8,2 1 8

9004 35 7844 Ruwwandig oxiderend Neuwiederbecken pot Niederbieber 89 1 49 1 5

9004 35 7844 Terra nigra-achtig - voetkom Chenet 342 1 33 1 22

Totaal (Laat-
Romeins)

4 98 4 40

9004 35 7844 Rijnlands - - 3 5 0 0

9004 35 7844 Ruwwandig - - - 2 8 0 0

9004 35 7844 - - - 6 29 0 0

9004 35 7844 Dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 2 102 0 0

9004 35 7844 Dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 1 19 0 0

9004 35 7844 - - - 3 41 0 0

9004 35 7844 Dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 3 108 0 0

9004 35 7844 Ruwwandig - - - 9 103 2 0

9004 35 7844 Ruwwandig - - - 27 114 0 0

9004 35 7844 Terra nigra - - - 1 1 0 0

9004 35 7844 techniek c - - 2 4,6 0 0

9004 35 7844 Handgevormd - - - 2 9 0 0

9004 35 7844 Handgevormd - - - 102 167 0 0

Totaal 167 809 6 40
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2011, 145; Van Kerckhove 2005, 33-34; 

Kerckhove 2014.

 

Kerckhove 2006; Den Haag-Uithofslaan, 

terra sigillatakom van het type Chenet 320 (kuil 
26046) en een handgevormde pot met bloed-
versiering (kuil 26050). Een selectie van de pot-

9003 kunnen rond 400 of in het begin van de 5e 
eeuw n.Chr. gedateerd worden. Het overige aar-
dewerk uit hutkom 9001 is duidelijk in de tweede 

van de 4e eeuw in gebruik waren en alle rond 
400 n.Chr. abrupt zijn verlaten. 
De complete voetkom uit kuil 26053 kan ook 
omstreeks 400 n.Chr. worden gedateerd. De 
handgevormde pot met bloedversiering en de 

kunnen echter niet nauwkeuriger gedateerd 
worden dan in de 4e eeuw n.Chr. De kom Chenet 
320 uit kuil 26046 dateert tussen 330 en 450 
n.Chr. Ook voor deze kuilen is zeer waarschijnlijk 
sprake van speciale deposities, waarvan de spe-

niet in combinatie met andere aanwijzingen 

deposities (zoals de bloedversiering op één van 
491 

-
-

-

-

Huis 8068 en kuil 26048 zijn te dateren in de 
Claudisch-Neronische periode. Aanwijzingen 
hiervoor zijn de kenmerken van het handge-
vormde aardewerk en de aanwezigheid van 

terra nigra, dolia in 
het zogenaamde doliumbaksel en Rijnlands 
gladwandige aardewerk. De combinatie van 

-
tingen zeer kenmerkend voor deze periode.492 De 
aardewerkkenmerken van het handgevormde 
aardewerk uit kuil 26043, en de afwezigheid van 
vroeg geïmporteerd Romeins aardewerk, wijzen 
op een oudere datering dan huis 8068 en kuil 
26048. De aardewerkkenmerken van het hand-
gevormde aardewerk wijzen op een datering 

-
kere datering kan niet gegeven worden.

-
-

-

-

Na de analyse van de opgravingsresultaten is ge-
bleken dat er geen sprake is van een oostelijke 

Huis 8068 en kuil 26048 dateren duidelijk in de 

V34.7522.1

2

V35.10879.1

1

1 kurkurn van het type zoals Holwerda BW 94 in ruwwandig aardewerk uit de regio ‘Rijnland/Eifel’; 2 voetkom van 

het type Gellep 273 in terra nigra-achtig aardewerk. 
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Tabel 7.48  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit kuil 25055.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

25055 35 9783 Ruwwandig oxiderend kurkurn Holwerda BW 94 1 9 1 4

25055 34 6210 Handgevormd zandig baksel - - 2 9 0 0

25055 34 6210 Handgevormd sponsachtig - - 1 26 0 0

25055 34 6210 terra nigra-achtig - voetkom 1 36 1 9

Totaal (Laat-
Romeins)

5 80 2 13

25055 35 9783 Ruwwandig oxiderend kom
Stuart 211

1 34 1 6

25055 34 6210 -
foor

- - - 3 19 0 0

25055 34 6210 -
foor

- - - 2 35 0 0

25055 35 9783 -
foor

- - - 2 19 0 0

25055 34 6210 -
foor

- - - 4 28 0 0

25055 34 6210 Dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 1 22 0 0

25055 34 6210 Dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 4 124 0 0

25055 34 6210 Ruwwandig - - - 12 110 0 0

25055 34 6210 Ruwwandig reducerend - kurkurn - 1 18 0 0

25055 34 6210 Dolium dolium Stuart 147 1 17 0 0

25055 34 6210 Ruwwandig - - - 3 14 0 0

25055 34 6210 Dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 1 12 0 0

25055 35 9783 Briquetage dunwandig rood - - 1 1 0 0

25055 35 9783 Dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 1 60 0 0

25055 35 9783 Handgevormd - - - 3 25 0 0

25055 34 6210 Handgevormd - - - 13 73 0 0

25055 35 9783 Handgevormd - - - 16 90 0 0

25055 34 6210 Handgevormd - - - 2 8 0 0

25055 35 9783 Handgevormd - - - 3 22 0 0

25055 35 9783 Handgevormd - - - 22 84 0 0

25055 34 6210 Handgevormd - - - 23 165 0 0

25055 35 9783 Handgevormd - - - 2 4 0 0

25055 34 6210 Handgevormd - - - 2 4 0 0

Totaal 128 1068 3 19
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1 2

V7.3355

V7.3513

A 1 kom van het type Alzei 1/Chenet 320 in terra sigillata uit de Argonnen; 2 vlakke bodem van een handgevormde pot in 

‘sponsachtig’ baksel (groep 3). 

B Detailfoto van de radstempelversiering op de terra sigillata-kom (V7.3355).

A

B

Tabel 7.49  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit kuil 26046.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

26046 7 2738 Terra sigillata Argonnen kom
320

9 329 1 46

26046 7 2738 Handgevormd sponsachtig - - 21 533 0 0

Totaal (Laat-
Romeins)

30 862 1 46

26046 7 2738 - - - 3 5 0 0

26046 7 2738 Ruwwandig - - - 6 14 0 0

26046 7 2738 Handgevormd - - - 29 58 0 0

26046 7 2738 Handgevormd - - - 1 16 0 0

Totaal 69 955 1 46
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een type zoals ‘Chenet 342’; 3 handgevormde kom van het potopbouwtype II zoals Wijster type VIIb1/Gennep type 1 

in ‘zandig’ baksel (groep 1). 

2

3

1

V13.614 V13.614

V13.625

Tabel 7.50  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit kuil 26050.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

26050 13 761 Handgevormd sponsachtig - - 2 5 0 0

26050 13 761 Ruwwandig oxide-
rend

omgeving van May-
en

- - 1 8 0 0

26050 13 761 Handgevormd sponsachtig - - 1 70 0 0

26050 13 761 Handgevormd zandig baksel - - 7 131 0 0

26050 13 761 Handgevormd zandig baksel - - 1 11 0 0

26050 13 761 Handgevormd sponsachtig - - 38 89 0 0

26050 13 761 Handgevormd zandig baksel kom
type 1

28 542 1 14

26050 13 761 Terra nigra-achtig zandig baksel voetkom 3 45 1 12

26050 13 761 Handgevormd sponsachtig - - 12 30 0 0

26050 13 761 Dolium
Eifel

dolium Stuart 147 1 176 1 6

Totaal 
(Laat-
Romeins)

94 1107 3 32

26050 13 761 Ruwwandig - - - 1 3 0 0

26050 13 761 - - - 2 6 0 0

26050 13 761 - - - 2 4 0 0

26050 13 761 Ruwwandig - - - 4 15 0 0

26050 13 761 Handgevormd - - - 64 66 0 0

Totaal 167 1201 3 32
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Tabel 7.51  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit kuil 25053.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

26053 14 3753 Handgevormd zandig baksel voetkom zoals Chenet 342 13 310 1 37

Totaal (Laat-
Romeins)

13 310

   

26053 14 3753
standamfoor

- - - 1 2 0 0

26053 14 3753
standamfoor

- - - 1 3 0 0

26053 14 3753 Ruwwandig - - - 1 3 0 0

26053 14 3753 Handgevormd - - - 2 26 0 0

Totaal 18 344 1 37

1

V14.4888
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1 voetkom van het type Gellep 273 in terra nigra-achtig aardewerk; 2 pot van het type Alzei 27-4 in ruwwandig 

aardewerk uit de omgeving van Mayen. 

1

2

V14.767

V14.771

Tabel 7.52  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aardewerkcategorieën, baksels, vormen en vormtypes uit kuil 26054.

Structuur WP SN Categorie Baksel Vorm Vormtype Aantal Gewicht MAI EVE

26054 14 771 Ruwwandig oxiderend omgeving van 
Mayen

pot Alzei 27-4 1 46 1 7

26054 14 771 Handgevormd sponsachtig - - 1 36 0 0

26054 14 771 Handgevormd sponsachtig - - 2 36 0 0

26054 14 771 Handgevormd sponsachtig - - 5 3 0 0

26054 14 771 Handgevormd zandig baksel - - 1 6 0 0

26054 14 771 Handgevormd sponsachtig-grof - - 1 107 0 0

26054 14 771 Handgevormd sponsachtig - - 4 9 0 0

26054 14 771 Terra nigra-achtig - - - 1 1 0 0

26054 14 771 - - - 3 452 0 0

26054 14 771 Terra nigra-achtig - voetkom 1 14 1 6

Totaal 
(Laat-Ro-
meins)

20 709 2 13

26054 14 771 Terra sigillata - - 1 1 0 0

26054 14 771 Ruwwandig reducerend - kom Stuart 210 1 13 1 0

26054 14 771 Ruwwandig - - - 6 10 0 0

26054 14 771 Dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 1 5 0 0

26054 14 771 Ruwwandig - - - 6 18 0 0

26054 14 771 Ruwwandig - - - 1 4 0 0

26054 14 771 Handgevormd - - - 7 81 0 0

26054 14 771 Handgevormd - - - 3 46 0 0

26054 14 771 Handgevormd - - - 30 35 0 0

Totaal 76 923 3 13
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Claudisch-Neronische periode, terwijl kuil 26043 
nog ouder lijkt te zijn. Een exacte datering kan 
voor deze kuil echter niet gegeven worden. Dit is 
ook het geval bij kuil 26052, die, op basis van 
slechts één complete Vroeg-Romeinse pot, niet 
nauwkeuriger gedateerd kan worden. Compleet 
vaatwerk is overigens aanwezig in alle Vroeg-
Romeinse geselecteerde contexten. Het Vroeg-
Romeinse aardewerk is hoofdzakelijk handge-
vormd; in de Claudisch-Neronische periode 
komen de ruwwandige 

, de dolia in het kenmerkende doliumbaksel 
en gladwandige Rijnlandse scherven voor. Vanaf 
ca. 70 n.Chr. is het handgevormde aardewerk 
nagenoeg volledig vervangen door op het draai-
wiel vervaardigd aardewerk. 
De periode tussen 70 en 100 n.Chr. is ondergere-
presenteerd op De Nielt. Of dit een echt hiaat is, 
of dat deze periode gewoon wat minder uit de 
verf komt doordat er geen gesloten contexten 
zijn uit deze periode, is zeer moeilijk aan te to-
nen. Helaas is de hoeveelheid versierde terra si-
gillata slechts zeer schaars en kan ook deze dus 
geen uitkomst bieden. Slechts twee scherven 
dateren net in deze periode, maar mogelijk juist 
rond 70 of rond 100 n.Chr. 
Huis 8032 kan gedateerd worden rond ca. 100 

-
de beker van het type Stuart 2) na, is in dit huis 
echter niet veel Romeins aardewerk aangetrof-
fen. Een scherf van een kom Holwerda BW55 in 

sigillata en Noord-Frans ruwwandig grijs aarde-
werk behoren tot de assemblage. Het meeste 
aardewerk kan echter als intrusief beschouwd 
worden. 
Waterput 7003 is op basis van het aardewerk te 
dateren in het einde van de 2e eeuw n.Chr. Ken-
merkend is de grote hoeveelheid ruwwandig ge-
bruiksaardewerk, dat bestaat uit borden van het 
type Stuart 216, kommen van het type Niederbie-

-

aandeel van in Cuijk en de onmiddellijke regio 
vervaardigd grijs aardewerk, met name van het 
vormtype Hiddink K , L en T2. De kleine compo-
nent terra sigillata is, zoals te verwachten voor 

-

caat. Het ontbreken van metaalglanswaar, wrijf-

sluiten uit 
dat dit aardewerk dateert in de 3e eeuw n.Chr. 
Het aardewerk uit de depressie (26044) en uit 
huis 8027 is daarentegen wel degelijk in de 3e 
eeuw te dateren. In beide structuren zijn scher-

-
teerd kunnen worden in de 3e en 4e eeuw n.Chr. 

terra sigillata-wrijfschalen. In huis 8027 is een 
-

fen. In dit huis is verder een muntschat gevon-
den, die was gedeponeerd in een gladwandig, 
gesmookte beker van het type Vanvinckenroye 
527. De beker was afgedekt met een onthoofde, 
omgekeerde kruik. Zowel de muntschat als de 
pot dateren rond ca. 260 n.Chr. In de depressie is 
-in tegenstelling tot de structuren uit andere pe-

-
complex een ritueel aspect zichtbaar. Behalve 
een wijnzeef en een pijpaarden masker (die 
reeds in het vooronderzoek waren aangetrof-
fen), zijn er ook een complete pot met uitgesla-
gen bodem en een uitgeslagen bodem terugge-

uitgeslagen, maar ook de bodems op zich, wor-
den vaker teruggevonden in speciale deposi-
ties.493

De jongste structuur die nog in de Midden-Ro-
meinse tijd gedateerd kan worden, is dus huis 
8027. Dit huis dateert rond het midden van de 3e 
eeuw n.Chr. Alle hutkommen blijken bewoond te 

-
den verlaten rond 400 n.Chr. of het begin van de 
5e eeuw n.Chr. Het aardewerk uit kelderkuil 

de 4e eeuw. Het materiaal uit kuil 26046 kan niet 
nauwkeuriger gedateerd worden dan tussen 330 
en 450 n.Chr en het aardewerk uit kuil 26050 da-
teert in de 4e eeuw. Kuil 26053 bevat een voet-
kom die gedateerd kan worden rond 400 of het 
begin van de 5e eeuw. Het materiaal uit kuil 
26054 is te dateren in het derde kwart van de 4e 
eeuw. Op basis van de structuurdateringen ligt 
de nadruk van de Laat-Romeinse bewoning dus    Van Kerckhove 2014.



345
—

   Erdrich 1998, 875-883.

   Thijssen 2011.

  Van Enckevort 2011, 49-58.

-
woning abrupt tot een einde te komen rond 400 
n.Chr. Kelderkuil 25055 wijst erop dat De Nielt 

was. Wanneer we kijken naar alle vondsten (en 
dus ook rekening houden met lossen vondsten) 
uit de Laat-Romeinse tijd, dan lijkt de gehele 4e 
eeuw goed vertegenwoordigd te zijn, met een 

(zie tabel 7.53). 
Een andere vondst, een pot Niederbieber 87 uit 
Mayen, kan echter gedateerd worden in het laat-
ste kwart van de 3e eeuw. Hoewel enigszins on-
zeker (aardewerk uit de 3e eeuw is immers zeer 
moeilijk te dateren en slechts beperkt bestu-
deerd), lijkt het erop dat er een bewoningshiaat 
bestaat tussen het midden en het einde van de 
3e eeuw n.Chr. Mogelijk hebben nieuwe bevol-
kingsgroepen De Nielt opnieuw bevolkt na een 
tijdje onbewoond te zijn geweest. De verhou-
ding tussen de verschillende aardewerkcatego-

-
gevormd aardewerk het aardewerkspectrum do-

-
volgd door ruwwandig aardewerk en terra 
nigra-achtig aardewerk. De laatstgenoemde aar-
dewerkcategorie wordt beschouwd als het resul-

met Romeinse productieprocessen.494 
Het aardewerkspectrum van De Nielt contras-
teert met de vondsten uit de Maas, in de buurt 
van het castellum in Cuijk.495 Het Laat-Romeinse 
aardewerk bestaat hier immers voor een over-
groot deel uit terra sigillata en ruwwandig aar-
dewerk. Het aardewerkspectrum van De Nielt 
schijnt eerder te corresponderen met dat uit een 

496 
Ook hier domineert het handgevormde aarde-
werk. Van Enckevort verklaart deze waarneming 
met de these dat in het castellum te Cuijk een 
reguliere eenheid gestationeerd is geweest, en 

ook een mogelijke verklaring voor de samenstel-
ling van het aardewerkspectrum van Cuijk-De 
Nielt in de Laat-Romeinse tijd. Het is dan ook 

Nielt in de Laat-Romeinse tijd bewoond werd 

grote hoeveelheid terra nigra-achtig aardewerk 
(en de bouw van hutkommen) bevestigt dat 
beeld.

De hutkommen 9001, 9003 en 9004 zijn alle in 

om abrupt verlaten te worden rond 400 of in het 
begin van de 5e eeuw n.Chr. Verder is kuil 25055 
vermeldenswaardig; deze kuil bevindt zich bin-
nen huis 8022 en kan worden geïnterpreteerd 
als kelderkuil. De opvulling met schone klei sug-
gereert een ambachtelijke functie. Het aarde-

4e eeuw n.Chr. 

-

-

Na de analyse van de opgravingsresultaten is ge-
bleken dat er geen sprake is van een oostelijke 

Het Romeinse draaischijfaardewerk doet voor 
het eerst zijn intrede vanaf de Claudisch-Neroni-
sche periode (huis 8068 en kuil 26048). Kuil 
26043 bevat uitsluitend handgevormd aarde-
werk. Vanaf ca. 70 n.Chr. is het handgevormd 
aardewerk nagenoeg volledig vervangen door 
draaischijfaardewerk. Het weergeven van per-
centages handgevormd aardewerk per vond-
strijke context is echter niet erg zinvol, aange-
zien het beeld meestal erg vertekend wordt door 
de formatieprocessen van de vindplaats. Zo is bij 
verschillende onderzoeken aangetoond dat er 
heel veel ouder materiaal in een context aanwe-



346
—

uitgebreid aangetoond dat het percentage 
handgevormd aardewerk bij 2e-eeuwse contex-
ten nog erg hoog kan liggen, maar dat dit als in-
trusief materiaal beschouwd dient te worden. 

Hondsgemet en De Nielt, dan is de kans op ver-
vuiling immers erg groot. De enige manier om 

de conservering van het handgevormde aarde-
werk en naar de daterende aardewerkkenmer-
ken. Voor De Nielt zijn deze karakteristieken en 
kenmerken zeer goed geregistreerd. Bij verwe-
ring, lage aantallen randen (MAI en EVE) en aar-
dewerkkenmerken die wijzen op een datering in 

-
kerheid worden gesteld dat het intrusief hand-

-
de aardewerk van De Nielt is aandachtig 
geanalyseerd en enkel de besproken Vroeg-Ro-

-
dewerk dat in de Romeinse tijd gedateerd kan 
worden. Een uitzondering hierop is het Laat-Ro-
meinse handgevormde aardewerk, dat onder 
meer besproken wordt bij de bovenstaande vra-
gen 6 en 7.

-
-

Om deze vraag goed te beantwoorden is een ge-
degen bakselanalyse nodig die bestaat uit ma-
croscopische en microscopische analyse. Bij het 
ontbreken van budget voor slijpplaten, is er en-
kel een macroscopische beschrijving gedaan van 
het ‘grijs aardewerk’. Een groot deel van het tot 
nu toe onder Bataafs grijs aardewerk geschaarde 

een regionale productie zijn vooralsnog geen 
harde bewijzen. 

7.5   Het aardewerk uit de Middeleeuwen 

en Nieuwe Tijd

7.5.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt de relatief beperkte as-
semblage aardewerk uit de Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd besproken. In totaal werden 409 
fragmenten (5.960 g) aardewerk uit deze peri-

-
studeerde vondstnummers is ook ouder materi-

-
klaard aan de hand van het feit dat veel materi-
aal uit de lagen stamt die de vindplaats afdek-
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ken. Hieronder wordt eerst de samenstelling van 
de aardewerkassemblage besproken (zie ook ta-
bellen 7.54 en 7.55). Vervolgens kijken we naar 
het verspreidingsbeeld van het aardewerk in re-
latie tot onze kennis over de bewoning van De 
Nielt in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. 
Op basis van het aardewerk uit deze periode 
kunnen de volgende vragen uit het PvE worden 
beantwoord (het gaat om de vragen voor het 
noordoostelijk deel van het plangebied): 

1. Wat is de datering van de bewoningssporen? 

2. Wat is de aard van de bewoning, gebaseerd op 
het aardewerkcomplex, het artefactspectrum en 

het sporenspectrum. Wat zegt dat over het ge-
bruik van De Nielt in de post-middeleeuwen 
door de eeuwen heen? Zijn er perioden van con-
tinuïteit in de bewoning? Hoeveel bewoningsfa-
sen zijn aantoonbaar?

7.5.2  Samenstelling van het aardewerk-

complex

Na een eerste globale scan is het aardewerk uit 
de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd geanalyseerd, 

Tabel 7.53  Cuijk-De Nielt. Overzicht van het dateerbare Laat-Romeinse aardewerk. 

Aardewerkcategorie Vorm en vormtype Aantal Individuen Datering

Handgevormd Voetkom zoals Chenet 342 2 op De Nielt begin 5e eeuw

1 op De Nielt begin 5e eeuw

1 op De Nielt begin 5e eeuw

Terra sigillata Kom Chenet 320 2 330-450

Beker Ludovici Vk 1 300-400

Late terra nigra 4 300-400

10 400-500 (op De Nielt waar-
schijnlijk begin 5e eeuw)

Kom Alzei 28-1 1 300-350

Ruwwandig Schotel Redknap 23.3 1 275-450

Kurkurn 1 300-325

Bord zoals Stuart 218 1 300-325

1 300-400

Pot Alzei 27-1 1 300-325

Pot Alzei 27-3 1 330-365

Pot Alzei 27-4 1 350-375

Pot Alzei 27-5 1 375-425

Pot Niederbieber 89 (uit Neu-
wieder Becken)

2 275-450

1 300-350

Pot Niederbieber 87 (uit May-
en)

1 275-300

Pot Niederbieber 27-4 (uit 
Mayen)

2 350-375

1 400-500

Kom Alzei 28-1 1 300-350

Kom Alzei 28-2 1 330-365

Kom Alzei 28-3 1 364-378

Kom Alzei 29 1 350-400
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vorm, het type en de productieplaats. Slechts in 
weinig gevallen kon ook de oorspronkelijke 
vorm van het aardewerk worden vastgesteld. 
Hieronder wordt de assemblage besproken aan 
de hand van de verschillende aardewerkcatego-

Naast het vaatwerk zijn hier ook de kleine hoe-
veelheid kleipijpen beschreven, waarbij slechts de 
pijpenkoppen zijn geselecteerd voor bestudering. 

waarschijnlijk een Merovingische bolpot 
(V41.12736) en kan in de Vroege Middeleeuwen 
worden gedateerd. Wat later, nog uit de latere 
Vroege Middeleeuwen en uit de Volle Middel-
eeuwen, dateren drie scherven, waarvan de eer-

Pingsdorf (V95.15742), de tweede uit dat van Ba-
dorf (V40.8552) en de derde van een niet nader 
te duiden bolpot stamt (V95.15745). 
Dominant binnen de assemblage is de categorie 
roodbakkend aardewerk. Dit aardewerk aarde-
werk kwam in zwang in de 13e eeuw n.Chr en 

-
organiseerde wijze geproduceerd in gespeciali-
seerde ateliers. De productie van roodbakkend 
aardewerk loopt door tot in de recente tijd. Het 
vormenspectrum omvat het gewone gebruiks-

vetvangers en grapen. Mede omdat slechts in 
weinig gevallen de oorspronkelijke vorm kon 
worden gereconstrueerd, is het overgrote deel 
van het roodbakkende aardewerk van De Nielt 
niet nader te dateren dan de Late Middeleeuwen 
of Nieuwe Tijd. Wel werd binnen deze categorie 

-
dewerk. Dit druk en kleurrijk versierde aarde-
werk werd geproduceerd in de Duitse plaatsen 

-
den, Heiligenstradt, Wanfried en Witzenhausen 
en kan algemeen tussen 1570 en 1640 worden 
gedateerd.497 
Steengoed, de tweede grote categorie, is veelal 
beter te plaatsen op basis van baksel, vorm en 
versiering. Vanaf ca. 1200 n.Chr. probeerden pot-
tenbakkers producten te vervaardigen die wa-
terdicht waren. Dit resulteerde in proto-steen-
goed (te dateren tussen ca. 1200 en 1280 n.Chr.), 
bijna-steengoed (te dateren tussen ca. 1250 en 

1310 n.Chr.) en uiteindelijk steengoed.498 Er zijn 
verschillende grote productiecentra bekend. Het 

-
wehe (zestien fragmenten). Een minderheid 
stamt uit Siegburg (acht fragmenten) en Wester-
wald (zes fragmenten). 

als het vroege steengoed, ook in de Volle of Late 
Middeleeuwen te dateren. Zo werd Elmpter 
waar tussen ca. 1100 en 1300 geproduceerd in 
Elmpt, Brüggen, Oosterbeek en Meckenheim. 
Het is overwegend handgevormd, grof gema-
gerd met zand en reducerend gebakken. Iets la-
ter dateert het grijsgedraaide aardewerk, dat 
tussen de 13e en de 15e eeuw regionaal werd ge-
produceerd. Ook de enkele scherf Maaslands 
aardewerk is te dateren in de Late Middeleeu-
wen. Dit aardewerk werd, vanaf de late 11e eeuw 

-
ceerd in het gebied rond Andenne, Wierde, Na-
men, Huy, Andenelle en Mozet.499

Nieuwe Tijd dateren behoren onder meer majo-
lica en faience aardewerk. Beide zijn geglazuurd 
met tinglazuur, dat vanaf het midden van de 16e 
eeuw bij de Nederlandse producenten zijn in-
trede deed. In de 16e en vroege 17e eeuw werd 
overwegend majolica gemaakt. Vanaf het mid-
den van de 17e eeuw kreeg faience de overhand, 
waarna tinglazuuraardewerk aan het einde van 
de 18e eeuw verdween.500 Porselein, waarvan 

De Nielt, werd oorspronkelijk, vanaf het begin 

18e eeuw werd het echter ook in Europa gepro-
-

werk. Het gaat hierbij, zoals de naam al doet 
vermoeden, om aardewerk waarvan het produc-

wit geglazuurd materiaal. Hoewel dit aardewerk 
al vanaf de late 18e eeuw kan dateren, stamt het 
meeste materiaal uit deze categorie uit de 19e of 
20e eeuw. 

zoals die hierboven zijn besproken op basis van 
baksel en techniek, zijn ook de vormen van be-

   Bartels 1999, 171. 

   Bartels 1999, 47-48.

1966, 74-75; Verhaeghe 1995, 160; 

Dijkstra 1998, 39; Giertz 1996, 42.

   Bartels 1999, 201. 
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   Voor een algemeen overzicht van de 

productie van tabakspijpen in 

Nederland, zie Bartels 1999, 311-316. 

   Voor de determinatie van de kleipijpen is 

gebruik gemaakt van Van der Meulen 

2003. 

lang voor het plaatsen en karakteriseren van de 
aardewerkassemblage. Zoals reeds eerder opge-
merkt, kon echter slechts in weinig gevallen de 
oorspronkelijke aardewerkvorm worden be-
paald. Dit hangt samen met de relatief sterke 
fragmentatie van het materiaal. Onder het 
steengoed zijn, zoals te verwachten in deze cate-

ieder geval een bijna-steengoed kan en twee 
steengoed kannen verzameld, waarvan een ge-

die konden worden gereconstrueerd zijn ver-
vaardigd in roodbakkend aardewerk. Het gaat 
daarbij om een grape, een pispot, een schotel, 
een pot, een kom en een vetvanger. Deze vor-
men behoren tot het normale huishoudelijke 
vormenrepertoire. Helaas konden geen speci-

grijsbakkend aardewerk werd een pot aange-

het om borden. Binnen de categorie industrieel 
aardewerk werden weer verschillende vormen 

kopje en een bord. Voorts is uit een enkel 
vondstnummer (V109.17368) een deel van een 

een bord en een kopje. 
De kleipijpen vormen een aparte categorie, aan-
gezien zij niet tot het vaatwerk behoren. Van de 

-
menten, kunnen negen stuks als kop worden ge-

vanaf de vroege 17e eeuw in Nederland gepro-
duceerd.501 Op basis van de vorm van de ketel 
(waarin de tabak werd gebrand), het hielmerk en 
eventuele decoratieve elementen, kunnen pij-
pen veelal goed worden gedateerd.502 Wat be-

met ovale ketels, twee met trechtervormige ke-
tels, vier met dubbelconische en één met coni-
sche ketel gevonden. De koppen met een dub-
belconische vorm zijn het oudst en kunnen 
algemeen in de 17e eeuw of vroege 18e eeuw 
worden gedateerd (V4.1144, V90.8677 en 
V80.7050). Eén van deze pijpen (V90.8677) kan 
op basis van het hielmerk (een gekroonde M.C in 
stipring) worden herleid tot de maker, Marcus 

-
mee worden gedateerd tussen 1633-1663. Een 
andere pijp (V80.7050) wordt op basis van het 
hielmerk (5 stip roos) gedateerd tussen 1690 en 
1710. De pijpen met trechtervormige ketels date-
ren tussen 1700 en 1715 (V83.10455 en V3.3867). 
Het jongst zijn de ovale ketels, welke in de 19e of 
zelf de 20e eeuw dateren (V110.17556 en 
V50.1892). Het eerstgenoemde exemplaar kan 
op basis van het hielmerk (BS in stiprand) en het 

-
teerd tussen 1850 en 1940. Een andere pijp met 
ovale ketel dateert, op basis van zowel een deels 
leesbaar hiel- (gekroonde .7) als zijmerk, tussen 
1815 en 1900.  

7.5.3  Het verspreidingsbeeld van het 

aardewerk uit de Middeleeuwen en 

Nieuwe Tijd

-
spreiding van het aardewerk uit de Middeleeu-
wen en Nieuwe Tijd op De Nielt, uitgezet op ba-
sis van datering. Enkele patronen worden hierbij 

waargenomen. De eerste cluster bevindt zich in 
de westelijke ‘punt’ van het opgravingsterrein. 
Het aardewerk hier is gedateerd in de Volle of 
Late Middeleeuwen en de Late Middeleeuwen of 
Nieuwe Tijd. Dit patroon lijkt te rijmen met de 
aanwezigheid van een laat-middeleeuws houten 
gebouw (gebouw 8013), drie baksteenovens en 
een hypothetisch stenen gebouw op dit deel van 
het terrein (zie paragraaf 6.5.10 voor de beschrij-
ving van deze structuren). Met name nabij de 
plek van het veronderstelde stenen gebouw is 
een concentratie aardewerk aanwezig. Uit het 
gebouw 8013 stamt echter opvallend weinig 
laat-middeleeuws aardewerk. Slechts één scherf 
kan mogelijk met de gebruiksperiode van het 
gebouw in verband worden gebracht: een wand-
fragment roodbakkend geglazuurd aardewerk. 

eveneens goed worden verklaard aan de hand 
van historische bebouwing. Deze concentratie 
aardewerk bevindt zich namelijk op en rond de 
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locatie waar tot recentelijk het erf van boerderij 
De Nielt was gelegen. Hier vinden we wat meer 
aardewerk dat zeker in de Nieuwe Tijd gedateerd 
kan worden. 
Rond het in de Volle Middeleeuwen gedateerde 
gebouw 8115 is geen concentratie aardewerk 
waar te nemen die met het gebruik ervan in ver-
band kan worden gebracht. Uit de sporen zelf is 

omstandigheid onderstreept de interpretatie 
van dit gebouw als schuur.  
Verder is het nog van belang te vermelden dat 

de concentratie aardewerk die zichtbaar is op 
het centrale deel van De Nielt (als twee grote 
rode stippen), verband houdt met de zeefvakken 
die op die plek zijn aangelegd.  
Met betrekking tot de context van het aarde-

-
teriaal (254 fragmenten) is verzameld in vakken, 
waarbij een deel aan de bij dit onderzoek gehan-

-

Het ligt voor de hand aan te nemen dat dit ma-

Tabel 7.54  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de categorieën aardewerk uit de Middeleeuwen 

en Nieuwe Tijd. 

Aardewerkcategorie N % Vorm/functie

Bijna-steengoed 10 2,5 kan

Proto-steengoed 2 0,5

15 3,5 pot

Elmpter waar 6 1,5

Maaslands 1 0,25

3 0,5 pot

Witbakkend 7 2,0

Roodbakkend 170 41,5 grape, pispot, pot, schotel, 
kan, vetvanger, kom

Steengoed 123 30 kan

Faience 6 1,5 bord

Majolica 4 1,0 bord

Porselein 1 0,25

Industrieel 61 15,0 bord, kom, kopje, theepot

Totaal 409 100,0

-

dewerk uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. 

Periode %

Vroege Middeleeuwen 2 0,5

Middeleeuwen 2 0,5

Volle Middeleeuwen 19 4,5

Volle - Late Middeleeuwen 66 16,0

Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd 245 60,0

Nieuwe Tijd 75 18,5
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teriaal simpelweg niet is verzameld. Het toewij-
zen van vondsten aan de lagen 51 en 52 lijkt ook 
niet altijd correct te zijn uitgevoerd. Bezien over 
de complete assemblage stammen de meeste 
vondsten namelijk uit laag 52. Als we dan kijken 
naar het beeld dat uit de beter gedocumenteer-
de zeefvakken naar voren komt, valt op dat het 
aantal scherven dat uit laag 51 stamt vier keer 
hoger is dan het aantal uit laag 52. In hoofdstuk 
5 werd geconcludeerd dat laag 52 in de periode 
vóór 1500 n.Chr gedateerd moet worden. De 
verhoudingen die uit de zeefvakken naar voren 
komen, stroken met deze conclusie. Het aarde-
werk uit laag 52 omvat enkele scherven rood-
bakkend, steengoed en een scherf proto-steen-
goed. Dit aardewerk kan, zover precies 
dateerbaar, in de periode voor 1500 worden ge-
dateerd. Alleen een scherf industrieel aardewerk 
strookt niet met deze interpretatie. Het is echter 
goed mogelijk dat deze scherf als gevolg van 
bioturbatie in deze laag is terecht gekomen. Van 
de kleipijpen werd één exemplaar tot laag 50 ge-
rekend, één tot laag 51 en twee stuks tot laag 53. 
Voor deze laatste twee exemplaren is het echter 
aannemelijk dat ze verkeerd zijn gedocumen-
teerd, dat deze door bioturbatie in laag 53 zijn 
terecht gekomen of dat een nieuwetijds spoor 
niet is herkend. De twee dubbelconische kleipij-
pen (V4.1144) stammen wel uit een goede con-

(S4.838) in de 17e eeuw. 

7.5.4 Conclusie

Verspreid over De Nielt zijn 409 fragmenten aar-

verzameld. Het grootste deel van dit materiaal 
kan slechts algemeen in de Late Middeleeuwen 
en Nieuwe Tijd worden gedateerd. Verder zijn er 
meer duidelijke componenten uit de Volle- en 
Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd aanwezig. 

steengoed overheersen de assemblage. 
Veel van het aardewerk stamt uit de de vind-
plaats afdekkende lagen. Het materiaal kan 
slechts in een beperkt aantal gevallen aan de 

middeleeuwse structuren worden gerelateerd. 
Wel is in de algemene verspreiding een patroon 
zichtbaar, waarbij zich op de westelijke punt van 
De Nielt een kleine concentratie aardewerk uit 
de Volle en Late Middeleeuwen bevindt, en op 
het noordoostelijke deel van De Nielt een losse 

Tijd. Dit verspreidingsbeeld kan worden gerela-
teerd aan de ligging van respectievelijk de laat-
middeleeuwse bewoning op de westelijke punt, 
en het erf van boerderij De Nielt op het noord-
oostelijke deel van De Nielt.  
De vragen uit het PvE kunnen als volgt worden 
beantwoord: 

Op de noordoostelijke locatie, het erf van boer-
derij De Nielt, is een losse cluster aardewerk 

-
we Tijd. Een meer precieze datering is niet mo-
gelijk, maar het is duidelijk dat hier in ieder geval 
in de Nieuwe Tijd is gewoond. De eerder geop-
perde hypothese dat op de westelijke punt van 
De Nielt de voorganger van de boerderij was ge-
legen (voordat deze dus naar het noordoosten 

worden ondersteund op basis van het aarde-
werk. Op deze westelijke locatie werd namelijk 
een concentratie aardewerk uit de Volle en Late 

-

-

Over de aard van de bewoning kan weinig speci-

aardewerk- en vormenspectrum, voor zover dit 
te reconstrueren was, een beeld vertonen dat 

periode. Het gaat immers om huisraad, zoals 
-

sis van dit material niet mogelijk om bewonings-
fasen of bewoningscontinuiteit te reconstrueren. 
Wel lijkt de eerder geopperde hypothese, dat op 
de westelijke punt van De Nielt de voorganger 
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van de boerderij was gelegen (voordat deze dus 
naar het noordoosten werd verplaatst als gevolg 

het verspreidingspatroon van het aardewerk uit 
de Volle en Late Middeleeuwen. 
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8  Keramische objecten en 

 verbrande leem

A. Sinke & J. Van Kerckhove

8.1  Inleiding

In dit hoofdstuk worden de keramische objecten 
en het verbrande leem besproken. Op basis van 
de overeenkomst in materiaal en de betrokken-
heid van dezelfde specialisten, is besloten deze 
materiaalcategorieën in een enkel hoofdstuk te 
combineren. In het onderstaande komen achter-
eenvolgens de keramische objecten en de ver-
brande leem aan bod. De relevante onderzoeks-
vragen en de methodologie worden per 
vondstcategorie afzonderlijk behandeld. 

8.2  Keramische objecten

8.2.1  Inleiding, onderzoeksvragen en 

methode

Gewoonlijk worden van klei vervaardigde voor-
werpen bij archeologisch onderzoek in twee ca-
tegorieën verdeeld, te weten vaatwerk, bespro-
ken in het voorgaande hoofdstuk, en keramische 
objecten. Het vondstenspectrum van de kerami-
sche objecten die tijdens de opgravingen van 
Cuijk-De Nielt verzameld zijn, is zeer divers. De 
oudste objecten stammen uit de Bronstijd en de 
jongste objecten uit de Romeinse tijd. Er zijn 313 
fragmenten van minimaal 77 keramische objec-
ten verzameld. Het totaalgewicht van deze frag-
menten bedraagt 11.272 g.
De analyse van de keramische objecten is uitge-
voerd aan de hand van de relevante onderzoeks-
vragen uit het Programma van Eisen.503 Deze on-
derzoeksvragen zijn per periode uitgesplitst:

Periode Bronstijd - Vroege IJzertijd 
3. Welke activiteiten zijn binnen individuele 
vindplaatsen uitgevoerd en wat is de verdeling 

Periode IJzertijd - Romeinse tijd

12. Zijn er aanwijzingen voor specialisatie en 

14. Welke activiteiten zijn binnen individuele er-
ven uitgevoerd en wat is de verdeling daarvan 

-
-

Methode

De beschreven onderzoeksvragen uit het Pro-
gramma van Eisen zijn vertaald naar een aantal 

doel is om voor de verschillende perioden speci-

geteld, gewogen en per vondstnummer in een 
database ingevoerd. Daarbij zijn de algemene 
kenmerken, de functie, de datering en de frag-
mentatiegraad beschreven. De keramische ob-
jecten zijn in functionele groepen verdeeld. Bij 
gewichten en spinklosjes zijn tevens de typologi-
sche kenmerken weergegeven.
Naast de kenmerken van het materiaal zelf is de 
vondstcontext van belang, onder meer voor de 
herkenning van depositiepraktijken, de functie-
omschrijving van de objecten en hun datering. 
Waar mogelijk worden ook formatieprocessen 
en de ruimtelijke verspreiding van de objecten 
beschreven. 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvra-
gen is vooral de functieanalyse van de objecten 
van belang. Een beredeneerde functieomschrij-

-
teiten die op de site zijn ontplooid. De onder-
staande paragrafen zijn daarom geordend aan 
de hand van deze functionele aspecten. De der-
tien onderscheiden functionele groepen worden 
besproken in de volgorde zoals weergegeven in 
tabel 8.1.

Mietes & Ball 2009.
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   V61.15268 is een voorbeeld van een 

conisch of piramidaal gewicht met 

zandmagering.

   De corresponderende vondstnummers 

van type 1 gewichten zijn V18.1389, 

V18.1360 en V37.14726.

   De corresponderende vondstnummers 

van type 2 gewichten zijn V36.6308 (stuk 

hout in het baksel, zeer poreus), 

V36.6784, V61.15268 (vingertopindruk), 

V92.18506 en V32.10914.

   De corresponderende vondstnummers 

van type 3 gewichten zijn V8.258, V8.254, 

V3.3934, V3.3692, V7.3337, V27.5814, 

V35.8360, V33.14062, V36.7347, 

V37.13399, V37.13853, V36.7530 en 

V35.11208.

8.2.2  Resultaten 

Gewichten 

Te Cuijk-De Nielt zijn in totaal 233 fragmenten 

aan minimaal 24 gewichten. Zij wegen sa-
men 8.230 g. Vrijwel alle gewichten zijn gema-
gerd met potgruis; enkelen hebben zandmage-
ring.504 Binnen de categorie gewichten zijn drie 
vormtypen onderscheiden: 

1. Schijfvormig of plat cilindrisch gewicht met 
een enkele doorboring door de vlakke zijde.505 

2. Min of meer conisch of hoog cilindrisch ge-
wicht met een enkele doorboring overdwars.506 
Dit type wordt soms ook piramidaal of kegelvor-
mig genoemd.

-
ringen door de hoeken.507 

De gewichten zijn onderstaand per type be-
schreven. De beschrijving is opgebouwd uit een 
functionele analyse, een algemene typedatering 
en een datering aan de hand van de vondstcon-
text van de afzonderlijke exemplaren. Parallellen 
van andere sites plaatsen de objecten niet alleen 
in een breder regionaal kader, maar geven ook 
relevante informatie voor de interpretatie van 
de objecten. Bij de determinatie zijn vrijwel alle 

als weefgewichten. De functie van gewichten 
van vormtype 1 is echter minder duidelijk. Wan-
neer geen consensus bestaat over de functie, is 
dat in de tekst aangegeven. Een selectie van de 

complete exemplaren zijn afgebeeld. 

 
Gewichten van het vormtype 1 zijn zeldzaam 

zijn zeer gefragmenteerd, bros van structuur en 
sterk versinterd. Hoewel een functie als netver-
zwaring niet mag worden uitgesloten, kunnen ze 
met enige terughoudendheid als weefgewicht 

 
Tabel 8.1  Cuijk-De Nielt. Een overzicht van de keramische objecten per categorie.

Functie Aantal fragmenten Gewicht (gram) MAE

Gewichten 233 8230 24

Spinklossen 26 396 23

Spintol/doorboorde kerami-
sche schijf

1 40 1

Katrol 1 46 1

Slingerkogels 15 111 5

Bakplaat 1 487 1

Rooster 6 687 1

Keramische lepels 4 40 3

Keramische kogels/ballen 3 16 3

Kroesje 1 68 1

Trechtervormig aardewerk 1 60 1

Masker 2 79 1

Uitgeslagen bodems/speel- 11 792 10

Indet. 9 220 3

Totaal 313 11272 77
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   Van den Broeke 2005, 614.

   Dit geldt ook voor spinklosjes. Van den 

Broeke 2005, 614; Van den Broeke 1987a, 

38. 

   Met uitloop tot in de Vroege IJzertijd. 

   V18.1389, V18.1360. Het zijn beide 

cilindervormige gewichten.

 

 

geïnterpreteerd worden. Van den Broeke plaatst 
de introductie van het weefgetouw in de Brons-
tijd.508 Zij komen echter pas met grotere regel-
maat in de IJzertijd voor.509 -

-
lijk te duiden.
De cilindrische gewichten dateren algemeen in 
de Midden-Bronstijd.510 Twee gewichten van De 
Nielt kunnen ook op basis van hun vondstcon-
text worden gedateerd.511 Uit de kuilen (S18.924 

-
fen, dateert immers het overgrote deel van het 
aardewerk uit de Midden-Bronstijd. 
Parallellen van dit type gewicht zijn gevonden te 
Cuijk-Heeswijkse Kampen en Lienden-Woonwa-
genkamp.512 De gewichten van de eerstgenoem-
de site zijn slechts algemene gedateerd in de 

prehistorie.513 De twee gewichten uit Lienden 

Bronstijd zijn gedateerd.514 De datering van deze 
gewichten komt dus overeen met die van De 
Nielt. 

De vijf gewichten van het vormtype 2 worden 

515 Het is echter niet onwaarschijnlijk 
dat de gewichten ook als netverzwaring gediend 
hebben. Conische gewichten als deze komen pas 
vanaf de Bronstijd regelmatig voor en zijn vol-
gens Van de Broeke in Zuid-Nederland de meest 
voorkomende vroege weefgewichten.516 
Van de vijf exemplaren zijn er vier op de boven-
zijde versierd. Twee daarvan hebben inkervingen 

3-V37.14726.1

1-V18.1389

2-V18.1360.1
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4-V36.6308.1

5-V36.6784.1

7-V61.15268.1 8-V92.18506.1

6-V32.10914.1

4 sterk gefragmenteerd conisch weefgewicht met versiering aan de bovenzijde door middel van kruisvormige inkerving (V36.6308); 5 

piramidaal gewicht met versiering in de vorm van een kruis op de bovenzijde (V36.6784); 6 piramidaal weefgewicht, met potgruismagering 

en versiering op de bovenzijde door middel van drie vingertopindrukken (V32.10914); 7 piramidaal gewicht met zandmagering en enkele 

vingertopindruk op de bovenzijde (V61.15268); 8 min of meer conisch weefgewicht met vlak gemaakte wanden, secundair verbrand, met 

zand en potgruismagering (V92.18506).
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   Respectievelijk V36.6308, V36.6784 

(kruis), V32.10914 (drie 

vingertopindrukken) en V61.15268 (een 

9.1.

   Heijmans et al
 

 

 

 

 

-
kele ingedrukte vingertop als versiering.517 Een 
parallel voor de genoemde kruisvormige versie-

518 Het 
kruissymbool komt in zowel de IJzertijd als de 
Romeinse tijd voor op keramische objecten of 
vaatwerk. Zo zijn twee weefgewichten uit Den 
Haag-Uithofslaan ingekerfd met of voor het 
bakken voorzien van een kruisvormig symbool. 

-
demscherf van handgevormd ijzertijdaardewerk 
met dit zelfde symbool versierd.519 

gewichten gevonden, toe te schrijven aan mini-
-

genomen dat gewichten van het vormtype 3 als 
weefgewicht geïnterpreteerd moeten worden 

520 De introductie van dit vorm-
type vindt plaats in de Midden-IJzertijd en het 
gebruik loopt door tot in de Romeinse periode 

521

van De Nielt zijn, in overeenstemming hiermee, 
voornamelijk in sporen uit de Midden-IJzertijd 

Het feit dat er bij dit type gewicht drie doorbo-
ringen zijn aangebracht roept echter vragen op. 

-
tisch was voor een staand weefgetouw, zoals dat 
in de IJzertijd werd gebruikt.522 -
terpretaties van deze objecten gaan uit van een 
gebruik als bijvoorbeeld netverzwaring of bij het 
spannen van huiden.523 Deze laatste interpretatie 
is, ons inziens, echter niet waarschijnlijk, aange-
zien deze gewichten dan al veel eerder in gebruik 
geweest zouden moeten zijn. Daarnaast is het 
niet logisch dat er, juist in een tijd dat textiel (zo-

onderdeel van de huiselijke productie uit gaat 
maken, relatief veel van deze gewichten voor het 

zijn en dat weefgewichten ontbreken. Ook de 
vondst van drie afzonderlijke exemplaren in één 

weefgewichten. Doorgaans worden er immers 

9 fragmenten van twee driehoekige weefgewichten (V8.258); 10 afgeplat driehoekig gewicht met drie perforaties 

12 afgeplat driehoekig gewicht met drie perforaties door de hoeken (V33.14062); 13 fragment van een sterk verbrand, 

driehoekig weegewicht (V36.7347). 

11-V35.8360.1
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   Voor de kenmerken van speciale 

deposities, zie de inleiding van 

Hoofdstuk 7 in deze rapportage, en voor 

rituele deposities, zie Van den Broeke 

ook in rituele of speciale deposities 

voorkomen, of dat de aanwezigheid van 

dergelijke stukken juist typisch is voor 

bewoningsafval.

   De fragmentatiegraad is bij vormtype 1 

vormtype 3 is het gemiddelde veertien 

   Twee weefgewichten zijn onderdeel van 

   Dit is tot stand gekomen aan de hand 

zijn gedateerd aan de hand van de 

diagnostische aardewerkkenmerken van 

zowel de afzonderlijke scherven (waar 

mogelijk) als de assemblage in zijn 

geheel.

meerdere weefgewichten gebruikt in een weef-

de gaten in de driehoekige weefgewichten het 
gebruik als netverzwaring onwaarschijnlijk ma-
ken. Een doorboring is daarvoor immers vol-
doende. Bovendien worden er in deze periode 
veel fuiken voor de visvangst gebruikt. 

vormtype 3 is ook een misbaksel aanwezig 

gaten is geblokkeerd met meegebakken klei van 
dezelfde soort. Dit maakt het weefgewicht on-
bruikbaar voor zijn doel en wellicht is het dan 
ook nooit als zodanig in gebruik genomen. 

uit een in de Late IJzertijd gedateerd spoor 
-

ke verbranding. De roze-oranje verkleuring en 
broze structuur van delen van de breukvlakken, 

-
vlakken van dit incomplete gewicht zijn recent 
en hebben een grijze kleur (reducerend gebak-

-
werkassemblage uit het spoor is verbrand, wat 
kan wijzen op de verbranding van afval of moge-
lijk op een speciale depositie.524  

De vondstomstandigheden en de fragmentatie-
graad van de gewichten kunnen inzicht verschaf-
fen in de formatieprocessen van het archeologi-

-
fragmenteerd of incompleet. De fragmentatie-
graad van zowel de kegelvormige als de driehoe-
kige gewichten is nagenoeg gelijk.525 Opvallend 

is verder dat de complete exemplaren vooral van 
het vormtype 2 zijn. 

-

verspreid over het hele opgravingsterrein gevon-
den. Wel is een zekere clustering waar te nemen 
in het westelijk deel; de zone waarbinnen de 

huiserven. Het aandeel secundair verbrande of 

maken drie weefgewichten deel uit van speciale 
deposities.526 

Spinklosjes

Er zijn 26 fragmenten van minimaal 23 spinklos-

gewicht van het totaal aantal fragmenten is 396 
g. In de meeste gevallen bestaat de magering uit 
potgruis. Enkele spinklosjes hebben een mage-
ring van zand en/of steengruis. De met steen-
gruis verschraalde exemplaren zijn aan de hand 
van de vondstcontext in de Late Bronstijd of in 
de Vroege IJzertijd gedateerd.527 De vormvariatie 

van een aantal algemene vormkenmerken zijn 
ook de spinklosjes gecategoriseerd in drie ver-
schillende vormtypen. Vormtype 1 omvat de bi-
conische spinklosjes, spinklosjes van vormtype 2 
hebben een conische vorm, en spinklosjes van 
vormtype 3 zijn schijfvormig. In de onderstaande 

per vormtype, en het percentage ten opzichte 
van het totaal weergegeven. De vormvariatie 
van keramische spinklosjes is groot. Wellicht 

Tabel 8.2  Cuijk-De Nielt. Gewichten. Per vormtype zijn aangegeven: het minimum aantal exemplaren, het aantal frag-

menten, het percentage dat vertegenwoordigd is, de datering en de looptijd van de gewichten.

Type MAE Fragmenten % Compleet Datering Looptijd

Type 1 3 45 13 0 Midden-Bronstijd - Vroege IJzertijd Bronstijd

Type 2 5 10 21 5 Midden-Bronstijd – Midden-IJzertijd

Type 3 12 173 50 2 Midden-IJzertijd – Vroeg-Romeinse tijd Midden-IJzertijd – Vroeg-Romeinse tijd

Indet. 4 5 17 0 - -

Totaal 24 233 100% 7
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   Van den Broeke 1987a, 38.

kwam de vorm van de spinklossen vooral voort 
uit functionele overwegingen en persoonlijke 
voorkeuren van de gebruikers. De typologie is 
echter een goede leidraad voor de vormherken-
ning.
De categorie vormtype 1 telt vijf exemplaren 

-
type voorkomt worden gedateerd vanaf de Late 
Bronstijd met een mogelijke doorloop tot in de 
Romeinse tijd. Deze datering sluit aan bij het 
door Van den Broeke gesuggereerde tijdskader 
van gebruik in Zuid-Nederland.528 

vormtype is, zoals hierboven aangegeven, niet 
mogelijk en ook de contexten bieden in dit geval 

namelijk verzameld als vakvondsten tijdens de 
aanleg. Er is daarom geen contextueel verband 
en geen geassocieerd aardewerk die een date-
ring van deze objecten mogelijk maken. Beide 
exemplaren zijn reducerend en hard gebakken, 
met potgruis verschraalde fragmenten van rela-
tief grote spinklossen. Ongeveer een derde deel 
is bewaard gebleven. Omgerekend zouden de 

-

versierd is met drie concentrische ringen op de 
-
-

-

komsten met de spinklossen; deze interpretatie 

Vijf spinklosjes vallen binnen de categorie vorm-
type 2b. Twee exemplaren komen uit midden- 

 en 10; V35.21490 en 

vorm maar de wijze van verschraling lijkt hier 
indicatief voor de datering. Op basis van het met 
de spinklossen geassocieerde aardewerk kan na-
melijk worden geconcludeerd dat het late-
bronstijdspinklosje met steengruis is gemagerd, 
terwijl de midden-ijzertijdspinklosjes zijn gema-
gerd met potgruis. 
Van vormtype 3a (schijfvormig met afgeronde 

spinklosjes van vormtype 1 en 2b is dit de meest 

-
-

klossen. Voor zover de lage aantallen een derge-
lijke conclusie kunnen ondersteunen, is er 

-
cante variatie te onderkennen. De twee klosjes 
uit de Vroege IJzertijd hebben een hol oppervlak 

het midden-ijzertijdspinklosje aan één kant vlak 

Het laatste vormtype, 3c, (schijfvormig met na-
-

der. In Zuid-Nederland is dit vormtype zeldzaam. 
De verschraling is van de minerale soort; soms 
zand en soms zowel zand als steengruis. Een pa-

Tabel 8.3  Cuijk-De Nielt. Aantallen spinklosjes per vormtype en percentage ten opzichte 

van het totaal aantal spinklosjes in de opgraving.

Type Omschrijving Aantal % Vondstnummers per type

   

Type 1 biconisch 5 22 V4.1034; V16.9832; 

V33.13650; V92.18556; 

V146.21005

Type 2a
piramidaal 

2 9 V7.3347; V40.8369

Type 2b 5 22 V9.1882; V35.7522; 

V84.15543; V92.18314

V61.15497

Type 3a schijfvormig met afgeronde rand 5 22 V8.832; V18.1276; 

V36.6789; V45.14474;

V62.12254

Type 3b 3 13 V14.4406; V92.18554; 

V92.18514

Type 3c schijfvormig met vingertop of 
nagelindrukken op/in de rand

2 9 V9.1704; V30.6841

1 4

otaal 23 100%
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van vormtype 1. 

1 biconisch spinklosje (V4.1034); 2 biconisch spinklosje 

(V33.13650); 3 biconisch spinklosje (V92.18556); 4 

biconisch spinklosje (V16.9832). 

van vormtype 2a. 

5 V7.3347; 6 V40.3869. 

van vormtype 2b. 

7 V9.1882; 8 V35.7522; 9 met steengruis gemagerd 

V92.18314. 

van vormtype 3a.

11 V8.832; 12 V18.1276; 13 V36.6789; 14 V45.14474. 
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   Heirbaut, Hendriks & Hermsen 2010, 83.

 

 

   Groot 2007, 103; zie ook hoofdstuk 18 in 

deze rapportage voor aantallen schapen 

   Over het algemeen wordt aangenomen 

dat specialisatie en surplusproductie van 

voorkomt.

site Wijchen-De Pas.529 Twee andere parallellen 
530 De on-

gebruikelijke versiering en de verschraling met 
zand en grind zijn volgens Van den Broeke een 
indicatie voor een relatief vroege datering (Vroe-

531 Helaas zijn de beide exemplaren 

Nielt niet aan een spoor of structuur te koppe-
len, zodat een datering hier ontbreekt. 
Te Cuijk-De Nielt werden spinklosjes reeds vanaf 
de Midden-Bronstijd gebruikt voor het spinnen 
van wol of  vlas en loopt dit gebruik door tot in 
de Romeinse tijd. De datering van deze looptijd 
is afgeleid van de contextuele informatie en de 
aardewerkdateringen. Spinklossen dienen als 
gewicht, als tol en als stop voor draad en pin bij 
het spinnen. De zo vervaardigde draden worden 
voor allerlei doeleinden gebruikt, niet in de min-

hand van de aanwezige spinklossen kan worden 
aangenomen dat er op De Nielt zeker kleinscha-
lige textielnijverheid plaatsvond. 
De volgende vraag luidt dan of er aanwijzingen 
zijn voor specialisatie in wol/textiel en daaruit 
voortgekomen surplus. Zoöarcheologische data 
kunnen bijdragen aan de studie naar bijvoor-
beeld de productie van wol voor een markt.532 Zo 
constateert Maaike Groot in haar dissertatie dat 

de verhoudingen van de aantallen spinklosjes en 

Tiel-Passewaaij omgekeerd evenredig zijn. Bij 
wolproductie lijkt meer economische ruimte te 
ontstaan voor de aanschaf van gebruiksvoor-
werpen en objecten voor dagelijks gebruik, die 
anders zelf werden vervaardigd.533 Voor De Nielt, 
echter, ontbreekt de contextuele informatie die 

534  Dit 
houdt in dat er geen causaal verband gelegd kan 

van vormtype 3b.

15 V14.4406; 16 V92.18554; 17 V92.18514. 

van vormtype 3c. 

18 V9.1704; 19 V30.6841. 

(V47.18455). 
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  Wij zijn hierbij uitgegaan van het aantal 

gewichten dat volgens de algemene 

consensus als zodanig geïnterpreteerd 

kan worden. Gewichten van vormtype 1 

zijn dus niet meegerekend.

 

 

  Voorbeelden van speciale deposities met 

  Van den Broeke 2002, 56.

 

 

10 cm diameter niet overschrijden.

 

   Voorbeelden van het secundair gebruik 

Heeringen 1992, 81, 89, 97, 109, 114, 140). 

zandgronden zijn voorbeelden bekend. 

werden zowel speciaal geproduceerde 

doorboorde, secundair gebruikte 

   Zie voor voorbeelden Van Heeringen 

1992.

 

   Koeling & Koolen 2005.

worden tussen het aantal spinklosjes en het 

-
535 De verhouding tussen de 

twee categorieën is ongewoon, aangezien het 
aantal gewichten dat nodig is voor een weefge-
touw groter is dan het enkele spinklosje, dat no-
dig is bij het spinnen van de wol.536 Spinklosjes 

westelijk deel van de opgraving. Dit is een hoger 
gelegen zone, waar het grootste deel van de hui-

hebben de spinklosjes een lager gewicht dan de 
weefgewichten. Ze zijn gemakkelijker te vervoe-
ren en daarom ook makkelijker te verliezen.537 
Verloren spinklosjes worden, zoals verwacht, 
dichter in de buurt van de huizen gevonden dan 
de weefgewichten, temeer omdat weefgewich-
ten onderdeel zijn van een weefgetouw. Bij het 
in onbruik raken van het weefgetouw moet deze 
ontmanteld worden. De weefgewichten worden 
daarna als afval weggegooid of op een beteke-
nisvolle plek gedeponeerd. Daarom komen 
weefgewichten veelal in andere contexten voor 
dan de spinklosjes.
Twee spinklossen zijn onderdeel van een speci-
ale depositie.538 Zij zijn in de aardewerkbeschrij-
ving van de vondstrijke contexten uit de IJzertijd 

weefgewichten en spinklossen onderdeel van 
speciale deposities.539 Deze depositiepraktijk 
wijst nog eens op het belang dat werd gehecht 
aan deze alledaagse voorwerpen.540 

Spintol of spinschijf

doorboord, voorafgaand aan het bakken. De di-
ameter van de schijf varieert tussen de 6,3 en 6,5 
cm. Waarschijnlijk kan het object als spinklos 
worden geïnterpreteerd, en niet als weefgewicht 
of netverzwaring.541 Hoewel de schijf zeker twee 
keer zo groot is als de overige spinklosjes, vormt 
deze afmeting geen beperking voor de draai-
ende beweging die de wol tot draad spint; de 

middelpuntvliedende kracht is juist groter. Op 
basis van de contextuele informatie kan de schijf 
niet nader dan de IJzertijd of Romeinse tijd wor-
den gedateerd. 
Van den Broeke en Van Kerckhove interpreteren 

als spintollen.542 De spintol komt, in tegenstel-
ling tot de spinklosjes, niet veel voor in Zuid-Ne-
derland. De midden-ijzertijdspintollen uit 
Oss-Ussen en uit Son en Breugel-Hooidonkse 

cm en beiden zijn zeer onregelmatig van struc-
tuur. Vroegere parallellen uit West-Nederland 
zijn twee schijven met centrale doorboring, af-
komstig uit een late-bronstijdcontext te Hoog-
karspel-Tolhek.543  
In West-Nederland worden er aanzienlijk meer 

Nederland. 544 Deze West-Nederlandse spin-
-

dair gebruikt vaatwerk dat in ronde vorm 
afgeslagen en doorboord is.545

vervaardigd uit secundair gebruikt aardewerk, 
worden voornamelijk vanaf de Midden-IJzertijd 
gedateerd. 546

of spintollen zijn in het algemeen ouder, zoals 
het voorbeeld uit Hoogkarspel-Tolhek doet ver-
moeden. 

-
kend in de microregio van Cuijk. Voor de locatie 
Cuijk-Vossehol zijn verschillende aardewerkas-
semblages uit verschillende amateuropgravin-

-
ge.547 Uit één van deze vondstassemblage is een 
afgeslagen bodem met secundaire doorboring 

hebben Cuijk waarschijnlijk bereikt via de water-
wegen. 
Niet alle archeologen zijn het eens over de func-
tie van de hier beschreven geperforeerde schijf-

-
hoekige gewichten met drie doorboringen be-

-
ring.548

uit Cuijk lijkt echter onvoldoende om aan te slui-
ten bij deze hypothese. Hoewel we deze alterna-
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   Zie ook paragraaf 8.2.1.

   De vondstnummers van de slingerkogels 

V4.90486 en V28.91770.

tieve interpretatie niet volledig kunnen uitslui-
ten, pleit de vondst van een enkele schijf 

gewichten op De Nielt tegen de hypothese van 
549 

Hijsrol 

Dit object, bij de analyse geïnterpreteerd als hijs-
rol, is reducerend gebakken, cilindrisch van vorm 

-
men met veertien aardewerkfragmenten, af-

Het aardewerk uit deze concentratie is geda-
teerd van de Midden-IJzertijd tot de Midden-
Romeinse tijd. Een duidelijke datering voor het 
keramische object kan, bij het ontbreken van 
een goede context, niet worden bepaald. 
In het veld is onderhavig object als spinklos ge-
interpreteerd. Op basis van de tijdens de analyse 
opgemerkte gebruikssporen is deze interpretatie 
echter gewijzigd naar een functie als ‘hijsrol’. In-
dicatief voor een dergelijke functie zijn de glans 
en slijtagesporen, die overdwars over de klos lo-

uitgesneden. Bij onderzoek door middel van het 
binoculair zijn de sporen van repetitieve touw-

schuring goed te zien. Het geultje loopt echter 

voorwerp te klein is voor het gebruik bij grote 

onderdeel uitgemaakt van een weefgetouw. Bo-
vendien is het gat enigszins elliptisch, wat wijst 
op een geleidende functie.

Slingerkogels 

-
menten van in totaal vijf slingerkogels gevonden 

550 
De projectielen hebben een elliptische vorm, zijn 
met zand gemagerd en hebben een harde en 
compacte structuur, ontstaan door bakking. 
Slingerkogels hebben zelf nagenoeg geen date-

verschillende functies.

1 hijsrol (V34.6971); 2 slingerkogels. 

Tabel 8.4  Cuijk-De Nielt. Aantallen spin-

klosjes per periode.* 

Periode Aantal 
spinklosjes

Midden-Bronstijd 1

Late Bronstijd 2

Late Bronstijd - 
Vroege IJzertijd

1

Vroege IJzertijd 4

Midden-IJzertijd 5

IJzertijd - Romeinse tijd 10

*Het grote aantal spinklosjes dat in de IJzertijd -Romeinse tijd 

gedateerd is vertekent het beeld enigszins. Deze zijn niet nader te 

dateren. Late-ijzertijdspinklossen zijn hier niet vertegenwoordigd.
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   Van den Broeke 1987a, 38.

  Van den Broeke 1987a, 38.

 

slingerkogels uit deze periode zijn te 

Hendriks & Hermsen 2010, 85). De 

gedateerd.

   Zie Vereertbrugghen 2003; Verwers 1972, 

114. 

   Vereertbrugghen 2003.

   Zie Vereertbrugghen 2003, 63.

   Vereertbrugghen 2003.

   W. Dhaeze en P. De Paepe hebben bij het 

onderzoek gedaan naar onder andere de 

ruimtelijke verspreiding van stenen 

slingerkogels op de site (Dhaeze & Paepe 

   Dhaeze & Paepe 2004, 171, met verdere 

rei militaris IV].

 

   Verwers 1972, 67.

rende kenmerken. De start van het gebruik van 
keramische slingerkogels wordt door Van den 
Broeke in het begin van de Midden-IJzertijd ge-
plaatst.551 Het is mogelijk dat de productie ervan 
al in de Vroege IJzertijd plaatsvindt. Dit is echter 
nog niet met de zekerheid vastgesteld op basis 
van meerdere vondsten in gesloten contexten. 
Van den Broeke merkt op dat het gebruik in de 
zuidelijke regio doorloopt tot in de Romeinse 
tijd.552  Het zwaartepunt ligt echter in de laatste 

tijd.553 
Van de vijf slingerkogels van De Nielt zijn er drie 
in de zuidoosthoek en twee in het westelijke 
deel van het plangebied gevonden. Twee slin-
gerkogels zijn vakvondsten. Zij kunnen niet aan 
een context worden toegewezen. Eén slingerko-
gel is gevonden in een wandgreppel van een 

worden herkend, was het niet mogelijk deze 
vondst goed te dateren. De twee slingerkogels 

zijn secundair verbrand. Dit spoor, dat geen on-
derdeel uitmaakt van een structuur, is aan de 
hand van het vondstmateriaal te dateren van de 
IJzertijd tot de Romeinse tijd. De slingerkogels 
van De Nielt zijn over het algemeen in de Late 
IJzertijd en/of Romeinse tijd te dateren.
Er is nog steeds geen volledige consensus be-
reikt over de exacte functie van slingerkogels. Bij 
de interpretatie wordt algemeen gekeken naar 
de contextuele en historische informatie, antro-
pologische parallellen en experimenteel onder-
zoek.554 Slingerkogels kunnen zowel bij de jacht 
als in militaire context gebruikt zijn. Voor beide 
opties zijn realistische argumenten te vinden. 
Het is in onze optiek echter waarschijnlijker dat 
de functie van deze projectielen niet zo eendui-
dig was als we bij determinatie graag zouden 
willen vaststellen. Een ijzeren speer of bijl kan 
immers ook meerdere functies vervuld hebben. 
Toch zijn er meer historische parallellen bekend 
van de militaire context waarin slingerkogels 
functioneerden. 
De elliptische vorm van de kogels suggereert dat 
de baan van projectie niet recht is. Dit is de re-

den waarom wetenschappers veelal denken dat 
de voorwerpen niet met grote precisie naar een 
doel geslingerd kunnen zijn. De impact moet in 

sorteren.555 Het is onwaarschijnlijk dat dergelijke 
wapens de mens fatale verwondingen konden 
toebrengen.556 Wellicht werkt een grote hoeveel-
heid afgevuurde slingerkogels desoriënterend 
op een militair tegenstander. 557

Het is aanlokkelijk om parallellen te zien met de 
militaire functie van stenen slingerkogels in de 
Romeinse tijd.558 Uit historische bronnen is be-
kend dat rekruten in het Romeinse leger geoe-
fend werden in het gooien en slingeren van ste-
nen werpprojectielen.559 Van keramische kogels 
wordt in deze bronnen echter geen notitie ge-

het Romeinse fort Maldegem-Vake zijn er 39 

exemplaren werden in de leefgedeelten van het 
fort gevonden. Deze projectielen zijn vermoede-
lijk verloren voorwerpen. Het is opvallend dat er 
binnen de bewoningskern aanmerkelijk minder 
werpstenen gevonden zijn dan erbuiten. Deze 
parallel wijst er op dat het gebruik van slingerko-

plaatsvindt. De grote verspreiding en het geringe 

Nielt onderstreept dit beeld.
-

tingscontexten gevonden worden, is er meestal 
sprake van een speciale depositie. Zo werd te 
Heumen-Malden-Broeksingel een depositie van 
73 slingerkogels in versinterd vaatwerk aange-

-
eerd met een huis.560 Een soortgelijke depositie 
van slingerkogels werd in het Zuid-Nederlandse 
Haps ontdekt.561 Beiden worden als rituele depo-
sitie geïnterpreteerd. In aanvulling op de func-
tieanalyse kunnen de deposities op twee manie-
ren verklaard worden. De eerste verklaring is dat 
de depositie binnen huizen het belang van deze 
voorwerpen in het dagelijks leven benadrukt. 
Wapens worden in deze periode immers niet of 

-
ten gedeponeerd. Dat kan dus impliceren dat de 
keramische slingerkogels niet voor militaire 
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   De bakplaat is een vakvondst. Daarom 

 

 

 

   Berkvens 2007; Van Kerckhove 2009a, 

Broeke 2005, 608. 

Vroege IJzertijd (Van den Broeke 2005, 

 

doeleinden gebruikt zijn. De tweede mogelijk-
heid is dat bij zowel militaire als de jachtdoelein-
den de grote aantallen belangrijk zijn geweest. 
Een derde mogelijkheid is dat bij een dergelijke 
depositie simpelweg gaat om een opgeslagen 
voorraad projectielen. 

Bakplaat

Op De Nielt is één groot fragment van een kera-
mische plaat gevonden. Het fragment, een klein 

aan dat de plaat oorspronkelijk een diameter 
van minimaal 50 cm had en van aanzienlijk ge-
wicht moet zijn geweest. Het dikste deel van het 

vorm en loopt taps toe. De verschraling van de 
klei bestaat uit steengruis en zand en het object 
is redelijk hard gebakken.

-
-

sieve keramische plaat, welke onderdeel uit-
maakte van een oven. Uit de uiterlijke 
kenmerken of contextuele informatie kan niet 
worden opgemaakt of de bakplaat gebruikt is bij 
voedselbereiding dan wel bij de productie van 
aardewerk.562 De plaat kan gediend hebben als 
verwarmingselement voor het bakken of het be-

functie als bakplaat is meer aannemelijk dan een 
functie als ovenplaat, aangezien ovenplaten in 
de meeste gevallen doorboord zijn, ter bevorde-
ring van een gelijkmatige warmteverdeling en 
luchtcirculatie in de oven.563  
De term  wordt vooral gebruikt voor ke-
ramische platen daterend in het Midden-Neoli-
thicum. Toch is het zeer onwaarschijnlijk dat het 
hier om een dergelijke bakplaat gaat. De vorm, 
de afmeting en de verschraling van het object uit 
De Nielt komen immers niet overeen met de 
neolithische bakplaten die bijvoorbeeld teVlaar-
dingen564 of Wijchen- Het Vormer565 gevonden 
zijn.

Rooster

-
menten die te interpreteren zijn als ovenvloer of 
rooster. Het gaat om een ronde keramische plaat 

met doorboringen van ca.1,5 tot ca. 2 cm in dia-
meter, op regelmatige afstand van elkaar (ca. 1 

en de diameter moet meer dan 60 cm geweest 
zijn. De zes fragmenten wegen in totaal 687 g. 
De magering bestaat voornamelijk uit potgruis 

kleur van het oppervlak en zachte structuur is te 
zien dat de plaat sterk verbrand is. Soortgelijke 
doorboorde platen zijn gevonden te Maastricht-
Eysden, Geldermalsen-Hondsgemet, en Horst-
Meterink.566 
De fragmenten van het rooster zijn vakvondsten 
die in het westelijke deel van het plangebied zijn 

determineerbaar spoor. Het rooster is daarom 
alleen bij benadering te dateren in de IJzertijd of 
Romeinse tijd. 
Over het algemeen worden roosters van het hier 
besproken type geïnterpreteerd als rek in pot-
tenbakkersovens, waarop het te bakken aarde-
werk werd neergezet. Volgens Van den Broeke 
gaat het hier om een technische vernieuwing.567 
De vondst van een dergelijk rooster zou dus 
kunnen duiden op een productieplaats van aar-
dewerk. In de nabijheid van het rooster zijn ech-
ter geen duidelijke resten van misbaksels in het 

-
zameld in een laag die boven het erf van huis 
8057 gelegen is. Van den Broeke stelt dat roos-
ters met enige regelmaat ook bij haardplaatsen 
opgegraven worden.568 Het huishoudelijk ge-
bruik van dit keramische rooster is dus niet uit te 
sluiten. 

Keramische lepels

Prehistorische lepels van aardewerk zijn in 
Noord- en West-Nederland geen zeldzaamheid 

uit deze regio worden vooral in late-bronstijd- 
569 De 

sporen waaruit de exemplaren van Cuijk-De 
-

tijd gedateerd. Er zijn vier fragmenten van mini-
maal drie lepels verzameld. De vorm is, net als 
modern bestek, opgebouwd uit een steel en een 
holle schepkant. 
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  Beckerman & Bloo 2009, met verdere 

   Zie Taayke 1996.

 

, ofwel lepels zonder steel, zijn een alge-
mener voorkomend vormtype.570 In deze regio 
lijken de lepels eerder op een soort napje. Bo-
vendien is er meer aandacht aan de afwerking 
besteedt.571 
De bakselkenmerken van de lepelfragmenten 
V39.12092 en V84.16248 verschillen. V39.12092 
is zacht gebakken, de klei is gebarsten, en de 
structuur is bros en de vorm onregelmatig. 
V84.16248 is hard gebakken, gemagerd met 
zand en potgruis, en vervormd door secundaire 
verbranding. V61.15256 bestaat slechts uit twee 
broze fragmentjes van een steel. 
De lepelfragmenten van De Nielt lijken niet erg 
geschikt voor gebruik als bestek. Een andere 

functie, als kinderspeelgoed of klein smeltkroes-
je, is aannemelijker. Parallellen voor deze lepels 
zijn te vinden te Cuijk-Heeswijkse Kampen, te 
Geldermalsen-Eigenblok en te Geldermalsen-
Voetakker.572 Deze keramische lepels met steel 
lijken zuidelijke varianten te zijn van de meer 
voorkomende . 

Keramische knikkers of kogeltjes

De vondsten V48.10231, V33.14633 en V115.13574 
-

(diameter van het fragment minimaal 2,5 cm en 

4 roosterfragmenten (V37.13318).
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   Vereertbrugghen 2003. De ronde 

slingerkogeltjes van deze site zouden 

dan echter aanzienlijk kleiner zijn dan 

   Voorbeelden van trechtervormig 

aardewerk met roetaanslag zijn de 

   Van den Broeke 2005, 619; Breedvelt 

2007.

  Het aardewerk is aan de hand van de 

interpretatie van de sporen gedateerd 

   Breedvelt 2007.

   Broeke 2005, 620.

slingerkogel kunnen worden geïnterpreteerd. 
Van dit fragment is ca.1/3 overgebleven, terwijl 
van de twee andere knikkers ca. 2/3 bewaard ge-

-

een diameter van 2 cm. De balletjes zijn hard ge-
bakken in een reducerend milieu. Het is opval-
lend dat elk van de kogeltjes kapot is; bolle vor-
men zijn immers moeilijk te breken. De functie 
van deze ronde objecten is niet achterhaald; 

tot de interpretatiemogelijkheden.573

Smelt Kroesje

paalkuil S62.12117. Dit voorwerp is echter niet 
-

niet zelfstandig staan. De dikte van de wand is 1 
cm en de diameter van het breedste deel is ca. 4 
cm; het object weegt 68 g. De rand van het voor-
werp is niet bewaard gebleven. 

-
lyse van het aardewerk uit de paalkuil resulteert 
in een datering in de Vroege tot Midden-IJzer-
tijd. Het ´kroesje´ en het gootje worden aan de 
hand van het aardewerk in dezelfde periode ge-
dateerd.
De vorm van het beschreven object doet aan een 
smeltkroesje denken, maar er is geen enkel 

-
werp te vinden. Het ontbreken van aankoeksel, 
vervorming en aanwijzingen voor secundaire 
verbranding op de binnen- of de buitenkant, 
maakt een functie als smeltkroes voor was, hars, 
maar vooral voor metaal, onwaarschijnlijk. 

Trechtervormig aardewerk

Op De Nielt is één fragment trechtervormig aar-

binnen- en buitenkant van het fragment zijn 
sporen van secundaire verbranding te zien.574 

Parallellen voor dergelijk aardewerk zijn onder 
-

-
del.575 De meerderheid van het trechtervormige 
aardewerk dat in Nederland en België gevonden 
is, dateert in de Midden-IJzertijd, met uitloop tot 
in de Vroeg-Romeinse tijd.576 Trechters van het-
zelfde type zijn aan de hand van de roetaanslag 

een oven of blaasbalg, gebruikt voor metaalbe-
werking of aardewerkproductie.577 In huishoude-
lijke sfeer zou een trechter mogelijk ook gebruikt 
kunnen zijn bij de bereiding van voedselproduc-
ten, zoals kaas.578 

Pijpaarden masker

-
lijk deel van het plangebied gevonden. Ze wegen 
samen 79 g. Er is weinig op te maken uit de stijl-

(V39.12092); 6 keramisch lepeltje (V84.16248); 

7 keramische knikkers of ballen (V33.14633; 

V115.13574); 8 keramisch kroesje (V62.12257).
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   Ball, Arnoldussen & Van Hoof 2001

   Van Kerckhove 2009a, 201.

   Van Kerckhove 2009a, 201. 

   Ball, Arnoldussen & Van Hoof 2001, 23

   Ball, Arnoldussen & Van Hoof 2001, 23 en 

2000. 

kenmerken van het fragment. Wel is duidelijk 

doorboringen zijn aangebracht met een onder-
linge afstand van 4 cm. De aanzet van drie, in 
reliëf aangebrachte concentrische cirkels is nog 
zichtbaar op het bewaard gebleven deel van het 
masker. De gaatjes die aan bovenzijde of zijkant 
van het masker geplaatst zijn, hebben wellicht 
gediend voor de bevestiging van het masker 
voor het gezicht. De maskerfragmenten zijn de 
enige vondsten uit paalkuil S15804, gelegen ten 
zuidwesten van een depressie (structuren 26044 

-
-

579 

aardewerk worden altijd gedateerd in de Ro-
meinse periode. Ze worden voornamelijk gevon-
den in gebieden met militaire aanwezigheid, zo-
als de zone, maar ook in urbane regio´s die 
sterk onderhevig zijn aan Romeinse invloeden. 
Het grootste deel van de maskerfragmenten dat 
in Nederland gevonden is, wordt aan de hand 
van de vondstcontext gedateerd in de 2e  tot het 
begin van de 3e eeuw n.Chr.580 Het bakseltype 

- de lichtroze tot lichtgeel gekleurde klei en de 

Keuls masker gaat. 
De gekromde reliëfversiering doet vermoeden 
dat het gezichtsmasker een vrouw moet voor-
stellen. Maskerfragmenten zoals deze zijn onder 
andere bekend uit Geldermalsen-Hondsge-
met.581 Zoals hierboven al is genoemd, is in 2001 
eveneens een fragment van een pijpaarden mas-
ker gevonden op De Nielt.582 Dit fragment lijkt 

exemplaar uit de opgraving door Becker & Van 
de Graaf. De stijl van het masker dat in 2001 ge-
vonden is, vertoont wel overeenkomsten met 
maskervondsten uit Nijmegen en het Romeinse 
castellum van Vechten. Deze maskers stelden 
een saterachtige kale man met satanische lach 
voor.583 Toch is het niet helemaal uit te sluiten 
dat de fragmenten uit de twee archeologische 
onderzoeken bij elkaar horen, aangezien de 
fragmenten niet ver van elkaar gevonden zijn. 
Een tegenargument is dat de maskerfragmenten 
uit verschillende contexten komen, te weten een 
paalkuil en een depressie. De stijlkenmerken en 
de verschillende vondstcontexten doen dus ver-

9-V62.12258.2
10-V110.19601.1
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   Vermoedelijk stelt ook dit masker een 

sater voor (Haalebos et al. 2002, 70).

   Haalebos et al. 2002, 71.

   Deze datering is tot stand gekomen op 

basis van de aardewerkdatering van de 

   Voor voorbeelden uit verschillende 

opgravingen, zie Van Heeringen 1992 en 

Van den Broeke 2005, 614. 

 

Heeringen 1992, 123, 150 en 152.

moeden dat het om twee verschillende maskers 
gaat.
Maskers, zoals hierboven beschreven, zijn mo-
gelijk gebruikt tijdens festivals in cultustheaters 
of ze hadden een decoratieve functie in huis, 
mogelijk ook als bescherming tegen het 
kwaad.584 Het is echter minder waarschijnlijk dat 
de maskers in een plaatselijk cultustheater ge-
bruikt zijn. Voor een dergelijk theater zijn im-
mers geen constructieve aanwijzingen. Het ligt 
meer voor de hand dat deze cultusobjecten on-
derdeel uitmaakten van het dagelijks leven. 
Naast de genoemde fragmenten werd tijdens 
één van de oudere opgravingen te Cuijk ook al 
een maskerfragment gevonden.585 Uit de vond-
stomstandigheden van het laatstgenoemde 
masker maken Haalebos . op dat dit sater-
masker diende voor de versiering van een huis of 
badgebouw.586 

De laatste groep keramische objecten bestaat uit 
aardewerk dat in gerecyclede vorm een tweede 

-
demfragmenten waarvan de wand afgeslagen is, 

gedraaide en vier handgevormde bodemfrag-

De vier afgeslagen bodems van handgevormd 

westelijke deel van de opgraving. Drie exempla-
-

Deze contexten dateren grofweg in de tweede 
587 De andere schijf, 

V6.226.7, is een vakvondst, waarbij het overige 
aardewerk voornamelijk uit de Late IJzertijd 
stamt. Ook de schijf dateren we daarmee in de 
Late IJzertijd. De diameters van de bodems lig-
gen, op één uitzondering na, niet ver uit elkaar. 
Drie schijven zijn ca. 8-9 cm in diameter, 
V36.7528.5 is met een diameter van 14 cm bijna 
dubbel zo groot. Deze schijf is sterk verbrand en 
daarom poreus en gecraqueleerd van structuur. 
Secundair gebruik van bodemscherven (met of 

West-Nederlandse traditie.588 Parallellen van 
dergelijke ronde schijven uit wand of bodem zijn 

589 De functie van deze schijven is on-
bekend.
De objecten van gedraaid aardewerk dateren in 

1 twee fragmenten van het pijpaarden masker (V92.18535). 

.

2
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aardewerk. 

V92.18656.1). 

1-36.7745.11 2 -36.7381.5  4 -V6.226.7

5-V7.3968.1
6-V95.15907.1

7 -V91.51.1

8-V91.77.1

3-V36.7528.5

9-V36.8162.1 10-V92.18656.1
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Kerckhove 2009a, 199. 

 

met huis 8096; knikker V33.14633 is 

keramische schijf V47.18455 is in spieker 

8 cm. 
-

590 Deze 
interpretatie is vooral gebaseerd op historische 
bronnen en bekende parallellen uit andere ma-
terialen, zoals glaspasta en been. Dergelijke 
spellen zouden met Romeinse soldaten meege-
komen zijn. Dat spelletjes een favoriet Romeins 
tijdverdrijf zijn, is bekend van onder andere de 

8.2.3 Conclusie

Te Cuijk-De Nielt zijn in totaal 313 fragmenten 
van minimaal 77 keramische objecten aangetrof-
fen, met een gewicht van 11.272 g. Deze objecten 
dateren tussen de Midden-Bronstijd en de Laat-
Romeinse tijd en het spectrum is zeer breed. Op 
basis van bovenstaande analyse kunnen nu de in 
de inleiding genoemde vragen van het Program-
ma van Eisen worden beantwoord:

Periode Bronstijd - Vroege IJzertijd 
-

De activiteit die het meest duidelijk met de aan-

het maken van kleding voor alledaags gebruik. 
Vanaf de Midden-Bronstijd is er op De Nielt 
sprake van nijverheid als wol- of vlasbewerking 
met behulp van spinklossen. Voorts kan, met 
enige terughoudendheid, voor de Bronstijd ook 
het weven van kleding en ander textiel worden 

in Bronstijd kon echter niet ontegenzeggelijk 
-

ceerde gewichten uit deze periode evengoed als 
netverzwaring gediend kunnen hebben. Brons-
tijd-weefgewichten zijn een zeldzaamheid. In de 
vroege-ijzertijdsporen komen weefgewichten 
echter regelmatiger voor en het mag verwacht 
worden dat de huiselijke productie van kleding 
van wol of vlas in deze periode zeker plaatshad.
 

Periode IJzertijd - Romeinse tijd

Specialisatie en het daaruit voortgekomen sur-
plus kan worden afgeleid uit een combinatie van 
elkaar bevestigende factoren. Zo is de afwezig-
heid van indicaties voor nijverheid of zelfred-
zaamheid, zoals bij de spinklossen het geval is, 
een indicator voor surplusproductie van wol. Op 
De Nielt kunnen van de 23 spinklossen in totaal 
negen aan vroege- en midden-ijzertijdcontexten 
gerelateerd worden. Uit bronstijd- en vroege-

Het mag verondersteld worden dat het spinnen 
en weven van wol of vlas een constante nijver-
heidsfactor geweest is in de bronstijd- en ijzer-

-
bruik ervan te herkennen. De verwachting is dan 

plaatsgevonden op De Nielt. Het ontbreken van 
zoöarcheologisch bewijs voor grote kuddes 
schapen bevestigt dit. Gespecialiseerde, inten-
sieve textielproductie in de IJzertijd is ook on-
waarschijnlijk, omdat de hoeveelheid weefge-
wichten niet correspondeert met de hoeveelheid 
die men zou verwachten in textielwerkplaatsen. 
Ook aardewerkproductie is niet aantoonbaar aan 
de hand van de keramische objecten. De frag-
menten van een ovenrooster gelden niet als on-
omstotelijk bewijs voor aardewerkproductie of 

temeer omdat er geen misbaksels of grote hoe-
veelheden scherven in de buurt gevonden zijn. 

-
-

Van de 313 fragmenten zijn er negentig (van mi-

structuren. Het grootste deel van deze fragmen-
ten stamt uit vondstrijke contexten. Dit zijn kui-
len waarvan de aardewerkassemblages geanaly-
seerd zijn. Slechts drie objecten kunnen met 

-

slingerkogel en een spinklosje.591 Het grootste 
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   Voorbeelden van speciale deposities met 

spinklossen in speciale deposities 

deel van de keramische objecten is echter af-
komstig uit losse sporen of uit vakken. Dit be-

vraag. Hieronder zijn korte concluderende op-
merkingen gemaakt over de uit structuren af-
komstige keramische objecten. 

In spieker 13040 is een keramische schijf 

hand van het aardewerk gedateerd in de Vroege 
tot Midden-IJzertijd. De functie van de kerami-
sche schijf is niet achterhaald. 
In structuur 9007 is een compleet weefgewicht 

de hand van spoorkenmerken in het veld geïn-
terpreteerd als Laat-Romeinse hutkom. Het aar-
dewerk en het weefgewicht zijn echter te date-

de Late Bronstijd tot in de Midden-IJzertijd. Naar 

structuur 9007 dan ook gedateerd aan het einde 
van de Vroege IJzertijd of het begin van de Mid-
den-IJzertijd. Het weefgewicht is net als het aar-
dewerk gebruikt in deze periode.
Spinklos V33.13650 wordt geassocieerd met huis 
8096. Het aardewerk uit dit huis dateert in de 
Midden-IJzertijd. De spinklos maakt deel uit van 
een vondstconcentratie die in het huis is aange-

Een knikker of kogeltje V33.14633 is in huis 8021 

de Midden-Romeinse tijd. 
Slingerkogel V34.8631 is in huis 8024 gevonden. 

-
-

bruik van deze slingerkogel is in de Vroeg- tot 
Midden-Romeinse tijd te plaatsen. 
De objecten van Cuijk-De Nielt geven een inkijk 
in verschillende aspecten van het dagelijks leven: 

productie van aardewerk voor eigen gebruik en 
handelingen van rituele aard. Waar de bewo-

ningssporen de grootste dichtheid vertonen zijn 
tevens de meeste keramische objecten gevon-
den. Wolbewerking is voor deze vondstcategorie 
de meest aantoonbare activiteit binnen de erven 
op De Nielt. Het belang van de objecten voor 
deze nijverheid wordt nog eens onderstreept 
door hun aanwezigheid in speciale deposities.592 
Er zijn echter te weinig keramische objecten met 
individuele erven te associëren, zodat de verde-

op zinvolle wijze gereconstrueerd kan worden. 

 
Cuijk-De Nielt ligt binnen de overgangszone van 
de zuidelijke zandgronden en het rivierengebied. 
De site vertoont in keramisch opzicht overeen-
komsten met tradities uit zowel Zuid-Nederland 

westelijk rivierengebied (lepels, schijfvormige 
spintollen, schijfvormige weefgewichten en af-

-
ken uit onder andere de  maskerfragmenten en 

-
zen van verbintenissen tussen de rurale ge-
meenschappen en de Romeinse wereld. 

8.3  Het verbrande leem 

  
      
8.3.1  Inleiding, onderzoeksvragen en 

methode

De analyse van de materiaalcategorie verbrande 
-

ring en interpretatie van het geselecteerde ma-
teriaal. Dit leem, dat te dateren is aan de hand 
van structuren of contexten, wordt in het onder-
staande per periode kort besproken. Onderhavig 
onderzoek kan een bijdrage leveren aan de re-

De Nielt. Verbrande leem kan immers in verband 
worden gebracht met de laatste fase van een 
structuur, waarin de bouw de eerste fase is, het 
gebruik de tweede en het verlaten de laatste. 
Deze laatste fase hangt soms immers samen 
met de gewoonte om huizen na verlating te ver-
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  Mietes & Ball 2009, 21.

-
categorie aanvullende informatie voor de deter-
minatie van de gebruikte bouwmaterialen, 
ambachtelijke activiteiten ter plaatse, en wellicht 
ook dumppatronen of rituele handelingen.593

De analyse van het verbrande leem staat in 
dienst van verschillende onderzoeksvelden. Hy-
pothesen op basis van de analyse van aardewerk 
of metaalslakken kunnen bevestigd of ontkracht 

-
semblages verbrande leem. Daarmee kan het 
verbrande leem, in relatie tot structuren en an-
dere vondstgroepen, een bijdrage leveren aan 
de beantwoording van de volgende onderzoeks-
vraag uit het Programma van Eisen:

Periode IJzertijd-Romeinse tijd

1. Is er sprake van verlatingsdeposities en/of 

594

overige vondstmateriaal en voor de evaluatie 
gescand. Per vondstnummer zijn de aantallen en 

-
beelding 8.7 toont de vondstlocaties en de aan-

leem die deel uitmaken van een structuur zijn 
geselecteerd voor een tweede scan. In deze 

selectie gemaakt van stukken met tak- of 

stukken en versinterd of verglaasd materiaal. 

Deze selectie is een vertaling van kenmerken die 
kunnen wijzen op leem als bouwmateriaal, leem 
van ovens of haarden en leem als onderdeel van 
speciale deposities. De gegevens zijn in een da-
tabase ingevoerd. De determinatie van de func-
tie is een belangrijke factor in de analyse. Ver-
schillende categorieën onderscheiden zich van 
elkaar door middel van de hieronder beschreven 
kenmerken. 
Bouwmateriaal kenmerkt zich vooral door vlak-
ke stukken met tak en twijgindrukken. Sommige 
huizen worden bij verlating ervan (sporadisch 

-
te hoeveelheden verbrande leem op. Tak en 
twijgindrukken kunnen ook voorkomen op ver-
brande leem uit ovens. In dat geval is er een korf 
of staketsel van takken en twijgen gebouwd. 
Deze mal werd ingesmeerd met leem zodat deze 
in zijn uiteindelijke vorm kon drogen.595 De krom-
ming is één van de herkenbare kenmerken. De 
matrix van het leem is eveneens indicatief voor 
ovenfragmenten. Er treedt immers verglazing op 
in de delen die in aanraking zijn geweest met de 
hoogste temperaturen. De laag onder het ver-

van het ovenleem valt uiteen tot gruis. 
Niet alleen ovens, maar ook haardkuilen worden 
met leem bekleed. Dit leem is glad en vertoont 
enige kromming, vooral aan de rand. Kenmer-
kend van deze fragmenten is de mate van vers-
intering.

Tabel 8.5  Cuijk-De Nielt. Overzicht van aantallen verbrande leem per periode, en per-

centage ten opzichte van het totaal.

Aantal % Gewicht (g) %

Bronstijd 65 0,5 344 0,40

IJzertijd 3496 30 25749 29

Romeinse tijd 2747 24 21435 24

Middeleeuwen 22 0,1 75 0,08

Nieuwe Tijd 6 0,5 9 0,01

Niet toegewezen sporen 5296 46 42573 47

Totaal 11632 100,7 90185 100
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per periode uitgesplitst en besproken. De date-
ring van het materiaal is voornamelijk afgeleid 
van de datering van de structuren. Waar een dui-
delijke discrepantie tussen de datering van het 
vondstmateriaal en sporen waargenomen is, 
wordt de analyse van de context als doorslagge-
vende dateringsfactor genomen.

8.3.2 Resultaten

Tijdens de analyse zijn 11.632 fragmenten ver-

de verspreidingskaart zijn het gemiddelde frag-
-

geven. Over het algemeen zijn er zones met een 
clustering van verbrande leemfragmenten waar 
te nemen in het westen, in het zuidoosten en in 
het noordelijke deel van het plangebied. Het is 
opvallend dat in de sporen die deel uitmaken 
van huisstructuren de fragmentatiegraad van de 
verbrande leem relatief groter is dan in de spo-
ren die daar geen deel van uitmaken. In de peri-
fere zone worden voornamelijk grote brokken 

aanzienlijk groter is. In de uitwerking van de re-
sultaten per periode komt deze waarneming 

de aardewerkanalyse in de uitwerking, zijn de 
vondsten/ vondstassemblages uit een aantal 
structuren en sporen als verlatingsdepositie of 

worden hieronder per periode besproken. De 
aantallen en het gewicht zijn weergegeven en 

bijzonder materiaal, zoals smeltovens, komt ook 
kort aan bod. 

Bronstijd 

Er zijn 65 fragmenten verbrande leem met een 
totaalgewicht van 344 g uit bronstijdsporen af-

-

-

Opvallend is de inclusie van grof steengruis in de 
vier fragmenten uit kuil 25064.596 Eén van deze 

lijkt alsof dit leem ingesnoerd is geweest. De 
functie van dit fragment is echter onduidelijk.

Uit ijzertijdstructuren zijn 3.496 fragmenten ver-
brande leem met een totaalgewicht van 25.749 g 

Midden-of Late IJzertijd gedateerde huis 8096 
62 fragmenten met een totaalgewicht van 480 g 

veld geïnterpreteerd als haardkuil. Het spoor be-
vat echter een aanzienlijke hoeveelheid aarde-
werk dat slechts weinig gefragmenteerd is. Het 
is goed mogelijk dat het leem onderdeel uit-
maakte van de haardkuil, maar de depositie van 

karakter. De inhoud van de kuil wordt daarom in 
zijn geheel geïnterpreteerd als ´speciale deposi-
tie´. Een argument voor de interpretatie als ver-

-
bruik met aardewerk gevuld is.

-
-

dateerd. De inhoud is geïnterpreteerd als één 
speciale depositie, waarvan de aard echter niet 
meer te achterhalen is.

is in het veld geïnterpreteerd als ovenwand. Ook 
het aardewerk uit dit spoor is gedateerd in de 

zijn 492 fragmenten met een gewicht van 5.387 

zeer hoog tot zeer laag. Dit wijst onder andere 

ovenwandfragment. Het verglaasde oppervlak en de
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organische inclusie. De takken en 

twijgen van de wandconstructie 

waartegen leem gesmeerd is, zijn over 

het algemeen nog goed zichtbaar als 

indrukken. Het organische materiaal zelf 

is echter volledig verbrandt.

  Zie van den Broeke 2002.

  Van de 66 vondstnummers met leem zijn 

vertonen. Het percentage is dus afgeleid 

van de representatie in het aantal 

vondstnummers, niet in absolute 

aantallen. Absolute aantallen geven een 

vertekend beeld, omdat vergruisd 

  Zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.4.5 in deze 

rapportage.

op een hoge verbrandingstemperatuur waar-
door de leem in onevenredige stukken uiteen is 
gevallen. De fragmenten zijn versinterd, hebben 

Opvallend is de zandinclusie. Organisch materi-
aal is hier niet gebruikt, ofwel volledig uit de ma-
trix versinterd. Dit leem vertoont grote verschil-
len met leem dat doorgaans als bouwmateriaal 
gebruikt werd.597 Zo zijn er geen tak of twijgin-
drukken en zijn alle fragmenten afgerond van 
vorm. Naast het verbrande leem zijn er ook gro-
te versinterde scherven en een weefgewicht in 

geïnterpreteerd als een depositie van verbrand 
afval of een rituele depositie. In vroege-ijzertijd-
kuilen zijn speciale deposities van aardewerk, 
keramische objecten en verbrande leem een va-
ker voorkomend fenomeen.598 

verbrande leem in deze depositie is echter zeer 
klein: 23 fragmenten verbrande leem met een 
totaalgewicht van 166 g.
Uit huis 8053 zijn zeventien sterk gefragmen-

veel zand als inclusie. Mogelijk is dit materiaal 
deel geweest van een haard. 
In S8.656 zijn zes fragmenten verbrande leem 

de kuil is geïnterpreteerde als afvaldepot of spe-
ciale depositie uit de Midden-IJzertijd. De hoe-
veelheid verbrande leem is te klein en de frag-
mentatiegraad te groot om dit echter met 
zekerheid te kunnen stellen. 
De kuil S4.432 hoort bij kuil 26058 en is in het 
veld als haardkuil geïnterpreteerd. De aarde-
werkassemblage dateert in de Late IJzertijd. Uit 
kuil 26058 zijn in totaal 1.677 fragmenten leem 
met een gewicht van 8.874 g verzameld. De 
fragmenten hebben zowel tak als twijgindrukken 
en een rechte structuur. Deze kenmerken doen 
meer denken aan bouwmateriaal dan aan de 

hier verbrand bouwafval dat in een kuil of haard 
gedeponeerd is. 

Het aantal fragmenten verbrande leem dat in de 
Romeinse tijd dateert is 2.747, met een gewicht 

-
ode is verzameld uit sporen die deel uitmaken van 

599  Op-
vallend is de aanwezigheid van laagjes kalk op de 
leem. Dit komt in De Nielt blijkbaar alleen in deze 
periode voor. Omdat we kunnen aannemen dat 
de verbrande leem uit deze periode vooral van 

geïnterpreteerd worden als wandafwerking. Ook 
het grote aandeel rietindrukken is alleen bij leem 
uit de Romeinse periode aantoonbaar. 
Drie kuilen zijn op basis van de aanwezigheid 
van compleet aardewerk als ‘speciale depositie’ 
geïnterpreteerd: kuilen 26048, 26052 en 
26043.600 In tegenstelling tot de ´speciale depo-
sities´ uit de IJzertijd, werd in geen van deze 
Vroeg-Romeinse kuilen verbrande leem aange-

Voorts zijn uit verschillende Romeinse huisplat-
tegronden aanzienlijke hoeveelheden verbrande 

-
-

-
mate hoge fragmentatiegraad dat het niet is 
meegenomen in de selectie.
Huis 8026 bevat 54 leemfragmenten met een 
totaalgewicht van 1.054 g. Daarvan hebben 46 

voor analyse geselecteerde fragmenten. De rest 
is zeer gefragmenteerd. Het huis is aan de hand 
van het huistype en het aardewerk gedateerd in 
de 3e eeuw n.Chr. Het bouwleem uit dit huis is 
bijzonder goed bewaard gebleven.
In huis 8008 zijn 408 fragmenten verbrande 

1115 g. Het fragmentgewicht bedraagt 2,7 g. De 
fragmentatiegraad is hoog en de stukken zijn 
sterk maar onregelmatig verbrand. Tussen het 

Huis 8044 bevat 827 fragmenten verbrande 
leem met een totaalgewicht van 14.934 g. Huis 
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  Zie ook hoofdstuk 6 in deze rapportage.

Romeinse tijd. Het aantal fragmenten met tak en 
twijgindrukken bedraagt 478, met een gewicht 

totaal. Dit wijst op een grote variatie in de frag-
mentatiegraad van verbrande leem uit de ver-
schillende sporen van deze structuur. Het groot-

in de noordwestelijke kopse kant van het huis. 
Zo bevat paalkuil S37.12283 2.354 g leem, ijzertij-
daardewerk, natuursteen en keramisch bouw-
materiaal in de vorm van baksteen of tegula. Er 
mag aangenomen worden dat het leem dezelfde 

S37.12284 bevat 1.934 g leem en tevens ijzertij-
daardewerk. Paalkuil S37.12287 is met aarde-
werk, natuursteen en 8.900 g verbrande leem 
gevuld. De middenstaander in dezelfde hoek is 
gevuld met sterk verweerde en gefragmenteerde 
leem. Uit de beschreven sporen zijn vrijwel zeker 
alle leemfragmenten als bouwafval te interpre-
teren. In elk vondstnummer zijn immers grote 
fragmenten met tak- of twijgindrukken aanwe-
zig. De paalkuilen zijn vermoedelijk na het verla-
ten van het huis volgestort met bouw en bewo-
ningsafval dat grotendeels uit vroegere perioden 

601 Opvallend is de hoge verbran-
dingsgraad van het leem en het grote aantal 
fragmenten met een laagje kalk aan het opper-
vlak. Een voorbeeld van een goed bewaard ge-
bleven lemen fragment met tak en twijgindruk-

Zoals hierboven reeds bleek, zijn in verschillende 
-

menten leem met laagjes kalk aan het oppervlak 

8031, 8044 en huis 8030 het geval. Het is niet 

-
verf wordt nu nog steeds gebruikt als preventief 
middel tegen ongedierte in bijvoorbeeld kippen-
hokken. Mogelijk kan hier aan een vergelijkbare 
functie worden gedacht. 
Ook uit enkele kuilen werd verbrande leem verza-

kuil zijn deel geweest van een oven of haard. De 

De vorm is afgerond en de structuur is relatief 
hard voor leem. De dikte van deze ovenplaat of 
haardrok moet ca. 10 cm geweest zijn. 
Uit de sporen van de Laat-Romeinse Hutkom 

leem met een gewicht van 150 g verzameld. Het 

Middeleeuwen

Er zijn twee middeleeuwse sporen die leem be-

-
kindruk. S34.6400 bevat twintig leemfragmen-

Nieuwe Tijd

In een recente kuil zijn zes gruisfragmenten leem 

8.3.3 Conclusie

Op De Nielt zijn 11.632 fragmenten verbrande 

90.185 g. De selectie van het te analyseren mate-
riaal is gebaseerd op de relatie met structuren en 
de aanwezigheid van determineerbare kenmer-
ken. 
Tabel 8.5 toont dat een groot deel van het ver-

-
stig is. Dit vertekent het kwantitatieve beeld. De 
dominantie van het verbrande leem uit de IJzer-
tijd en Romeinse tijd is mede gerelateerd aan de 
hoeveelheid ijzertijdkuilen en huizen uit de Ro-
meinse tijd op De Nielt. Slechts een bescheiden 
hoeveelheid leem kan in verband worden ge-
bracht met bronstijdstructuren. 
Voor de IJzertijd zijn de meeste leemfragmenten 

-
ke kuilen. Vrijwel alle fragmenten van haard-
plaatsen of ovens zijn te dateren in de IJzertijd. 
Slechts een zeer klein deel van het ijzertijdleem 

scherp contrast met leemhoudende structuren 
uit de Romeinse tijd. Vrijwel alle leemfragmen-
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of op erven. 
Uit de analyse van het verbrande leem blijkt dat 
er in de Romeinse tijd een verschuiving in mate-
riaalgebruik optrad op De Nielt. Zo was het leem 
op de wanden van huizen mogelijk aangesmeerd 
met kalk en is riet gebruikt als inclusie. Derge-
lijke rietindrukken en sporen van kalk waren in 
voorgaande perioden niet aanwezig. 

sporen op die verbrande leem met tak of 

sporen deel uit van huisstructuren. Er zijn geen 
oven of haardfragmenten gevonden die tak of 

met takindrukken van De Nielt deel hebben uit-
gemaakt van gebouwen. Deze redenering is ech-
ter niet omkeerbaar;  niet alle huizen en gebou-

of twijgindrukken. Van de in totaal zeventien 

Het is daarmee dus niet raadzaam om de selec-
tie van het verbrande leem slechts aan de hand 
van deze kenmerken te maken. 

-
derzoekvraag uit het PvE worden beantwoord: 
Periode IJzertijd-Romeinse tijd

-

Er is aangetoond dat er op De Nielt sprake is van 

zijn echter niet alleen aan de hand van de hoe-
-

posities bestaan voornamelijk uit aardewerk, 
keramische objecten en in mindere mate uit ver-
brande leem. Vooral de als intentionele deposi-
ties geïnterpreteerde contexten die in de Vroege 

deposities echter geen aandeel verbrand leem. 
 

bewaard gebleven leemfragment met tak en 
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9 Keramisch bouwmateriaal

W. Jozen 

9.1 Inleiding en vraagstellingen

Bij het onderzoek op De Nielt zijn in totaal 2.083 
fragmenten keramisch bouwmateriaal aange-

 ca. 103 kg. De 

de Romeinse tijd en Nieuwe Tijd. Uit deze laatste 

-

gekenmerkt door fragmenten dakpan: tegulae 
en imbrices. In het onderstaande wordt achter-

Romeinse tijd en de Nieuwe Tijd besproken. Ta-
-

Algemene onderzoeksvragen

-

archeobotanisch en zoölogisch materiaal?

Periode IJzertijd-Romeinse tijd

3. Was er een Romeins huis met (gedeeltelijk) 
pannendak op plaats waar tijdens het AAO een 

 en imbrices 

bouwmateriaal dan waarschijnlijk gebruikt? 

-
-

-

de periode Midden-Laat-Romeinse tijd of is er 
een breuk in de bewoning aanwijsbaar? 

-

-

-
pen en de Romeinse (militaire) wereld? Denk 

-
geldoosjes en militaria. 

Nieuwe Tijd

-

-
-

sen zijn aantoonbaar? 

9.2 Methode

-
-

tu-
bulus

-
-

-

materiaal zo mogelijk aan de onderscheiden 

-
gen. 

tegulae. Voor de bakstenen uit de Nieuwe Tijd 

een daterende waarde kunnen hebben. 
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9.3 Resultaten

9.3.1  Keramisch bouwmateriaal uit de 

Romeinse tijd

Van de totale assemblage keramisch bouwmate-
riaal zijn driehonderd fragmenten als (Romeinse) 

deze categorie is het aantal fragmenten tegula 

konden worden gedetermineerd. Deze randen 

‘niet nader te determineren dakpanmateriaal’ 

-
aal uit deze categorie aan tegulae of imbrices 

-
-

goed herkenbare Romeinse dakpanfragmenten 

-

-

Op het keramisch bouwmateriaal zijn geen in-
drukken of 

tubuli -

twee randfragmenten lijken bewust te zijn bijge-
kapt.

Verspreiding van het Romeinse keramisch 

bouwmateriaal

-
teriaal ruimtelijk wordt uitgezet naar gewicht 

-

-
telijke concentraties worden besproken. De oos-

-

26044 (S93.10500). In deze depressie werd ook 
-

-
pressie ook als artefact trap. 

-
-

het niet nader te determineren materiaal. Aller-

8028 een kleine concentratie bouwmateriaal 

waarschijnlijk ook aan tegulae of imbrices toebe-

roodoranje baksel. Voor huis 8028 geldt dat er in 
de sporen zelf geen bouwmateriaal is aangetrof-

-
noemde huizen 23 fragmenten Romeins kera-

-
-

baksel. 

 
  en 75 

fragmenten niet te determineren keramisch 
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  Ball, Arnoldussen & Van Hoof 2001, 13-

14.

   Zie hoofdstuk sporen en structuren, 

paragrafen 6.5.10 en 6.5.11. 

-

-
-
-

602  In de 

meeste keramisch bouwmateriaal is bij de ma-

76 fragmenten niet nader te determineren ma-
-

8024 stamt 1.015 g tegula en 526 g niet nader te 
determineren Romeins keramisch bouwmateri-
aal. Uit de sporen huis 8036 is 103 g (twee frag-
menten) niet nader te determineren keramisch 

-
wezen zijn aan huis 8023 komt geen keramisch 
bouwmateriaal. 

fragmenten tegula (782 g) en 45 g niet nader te 
determineren materiaal. Van een echte cluster 
keramisch bouwmateriaal is hier echter geen 

9.3.2  Keramisch bouwmateriaal uit de 

Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd

Tijd kunnen worden geassocieerd met keramisch 

-
lijk deel. In deze paragraaf komt het met deze 
structuren geassocieerde keramisch bouwmate-
riaal aan bod.   

-
-

-

-
den gerelateerd aan het erf uit de Late Middel-

603 

werkput 10 en 12. De sporen samen zijn in het 

Tabel 9.1  Cuijk-De Nielt. De aantallen en gewichten, uitgesplitst naar soort keramisch 

bouwmateriaal en naar opgravende partij.

Type B&V d G B&V d G VUhbs VUhbs Totaal Totaal

Aantal Gewicht (g) Aantal Gewicht (g) Aantal Gewicht (g)

Baksteen 115 39605 26 660 141 40265

Dakpan 303 39648 8 894 311 40542

Mortel 1 1 0 0 1 1

Vloertegel 7 1036 0 0 7 1 036

Indet. 1600 21025 23 378 1 623 21403

Totaal 2026 101315 57 1932 2083 103247
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-

-

opspit in het spoor gekomen zijn. Wel werd bo-

-

het spoor nog wel een deel muurwerk aange-
-

Dergelijke bakstenen zijn tot de kloostermoppen 

bakstenen hebben immers reeds een gestan-

werd het gebruikelijker om bakstenen met de 

deze een meer permanent karakter. 

(werkput 110) werden een funderingssleuf 

kelder gedocumenteerd (huis 8113). De bakste-
nen uit deze eensteens muur hebben een lengte 

1650 worden gedateerd. Mede gezien het nabij-

gesuggereerd dat deze bakstenen zijn herge-
bruikt. De kelder behoort dan ook waarschijnlijk 

7001 is opgebouwd uit uit taps toelopende bak-
-

-

-
dersom gelegd om de juiste ronding te kunnen 
behouden. Van waterput 7011 zijn twee frag-

V34.7004

V34.6978.2V34.6978.1V38.7458 V36.7041

V35.8618

1 2 3 4

5 6



389
—

C
o

n
ce

n
tr

a
ti

e
 t

e
g

u
la

e
 e

n
 b

ro
kk

e
n

 h
u

tt
e

n
le

e
m

; s
le

u
f 

3 
(A

rc
h

o
l 2

0
0

1)
 

Lo
ca

ti
e

 k
u

il 
(S

6
2

10
) 

m
e

t 
kl

e
id

e
p

o
t 

e
n

 h
a

a
rd

ro
o

st
e

r

Lo
ca

ti
e

 t
e

g
u

la
e

g
e

w
ic

h
t 

in
 g

ra
m

10
0

5
0

10

10
0

5
0

10

Lo
ca

ti
e

 im
b

ri
ce

s

g
e

w
ic

h
t 

in
 g

ra
m

10
0

5
0

10

Lo
ca

ti
e

 b
a

ks
te

n
e

n

g
e

w
ic

h
t 

in
 g

ra
m

8
0

2
2

8
0

2
9

8
0

5
7

8
0

2
3

8
0

2
4

8
0

36

2
70

0
3

2
70

0
2

2
70

0
1

8
0

30

8
0

31

8
0

2
7

8
0

2
8

18
7.

5
0

0
18

7.
6

0
0

18
7.

70
0

18
7.

8
0

0
18

7.
9

0
0

417.300417.400417.500



390
—

 

-

gedateerd in de 20e eeuw.   

9.4 Discussie en conclusie

clusters Romeins keramisch bouwmateriaal her-
-

het algemeen komt er uit de sporen die aan de 

-
-

-
rust met ‘harde’ dakbedekking bestaande uit te-
gulae en imbrices. 

-

ondergebracht in de categorie ‘indeterminabel’ 

-

waarschijnlijk tot Romeins dakpanmateriaal kan 
-

604

kg605

dient te worden opgemerkt dat bij deze getallen 
geen rekening is gehouden met de aantallen en 

-

waren immers niet beschikbaar. 
In de Late Middeleeuwen is op De Nielt steen ge-

structuur met gedeeltelijk nog aanwezig muur-
-
-

-

kunnen de in de inleiding genoemde onderzoeks-

S8.407

S8.514
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   Wesselingh 2000, 133-135. 

7. Wat is de conservering van verschillende materiaalca-
tegorieën, inclusief eventueel aanwezig archeobotanisch 
en zoölogisch materiaal?

-

fragmenten is niet sterk geërodeerd en er is geen 
-

Periode IJzertijd-Romeinse tijd

3. Was er een Romeins huis met (gedeeltelijk) pannen-
dak op plaats waar tijdens het AAO een cluster van te-
gulae
omvang van het complex? 

het niet waarschijnlijk dat er sprake is geweest 

-

/ 
-
-

-
schouwd. 

606

607 Concluderend 

-
-

4. Indien sprake is van primair gebruik van de bouwke-
ramiek, wat was dan de functie dan wel aard van het 
gebouw? Zo nee, waarvoor is het bouwmateriaal dan 
waarschijnlijk gebruikt? Welke aanwijzingen zijn daar-
voor aanwezig?

-
materiaal is dermate klein dat de aanwezigheid 

-
materiaal werd op grote schaal secundair ge-

-
-

materiaal zijn deze aanwijzingen echter op zijn 
minst summier te noemen. Mortelresten zijn 

-

-

-
-

werkplaats in huis 8022. 

A

B
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16. Kun je aan de hand van de Romeinse materiële cul-
tuur ter plekke uitspraken doen over de verbintenissen 
tussen de rurale gemeenschappen en de Romeinse (mi-
litaire) wereld? Denk daarbij bijvoorbeeld aan het voor-
komen van zegeldoosjes en militaria. 

-

het Romeinse militaire apparaat. Onder het dak-
panmateriaal zijn immers geen fragmenten met 

-
nen duiden. 
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10 Metaal

J. van Renswoude  

10.1  Inleiding

Het archeologisch onderzoek naar de nederzet-

aantal metalen objecten opgeleverd. In totaal 
zijn 3.260 metalen voorwerpen verzameld.608 
Deze objecten dateren vanaf de Bronstijd tot in 
de 20e eeuw en zijn zeer divers van aard. De 
voorwerpen uit de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse 
tijd, Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd bevat-
ten belangrijke archeologische informatie. On-
der dit materiaal bevinden zich enkele bijzon-
dere vondsten, zoals een muntschat en twee 
bronsdepots.609  
Aangezien het onmogelijk is om in deze rappor-
tage alle metaalvondsten te bespreken, is tijdens 
de evaluatie een selectie van te analyseren me-
taalvondsten gemaakt.610 Daarbij is gekozen om 
alle relevante objecten uit de Bronstijd, IJzertijd 
en Romeinse tijd te analyseren en te presente-
ren, inclusief ruimtelijke analyses (566 stuks). 
Een uitgebreide selectie van het materiaal is af-
gebeeld. De Romeinse munten worden echter 
apart besproken en komen aan bod in het vol-
gende hoofdstuk. 
Hoewel voor de Middeleeuwen en de Nieuwe 
Tijd alle vondsten zijn gedetermineerd, is slechts 
een beperkte hoeveelheid metaalvondsten ge-
analyseerd (127 stuks).611 Een tiental metaal-
vondsten, waaronder een aantal kledinghaken, 
een riemverdeler en een beslagstuk, kon met de 
middeleeuwse activiteiten op De Nielt in ver-
band worden gebracht. Zij kunnen mogelijk 
worden gerelateerd aan gebouw 8013 en de 
middeleeuwse ontginning van het gebied. De 

-
melijk munten, schoengespen, knopen en laken-
loodjes. Deze stukken zullen onder meer worden 
geanalyseerd in het kader van het onderzoek 
naar de ontwikkeling van het akkersysteem. Een 
deel van het complex bestaat uit vondsten uit de 
20e eeuw. De meest opvallende stukken daarvan 
zijn militaria uit de Tweede Wereldoorlog en een 
grote ijzeren kluis. Ook deze laatste vondsten 
komen in dit hoofdstuk aan bod. 

De metaalwaar, voornamelijk die uit de Romein-
se tijd, zal in de eerste plaats vergeleken worden 

regio. Voor de Vroeg- en Midden-Romeinse tijd 
is dat Cuijk-Heeswijkse Kampen612 en voor de 
Laat-Romeinse tijd de opgraving van Gennep.613 
Omdat goed gepubliceerde metaalvondsten van 
opgravingen uit de regio schaars zijn, zal tevens 

-
gen in het rivierengebied, buiten de directe om-
geving van Cuijk. Het gaat hierbij om de neder-

Geldermalsen-Rijs en Ooyen, Huissen-
Loostraat-Zuid, Geldermalsen-Hondsgemet en 
Ewijk-De Grote Aalst.614 Vergelijkbare metaal-
vondsten uit de Bronstijd en IJzertijd zijn 
schaars. Voor vergelijkend onderzoek van deze 
laatste categorie zal dus gekeken worden naar 
geheel Nederland, maar ook naar omliggende 
landen als Duitsland en Engeland.
In het onderstaande worden allereerst de rele-

-
zet. Dan wordt in paragraaf 10.3 de gehanteerde 
onderzoeksmethode besproken en in paragraaf 
10.4 de functionele categorieën en de resultaten 

10.10 behandelen in chronologische volgorde de 
vondsten uit de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse 
tijd, Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Afslui-
tend worden in paragraaf 10.11 de conclusies op 
een rij gezet en worden de vraagstellingen uit 

10.2  Vraagstellingen
615

-
gen betrekking op de metaalwaar:616

Algemene onderzoeksvragen

2. Wat is de horizontale en verticale verspreiding 
van de archeologische resten? Is het mogelijk 
afzonderlijke (en in tijd begrensde) vindplaatsen 
en/of complextypen ruimtelijk te begrenzen op 
basis van de sporen en/of het materiaal?
7. Wat is de conservering van verschillende ma-
teriaalcategorieën, inclusief eventueel aanwezig 

   Dit getal komt niet overeen met het 

evaluatierapport, waarin wordt 

echter geen consequenties voor het 

aantal geanalyseerde vondsten.

     Zie voor een beschrijving van de 

muntschat hoofdstuk 12. 

    De selectie van het metaal is uitgevoerd 

door M. Langeveld, waarbij alle 

voorwerpen zijn gedetermineerd en 

ingevoerd in een database. Als gevolg 

van ziekte zijn de analyse en rapportage 

echter uitgevoerd door Jan van 

Renswoude. Deze situatie resulteert in 

enkele discrepanties tussen het 

evaluatierapport (Langeveld 2011, 37-40) 

en de uiteindelijke analyse. Voor de 

analyse zijn alle metalen objecten 

opnieuw bekeken, waarbij in sommige 

gevallen eerdere selectiekeuzes zijn 

gewijzigd. Deze beperkte wijzigingen 

hebben echter geen gevolgen voor de 

beantwoording van de vraagstelling. 

    De munten uit de Middeleeuwen en de 

Nieuwe Tijd zijn gedetermineerd door 

K.J.R. Kerckhaert.

   Roessingh & Vanneste 2009.

   Hoewel dit een zeer belangrijk 

onderzoek is naar een Laat-Romeinse en 

deze opgraving nooit geleid tot een 

degelijke basisrapportage. Er is slechts 

een publieksboek uitgebracht (Heidinga 

   Verhelst 2006; Heeren 2005; Verhelst 

2003; Van Renswoude 2008; Van 

Renswoude 2009; Blom, Van der Feijst & 

Veldman 2012.

   In aanvulling op het evaluatierapport 

heb ik vragen uit het PvE toegevoegd, 

die, op basis van de resultaten van de 

analyse, toch kunnen worden 

beantwoord. 

   Mietes & Ball 2009, 19-22.
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archeobotanisch en zoölogisch materiaal?

Periode Bronstijd-Vroege IJzertijd

6. Op het terrein zijn verschillende bronzen 
voorwerpen gevonden die dateren uit de Mid-
den- en/of Late Bronstijd. Wat betekent de aan-
wezigheid van deze objecten in en aan de rand 

-
troon met wat uit de wijdere regio bekend is?

Periode IJzertijd-Romeinse tijd

1. Is er sprake van verlatingsdeposities en/of 
overige deposities in structuren? Waar bestaan 

aardewerk. 
5. Kan aan de hand van het aardewerkcomplex 
continuïteit vanuit de IJzertijd tot in de Romein-
se tijd vastgesteld worden, of is er op basis van 

-
systeem aantoonbaar? Schets de ontwikkeling 

-
facten aanwezig die een ononderbroken bewo-
ning tussen IJzertijd en Romeinse tijd doen be-
vroeden? Te denken valt aan Keltische munten, 
glazen armbanden en bepaalde vroege Romein-
se importen.
6. In het archeologische bestand van De Nielt 
zijn twee gebouwclusters herkend, één weste-
lijke en één oostelijke (laatstgenoemde is gro-
tendeels verstoord). Beschrijf aan de hand van 
de materiële cultuur de ontwikkeling van deze 

aardewerkcomplex en het vondstenspectrum 
sprake van bewoningscontinuïteit in de Romein-
se tijd? Is er sprake van bewoningscontinuïteit in 
de periode Midden-Laat-Romeinse tijd of is er 
een breuk in de bewoning aanwijsbaar? 
7. Er is een aantal 4e-eeuwse structuren aange-

zien de erven eruit, wat is het karakter van de 
bewoning? Is er sprake van gelijktijdige erven? 
10. De Nielt lag in de buurt van het fort en de vi-
cus van Cuijk. Wat is de relatie tussen de lande-
lijke bewoning op De Nielt en de proto-urbane 
kern van Ceuclum? Zijn er parallelle ontwikkelin-
gen te zichtbaar?
13. Zijn er relaties aantoonbaar tussen verschil-

-

wel binnen het onderzoeksgebied als daarbui-
ten?
16. Kun je aan de hand van de Romeinse materi-
ele cultuur ter plekke uitspraken doen over de 
verbintenissen tussen de rurale gemeenschap-
pen en de Romeinse (militaire) wereld? Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van ze-
geldoosjes en militaria. 
17. Schets op basis van de archeologische aan-
wijzingen (o.a. metaalslakken, een kuil met 
bronssnippers, zilverhaksel) een beeld van de 
metaalproductie op De Nielt. 

Periode Middeleeuwen en later

2.  Hoe was het terrein na de Romeinse tijd in 
gebruik, bij afwezigheid van bewoning?

10.3  Onderzoeksmethode

Vrijwel alle metalen objecten zijn door Becker & 
Van de Graaf verzameld tijdens de opgravings-
campagne van 2006-2007. Slechts een klein ge-
deelte, waaronder twee Romeinse objecten, is 
verzameld tijdens het archeologisch onderzoek 
dat is uitgevoerd door de VUhbs in 2010. Tijdens 
het veldwerk is intensief gezocht met de metaal-
detector. Ruim 90% van de metaalvondsten is 
op deze wijze gevonden. Doordat alles is verza-

het veld, is het metaalspectrum buitengewoon 
divers in samenstelling en datering. Het aantal 
metaalvondsten is, zelfs voor een grootschalig 
vlakdekkend onderzoek als op De Nielt, opval-

relatief goede conserveringsomstandigheden op 
deze vindplaats (ondanks de zandige matrix). 
Anderzijds speelt de buitengewoon consciënti-

van de metaalvondsten een belangrijke rol. Zo 
zijn recente objecten of evident recent afval niet 
gescheiden van de overige vondsten.

zijn, zijn op dezelfde manier geadministreerd als 
de overige vondstcategorieën. Ze zijn verzameld 
in vakken van 5 x 5 m en gekoppeld aan een 
laag. Hierbij hebben lagen die zich uitstrekken 
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   Loonen et al. 2007, 12 en 43.

over het gehele opgravingsterrein in alle werk-

spoornummers (zie ook hoofdstuk 5, fysische 
-

voor, laagnummer 50 en zijn de daaronder gele-
gen cultuurlagen aangeduid als lagen 51 en 52. 
De bioturbatiezone, onder laag 52, is laag 53 en 
wordt omschreven als een overgangslaag tussen 
de cultuurlaag (52) en de C-horizont.617 De C-ho-
rizont als zodanig wordt aangeduid als laag 54. 
In tabel 10.1 staat vermeld hoeveel metalen ob-

objecten zijn daarbij opgesplitst in drie catego-
rieën, namelijk de Romeinse tijd of ouder, de 
Nieuwe Tijd en datering onbekend. De groep 
waarvan de datering onbekend is bestaat voorna-
melijk uit fragmenten ijzer die niet te dateren zijn.
Veel archeologisch relevante vondsten zijn af-
komstig uit de cultuurlagen 52 en 51. Vooral uit 
laag 52 stammen veel Romeinse objecten. In 
beide lagen zijn echter ook grote aantallen ob-
jecten uit de Nieuwe Tijd verzameld. Hieruit zou 
mogelijk kunnen worden afgeleid dat het lagen-
pakket volledig is omgezet. In het hoofdstuk 

aangetoond dat dit niet het geval is. Zowel laag 
51 als 52 zijn cultuurlagen, waarbij laag 51 da-
teert vanaf ca. 1500 tot ver in de Nieuwe Tijd. 

Laag 52 werd gevormd over een lange periode 
vanaf de Midden-IJzertijd tot in de Middeleeu-
wen. Een verklaring voor de aanzienlijke hoe-
veelheid metaalvondsten uit de Nieuwe Tijd in 
laatstgenoemde laag zou kunnen zijn dat het 
onderscheid tussen de lagen in het veld ondui-
delijk was. Ook is het mogelijk dat er geen on-
derscheid is gemaakt tussen vondsten uit laag 52 
en de grote nieuwetijdse kuilen die door deze 
laag heen zijn gegraven, waardoor het beeld ver-
troebeld is. Deze mogelijkheid kan echter niet 
worden bewezen, aangezien metaalvondsten 
niet driedimensionaal zijn ingemeten. Het verza-
melen in twee gescheiden lagen onder de bouw-
voor (lagen 51 en 52) is daarmee voor de metaal-
waar niet zinvol gebleken. Zelfs uit laag 53, de 
bioturbatielaag, zijn metalen objecten uit zowel 

Alleen de vondsten uit de recente bouwvoor 
(laag 50) laten een nagenoeg zuiver beeld zien. 
De vondsten uit deze laag dateren voor 97,2% 
uit de Middeleeuwen of Nieuwe Tijd. 
Alle voorwerpen uit de campagne van 2006-
2007 zijn geïnventariseerd door restauratieate-
lier Restaura. Nagenoeg alle bronzen (koperen) 
objecten zijn geconserveerd, ook als ze uit de 
Nieuwe Tijd stammen of recent zijn. Voor de ver-
zamelde ijzeren metaalwaar is wel een selectie 

Tabel 10.1  Cuijk-De Nielt. Overzicht van het totaal aantal metaalvondsten per laag (met uitzondering van de Romeinse 

munten). De vondsten zijn uitgesplitst naar de periodes Romeins of ouder en Nieuwe Tijd. Bij de vondsten van vlak 1 en 

Laagomschrijving Laagnr. Aantal Romeins of ouder % van totaal 1 Aantal Nieuwe Tijd % van totaal 1 Datering onbekend Totaal 1

Stortvondsten 0 17 6,7 84 32,9 154 255

Vlak 1 1 49 8,8 74 13,4 431 554

Vlak 2 2 5 5,5 4 4,3 82 91

Recente bouwvoor 50 2 0,9 81 37,7 132 215

Cultuurlaag 51 32 5,9 165 30,7 341 538

Cultuurlaag 52 101 13,6 126 16,9 518 745

Bioturbatiezone 53 23 31,5 12 16,4 38 73

C-horizont 54 7 87,5 1 12,5 - 8

Sporen - 198 31,0 441 69,0 - 639

Totaal 2 434 988 1696 3118
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2009, 233-237.

gemaakt. Spijkers en kleine objecten uit de 
Nieuwe Tijd zijn niet geconserveerd, evenals de 
grote recente voorwerpen, zoals de Duitse hel-
men en de brandkast. Hoewel veel archeologisch 
relevante ijzeren objecten zijn geconserveerd, is 
het materiaal slechts minimaal gereinigd. Dit gaf 
veel problemen bij de determinatie, omdat 
slechts de globale vorm herkenbaar was en bij-
zonderheden of details schuil gingen achter oxi-
datiekorsten. Vaak is teruggegrepen naar rönt-
genfoto’s om voorwerpen te kunnen 
determineren. Gevolg daarvan is dat veel object-
tekeningen slechts de contouren van de ijzeren 
objecten weergeven. 
Hoewel tijdens de analyse niet meer vastgesteld 
kon worden hoe de staat van de metaalvondsten 
was toen ze uit de grond kwamen, zijn de objec-
ten goed bewaard gebleven. Hieruit kan gecon-
cludeerd worden dat de conserveringsomstan-
digheden te Cuijk-De Nielt, zeker voor 
zandgronden, optimaal waren.

10.4  Resultaten

In totaal zijn tijdens het archeologisch onderzoek 

dateren zes stuks in Bronstijd, negen in de IJzer-
tijd en 551 stuks in de Romeinse tijd. De meeste 
objecten dateren echter vanaf de Middeleeuwen 
tot in de 20e eeuw. Metaalvondsten zijn op basis 
van vondstcontext en vorm toegewezen aan een 
periode. Bij vondsten uit de cultuurlagen of de 
bouwvoor bleken in enkele gevallen de uiterlijke 
kenmerken van het patina een indicator te zijn. 
De meeste objecten zijn gemaakt van brons en 
ijzer, maar er zijn ook loden objecten aangetrof-
fen (zie tabel 10.2).618 De categorie zilver wordt 
voor de Romeinse tijd slechts vertegenwoordigd 
door een lunula-hanger die was toegevoegd aan 
de muntschat. Verder zijn twee recente zilveren 
ringen, meerdere munten en vijf zilverhaksels (af-
val van metaalbewerking)  uit diverse perioden 

De metaalvondsten uit de Bronstijd, de IJzertijd 
en de Romeinse tijd zijn onderverdeeld in een 

aantal functionele categorieën (tabel 10.3). De 
onderscheiden functionele categorieën zijn: wa-
pens en militaria, munten, objecten van per-
soonlijke aard,  huishoudelijk, meubel, aan nij-
verheid gerelateerde objecten, werktuigen en 
overig. Deze categorieën zijn weer onderver-
deeld in vondstgroepen. De onderverdeling in 
functionele categorieën is gebaseerd op de inde-
ling die gebruikt is voor de metaalvondsten van 
het castellum van Alphen aan den Rijn619 en is 
ook toegepast bij de analyses van de grote me-

-
malsen-Hondsgemet.620 Deze methodische 
standaardisatie is gebruikt om zinvolle vergelij-

-
ken.

Tabel 10.2  Cuijk-De Nielt. Het totale aantal 

verzamelde metaalvondsten, uitgesplitst 

naar metaalsoort.  

Metaalsoort Aantal

Aluminium 12

Brons 446

Koper 305

Koper/brons 8

Goud 1

IJzer 2089

IJzer + brons 1

Lood 195

Lood/tin 1

Lood + tin 1

Nikkel 12

Staal 2

Onbekend 27

Tin 4

Zilver 23

Zink 8

Totaal 3260
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Tabel 10.3  Cuijk-De Nielt. Overzicht van het aantal geanalyseerde metaalvondsten per type, per functio-

nele categorie. 

Categorie/vorm Type Aantal brons Aantal ijzer Aantal lood Aantal zilver

Militaria

Aanvalswapen speer/lans 1 7 - -

zwaard 1 - - -

pijlpunt - 2 - -

dolk - 1 - -

Gordel/balteus/schort beslag 3 - - -

Totaal militaria 5 10 - -

Paardentuig

Tuig bel 2 1 - -

hanger 3 - - -

beslag 4 - - -

passant 1 - - -

Totaal paardentuig 10 1 - -

Munt 206 - - -

Persoonlijk

Fibula 35 - - -

Gesp 2 - -

Schoenspijker 40 - -

Sieraad armband 9 - - -

haarnaald 6 - - -

kraal 2 - - -

vingerring 1 - - -

vlechtring 1 - - -

hanger - - - 1

Toiletgerei scalpel 1 - - -

spiegel 1 - - -

Zegeldoosje 2 - - -

Totaal persoonlijk 58 42 - 1

Huishoudelijk

Haardrooster - 1 - -

Vaatwerk deksel kan 1 - - -

reparatiestuk 1 - - -

onbekend 6 - - -

Sculptuur beeld 1 - - -

Totaal huishoudelijk 9 1 - -

Meubel

Hang- en sluitwerk beslag 1 - - -

sleutel 1 2 - -

slotnagel 1 - - -

siernagel 2 - - -

scharnier 1 1 - -

onbekend 6 - -

Totaal meubel 5 9 - -
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Tabel 10.3 (vervolg)  Cuijk-De Nielt. Overzicht van het aantal metaalvondsten per type, per functionele 

categorie. 

Categorie/vorm Type Aantal brons Aantal ijzer Aantal lood Aantal zilver

Industrie

Balans - - 4 -

Metaalbewerkingsafval gietrest 2 - - -

verknipt metaal 86 - - -

smeltbrons 4 - - -

Totaal industrie 92 - 4 -

Werktuig

Gereedschap beitel - 2 - -

bijl 1 2 - -

hamer - 1 - -

lepelboor - 1 -

mes 1 4 - -

priem 1 - - -

schaaf - 1 - -

- 2 - -

spijker - 10 - -

onbekend 1 1 - -

Landbouw eergetouw - 2 - -

- 1 - -

sikkel - 3 - -

zeis 2 1 - -

Totaal werktuig 7 32 - -

Overig balk 1 - - -

beslag 4 - - -

draad 1 - - -

greep 1 - - -

haak 1 - - -

- 1 - -

plaatje 3 2 - -

ring 15 3 - -

splitpen 1 - -

staaf - 2 - -

strip 2 2 - -

verzwaring - 3 -

Totaal overig 29 10 3 -

Onbekend 4 16 5 -

Subtotaal 433 120 12 1

Late Middeleeuwen - - 8 -

Nieuwe Tijd 93 9 6 11

Totaal ingevoerd analyse 526 129 26 12
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   Fontijn 2002, 99.
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   Verwers & Kooistra 1990, 251.

10.5  Bronstijd 

Wapens

Speerpunt
Uit werkput 48 is een complete bronzen speer-

-
te vondstlocatie is helaas niet bekend omdat 
deze speerpunt op de stort is gevonden.621 Het 

van 1,6 cm. Aan één zijde zijn twee gietfouten 
aanwezig die bestaan uit langwerpige openin-
gen. Deze gaten zijn ontstaan door achtergeble-

ronde open schacht aan de onderkant, waarin 

steel werd waarschijnlijk vastgezet met pinnetjes 
in de twee bevestigingsgaten aan de zijkanten. 
Eén van die gaten is beschadigd. Tevens lijkt het 
erop dat de schacht van de speerpunt over de 

gehele lengte is afgeschraapt, mogelijk om 
brons te winnen of het object lichter te maken. 
Ook de gietranden zijn bijgevijld. De speerpunt 

In de Bronstijd waren speerpunten belangrijke 
objecten. Hoewel speerpunten gebruikt kunnen 
zijn voor de jacht, wordt over het algemeen aan-
genomen dat ze vooral gebruikt zijn in de 
strijd.622 Van de totale hoeveelheid bekende 
bronzen objecten uit Nederland (ca. 2.400 
stuks), neemt de categorie speerpunten met een 
aandeel van 7% (ca. 170 exemplaren) de tweede 
plaats in. Alleen de categorie bronzen bijlen, 
waarvan er ca. 900 bekend zijn, steekt in aantal 
hier ver bovenuit.623 De speerpunt van De Nielt is 
van een type dat in Nederland en België alge-
meen voorkomt. Dit type wordt gekenmerkt 
door een schachthuls met twee gaatjes waar-
door de punt met pennetjes aan een houten 
steel bevestigd werd.624 Een directe parallel is 
bekend uit Boxtel.625 Dit exemplaar is twee keer 
zo groot als die van Cuijk en wordt gedateerd in 
de Midden- of Late Bronstijd.626 Een vergelijk-
baar, maar eveneens groter exemplaar is aange-

(gemeente Valkenburg aan de Geul, Limburg). 

3-V37.132732-V65.15202

1-V48.10641

1 speerpunt (V48.10641); 2 fragment van een bijl (V65.15202); 3 priem (V37.13273).
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Dit depot wordt gedateerd in de Late Bronstijd 
627 Uit een ander bronsdepot, dat 

van Overloon (gemeente Venray, Limburg), is 
ook een vergelijkbaar en groter exemplaar af-
komstig.628 Dit laatste depot wordt gedateerd in 
de Midden-Bronstijd.629 Een derde exemplaar uit 
Limburg is gevonden in een bronsdepot dat was 

Vaals). Met een lengte van 11,8 cm is deze speer-
punt, hoewel kleiner dan de twee vorige exem-
plaren, nog steeds groter dan die van De Nielt. 
Laatstgenoemde bronsdepositie wordt geda-
teerd in Midden-Bronstijd B. 630 Ook noordelijker 
zijn vergelijkbare speerpunten gevonden, bij-
voorbeeld in Monnikenbraak (Overijssel) en Kat-
wijk (Zuid-Holland).631 Het exemplaar uit Katwijk 
wordt in de Late Bronstijd gedateerd. Het exem-
plaar van De Nielt is niet nader te dateren dan de 
Midden- of Late Bronstijd,  aangezien het een 

632  

Werktuigen 

Bijl

bronzen bijl. Het stuk is te klein om het exacte 
type te kunnen bepalen. Wat wel vastgesteld 
kan worden is, dat het een randbijl of hielbijl be-

633 

fragment is gevonden in de westhoek van werk-
put 65 en is een vakvondst (vak 2). In dit gedeel-
te van de deze werkput zijn geen sporen aange-

Priem
In werkput 37, de put waarin ook het bronstijd-

priemgedeelte is rond in doorsnede en het uit-
einde is rechthoekig gemaakt door het uit te ha-
meren. Van beide uiteinden is een klein stukje 
afgebroken. De resterende lengte is 4,8 cm. De 

werden waarschijnlijk gebruikt voor de bewer-
king van leer, been, hout en misschien zelfs me-
taal, waarbij beide uiteinden een functie hadden. 
De datering van deze objecten is problematisch, 

aangezien ze voorkomen vanaf de klokbekerpe-
riode tot aan de IJzertijd (ca. 2000-800 v.Chr.).634 
Dit soort priemen is voornamelijk bekend uit ne-

-
-

ten.635 Vergelijkbare exemplaren zijn gevonden 
636 

Deze exemplaren zijn compleet en hebben een 
-

stig van de vindplaats De Boog C-Noord te Me-
teren, eveneens in de gemeente Geldermal-
sen.637

In werkput 37 is een bronsdepot gevonden dat 
bestaat uit drie objecten. Deze objecten kunnen 
tot de categorie werktuigen worden gerekend. 
Het depot omvat twee bronzen sikkels en een 
bronzen mes. De patina is groen. Het oppervlak 
van alle drie de voorwerpen is pokdalig door de 
corrosieresten die zijn achtergebleven. De objec-
ten zijn niet in de oorspronkelijke context aan-

V37.13517) zijn bij elkaar gevonden in laag 52. De 

laag 52 ligt. Tijdens het veldwerk is geprobeerd 
om de objecten aan een onderliggend spoor toe 
te kennen, maar dat is niet gelukt. Hieronder 
worden de objecten allereerst beschreven en op 
basis van parallellen gedateerd. Daarna zal het 
bronsdepot als zodanig worden geïnterpreteerd. 

-
den gedetermineerd als een zogenaamde ‘knop-
sikkel’. De sikkel is 11 cm lang, 2,5 cm breed en 

zijn twee ribbels aangebracht en de kromming 
-

tering van deze sikkel kunnen we kijken naar de 
sikkel van Eigenblok, de best beschikbare paral-
lel (zie parallellen hieronder). Dit exemplaar 
wordt gedateerd in de Midden-Bronstijd (1500-
1200 v.Chr.).638 Over het algemeen lijken de 
knopsikkels die bekend zijn uit depots echter la-
ter te dateren, namelijk van het midden tot het 
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   Fontijn 2002, 137.

   Hielkema 2001, 229.

einde van de Late Bronstijd.639

2) in het depot is 14 cm lang, 2,8 cm breed en 
weegt 55,6 g. Net als de eerste sikkel is de rug 
voorzien van twee ribben, maar de kromming is 
een fractie groter dan bij het eerste exemplaar. 
De aanzet voor het schachten is gedeeltelijk af-
gebroken, wat het bepalen van het type bemoei-
lijkt. Waarschijnlijk gaat het ook hier om een 
knopsikkel, maar dan met een ovaal gevormde 
knop van het type Friedberg B of C. Dit type kan 
in de Midden-Bronstijd worden gedateerd.640 

-
Het mes is 13,5 

cm lang, 1,3 cm breed en weegt 23,8 g. Het lem-

van 1,1 cm. Het lemmet gaat over in een angel 
van 2,3 cm. Gezien de aanwezigheid van een an-

een zogenaamd ‘ ’. Deze messen 
komen hoofdzakelijk voor in depots uit de Late 
Bronstijd.641 

Parallellen

Vondsten van sikkels zijn vrij zeldzaam in Neder-
land. Zo waren er ten tijde van de studie van 
Fontijn slechts 26 exemplaren bekend.642 Deze 

-

grafcontexten. De afmetingen en de uitvoering 
van de kleinste sikkel van De Nielt (V37.13517) 
vertonen sterke overeenkomsten met die van de 

-
blok.643 Andere vergelijkbare stukken zijn aange-

Beers (riviercontext). Deze laatste exemplaren 
hebben echter groeven in plaats van ribben.644 

645 
Hier is de kromming van de sikkel echter groter 
dan bij het exemplaar uit Cuijk. Het valt op dat 
sikkels in Nederland vooral bekend zijn uit het 
zuidelijke deel van het land (Noord-Brabant, 
Limburg en Gelderland). In Noord-Nederland 
ontbreken ze nagenoeg.646 Verder zijn de uit Ne-

1-V37.13517

2-V37.13516

3-V37.13517

1 knopsikkel (V37.13517); 2 knopsikkel (V37.13516); 3 mes ( ) (V37.13517). 
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derland bekende sikkels kleiner zijn uitgevoerd 
dan die uit het buitenland.647 Sikkels met dezelf-
de kenmerken (afmetingen, kromming, knop en 
twee ribbels) als die van De Nielt werden wel 

648 Voorbeelden uit Zuid-
Duitsland hebben echter een sterkere krom-
ming. Dergelijke sikkels worden in Noordwest-
Europa ook sporadisch in depotvondsten en 

649 Het algemene versprei-
dingsgebied van knopsikkels omvat het Rhône-
bekken en centraal en noordelijk Duitsland.650 
Van bronzen messen zijn in Nederland slechts 
vijf exemplaren bekend.651 Onder deze messen 
bevindt zich echter geen directe parallel voor het 
exemplaar uit het bronsdepot van De Nielt. 

Interpretatie

Op basis van de datering van de individuele ob-
jecten, zou het bronsdepot gedateerd worden in 
de Late Bronstijd, al is een oudere datering in de 
Midden-Bronstijd B op basis van de sikkels niet 

onderste cultuurlaag (V37.13517, laag 52) en één 
uit de bioturbatielaag (laag 53). Hoewel de vond-
sten zijn ingemeten, is het niet mogelijk ze te 
koppelen aan een spoor. De twee vondstlocaties 

Het gaat daarmee dus om een verspreid brons-
-

concludeerd zou kunnen worden dat de vondst 
uit laag 53, de gebioturbeerde C-horizont, zich op 
de kortste afstand van de oorspronkelijke deposi-

vondst is waarschijnlijk verplaatst. De nabijgele-
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gen sporen met een mogelijke datering in de 
Bronstijd zijn sporen 37.12185, 37.11798 en 
37.12205. Deze sporen zijn paalkuilen en het aar-

-
teriaal dat niet past in een bijzondere context.
Hoewel een aanzienlijk aantal bronstijd-brons-
depots met sikkels bekend is uit West-Europa, 
ontbreekt een eenduidige verklaring voor dit 

het depot van De Nielt, zijn immers bekend uit 
uiteenlopende contexten, zoals rivieren, moe-
rassen, droge plaatsen en depots.652 In Neder-

-
653 Ook voor De 

uit de Bronstijd te lokaliseren, wijzen aardewerk-
vondsten en de bronzen priem er op dat De Nielt 
in deze periode intensief bewoond is geweest.654 
Mogelijk behoren de objecten uit het depot tot de 

-
slaglocatie. Hoewel niet met zekerheid kan wor-
den vastgesteld dat het bronsdepot gelijktijdig is 

-vondsten, is dit wel aannemelijk. 
Het depot van De Nielt sluit aan bij de traditie van 
het deponeren van bronzen objecten in de Brons-
tijd. Fontijn concludeert dat sikkels uit nederzet-
tingscontexten zeker niet zomaar afgedankte of 

huizen.655 Dit wordt onderstreept door de sikkels 
van De Nielt, waarbij het, in tegenstelling tot de 

om losse vondsten, maar om een depot. 
Het deponeren van juist deze objecten, twee sik-
kels en een mes, lijkt een weloverwogen beslis-
sing te zijn geweest. Sikkels hadden waarschijn-
lijk een grote symbolische waarde, die verband 
houdt met het feit dat ze een belangrijke rol 
speelden in de voedselvoorziening, namelijk het 
oogsten van gewassen. Sporen op deze sikkels 
geven aan dat zij ook daadwerkelijk werden ge-
bruikt.656 Ook het mes is mogelijk als werktuig in 
de landbouw gebruikt. Een goede oogst was 
geen zekerheid. Slecht weer, droogte, ongedierte 

en rampen zijn factoren die de oogst van land-
bouwproducten sterk negatief konden beïnvloe-
den. Ongetwijfeld zullen ook de bronstijdbewo-
ners van De Nielt geprobeerd hebben, door 

gunsten af te dwingen van de hogere machten. 
De sikkeldepots speelden hierin mogelijk een 
rol. Dat het deponeren van sikkels niet stopt na 
de Bronstijd bewijzen de twee ijzeren sikkels die 

-
onder bij de bespreking van de ijzertijdvond-
sten).
Op veel van de gedeponeerde sikkels die zijn on-

657 
Op grond hiervan kan geconcludeerd worden 
dat sikkels ook daadwerkelijk gebruikt werden. 
Waarschijnlijk waren zij multifunctionele gereed-
schappen.658 
Het depot uit Cuijk past in een groep van sikkel-

-

Geldermalsen-Eigenblok en Wijk bij Duurstede, 
zijn al ter sprake gekomen. Andere sikkels uit ne-

Dodewaard, Breda, Venray en Opheusden (twee 
stuks).659 Dit soort deposities lijkt vooral in Mid-
den- en Zuid-Nederland voor te komen. Fontijn 

-
660 Zo ontbre-

ken andere, meer algemeen voorkomende ob-
jecten, zoals bijlen en speerpunten, binnen 

van de resultaten van De Nielt echter worden 
genuanceerd. Hier werden namelijk een com-
plete speerpunt en een fragment van een bron-
zen bijl gevonden binnen de bronstijdnederzet-

Wijchen werd een fragment van een bijl gevon-
den.661 Voor beide bijlen geldt echter wel dat ze 
nauwelijks herkenbaar waren als bronstijdbijl. 
Het is derhalve mogelijk dat dit soort bijlfrag-
menten regelmatig niet wordt opgemerkt bij ar-
cheologisch onderzoek. 
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   Op deze kaart staan niet de vakken 

afgebeeld met aardewerk die een 

bronstijd-ijzertijddatering hebben. 

   Deze datering relateert aan het 

chronologisch schema van Roymans 

   Verhelst 2007, 109.

   Roymans & Derks 1994, 14; Roymans 

2004, 108.

10.5.3 Conclusie

In totaal zijn zes metaalobjecten gevonden die 
op basis van vorm aan de Bronstijd zijn toege-
wezen. Drie van deze objecten (een speerpunt, 
een bijlfragment en een priem) zijn losse vond-
sten. De andere drie objecten zijn twee knopsik-
kels en een mes uit een verspreid depot. Het be-

zijn met bronsvondsten uit Geldermalsen-Eigen-

waarschijnlijk een symbolische functie gehad. De 
bronzen objecten zijn mogelijk op korte afstand 
van een hoofdgebouw gedeponeerd. Meerdere 
clusters met bronstijdaardewerk en –sporen, op 
korte afstand van het depot, kunnen wijzen op 

de zes metalen objecten in combinatie met 
bronstijdaardewerk uit de vakken en bronstijd-
sporen.662 Op basis van deze verspreiding kan 
slechts geconcludeerd worden dat verspreid 
over het gehele plangebied resten uit de Brons-

10.6  IJzertijd

10.6.1 Vroege en Midden-IJzertijd

Landbouwwerktuigen

Sikkel
Een fragment van een kleine ijzeren sikkel 

-

van de Vroege IJzertijd. Uit deze kuil zijn naast 
aardewerkscherven twee complete weefgewich-
ten, vijf fragmenten van een niet determineer-
baar weefgewicht, een spinklos, 22 stukken na-
tuursteen en vier stukken verbrande leem 

-

Uit een andere kuilvulling (S26.7908, kuil 25017), 

gedateerd in de Midden-IJzertijd (ca. 400-300 v.
Chr.), is eveneens een fragment van een kleine 

van aardewerkonderzoek is geconcludeerd dat 
het hier, gezien de staat van de scherven en aan-

intentionele depositie van onbekende aard gaat.
Beide sikkels zijn gedateerd op basis van de aar-
dewerkvondsten uit de kuilen. Het voorkomen 
en de bewuste depositie van sikkels in nederzet-

Bronstijd. Bij de interpretatie van de sikkels uit 
de Bronstijd (zie hierboven) werd reeds vastge-
steld dat sikkels niet alleen in depotvondsten 

10.6.2 Late IJzertijd

Wapens 

Zwaard
Het enige bronzen object dat met zekerheid uit 
de Late IJzertijd stamt is een amandelvormige 

het type Kessel, dat uit de La Tène-periode D2 
(80-19 v.Chr.) dateert.663 Vermoedelijk dateert dit 
soort zwaarden vooral uit de periode vanaf de 

vroeg-Augusteïsche tijd (ca. 50-19 v.Chr.).664 De 
ring is aan de buitenkant versierd met verticale 
groeven die slecht zichtbaar zijn door de gecor-
rodeerde toestand. Zwaardgrepen bestonden uit 
tien tot twintig van dit soort ringen die op onge-
veer gelijke afstand van elkaar op de geveststang 
waren bevestigd. De ruimtes tussen de ringen 
waren hoogstwaarschijnlijk opgevuld met ringen 
van organisch materiaal.665 Zwaarden en onder-
delen van zwaarden zijn zeer zeldzaam. Hoofd-
zakelijk in cultusplaatsen, zoals Empel en vooral 
Kessel-Lith, zijn meerdere exemplaren of frag-
menten van zwaarden gevonden. Ook bij ar-
cheologisch onderzoek naar de Romeinse tem-
pelresten rond de Grote Kerk van Elst 
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   Van Renswoude 2008, 75-76.

   Nicolay 2005, 355, Pl. 2, 240.1; Verhelst 

2007, 109.

   Het zijn speerpunten genoemd en geen 

lanspunten omdat de gezamenlijke 

lengte (schacht en blad) kleiner is dan 30 

cm. Dit onderscheidend criterium is 

gebruikt voor de vondsten van de 

   Van deze in 2006-2007 opgegraven 

werkput zijn helaas slechts enkele 

sporen onderzocht op vondsten. De 

sporen zijn ook niet gecoupeerd en 

afgewerkt. 

   Doordat de speerpunten niet 

driedimensionaal zijn ingemeten, is het 

niet duidelijk hoe de twee vondstlocaties 

zich ruimtelijk tot elkaar verhouden. 

   Nicolay 2005.

  Krämer 1985, 119 en Tafel 55, 1.

   Böhme 1974, Tafel 63-14.

   Zie de paragraaf 10.7.9 over de Laat-

Romeinse tijd in dit hoofdstuk.

   Haalebos 1986, 14. Fig 3.2.

(Gelderland) werd een fragment van een ge-
vestring gevonden.666

zijn slechts twee exemplaren bekend, namelijk 
één uit Tiel-Oude Tielseweg en één uit Odijk-
Singel West/Schoudermantel.667

Speerpunt
Twee grote ijzeren speerpunten (V70.20140 en 

werkput 70.668 Hoewel de vondst niet nauwkeu-
riger kan worden geplaatst dan laag 52, direct 

10.8), zijn ze toch aan de Late IJzertijd toegewe-
zen. De enkele dateerbare sporen uit deze werk-
put stammen namelijk uit de IJzertijd.669 De 
speerpunten zijn nagenoeg identiek en zullen 
waarschijnlijk gelijktijdig in de grond zijn te-
rechtgekomen.670 Ze meten 26,5 bij 6 cm en bei-
de exemplaren hebben een relatief korte, geslo-
ten schacht. Bij V70.20140 is de schacht zwaar 
beschadigd en omgeslagen. De breedte van 6 
cm is uitzonderlijk groot. Zo hebben alle door 
Nicolay in zijn overzicht afgebeelde speerpunten 
uit Romeinse rurale contexten een breedte van 
minder dan 4 cm.671 Ook onder de maar liefst 97 
speer- en lanspunten uit de Late IJzertijd van het 
oppidum van de Dünsberg in Duitsland, bevinden 
zich geen exemplaren met een breedte van 6 cm. 
Uit Zuid-Duitsland zijn wel vergelijkbare speer-

uit een vlakgraf te München-Harlaching een 
speerpunt met korte schacht van 29,1 bij 6,4 cm. 

-
dateerd is, kon een tweede, nabijgelegen graf 
wel gedateerd worden in de La Tène C periode; 

672

Ondanks de veronderstelde datering in de Late 
IJzertijd, is het niet uitgesloten dat de speerpun-
ten toch in de Laat-Romeinse tijd gedateerd 
moeten worden. Hoewel directe parallellen ont-
breken, zijn door Böhme enkele Laat-Romeinse 
speerpunten afgebeeld die overeenkomsten ver-
tonen met die van De Nielt. Hieronder bevindt 
zich ook een exemplaar uit Rhenen.673 Voorts is 
in werkput 70 ook een Laat-Romeinse haarnaald 
(V70.20009) van het type Wijster gevonden.674 Al 

bestaan omtrent de datering van deze speer-
punten.

Objecten van persoonlijke aard

die mogelijk uit de Late IJzer-

(Haalebos type 1.2) 

windingen en het uiteinde van de beugel is 
trompetvormig.675 Vlak voor de rechthoekige 
knik van de beugel bevindt zich een dubbelconi-
sche verdikking, de knoop, waaraan het type zijn 

-

1 sikkel (V36.6787); 2 sikkel (V26.9518).

1-V36.6787 2-V26.9518
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3-V70.20254

2-V70.20140

1-V65.13599

 

1 bronzen gevestring van een zwaard (V65.13599); 2 speerpunt (V70.20140); 3 speerpunt (V70.20154).
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  Haalebos 1986, 14; Van Renswoude 2009, 

634-635.

   Zie voor argumentatie Van Renswoude 

  Van den Broeke & Hessing 2005, 656; Van 

Renswoude 2009, 254.

len en Geldermalsen-Hondsgemet.676 Doordat 
dit type waarschijnlijk een Nederlandse variant is 
en in de buitenlandse literatuur niet voorkomt, is 

exemplaren uit Nederland zijn immers niet af-

context. Een datering in La Tène D2 is echter 
waarschijnlijk.677 
Verder is nog een opgerolde ijzeren strip 

-
greppel van het Romeinse huis 8020 in werkput 
35. Waarschijnlijk is de opgerolde strip een 
vlechtring waarmee haarstrengen bij elkaar wer-
den gehouden. Bronzen exemplaren zijn bekend 
van het grafveld van Lent en de rurale nederzet-
ting te Geldermalsen-Hondsgemet.678 De exem-
plaren uit Lent worden in de Midden-IJzertijd 
gedateerd en die uit Geldermalsen-Hondsgemet 
in de Late IJzertijd. Het object uit Cuijk is waar-

speerpunt met vondstnummer

V70.20140

V70.20154

aanlegvak
10m0

2-V35.109851-V2.361
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   Roymans 2004, 124.

schijnlijk als opspit van de oudere ijzertijdbewo-
ning in de jongere wandgreppel terecht geko-
men.

Werktuigen/gereedschap

Bijl

10.10, 1-2) dateren op basis van vorm uit de Late 
IJzertijd. Doordat van beide exemplaren niet be-

-

datering. De bijlen worden in de Engelse litera-

tuur aangeduid als en in de Duitse 
literatuur als ‘Tüllenbeil of Lappenbeil’. Dit type bijl 
is karakteristiek voor de jongere La Tène-periode 
en is over het algemeen gemaakt uit één stuk 
ijzer, waarvan twee uitsteeksels zo zijn geha-
merd dat een ronde of vierkante schacht ont-
staat die over een houten steel geschoven kan 
worden.679

een driehoekige opening. De kleine bijl (V4.270;  

Het blad meet 5,4 bij 5,2 cm. Met dit exemplaar 

V32.9910 is een groter exemplaar (12 x 8 cm) met 

2-V32.9910

1-V4.270

1 bijl (V4.270); 2 bijl (V32.9910).
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  Roymans 2004, 187.

Abb. 17.

   De speerpunt is niet afgebeeld omdat 

deze slechts deels is gereinigd. Hierdoor 

is het onmogelijk om deze goed te 

tekenen.

nog houtresten in de schacht. Deze bijl is dus 
compleet in de grond terecht gekomen. De 

opening op de overgang naar het blad. Dit type 
wordt in de Vroeg-Romeinse tijd vervangen 
door meer geavanceerde bijlen.
Uit Nederland zijn voor de twee bijlen van De 
Nielt maar weinig parallellen bekend. Het groot-
ste aantal is gevonden tijdens de baggerwerk-
zaamheden bij het heiligdom van Kessel-Lith.680 
Verder zijn afzonderlijke exemplaren gevonden 
in de cultusplaats Empel, Oss-Schalkskamp en 
Weert-Molenakker.681 In het Duitse gebied zijn 
wel grote aantallen van dit type bijl bekend. Zo is 
een aanzienlijk aantal laat-La Tène-bijlen be-
kend van het van de Dünsberg en het 
Steinsburg-oppidum bij Römhild.682

10.6.3 Interpretatie

Hoewel aan de gehele IJzertijd slechts negen 
metalen objecten toegewezen konden worden, 
zijn zowel de Vroege, Midden- als de Late IJzer-
tijd vertegenwoordigd. Op basis van deze 
schaarse vondsten kan echter geen continuïteit 
in bewoning tussen de Brons- en IJzertijd of tus-
sen de Late IJzertijd en Romeinse tijd worden 
verondersteld. De metaalvondsten zouden im-
mers net zo goed de kortstondige bewoning van 
een zwervend erf kunnen weerspiegelen. 
Ondanks het beperkte aantal objecten, is het 
vondstenspectrum uitzonderlijk te noemen. Ze-
ven van de negen vondsten zijn namelijk als bij-

veel aardewerk of andere opmerkelijke vond-
sten, zoals weefgewichten en een spinklos. Der-

oorsprong in de Bronstijd. Ten tweede stammen 
twee grote, brede speerpunten uit de eerste 

gevonden en waren waarschijnlijk eveneens on-
derdeel van een bijzondere depositie. Als derde 
kunnen de gevestring en de twee bijlen worden 
genoemd. Hoewel het hier geen bijzondere de-

overzicht van de metaalvondsten uit de Late IJ-
zertijd. 

10.7  Romeinse tijd

10.7.1 Militaria

Dolk

10.12, 1). Het gaat waarschijnlijk om de restanten 
van een ijzeren dolk met een resterende lengte 
van 26 cm en een breedte van 3,6 cm. Onbekend 
is waar deze dolk precies vandaan komt; alleen 
de werkput (5) en het vaknummer (19) zijn be-
kend. 

Een kleine speerpunt (V95.15911), die werd aan-

depressie 26044 (S93.10500).683 De speerpunt, 
-

staat uit een holle schacht en een kleine punt. In 
de schacht zit een nagelgat waarmee de speer-
punt vastgezet kon worden op een houten steel. 
Twee andere speerpunten dateren mogelijk ook 
uit de Romeinse tijd. Deze twee vondsten zijn 

in de oudste cultuurlaag (laag 52), in een spoor-

open schacht met een lengte van 5,5 cm. Het blad 
is 7,5 cm lang. Het andere exemplaar (V35.10960, 

in werkput 35. Hoewel het exemplaar uit een cul-

tot bewoningsperiode van de talrijke Romeinse 
gebouwen die hier liggen.
In werkput 38 is een ijzeren lansvoet gevonden 

-
-

ten kunnen zowel uit de IJzertijd als de Romein-
se tijd dateren.
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5-V93.11754

3-V35.10960

1-V5.2956

2-V94.17959

4-V38.7506

 

1 dolk (V5.2956); 2  speerpunt (94.17959); 3 speerpunt (35.10960); 4 lansvoet (V38.7506); 5 pijlpunt (V93.11754).
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   Doordat de pijlpunt niet is 

schoongemaakt kan er niets over gezegd 

worden. 

   Nicolay 2005, 332.

V28.6361 uit werkput 28, V41.11026 uit 

werkput 41 en V93.11741 uit werkput 93. 

   Twee exemplaren (V38.7505 en 

V44.7717 uit werkput 44. 

   Nicolay 2005, 253.

   Koster 1997, 33.

   Van Renswoude 271-273.

  Ball, Arnoldussen & Van Hoof 2001, 20-

21.

Pijlpunt

Uit de depressie in werkput 93 (depressie 26044; 
S93.10500) stamt een ijzeren pijlpunt (V93.11754, 

684

10.7.2 Paardentuig

-
voor geen spoornummer bekend is, maar die 
hoogstwaarschijnlijk uit de bioturbatielaag af-
komstig is, dateert zeker uit de Midden-Romein-
se tijd. De vorm is conisch, met een rechthoekig 

de bel aan de bovenzijde een bandvormig op-
hangoog. Een vergelijkbare bel, maar dan van 

oudste cultuurlaag (laag 52) in werkput 82. De 
vorm van deze bel is eveneens conisch met een 

-
ter vier knoppen aan de onderzijde en kan in de 
gehele 1e en het begin van de 2e eeuw n.Chr. 
worden gedateerd.685 Een begindatering vanaf 
de Flavische periode is echter aannemelijker. 
Bellen zijn vondsten die vrij algemeen voorko-

-
dentuig dateren uit de Midden-Romeinse tijd 
(ca. 100-270 n.Chr.).686 Dit zijn een lunula-hanger 
(V12.11039), een ronde hanger met daarop een 
stilistisch afgebeelde zon (V28.6361), en een 
fragment van een niet nader te determineren 

-
stig uit de cultuurlaag 52. 

6-10) dateren uit de Midden-Romeinse tijd (ca. 
100-270 n.Chr.). V11.5898 is pelta-vormig, 
V38.7505 en V48.18640 zijn zeskantige vulva-

-
leerd met twee tegenknoppen. Deze vier beslag-

exemplaar (V38.7600) is rond met een tegen-
knop. Het is echter onbekend uit welke laag deze 

687

In werkput 93 werd in laag 52 een bronzen riem-
geleider van een dubbeljuk gevonden 

-

teert tussen de Flavische periode en de 3e eeuw 
n.Chr.688

10.7.3 Objecten van huishoudelijke aard

Vaatwerk

In werkput 92 is tijdens de aanleg een deksel van 
-

het oog, waarmee de deksel werd bevestigd aan 
de kan, is afgebroken. De deksel kan worden ge-
typeerd als een type Eggers 128, te dateren tus-
sen 80 en 200 n.Chr.689

worden uitgesloten dat deze, inclusief kan, in de 

gekomen om te worden omgesmolten. 
Hoewel V95.16804 (niet afgebeeld) uit een sub-

is, kan dit object waarschijnlijk als een lapstuk 
van Romeins vaatwerk worden geïnterpreteerd. 

-
ten) vastgeniet is geweest op een bronzen ketel 
of pan. Dit soort lapstukken is bijvoorbeeld be-
kend van de opgraving te Geldermalsen-Honds-
gemet.690 Helemaal zeker is deze datering niet, 
omdat pannen tot in het begin van de 20e eeuw 
opgelapt werden.
In 2001 is tijdens het proefsleuvenonderzoek van 
Archol een bijzondere vondst gedaan uit de ca-

wijnzeef. Deze bodem is door slijtage afgebro-
ken van de steelvormige bovenkant.691 Andere 
fragmenten van de zeef werden niet aangetrof-
fen. De locatie van deze bijzondere vondst komt 
overeen met de depressie die voor het eerst in 

Haardrooster

10.15, 1-2), die binnen een Laat-Romeinse huis-

een ijzeren haardrooster of (V34.6303, 

vier pootjes is afgebroken. De zeven tralies van 
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2-V87.8117

8-V 48.18640

1-V68.19211

4-V28.6361

10-V38.7600

9-V44.7717

7-V38.7505
6-V11.5898

11-V93.11639

5-V41.11026
3-V12.11039

1 bel (V68.19211); 2 bel (V87.8117); 3-5 hanger; 6-10 beslag; 11 riemgeleider (V93.11639).
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5-V39.12058

3-V39.10928

1-V92.18660

6-V39.10989

4-V39.10935

1 bronzen deksel van een kan (V92.18660); 3 basis sculptuur (V39.10928); 4 beeldfragment (V39.10935); 5 beeldfragment (V39.12058); 6 

bewerkt beeldfragment uit het bronsdepot (V39.12058).
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2-V32.6303

2 haardrooster (V32.6303). 
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73.

   Roymans, Derks & Heeren 2007, 30.

   Zie huis 8027 in hoofdstuk 23, catalogus. 

   Jansma & Morel 2007, 235;
 
Van 

Renswoude 2009, 273.

   Bloemers 1978, 304, abb. 124.18; Koster & 

   Hoewel vier vergelijkbare sleutelkoppen 

beschreven, ontbreekt juist de basale 

informatie, zoals exacte vindplaats en 

et al. 
1973, 79-80.

 

het gesmede rooster zijn in doorsnede vierkant. 
De ruimte tussen de tralies varieert van 2 tot 3 
cm. Vergelijkbare roosters zijn bekend uit Ro-
meinse contexten in Engeland.692 De functie van 
deze objecten is echter niet duidelijk. Curle sug-
gereert een gebruik waarbij vaatwerk op het 

-
houd.693 In het licht van een andere bijzondere 
vondst uit de kuil, een grote bonk klei die buiten 

-
licht ook een ander gebruik van het rooster wor-
den gesuggereerd. Zo kan het rooster wellicht 
zijn gebruikt om uit de kleivoorraad gefabriceer-
de objecten te harden (bakken) door middel van 

worden bewezen. 
Op basis van de aardewerkvondsten dateert de 

Laat-Romeinse tijd. 

Sculptuur

-

-
bekend zijn, gaat het waarschijnlijk om een god-
heid. Godenbeeldjes worden regelmatig aange-

bijvoorbeeld twee exemplaren, eenmaal de god 
Mercurius en eenmaal de god Mars, gevonden in 

-
vallen ontbreekt echter juist de beeldvoet.694 
Twee gegoten massieve stukken brons zijn de 
fragmenten van een levensgroot beeld dat kapot 
is geslagen. Beide stukken vertonen een ron-
ding, zijn aan de buitenzijde glad en aan de bin-

-
menten van een arm of een been. Het grootste 

kleinste stuk (V38.7722) weegt 75 g.
In een kuil (S39.10989, kuil 25056), gelegen bin-

-
-

graaf 10.7.7, nijverheid).695

fragmenten van wederom een levensgroot bron-

enige afstand van de hierboven genoemde frag-
menten (V39.10935 en V38.7722), zijn ze waar-

zijn de beeldrestanten zo sterk gefragmenteerd, 
dat we geen uitspraken kunnen doen over de 
aard of de oorsprong van het beeld. Wat wel op-

-
siering of onregelmatigheden. Slechts op één stuk 

gaat het hier om een fragment van een militaire 
tuniek. In dat geval zou een interpretatie als kei-
zersbeeld aannemelijk zijn. 

10.7.4 Meubel

Hang- en sluitwerk

Deze groep bestaat hoofdzakelijk uit sleutels. In 
totaal zijn drie exemplaren gevonden die in de 
Romeinse tijd gedateerd kunnen worden. Uit 
werkput 128 komt een complete ijzeren tilsleutel 
met een haaks geplaatste baard (V128.3049, 

voor in de Romeinse tijd. Zo zijn tilsleutels aan-
-

meinse schip in De Meern en de inheems-Ro-

Geldermalsen-Hondsgemet,696 maar eerder ook 
te Rijswijk-De Bult en Kesteren-De Woerd.697 Een 

10.16, 2), waarschijnlijk van een L-vormige til-
sleutel, is gevonden in de depressie (S93.10500) 

vorm van een mannenkop met baard en snor. 
Deze kop stelt de satyr Silenus voor en is van uit-
zonderlijke kwaliteit. De sleutelbaard is afgebro-
ken. Vergelijkbare sleutelkoppen zijn bekend uit 
de collectie van Museum Kam te Nijmegen.698

Uit een haardkuil in werkput 38 (S38.7036, huis 

-
merkelijk spoor dat op basis van het vele aarde-
werk (zie paragraaf 10.7.7.1) in het eerste kwart 
van de 3e eeuw n.Chr gedateerd kan worden. 
Een vergelijkbare sleutel, gedateerd na 120 n.

-
met.699 Dit soort sleutels lijkt dus een Midden-
Romeinse datering te hebben.
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Naast de sleutels zijn ook nog twee ijzeren 
scharnieren gevonden. Het eerste scharnier 

(S38.7674, kuil 25087) en bestaat uit een recht-
hoekige strip met een omgebogen opstaande 

eveneens een strip met een scharnierende haak. 
Hoewel het een stortvondst is, kan dit object 

waarschijnlijk in de Romeinse tijd geplaatst wor-
den. Een andere vondst die ook tot deze catego-

handgreep van een kist of kast. Het object is ge-
vonden in de bioturbatielaag (laag 53), ter hoog-
te van werkput 36, en kon niet aan een spoor 
worden gekoppeld. Voorts werd nog een bron-

A foto van de kelder- of voorraadkuil; B detailfoto van het Romeinse haardrooster V32.6303.

A

B

kleidepot

haardrooster
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4-V36.6883
3-V38.7519

2-V93.11742

1-V128.3049

5-V93.11741 6-V48.10642

1-3 sleutels; 4-6 kistbeslag.
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   Riha 2001, Tafel 7-8, 79-104.

   Riha 1990, 52-55.

   Riha 1990, 73.

   Riha 1990, 73.

van een kast. Deze greep is gevonden in de de-
pressie (S93.10500) in werkput 93. Kastbeslagen 
met eikelvormige uiteinden komen algemeen 
voor in de Romeinse tijd.700 De laatste objecten 

-
dige siernagels die gebruikt zijn als kast- of kist-
beslag. Het complete exemplaar (V48.10642, 

10.7.5 Objecten van persoonlijke aard

Sieraden 

Armband
In totaal zijn zeven bronzen armbandfragmen-
ten en één complete bronzen armband gevon-
den. Het zijn eenvoudige typen, zoals gladde 
armbanden met een knopvormig uiteinde (Riha 
3.11). Een complete massieve bronzen armband 

cm, is een opmerkelijke vondst. De in doorsnede 
ronde armband is gesloten en weegt 66 g. Vol-
gens de typologie opgesteld door Riha is het een 
type 3.3 dat waarschijnlijk gedurende de gehele 
Romeinse tijd voorkomt.701 Meestal zijn slechts 
fragmenten van dit type bewaard. De armband 
is als vakvondst (vak 19 in werkput 3) geregis-
treerd; overige vondstomstandigheden zijn on-
bekend. Verder zijn V12.5410 (niet afgebeeld), 

-
menten van waarschijnlijk een zelfde soort glad-
de armbanden. Slechts één van de zeven arm-

een spoor gevonden. Het gaat hierbij om een 
Romeinse wandgreppel (S4.1580) die echter niet 
tot een structuur gerekend kon worden.
 
Kraal

ronde kraal met een diameter van 1,9 cm. De 
draad van de kraal is in doorsnede ruitvormig. 
Hoewel de kraal slechts als vakvondst is geregis-

spoor, is dit object op basis van vorm en patina 

toegekend aan de Romeinse tijd.

Haarnaald
Tot deze categorie kunnen slechts twee frag-
menten, namelijk twee knoppen (V18.1329 en 

-
de zijn van het type Riha 12.16; haarnaalden met 
een ronde of ovale kop en gladde steel. De 
exemplaren zijn niet nader te dateren dan Ro-

bouwvoor of uit de cultuurlagen.

Uit werkput 33 stamt een ijzeren Romeinse ze-

ontbreekt en de onderkant van de ring is afge-

een Romeins spoor, kan deze op basis van vorm 
aan de Romeinse tijd worden toegewezen. 

In de pot waarin de muntschat was verborgen 
zat ook een zilveren hanger (zie hoofdstuk 12 
voor meer details over de samenstelling van de 
muntschat). Het is een lunula-vormige hanger 

-
-

tigd. Het voorwerp is gemaakt van een draad die 
in een ovale vorm is gebogen. Aan de uiteinden 
zijn twee conische verdikkingen aanwezig. De 
hanger meet 3,8 x 3,0 cm. 
Hoewel de hanger van zilver is, vertegenwoor-
digde deze, gezien de beperkte afmetingen, 
geen grote waarde in de Romeinse tijd. De sym-
bolische waarde van dit object was waarschijn-
lijk wel groot, hetgeen de depositie kan verkla-
ren. Lunula-vormige objecten werden namelijk 
als amulet gebruikt.702 In de Vroeg-Romeinse tijd 
werden hoofdzakelijk door vrouwen als 
vruchtbaarheidssymbool gedragen, maar de be-
tekenis vervaagde in de loop van de Romeinse 
tijd. Op een gegeven moment werden ze enkel 
nog gedragen als apotropaeïsch amulet ter be-
scherming tegen boze invloeden.703 Op basis van 
de late datering van de muntschat, rond 260 
n.Chr., kan geconcludeerd worden dat de lunula-
hanger waarschijnlijk een dergelijke kwaadafwe-
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  Nicolay 2005, 445.

  Heeren 2005, 51.

Ook het gebruik van lunula-hangers aan paar-
dentuig wijst op de symbolische waarde van 
deze objecten. Dergelijk paardentuig wordt re-

704 Ook één van de hangers van 
lunula-vorm

gouden lunula
exclusieve objecten.705 In dit laatste geval gaat 
het, net als bij De Nielt, om een sieraad en niet 
om paardentuig.

op het eerste gezicht wellicht aanzienlijk 
lijkt, is deze hoeveelheid, wanneer het vergele-

verwaarloosbaar klein. Zo werden in nederzet-

1-4 armband; 5 kraal; 6-7 haarnaald; 8 vingerring; 9 zilveren lunula-hanger uit  de muntschat.

8-V33.137517-V34.5305

2-V45.14574

3-V92.18078

1-V3.2065

6-V18.13295-V24.6259

4-V4.2004

9
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   Van Renswoude 2009, 237. In totaal is 7,7 

ha. vlakdekkend onderzocht in 

Geldermalsen-Hondsgemet en zijn iets 

ontdekt. De onderzochte oppervlakte in 

staat niet in verhouding tot de 612 stuks 

van Hondsgemet.

   Riha 1979, 137; Riha 1994, 122; Böhme 

1972, 15.

   Riha 1994, 119-120. Hoewel ik geen 

directe parallel voor de vorm heb 

gerekend tot het type Riha 5.10, omdat 

dit type zijn gerekend.

   Vertaling T. Derks. 

  Riha 1979, 137.

  Riha 1994, 122.

  Riha 1994, 119-120.

-
malsen-Hondsgemet respectievelijk 850 en 612 
stuks gevonden.706 -
la’s op De Nielt kan waarschijnlijk worden ver-
klaard aan de hand van de slechtere conserve-
ringsomstandigheden van zandbodems 
vergeleken met kleibodems. Verder zijn slechts 

-

stammen uit de cultuurlagen of de recente 
bouwvoor. In het onderstaande worden de inte-

-

10.18, 25). Alleen een gedeelte van de naald en 

van het type Riha 5.11 
-

scriptie.707 -
duid als een type Riha 5.10 (met ongedeelde 
beugel en voetknoprudiment).708 De voet is sterk 

-
bracht. De inscriptie is gemaakt door met een 
klein ponsje puntjes in de beugel te slaan en 
luidt . Deze latijnse spreuk betekent 
‘graag drink ik’ of ‘met plezier drink ik’.709 Fibu-
la’s met een inscriptie zijn zeer zeldzaam. Ten 

tijde van de studie van Riha waren slechts acht 
exemplaren bekend, alle met liefdesverklaringen 
aan vrouwen.710 -

-
tie.711 Gezien de aard van de inscriptie wordt er 

tot de vrouwen-
dracht behoren. De spreuk op het exemplaar uit 
Cuijk past echter niet in dit rijtje en kan daarom 
mogelijk ook aan een man hebben toebehoord.
Doordat de kledingspeld gevonden is in de oud-

-
catie geen exacte informatie over de datering. 
Op basis van parallellen van het vormtype (Riha 
5.10) dateert de speld vanaf de Claudische peri-
ode tot in het begin van de 2e eeuw (ca. 40-120 
n.Chr.).712 

-
bula van het type Alcester, die geïmporteerd is 

713 Dit 
is uiterst zeldzaam in Nederland. 

Een klein gedeelte van de naald en naaldhouder, 
alsmede het uitsteeksel aan de kop, zijn afge-
broken. Hoewel de datering van dit type ondui-
delijk is, lijkt een plaatsing in de Midden-Ro-
meinse periode aannemelijk (ca. 80-200 n.Chr.).

Fibulatype Totaal %

1 3

14 44

2 6

1 3

2 6

2 6

2 6

5 16

1 3

1 3

1 3

Subtotaal gedetermineerd 32 99

Onbekend 4

Totaal 36
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Vnr Type Subtype Begin Eind

V2.361 -
gelknop

zonder kapvormig uitlopende beugel-
kop, Haalebos 1.2

-50 -15

V14.1575 hoekig gebogen beugel Van Buchem 22C/D 60 150

V3.2069 onbekend - -

V9.2487 in doorsnede bandvormige beugel Van Buchem 24Ba 100 200

V3.3058 Nijmegen variant - -20 25

V7.3350 onbekend - -

V7.3506 onbekend Riha 5.17.3 40 100

V7.3514 in doorsnede vlakruitvormige 
beugel

Van Buchem 23 met inkeping in on-
derkant naaldhouder

100 175

V11.5668 Almgren 19 Haalebos 5A3 40

V11.5885 hoekig gebogen beugel Van Buchem 22C/D 60 150

V11.6007 in doorsnede bandvormige beugel Van Buchem 24Aa 100 200

V11.6011 Riha 5.11 40 120

V11.6027 hoekig gebogen beugel Van Buchem 22C/D 60 150

V11.6028 in doorsnede bandvormige beugel Van Buchem 24Ba 100 200

V36.6663 350 450

V34.6726 Almgren 20 Haalebos 5B met vloeiend gebogen 
beugel

40 80

V36.6917 hoekig gebogen beugel Van Buchem 22C/D 60 150

V34.6961 onbekend riha 5.1 1 50

V80.7049 -
mige beugel

Haalebos 4D/Van Buchem 14Cb -15 70

V90.7076 Alcester type

V46.8361 Nijmegen variant - -20 25

V32.10609 geëmailleerde beugel- -
trale versiering

Riha 7.4.1 25 100

V14.11122 met rondgebogen beugel Van Buchem 22A/B -15 70

V56.11868 hoekig gebogen beugel Van Buchem 22C/D 60 150

V99.12866 driehoekige kopplaat en gevorkte 
beugel

Böhme type 27 180 250

V37.13316
2-delige veerconstructie

Böhme 46b 150 225

V37.13526 in doorsnede vlakruitvormige 
beugel

Van Buchem 23 100 175

V37.13539 onbekend - - -

V37.13560 open ogen met een gesloten rand Haalebos 6Ab zonder concentrische 
groef

-5 40

V33.13561 in doorsnede vlakruitvormige 
beugel

Van Buchem 23 100 175

V37.14434 onbekend - - -

V84.15000 open ogen met een gesloten rand Haalebos 6Ab zonder concentrische 
groef

-5 40

V95.16282 hoekig gebogen beugel Van Buchem 22C/D 60 150

V92.18618 -
bula

Riha 5.6 40 120

V96.19347 in doorsnede bandvormige beugel Van Buchem 24Bb - 200

V92.23 - - - - -
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15-V3.3058

7-V7.3514

14-V14.1112211-V11.6007

20-V11.5668

10-V9.2487

2-V11.5885

12-V11.6028

3-V11.6027

18-V32.10609

9-V33.13561

4-V36.6917

8-V37.13526

19-V37.13316

5-V56.11868

16-V46.8361 17-V80.7049

6-V95.16282

13-V96.19347

1-V14.1575

 

 

 

.
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  Van Renswoude 2009, 238, tabel 8.3 en 

240.

exemplaren een normaal beeld voor een in-
-

bula’s dateren uit de Late IJzertijd en Vroeg-Ro-
meinse tijd en het jongste exemplaar (V36.6663, 

overheersen. Op 

in de Late IJzertijd, en het jongste exemplaar, de 
uit de Laat-Romeinse tijd, kan niet 

-
tinu bewoond is geweest van de IJzertijd tot in 

zoals 
-

ken. Ook zit er een gat in het spectrum tijdens de 
overgang van de Midden-Romeinse naar de 
Laat-Romeinse tijd (ca. 250-350 n.Chr.). Het ont-

-
een met waarneming uit andere complexen, zo-

IJzertijd en de Laat-Romeinse tijd is ook hier zeer 
beperkt.714 Statistisch gezien is de kans op het 

uit deze twee perioden 
uiterst klein. 

30-V3.2069

24-V7.3506

31-V7.3350

25-V11.6011

26-V34.6961

21-V34.6726

22-V37.13560

28-V90.7076

23-V84.15000

27-V92.18618

29-V99.12866

 

.  

indet.
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  De Bruin & Nooijen 2009, 169.

Schoenspijkers

Uit vijf sporen zijn zool- of schoenspijkers verza-
meld (tabel 10.6). De schoenspijkers zijn klein 
van formaat en hebben een conische kop. Vrij-

met een Midden-Romeinse datering. Slechts één 

hutkom (hutkom 9005). In de twee sporen waar-
in respectievelijk 27 en tien schoenspijkers zijn 

schoenen weggegooid. De andere drie schoen-
spijkers zijn losse vondsten. De informatiewaar-
de van deze schoenspijkers is beperkt. 

graven binnen inheems-Romeinse grafvelden in 
-

contexten zijn echter zeldzaam. Deze discrepan-
tie kan waarschijnlijk verklaard worden aan de 
hand van de methode van opgraven, de selectie-
criteria van de opgravers ten aanzien van me-
taalwaar en de veelal niet optimale omstandig-
heden voor de conservering van dit soort kleine 
ijzeren objecten. 

Toiletgerei

handvat van een instrument, mogelijk een scal-
pel. Het blad is afgebroken. Vergelijkbare hand-

bekend van sleutels. 

Zegeldoosjes

Twee objecten kunnen als deksels van lakzegel-
doosjes uit de Midden-Romeinse tijd worden 

bronzen deksel die is ingelegd met mozaïe-
kemail (

met in de hoeken en in het midden schaakbord-
-

ken. De ruimtes daartussen zijn opgevuld met 
geometrische patronen. Op basis van de decora-
tie dateert deze deksel tussen ca. 150 en het 

-
den in Colchester (Engeland), laat een vergelijk-
baar patroon zien.715 -
rein dichter in de buurt, Cuijk-Heeswijkse 
Kampen, is een sierbeslag van paardentuig af-
komstig dat met een schaakbordpatroon in de-
zelfde kleuren is versierd.716 Het andere dekseltje 

10.7.6 Werktuigen

Mes

In werkput 93 is een fragment van het lemmet 
van een klein ijzeren mes (V93.11734) gevonden. 
Dit object is gevonden in de depressie 
(S93.10500) waaruit meer metalen objecten af-
komstig zijn. In een kuil van een Romeins hoofd-
gebouw (huis 8022) zijn fragmenten gevonden 
van een groot ijzeren vlees- of hakmes 

Tabel 10.6  Cuijk-De Nielt. Overzicht van 

zijn. 

Spoor Structuurnummer Aantal

34.6341 wandgreppel 8024 10

35.9783 kuil 25055 27

34.6341 paalkuil 8024 1

93.10500 depressie 26044 1

43.9141 hutkom 9005 1

3-V11.6161

1-V84.13882 2-V12.5442

1 scalpel (V84.13882); 2 zegeldoosje (V12.5442); 

3 zegeldoosje (V11.6161). 
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   Van Renswoude 2009, 274-276.

   Deze datering is gebaseerd op de 

vondstcontext (de Romeinse 

ongewijzigd door de tijd heen.

 

  Het object was in een zeer slechte staat 

zinvol was. 

Laat-Romeinse tijd. Een ander fragment van een 
groot ijzeren vleesmes is V1.1094. Uit de wand-
greppel van huis 8006 (S6.2782) is eveneens een 

-

lemmet, de ijzeren plaatangel en een bronzen 

tijd, namelijk tussen 80 en 130 n.Chr.

Vishaak

10.20, 3) kan ook als werktuig worden bestem-
peld. Hoewel de vishaak niet uit een spoor af-
komstig is, kan dit object waarschijnlijk in de Ro-
meinse tijd worden gedateerd. Enige 
voorzichtigheid is echter wel geboden, aange-
zien vishaken niet van vorm veranderd zijn sinds 
de Romeinse tijd. Dit type met omgeslagen uit-
einde, waardoor een oog ontstaat, kan zelfs nu 
nog gekocht worden. 

Houtbewerking

Een werktuig dat voor houtbewerking is gebruikt, 

10.20, 4). Het is een klein exemplaar met een 
lengte 14 cm en een diameter van 1 cm. Aan het 
uiteinde van de boor zit een spatelvormige lepel/
guts, waarmee ronde gaten in hout gemaakt wer-
den voor pengatverbindingen. Het uiteinde van 
de lepelboor is speervormig. Dit werktuig wordt 

Zo is een vergelijkbaar exemplaar gevonden in de 
717 

Lepelboren dateren vanaf de Romeinse tijd tot in 
de 20e eeuw. Hoewel de lepelboor niet gevonden 
is in een dateerbaar spoor, is het waarschijnlijk 
dat dit object toch tot de Romeinse tijd gerekend 
kan worden.718 

ook nog een fragment van een bronzen schaaf-

-
ten uitgeoefend worden. Ze zijn daarmee waar-

schijnlijk ongeschikt voor de bewerking van har-
de houtsoorten zoals eikenhout. Mogelijk is de 

voor de bewerking van andere materiaalsoorten, 
-

vonden in een Romeinse kuil (S5.2781, kuil 
25088) en de tweede in een paalkuil (S5.2779); 
beide in werkput 5. Het bronzen exemplaar is 
gevonden in de cultuurlagen in werkput 6. Een 

-
-

malsen-Hondsgemet.719

Een andere vondst, een vlak- of steekbeitel 
-

werking gebruikt. Het is een massieve gesmede 
beitel die op een houten steel werd bevestigd. De 
steel werd vastgezet in de schacht. Ook op deze 
beitel konden geen grote krachten worden uitge-
oefend. Door de dunne houten steel was het niet 
mogelijk om met een hamer op de achterzijde te 

de breedte van het steekblad is 2,2 cm. Het werk-
tuig is gevonden in een Laat-Romeinse kuil 

de depressie (S93.10500), is waarschijnlijk een 
deel van een beitel.720 
Nog een gereedschap voor houtbewerking be-

met een lengte van 9 cm en een snijvlak van 2.1 

deze eveneens werd vastgemaakt op een houten 
steel. Het object is gevonden in een kuil 
(S91.14447, kuil 25090) waarin ook ijzertijdaar-

de kuil uit de Romeinse tijd en kan het aarde-
werk als zwerfvuil worden beschouwd. Een an-

van een blokschaaf (V90.7079).
-

bewerking kan worden gerelateerd is een ijzeren 

bramen. De beitel kan gebruikt zijn bij het sme-
den of voor het bikken van steen, maar mogelijk 
ook als drevel om spijkers dieper in het hout te 
slaan. De beitel is gevonden in huis 8021, geda-
teerd tussen 50 en 150 n.Chr.
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9-V91.17027

8-V39.12108

4-V37.13519

3-V6.2493

1-V39.11218

6-V5.3570

7-V6.266

2-V6.3135

5-V5.3404    
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   Van den Broeke 2005, 616.

  Verhelst 2007, 114-115.

   Deze kuil was in eerste instantie op basis 

van het aardewerk in de Midden-IJzertijd 

gedateerd. De typologische kenmerken 

van de sikkel deden echter vermoeden 

dat de kuil later moest dateren. Dit werd 

bevestigd doordat de kuil een spoor van 

een Romeins huis oversneed. 

   Pohanka 1986, 133-134.

   Pohanka 1986, 192.

   Pohanka 1986, 192.

   Pohanka 1986, 187.

Landbouwwerktuigen

Twee ijzeren beschermstukken (V38.7976 en 
-

-
touw. Het zijn dikke ijzeren platen met twee om-
gebogen zijranden waarmee deze vastgezet kon 
worden op een houten blad. De stukken zijn vrij-

de IJzertijd. Het oudst bekende exemplaar da-
teert uit de 3e eeuw v.Chr.721 De exemplaren uit 
Cuijk dateren waarschijnlijk beide uit de Ro-
meinse tijd. V38.7976 is namelijk gevonden in 
een haardkuil die gerekend is tot gebouw 8027 

(S38.7036, kuil 25033). Deze kuil is gedateerd 
tussen 200 en 260 n.Chr. Het andere exemplaar 
is gevonden in de onderkant van de akkerlaag 
zodat een contextdatering niet mogelijk is. Een 
vergelijkbaar exemplaar is bekend uit Odijk. Dit 
exemplaar wordt in de Romeinse of Merovingi-
sche tijd gedateerd.722

In een kuil (S35.7522, kuil 26018) die op basis van 
oversnijding uit de Midden-Romeinse tijd da-

3) gevonden.723 Het is een fragment van een 
boogsikkel met een greepangel. Het gesmede 
blad is breed, met aan de binnenzijde een snij-
vlak en aan de buitenzijde een verdikking. De 
dunne, spitse punt is afgebroken. Dit type da-
teert uit de Romeinse tijd.724

een hakmes lijkt, is een snoei- of plukmes. Het 

een asymmetrische angel. Volgens de typologie 
725 De 

waarschijnlijk houten steel, die aan de angel be-

die de steel op zijn plaats moest houden is nog 
wel op de angel aanwezig. Dit type object wordt 
gezien als een gespecialiseerd mes voor de wijn- 
en vruchtenteelt.726 Doordat deze vorm van 
landbouw in onze streken niet voorkomt, is het 
object waarschijnlijk gebruikt als boomsikkel, 
een gereedschap dat typologisch sterke over-
eenkomsten vertoont met het snoeimes. Met 
boomsikkels konden verschillenden soorten 
werkzaamheden verricht worden, zoals het loof 
uit de bomen snijden voor veevoer. Daarnaast 

-
dermeer wilgentenen) te verzamelen voor 
vlechtwerk.727 Hoewel over de vondstlocatie niet 
meer bekend is dan de werkput (werkput 5), is 
het waarschijnlijk dat dit object uit de Romeinse 

een snoeimes. Het is een klein, ijzeren sikkelvor-
mig object met een sterke kromming. Hoewel 
het snoeimes niet gevonden is in een spoor, 
maar in een laag, dateert het waarschijnlijk uit 
de Romeinse tijd.
Tot de landbouwwerktuigen is een kleine incom-

-
kend. Dit is een vork met twee in doorsnede 

10-V99.12879

10 koubeitel.
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   Van Renswoude 2009, 276-277.

   Van Renswoude 2009, 20-3; Van 

Renswoude in voorbereiding.

 

1983, tafel 25, 560.

   Pietsch 1983, 73.

   Mondelinge mededeling H. van 

Enckevort.

  Zie hoofdstuk 8, Keramische objecten, 

keramisch kroesje.

  De vondstnummers van dit depot zijn 

V39.12056, V39.12058, 

V39.12061,V39.12067, V39.12119, 

V39.12129 en V39.12240.

 

in hoofdstuk 23, catalogus.

rechthoekige tanden, met een lengte van 12 cm, 
die uitlopen in een punt. In de ontbrekende an-
gel zat waarschijnlijk een nagelgat waarmee de 

exemplaar niet is gevonden in een Romeinse 
context, kan op basis van parallellen aangeno-

identieke exemplaren zijn namelijk gevonden in 
-

malsen-Hondsgemet.728 Twee andere inheemse 

zijn Druten-Wilhelminastraat en Houten-Castel-
lum.729

castella van Zwammerdam en Saalburg (Duits-
land).730 
Uit de hier opgesomde vondsten blijkt dat gaf-
fels algemeen voorkomen. Ze werden mogelijk 
gebruikt als hooi- of mestvork, al is deze inter-

basis van het voorkomen van dit soort ‘vorken’ 
in castella dat -
schap voor militaire doeleinden moeten worden 
geïnterpreteerd.731 Een derde optie behoort ech-
ter ook nog tot de mogelijkheden.732 Het ijzeren 
object zou gebruikt kunnen zijn bij de metaalbe-

vuur te halen. De vondstlocatie vormt hiervoor 
echter geen aanwijzing. De vork is namelijk ge-

-
king is vastgesteld. Voorts dateert de enige 
smeltkroes van De Nielt uit de IJzertijd.733 Al met 

de functie van dit object.

die werd vastgezet op een houten steel om ge-
-

uit een paalkuil (S38.7037) van een Romeins huis 
(huis 8027).

10.7.7  Objecten die aan nijverheid gerela-

teerd zijn 

Bronsdepot met metaalbewerkingsafval 

Zoals in de bovenstaande passage over de sculp-
tuurfragmenten reeds is genoemd (zie paragraaf 

de restanten van een bronsdepot.734 Het depot 
bestaat in totaal uit 86 gefragmenteerde stuk-
ken brons en een gietrestant. 68 van deze frag-

-
menten bestaan uit kleine, rechthoekig geknipte 

grootste plaatjes hebben een afmeting van 1,8 
bij 0,8 mm. Waarschijnlijk zijn deze plaatjes op 
maat geknipt om omgesmolten te worden. Het 
is onduidelijk wat voor object het is, dat is ver-

zijn eveneens gefragmenteerd in zeer kleine 
stukjes, zodat ze geschikt zijn om te kunnen 
smelten. Een onregelmatig gevormd bronzen 

dat het brons ter plekke omgesmolten werd. In 
werkput 39 is voorts nog een bronzen gietprop 
(V39.11594) gevonden die eveneens wijst op 
bronsbewerking. Aanwijzingen voor de soort 
objecten dat werd vervaardigd zijn er echter niet. 
Wel is gedacht aan de mogelijkheid dat de kleine 
rechthoekige plaatjes mogelijk halfproducten zijn. 
Echter, door de grote onregelmatigheid van deze 
plaatjes, ligt dit niet voor de hand. Twee grotere 
fragmenten van waarschijnlijk hetzelfde beeld 
(V38.7722 en V39.10935) zijn gevonden in werkput 
38 en 39 en kunnen op basis van de vondstlocatie 
ook tot het bronsdepot gerekend worden. 
De kuil met het bronsdepot is gelegen binnen de 

in de korte noordkant van het gebouw. Deze 

vondsten gedateerd 200 en 260 n.Chr.735 Opmer-
kelijk is dat zich op korte afstand van de kuil met 
het bronsdepot, en eveneens binnen de huis-

muntschat kan waarschijnlijk rond 260 n.Chr 
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2-V49.19091

1-V38.7976     

1-2 ploegschoenen. 
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3-V35.8247

4-V5.2105

3 sikkel; 4 snoeimes. 
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7-V38.7830

6-V5.3144

5-V33.13064
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  Zie hoofdstuk 12, muntschat.

   Van Renswoude 2009, 282-283; Van 

Renswoude 2010, 22 en 27.

   Van Es 1994, 64.

  Deze ontwikkeling wordt verder 

besproken in de synthese (hoofdstuk 

22).

   Van Renswoude 2009, 283.

   Deze vondsten zijn afzonderlijk 

beschreven bij de functionele groep 

waartoe ze gerekend zijn. Daarnaast is de 

verspreiding van de objecten nog 

worden gedateerd.736 Het bronsdepot moet on-
geveer uit dezelfde tijd dateren en kan dus tot 
dezelfde bewoningsfase worden gerekend. 
Op basis van deze datering zijn de bronzen frag-
menten waarschijnlijk aan het einde van de Mid-

-
voerd om omgesmolten te worden. Ze kunnen 
verzameld zijn de in de nabijgelegen vicus van 
Cuijk of de Romeinse stad , het hui-

de Laat-Romeinse tijd op grote schaal brons 
werd verzameld om omgesmolten te worden 
was al bekend.737 Het bronsdepot van De Nielt is 
een indicatie dat veel veranderingen, die duide-
lijk zichtbaar worden rond 270 n.Chr. - het begin 
van de Laat-Romeinse tijd -, al eerder aanvan-
gen. Dit wijst erop dat de crisis en destabilisatie 
van het Romeinse rijk in onze regio al aanvangt 
in het midden van de 3e eeuw n.Chr., zoals ook 
bekend is uit de historische bronnen.738 Aan het 
einde van de 3e eeuw is de crisis echter weer 
voorbij.739 Deze ontwikkeling is ook al veronder-
steld bij het onderzoek van de inheems-Romein-

-
met.740 Dat in Geldermalsen-Hondsgemet vooral 
kleinere objecten omgesmolten zijn, zoals vaat-
werk, valt dan goed te verklaren. Grotere objec-
ten, zoals beelden, waren reeds een fase eerder 
gesloopt en verwerkt. 
Hoewel er geen directe aanwijzingen voor zijn, 
zou het noordelijke gedeelte van het huis 8027 

ingericht kunnen zijn geweest als werkplaats. De 

-
steunen een dergelijke interpretatie. Deze set 
metaalvondsten omvat een beitel (V39.12108), 
twee gewichten van een unster (V39.10929 en 

-
sis van een bronzen beeldje (V39.10928) en een 
sleutel (V38.7519).741 Verder was in dit deel van 

10.27) aanwezig, waarin in de primaire vulling de 

sloopbrons worden verwerkt tot halfproducten 
of voorwerpen die waarschijnlijk op de markt 
werden verkocht. Vooral de twee gewichten van 

-
ken het verhaal compleet. Met deze unster kon 
sloopbrons voor verkoop worden gewogen. De 
muntschat zou in dit licht mogelijk kunnen wor-

deze handel.

Vier loden objecten zijn op basis van vorm ge-

-
den, licht conisch gewicht (385 g) van een unster. 
V39.10929 is eveneens een gewicht (422 g) van 
een unster, maar deze is volkomen rond. De ge-
wichten werden bevestigd door een ijzeren ring/
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   Dreschler-Erb 1999, 135-136 (107-109).

   Dit wordt besproken bij de Laat-

Romeinse structuren in de catalogus 

(hoofdstuk 23).

   Nicolay 2005, 40-41.

 

nog van een eenvoudiger gordel of tas 

haak die is meegegoten. Deze zijn bij beide 
exemplaren afgebroken. Van de twee andere ge-
wichten (V14.1575 (210 g) en V7.3512 (235 g)) is de 
functie echter onduidelijk. Beide exemplaren zijn 
langwerpig met een afgerond uiteinde waarin 
een perforatie is gemaakt. Aan dit oog konden 
de gewichten worden opgehangen. 

Enkele objecten konden niet worden gedetermi-
neerd. Ze dateren echter waarschijnlijk wel uit 
de Romeinse tijd en zijn interessant genoeg om 
ze te beschrijven en af te beelden.
Een gegoten bronzen, licht conisch schijfvormig 

perforatie is op basis van het patina en de vorm 
toegewezen aan de Romeinse tijd. Het object is 
gevonden in de oudste cultuurlaag (laag 52) in 

2,9 cm en de diameter van de perforatie is 0,7 
cm. Gedacht wordt aan een determinatie als ring 
van een zwaardgreep, maar de bekende exem-
plaren blijken enkel van dierlijk bot gemaakt te 
zijn.742 Een andere functie voor het object is een 
spinklos, maar ook dit is onzeker, omdat meta-
len spinklossen over het algemeen van lood zijn 
gemaakt.
Een ander ongedetermineerd object (V135.10078, 

die versierd is met kerfsneden. 

10.7.9 Objecten uit de Laat-Romeinse tijd

Inleiding

In deze paragraaf bespreken we alle metalen ob-
jecten, met uitzondering van de munten, die op 
basis van typologische gronden uit de Laat-Ro-
meinse tijd dateren. Romeinse objecten met een 

Romeinse sporen, objecten waarvan veronder-
steld wordt dat ze in de Laat-Romeinse tijd ver-
zameld zijn om omgesmolten te worden of 

de Laat-Romeinse tijd gerekend kunnen worden, 
zijn hier buiten beschouwing gelaten.743

Objecten

Militaria
-

van een militaire gordelset. Deze objecten heb-
ben bevestigd gezeten op een leren riem van een 
heupgordel. De gesp is versierd met een dier-
kopmotief waartussen de gespplaat met angel is 
geklemd. Het randbeslag is rozetvormig en met 
kerfsnede versierd. Dit type gordels wordt geda-
teerd tussen ca. 300-400 n.Chr.744 Uit een Laat-
Romeins graf bij Wijchen is zowel een qua vorm 

-
745 De gesp en het randbeslag 

van De Nielt zouden dus van eenzelfde riem af-
komstig kunnen zijn, ware het niet dat ze op 

randbeslag werd gevonden in de vulling van de 
Laat-Romeinse hutkom (S37.12294, hutkom 
9006) in werkput 37 (cluster 2), terwijl de gesp 
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1 gewicht met onbekende functie; 2-3 gewichten van een unster;  4 gewicht met onbekende functie; 5-6 twee 

objecten met onbekende functie. 

6-V135.10078

5-V90.7488

1-V7.3512 2-V38.7786

3-V39.10929
4-V14.1575
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   Böhme 1974, 35.

   Van Es 1994, 78-79; Verhelst 2007, 107; 

Van Renswoude 2010, 26.

   Van Renswoude 2009, 282.

Fibula
Een grote 
10.29, 3) van 4,7 bij 4,0 cm is versierd met kerf-
snede ( ). Een vergelijkbaar exemplaar, 
maar dan met een trapeziumvormige voet, is 
bekend van de belangrijke opgraving die in 1989 
is uitgevoerd in het nabijgelegen Gennep (Lim-

uit de 4e en 5e eeuw n.Chr werd opgegraven. 
die rond 400 n.Chr. wordt geda-

teerd, wordt gezegd dat ze vooral in Alemanni-
sche mannengraven gevonden worden.746

Haarnaalden
Een bronzen haarnaald is, ondanks de kleine 
paddenstoelvormige kop, tot het type Fécamp 

tussen ca. 370-400 n.Chr.747 Haarnaalden van het 
type Wijster zijn massiever en hebben grotere 
koppen die vaak versierd zijn met een stermo-
tief. Het exemplaar uit Cuijk is een randgeval. De 
haarnaald is nagenoeg compleet, weegt 5,2 g, en 

-
den van dit type, waarvan het grootste deel ver-

vaardigd is uit brons. Slechts drie exemplaren 
zijn van zilver. De verspreiding van dit type is ge-
lijkmatig verdeeld over het gebied tussen de Ne-
derelbe en Loire. Bronzen exemplaren zijn in 
onze regio bekend uit Wijk bij Duurstede-De 
Geer, Odijk en Empel-De Werf.748 Een verguld zil-
veren exemplaar is gevonden te Geldermalsen-
Hondsgemet.749 

is wel gerekend tot het type Wijster. Dit exem-

cm. De onversierde, paddenstoelvormige kop is 
groter dan bij die van V36.5392. De steel is even-

-
kerfde ringen. Dit type wordt gedateerd in de 
periode 375-450 n.Chr.750 De haarnaald is aange-

dezelfde werkput waarin de twee grote speer-
punten zijn gevonden (zie de paragraaf over de 

Conclusie

Slechts vijf objecten kunnen op basis van vorm 
toegewezen worden aan de Laat-Romeinse tijd. 
Deze objecten dateren waarschijnlijk tussen ca. 
350 en 425 n.Chr. Hoewel het moeilijk is om ver-

2-V37.135391-V93.11418 3-V36.6663

5-V70.200094-V36.5392
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   Böhme 1974, 38-39.

 

regaande conclusies te trekken uit deze zeer be-
perkte groep vondsten, kan wel het een en ander 
worden opgemerkt. 
Als eerste kan worden gesteld dat zowel objec-

-
wendracht (haarnaalden) als objecten die met 
mannendracht (gordelgarnituur) in verband kun-
nen worden gebracht. Hoewel slechts hutkom-

de karakteristieke woonstalhuizen, zoals bekend 
uit Gennep, ontbreken, mag er toch vanuit wor-
den gegaan dat op De Nielt in deze periode een 

751 

evenals in Gennep, duidelijk een Germaans sig-

natuur (bijvoorbeeld de versiering).752 
Op basis hiervan mag voorzichtig gesuggereerd 
worden dat een groep Germaanse immigranten 

-

Als derde punt kan het militaire karakter van en-
kele van de vondsten genoemd worden; een 
aanwijzing dat de mannen een functie hebben 
vervuld in het leger. Hetzelfde wordt veronder-

hier gaan om Germanen die onder Romeinse 
auspiciën waren toegelaten op strategische pun-
ten langs de Maas, om zo een bijdrage aan de 
verdediging van het Romeinse rijk te leveren.753 
In Cuijk zal dit niet anders zijn geweest. Hier lag 

285.2

285.1

E
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  Voor discussie, zie hoofdstuk 22, 

synthese. 

   Thijssen 2011.

   Deze vier vondstgroepen zijn 

gedetermineerd door K.J.R. Kerkhaert.

  Vondsten die ongereinigd zijn 

overgedragen zijn geanalyseerd voor 

zover hun staat het toeliet. Munten zijn 

echter wel aanvullend gereinigd, zodat 

het jaartal van aanmunting kon worden 

vastgesteld.

  Zie paragraaf 6.5.10, waarin de 

middeleeuwse sporen en het erf zijn 

beschreven.

  Vanhoudt 2007, G2651. 

immers een belangrijk Laat-Romeins castellum
dat de brug van Cuijk, en daarmee de weg tussen 
Maastricht en Nijmegen, beheerste.
De Laat-Romeinse metaalvondsten dateren al-

misschien nog later. De analyse van de munt-
vondsten bevestigt dit beeld gedeeltelijk. Na een 
onderbreking van de toevoer van geld aan het 
einde van de Midden- en het begin van de Laat-
Romeinse tijd, dateren de eerste munten uit de 

de jongste munten tussen 388-402 n.Chr., wat 
overeenkomt met het metaalspectrum. Bij de 
Laat-Romeinse vindplaatsen in het rivierenge-
bied is vaak een tweedeling zichtbaar in het 

-
als Medel-De Rotonde, Geldermalsen-Hondsge-

vooral bewoond te zijn geweest in de periode 
tussen ca. 270 en 350 n.Chr. Daar tegenover 

Singel-West/Schoudermantel, Gennep, Empel en 
misschien ook Cuijk-De Nielt, die vooral bewo-
ning kennen in de periode tussen ca. 350 en 400 
n.Chr.754 Vindplaatsen die in de gehele Laat-Ro-
meinse tijd bewoond zijn geweest, zijn zeer 

aangetoond - op basis van aardewerkonder-
zoek- dat het centrum van Cuijk wel bewonings-
activiteiten kent gedurende de gehele Laat-Ro-
meinse tijd.755 

   Late Middeleeuwen en de Nieuwe 

Tijd

In deze paragraaf worden de metaalvondsten uit 
de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd bespro-
ken. De vier belangrijkste vondstgroepen zijn: 
munten, kledinghaken, gespen en knopen.756 
Deze vier categorieën zijn het scherpst te date-
ren. Tabellen 10.7 t/m 10.10 tonen de determina-
ties van deze vondstgroepen. 
Aangezien een aanzienlijk deel van de door Bec-

ker & Van de Graaf opgegraven metaalvondsten 
niet is schoongemaakt, konden niet alle vond-
sten uit de Nieuwe Tijd worden gedetermineerd 
Dit materiaal is wel ingevoerd in de database. 
Tussen het materiaal werden ook enkele Ro-
meinse objecten herkend. Deze zijn geselecteerd 
en meegenomen in de analyse van het metaal 
uit de Romeinse tijd. Andere objecten uit de 
Nieuwe Tijd zijn verder niet behandeld.757 Een 
ijzeren object uit de Nieuwe Tijd dat wel is ge-

van het laat-middeleeuwse erf en 

losse vondsten

10.33)

Nabij gebouw 8013 en spiekers 13002 en 13003, 
in het westelijk deel van het plangebied, werd 
een kleine muntschat gevonden. De schat be-
staat uit zes grote ‘identieke’ zilveren munten. 
Op de voorzijde zijn twee wapenschilden (links 
het Bourgondische wapen en rechts het wapen 
van Vlaanderen) te zien, bekroond met een toer-

. Op de keerzijde zien we 
een kort kruis met in de kwartieren afwisselend 

duidelijk dat we hier te maken hebben met een 
munt van het graafschap Vlaanderen. Uit het 

een munt is van Jan (Iohs) Zonder Vrees. Hiermee 
dateert de munt uit de periode 1404-1419. Van-
houdt zorgt dat we deze munt nauwkeuriger 
kunnen dateren. Hij meldt dat deze munt is ge-
slagen in Gent in het jaar 1409.759 
In de numismatiek worden dergelijke munten 
braspenningen genoemd. Deze munt was een, 
voor die tijd, grote denominatie. De waarde 
kwam overeen met die van twee, later zelfs 
tweeënhalve groot (de standaard munteneen-
heid van die tijd). Het voorkomen van deze gro-
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Tabel 10.7  Cuijk-De Nielt. Losse muntvondsten uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. (JS = Schulman 1962, Vanhoudt 

= Vanhoudt 2007, Bos = Bos 1995). In de kolom vlak/laag slaan de cijfers 50 t/m 52 op de lagen en de cijfers 0 t/m 2 op de 

vlakken.

Vnr Vlak/laag Determinatie Materiaal Denominatie Stad/gewest Datering Ten tijde van Literatuur

V147.21012 51 munt koper 1 leeuwencent Nederland 1877-1941 JS 695-701 of JS 
963-998

V142.19359 51 munt koper oord - 1710 Bos I27

V96.19341 51 munt koper duit Overijssel 1619-1633 Bos 49a

V111.19134 52 munt koper duit indet 1580-1800 -

V100.18897 51 munt koper duit indet 1580-1800 -

V98.18891 51 munt koper duit Holland 1702-1780 Bos 19

V139.18773 51 munt koper duit Overijssel 1754 Bos 51b

V139.18626 51 munt koper leeuwencent Nederland 1878 Willem III JS 696

V47.17932 51 munt zilver 1/20 Leicester 
reaal

Utrecht 1586

V47.17848 52 munt koper duit indet 1580-1800 -

V94.17747 51 munt koper duit Utrecht 1759 Bos 38a

V100.17235 51 munt koper duit Friesland 1590-1663 Bos 39-43

V92.17232 51 munt koper duit Zwolle 1639 Bos 89a

V98.16981 51 munt koper stuber indet 1800-1900 -

V98.16978 51 munt koper leeuwencent Nederland 1881 Willem III JS 698

V86.16859 51 munt koper duit indet indet -

V108.16850 52 munt koper duit Groningen en om-
melanden

1673-1692 Bos 52-53

V101.16759 50 munt koper duit West-Friesland 1702-1739 Bos 23a-c

V100.16599 51 munt koper duit Indet 1580-1800 -

V95.16069 52 munt koper duit Friesland 1590-1663 Bos 39-40

V137.16064 51 munt koper duit/cent Indet 1580-1900 -

V95.15760 1 munt koper duit Zwolle 1595-1663 Bos 89a

V91.15719 50 munt zink 10 cent Nederland 1942 JS 1032

V65.15557 51 munt koper 5 centimes Belgie 1916 Vanhoudt M 12

V53.15116 51 penning koper indet indet Indet -

V84.14994 52 munt zilver dubbele bezem-
stuiver

Campen 1680 -

V50.14592 52 afwezig - - - - - -

V45.14573 51 munt koper duit Roermond 1678-1679 Bos 82

V45.14452 51 munt zilver 10 cent Nederland 1877 JS 655

V99.14223 51 munt zilver 10 cent Nederland 1849 Willem III JS 640

V99.14213 51 munt koper duit Groningen en om-
melanden

1673-1692 Bos 52-53

V84.13912 50 munt zilver dubbele bezem-
stuiver

Indet 1600/1699 -

V84.13910 50 munt koper 1 cent Nederland 1950 JS 1150

V99.13181 51 munt koper duit Indet 1580-1800 -

V99.12401 52 munt koper duit Holland 1590-1627 Bos 17-18

V99.12160 52 munt koper indet Indet 1580-1800 -

V99.12159 52 munt koper 1 pfenning Indet 1700-1900 -

V58.12132 51 munt koper duit Utrecht 1740 Bos 38a

V101.12027 51 munt koper duit Friesland 1672-1724 Bos 44a-c

V101.12026 51 munt koper duit Indet 1580-1800 -

V97.12013 51 munt koper duit Friesland 1608-1700 Bos 39a-44b

V97.12004 51 munt koper 1 leeuwencent Nederland 1922 JS 985
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Tabel 10.7 Cuijk-De Nielt (vervolg). Losse muntvondsten uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. (JS = Schulman 1962, 

Vanhoudt = Vanhoudt 2007, Bos = Bos 1995). In de kolom vlak/laag slaan de cijfers 50 t/m 52 op de lagen en de cijfers 0 

t/m 2 op de vlakken.

Vnr Vlak/laag Determinatie Materiaal Denominatie Stad/gewest Datering Ten tijde van Literatuur

V101.11583 51 munt koper 1/4 stuber Gullich und Bergisch 1783 Bos D5

V99.11581 51 munt koper 1 willemcent Nederland 1819-1828 of 
1860-1877

JS 324-345 JS 685-
694

V93.11421 0 munt koper 1 willemcent Nederland 1819-1828 of 
1860-1877

JS 324-345 JS 685-
694

V135.11414 0 munt koper-
nikkel

1 frank Belgie 1963 Vanhoudt M160/161

V135.11413 0 munt zilver dubbele bezem-
stuiver

Zeeland 1600-1675

V39.11105 50 munt koper 1 leeuwencent Nederland 1877-1941 JS 695-701 of JS 
963-998

V39.11101 50 munt koper 2 centimes Belgie 1831 Leopold I Vanhoudt M13

V43.11035 50 munt koper 1 teller Indet 1820-1829 -

V41.11031 51 munt koper leeuwencent Nederland 1877-1941 JS 695-701 of JS 
963-998

V37.10947 51 munt koper duit Indet 1616 Albert en Elisabeth Bos 114

V39.10946 51 munt koper 1 pfennig Indet 1858/1859 -

V39.10939 51 munt koper duit Friesland 1608-1663 Bos 39a-43

V16.9850 1 munt koper 1/4 stuber Gullich und Bergisch 1783 Bos D5

V38.8616 munt koper duit Gelderland 1766 Bos 12

V87.8593 51 munt koper 1 mark Duitsland 1944

V46.8362 52 munt koper duit Indet 1580-1800 -

V131.8105 52 munt koper 2 centimes Belgie indet Vanhoudt M12

V44.7716 52 munt zilver indet Indet indet -

V42.7714 52 munt koper oord Luik 1581-1650 Bos L3-L10

V42.7702 52 munt zilver dubbele bezem-
stuiver

Overijssel 1600-1699

V40.7509 52 munt koper indet Indet 1580-1800 -

V90.7409 50 munt koper 1 cent Nederland 1967

V90.7406 50 munt koper oord Luik 1612-1650 L6-L8

V40.7291 51 munt koper duit Holland 1702-1780 Bos 23

V90.7119 50 munt koper duit Friesland 1619 Bos 41-43

V90.7118 50 munt koper duit Friesland 1653 Bos 43

V34.7008 54 munt koper duit Overijssel 1619-1633 Bos 49b

V36.6891 1 afwezig - - - - - -

V34.6760 51 munt zilver dubbele stuiver Vlaanderen 1467-1474 Karel de Stoute Vanhoudt H 27

V12.6583 0 munt koper duit Kleef 1669 Bos D9

V31.6395 52 munt koper duit Indet 1580-1800 -

V31.6270 52 munt koper oord Indet 1709 Bos I27

V11.5669 52 munt zilver indet Indet Indet -

V20.5459 1 munt koper 1 cent Nederland 1956 JS 1104

V20.5454 munt zink 5 cent Nederland 1941-1943 JS 1034-1036

V20.5454 munt koper 1 cent Nederland 1961

V14.5083 1 munt koper 1 cent Nederland 1948 JS 1077

V23.4961 53 munt koper duit Overijssel 1606 Bos 48

V23.4961 53 munt koper 1 cent Nederland 1953 JS 1153

V23.4961 53 munt koper duit Kleef 1692-1753 Bos D10

V23.4961 53 munt koper duit Kleef 1600-1700 Bos D7-D11

V14.4889 52 munt koper duit Indet 1580-1800 -
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tere denominaties past in het beeld van die tijd, 
waarin het muntgeld steeds minder edelmetaal 

deze trend kwam een eind met de munthervor-
ming van Filips de Goede in het midden van de 
15e eeuw. 
De zes munten waren opgeborgen in een leren 
geldbuidel. Tijdens de restauratie zijn de leerres-
ten van deze buidel rond de munten verwijderd. 
Tevens is een kleine koperen kledinghaak gevon-
den. Deze haak is gemaakt uit koperdraad. Hier-
mee werd de buidel waarschijnlijk aan een riem 
bevestigd.
De muntschat werd met de metaaldetector aan-

in het dagrapport sprake is van een putje of 
paalkuil, zijn er op het boven- en onderliggende 
vlak geen sporen gedocumenteerd op de plaats 
van de vondst. De muntschat is gesitueerd op 
2,40 m vanaf het centrum van de zuidoostelijke 
paalkuil van spieker 13003, in het verlengde van 
de westelijke zijde. Dit was mogelijk een oriënta-
tiepunt om de schat later weer terug te kunnen 
vinden. Deze spieker kan worden geassocieerd 
met gebouw 8013. 

Gespen

Slechts drie koperen gespen en een gespplaat 
dateren uit de Late Middeleeuwen. Eén van deze 
gespen (V3.2070), gedateerd tussen 1250-1500 
n.Chr., is gevonden in werkput 3 en kan mogelijk 
tot de gebruiksperiode van de middeleeuwse 

De twee andere gespen (V13.603 en V84.14995) 
worden later gedateerd, namelijk tussen 1450 en 
1550 n.Chr. Deze twee gespen zijn gevonden in 

van dit huis. Een rechthoekige gespplaat 

gerekend en is gemaakt uit een op maat geknipt 
bronzen plaatje dat vervolgens is omgebogen en 
vastgezet op een leren riem. De bovenzijde van 
deze gespplaat is versierd met lijnen. Het object 
dateert vanaf ca. 1350 n.Chr.

Overige munten 

Van de in totaal 122 gedetermineerde losse 
muntvondsten uit de Middeleeuwen of Nieuwe 
Tijd, stamt slechts één exemplaar uit de Late 

stuiver van Karel de Stoute, te dateren tussen 

Tabel 10.7 Cuijk-De Nielt (vervolg). Losse muntvondsten uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. (JS = Schulman 1962, 

Vanhoudt = Vanhoudt 2007, Bos = Bos 1995). In de kolom vlak/laag slaan de cijfers 50 t/m 52 op de lagen en de cijfers 0 

t/m 2 op de vlakken.  

Vnr Vlak/laag Determinatie Materiaal Denominatie Stad/gewest Datering Ten tijde van Literatuur

V7.4041 52 munt koper duit Batenburg zj Bos 56

V4.3682 0 munt koper duit Zeeland 1766-1792 Bos 30

V5.3104 2 munt zink 1 cent Nederland 1941 JS 1039

V18.3040 0 munt koper duit Overijssel 1741-1769 Bos 51b-c

V9.2486 2 munt koper duit Holland 1702-1780 Bos 19

V9.2269 0 munt koper 1 cent Nederland 1819-1828 of 
1860-1877

JS 324-345 JS 685-
694

V6.2175 50 munt koper duit Zeeland 1748 Bos 29b

V3.2066 0/1 munt koper duit Indet 1580-1800 -

V3.2061 0/1 munt koper duit Indet 1757 -

V18.1335 1 munt zilver bezemstuiver Friesland 1600-1699 Bos 42

V9.1084 0 munt koper oord indet 1600-1700 Bos 39a-44b

V13.949 2 munt koper duit indet 1580-1800 -

V9.839 0 munt koper duit Friesland 1702 Bos 44c

V18.542 0 munt koper 1 willemcent Nederland 1819-1828 of 
1860-1877

JS 324-345 JS 685-
694

V18.528 0 munt koper 1 cent Nederland 1965

V13.331 munt zilver indet indet -
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Vnr Laag Materiaal Type Datering Literatuur Opmerkingen

V99.14235 52 koper/brons bandeliersluiting 1600 Baart 1977, 162

V41.11086 50 koper/brons kledinghaak 1600-1650 Baart 1977, 155

V39.10944 51 koper/brons kledinghaak 1600-1650 Baart 1977, 155

V2.268 50 koper/brons kledinghaak 1600-1650 Baart 1977, 155

V99.11580 51 koper/brons kledinghaak 1600-1650 Baart 1977, 155

V26.6388 51 koper/brons gordelsluiting 1550-1600 Baart 1977, 187 fragment

Tabel 10.9  Cuijk-De Nielt. Gespen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. In de kolom vlak/laag slaan 

de cijfers 50 t/m 54 op de lagen en de cijfers 0 t/m 2 op de vlakken. 

Vnr Vlak/laag Materiaal Type Datering Opmerkingen

V3.2070 0/1 koper 41 1250-1500

V4.1612 2 koper 575/577 1575-1700

V9.1762 51 vertint 668 1720-1790

V9.1891 54 vertint 724 1720-1790

V10.1163 1 koper III 1660-1720 angel

V12.5437 51 koper 495-500 1620-1690

V13.603 1 koper 1450-1550 op basis van type

V14.5087 1 zilver 431 1550-1650

V19.4780 koper 126-130 1300-1600

V33.13759 1 koper III 1660-1720 angel

V39.11102 50 koper 610 1660-1720

V48.8106 52 koper 1660-1720 op basis van type

V49.16845 51 koper 330 1350-1650

V71.7557 52 koper 646 1690-1720

V71.7558 52 koper 1650-1800 op basis van type

V84.14995 52 koper 120 1450-1550

V85.17449 1 vertint 1700-1800 op basis van type

V93.11729 1 koper 1660-1800 op basis van type

V95.16964 51 koper 447 1600-1720

V97.12011 51 koper 456-459 1570-1700

V137.16561 52 koper 1600-1700 op basis van type

V139.18627 51 koper III 1660-1720 angel
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Tabel 10.10  Cuijk-De Nielt. Knopen uit de Nieuwe Tijd.

Vnr Vlak/laag Materiaal Type Datering Literatuur Opmerkingen

V12.338 0 koper 238/242 1575-1600 Baart 1977 staaf oog

V3.507 0 koper 1600-1650 afgebroken draadoog, sterk geleten.

V13.611 2 koper 1650-1900 draadoog

V3.2067 0/1 koper-nikkel 306 1600-1650 Baart 1977

V5.2172 50 brons? 1650-1900 draadoog

V5.2173 50 koper 1600-1650

V5.2278 51 koper - 1575-1600 staafoog

V3.3257 0 koper 1650-1900 draadoog

V3.3257 0 koper -

V7.3511 1 zink 346 1575-1650 Baart 1977 afgebroken draadoog

V3.3685 52 koper 242 1575-1600 Baart 1977 staaf oog

V3.3686 52 koper? 313 1575-1650 Baart 1977 afgebroken draadoog

V7.4045 52 koper 312/314 1600-1650 Baart 1977 gebroken draadoog

V3.4442 2 koper 1650-1900 waarschijnlijk draadoog

V14.4904 1 koper 348-350 1575-1600 Baart 1977 staaf oog

V11.5359 50 koper 1600-1700? draadoog

V12.5403 2 koper 1650-1900 geen knoop/leerbeslag

V74.7071 52 koper 1600-1650 draadoog

V74.7564 1 koper - 1575-1600 afgebroken staafoog

V40.7681 52 koper 284 1600-1650 Baart 1977

V42.7715 52 koper 310 1600-1650 Baart 1977

V22.8824 50 koper 1600-1900

V22.8826 50 koper 284 1600-1650 Baart 1977 afgebroken draadoog

V39.10938 51 koper 258-262 1575-1650 Baart 1977

V39.10942 51 1600-1650 afgebroken draadoog, benen kern te zien.

V39.10943 51 koper-nikkel 289 1600-1650 Baart 1977 afgebroken draadoog

V37.10951 51 koper 1575-1600 staafoog

V41.10954 51 koper 284? 1600-1650 Baart 1977 afgebroken draadoog, mogelijk zelfs half-
fabrikaat namelijk geen aanzet te zien voor 
een oog

V41.11028 51 koper-nikkel 312/314 1600-1650 Baart 1977 afgebroken draadoog

V41.11030 51 koper-nikkel 312 1600-1650 Baart 1977 afgebroken draadoog

V93.11603 0 koper 315 1600-1650 Baart 1977 afgebroken draadoog

V101.12017 51 koper 1600-1900 afgebroken draadoog

V84.13915 50 koper 338/342 1575-1600 Baart 1977 staafoog

V84.13916 50 koper/brons 1650-1900 draadoog

V45.14455 51 koper 259 1600-1650 Baart 1977 draadoog

V84.14531 50 koper 252 1575-1600 Baart 1977 afgebroken draadoog

V84.14534 50 koper 1650-1900 staafoog

V84.14534 50 koper

V86.15692 52 koper-nikkel? geen oog te zien

V91.15703 52 koper-nikkel 314 1600-1650 Baart 1977 draadoog

V108.16649 52 koper-nikkel 364 1600-1650 Baart 1977

V98.16982 51 koper 1575-1600 staafoog

V92.17233 51 koper 273 1600-1650 Baart 1977 draadoog

V100.17234 51 koper 301-307 1600-1650 Baart 1977

V85.17445 0 koper 1600-1700 draadoog

V100.17561 51 koper 267-273 1600-1650 afgebroken draadoog

V94.17733 52 koper-nikkel 356 1600-1650 Baart 1977

V94.17734 52 koper 1600-1650 afgebroken draadoog

V47.17946 2 koper 322-325 1575-1650 Baart 1977 afgebroken draadoog

V100.18622 51 koper 1575-1600 staafoog
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  Van Renswoude 2011, 83-88.

   Dit zijn in werkput 5 twee exemplaren 

spinklos (9.1884) en in werkput 11 

andere twee spinklossen, V31.6389 en 

V44.8086, zijn op grote afstand van dit 

erf gevonden.

   Baart 1977, 96.

   Baart 1977, 126.

   Op vrijwel iedere opgraving worden deze 

categorieën in grote aantallen 

en/of de onderliggende lagen 

systematisch worden afgezocht met de 

metaaldetector. Deze objecten komen 

uiteindelijk nooit in de publicatie 

terecht doordat ze niet relevant zijn voor 

de vraagstellingen.

1467-1474; ruim na de muntschat. De munt is op 
aanzienlijke afstand van het middeleeuwse erf 
van gebouw 8013 gevonden. Het is daarmee on-
waarschijnlijk dat deze munt tot dit erf gerekend 
kan worden. 

Overig

Een object dat mogelijk wel tot het vol- of laat-
middeleeuwse erf van gebouw 8013 gerekend 
kan worden is een ijzeren schoot van een koker-
vormig spreidveerslot (V9.1784). Het slotonder-
deel is gevonden in laag 52 (cultuurlaag) in werk-
put 9, op korte afstand van het erf. Vergelijkbare 
sloten zijn bekend van een opgraving te Kapel-
Avezaath, waar ze met een 13e-eeuws erf zijn 
geassocieerd.760 Een laat-middeleeuwse datering 
is dus waarschijnlijk voor dit type sloten.
Van de zeven vol- of laat-middeleeuwse loden 
spinklossen zijn er vijf op of in de nabijheid van 
het genoemde laat-middeleeuwse erf gevon-
den.761 Vier van deze kegelvormige objecten zijn 

is versierd met concentrische ribbels. Bij opgra-
vingen in Amsterdam zijn vergelijkbare exem-

de 15e tot in de 17e eeuw.762 Waarschijnlijk wor-
den dergelijke spinklossen echter al gebruikt 
vanaf de Volle Middeleeuwen. Spinklossen wer-
den gebruikt voor handspindels, waarbij door 
het gat van de spinklos een stokje (spinhout) 
met een lengte tussen de 15 en 30 cm werd ge-
stoken. Met een dergelijke spindel konden vezels 
tot een draad worden gemaakt. Omstreeks de 
16e of 17e eeuw wordt de handspindel vervan-
gen door het spinnewiel.763 Op basis van de da-
tering en vondstlocatie zijn de spinklossen van 
De Nielt tot de bewoningsperiode van de laat-

Het grootste deel van de metaalvondsten van 
De Nielt dateert uit de Nieuwe Tijd (ca. 1550-
1900). Het overgrote deel van deze objecten is 
door bemesting op de akkers terechtgekomen. 
Enkele van de belangrijkste vondstgroepen, zo-

als de munten, kledinghaken, gespen en knopen 
werden reeds in de inleiding genoemd. Het zijn 
alledaagse voorwerpen die in groten getale ge-
maakt zijn.764 Gespen, knopen en in mindere 
mate kledinghaken, werden door iedereen ge-
bruikt als onderdeel van de dagelijkse dracht. Op 

-
delijke patronen in de verspreiding zichtbaar. 
Alle zojuist genoemde categorieën zijn over het 

-
ding 10.36 toont de horizontale verspreiding van 
het metaal en tabel 10.1 de verticale verspreiding 
(per laag). Op basis van de datering van deze 
vondsten werd gehoopt inzicht te krijgen in de 
ontwikkeling van het akkersysteem. In paragraaf 
10.3 (onderzoeksmethode) werd echter reeds 
vastgesteld dat door de methode van vondst-
verzameling, waarbij de metalen objecten niet 
driedimensionaal zijn ingemeten, mogelijk veel 
vondsten zijn toegewezen aan de verkeerde 
laag. In overleg met de fysisch geograaf is daar-
om besloten om de opbouw van het akkerdek te 
onderzoeken op basis van de zeefvakken.
Een andere omvangrijke groep is die van het 
hang- en sluitwerk. Van zestien objecten kan 
met zekerheid gesteld worden dat ze uit de 

sleutels, muurhaken, borgpinnen, een grendel 

Vijf objecten kunnen aan het einde van de 19e of 
het begin van de 20e eeuw worden gedateerd: 
vier koperen horlogesleutels en een horlogekast. 
Zakhorloges waren alledaagse voorwerpen 
waarover veel mensen beschikten. Horlogesleu-
tels zijn kleine objecten die snel verloren wer-
den. 
Musketkogels, waarvan er 78 werden gevonden, 
vormen een grote vondstcategorie. De ronde 
kogels werden afgevuurd met een geweer (haak-
bus en later musketgeweer) of pistool en werden 
gebruikt bij krijgshandelingen, maar ook in de 
jacht. Doordat deze kogels op grote schaal ge-
bruikt zijn vanaf de 16e tot ver in de 19e eeuw, 
komen ze algemeen voor. 
Andere objecten uit de Nieuwe Tijd zijn een kope-

-

Tabel 10.10  Cuijk-De Nielt (vervolg). Knopen uit de Nieuwe Tijd.

Vnr Vlak/laag Materiaal Type Datering Literatuur Opmerkingen

V139.18633 51 koper 314-315 1600-1650 Baart 1977 afgebroken draadoog

V139.18634 51 koper 365 1575-1650 Baart 1977 afgebroken draadoog

V92.18659 52 koper 284 1600-1650 Baart 1977

V92.18710 1 koper 314 1600-1650 Baart 1977 draadoog

V111.19038 51 koper/brons 1650-1900 draadoog

V111.19136 52 koper - 1575-1600 staaf oog

V148.21093 1 koper 268 1600-1650 Baart 1977
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   De alinea over de munitie is geschreven 

door B. Rijns.

De laatste vondst die net van voor de Tweede 
Wereldoorlog dateert is een koperen medaille 

de fokveedag in 1936 in Cuijk. Op de voorzijde 
staat een rund afgebeeld en de naam M.R.Y Vee-
slag. Op de keerzijde staat het wapen van Cuijk 

77271 R.V.J.V. De eerste Cuijkse fokveedag werd 
in 1916 gehouden. De dag groeide al voor de 
Tweede Wereldoorlog uit tot een groot evene-
ment dat zelfs bekendheid genoot in Duitsland 

-
schijnlijk voor Maas-Rijn-IJssel Veeslag. Deze 
term slaat op het ras van de runderen en dan 

Dat er niet zuinig omgegaan werd met de prij-
zen, bewijst het feit dat de afgelopen jaren 
meerdere medailles zijn gevonden met de me-
taaldetector. Zo werd een tweede prijs uit 1938 

-
vonden te Beugen in 2010. 

Uit de Tweede Wereldoorlog stamt een Duitse 
765 Dit type helm behoorde ge-

durende de gehele oorlog tot de standaarduit-
rusting van de Duitse soldaat. Aan het einde van 
de oorlog werden de uitrustingsstukken op grote 
schaal weggegooid. Zo is deze helm waarschijn-
lijk op het onderzoekterrein achtergebleven. 
De grootste groep met oorlogsmateriaal bestaat 
uit munitie. In een recente sloot (S10.131, laag 52, 
vak 11, vulling 1, segment A) zijn dertien restan-
ten van koperen geweerpatronen gevonden. 
Deze kunnen worden opgesplitst in één slag-
hoedje (met resten van de achterkant van de 

van de muntschat, de gesp, gespplaat, spreidveerslot en spinklossen staan aangegeven.
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huls), elf nagenoeg complete hulzen en één ge-
smolten, kromgetrokken kogel met smeltresten 
(uit het binnenste van de kogel zelf). De volle-
dige lengte van een huls bedraagt 56 mm, de 
binnendiameter van de opening van de huls (ka-
liber) is 8 mm en de diameter van de onderkant 
is 13 mm. De inscripties op de achterkant van de 
hulzen laten zich door oxidatie slecht interprete-
ren, maar het productiejaar, 1943, kon in een 
aantal gevallen nog wel worden achterhaald. 
Hiermee wordt het aannemelijk dat de patronen 
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn 
afgevuurd. Opvallend is dat de slaghoedjes van 
tien van de elf hulzen een opmerkelijk langwer-
pige inslag kennen en dat slechts één slaghoedje 

iets over het type wapen of het tempo, waarmee 
de patronen zijn afgevuurd. Op basis van de ty-
pologie kan worden vastgesteld dat de gevon-
den patronen tot het .303-kaliber (77x56R) be-
horen en waarschijnlijk door een automatisch 
wapen, zoals een , een  of bij-
voorbeeld een Vickersmitrailleur kunnen zijn af-

gevuurd. Deze wapens zijn van Engelse makelij 
en behoren tot de door de Engelse en de Cana-
dese strijdkrachten tijdens de Tweede Wereld-
oorlog gehanteerde wapens. Het zou kunnen dat 
de patronen tijdens de bevrijding van 1944-1945 
zijn verschoten en tijdens het dempen in de 
sloot terecht zijn gekomen. 

In de categorie recente objecten valt onder meer 

die verkregen werd bij het volbrengen van de 
Millse wandeltocht. Deze wandeltocht werd 

de vorige eeuw. Er staat echter geen jaartal op 
de medaille vermeld. Het moet wel één van de 
eerste wandeltochten geweest zijn, aangezien al 
vrij snel jaartallen op de medailles werden ver-
meld. 
Een bronzen schijf met perforatie (V86.16575, 
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1 schopje (V83.10704); 2 koperen vingerring (V53.15036). 

3 gouden hartje; 4 zilveren vingerring; 5 slangenkop; 6 koperen medaille (V23.4961); 7 vergelijkbare koperen 

medaille uit Beugen.

2-V53.15036

3

5
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-
dacht dat het mogelijk paardentuig of een spie-
gel uit de Romeinse tijd zou kunnen zijn, bleek 
bij de analyse echter een deksel uit de Nieuwe 

-
ten waaraan de deksel opgetild kon worden.

-
derstel ontbreekt. Dit speelgoedkanon is ge-
maakt door  tussen 1950 en 1965. An-
dere recente objecten zijn bijvoorbeeld een 

Rozenkransjes met religieuze kruisjes en Maria-
hangers zijn tot in de jaren zestig van de vorige 
eeuw uiterst populair onder de Rooms-katholie-
ke bevolking in Nederland. 

massieve ijzeren brandkast met afmetingen van 
60 x 57 x 54 cm. De kluis kon met stangen in een 
muur verankerd worden. Geen enkele weeg-
schaal was echter in staat het aanzienlijke ge-
wicht van het object vast te stellen. Helaas hield 
dit grote gewicht echter geen verband met de 
inhoud; er werd immers vastgesteld dat de kluis 
leeg was. De herkomst en ouderdom van de 
kluis zijn niet meer vast te stellen. Het lijkt on-
waarschijnlijk dat de boerderijen op De Nielt be-
schikten over een dergelijke brandkast. Daar-
naast wordt een brandkast niet zomaar 
weggegooid. Het is dan ook goed mogelijk dat 
deze kluis nog uit de Tweede Wereldoorlog da-

teert en misschien wel door de terugtrekkende 
Duitsers is meegenomen om leeg te roven. De 
kluis is gevonden in een dichtgeraakte erfgrep-
pel.

10.9   Beantwoording van de vraag-

stellingen

Algemene onderzoeksvragen

De horizontale verspreiding van de archeologi-
sche resten wordt besproken per archeologische 
periode (Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd). De 
perioden worden ook onderling vergeleken. De 
verspreiding van de vondsten is weergegeven op 

Over de verspreiding van het bronstijdmetaal 
kunnen slechts enkele opmerkingen worden ge-
maakt, aangezien uit de gehele Bronstijd slechts 
zes metalen objecten zijn verzameld. Drie stuks 
behoren tot een depot, waardoor een vertekend 
beeld ontstaat en er op de verspreidingskaart een 
concentratie zichtbaar is. Wat wel opvalt is dat de 

A B C
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V86.016575

aan het kruis (V90.7098); 5 hanger met Maria (V99.13402).

1
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 Deze depressie is voor het eerst 

aangehouden.

  De twee recente objecten zijn 

geïnterpreteerd als intrusie. 

bestond. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
de bronstijdhuizen op een andere plaats lagen 
dan die uit de Romeinse tijd, of dat de vondsten 

Zes van de negen metaalvondsten uit de IJzertijd 

westelijke deel van het plangebied en kunnen 

vondsten vallen echter hierbuiten; de vlechtring 
en de twee speerpunten. De vlechtring bevindt 
zich in de zuidoostelijke hoek van het opgra-
vingsterrein en kan gekoppeld worden aan de 
bewoning in dit deel van de vindplaats. De loca-
tie van de speerpunten is niet eenduidig te ver-

deel van het terrein buiten de sporenconcentra-
tie. Het karakter van de vondsten, twee grote 
speerpunten, wijst op een bijzondere depositie.
In de verspreiding van de metaalvondsten uit de 

met metalen objecten onderscheiden worden. 
Cluster 1 en 2 corresponderen met de concentra-
tie van bewoningssporen die op deze plaatsen 

-
ven die vrijwel de gehele Vroeg- en Midden-Ro-
meinse tijd bewoond zijn geweest. Het vondst-
materiaal bestaat dan hoofdzakelijk uit afval of 
verloren objecten. Cluster 3 is erg interessant 
aangezien deze zich bevindt ter hoogte van het 
hoofdgebouw 8027; het huis waaruit het brons-

-
talen objecten kunnen tot het gebouw en moge-
lijk tot een werkplaats gerekend worden (zie 
paragraaf 10.7.7). Cluster 4 bevindt zich ter 
hoogte van de depressie (S93.10500) in de 
noordoostelijke hoek van het terrein.766 Op basis 
van de vondsten dateert de depressie uit de 
Midden-Romeinse tijd. In tabel 10.11 zijn de 
vondsten uit de depressie opgesomd.767

Het trekken van conclusies op basis van de verti-
cale verspreiding van de metaalvondsten is pro-
blematisch. Hoewel de metalen objecten verza-

niet tot noemenswaardige resultaten geleid. Tot 
onderin de cultuurlaag (laag 52), maar ook nog 
in de bioturbatiezone (laag 53), is een in verhou-

ding kleine hoeveelheid Romeinse vondsten ver-
mengd met een aanzienlijk hoeveelheid vond-

alle gedateerde nieuwetijdse metaalvondsten uit 
de lagen 51 en 52 zijn afgebeeld, een opmerkelijk 

metaalvondsten zijn verzameld uit laag 51, ont-
breken deze in laag 52 en waar nieuwetijdse 
vondsten zijn verzameld zijn in laag 52, ontbre-

geen enkele nieuwetijdse metaalvondst is aan-

worden gesuggereerd dat er bij de vondstverza-
meling fouten zijn gemaakt in de toewijzing van 
vondsten aan lagen

-

goed bewaard gebleven, hoewel het ijzer wel 

(36) is echter wel een indicatie dat, ondanks de 
goede conservering van veel objecten, een grote 
hoeveelheid metaalwaar niet bewaard is geble-
ven. Dit komt doordat in zandgronden voor me-
talen matige tot slechte conserveringsomstandig-
heden gelden. Daarnaast zal veel materiaal 
verspreid zijn geraakt door de bemesting van de 
akkers. 

Periode Bronstijd-Vroege IJzertijd

-

?
In totaal zijn zes bronzen voorwerpen gevonden 
die uit de Midden- en Late Bronstijd dateren. Als 
eerste zijn dit drie losse vondsten, te weten een 
speerpunt, een priem en een fragment van een 
bijl. Deze vondsten zijn geïnterpreteerd als ob-
jecten die gerelateerd zijn aan de gelijktijdige 

-
dekt, wijst de verspreiding van het bronstijdaar-
dewerk op intensieve bewoning in deze periode. 
Naast de drie losse vondsten werd in werkput 37 



458
—

S
tr

u
ct

u
re

n

B
ro

n
st

ijd

IJ
ze

rt
ijd

R
o

m
e

in
se

 T
ijd

18
7.

5
0

0
18

7.
6

0
0

18
7.

70
0

18
7.

8
0

0
18

7.
9

0
0

417.300417.400417.500



459
—

-
de uit twee knopsikkels en een mes. Hoewel de 

tot het depot gerekend. Van de objecten kon niet 

vraag stellen of bij één of twee gelijktijdige erven 
überhaupt wel sprake is van een rand van een ne-

-
dere depositie die gerelateerd is aan een neder-

-
der sikkels, zijn ook bekend van andere bronstijd-
opgravingen, zoals Geldermalsen-Eigenblok en 
Wijk bij Duurstede. Zie voor bijzonderheden over 
de metalen uit de Bronstijd paragraaf 10.5. 

Periode IJzertijd-Romeinse tijd

-

springt direct in het oog. Dit is huis 8027, te da-
teren tussen 200 en 260 n.Chr. In dit hoofdge-

-
staat uit fragmenten van een levensgroot beeld. 
Het beeld is in kleine stukjes geslagen, zodat het 
geschikt was om omgesmolten te worden. Naast 
dit bronsdepot werden in hetzelfde gebouw de 
muntschat gevonden en een haardplaats gedo-
cumenteerd. Het gedeelte van het gebouw waar 
deze vondsten werden gedaan, is geïnterpre-
teerd als werkplaats.
Een andere bijzondere depositie is een ijzeren 
haardrooster in een voorraadkuil. Niet het rooster 
is zozeer opmerkelijk, maar met name de grote 
hoeveelheid klei die bij het rooster in de kuil werd 

-
gelijk is dit de voorraad grondstof voor het ver-

-
wichten. Op het rooster zouden dan de uit klei 
vervaardigde objecten gehard (gebakken) kunnen 

verband bestaat tussen het rooster en de klei kan 
echter niet worden bewezen. De klei zou eventu-
eel ook gebruikt kunnen zijn voor de reparatie 
van lemen gebouwwanden (zie paragraaf 10.7.3)

-
-

-

-

Hoewel aan de gehele IJzertijd slechts negen 
metalen objecten toegewezen konden worden, 
zijn zowel de Vroege, Midden- als de Late IJzer-
tijd vertegenwoordigd. Ook kunnen enkele 

aan de Vroeg-Romeinse 
tijd toegewezen worden. Op basis van deze 
schaarse vondsten kan echter geen continuïteit 
in bewoning tussen de IJzertijd en Romeinse tijd 
worden verondersteld. De metaalvondsten zou-
den immers net zo goed de kortstondige bewo-
ning van een zwervend ijzertijderf kunnen weer-
spiegelen. De Vroeg-Romeinse vondsten zouden 
pas kunnen dateren vanaf het tweede kwart van 
de 1e eeuw n.Chr.

-
-

-

-

Op basis van de metaalvondsten kan alleen ant-
woord gegeven worden op de vraag of er sprake 
is van bewoningscontinuïteit van de Midden- tot 
in de Laat-Romeinse tijd. Metaalvondsten die op 
basis van vorm ontegenzeggelijk uit de eerste 

-
-

bula (V99.12866) met driehoekige kopplaat en 
gevorkte beugel (ca. 180-250 n.Chr.), en de 

225 n.Chr.), is het goed mogelijk dat ze een 3e-
eeuwse datering hebben. De muntschat, die 
omstreek 260 n.Chr. dateert, is het bewijs dat de 

de 3e eeuw. Het ontbreken van vondsten uit de 
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   Roessingh & Blom 2009, 123.

   Thijssen 2011.

periode tussen ca. 270-350 n.Chr. in het metaal-
spectrum, wijzen mogelijk op een bewoningshi-
aat in die periode. Op basis hiervan lijkt de ne-

de oostelijke Betuwe als een vrijwel compleet 
ontvolkte regio in deze periode.768 Na ca. 350 n.
Chr. is er aantoonbaar weer bewoning, zoals ook 
vastgesteld in bijvoorbeeld Gennep en Arnhem-

Schuytgraaf. Mogelijk moet dit beeld genuan-
ceerd worden. Op basis van het recente onder-
zoek van een aardewerkcomplex uit de Maas te 

-
woningsactiviteiten kent vanaf het begin van de 
Laat-Romeinse tijd.769 Dit kan voor Cuijk-De 
Nielt echter niet aangetoond worden.

De schaarse metaalvondsten uit deze periode 
dragen niet veel bij aan de beantwoording van 
deze vraag. 
Wat wel duidelijk is, is dat zowel objecten voor 
mannendracht (gordelgarnituur) als voor vrou-

objecten dragen een Germaans signatuur en de 
mannendracht is militair van aard. Het gaat hier 

van Germaanse immigranten die een rol speel-
den in de verdediging van het Romeinse rijk. 

In het bewoningspatroon dat op basis van de 
metaalvondsten geschetst kan worden zijn al-
leen globale ontwikkelingen zichtbaar voor de 
Vroeg- en Midden-Romeinse tijd. Importen van 

-
houdt met belangrijke centra en tot bloei komt 
in deze periode. Dit is echter een algemeen pa-

deze periode. De Nielt is een normale rurale ne-
-

den. In de 3e eeuw verandert de aard van de ne-

buitenaf. Deze verandering wordt vooral zicht-
baar bij huis 8027, waarin een werkplaats is ge-
vestigd waar brons omgesmolten werd. Dit 
sloopbrons werd waarschijnlijk verkregen uit in 
verval geraakte stedelijke agglomeraties, zoals 
de vicus van Cuijk, villa’s  uit de directe omge-
ving of zelfs het iets verder gelegen Noviomagus 

Tabel 10.11  Cuijk-De Nielt. Overzicht van het metaal uit de 

depressie 26044.

Vnr Metaal Soort Datering Aantal

V95.15911 ijzer speerpunt Romeinse tijd 1

V93.11733 ijzer beslag Nieuwe Tijd 1

V93.11734 ijzer mes Romeinse tijd 1

V93.11736 ijzer gereedschap Romeinse tijd 1

V93.11741 brons paardentuig Romeinse tijd 1

V93.11742 brons hang- en sluitwerk Romeinse tijd 1

V93.11746 ijzer onbekend onbekend 1

V93.11754 ijzer militaria onbekend 1

V93.11612 ijzer indet. onbekend 2

V93.11613 lood kogel Nieuwe Tijd 1

V93.11618 ijzer indet. onbekend 3

V93.11622 brons munt Romeinse tijd 1

V93.11625 ijzer indet. onbekend 1

V93.11626 ijzer indet. onbekend 2

V93.11627 ijzer indet. onbekend 1

V93.11628 ijzer indet. onbekend 1

V93.11629 ijzer indet. onbekend 1

V93.11725 ijzer indet. onbekend 1

V93.11737 ijzer indet onbekend 1

V93.11745 ijzer indet. onbekend 2

V93.11747 ijzer indet. onbekend 1

V93.11748 ijzer indet. onbekend 2

V93.11751 ijzer indet. onbekend 1

V93.11752 ijzer indet. onbekend 3

V93.11755 ijzer indet. onbekend 1

V93.16296 ijzer indet. onbekend 1

V93.16300 ijzer indet. onbekend 1

V92.20035 ijzer indet. onbekend 2

V92.20037 ijzer indet. onbekend 12

V92.188660 brons vaatwerk Romeinse tijd 1



461
—

N
ie

u
w

e
 T

ijd
 la

a
g

 5
2

N
ie

u
w

e
 T

ijd
 la

a
g

 5
1

R
o

m
e

in
se

 T
ijd

 la
a

g
 5

2

R
o

m
e

in
se

 T
ijd

 la
a

g
 5

1

18
7.

5
0

0
18

7.
6

0
0

18
7.

70
0

18
7.

8
0

0
18

7.
9

0
0

417.300417.400417.500



462
—

 

(Nijmegen). In de periode tussen ca. 270-300 n.
Chr. lijkt geen bewoning meer aanwijsbaar. Deze 
schaarste in bewoning is aangetoond voor de 
gehele oostelijke Betuwe, maar geldt waar-
schijnlijk ook voor het Land van Maas en Waal 
en de Brabantse Maaskant. Opmerkelijk is dat 
De Nielt rond 300 n.Chr. een opleving kent, die in 
het metaalspectrum echter niet zichtbaar is. In 
de periode 350-400 n.Chr. is de bewoning wel 
weer zichtbaar in het metaal. Waarschijnlijk strij-
ken er dan Germaanse  neer die een rol 
spelen bij de grensverdediging. Dit sluit goed 
aan bij de ontwikkelingen van het castellum van 
Cuijk en bijbehorende brug. Onderzoek naar de 

deze gebouwd is in 347/348. n.Chr. Deze brug 
maakt onderdeel uit van de belangrijke weg tus-
sen Maastricht en Nijmegen die op strategische 
plekken werd verdedigd. 

-

Het is niet goed mogelijk om deze vraag afdoen-
de te beantwoorden voor de Bronstijd, IJzertijd 
en Vroeg- en Midden-Romeinse tijd op basis van 
de metaalvondsten. Natuurlijk kan er vanuit ge-
gaan worden dat er relaties zijn geweest. De me-
taalvondsten (zes uit de Bronstijd, negen uit de 
IJzertijd en 213 uit de Romeinse tijd) zijn verkre-
gen via allerlei netwerken. Voor de Romeinse tijd 
ligt het voor de hand dat het castellum en de vi-
cus van Cuijk op de kortste afstand lagen om 
deze objecten te verwerven. Daarnaast ligt Nij-
megen eveneens binnen handbereik.
Voor de Midden-Romeinse tijd zijn echter wel 

met de fragmenten van het bronzen beeld, dat is 

afstand van de muntschat (huis 8027, kuil 
25086), wijst immers op relaties. De bronzen 

belangrijke plaats in de omgeving, zoals de vicus 
van Cuijk. In de werkplaats werd aan metaalnij-
verheid gedaan. De muntschat met peperkorrels 
wijst erop dat de producten werden afgezet op 
een markt tegen geld en mogelijk in natura. Dit 
kan alleen in een stedelijke of militaire context 

geweest zijn, zoals de vicus van Cuijk, een nabij-
gelegen castellum of zelfs de Romeinse stad Nij-
megen.

tussen ca. 350-400 n.Chr., is op basis van de 
schaarse metaalvondsten al een beeld geschetst. 
Zo werd geconcludeerd dat de objecten een Ger-
maans signatuur dragen en dat de mannen-
dracht militair van aard was. Het is daarmee 

met Germaanse immigranten die een rol spelen 
in de verdediging van het Romeinse rijk. Waar-
schijnlijk zijn het die meegeholpen heb-
ben bij de verdediging van de brug bij Cuijk en 
mogelijk het castellum. Ook bij Gennep is dit 
aangetoond.770 Waarschijnlijk speelde een grote 
groep van migranten een cruciale rol in deze ver-
dediging en woonden zij zich op meer plaatsen 

-
sen de bewoners van Cuijk-De Nielt en die van 
bijvoorbeeld Gennep is er mogelijk een van on-
derlinge verwantschap (stamverband). 

-

-
-

In totaal zijn twee fragmenten van zegeldoosjes, 
zeven stukken militaria en elf objecten van paar-

Deze verzameling van slechts twintig objecten is 
te beperkt om uitspraken te doen over militairen 
en de militaire organisatie. De verwachting was 

-
stand van de vicus en het castellum, een aan-
zienlijk groter aantal militaria
worden. Dat was dus niet het geval. De hoeveel-
heden militaria van De Nielt komen overeen met 

grotere afstand liggen van een castellum of een 
centrale markplaats. Waarschijnlijk ligt de ver-
klaring van het schaarse voorkomen van milita-
ria in het feit dat dit soort objecten alleen via mi-
litaire netwerken verkregen werden. De enige 
ingang voor de Nielt voor deze objecten was dan 
dat veteranen de militaria meenamen naar hun 
woonplaats, in dit geval De Nielt. Het aantal sol-
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   De vondstnummers van dit depot zijn 

V39.12056, V39.12058, 

V39.12061,V39.12067, V39.12119, 

V39.12129 en V39.12240.

daten dat de Nielt leverde aan het Romeinse ap-
paraat zal niet afgeweken hebben van andere 

-

In een kuil (S39.10989, kuil 25056) werd een 
771 Het depot bestaat uit 

86 gefragmenteerde stukken brons en een gie-
trestant. Van deze fragmenten zijn 68 stuks af-

-

en V39.10935), zijn gevonden in werkput 38 en 39 
en kunnen op basis van de vondstlocatie ook tot 
het bronsdepot worden gerekend. De overige 

geknipte plaatjes. Waarschijnlijk zijn deze plaatjes 
op maat geknipt om omgesmolten te worden. De 
fragmenten van het bronzen beeld zullen even-
eens bedoeld zijn geweest voor omsmelting. Een 
onregelmatig gevormd bronzen gietrestant van 

plekke omgesmolten werd. In werkput 39 werd 
voorts nog een bronzen gietprop (V39.11594) ge-
vonden die eveneens wijst op bronsbewerking. Er 
zijn geen aanwijzingen voor het soort objecten 
dat werd vervaardigd. 
De bronzen fragmenten zijn waarschijnlijk aan 
het einde van de Midden-Romeinse tijd de ne-

worden. Ze kunnen verzameld zijn in de nabijge-
legen vicus van Cuijk of de Romeinse stad Novi-
omagus, het huidige Nijmegen. Aangezien het 
bronsdepot de enige aanwijzing is voor brons-
productie, lijkt dit slechts een kleinschalige acti-

plaatsgevonden; een deel van huis 8027 was 
waarschijnlijk als werkplaats ingericht. 
Een andere vondst die mogelijk op metaalbe-

-
-

put 11 (in de vakken 17, 20 en 21). In totaal zijn 

haksels en drie plaatjes, met een gewicht van 
slechts 4 g. Dit is niet meer dan het gewicht van 

anderhalve Romeinse denarius. Aangezien laag 
-

eeuwen konden worden gedateerd, is de date-
ring van de zilverhaksels onduidelijk. Op de loca-

geen Romeinse huizen gelokaliseerd. Wel lagen 
hier de baksteenovens uit de Late Middeleeu-
wen of vroege Nieuwe Tijd. Zilver is vrij eenvou-
dig te hameren en te knippen. Dit is ook gebeurd 
bij de drie fragmenten plaatjes die zijn geknipt of 
gebroken. De haksels wijzen zeker niet op me-
taalproductie, maar mogelijk wel op metaalbe-
werking. Er is zeker geen relatie met de ambach-
telijke activiteiten in Huis 8027. Al met al zijn de 
haksels moeilijk te interpreteren en lijken ze het 
een incidentele activiteit te weerspiegelen.

Periode Middeleeuwen en later

De metaalvondsten schetsen een beeld van een 
terrein dat na de Laat-Romeinse tijd (ca. 
400/425 n.Chr.) een lange tijd niet meer in ge-
bruik is geweest. Het terrein wordt, geredeneerd 
op basis van de metaalvondsten, aan het einde 
van de Volle- of het begin van de Late Middel-
eeuwen weer in gebruik genomen. Enkele ges-
pen, een onderdeel van een slot, vijf spinklossen 
en de muntschat met munten van Jan zonder 
Vrees, dateren tussen ca.1250 en 1450 n.Chr. 
Deze vondsten zijn gekoppeld aan de gebruiks-
periode van het erf, waarop het laat-middel-

Het grootste deel van het terrein lijkt vanaf de 
16e eeuw intensief in gebruik te zijn geweest als 
akker en mogelijk afwisselend als weidegrond. 
Daarop wijzen de grote aantallen strooivond-
sten, zoals duiten, gespen, knopen en musket-

en deels ook 52. Deze vondsten zijn over het al-
gemeen op de akkers en of weilanden terechtge-
komen door bemesting. Om hun land te verbe-
teren kochten boeren beer in de stad die ze over 
hun land uitreden. Dit gebruik liep door tot ver 
in de 20e eeuw. Van de vondsten uit de akkerla-
gen kan dus niet worden vastgesteld of ze iets te 
maken hebben met de bewoning van de boerde-
rijen van De Nielt. 
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11  Romeinse munten

J. Aarts  

11.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de los gevonden mun-
ten van De Nielt besproken (voor een overzicht, 
zie bijlage 5). De muntschat wordt als geheel be-
handeld in een apart hoofdstuk (hoofdstuk 12). 
De assemblage losse munten, bestaande uit zes-
tig exemplaren, is niet groot voor een nederzet-
ting in het Bataafse gebied (ongeveer tien stuks 
per hectare). In de vergelijkbare rurale nederzet-
tingen Tiel-Passewaaij en Geldermalsen-Honds-
gemet werden respectievelijk 337 en 323 munten 

-
rende eigenschappen van de klei te danken is. 
Daarnaast waren daar meer artefact traps aanwe-
zig, bijvoorbeeld in de vorm van greppels die te 
maken hadden met de waterhuishouding. Ech-
ter, ook de ‘zand-opgravingen’ van Groesbeek-
Klein Amerika, Hoogeloon-Kerkakkers en 
Riethoven-Heesmortel leverden hogere aantal-
len munten op.772 Een indicatie voor de relatief 
slechte conservering van brons op De Nielt 

er ook substantiële lokale verschillen in de con-
serverende eigenschappen van zandgronden, 
wellicht ook gekoppeld aan het agrarisch ge-
bruik in de meest recente tijd (met name het ge-
bruik van kunstmest). 

De Nielt (vier van de zestig) zijn slechter gecon-
serveerd dan die in de muntschat (zie hoofdstuk 
12); het bronsgeld verkeert in redelijke staat, 

11.2  Chronologie en de geschiedenis van 

-
ling van de losse munten. De eerste reeks mun-
ten start in de Augusteïsche periode, waarbij de 
twee munten uit de Late IJzertijd (triquetrum sta-
ter (V6.11037) van het Bochumtype en de AVAV-
CIA-munt (V2.267; klasse II)) ook thuishoren in 
de Augusteïsche geldcirculatie. De reeks loopt 

3e eeuw: de jongste munt van de reeks is een 
denarius van Severus Alexander uit 233-235 n.Chr. 
(V9.1889). Daarna is het een tijdje stil. Er bereikt 

773 De 4e-eeuwse reeks 
loopt door tot het begin van de 5e eeuw, maar 
het zijn er niet veel: zes stuks. Waarschijnlijk is 
het gat in de periode 348-378 een gevolg van 
deze lage aantallen. De jongste munten zijn 
twee kleine bronzen muntjes (AES IV; V13.606 en 
V7.11036), waarvan de emissiedatum ligt in de 
periode 388-402 n.Chr., hoewel deze muntjes 
ook in de 5e eeuw lang kunnen hebben gecircu-
leerd. De overige Laat-Romeinse metaalvond-
sten van De Nielt (vijf objecten) dateren echter 
uit de periode 375-425 n.Chr.; het lijkt daarmee 
aannemelijk om te veronderstellen dat de geld-
circulatie ook eindigt in deze periode, en niet 
doorloopt tot diep in de 5e eeuw. 

het gemiddelde van het Nederlands rivierenge-
bied en van het Maas-Demer-Schelde gebied 

meteen dat Cuijk meer aansluit bij de curve van 
het rivierengebied dan van het gebied ten zuiden 
daarvan. Het lijkt dus aannemelijk dat de regio 
van Cuijk in de Romeinse tijd vooral georiënteerd 
was op de stedelijke markt in Nijmegen. In één 
periode wijkt De Nielt behoorlijk af van het ge-
middelde, en dat is onder de regering van Hadria-
nus. Het percentage munten van deze keizer ligt 
namelijk aanzienlijk hoger. Het is dan interessant 
om eens te kijken naar de ruimtelijke verspreiding 
van de munten van Hadrianus over de nederzet-
ting. Dit gebeurt in de volgende paragraaf.

  Aarts 2007; Aarts 2009; Hiddink 2000. De 

hoge aantallen munten in Tiel en 

Geldermalsen zijn niet het gevolg van 

een groter opgegraven oppervlak: Tiel-

Passewaaij (51 munten per ha); 

Geldermalsen-Hondsgemet (43 munten 

per ha). Maar ook enkele 

zandgrondopgravingen laten een hoger 

gemiddelde zien: Groesbeek-Klein 

Amerika (29 munten per ha); Riethoven 

(23 munten per ha), Hoogeloon (18 

munten per ha). In West-Nederland 

liggen de muntaantallen op rurale sites 

uit de Romeinse tijd een stuk lager. Zo 

werden te Den Haag-Wateringse veld 

gevonden (Aarts 2009, 262-4; MD22-12, 

zes stuks (acht munten per ha; Aarts 

2012). In deze berekeningen zijn de 

   Hetzelfde ‘gat’ zien we terug bij de 

zie paragraaf 10.7.5, 
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11.3  Ruimtelijke verspreiding van de munt-

vondsten

Van slechts zes van de zestig munten hebben we 
te weinig ruimtelijke informatie om ze op de 

overige 54 moeten we opmerken dat de meest 
munten niet als puntvondst zijn ingemeten maar 
als vakvondst (5 x 5 m) zijn verzameld en dus 
slechts bij benadering op de plek lagen waar ze 
zijn afgebeeld. Toch levert het kaartje een alge-
meen beeld op van de verspreiding van de Ro-

-
ken vallen op: in de eerste plaats concentreren 
de munten zich in het gebied ten noorden van 
de meest zuidelijke rij gebouwen. Voorts zijn de 

het verspreidingsbeeld van de overige vondsten; 
in dit deel is de spoordichtheid het hoogst en 

-
lend is ook de lange rij muntvondsten in het 
noordoosten van het terrein. Het verspreidings-
beeld doet daar denken aan een weg, maar daar 
is geen spoor van teruggevonden. De munten in 
het westelijk deel zijn voor het grootste deel niet 
direct in de buurt van huizen teruggevonden, 
hoewel ze waarschijnlijk wel op erven hebben 

gelegen. Als we dit beeld vergelijken met bij-

bevinden daar de munten zich dichter bij de hui-
zen. Bij De Nielt vormt het lange gebouw (huis 
8024) aan de noordkant, dat wordt gedateerd in 
de Midden-Romeinse tijd, echter een uitzonde-
ring. Drie munten bevinden zich in of in de on-
middellijke nabijheid van het huis: één Minerva-
as van Claudius (V33.14189), een Flavische semis 
(V36.6667) en een sestertius van Hadrianus 
(V33.13068). 
De munten uit de regeringsperiode van Hadria-
nus, die oververtegenwoordigd zijn vergeleken 
bij het gemiddelde van het Nederlands rivieren-
gebied, liggen verspreid over het terrein. Het 
gaat dus in elk geval niet om een verspreid ge-

munten uit de periode Hadrianus-Antoninus 
Pius (117-161 n.Chr.), die langs één oost-west ge-
oriënteerde lijn liggen in het midden van het ter-

-
meinse munten weer in het westen van het ter-
rein, met uitzondering van de twee jongste 
muntjes (388-403 n.Chr.), die in de   omgeving 
van hutkom 9003 liggen, in het midden-noorden 
van het terrein.
De ruimtelijke verspreiding van de muntvond-

-
-

Nielt.
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   Aarts 2012; Aarts 2009.

   Aarts 2009, 293. In Geldermalsen-

Hondsgemet vinden we bijvoorbeeld 

een muntschatje in de hoek van de 

omheiningsgreppel uit de Laat-

Romeinse tijd, en een concentratie van 

muntvondsten in dezelfde greppel, bij 

Andere mogelijkheden zijn muntjes in 

ten lijken niet zo dicht bij de huizen te liggen en 
vormen andere, met name lineaire patronen. Dit 
impliceert een andere depositiegeschiedenis, die 
we in het volgende zullen bespreken.

11.4 Betekenis van de muntvondsten

Elders is betoogd dat de meeste losse vondsten 
-

meinse tijd niet zozeer het resultaat zijn van toe-
vallig verlies tijdens geldgebruik.774 De meeste 

tot zes boerderijen per fase. Het lijkt niet aanne-

van een levendige geldcirculatie. De meeste be-
woners kenden elkaar goed en waren vaak ver-
bonden door verwantschap. Het is onwaar-
schijnlijk dat zij hun uitwisseling regelden met de 
tussenkomst van Romeins geld. Munten in deze 

-
deel zijn geweest van later verstoord geraakte 
muntschatjes en rituele deposities.775 Cuijk-De 

lag onder de rook van de vicus in Cuijk, en het 
lijkt erop dat er ook ambachtelijke werkzaamhe-
den werden uitgevoerd in sommige huizen, 
waaronder het huis 8027, waar ook de munt-
schat werd gevonden (zie hoofdstuk 12). Niet al-
leen bezochten de bewoners van Cuijk-De Nielt 
regelmatig de vicus, zij hadden ook de mogelijk-
heid om, buiten de verkoop van een eventueel 
agrarisch surplus, andere nijverheidsproducten 
te verkopen op de markt in Cuijk. Wellicht wer-
den sommige producten ook binnen de neder-

lijkt niet zo groot, en zal per huishouden hebben 
verschild. 
Zowel tijdens transacties op de site zelf als tij-
dens het frequente verkeer naar een stedelijke 
markt, zullen mensen dus dagelijks met een 
beurs aan hun gordel hebben rondgelopen en  
op die manier ook geld zijn verloren. Dit zal, sa-
men met de hierboven genoemde kleine rituele 
deposities en mogelijk verstoorde muntschatjes, 
hebben gezorgd voor de vondstverspreiding zo-

-
schat, bestaande uit zilveren munten, laat zien 

Nederzettingsvondsten Cuijk-De Nielt Gemiddelde Nederlands rivierengebied Gemiddelde Maas-Demer-Scheldegebied

en het Maas-Demer-Scheldegebied. 
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   Dit zal vooral gevolgen hebben voor de 

verhouding tussen brons-, zilver- en 

goudgeld; we gaan ervan uit dat de 

chronologische verdeling van de 

munten niet wezenlijk zal veranderen.

-
presentatief zijn voor het complete muntspec-

-
meinse periode. Veel geld zal ook weer zijn 
uitgegeven door de bewoners, en dat geld vin-
den we natuurlijk niet meer terug in de neder-

geld zal daarom ondervertegenwoordigd zijn 
onder de losse muntvondsten.776 Alleen als er 
iets misging vinden we dergelijke munten weer 
terug, zoals in de muntschat van De Nielt.
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12 De Romeinse muntschat

J. Aarts, R. Cappers, D.S. Habermehl, J. Kempkens,
L. Kubiak-Martens, S. Lange, J. van Renswoude, 
J. Van Kerckhove & H. Zimmerman

12.1  Inleiding

Anders dan de andere hoofdstukken behandelt 

een muntschat die, als gevolg van de goede con-
servering en een zeer gedetailleerde opgravings- 
en conserveringsstrategie, door verschillende 
specialisten kon worden onderzocht. Deze speci-
alistische analyses bieden samen een interessant 
en gedetailleerd inzicht in de samenstelling van 
deze muntschat.
In het onderstaande worden allereerst de 
vondstsituatie en de archeologische context van 
de muntschat besproken. Vervolgens komt de 
conservering van de muntschat door Restaura 
uitgebreid aan bod. In de daarop volgende para-
grafen doen de verschillende specialisten verslag 
van hun onderzoek naar respectievelijk de mun-
ten, de lunula-hanger, de aardewerk beker, de 
houten bekers, het textiel en de peperkorrels. 

12.2   De vondst en context van de munt-

schat

Op 7 juni 2006 werd bij opgravingen op De Nielt 
een bijzondere vondst gedaan. In een kuil bin-
nen werkput 38 (kuil 25086; S38.7049) werd een 

die was afgedekt door een omgekeerde halve 

van de vondst ging uit van een mogelijk crema-
-

den integraal geborgen, waarbij de inhoud niet 
direct aan een onderzoek werd onderworpen. 
Op een later moment kwamen boven in de be-

-
na werd besloten de tot röntgenonderzoek door 
Restaura. Op basis van dit onderzoek, waarbij 
duidelijk werd dat de beker was gevuld met ver-
schillende clusters munten, volgde het besluit de 
beker onder laboratoriumcondities gedetailleerd 

Bij het opgraven van de muntschat werden ook 

restanten van een blikseminslag waargenomen, 
bestaande uit buisjes verglaasd zand (fulgariet) 
die vanaf de onderkant van de kuil enkele me-
ters naar beneden doken. Door Becker & Van de 
Graaf werd een verband verondersteld tussen de 

-
sis van natuurwetenschappelijk onderzoek kon 
later worden vastgesteld dat de fulgarietbuisjes 
in de Vroege Middeleeuwen gedateerd moeten 
worden en dat er dus geen relatie bestond tus-
sen de plek van de blikseminslag en de locatie-
keuze voor de begraving van de muntschat (zie 
bijlage 7).777 
De archeologische context van de muntschat 
werd pas tijdens de uitwerking door VUhbs goed 
duidelijk. Bij de technische uitwerking van de 

-
schat precies gesitueerd was in de noordweste-

worden geconcludeerd dat dit deel van het huis 
werd gebruikt als metaalwerkplaats; niet ver van 
de muntschat werd een bronsdepot gevonden 
met daarin bronssnippers en fragmenten van 
een levensgroot bronzen beeld. Huis 8027 be-

de 3e -
teressante parallel voor dit huis is  huis 20 uit 
Tiel-Passewaaij. Niet alleen vertoont dit huis 
constructieve overeenkomsten met huis 8027 
van De Nielt, ook werd juist in huis 20 een munt-

778

12.3   De micro-opgraving van de munt-

schat in het restauratieatelier

J. Kempkens

De bijzonderheid van de muntschat van De Nielt 
ligt niet slechts besloten in de vondst zelf, maar 
vooral ook in de zeer gedetailleerde manier 
waarop deze vondst is onderzocht in het restau-
ratieatelier van Restaura. In deze paragraaf 
wordt de gang van zaken bij deze micro-opgra-
ving beschreven. 

  Door C.A. Johns, J. Wallinga en C. 

Helmich is een poster samengesteld met 

de resultaten van het onderzoek naar de 

methods; zie bijlage 7). Een artikel is in 

voorbereiding op het moment van 

wordt geconcludeerd dat de bliksembuis 

Echter, latere analyse van de verglaasde 

kern van de buis door middel van 

C.A. Johns). 
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12.3.1  De vondstsituatie

Zoals zojuist reeds beschreven, werden de beker 

geen sporen gevonden die duiden op wortel-
groei. Nadat bovenin de beker de eerste munten 
waren ontdekt, werd de pot overgebracht naar 
Restaura. Met uitzondering van het eerste laagje 
grond dat reeds was verwijderd, verkeerde de 
beker in de toestand zoals hij bij de opgraving 

-
daan om de al bereikbare munten te bergen, zo-
dat alles zich nog in zijn oorspronkelijke positie 
bevond. Voor aanvang van het onderzoek zijn 
eerst alle direct zichtbare kenmerken en situaties 
door middel van foto’s en beschrijvingen zo 
goed mogelijk gedocumenteerd. Hierbij ging de 
aandacht niet alleen uit naar de inhoud van de 
beker, maar ook naar de beker zelf. Zo kon wor-
den vastgesteld dat de schol die aan de onder-
zijde van de beker ontbreekt al voor het ingraven 
ervan verloren was gegaan en dat toen ook al de 
kleine opening in de wand aanwezig was. Tevens 
is in de wand een breuk aanwezig die vanaf de 
bovenrand tot het midden van de beker door-

breuk geven aan dat ook deze al oudtijds aan-

het gebruik ervan. 

12.3.2  Het röntgenonderzoek

Van de beker met munten werden in eerste in-

gemaakt; vanaf de bovenzijde, vanaf de zijkant 
en vanaf de zijkant, waarbij de beker een kwart-

zogenaamde C-Boog. Dit apparaat kent vele in-
-

geheugen. De röntgenbuis en camera kunnen in 

elke gewenste positie worden gebracht, waar-
door het mogelijk was de beker rechtop te laten 
staan. Door middel van een live-beeld kan de 
juiste dosering bij het doorstralen worden geko-
zen en kan de beste positie van de beker worden 

in de beker tenminste drie concentraties met 
munten aanwezig waren. Deze concentraties be-
vonden zich op verschillende hoogte en los van 
elkaar, gescheiden door het ingespoelde zand. 

-
derste twee concentraties lichte contourlijnen 
zien. Deze werden geïnterpreteerd  als zijnde de 
resten van een verpakking waarin de munten 
zich oorspronkelijk bevonden. Omdat deze con-

-
gende zand, werd er vanuit gegaan dat het orga-
nisch materiaal moest zijn geweest dat 
inmiddels grotendeels was vergaan (later zou 
blijken dat het de resten van een houten beker 

munten zien die zich in een waaiervormige posi-
tie bevonden. Ook dit duidde erop dat de mun-
ten oorspronkelijk verpakt moeten zijn geweest; 
de munten moesten immers in deze positie ge-
houden zijn totdat de beker zich geheel met 
zand had gevuld. Aan de bovenzijde van deze 
cluster was ook een hanger met oog zichtbaar 
die aanvankelijk werd aangezien voor een kleine 
armband met vingerring. 

-
gen leken de concentraties met munten zich min 
of meer in een rechte lijn boven elkaar te bevin-
den, maar een tweede serie liet zien dat de con-
centraties schuin tegen de zijwand van de beker 
lagen. Vermoedelijk zijn de clusters met munten 
in deze positie geraakt omdat de beker bij het 
ingraven scheef is komen te staan. Verder toon-

de beker was waar aan de buitenzijde de schol 
ontbrak. 
Omdat de beker aan de bovenzijde aanzienlijk 
vernauwt, kon het eerder geopperde idee om de 
munten als één kluit uit de beker te verwijderen, 
niet worden uitgevoerd. Daarbij liet de tweede 

van de verpakking niet al te veel meer te ver-
wachten was. Vermoedelijk kon alleen nog de 
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vorm van de verpakking worden vastgesteld. 
Ook dat zou slechts mogelijk zijn als de vondst 

zand zou worden vrijgeprepareerd. Dit hield te-
ven in dat de organische resten meteen ter ver-
steviging geïmpregneerd moesten worden in-

probleem was dat de munten in de verpakking 
niet meer, of in elk geval zeer moeilijk bereikbaar 
zouden zijn. Na overleg met Willem-Simon Van 
de Graaf, de verantwoordelijke projectleider, 
werd bekeken of er misschien toch nog andere 
oplossingen mogelijk waren. Besloten werd om 
van de beker met munten ook CT-scans te laten 
maken. Hiervoor werd contact opgenomen met 
een plaatselijk ziekenhuis. 

12.3.3    Verder vooronderzoek met de CT-

scanner

Onderzoek met de CT-scanner leverde mooie 

-
dingen gemaakt; vanaf een zijkant, een kwart-
slag gedraaid en vanaf de bovenzijde van de be-

-

scans bevestigden wat al werd vermoed; de clus-
ters munten lagen mooi in de ronding van de 

artefacten; een medische term voor het optre-

door het metaal van de munten. Hierdoor ont-
stonden rond de munten ‘lichtstralen’, waardoor 
er geen duidelijke details werden weergegeven.

duidelijk zien dat de munten vlak tegen de wand 
-

tweede scan laat de cluster met munten zien die 

cluster leek uit meerdere losse pakketjes te be-
staan, waarin de munten op hun kant stonden. 

-
dingen op. Met deze gegevens achter de hand 
werd opnieuw met de opgraver overlegd over de 
te volgen strategie bij het vrijprepareren van de 
munten. De strategiebepaling lag uiteindelijk bij 
Restaura, waarbij het doel was zoveel mogelijk 
informatie over de muntschat te verzamelen en 
te documenteren. Duidelijk was dat dit niet een-
voudig zou zijn. Om ervoor te zorgen dat er zo-
veel mogelijk informatie verzameld kon worden, 
en dat tijdens het vrijprepareren van de clusters 
alles in zijn originele positie zou blijven, was het 
voorstel om aan één zijde de wand van de beker 
te verwijderen. Aan de hand van de röntgenaf-
beeldingen en de CT-scans was immers bekend 
aan welke zijde dit het beste zou kunnen gebeu-

detail en nieuw gegeven gedocumenteerd door 

Daarnaast is de positie van elk voorwerp vastge-

eventuele hout-, leer-, of textielresten zijn onbe-
handelde monsters bewaard. Verder zijn de aan-
wezige voorwerpen geconserveerd volgens een 

Met het opensnijden van de beker kon worden 
ingestemd, aangezien het materiaalverlies mini-
maal zou zijn en de beker nadien weer gerestau-
reerd zou kunnen worden. Duidelijk was dat het 
vrijprepareren en conserveren van de muntschat 
de nodige tijd in beslag zou nemen. Daarbij 
moest ook rekening worden gehouden met on-
verwachte zaken. Het aantal munten werd ge-
schat op maximaal tweehonderd stuks en de 
conditie kon worden bepaald op basis van de 
reeds vrij liggende munten bovenin de beker. 
Aan de hand hiervan werd de duur van het vrijp-
repareren en conserveren voorzichtig beraamd 
op 6 tot 8 maanden.
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schuin tegen de wand liggen; B een van de scans van de 

bovenste cluster met munten; C een van de scans van de 

onderste cluster met munten. 
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12.3.4   Onverwachte vertraging

Nadat de opdracht voor het behandelen van 
deze complexe vondst was verstrekt en hiervoor 

en het archeologisch bureau Becker & Van de 

werkzaamheden stil te liggen; niet alleen de ar-
cheologische uitwerking van de vondsten, ook 
het reinigen en conserveren van de vondsten, 

maandenlange vertraging volgde. Voor het ver-
der behandelen van de muntschat kregen wij 
opnieuw opdracht, ditmaal van de Gemeente 
Cuijk. Nadat ook de documentatie en de overige 
vondsten van De Nielt waren overgedragen aan 

deze gemeente, kreeg Restaura in januari 2008 
ook opdracht voor het conserveren van deze 

verschillende materiaalsoorten. 

12.3.5  In het nieuws

Nog voor er een begin was gemaakt met de be-
handeling van de beker met munten hadden de 
media lucht gekregen van deze bijzondere 

het duurde dan ook niet lang of het restauratie-

waren niet alleen verslaggevers van de lokale 
kranten aanwezig, maar er bleek er ook natio-
naal veel belangstelling te zijn voor deze vondst 
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12.3.6   Het vrijprepareren van de clusters

Om alle delen van de inhoud goed te kunnen 
documenteren werd één zijde van de wand van 
de beker verwijderd, waarbij aan de hand van de 

Tevens kon werd vastgesteld tot welke diepte de 
wand doorsneden kon worden zonder hierbij de 

-

de beker verticaal tot iets boven de bodem 
doorgesneden. Bij de bodem werd er op gelet 
dat deze met een klein deel van de wand ge-
spaard werd. Tijdens het doorsnijden van de 
wand bleven op enkele plaatsen dunne breuk-
punten staan zodat het losgesneden deel van de 
wand later weer in zijn juiste positie terug ge-
plaatst kon worden. Om te voorkomen dat tij-
dens het lossnijden van de wand, waarbij de be-
ker toch in verschillende posities gehanteerd 
moest worden, de inhoud van zijn originele 
plaats zou raken, werd deze vanaf de bovenzijde 

vastgeklemd. 
Vanaf de vrijgekomen zijde werd de inhoud van 

-
nutieuze opgraving waarbij niet het kleinste de-
tail verloren mocht gaan. Het zand werd in pro-

een houten beker af waarin de onderste twee 
concentraties met munten waren opgeborgen 

vezels bewaard, die als losse strookjes ingebed 
in het zand omhoog staken. Dit verklaart ook de 

zichtbaar waren. Achteraf is hier duidelijk de 
vorm van een beker in te herkennen. Binnen de 
restanten van de houten beker bevonden zich 

-
ste twee clusters zich zo dicht opeen bevonden. 
De munten van de bovenste cluster die al eerder 
waren vrijgelegd staken gedeeltelijk boven het 

-
dium al duidelijk dat de inhoud van de beker op 
zijn plaats werd gehouden door het ingespoelde 
zand. Na het verwijderen van de volgende laag-
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jes bleek dat zich onder de bovenste cluster met 
munten ook houtresten bevonden. Deze mun-
ten hebben blijkbaar ook in een beker gezeten, 
waarvan alleen het gedeelte onder de munten 
behouden was. 
Het organische materiaal in de muntschat is 
waarschijnlijk bewaard gebleven door een com-
binatie van factoren. Allereerst was de inhoud 
van de aardewerk beker vrijwel afgesloten van 
de omgeving en relatief vochtig; regenwater kon 
via het gat onder in de beker naar binnen. Door 
deze vochtige omstandigheden bleef het hout 
deels behouden. Daarnaast speelde de conser-
verende eigenschap van de uit de munten gecor-
rodeerde koperoxide een rol. Organisch materi-
aal direct rond de munten bleef zo bewaard. Ook 

er aan bijgedragen dat de vondst zo goed gecon-
serveerd bleef. 
Bij het vrijprepareren van de muntschat werden 
verschillende bijzonderheden waargenomen. Zo 
wijzen plaatselijk aanwezige restjes textiel op de 
munten van de bovenste cluster er op dat deze 
munten verpakt zijn geweest in textiel. Verder 

werden boven in de houten beker ronde vrucht-

gedacht dat deze ontstaan waren door het in-

tijdens het vrijprepareren werden in het geheel 
-

heid kon worden uitgesloten. Verder lagen de 
vruchtjes los en vertoonden ze volgens ons erg 
veel overeenkomst met peperkorrels. Van deze 
korrels hebben wij er enkele naar prof. dr. R. 
Cappers van het Groninger Instituut voor Ar-
cheologie gezonden en zijn onderzoek wees uit 
dat het inderdaad peperkorrels betrof. De pe-
perkorrels waren zeer fragiel; slechts een dun 
velletje aan de buitenzijde was behouden en de 
korrels dreigden bij de geringste aanraking uit 
elkaar te vallen. Ze moesten dan ook met de 
grootst mogelijke voorzichtigheid geborgen 
worden. Het juiste aantal was niet meer nauw-
keurig vast te stellen, maar zo ver wij nog kon-
den bepalen waren er waarschijnlijk zeventig pe-

viertal korrels is voor eventueel verder onder-
zoek onbehandeld bewaard, de rest is ter verste-
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viging behandeld met PVAc. 
Nadat de boven in de houten beker aanwezige 
munten waren geborgen, kon de deze verder 
worden vrijgeprepareerd. Om te voorkomen dat 
er vervorming in het hout zou optreden werd in 
eerste instantie de inhoud van de beker vochtig 
gehouden. Naarmate het vrijprepareren vorder-
de werd duidelijk dat de houten beker alleen nog 
bestond uit vrijwel losse, rechtopstaande frag-
menten. Het was te verwachten dat de beker, na 
te zijn vrijgelegd, geheel uit elkaar zou vallen. 
Daarom werd besloten om de gehele inhoud 
met hout en textiel gecontroleerd te drogen. Zo 
kon telkens een vrijgeprepareerd deel van de be-
ker al ter versteviging worden geïmpregneerd 
alvorens een volgend deel te reinigen. De beker 
bleef zo in zijn originele vorm behouden. Bij het 
vorderen van het vrijprepareren werd ook dui-
delijk dat de beker onderin dicht tegen de zij-
wand van de aardewerk beker lag. 
Boven in de houten beker werd een zilveren 

deze was overdekt met corrosieaanslag die zich 
sterk aan het oppervlak had gehecht. De hanger 
lag vrijwel direct op de munten en was blijkbaar 
als laatste toegevoegd. Binnen de houten beker 
tekenden zich aparte groepen met munten af. 
Het was nu duidelijk dat het textiel dienst had 
gedaan om de munten in verschillende pakketjes 
te verpakken. Het textiel was sterk aangetast en 
niet geheel bewaard gebleven. Toch waren de 
pakketjes goed herkenbaar en konden ze com-

pakketjes waarbij de munten op hun kant in de 
beker waren geplaatst. Deze situatie was eerder 
al waargenomen op de CT-scans. Ook was al 
duidelijk dat de drie pakketjes een verschillend 
aantal munten herbergden. In totaal bevonden 
zich in de houten beker zes pakketjes met mun-
ten die apart in textiel waren verpakt. Ondanks 
de fragmentarische conservering van het textiel, 
was nog goed waar te nemen dat het lapjes be-

textiel was de door het dichtknopen ontstane 
plooivorming nog herkenbaar en bij één pak-
ketje leek zelfs nog een deel van de knoop be-
waard te zijn. 

12.3.7  Een nieuw dilemma

Tijdens de conservatiewerkzaamheden aan de 
muntvondst waren op een dag twee specialisten 

Ir. Hans Huisman en Berthil van Os, onderzoe-
kers degradatie en instandhouding archeologi-
sche materialen. Van de zijde van deze weten-
schappers kwam vrijwel meteen de wens om de 
pakketjes met munten te behouden zoals deze 
uit de houten beker waren geborgen. De reden 
die zij hiervoor aanvoerden was dat in Neder-
land nog  niet eerder een muntvondst uit de Ro-
meinse tijd was gedaan, waarbij een dergelijke 

de archeoloog kwam echter de vraag om de rei-
niging en determinatie van alle munten, zodat 
vragen konden worden beantwoord over onder 
meer het verschil in waarde tussen de verpakte 
munten en de reden voor het verpakken. Voor 
deze twee tegenstrijdige wensen moest een op-
lossing worden gevonden. Het determineren van 
de munten door middel van CT-scans was niet 

-

aardewerk beker. Hier zijn ook de houtresten van de 
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de archeoloog, de projectleider en Restaura, 
werd nagedacht welke oplossing voor beide 
wensen uitkomst zou kunnen bieden. Na enig 
hoofdbreken werd een goed alternatief voor het 
verder behandelen van de munten in het textiel 
gevonden. Het plan van Restaura was om eerst 
het textiel voorzichtig van de pakketjes af te ha-
len en vervolgens van de groepen munten afvor-
mingen te maken (in hun onderlinge samen-

om de munten te reinigen, te determineren én 
het textiel weer in zijn oorspronkelijke positie op 
de afvormingen terug te plaatsen. Dit voorstel 
werd voorgelegd aan de eerder genoemde des-
kundigen en na enige bedenktijd ging men ak-
koord met het voorstel. Om het plan te realise-
ren werd eerst het textiel voorzichtig gereinigd 
en daarna geïmpregneerd met PVAc in een op-

lossing van alcohol. Hierbij droeg Restaura er 
zorg voor dat het textiel zich niet te sterk aan de 
munten zou hechten, maar gelijktijdig toch vol-
doende stevigheid verkreeg om het van de pak-
ketjes munten te kunnen verwijderen. Door het 
impregneermiddel niet volledig te laten uithar-

dit van de munten te verwijderen. Aangezien het 
textiel niet volledig bewaard was, was het mo-

werkje dat dan ook met de grootst mogelijke 
zorg werd uitgevoerd. De delen van het textiel 
werden in de volgorde bewaard waarin deze van 
de munten waren verwijderd. Vervolgens zijn 
van de pakketjes munten, die als gecorrodeerde 
kluitjes waren behouden, afvormingen in silico-

-
nenmallen zijn afvormingen in kunststof ge-

kwamen; B detailopname van de peperkorrels in de houten beker; C de houten beker met de diverse pakketjes met 

munten; D boven in de houten beker bevond zich een zilveren hanger; E de houten beker met de laatste pakketjes 

A

C D

B
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maakt die de oorspronkelijke vorm van de 
kluitjes met munten nauwkeurig weergaven. Op 
deze afvormingen zijn uiteindelijk de losgehaal-
de textielresten zo nauwkeurig mogelijk terug-
geplaatst. Niet alle textielfragmenten zijn op de 
afvormingen aangebracht. Sommige kleine, los-
se fragmenten zijn onbehandeld als monster 
voor verder onderzoek bewaard. 

12.3.8   De positie van de munten en de 

houten bekers

Voor er een begin gemaakt werd met het vrijpre-
pareren en bergen van de munten werd eerst 

-
ven het bovenaanzicht van de kluit met munten. 
Om de plaats van de afzonderlijke munten zo 
goed mogelijk te documenteren werd een raster 
getekend. Horizontaal telt dit raster 3 x 3 en ver-

van 2 x 2 cm. De vakken in het horizontale raster 
-

ticale raster met cijfers. Aan elke munt werd een 
uniek volgnummer gegeven dat consequent bij 

eerst als geheel kluitje behandeld moesten wor-
den, werd de positie van het kluitje in het raster 
vermeld. De nummers werden niet op de mun-

ten zelf aangebracht, maar op het plastic zakje 
waarin de munt werd opgeborgen. Naast het 
unieke volgnummer werd ook de positie van de 
munt in de beker genoteerd door middel van 
een coördinaat binnen het raster; bijvoorbeeld 

12.3.9   Het reinigen en documenteren 

van de munten

De geborgen munten waren overdekt met cor-
rosieaanslag van koperoxide die zich sterk aan 
het oppervlak had gehecht. Deze corrosie had 
zich ook tussen de munten gevormd, waardoor 
deze niet gemakkelijk van elkaar konden worden 
gescheiden. Het was dan ook noodzakelijk dat 
deze eerst een voorbehandeling ondergingen 
waarbij de corrosieaanslag zachter werd ge-
maakt. Hiervoor werden de groepjes munten in 
een glazen schaaltje in een oplossing met Titri-
plex III gelegd. Door deze behandeling werd het 
aangetaste metaal van de munten niet onnodig 
belast. In de schaaltjes kon het proces goed wor-
den gevolgd. Al naar gelang de hardnekkigheid 
van de corrosieaanslag en de conditie van de 
munten, moesten deze een verschillende behan-
delingsduur ondergaan. 

gereinigd. Dit gebeurde geheel handmatig, 
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spateltjes of kunststof schrapertjes die hiervoor 

meeste munten was het echter niet mogelijk om 
ze in één keer geheel te reinigen. Deze munten 
ondergingen dan een extra tussenbehandeling 
met Titriplex. Omdat in de legering van de mun-
ten ook koper aanwezig was, vond ook een pre-
ventieve behandelding met Benzotriazol plaats, 
ter stabilisatie van bronsrot. Deze behandeling 
werd onder vacuüm uitgevoerd om een goede 
inwerking te garanderen. Vervolgens werden de 
munten ter versteviging ook nog behandeld met 
Paraloid B72 en microwas. 
De munten konden allemaal goed gereinigd 
worden; veel munten vertoonden nog een 
scherpe beeltenis. Omdat de munten in clusters 
aan elkaar waren gecorrodeerd, was het niet 
mogelijk om deze voorafgaand aan het reinigen 
te wegen. Wel is elke munt na het reinigen ge-
wogen; dit vond plaats op een digitale weeg-

Ook zijn alle munten voor en na het reinigen ge-
fotografeerd. Hiervoor werden deze in een vast 
kader gelegd en telkens met zes stuks tegelijk 
gefotografeerd. Op de foto’s is bij elke munt het 

unieke volgnummer vermeld, alsmede het clus-
ternummer. In de restauratierapporten is alle 
informatie vermeld en is kort de toestand en de 

eerste determinatie van de munten werd uitge-
voerd door Martin Cox. In de database die daar-
bij werd samengesteld zijn de unieke volgnum-
mers en coördinaten van de munten vermeld. 
De zilveren hanger die boven in de houten beker 
lag was eveneens bedekt met corrosieaanslag. 
Deze werd op gelijke wijze gereinigd en gecon-
serveerd als de munten.

12.3.10 De houten bekers

Al snel werd duidelijk dat de voorzijde van de 
onderste houten beker grotendeels verdwenen 
was. Nadat alle munten uit de houten beker wa-
ren verwijderd kon echter pas goed bekeken 
worden in hoeverre deze beker bewaard was ge-

slechts nog opstaande vezelachtige houtresten 
van de zijkanten bewaard. Deze resten bevon-
den zich, ingebed in het zand, nog in hun oor-

munten en het bergen van de muntpakketjes; C het 

voorbehandelen van de munten tijdens het reinigen. 

A

C

B
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spronkelijke positie. Al in het begin was besloten 
de beker bij het vrijleggen stap voor stap te im-
pregneren met PVAc. Het laagje zand dat bij het 

pas worden verwijderd nadat het hout nogmaals 
was geïmpregneerd voor extra stevigheid. Ver-
volgens werden de losse delen, zo ver als dit nog 
mogelijk was, verlijmd. Om de stabiliteit te ver-
groten werd de beker aan één zijde aangevuld 
met polyester. Ondanks dat het hout zeer sterk 
was aangetast, en grote delen van de beker ver-
dwenen waren, was de oorspronkelijke vorm 

Van de andere beker, die op een zij op de onder-
ste beker lag, was slechts een klein deel van de 
wand bewaard gebleven. Hiervan kon nog wor-
den vastgesteld dat de vorm gelijk moet zijn ge-

weest aan die van de eerste beker. Van het hout 
werd voor determinatie een monster naar BIAX 
Consult gezonden. 

12.3.11 De aardewerk beker

De aardewerk beker werd uiteraard met gelijke 
zorg behandeld. Nadat de inhoud geheel uit de 
beker was verwijderd en de beker was gereinigd, 
kon een oudtijdse breuk in de wand worden ver-

opgesneden beker gerestaureerd, waarbij het 
losse deel van de wand weer in zijn oorspronke-

open naad werd voorzien van een aanvulling 
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met voorgekleurd gips. Deze aanvulling is ver-
volgens geretoucheerd waardoor de naad nage-
noeg onzichtbaar is. Uiteraard is het oudtijds 
ontstane gat in de wand behouden. Ook de hal-
ve kruik, die als deksel over de beker met mun-
ten was geplaatst, is gereinigd en enkele barsten 
werden verlijmd. 

12.3.12 Documentatie

Bij het behandelen van deze muntschat zijn alle 
gegevens zo goed mogelijk gedocumenteerd. 
Het uiteindelijke restauratierapport omvat meer 
dan negentig pagina’s, waaronder 425 foto’s, 

-
gen en een database waarin een eerste determi-

lunula

Restaura).

A B
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natie van de munten is verwerkt. Het restaura-
tierapport is, samen met de muntschat, zowel 
analoog als digitaal overgedragen aan de ar-
cheologen van VUhbs.  

12.3.13  De juiste keuze gemaakt

tijd gekost en die werd gelukkig door alle partijen 
ter beschikking gesteld. Door het röntgenonder-
zoek vooraf werd al snel duidelijk dat de beker 

dan ook gesteld worden dat de verantwoordelijke 

om niet zelf de munten uit de beker te halen. Het 
zelf legen van de beker zou veel tijd bespaard 
hebben, maar interessante gegevens over de 
houten bekers, het textiel en de peperkorrels wa-
ren hoogstwaarschijnlijk verloren gegaan. 
Deze muntschat is in meerdere opzichten bijzon-
der te noemen. In Nederland is niet eerder een 
vondst uit de Romeinse tijd gedaan waarbij 
munten op een dergelijke wijze waren verpakt. 
Ook peperkorrels werden in Nederland niet eer-

Daarnaast is deze muntschat tijdens een regu-

archeologische context bekend is. 

12.3.14 Tot slot

Bij de uitwerking van deze vondst is gebleken 
dat een goede samenwerking tussen de archeo-
loog in het veld, de wetenschapper en de restau-
rator van groot belang kan zijn. Soms overlapt 
het werk van de restaurator met het werk van de 
archeoloog in het veld en gaat hij verder met op-
graven daar waar de veldarcheoloog moet stop-
pen. Het behandelen van vondsten is dan ook 
steeds meer gericht op informatie die in deze 
vondsten verborgen ligt. In het geval van de 
muntschat van De Nielt hebben de restauratoren 
een deel van het onderzoek kunnen uitvoeren 
dat in het veld niet mogelijk zou zijn geweest. De 
manier waarop het vrijprepareren van deze 
muntvondst plaatsvond is te vergelijken met ar-
cheologisch onderzoek buiten, zodat we kunnen 
spreken van een micro-opgraving in het atelier. 
Daarbij beschikte het restauratieatelier over fa-
ciliteiten die direct konden worden ingezet. Het 
conserveren van vondsten begint vaak al tijdens 
een opgraving; hier moet men immers al reke-
ning houden met mogelijke toekomstige conser-
verende behandelingen. Anderzijds stopt de op-
graving soms pas in het restauratieatelier. 
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percentage ouder geld vrij hoog.

   Deze schat eindigt met een munt van 

muntschat gevonden nabij de villa van 

denarii
antoniniani

 

De percentages denarii

Chr.

 

denarii

demonetisatie van oud zilvergeld. Van 

12.4  De munten uit de muntschat

 
12.4.1  Samenstelling van de muntschat

denarii, 29 antonini-
ani (dubbele denarii) en één sestertius (voor een 
overzicht van de determinaties, zie bijlage 6). 

geplateerde denarii tussen. De sestertius van Ha-
drianus is -behalve de enige bronzen munt- 

Chr.). De schat is verder qua chronologie vrij uni-
-

nogal met de 3e-eeuwse muntschat van Tiel-
Passewaaij, waarin het aandeel van ouder geld 
veel groter was.779 Ook de muntschat van 
Aachen-Richterich780 laat een hoger percentage 
ouder geld zien, hoewel niet zoveel als in de 
schat van Tiel. Dit zou natuurlijk te maken kun-
nen hebben met de hogere omloopsnelheid van 
geld in de vicus van Cuijk en de nabijgelegen 
stad Nijmegen, maar is waarschijnlijk eerder het 
gevolg van het gestage verdwijnen van oud zil-

vond immers een snel voortschrijdende verla-
ging van het zilvergehalte plaats. Van Heesch 
laat zien dat de denarii -
tendeels uit de circulatie waren verdwenen.   

-
bonianus Gallus en één van Volusianus, alle drie 

bevonden zich in de bovenste houten beker van 
de schatvondst. Hoewel deze bovenste beker 
logischerwijs later in de aardewerk beker is gezet 
dan het onderste, zien we in de chronologische 
samenstelling van de twee clusters eigenlijk 

-
nen betekenen dat de twee clusters gelijktijdig in 
de muntschat zijn terecht gekomen. Toch lijkt de 
aanwezigheid van de drie jongste munten in de 
bovenste houten beker meer dan toevallig. Het 

gezeten tussen de plaatsing van de eerste en de 
tweede beker. De aantallen van de munten in de 

laag om chronologische verschillen te kunnen 
vaststellen.
De ratio denarii-antoniniani
gelijk te zijn in de twee clusters, hoewel het per-
centage denarii in cluster 2 (onderste beker) ho-
ger is dan in de bovenste. Ook dit suggereert een 
chronologisch verschil tussen depositie van de 
onderste en de bovenste beker, wellicht een 

denarii-antoninani zeer variabel. Het is zeker niet 
zo dat het percentage denarii in de loop van de 
jaren afneemt.782 De variabiliteit in de verhou-

echter te maken hebben met de reden waarom 
ze zijn verborgen. Wanneer een schatvondst is 
verborgen om oud, goed zilver uit de circulatie te 
nemen, zal het percentage denarii hoger zijn dan 
wanneer we te maken hebben met een nood-

Bekijken we de coördinaatgegevens van de 

-
dividuele munten, dan zien we op het eerste ge-
zicht geen duidelijk patroon, wat zou betekenen 
dat de munten als één geheel in de beker zijn ge-

maar dit berust waarschijnlijk op toeval. Zelfs als 
de munten over een langere periode in een be-
ker zouden zijn gespaard, is het nog niet per de-

in de beker aanwezig zijn. Wat we wel kunnen 
zien is de richting waarin de beker is omgevallen, 
namelijk van A naar I. 

12.4.2  Datering

De sluitmunten geven voor de gehele schat een 
terminus post quem
deze datering niet hetzelfde als de depositieda-
tum van de schat. Het is echter moeilijk te bepa-
len hoeveel later de schat verborgen is. Dit is on-

omloopsnelheid van geld en de reden voor het 
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Tabel 12.1  Cuijk-De Nielt. Keizers en denominaties per cluster en zakje; de verschillende 

groepen zijn met een afwisselend kleurraster weergegeven.

cluster zakje Uitgevende instantie denominatie aantal totaal

Caracalla (Sept.Severus) Denarius

75

Denarius

Gordianus III 238-244 Antoninianus 9

Hostilianus (Treb.Gallus) Antoninianus

Julia Domna (Sept.Severus) Denarius 2

Denarius 7

Julia Mamaea (Sev.Alex.) 222-235 Denarius 3

Denarius

Maximinus Thrax 235-238 Denarius 5

Orbiana (Sev.Alexander) 222-235 Denarius

Otacilia 244-249 Antoninianus

Otacilia 244-249 Denarius

Philippus I 244-249 Antoninianus 4

Septimius Severus Denarius 7

Severus Alexander 222-235 Denarius

Trebonianus Gallus Antoninianus 2

Volusianus Antoninianus

2 Denarius

72 Gordianus III 238-244 Antoninianus

2 Gordianus III 238-244 Denarius

2 Philippus II 247-249 Antoninianus

2 2 Denarius 6

22

2 2 Gordianus III 238-244 Antoninianus 2

2 2 Gordianus III 238-244 Denarius

2 2 Denarius

2 2 Philippus 244-249 Antoninianus

2 2 Philippus I 244-249 Antoninianus

2 2 Philippus II 247-249 Antoninianus

2 2 Septimius Severus Denarius 4

2 2 Severus Alexander 222-235 Denarius 4

2 2 Trajanus Decius Antoninianus

2 3 Septimius Severus Denarius 2 2

2 4 Caracalla (Sept.Severus) Denarius

2 4 Denarius 3

2 4 Gordianus III 238-244 Antoninianus 2

2 4 Julia Maesa (Sev.Alexander) 222-235 Denarius

2 4 Maximinus Thrax 238-244 Denarius

2 4 Orbiana (Sev.Alexander) 222-235 Denarius

2 4 Philippus II 247-249 Antoninianus

2 4 Septimius Severus Denarius

2 4 Severus Alexander 222-235 Denarius 3
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Tabel 12.1 (vervolg) Cuijk-De Nielt. Keizers en denominaties per cluster en zakje; de ver-

schillende groepen zijn met een afwisselend kleurraster weergegeven.

2 5 Denarius 4

2 5 Geta (Caracalla) Denarius

2 5 Denarius

2 5 Julia Mamaea (Sev.Alex.) 222-235 Denarius

2 5 Denarius

2 5 Maximinus Thrax 238-244 Denarius

2 5 Septimius Severus Denarius 2

2 5 Severus Alexander 222-235 Denarius 8

2 6 Hadrianus Sestertius 2

2 6 Septimius Severus Denarius

Totaal 141 141

Cuijk-De Nielt

Aachen-Richterich

Tiel-Passewaaij
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Flavii Nerva/Traj. Hadrianus Ant. Pius M.Aurelius Commodus 193-222 222-238 238-260
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munten cluster 1(bovenste beker)

munten cluster 2 (onderste beker)

denarii en antoniniani

%
 zi

lv
er

datering
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verbergen van de schat. De omloopsnelheid van 
geld zal op De Nielt redelijk hoog zijn geweest, 
gezien de nabijheid van de vicus en de stad (Nij-
megen), die ongetwijfeld regelmatig werden be-

Het bronsdepot uit het huis (8027) waarin de 

-
vensgroot (keizer-?)beeld, dan zal deze vermoe-

we echter naar de overige muntvondsten uit de 

-
toevoer naar De Nielt kwam pas weer op gang in 
het derde decennium van de 4e eeuw. De munt-
schat is dus representatief voor het jongste geld 
uit de 3e eeuw dat we kennen uit de nederzet-
ting. Hierdoor is het lastig om het tijdstip van 
begraving te bepalen. Het zou bijvoorbeeld goed 
kunnen dat we te maken hebben met een nood-
schat, die is verstopt om de dreigingen van 

rondplunderende bendes het hoofd te bieden. Is 
dit het geval, dan kan het tijdstip van begraving 
goed rond 260 n.Chr. liggen. De samenstelling 
van de schat (een hoog percentage denarii; een 
hoog percentage munten van vóór Gordianus, 
een laag percentage munten van Treb.Gallus) 

Van Heesch wordt gedateerd in de periode 253-
258;783 de groep die volgt dateert uit de jaren 
259-260 n.Chr. Dit zou het tijdstip van begraving 
van de muntschat van De Nielt wat vervroegen.

12.4.3   Waarde van de schat

Als we de waarde van de schat proberen uit te 
drukken in sestertii, en we baseren ons op de no-
minale waarde van de munten784, dan komen we 

totaalwaarde van 680 sestertii. 
De waarde van de peper is moeilijk in te schat-

Tabel 12.2  Cuijk-De Nielt. Aantal en percentages denarii en antoniniani (en sestertii) in de twee clusters. Cluster 1 is 

de bovenste houten beker, cluster 2 de onderste. 

Antoniniani Denarii Sestertii Totaal

aantal % aantal % aantal % aantal %

60 76,9 0 0,0 78

Cluster 2 63

Totaal 29 20,5 111 78,7 1 0,8 141 100

Tabel 12.3  Cuijk-De Nielt. Percentages denarii en antoniniani
257 n.Chr. (gegevens gebaseerd op Van Heesch 1998 en NUMIS).

Vondst Sluitmunt % denarii % antoniniani Aantal munten

38 62 50

Bavay 0

Locquignol 97 3 249

Moustier 253 n.Chr. 43 57 49

Sterrebeek 253 n.Chr. 99

Cuijk-De Nielt 79

Givry I 254-256 n.Chr. 92 8 62

Blicquy 255-256 n.Chr. 8 92 25

Aachen-Richterich 257 n.Chr. 68 32

 

 

   Dat wil zeggen dat we de antoninianus als 

dubbele denarius beschouwen, ook al is 

deze minder zwaar en bevat minder 

zilver.
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ten. Als we uitgaan van een aantal van ongeveer 
zeventig peperkorrels, dan kunnen we het ge-

van zwarte peper (goedkoopste variant) in 77 
n.Chr, namelijk vier denarii per pond. Delen we 
een Romeins pond (327 g) door 25, dan levert 

denarius
sestertius voor de waarde van de peper. Dit is 

natuurlijk slechts een indicatie. De prijzen van 
specerijen kunnen zijn gestegen, de prijzen gel-

aan de rand van het Romeinse rijk, maar we krij-

peperkorrels waren in elk geval kostbaar genoeg 
om ze samen met het zilvergeld veilig te stellen. 
Het jaarsalaris van een legionair onder Caracalla 

een vijfde daarvan; een aanzienlijk bedrag.785 Ter 
denarii-schat 

van Tiel-Passewaaij, eveneens een 3e-eeuwse 

12.4.4  Betekenis en interpretatie

-
huis, gaan we er gewoonlijk van uit dat deze het 
eigendom is geweest van degenen die het huis 
bewoonden. In het geval van De Nielt gaat het 
om een speciaal huis, waarin een smid woonde 
die zich bezighield met bronsbewerking (zie 

te denken dat het verdiende geld dat overbleef 

werd bewaard in dit huis. De schat lijkt in elk ge-
val in twee fasen te zijn ontstaan; er is immers 
een licht tijdverschil in de samenstelling van de 
munten in de onderste en de bovenste houten 
beker waar te nemen. We weten echter niet pre-

-
ren van een aantal maanden tot een aantal ja-
ren. Waarschijnlijk gaat het echter niet om meer 
dan vijf jaar, want anders zouden we meer ver-
schillen verwachten in de chronologische op-
bouw van de twee clusters munten. Deze inter-
pretatie suggereert dat het bij de muntschat van 
De Nielt om spaargeld gaat.

-
de een langere periode bijeen is gespaard, en in 
de grond werd bewaard. Het was mogelijk om 
geld bij een bankier te bewaren, maar dit ge-
beurde eigenlijk alleen in de stad, hoewel het 
niet uitgesloten is dat in sommige vici ook derge-

context zien we dat geld dat voor langere tijd 
moet worden bewaard in de grond wordt ge-
stopt. Althans, dit is wat we terugzien. Immers, 
geld dat gedurende een periode in een afgeslo-
ten kist is bewaard, vinden we over het alge-
meen niet terug in het bodemarchief, alleen 
soms op een meer indirecte manier door de 
vondst van hang en sluitwerk in rurale context. 

-

verloren zijn geraakt of inderhaast in de grond 
zijn gestopt. Het geld dat we daarin terugvinden, 
is representatief voor wat er op dat moment in 
omloop is. Gewoonlijk vertoont de chronologi-

in een histogram, een ‘druppelvorm’. Het gaat 
dan om een geleidelijke toename door de tijd 
heen, met een piek in de jaren net vóór de sluit-
munt van de schat.
De schat van De Nielt maakt duidelijk dat bo-

-
zaam zijn. De schat van De Nielt laat het chrono-
logische beeld van een circulatieschat zien, 
terwijl net is betoogd dat het lijkt te gaan om 

van de lokale omloopsnelheid van geld en de tijd 
waarin het kapitaal bij elkaar is gespaard. Uit het 

Tabel 12.4  Cuijk-De Nielt. De waarde van 

de munten in de muntschat, uitgedrukt in 

sestertii. 

HS (sestertii)

Denarii 444

29 Antoniniani 232

sestertius

Peper (25 gr?)

Totaal 680
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-
gevonden in het zilver (een voorkeur voor oude, 
‘goede’ denarii

een periode waarin het zilvergeld aan ontwaar-
ding onderhevig was. Omdat de verstopdatum 
van de schat waarschijnlijk ergens in de buurt 

de schatvondsthorizont van de jaren zestig en 
zeventig van de 3e eeuw n.Chr. Deze fase wordt 
meestal in verband gebracht met onrust en on-
veiligheid in deze zone van het Rijk. De schat van 
De Nielt kan zo worden geïnterpreteerd als 
noodschat, een interpretatie die wordt versterkt 
door de insluiting van een lunula-hanger die een 
onheilafwerende betekenis zou hebben gehad. 
De schat is in elk geval niet meer opgehaald 
door zijn eigenaar, die wellicht inderhaast zijn 

manier verhinderd was om de schat op te graven 
en mee te nemen.

zakjes in de onderste beker. Wat kan de reden 
zijn geweest om verscheidene aantallen munten 
apart te bewaren? Het kan natuurlijk zo zijn dat 
het gaat om restanten van beursjes die op ver-
schillende momenten zijn gebruikt voor gelde-
lijke transacties die elders hebben plaatsgevon-
den. Bij thuiskomst zijn ze daarna steeds in een 
houten bekertje gelegd, om vervolgens niet 
meer te worden gebruikt. Dit lijkt echter een 

-
val niet steeds het beursje zijn geleegd in het be-

muntgroepen apart te houden, zelfs als het ging 
om slechts één denarius en één sestertius -
klaring hiervoor zou kunnen zijn dat we te ma-
ken hebben met niet één, maar meerdere eige-
naren. De munten in het onderste bekertje 
zouden in dat geval centraal op een plaats zijn 
bewaard, en vormen dus wellicht het eigendom 
van verschillende personen die het huis be-
woonden, of zelfs van andere personen in de ne-

geweest van een groep mensen uit voorzorg 
voor naderend onheil, of een meer structurele 
constructie, waarbij de bronssmid ook een soort 

-

van anderen. Als deze interpretatie klopt is de 
schat van Cuijk-De Nielt des te meer een bijzon-
dere vondst. Of dit komt door de exceptionele 
manier waarop de schat is onderzocht, en deze 
situatie dus vaker voorkwam, ofwel dat het een 
unieke gebeurtenis in de Romeinse tijd weer-
spiegelt, weten we echter niet.

12.5  De zilveren lunula-hanger 

J. van Renswoude

In de muntschat werd, bovenin de onderste 
houten beker, een zilveren lunula-hanger aange-

-
gers veelal als amulet werden gebruikt.786 In de 
Vroeg-Romeinse tijd droegen vrouwen lunulae 
hoofdzakelijk als vruchtbaarheidssymbool, maar 
deze betekenis vervaagde in de loop van de Ro-
meinse tijd. Op een gegeven moment werden ze 
enkel nog gedragen als apotropaeïsch amulet ter 
bescherming tegen boze invloeden.787 Op basis 
van de late datering van de muntschat kan ge-
concludeerd worden dat de lunula-hanger waar-

-
had. Hoewel de hanger van zilver is, 
vertegenwoordigde deze, gezien de beperkte 
afmetingen, geen grote waarde in de Romeinse 
tijd. De aanwezigheid van de hanger in de munt-
schat kan dan ook waarschijnlijk het beste wor-
den verklaard aan de hand van de symbolische 
waarde. 

12.6  De aardewerk beker en kruik  

J. Van Kerckhove

De muntschat was verborgen in een gladwandig, 
gesmookte beker van het type Vanvinckenroye 
527, welke was afgedekt door een onthoofde 

-
lijke bekers worden door Vanvinckenroye tussen 
ca. 250 en 270 n.Chr. gedateerd op basis van ge-
dateerde contexten in Tongeren.788 -
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ringen voor dit type zijn voor het rivierengebied 
en Zuid-Nederland echter niet bekend. Boven-
dien is dit vormtype zowel in Tongeren als in 
Tienen vervaardigd, waarbij we niet weten of er 
een dateringsverschil bestaat tussen beide pro-
ducties. Veelal wordt een datering aangehouden 

789 Dankzij de munten uit de 
beker is de datering in dit geval goed te plaatsen 
rond 260 n.Chr. Deze datering komt daarmee 
dus goed overeen met die van Vanvinckenroye.

12.7  De houten bekers uit de muntschat

S. Lange

Zoals hierboven reeds genoemd zijn de houten 

bewaard gebleven door de relatief vochtige om-
standigheden in de aardewerk beker en de con-
serverende werking van de corrosie van de mun-

-
natiemonster dat werd opgestuurd naar de 
houtspecialiste P. van Rijn, bleek te sterk gede-
gradeerd om de houtsoort te kunnen bepalen. 
Na de conservering en gedeeltelijke restauratie 
zijn de bekers vervolgens in hun geheel overge-
bracht naar BIAX Consult om te worden bestu-
deerd en gedetermineerd.  

beker als het fragment van de tweede (bovenste) 
beker is getracht met behulp van een opvallend-
lichtmicroscoop en een doorvallend-lichtmicro-
scoop (beiden met vergrotingen tot 400x) de ge-
bruikte houtsoort te achterhalen. Van beide 
bekerfragmenten is geprobeerd een preparaat 
van het tangentiaal aanzicht, het radiaal aan-
zicht en van de dwarsdoorsnede te maken. Voor 
het onderzoek is gebruik gemaakt van de deter-
minatieliteratuur van Schweingruber.790 
Vanwege de slechte conservering en de beperkte 
mogelijkheden voor determinatie, is het hout 
bekeken door P. van Rijn, S. Lange, C. Vermeeren 

-
den aan BIAX Consult.
De twee bekers zijn slechts fragmentarisch be-
waard gebleven. De houten beker die onderin de 

aardewerk beker lag, was het meest compleet 

toestand ca. 6 cm hoog en ca. 5 cm in diameter. 

tot 2 mm. De bodem is in geconserveerde toe-
-

veerde toestand iets zullen afwijken van de oor-
spronkelijke maten, is wel duidelijk dat de beker 
dunwandig was, met een dikkere bodem. Uit de 

worden afgeleid dat de beker rechtstandig uit 
een tak of een stam is gehaald. De dikke bodem 
wijst hier ook op. Of het hart van de tak/stam in 
de beker was verwerkt is niet meer te achterha-
len. 
Bij Restaura is het hout van de beter bewaard 
gebleven beker met PVAc geïmpregneerd en 
deels aangevuld met polyester. Van de andere 
beker bleek te weinig hout bewaard. Dit frag-
ment, ca. 5,8 cm hoog en ca. 3,5 cm breed, is 
daarom wel geconserveerd, maar niet gerestau-

2 mm.
-

venkant van beide bekers, vormt een aanwijzing 
dat de bekers oorspronkelijk konden worden af-
gesloten met een dekseltje. De meest complete 
beker is met een vlakke en naar buiten uitwij-

-
ven, zoals snijsporen of draaisporen. Gezien de 
dunne wanden is het waarschijnlijk dat de be-
kers zijn gedraaid. Sierlijnen zijn op de gerecon-
strueerde bekerfragmenten niet zichtbaar, maar 
kunnen oorspronkelijk wel aanwezig zijn ge-
weest.
Door de slechte conservering is de gebruikte 
houtsoort van de vondsten niet achterhaald. Wel 
kunnen enkele taxa op grond van celmorfologi-
sche kenmerken worden uitgesloten. Voor beide 

vervaardigd van een kringporige houtsoort, zo-
-

fragment zijn verder geen uitspraken mogelijk. 
Het wandfragment van de tweede beker blijkt 

brede houtstralen. Op het tangentiale aanzicht 
bleken de houtstralen vrij homogeen van aard te 
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zijn. Doorbrekingen en spiraalvormige verdik-
kingen in de cellen zijn niet herkend. Deze kun-
nen oorspronkelijk wel aanwezig zijn geweest, 
maar waren door de slechte conservering niet 
meer zichtbaar. Omdat er te weinig hout was om 
een goed preparaat van de dwarsdoorsnede te 
vervaardigen kon de spreiding van de houtvaten 
ten opzichte van de jaarringen niet worden be-
studeerd. Uitgaande van de celmorfologische 
kenmerken die wel konden worden bestudeerd, 

-
pelachtige (Pomoideae), berk (Betula), linde (Tilia) 
of esdoorn (Acer). Vermeeren noemt appelachtig 

kenmerken. 
Ondanks dat van één van de bekers slechts een 
wandfragment bewaard is gebleven, lijken de 
bekers qua vorm en afmetingen identiek. Door 

-
spronkelijk konden worden afgesloten, wordt de 
associatie met een pyxis gelegd. Dit waren doos-
jes van metaal, hout, been of aardewerk die met 
een deksel konden worden afgesloten en cos-

De pyxis verscheen voor het eerst in de Griekse 
oudheid en werd overgenomen door de Romei-

pyxis nog een 
functie binnen de liturgie van de christelijke 
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. 

godsdienst. Zo worden hosties in een pyxis opge-
borgen.
De naam pyxis komt oorspronkelijk uit het Grieks 
en is afgeleid van het Griekse woord voor buxus 
of buksboom, namelijk pyxos (dit woord bete-

op de hardheid van het hout). Buksboomhout 
werd al door de Romeinse schrijver Plinius be-
schreven als een zeer gewaardeerde houtsoort 
voor houtdraaiwerk. 
Pyxides komen in heel het Romeinse rijk voor. 

pyxis van een onbekende vindplaats in 
 en een ivoren exemplaar uit Jeruza-

lem, vertonen qua hoogte en vorm goede over-
eenkomsten met de houten bekers van De Nielt 

-
dermalsen-Hondsgemet en de scheepsinventa-

792 Het lijkt 

daarmee aannemelijk dat de houten bekers uit 
de muntschat van De Nielt als pyxides moeten 
worden beschouwd. 

12.8  Het textiel uit de muntschat

L. Kubiak-Martens & H. Zimmerman

pakketjes waren verpakt, konden worden bestu-
deerd. Het gaat hierbij om fragmenten met een 
omvang van maximaal enkele centimeters. Mo-

hetzelfde stuk stof; op basis van visuele bestu-
dering vertonen zij immers sterke overeenkom-
sten.

pyxides. 

A een benen pyxis met een hoogte van 6 cm. Vindplaats 

pyxis met een 

eu); C bronzen pyxis

grootste diameter van 7,6 cm. Vindplaats onbekend, 

A

B

C
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 12.8.1  Analyse van een textielfragment 

H. Zimmerman

Het weefsel bestaat uit linnen, dit zijn de vezels 
-

-
dig materiaal is heel weinig linnen overgeleverd. 
Wanneer het gevonden wordt, komt dat meestal 
door de conserverende werking van de corrosie 
van aanwezig metaal. 
Het bestudeerde fragment is geweven in linnen-
binding. Hierbij gaat de inslagdraad telkens over 

-
dere inslag. De stof is niet zeer dicht geweven. 

andere richting telt twaalf draden per cm, die 

is het garen Z-getwist, wat inhoudt dat de draai-
richting waarin de draad is gesponnen loopt zo-
als de schuine streep van de Z. 
De regelmaat van de draden van het ene sys-
teem en de onregelmatige dikte van de draden 
van het andere systeem doen vermoeden dat de 

onregelmatige draden de inslag zijn geweest, 
maar zeker is dit niet. 
In de 3e eeuw n.Chr. bestonden nog geen weef-
getouwen zoals we die van later kennen, waarbij 
de wever op een bankje zit en het getouw met 
de voeten bedient. Deze zijn pas in de Middel-
eeuwen ontwikkeld. 
De getouwen waren van hout en zijn niet be-

-
geleverd. De in de Romeinse tijd gebruikte ge-
touwen stonden rechtop tegen de muur, en de 
weefsters (gewoonlijk zijn er vrouwen afge-
beeld) stonden ervoor en bedienden het getouw 

op spanning werd gehouden door de eraan han-
gende gewichten (meestal van gebakken klei). 
Het andere type had boven en onder een ronde 

terwijl het geweven doek op de onderste balk 
werd gerold. Aan gevonden textielresten is niet 
te zien op welk soort getouw het geweven is.

zijn de kenmerkende 

over de lengte van de vezels. De 

vergelijking met recente vezels in de 

Consult en een moderne vezelatlas 

A

B
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12.9  Peper 

R. Cappers (Rijksuniversiteit Groningen)

Bij het vrijprepareren van de munten in de on-
derste houten beker werden peperkorrels ont-
dekt. In deze paragraaf wordt deze pepervondst 
besproken. Na een inleiding over peperhandel in 
het Romeinse rijk, komen de Romeinse peper-
vondsten aan bod die bekend zijn op basis van 
archeobotanisch onderzoek. Vervolgens wordt 
de vondst van De Nielt beschreven met speciale 
aandacht voor de bijzondere vondstomstandig-
heden. 

12.9.1  Peper in het Romeinse Rijk

In het Romeinse Rijk waren een drietal pepers 
-

per.793

Lange peper zelfs 3,75 keer zo duur.794

Piper nigrum. Bij Zwarte peper 
wordt de hele vrucht onrijp geoogst en ge-
droogd, waardoor de buitenste dunne vrucht-
wand niet verloren gaat en herkenbaar is aan 
een patroon van karakteristieke vlakken, ge-
zoomd met smalle ribbels. Wanneer vruchten 
van de Piper nigrum rijp geoogst worden, kan de 
dunne buitenste vruchtwand verwijderd worden. 

radiale streepjes. Lange peper (Piper longum) is 
een aparte pepersoort, waarvan de gehele 

dergelijke vruchtwijze bestaat uit vele kleine 

Zowel Zwarte peper als Lange peper groeien in 
India. Lange peper wordt gecultiveerd in het 
noordwesten van India, terwijl Zwarte peper in 
de zuidwestelijke kuststrook (Malabar) ver-
bouwd wordt. Al voordat de Romeinen zich de 

kennis van de Moessonwinden en stromingen in 
het gebied van de Indische Oceaan eigen maak-
ten, bestond er een uitgebreid handelsnetwerk 
over de Indische oceaan. Tussen Oost-Afrika, 

aan handelsproducten uitgewisseld, waaronder 
peper. De waardering van peper door de Romei-
nen blijkt onder andere uit de vele recepten in 

-
795 

Omdat de Romeinen voor grootschalige import 
gebaat waren bij het omzeilen van de tussen-
handel, werden vanuit Berenike en Myos Hor-
mos, twee havensteden gelegen langs de Rode 

India gezonden.796 Het belang van de peperhan-
del via deze steden blijkt bijvoorbeeld uit schrif-
telijke bronnen, zoals de Periplus Maris Erythraei 

Berenike en India wordt beschreven en voor de 
diverse handelslocaties wordt aangegeven welke 

-
den worden.797 

peperhandel ook bekend door de aanwezigheid 
van speciale opslagsilo’s voor peper (horrea pipe-
rataria) bij Ostia. Helaas is het volume van deze 
silo’s niet bekend, zodat op basis hiervan geen 

van de aanvoer.

12.9.2   Pepervondsten in het Romeinse 

rijk

Tot nu toe is bij archeologisch onderzoek van 

mogelijk te verklaren uit de verschuiving van de 
vaarroutes. Aanvankelijk voerden de Romeinen 
nog langs de kust en zullen daarbij ook handels-
steden in Noordwest-India bezocht hebben, 
waar Lange peper verhandeld zou kunnen zijn in 
de steden Barbarikon en Broach. Al vrij snel werd 
echter rechtstreeks op de zuidwestkust van India 
gevaren, waar Zwarte peper werd verhandeld. 
Ook tegenwoordig is het aandeel Lange peper 
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vergeleken met Zwarte peper overigens margi-
naal in de internationale handel. 
Ondanks de grootschalige import van Zwarte 

-
dering vormt het onderzoek dat is uitgevoerd in 

-

in de afvaldeposities die verspreid lagen binnen 
-

namelijk om droog geconserveerde korrels, die 
blijkbaar verloren zijn gegaan bij overslag of 
voedselbereiding en uiteindelijk in afvallagen 

-

De peperkorrels verschilden onderling duidelijk 

de toenmalige handel. Peperkorrels die tegen-
woordig voor de export bedoeld zijn, worden 
gezeefd, waarbij alleen de grote vruchten uitge-
voerd worden.

-

groot aantal verkoolde peperkorrels aangetrof-
fen in de nabijheid van heiligdommen gewijd 
aan de god Serapis. Deze peper was niet meer 
geschikt voor consumptie en is daardoor goed 
vertegenwoordigd in het archeobotanisch ar-

Indiase pot (dolium) in de nabijheid van de Sera-
pis tempel, waarin nog ruim 7,5 kg peper aanwe-
zig was (waarmee het dolium voor ruim 40% 

A

B C
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was gevuld). De peper in dit dolium vertegen-
woordigde een waarde die gelijk staat aan een 
voorraad tarwe voor één persoon voor twee jaar. 
Mogelijk kan deze vondst worden gerelateerd 
aan de verlating van Berenike als gevolg van de 
verzwakking van het Oost-Romeinse rijk. Wel-
licht kon bij het vertrek niet alles worden mee-
genomen per karavaantransport naar de Nijl.

-
veer 25 kilometer van Berenike zijn voorts zes-

-
komstig uit afvalhopen naast huizen, waarin ze 
in gedroogde toestand bewaard zijn gebleven.
De hierboven genoemde aantallen peperkorrels 
vormen een sterk contrast met de overige pe-
pervondsten in het Romeinse Rijk. Hoewel nog 

Myos Hormos798, gaat het voor andere locaties 

om aanzienlijk lagere aantallen. Zo werd in Qasr 

slechts één peperkorrel gevonden en in de mijn-

stuks.799 
De overige pepervondsten zijn bekend uit de 
noordwestelijke provincies van het Romeinse 

een put uit de 2e eeuw n.Chr.800 Uit Duitsland zijn 
vier pepervondsten bekend. Zo werd in de 2e-
eeuwse vicus van Lahr-Dinglingen één peperkor-
rel gevonden.
peperkorrels werd teruggevonden in de haven 
van Straubing, gelegen aan de Donau. Deze pe-
perkorrels zijn waarschijnlijk verloren gegaan bij 
overslag van handelswaar.802 Voorts werden in 
een waterput in de vicus van Hannau twaalf pe-
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803

pepervondst, zeker in provinciale context, werd 
gedaan in afvalkuilen van het Romeinse leger-

acht peperkorrels zijn gevonden.804

werd nog een peperkorrel gedocumenteerd in 
-

resten die waarschijnlijk aan de militaire aanwe-
zigheid aldaar kunnen worden gerelateerd.805 

12.9.3   De Zwarte peper van Cuijk-De 

Nielt

De peper in de schat van Cuijk-De Nielt is de eer-
ste Romeinse pepervondst uit Nederland. De 
conservering van de peperkorrels is redelijk; de 
meeste korrels zijn nog compleet en ook de bui-

maken hebben met onrijp geoogste, hele vruch-
ten, en dus Zwarte peper. Het totale aantal pe-
perkorrels bedraagt zeventig, waarmee deze pe-
pervondst de grootste vondst is binnen het 
Romeinse rijk, daarbij de vondsten in de beide 
overslaghavens (Berenike en Myos Hormos) bui-
ten beschouwing gelaten.
We kunnen aannemen dat de peperkorrels, 

evenals de munten, in een buideltje gezeten 
hebben. Van het textiel van deze buideltjes wa-
ren echter alleen op een aantal munten nog res-
ten aanwezig.
Niet alleen de hoeveelheid peperkorrels maakt 
de vondst van De Nielt uitzonderlijk, het is ook 
de archeologische context die de inhoudelijke 
waarde onderstreept. Met uitzondering van de 

in Berenike, zijn alle overige peperkorrels im-

De waarde van de peperkorrels wordt onder-
streept doordat ze gezamenlijk met een grote 
hoeveelheid munten zijn verstopt in een beker. 
Hoewel we beschikken over een prijsindicatie 
voor Zwarte peper van Plinius, is deze niet zon-
der meer toe te passen op de vondst van De 

ook van de locatie in het Romeinse Rijk. Dit im-
pliceert dat de prijs van de op De Nielt aange-

zal zijn geweest.806 
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12.10  Conclusies 

Omstreeks het jaar 260 n.Chr. werd in de hoek 
van een huis (huis 8027), gelegen op een rivier-
duin, niet ver van de vicus Ceuclum, een aarde-
werk beker in de grond verstopt en afgedekt met 

een zilveren hanger en zeventig peperkorrels. 
Ongetwijfeld was het idee de schat op een later 
tijdstip weer op te graven. Om onbekende rede-
nen is dit echter nooit gebeurd en werd de schat 

-
logisch onderzoek. 

-

unieke blik op de inhoud en samenstelling van 
de schat. In de beker van gladwandig gesmookt 
aardewerk waren twee houten bekers geplaatst 
die waarschijnlijk als zogenaamde pyxides kun-
nen worden beschouwd; kleine doosjes voor sie-

-
kers, waarschijnlijk afgesloten met dekseltjes, 

denarii, 29 antoniniani (dubbele denarii), één sester-
tius, één lunula-hanger en ongeveer zeventig 
korrels zwarte peper. De munten in de onderste 
beker waren verdeeld in zes kleine pakketjes, 
verpakt met dichtgeknoopt linnen. Deze pakket-



—

jes varieerden aanzienlijk in omvang; van twee 
munten tot 22 munten (in totaal bevat de onder-
ste beker 66 munten; de bovenste beker 75). De 
peperkorrels in de onderste beker waren waar-
schijnlijk ook verpakt in linnen. 
Hoe de depositie van de schat begrepen moet 
worden blijkt niet eenduidig uit de inhoud of sa-
menstelling. Op basis van de numismatische 
analyse is een klein tijdsverschil (mogelijk enkele 
maanden of jaren) in de samenstelling van de 
munten in het onderste en het bovenste beker-
tje waar te nemen. Dit zou kunnen wijzen op een 
spaarschat, waarbij één of enkele keren munten 
zijn toegevoegd aan de verstopte kostbaarhe-
den. Anderzijds laat de vondst het chronologi-
sche beeld van een circulatieschat zien. Daarbij is 
ook de datering, rond 260 n.Chr. relevant. De 
muntschat van De Nielt valt in de schatvondst-
horizont van de jaren ‘60 en ‘70 van de 3e eeuw 
n.Chr., die meestal in verband wordt gebracht 
met onrust en onveiligheid in deze zone van het 
Rijk. In dit licht zou de schat kunnen worden ge-
interpreteerd als noodschat; een interpretatie 
die wordt versterkt door de aanwezigheid van 
een lunula-hanger die een onheilafwerende be-

tekenis zou hebben gehad. 
Ook de context van de schat, huis 8027, biedt 
mogelijk meer aanknopingspunten voor de in-
terpretatie. Zo blijkt dat in het huis bronsbewer-
king plaatsvond, getuige een bronsdepot dat 
hier werd gevonden. Mogelijk dreef de bewoner 
van het huis handel in metaal, waarbij hij zich 
ook in de sferen van de vicus Cuijk en mogelijk 
de stad Nijmegen begaf. Voor dergelijke handel 
en contacten spreken de relatief grote hoeveel-
heid geld, de pakketjes munten en de peperkor-
rels, die helemaal uit India in deze noordelijke 

-
tieve verklaring voor de pakketjes is dat we te 
maken hebben met niet één, maar meerdere ei-
genaren, waarbij de bronssmid een soort ‘ban-

-

aparte groepjes bijeen te houden. De samenstel-
ling van de pakketjes zelf biedt verder geen logi-
sche verklaring voor dit fenomeen. 
De waarde van de muntschat was aanzienlijk; 
ongeveer 680 sestertii. Dat is ongeveer een vijfde 
van het jaarsalaris dat een legionair onder Cara-
calla verdiende.  
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13.1   Inleiding, vraagstelling en methode

13.1.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek op De Nielt zijn in totaal 

-
tig vondstnummers. Alle stukken zijn gedetermi-
neerd op type metaalslak, waarbij de gegevens 
zijn vastgelegd in een database. 

13.1.2 Vraagstellingen

De doelstelling van dit deelonderzoek is inzicht 
te verwerven in de ambachtelijke activiteiten en 

-
ben op de eventuele productie en bewerking van 
metaal. Aan de beantwoording van de volgende 

Algemene onderzoeksvragen

4. Wat is de precieze aard van de archeologische 
sporen en resten en tot welke complextype(n) 
kunnen ze worden gerekend? Zijn behalve ne-

-
menten, deposities of akkers aanwezig en uit 
welke periode(n) dateren deze sporen?
7. Wat is de conservering van verschillende ma-

archeobotanisch en zoölogisch materiaal? 

Periode IJzertijd – Romeinse tijd

-
wijzingen (o.a. metaalslakken, een kuil met 
bronssnippers, zilverhaksel) een beeld van de 
metaalproductie op De Nielt.  

13.1.3 Methode

De globale determinatie van de metaalslakken is 
uitgevoerd door de vondsten in te delen in slak-

loep. Met een kleine handmagneet is vastgesteld 
of stukken magnetisch zijn of niet.
Chemische en fysische analyses vielen buiten het 
budget van onderhavig onderzoek en zijn niet 
uitgevoerd. Daarnaast is tijdens de opgraving 
geen strategie gehanteerd ten aanzien van het 
verzamelen van zeefmonsters om te worden ge-
analyseerd op resten van ambachtelijke activi-
teiten. Wel zijn de geselecteerde botanische 
monsters doorzocht op de aanwezigheid van ha-
merslag. Hiervoor is gebruik gemaakt van een 
handmagneet.
De data zijn ingevoerd in een database. Per 
vondstnummer is onder andere het aantal en 
gewicht per slaktype vastgelegd, alsmede even-
tuele bijzondere kenmerken. Alvorens de resul-
taten te bespreken zullen hieronder eerst de ge-
hanteerde slaktypen beschreven worden, samen 
met de eventuele aanvullende of afwijkende cri-
teria die zijn gehanteerd. 

13.2  Achtergrond

Regelmatig worden tijdens archeologische op-
-

plaatsen daterend vanaf de late prehistorie tot 
en met de Nieuwe Tijd. Deze meestal goed ge-
conserveerde vondstcategorie wordt gevormd 
door het afval dat vrijkomt bij verschillende am-
bachtelijke processen die zich richten op de win-
ning, productie of bewerking van metaal. Meest-
al gaat het daarbij om ijzer, maar ook de resten 
die vrijkomen bij de productie en bewerking van 
koper, lood, tin, legeringen en edelmetalen wor-

807

Metaal wordt gewonnen uit metaaloxidehou-
dende gesteenten, de zogenaamde ertsen. Bij 
het uitsmelten ontstaat slak. De samenstelling 

13 Metaalslakken
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en vorm van dergelijke smelt- of productieslak-

het aangewende type smeltoven en de omstan-
digheden daarbinnen. Uit archeologische con-
text zijn productieslakken bekend uit kuilovens 
(bowl furnace), koepelovens (domed furnace), kuil-
slakovens (slag pit furnace) en slak-tap ovens 
(slag-tapping furnace).808 Voor de winning van 
non-ferro metalen werden meestal aardewerken 

smeltkroezen slak aan de binnenzijde en zijn ze 
aan de buitenzijde versinterd en verglaasd als 
gevolg van het contact met vuur.
Gewonnen ijzer dient verder bewerkt te worden 
tot gebruiksvoorwerpen. Hiervoor werd ijzer ge-
smeed door het regelmatig heet te stoken in een 
smeedhaard, waarna het op een aambeeld kon 
worden bewerkt. Opnieuw komen hierbij slak-

ken vrij. De nog aanwezige vervuilingen in het 
smeedijzer worden in de smeedhaard uitge-

 (zand, 
leem, as, ijzervijlsel, kalk en tegenwoordig bo-
rax).809 Samen met een deel van het ijzer en de 

als slak uitvloeit. Deze smeedslakken zijn vaak 
grillig van vorm, heterogeen van samenstelling, 

karakteristieke smeedslak is de smeedhaardslak. 
Deze vormen zich op de bodem van de smeed-
haard en hebben een planoconvexe of concavo-
convexe vorm.  Deze slakken hebben een hete-
rogene samenstelling en bestaan uit geoxideerd 
ijzer, ijzersilicaat (fayaliet), zand, leem houtskool 
en as. 
Verder springen bij het behameren van een 
werkstuk op het aambeeld kleine schilfers geoxi-
deerd ijzer af en worden door comprimatie klei-
ne druppels slak uitgedreven. Dergelijke, vaak 
magnetische kleine slakfragmenten worden 
aangeduid als hamerslag. 

-
. Dergelijke slakken komen 

vrij bij alle hierboven beschreven processen en 
slechts de chemische samenstelling maakt on-
derscheid daarin mogelijk. Sintels hebben een 
sterk blazige structuur, een relatief laag soorte-
lijk gewicht en kunnen versinterde en onversin-

ovenwand insluiten.
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13.3  Resultaten

gedetermineerd, zijn ingedeeld onder het type 
‘indet’. Zoals verwacht, gezien de ongevoelig-
heid voor verwering, was het materiaal goed ge-
conserveerd. De gevonden metaalslakken geven 
echter geen goed beeld van wat er op de vind-

-
tie en/of -bewerking. Ten eerste is het totale 
aantal te klein om betrouwbare uitspraken te 
doen. Ten tweede is het materiaal niet gelijkma-
tig verdeeld over het aantal sporen en gebruiks-

(67%), uit één spoor (S7.844). Dit spoor is geïn-
terpreteerd als de Laat-Romeinse hutkom 9004. 
Daarnaast komen nog eens veertien fragmenten 
uit laag 52. Deze vakvondsten, die voor het over-

niet worden toegewezen aan een spoor of in 
verband worden gebracht met een onderliggen-
de structuur. Ze zullen verder niet worden be-
sproken in dit hoofdstuk, temeer omdat geen 
van de fragmenten het beeld van de metaalslak-
ken op De Nielt verandert. Hieronder zullen, 

voordat de Laat-Romeinse hutkom 9004 als 
context beschreven wordt, eerst de slakken uit 

IJzertijd en de Romeinse tijd. 

13.3.1  IJzertijd

ligging en het ontbreken van sporen uit andere 
perioden, wordt deze paalkuil wel geassocieerd 
met het in de Midden-IJzertijd gedateerde huis 
8098. Over de sintels is echter weinig te zeggen. 

overwegend kleine afmeting (gemiddeld minder 
dan 2 g per stuk). Het is onduidelijk bij welk pro-
ces de sintel is geproduceerd.

de Midden-IJzertijd gedateerde kuil (S35.7522). 
Het gaat om een fragment van een zeer donker 
gekleurde, uiterst blazige en volledig verglaasde 
sintel. Ook hiervan is niet te zeggen bij welk pro-
ces de sintel is ontstaan.

Tabel 13.1  Cuijk-De Nielt. Aantallen en ge-

wichten per type metaalslak en totalen. 

Slaktype Gewicht (g)

Indet. 53

Oven- of haardwand

Productieslak 90

Sintel 86 496

Smeedhaardslak 32 2323

Smeedslak 665

Totaal 199 3895
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et al.

die niet nader te dateren is dan IJzertijd. De 
-

vergelijkbaar met die van vondstnummer 

de sintel is ontstaan.
Over het slakmateriaal uit de IJzertijd kan slechts 
worden opgemerkt dat de gevonden sintels lij-
ken op metaalslakken. Slechts chemische ana-
lyse zou kunnen aantonen of dit duidt op bewer-
king of zelfs productie van ijzer (dergelijk 
onderzoek viel echter buiten het bestek van dit 
onderzoek). Omdat er verder geen aanwijzingen 

onduidelijk of en in welke vorm productie of be-

Nielt gedurende de IJzertijd. 

13.3.2  Romeinse tijd

Vroeg-Romeinse tijd

-

fragment van een licht magnetische druipslak 
die is ontstaan aan de wand van een smeltoven. 
De slak is donker van kleur, dicht van structuur 
en relatief zwaar (90 g). Op basis van dit kleine 
fragment is het moeilijk vast te stellen om welk 
type oven het gaat. De lemige wand van de oven 
is aan de binnenzijde verglaasd en versinterd. 
Het breukvlak van het verglaasde deel met de 
oorspronkelijke wand vertoont een kromming in 
het horizontal vlak. Dit duidt erop dat de slak is 
ontstaan in een ronde structuur die vooral wordt 
geassocieerd met smeltovens. Ook het feit dat 
de slak de ruimte had om naar beneden te drui-
pen vanuit het heetste punt in de oven, duidt 
erop dat het gaat om een productieslak. Bij een 
smeedhaardslak kan meestal immers de bodem 
van de smeedhaard worden herkend. 
De vondst van een productieslak duidt op het 
uitsmelten van ijzer in de Vroeg-Romeinse tijd of 

in de periode daarvoor (in geval van opspit). 
Omdat echter geen ovens zijn gevonden en om-
dat het gaat om slechts één fragment is het trek-
ken van conclusies niet mogelijk. Wel is het be-
langrijk te bedenken dat de ovens niet op 
dezelfde plek hoeven te liggen als de nederzet-
ting en dat het slechts tijdelijke structuren waren 
die makkelijk verweren tot onherkenbare leem. 
In Noord-Brabant kan lokaal aanwezige moeras-
ijzererts als grondstof zijn gebruikt voor de pro-
ductie van ijzer.  Op De Nielt zijn verschillende 
fragmenten van dit materiaal gevonden (zie 

Midden-Romeinse tijd

Uit de Midden-Romeinse tijd is meer slakmateri-
aal bekend. Het gaat echter vooral om niet-diag-
nostische sintels, net als uit de Midden-IJzertijd. 

herkennen dat deze is ontstaan aan de wand van 
een verder onbekende structuur. Nog eens twee 
sintels (V92.20309) komen uit een paalkuil die in 
de Midden-Romeinse tijd is gedateerd 

Over het slakmateriaal uit de Midden-Romeinse 
tijd kan worden opgemerkt dat de gevonden 
sintels lijken op metaalslakken. Slechts chemi-
sche analyse zou kunnen aantonen dat dit duidt 

Tabel 13.2  Cuijk-De Nielt. Aantallen en ge-

wichten per slaktype voor de Laat-Ro-

meinse hutkom 9004 (S35.7844). 

Slaktype Gewicht (g)

Indet. 53

Oven- of haardwand

Sintel 28 379

Smeedhaardslak* 25

Smeedslak 665

Totaal 133 3105

* Van de gevonden smeedhaardslakken zijn acht stuks 

compleet. 
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op bewerking of zelfs productie van ijzer (derge-
lijk onderzoek viel echter buiten het bestek van 
dit onderzoek). Omdat er verder geen aanwijzin-

het onduidelijk of en in welke vorm productie of 

Nielt in de Midden-Romeinse tijd. 

Laat-Romeinse tijd

Uit drie Laat-Romeinse contexten zijn resten van 
metaalbewerking gevonden. Bij de botanische 

uit de vullingen van de Laat-Romeinse hutkom-
-

een hutkom uit dezelfde periode (hutkom 9006). 

en planoconvexe doorsnede (40 x 80 x 30 mm). 

de smeedhaard is nog steeds een breukvlak te 
herkennen. 

echter gevonden in hutkom 9004 (S35.7844). Ta-

per slaktype voor deze context. Daarbij valt op 

zijn. Tussen de stukken zijn echter geen frag-
menten gevonden die meer licht werpen op de 
vorm van de oven of de smeedhaard waar ze uit 
komen. Steeds gaat het om fragmenten van de 
versinterde en verglaasde binnenzijde van de 
oven of haard. Voorts stamt ook een aanzienlijk 

aantal smeedhaardslakken (25 fragmenten) uit 
hutkom 9004. Deze grillig gevormde slakken zijn 
licht magnetisch en wat roestig. Acht van deze 

afmetingen lopen uiteen en zijn weergegeven in 

uit cultuurlaag 52 (zes stuks) en konden niet aan 
structuren worden toegekend. 
Het slakkenmateriaal uit de Laat-Romeinse tijd 
wijst op de bewerking of het smeden van ijzer in 
deze periode. Zeer waarschijnlijk zijn hiervoor de 
hutkommen als werkplaats gebruikt. Het gevon-
den materiaal is echter te gering om iets te kun-
nen zeggen over de aard en schaal van deze be-
werking of het grondstofgebruik. 

13.4  Conclusie

Hieronder zal de bijdrage die de analyse van de 
-

woording van de vraagstellingen beknopt en 

Tabel 13.3  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de vorm, het gewicht en de afmetingen van de 

complete smeedhaardslakken uit de Laat-Romeinse hutkom 9004 (S35.7844).

Vondstnummer Vorm Doorsnede Gewicht (g) Afmetingen in mm

35.8620 niervormig grillig 40x70x40

35.8620 niervormig concaaf-convex 92 50x60x20

35.8656 niervormig plano-convex 50x70x25

35.8859 niervormig concaaf-convex

35.8859 indet. indet. -

35.8859 niervormig plano-convex

35.8859 niervormig plano-convex 79 55x50x20

niervormig plano-convex 45
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Algemene onderzoeksvragen

4. Wat is de precieze aard van de archeologische sporen 
en resten en tot welke complextype(n) kunnen ze wor-

sporen van grafmonumenten, deposities of akkers aan-
wezig en uit welke periode(n) dateren deze sporen?
De metaalslakken lijken te suggereren dat de 
hutkommen in de Laat-Romeinse tijd werden 
gebruikt als werkplaats voor ambachtelijke acti-
viteiten. In drie van deze hutkommen werden 
metaalslakken gevonden en in één daarvan zelfs 

-
fen slakken). De gevonden slakken wijzen op de 
bewerking of het smeden van ijzer op De Nielt.

7. Wat is de conservering van verschillende materiaalca-
tegorieën, inclusief eventueel aanwezig archeobotanisch 
en zoölogisch materiaal?
De conservering van de metaalslakken is zeer 
goed. Aangezien dit materiaal nauwelijks gevoe-
lig is voor verwering, werd dit al verwacht. 

Periode IJzertijd - Romeinse tijd

17.  Schets op basis van de archeologische aanwijzingen 
(o.a. metaalslakken, een kuil met bronssnippers, zilver-
haksel) een beeld van de metaalproductie op De Nielt.  

De enige vondst die wijst in de richting van me-
-

staander van het Vroeg-Romeinse huis 8033. Het 

oven. Deze vondst is de enige in zijn soort op De 
Nielt. Ook zijn er geen smeltovens herkend. De 
aanwezigheid van de slak duidt erop dat in de 
Vroeg-Romeinse periode of daarvoor ijzer is ge-
produceerd.
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14.1   Inleiding, vraagstellingen en 

methode

14.1.1 Inleiding

Tijdens het archeologisch onderzoek op De Nielt 

-

fragmenten door VUhbs. Van het totaal aantal 

om tefriet. Deze gesteentesoort is apart behan-
deld, omdat het hier zeker om geïmporteerd 
materiaal gaat. De integratie van deze categorie 
zou het beeld van de samenstelling van het na-

archeologisch bedrijf en voor een aantal vastge-
legde eigenschappen. De aantallen van tefriet 

14.1.2 Vraagstellingen

De doelstelling van dit deelonderzoek is inzicht 
te verwerven in de ambachtelijke activiteiten en 

-
ben op het gebruik en de bewerking van natuur-
steen. Aan de beantwoording van de volgende 
onderzoeksvragen kan het onderzoek aan het 

Algemene onderzoeksvragen

4. Wat is de precieze aard van de archeologische 
sporen en resten en tot welke complextype(n) 
kunnen ze worden gerekend? Zijn behalve ne-

-
menten, deposities of akkers aanwezig en uit 
welke periode(n) dateren deze sporen?
7. Wat is de conservering van verschillende ma-

archeobotanisch en zoölogisch materiaal?

Periode Meso- en Neolithicum 

4. Zijn er in de sporen en lagen anorganische 
vondsten en verkoolde of verbrande organische 
resten aanwezig? Wat is de fysieke kwaliteit, 
aard en ouderdom van de vondsten? Wat is de 
aard en conservering van de organische resten in 
de sporen en onderscheiden lagen?
6. Hoe moet de aanwezigheid van de vondsten 
(organisch en anorganisch) binnen verschillende 
lagen geïnterpreteerd worden? Zijn de vondsten 
het resultaat van bewoning, beakkering of an-
dere vormen van gebruik zoals afvaldumps of 
een combinatie daarvan; wat is de aard van de 
site(s) en welke activiteiten zijn er uitgevoerd?
8. Met betrekking tot het Midden- en Laat-Neo-

-

de artefactassemblages binnen het beeld dat we 
hebben van neolithische sites in Zuid-Nederland 
en het rivierengebied en het door Leo Verhart 
gereconstrueerde model van neolithisering (con-
tactnetwerken)?

Periode Bronstijd - Vroege IJzertijd

3. Welke activiteiten zijn binnen individuele 
vindplaatsen uitgevoerd en wat is de verdeling 

Periode IJzertijd - Romeinse tijd

6. In het archeologische bestand van De Nielt 
zijn twee gebouwclusters herkend, één weste-
lijke en één oostelijke (laatstgenoemde is gro-
tendeels verstoord). Beschrijf aan de hand van 

aardewerkcomplex en het vondstenspectrum 
sprake van bewoningscontinuïteit in de Romein-
se tijd? Is er sprake van bewoningscontinuïteit in 
de periode Midden-Laat-Romeinse tijd of is er 
een breuk in de bewoning aanwijsbaar? 

14 Natuursteen

G. Boreel
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14.1.3 Methode

Voorafgaand aan de uitwerking is tijdens het of-
fertetraject gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
het materiaal te bekijken. Op dat moment is een 
kwalitatieve scan uitgevoerd, waarbij de aard, om-
vang en conservering van de categorie natuur-
steen is ingeschat. Daarbij werd vastgesteld dat 
slechts een zeer klein percentage van het gevon-

-

moet bewust elders verzameld zijn. De (afgerond) 
hoekige vorm van veel van de onbewerkte frag-
menten wijst er daarnaast op dat ook dit natuur-
steen gebruikt is geweest op de vindplaats. Voor 
het onderzoek aan het natuursteen van De Nielt is 
daarom gekozen voor een werkwijze waarbij de 
nadruk wordt gelegd op het geheel als vondstca-
tegorie, in plaats op een selectie daarvan. 
Vooral het type natuursteen zegt iets over het ge-
bruik ervan. Per vondstnummer zijn daarom de 
aantallen sedimentair, magmatisch (in dit geval 
overwegend kwarts) en metamorf (overwegend 
kwartsiet en enkele fragmenten leisteen) ge-
steente vastgelegd. Binnen de categorie van het 
magmatische gesteente is de hoeveelheid kwarts 
apart geteld.
Naast type blijkt ook de vorm van het materiaal 
relevant. Per vondstnummer is het aantal hoekig, 
afgerond hoekig en afgerond materiaal geteld. 
Hoekig materiaal vertoont aan alle zijden scherpe 
breuken, afgerond hoekig materiaal laat naast de 
breuken ook een deel van het oorspronkelijke af-
geronde en/of verweerde oppervlak zien en afge-
rond materiaal vertoont geen breuken. Ter illus-
tratie kunnen de volgende voorbeelden worden 
genoemd. Vers uit groeves gewonnen natuur-
steen vertoont slechts breukvlakken en zou als 

-
gruisd steen zou in deze klasse vallen. Natuur-
steen uit rivieren is daarentegen volledig afge-
rond. Van dit afgeronde materiaal is tevens de 

(2 mm tot 63 mm) of blokken (groter dan 63 
mm).

-
legd hoeveel fragmenten sporen van bewerking 
of verbranding vertonen en/of als een artefact be-
schouwd mogen worden. Met betrekking tot de 
sporen van verbranding zijn twee goed waar-
neembare kenmerken vastgelegd als criteria. Ten 
eerste kan sprake zijn van duidelijke verkleuring 
of aanslag (rood, wit en/of zwart). Ten tweede 
kunnen stenen inwendig scheuren als gevolg van 

als gevolg van post-depositionele processen vaak 
wat open staan, waardoor ze goed zijn waar te 
nemen. Op basis van alleen deze criteria zal het 
percentage verbrand materiaal echter sterk on-

breukvormen van een groot deel van het (afge-
rond) hoekige materiaal. Dit kenmerk is echter 
minder eenduidig vast te stellen en kan daarom 
het beeld vertroebelen. 
Als laatste is in een opmerkingenveld vastgelegd 
of sprake is van tefriet, vuursteen, lydiet/radiola-
riet of leisteen. Tevens zijn hier de artefacten be-
schreven.

14.2  Resultaten

14.2.1 Het natuursteen van De Nielt

Ongeacht de datering van de sporen waar het 
uitkomt, kan het natuursteen van Cuijk-De Nielt 
als eenheid worden beschouwd en qua samen-
stelling en vorm worden vergeleken met natuur-

iets leren over de herkomst van het materiaal, 
de voorkeuren voor het type gesteente van de 
gebruikers, maar ook over het gebruik van het 
natuursteen.

weer voor een aantal eigenschappen van al het 
natuursteen van De Nielt, exclusief het tefriet. 
De hoeveelheden tefriet zijn weergegeven in ta-

-
maakt tussen de opgravingen van Becker & Van 
de Graaf en VUhbs. 
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Samenstelling, vorm en herkomst

Het natuursteen van Cuijk-De Nielt bestaat voor 
een belangrijk deel uit sedimentaire gesteentes 
(tussen de 74 en 76%). Daarnaast komt relatief 
veel kwarts (zowel gang- als restkwarts) voor en 
een verwaarloosbare hoeveelheid metamorf ge-

kwarts in beide opgravingen overeenkomt met 
het percentage magmatisch gesteente. Zoals 
reeds aangegeven is het magmatische gesteente 
tefriet apart gehouden van de rest, omdat hier-

van zeker is dat het geïmporteerd materiaal be-

bestaat het magmatische gesteente verder over-
wegend uit kwarts. 
Het grootste deel van het materiaal is afgerond 
of afgerond hoekig (terwijl riviergrind natuurlijk 
volledig is afgerond) en 80% of meer van de af-

stenen en keien’. Deze vaststelling doet vermoe-
den dat het meeste materiaal in de directe nabij-
heid van de vindplaats uit de pleistocene rivier-

Tabel 14.1  Cuijk-De Nielt. Aantallen en percentages van het natuursteen (tefriet is in 

deze tabel niet opgenomen; zie hiervoor tabel 14.2).

B & Vd G % VUhbs %

Aantal totaal 11487 3751

Aantal per type gesteente

Sedimentair 8457 74 75

Magmatisch (waarvan kwarts) 2633 (2 597) 23 (22.6) 709 (687)

Metamorf 299 3 4

Indet. 98 70 2

-
klasse

63 mm)
80 538 94

528 20 32 6

Aantal per vormklasse

Hoekig 4876 43

Afgerond hoekig 33 36

Afgerond 2888 25 549

Aantal bewerkte fragmenten

Artefact

Aantal verbranden fragmenten 705 6 1053 28

Tabel 14.2  Cuijk-De Nielt. Aantallen en percentage van het tefriet.

B & Vd G % VUhbs %

Tefriet totaal 30

Tefriet bewerkt 37 3 3
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terrassen is verzameld als grind, stenen, keien en 
blokken. Om dit vermoeden te staven is de sa-
menstelling vergeleken met grindtellingen van 

laat de samenstelling van het natuursteen zien 
-

tenheye. De telling in Grubbenvorst is uitge-
voerd bij grind (fractie 3-5mm) langs de Maas en 
die in Tiel bij grind (fractie 3-5mm) uit het in het 
holoceen afgedekte terras. Duidelijk is dat op De 
Nielt het percentage sedimentair gesteente ho-

-
danks het verschil in de getelde fractie van het 

de Leidsche Rijn laat zien dat het grind in kwarts-
gehalte varieert tussen 30% en 75%. Dit grind is 
ergens aan of nabij het oppervlak gewonnen uit 

 Voor het hoge 
percentage sedimentair gesteente op De Nielt 
zijn waarschijnlijk twee verklaringen. Aan de ene 
kant kunnen we aannemen dat men stenen 
(deels) selectief verzamelde. Te denken valt hier-
bij aan het verzamelen van silt- en zandstenen 
voor het gebruik als maal- en slijpgereedschap. 
Aan de andere kant moet bedacht worden dat 
het meeste hoekige materiaal uit zandsteen be-
staat, waardoor, als gevolg van bewerking, een 
oververtegenwoordiging is ontstaan van sedi-
mentair gesteente. Hierbij moet bijvoorbeeld 
gedacht worden aan het gebruik van stenen als 
kook- of haardstenen. Als gevolg van herhaalde-
lijke temperatuurswisselingen zullen vooral de 
poreuze stenen snel fragmenteren. 
Ondanks de het verschil in de samenstelling van 

-

op een lokale herkomst van het materiaal. Het 
lijkt erop dat voor de meeste doeleinden grind 
en keien als bulk werden verzameld. Voor meer 

-
gereedschap, zal eerder gezocht zijn naar speci-

door de tijd

-
ling van het natuursteen van de opgraving van 
Becker & Van de Graaf vergelijkbaar is met die 
van de VUhbs. Wél verschillend is de vorm van 

tussen het Neolithicum en de Vroege IJzertijd 
zijn verzameld. Het materiaal uit deze periode 

materiaal uit de jongere perioden. Het aandeel 

het hoekige materiaal bestaat uit zandsteen 
(niet uit de tabel op te maken) en vertoont spo-

tegenover 6% van de fragmenten voor de rest 
van de vindplaats. Deze getallen zeggen op zich-
zelf niets, vooral omdat de scheiding tussen de 
twee tijdsperioden niet gerelateerd is aan het 
gebruik van natuursteen, maar bepaald is door 

wel aangeven, is een richting waarin gedacht 
moet worden voor het interpreteren van het 
materiaal. Het verschil in vorm, samen met de 
grote hoeveelheid sporen van verbranding/ver-

prehistorie natuursteen werd aangewend voor 
het gebruik als haard- of kooksteen. 

-
ling binnen de categorie van het afgeronde na-
tuursteen. Hiervan is 94% niet groter dan 63 mm 
in de periode tussen het Neolithicum en de 
Vroege IJzertijd, tegenover 80% in de jongere 
perioden. Ook hier moet niet teveel waarde ge-
hecht worden aan de absolute getallen, maar 
vooral worden gekeken naar de richting waarin 

periode tussen de Midden-IJzertijd en de Ro-
meinse tijd naar het gebruik van grotere stenen. 
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14.2.2  Een overzicht van het bewerkte 

natuursteen

Van al het natuursteen dat te Cuijk-De Nielt is 

-
len en percentages van het bewerkte natuur-
steen. Tijdens de opgraving van Becker & Van de 
Graaf is 65% van de vondstnummers met be-
werkt materiaal uit sporen verzameld, terwijl 
35% uit vakken komt en niet aan sporen kon 
worden gekoppeld. Voor de opgraving van 

stamt 82% van het materiaal uit vakken. Dit ver-
schil kan worden verklaard door het feit dat Bec-

-

dieper gelegen vondstlagen in de depressie van 
 

weer per type artefact, verdeeld over de opgra-
vingen door de respectievelijke bedrijven.

Slijpgereedschap

blijkt dat de grootste groep artefacten bestaat 
uit slijpgereedschap (dertig stuks). Deze groep 
was echter dermate gefragmenteerd dat er niet 

-
menten kon worden vastgesteld dat het ging om 
wetstenen, slijpblokken of slijpstenen. De inde-
ling van slijpgereedschap is gebaseerd op de 

 Wetste-
nen zijn slijpstenen, welke klein genoeg zijn om 
uit de hand te gebruiken en welke meegenomen 
kunnen worden. Slijpblokken zijn daarentegen 

meerdere slijpvlakken. Niet mobiel zijn daaren-
tegen de veel grotere slijpstenen, welke verder 
worden onderverdeeld in draaiende en niet 
draaiende exemplaren.

Aambeelden en klopstenen

Voor de functie van de huidige stalen aambeel-
den en hamers werden in de (pre)historie stenen 

hard en massief object te zijn, waarop verschil-
lende materialen vervormd, gebroken of ver-
gruisd kunnen worden door een hamer of klop-
steen. Het contact tussen deze hamer of 
klopsteen en het aambeeld laat vaak klopsporen 
na. Op De Nielt zijn slechts drie stenen als aam-
beeld herkend, waarvan één uit een gedateerde 

-
tijd). Wel zijn er negentien klopstenen aange-

-
texten.

Wrijfstenen

Stenen die sporen vertonen van niet-natuurlijke 
verwering of slijtage, of niet-natuurlijk vlakken 
laten zien, kunnen worden geïnterpreteerd als 
wrijfstenen. Deze gebruikssporen wijzen op het 
wrijven of malen van zachte materialen, zoals 
hout, textiel, noten, zaden of bijvoorbeeld 
vruchten. Wrijfstenen konden in de hand wor-
den gehouden en over een ander oppervlak of 
object bewogen worden. Op De Nielt zijn vijf van 
dergelijke stenen gevonden, waarvan twee 

-
stig zijn.

Bouwmateriaal

Als bouwmateriaal worden en werden veel soor-
ten natuursteen gebruikt. Op De Nielt zijn slechts 
zeven fragmenten als bouwmateriaal herkend. 
Het gaat om een fragment lei als dakbedekking, 
een stukje kalkzandsteen met twee haakse vlak-
ken, een fragment grijsgroene zandsteen met 
kalkmortel, een fragment kalksteen met kalk-
mortel, een wigvormig blok van een onbekend 
materiaal en een stukje zandsteen dat waar-

decoratief bouwelement. Deze fragmenten zijn 

contexten. Uit een wél gedateerde context komt 
een fragment kalksteen, waarvan op het oog kan 
worden gezegd dat het een bioclastische kalk-
steen is. -
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    Voor een uitgebreide beschrijving van 

 

microscopische beschrijving van de 

 

 

 

werd veelvuldig gebruikt in de Romeinse tijd. 
-

stig is, dateert op basis van het aardewerk in de 
Bronstijd of IJzertijd. Aangezien in deze vroege 
periode geen gebruik werd gemaakt van derge-
lijk natuursteen, is het waarschijnlijker dat het 
prehistorische aardewerk in een jonger, waar-
schijnlijk Romeins spoor terecht is gekomen.

Maalstenen

In totaal zijn veertig fragmenten van maalstenen 
gevonden, alle gemaakt van tefriet.  Daarnaast 

-
aan geen bewerkingssporen konden worden 
herkend. Van deze stukken mag worden aange-
nomen dat in ieder geval het grootste deel af-
komstig is van maalstenen. De fragmenten 
tefriet vertegenwoordigen 7,6% van al het ge-
vonden natuursteen. De conservering van het 
materiaal is matig. De hoge fragmentatie is 
vooral het gevolg van verwering. 
Bij slechts 3% van de fragmenten konden dus 
bewerkingssporen worden herkend. Acht be-
werkte fragmenten van de opgraving door Bec-
ker & Van de Graaf komen uit gedateerde con-

sporen gekoppelde vakvondsten. Van de opgra-
ving van VUhbs stammen alle drie bewerkte 
fragmenten uit een gedateerde context. 
Naast maalstenen van tefriet zijn zes (fragmen-
ten van) niet-roterende zandstenen maalstenen 
herkend. Hiervan komen slechts twee exempla-
ren uit een gedateerde context.

Maalstenen kunnen in twee hoofdgroepen wor-
den verdeeld, de roterende en niet-roterende 
maalstenen. De vroegste maalstenen werden 

-
ten, zoals graniet, zandsteen en conglomeraat. 
Het korrelige oppervlak maakte dit materiaal ge-
schikt voor het gebruik als maalsteen. Pas in de 
Late Bronstijd werd natuursteen geïmporteerd 
om er maalstenen van te maken. Zo maakte 

-
stenen. Voor deze categorie maalstenen wordt 
de indeling gebruikt die is opgesteld door Van 
Heeringen en Joachim en later is uitgebreid door 

 
Vanaf de Late IJzertijd worden ook roterende 

maalsteen bestaat uit twee cilindrische stenen, 
waarvan de loper ronddraait over de ligger. Het 
maalvlak tussenbeide varieert in vorm van con-

-

de diameter van de steen, de dikte, de vorm en 

-
gisch kenmerk van maalstenen van tefriet is dat 
de diameter toeneemt met de tijd.
de diameters van de handmolens van ca. 35 cm 

Romeinse tijd. De maalstenen in Dorestad, ge-
dateerd van de 7e tot het midden van de 9e 
eeuw n.Chr., zijn niet groter dan ca. 50 cm en 
hebben een gemiddelde diameter van 48 cm.  
Ook in het vroeg-middeleeuwse Haithabu zijn ze 

Tabel 14.3  Cuijk-De Nielt. Aantallen en percentages bewerkt natuursteen en tefriet uit 

sporen en vakken.

B & Vd G % VUhbs %

Aantal vondstnummers 22

Aantal vondstnummers uit sporen 94 65 4

aantal vondstnummers uit vakken 35 82

Aantal bewerkte fragmenten

Aantal bewerkte fragmenten tefriet 37 3

Aantal bewerkt totaal 22 0,6
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chemische beschrijving van de 

een uitgebreide beschrijving van 

    Voor een beschrijving van het 

herkomstgebied, de winning van het 

materiaal en de bewerking ervan wordt 

niet groter dan 50 cm.820 De in Drenthe gevon-
den maalstenen uit de periode van de 9e tot en 

de 46 en 56 cm.  Naast de diameter van de ste-
nen is de randafwerking kenmerkend voor de 
Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Uit de Ro-
meinse tijd zijn veel lopers bekend met opstaan-
de randen langs de buitendiameter.822 In de Mid-
deleeuwen worden de lopers vooral rond het 
centrale asgat voorzien van een opstaande 
rand.823 Naast het ene fragment van een niet-
roterende maalsteen zijn alle overige bewerkte 

-
nen.
Alle gevonden fragmenten tefriet zijn donker-
grijs van kleur. Daarnaast hebben ze zonder uit-

-
lende grotere nieuw gevormde kristallen. Deze 
structuur is kenmerkend voor vulkanische ge-

-
laire, of blazige structuur. Beide structurele ei-

genschappen zijn een belangrijke reden voor het 
gebruik van tefriet als maalsteen. De afwezig-
heid van harde, grotere kristallen, zoals kwarts, 
voorkomt dat deze terecht komen in het uitein-

blazige structuur ervoor dat ondanks de slijtage 
als gevolg van gebruik, er steeds nieuwe scherpe 
randen van blazen aan het oppervlak komen te 

materiaal, bleek het zo nu en dan noodzakelijk 
de maalvlakken handmatig op te ruwen.824 

-
-

dacht. Uit deze regio stammen ook de tefrieten 
maalstenen van Dorestad.825 -
sche vergelijking van de op De Nielt gevonden 
fragmenten met materiaal uit het veronderstel-

Overig materiaal

Onder het overige materiaal konden drie andere 
typen artefacten worden herkend. Zo kon van 
één complete rolkei worden vastgesteld dat 

deze herhaaldelijk is opgewarmd en snel weer is 
afgekoeld. Daarnaast zijn vijf fragmenten oker 

sporen van bewerking worden herkend, maar 
omdat dit materiaal niet lokaal voorkomt, moet 
het zijn aangevoerd naar De Nielt. Als laatste 
wordt hier een zeer grote steen vermeld, die 
door Becker & Van de Graaf als mogelijke poer is 

stuk zandsteen werd onderin een paalkuil hori-

deze interpretatie juist is, aangezien de betref-
fende paalkuil niet tot een structuur behoort. 

Tabel 14.4  Cuijk-De Nielt. Aantallen per 

type artefact.

Type artefact B & Vd G VUhbs

Aambeeld 3 -

Aambeeld/slijpsteen -

Bouwmateriaal 4 3

6

-

Maalsteen 6 -

Oker 5 -

Onbekend 32 3

Poer -

Slijgereedschap 30 2

Slijpblok 3

Slijpsteen 7 -

Wetsteen 3

Wrijfsteen 5 -

37 3

Totaal 168 22
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14.2.3  Bewerkt natuursteen uit gedateerde 

contexten

Voor de analyse van het natuursteen zijn alle ar-
-

kozen om slechts die objecten te bespreken die 

deze manier wordt een zuiverder beeld ge-
schetst van het gebruik van natuursteen op de 
vindplaats en zijn de resultaten beter te vergelij-
ken met andere opgravingen. De locaties van 
vondsten en contexten is terug te vinden in af-

 
-

teerd als speciale depositie op basis van de aan-
tallen en de aard van de natuurstenen vondsten, 

speciale depositie verdient meer uitleg. We ge-
-

-
ties die bestaan uit dierlijk bot en/of andere 
vondsten waar de inhoud en/of de context an-
ders zijn dan wat er normaal gevonden wordt, 
als speciale deposities. Rituele deposities zijn 

-
ele context. Met ritueel wordt geformaliseerd 
gedrag bedoeld dat gedirigeerd is door regels, 
bedoeld om te communiceren met bovenmen-
selijke entiteiten, en/of om verandering van de 

omgeving af te dwingen of te voorkomen. Speci-
ale deposities zijn niet noodzakelijk ritueel.”826 

-
ria waaraan een depositie met dierlijk bot moet 
voldoen om geïnterpreteerd te kunnen worden 
als ‘ritueel’. Aangezien dergelijk werk voor an-

zal voor het natuursteen voornamelijk over ‘spe-

-

echter goed gelet te worden op patronen om 
speciale deposities te herkennen. Zo kan het na-
tuursteen op termijn een bijdrage leveren aan 
onze inzichten in het ritueel en de rol van het na-
tuursteen hierin. Op de volgende zaken wordt 

-
ten, verbrand natuursteen, bijzondere combina-
ties van artefacten, stenen en andere vondsten 
en bijzondere locaties van de deposities. Voor de 

speciale deposities besproken uit Lomm en Gel-
dermalsen-Hondsgemet.827 Voor eerstgenoemde 
vindplaats is ook vanuit het natuursteen naar 
speciale deposities is gekeken. Met betrekking 

-
ani.828 

Bronstijd

Uit de Bronstijd stammen drie fragmenten slijp-
gereedschap, vier klopstenen, één wrijfsteen 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cuijk B&vdG

Cuijk VUhbs

Kreftenheye Grubbenvorst

Kreftenheye Tiel

kwarts
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met klopsporen, één aambeeldje, één zandste-
-

ne fragmenten tefriet zonder bewerkingssporen. 
-

steen laat twee door slijpen gegladde vlakken 

basis van het aardewerk in de Late Bronstijd da-

slijpsteen komt uit een kuil (S36.6696, kuil 
25075) waaruit nog eens zeven niet bewerkte 

Bronstijd dateert. Het lijkt erop dat het fragment 

als wetsteen te dienen. 

uit kuil 25024 (S35.7443), samen met nog eens 
27 fragmenten onbewerkt natuursteen. Twee 
klopstenen zijn van zandsteen, één is van een 
grijze kwartsiet en de vierde is van vuursteen. De 
kuil is op basis van het aardewerk gedateerd in 
de Midden-Bronstijd. Zes onbewerkte fragmen-

tussen de vondsten van Becker & van de Graaf. 
Het resterende deel is vooral (afgerond) hoekig 
van vorm en drie fragmenten vertonen duidelijk 
sporen van verbranding. Het lijkt erop dat de 
klopstenen zich tussen voornamelijk sterk ge-
fragmenteerd en deels verbrand grind hebben 
bevonden. Het voorkomen van vier klopstenen 
in één context doet de vraag rijzen of hier sprake 
is van een speciale depositie. Het aardewerk uit 

scherven uit de Midden-Bronstijd B, waarvan 
-

-
stenen maakt dit een interpretatie als speciale 
depositie goed denkbaar.

-

werd samen met zes (afgerond) hoekige frag-
menten zandsteen gevonden. Hoewel aan geen 
van de fragmenten tefriet bewerkingssporen 
konden worden herkend, zijn deze waarschijnlijk 

roterende maalsteen.
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konden geen sporen van bewerking worden 
waargenomen, maar bekend is dat oker vooral 
in het Neolithicum werd gebruikt als kleurstof. 

Midden-Bronstijd. Van De Nielt is nóg een stuk 
oker bekend, maar deze komt uit een ongeda-

in de Midden- tot Late Bronstijd gedateerde 

3-V35.8260

2-V36.7612

1-V6.3880
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-
nen klopsteen, een aambeeldje van een stuk 
grind met windlak en klopsporen, een wrijfsteen 
met enkele klopsporen van een harde siltsteen 
en een deel van een zeer sterk en hol uitgesleten 
maalsteen, gemaakt van een grote rolkei van 
een harde zandsteen. Naast deze artefacten zijn 

-
melijk om (afgerond) hoekige fragmenten zand-

fragmenten vallen echter op. Allereerst een gro-
te afgerond hoekige rolkei van pegmatiet 
(V44.9770). Daarnaast zijn ook een groot frag-
ment van een zwerfsteen van graniet en een rol-
kei van zandsteen met aan een kant een zwart 
verweerd oppervlak opvallend (V44.9778). Het is 
onduidelijk hoe deze context geïnterpreteerd 
moet worden. 

Bronstijd/IJzertijd

nader gedateerd kunnen worden dan in de 
Bronstijd of IJzertijd. Het gaat om een fragment 
van een klopsteen, een fragment van een maal-
steen van tefriet, een deel van een aambeeld of 

slijpgereedschap, een wetsteen en nog een deel 
van slijpgereedschap. Het fragment klopsteen 

die als opslagsilo is geïnterpreteerd. Uit deze kuil 
stammen verder nog twee hoekige stukjes zand-
steen. De klopsteen is gemaakt uit een harde 

als gevolg van kloppen. Waarschijnlijk is de steen 
door gebruik gebroken en daarom afgedankt.

-
tie grind gevonden met daartussen een aam-
beeld, gemaakt van een rolkei van kwartsitische 

-
-

iets lichtere kleur dan de rest van de steen en het 
vlak is licht hol. Het grind waar het aambeeld 
tussen lag, lijkt als bulk te zijn verzameld. Al het 
materiaal is afgerond van vorm en bestaat voor 

hoe de concentratie geïnterpreteerd moet wor-
den. 

gevonden in een door Becker & Van de Graaf als 
natuurlijke verstoring geïnterpreteerd spoor 

-
fende spoor in de Bronstijd of IJzertijd. Naast de 
genoemde wetsteen komen er nog dertien (af-
gerond) hoekige fragmenten grind, waarvan vijf 
van kwarts, uit dit spoor. De wetsteen bestaat 
uit een fragment van een rolkei van een harde 
gelaagde siltsteen en laat nog twee haaks op el-
kaar staande slijpvlakjes zien. 

-

Het oorspronkelijke oppervlak lijkt geglad te zijn 
als gevolg van slijpen. Mogelijk is het stuk als 
slijpgereedschap gebruikt. Uit de kuil komt, wat 

-
rond hoekig stuk sedimentair gesteente. 
 
IJzertijd

Uit 23 sporen uit de IJzertijd stammen 29 na-
tuurstenen objecten die als artefact zijn gedeter-
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mineerd. Daaronder vallen zes wetstenen, drie 
fragmenten slijpgereedschap, twee slijpblokken, 
één slijpsteen/maalsteen, twee wrijfstenen, een 
werkblad, een klopsteen, zes fragmenten van 
maalstenen van tefriet, twee fragmenten van 
maalstenen van zandsteen en tien artefacten 
met onbekende functie.

veertien fragmenten natuursteen, waarvan één 
vondstnummer met acht fragmenten niet tussen 
het vondstmateriaal van Becker & Van de Graaf 

-
stenen (V8.649 en V8.947). Vondstnummer 

Beide vlakken vertonen metaalglans als gevolg 
van het gebruik als wetsteen. De andere wet-
steen is ook als rolkei verzameld en is rechthoe-

steen bestaat uit een kwartsitische zandsteen en 
is nauwelijks gebruikt. Slechts aan één van de 
lange zijkanten is wat metaalglans waar te ne-

is een rolkei die waarschijnlijk als klopsteen be-

klopsporen. Omdat de functie echter onzeker is, 
is het artefact als onbekend gedetermineerd. Uit 
hetzelfde vondstnummer komen voorts nog 
twee opvallend gevormde rolkeien van zand-

glad vlak en vertoont sporen van verbranding. 
Het is onduidelijk hoe dit vondstcomplex moet 
worden geïnterpreteerd, maar het feit dat er 
voornamelijk artefacten zijn gedeponeerd 
-waarvan twee nauwelijks gebruikt-, doet ver-
moeden dat het hier gaat om een speciale depo-
sitie. 
Verspreid over de vindplaats zijn nog eens tien 

wetstenen, twee slijpblokken, een slijpsteen en 
nog drie niet nader te determineren stukken 
slijpgereedschap. 

rechthoekige doorsnede is gevonden in een kuil 
-
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twee oorspronkelijke slijpvlakken. 

gaat om een eindfragment van een langwerpige, 
zandstenen wetsteen met een rechthoekige 

tien (afgerond) hoekige fragmenten natuur-
steen, waarvan zeven sporen hebben van ver-
branding. 

-
steen, gemaakt uit een rolkei van niet al te harde 

-
toont verkleuringen en scheuren die doen ver-
moeden dat deze verbrand is geweest. Uit de 

-
gerond) hoekige fragmenten grind en één rolkei. 
Verder bevat de kuil veel aardewerk, zodat deze 

van de Midden-IJzertijd. Op basis van het aarde-
werk wordt vermoed dat sprake is van een spe-
ciale depositie. 

-

doorsnede. Het stuk zandsteen is als rolkei ver-
zameld. De kuil, die eigenlijk meerdere kuilen 
omvat, dateert in de Vroege IJzertijd en bevat 
zeer veel verbrand aardewerk en leem. Vermoe-
delijk gaat het om een intentionele en speciale 
depositie (zie hoofdstuk 7, aardewerk). Uit de 
kuil komen nog eens 39 fragmenten natuur-

steen, waarvan twintig stuks tefriet en veertien 
stuks volledig afgeronde rolkeien. Slechts van 
twee afgerond hoekige fragmenten kan worden 

-

Twee slijpblokken zijn gevonden op verschillen-
de locaties binnen de vindplaats. Vondstnum-

Het slijpblok bestaat uit een wybervormige rol-
kei van zandsteen met één gegladde kant. Het 
artefact is gevonden samen met een als werk-
blad geïnterpreteerd stuk leisteen (V3.4429). Op 
de gladde kant van deze steen zijn krassen te 
herkennen die het gevolg zijn van gebruik. Het 

-
matige, langwerpige vorm en een afgerond 
rechthoekige doorsnede. De kuil dateert uit de 
Midden-IJzertijd en bevat, wat natuursteen be-

Revinienkwartsiet. 

kon niet worden geassocieerd met een spoor en 
is geadministreerd bij laag 53, de bioturbatie-

omtrek ervan onregelmatig langwerpig is. De 

steensoort is zandsteen met een beige tot grijze 
kleur en een okergele verweringskleur. Het ma-
teriaal is matig hard, poreus en bestaat uit matig 
afgeronde, goed gesorteerde korrels. De onder-
zijde van de steen laat een oorspronkelijk verwe-

-

hoekige vorm erop duiden dat deze bij de bron 
van het gesteente is verzameld; de steen is ge-
importeerd. Het genoemde verweringsvlak ver-
toont regelmatig verspreide, langwerpige putjes, 
die met een hard en spits voorwerp moeten zijn 
ingehakt. Onduidelijk is waartoe deze putjes 
hebben gediend, maar versiering behoort tot de 
mogelijkheden. De boven- of functionele zijde 
bestaat uit een licht concaaf vlak dat is geglad 
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door slijpen. In een hoek bevindt zich ook nog 

doorsnede, die wijst op gebruik voor het ruw 
slijpen van stompe hoeken. De rest van de kras-

-
bruikt om objecten rond te slijpen. Het materiaal 
van deze steen lijkt macroscopisch op enkele 
maalstenen die zijn gevonden in Lomm.829 Ook 
de okergeel verwerende zandsteen van deze 
vindplaats bestaat overwegend uit kwarts, maar 

-
sluitsels, zij het van zeer geringe afmetingen 

Lomm wordt verondersteld dat deze mogelijk 
zijn geïmporteerd uit Duitsland, uit de buurt van 

-
steen uit het laatstgenoemde gebied bevat ech-
ter glimmers, iets wat in de stenen van Lomm en 

-

-
text valt op dat de slijpsteen/maalsteen van De 

zie paragraaf 6.5.8). In deze uiterste zuidoost-
hoek van de vindplaats zijn geen sporen uit an-
dere perioden bekend. Te Lomm stammen de 
genoemde stenen uit ijzertijdcontexten. 
Drie fragmenten niet nader te determineren 

-

kwartsitische zandsteen en twee uit siltsteen. 
Delen van het oorspronkelijke oppervlak zijn ge-
glad door slijpen. 

-

Twee andere stenen zijn als wrijfsteen geïnter-

-
ten vlakje. De aard van de slijtage wijst in de 
richting van het gebruik op zachtere materialen. 

Deze wrijfsteen is het enige fragment natuur-

gedateerd kon worden dan in de IJzertijd. De an-
-

meld als grind van Revinienkwartsiet en gebruikt 
om zachte materialen mee te bewerken. De ruw 
kegelvormige steen is aan de basis sterk gepo-

-
schillende maalstenen. Twee daarvan bestaan 
uit zandsteen. Vondstnummer 7.4989 omvat 
een hoekig fragment van een maalvlak en een 
klein deel van de haaks daarop staande rand. Op 
basis van de aard van de slijtage van het vlak is 
op te maken dat deze steen gebruikt is om op te 
malen met behulp van een loper. De steen is af-
komstig uit een paalkuil (S7.3396) die niet nader 
dan de IJzertijd kan worden gedateerd. Van ver-
gelijkbare aard is het zandstenen fragment van 
een maalsteen (V37.6782) uit de vroege-ijzertijd-

maalvlak licht gehold door gebruik en zijn spo-
ren van verbranding te zien. De verbrande maal-
steen maakt deel uit van de intentionele deposi-
tie, die wordt gevormd door het geheel aan 

nog acht kleine (afgerond) hoekige fragmenten 
sedimentair gesteente en negen grote hoekige 
stukken van hetzelfde type uit het spoor. Beide 

-
stig van niet-roterende maalstenen.
Naast de zandstenen maalstenen zijn ook zes 
fragmenten van tefrieten maalstenen gevonden. 
Drie daarvan zijn fragmenten van niet-roterende 

de tweede in de Midden-IJzertijd en de laatste is 
niet nader te dateren dan de IJzertijd. Uit een 

-

deel van het maalvlak bewaard gebleven. Daar-
naast is één van de kopse uiteinden van de steen 
en een vlakke bodem haaks daarop bewaard ge-
bleven. Het maalvlak staat ongeveer in een hoek 
van 45 graden ten opzichte van de bodem, wat 



—

impliceert dat het maalvlak hol moet zijn ge-
weest. Dit stuk is vergelijkbaar met de typen van 

(rechthoekig in plaats van driehoekig). De niet-
roterende maalsteen uit de Midden-IJzertijd 

oorspronkelijk holle maalvlak is een deel bewaard 
gebleven. Uit de kuil komen nog eens 98 kleine 
fragmenten tefriet en 63 fragmenten van grind 
met een veelal (afgerond) hoekige vorm (92%). 
Vier fragmenten vertonen duidelijk sporen van 

-

dateren is dan de IJzertijd. Het gaat om een klein 
fragment, waarbij een deel van het maalvlak en 
een deel van het oorspronkelijk verweerde opper-
vlak herkenbaar zijn. Het stuk is te klein om iets te 
zeggen over het type; duidelijk is wel dat het een 
niet-roterende maalsteen is geweest.

van tefriet komt uit een spoor (S34.7682) dat 
niet nader te dateren is dan in de IJzertijd. Het 
gaat om een loper met twee concave vlakken, 
waarvan één door malen is geglad. De onder-
zijde vertoont beitelsporen. De steen had oor-

in de buitenrand een rechthoekig gat. In dit gat 

-
-

tweede roterende maalsteen van tefriet is ge-
vonden in een vondstconcentratie in werkput 34 
(S34.6072, V34.6778). Het aardewerk uit deze 
concentratie is te dateren in de IJzertijd en ook 
het type maalsteen lijkt hiermee in overeen-
stemming. Hoewel het door de sterke verwering 
moeilijk is om precies vast te stellen van welk 

gaan om een loper. De diameter wordt geschat 
op 35 cm en de maximale dikte is nu 6 cm. Het 
maalvlak is concaaf van vorm.
Als laatste zijn nog vier stukken gevonden waar-
van niet zeker is wat de functie ervan geweest is. 

Het gaat overwegend om rolkeien met enkele 
klopsporen of iets gladdere vlakjes, waarvan niet 
zeker is of zij iets zeggen over de functie ervan. 

Romeinse tijd

stammen vier klopstenen, zeven fragmenten 
slijpgereedschap, één slijpsteen, vijf wetstenen, 
één poer, vijf maalstenen van tefriet en vier arte-
facten met een onbekende functie. 
Vier klopstenen zijn gevonden in Romeinse con-
texten. 

als rolkei verzamelde steen van een harde soort 
zandsteen. Aan één van de punten zijn klopspo-
ren te herkennen en een deel van de punt is als 
gevolg van het gebruik afgebroken. De klop-
steen komt uit een Vroeg-Romeinse kuil 

-
meins spoor, is ook de klopsteen waarschijnlijk 
prehistorisch. 

Romeinse kuil (S35.9726). Het is een rolkei van 

punten vertonen klopsporen. Uit dezelfde kuil 
komt ook een klein fragment van een langwer-

-
fragmenteerd en alleen de breedte (3 cm) is nog 
te achterhalen. De wetsteen is vervaardigd uit 
donkergrijze fylliet, waarvan bekend is dat het in 
de Romeinse tijd vaak werd gebruikt voor wet-
stenen. De klopsteen kan in de Romeinse tijd 
zijn gebruikt, maar aangezien er ook prehisto-
risch aardewerk uit de kuil komt, kan de steen 
ook ouder zijn. 
Uit opnieuw een Midden-Romeinse kuil (25077, 
S36.6726) komt nog een klein fragment van een 
punt van een zandstenen klopsteen (V36.7802). 
De punt vertoont klopsporen, maar het frag-
ment is te klein om er verder iets over te zeggen. 
Uit dezelfde kuil komen nog eens twee kleine 
fragmenten zandsteen met resten van slijpvlak-
ken (V36.7337). De stenen zijn waarschijnlijk als 
gevolg van verbranding gesprongen. Dit beeld 
wordt ondersteund doordat vijf van de tien ste-
nen uit dit vondstnummer sporen van verbran-
ding vertonen.
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1-V37.14722 2-V37.14282

3-V34.8452
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In Romeinse contexten zijn zeven fragmenten 
van slijpgereedschap gevonden. Vondstnummer 
36.7337 werd hierboven reeds besproken bij kuil 
25077. Verder stamt uit een Romeinse kuil 

ander, onregelmatig gevormd stuk zandsteen 
vertoont twee geslepen vlakken en sporen van 

als rolkei verzameld en komt uit de wandgreppel 
van het Laat-Romeinse huis 8057 (S36.6788). Uit 
een paalkuil van het Midden-Romeinse huis 

plat, 5,5 cm dik stuk zandsteen (V40.8542). De 
beide parallelle zijden vertonen metaalglans als 
gevolg van het gebruik als slijpgereedschap. Het 
is onduidelijk hoe groot het artefact oorspronke-
lijk is geweest, maar waarschijnlijk moet het als 
slijpsteen worden geïnterpreteerd. Uit hetzelfde 
spoor komt een maalsteen van tefriet 
(V40.8544), welke hieronder zal worden bespro-

-

fragment van een zandstenen rolkei en is ge-

-

uit een niet nader dan de Romeinse tijd te date-

een fragment van het zeer glad gepolijste slijp-
vlak. Als laatste wordt een zeer grote slijpsteen 

-
steen en is aan twee kanten gebruikt. Op de foto 
is te zien dat aan één zijde de natuurlijke holling 
is gebruikt om in te slijpen. Ook de onderzijde is 
volledig geglad door gebruik. De steen is gebro-

Naast slijpgereedschap zijn nog vijf fragmenten 
van wetstenen gevonden. Het fragmentje don-

-
noemd en is gevonden in een Midden-Romeinse 
context. Uit dezelfde periode komt een recht-

gebruikt. Opvallend veel wetstenen zijn gevon-
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den in Laat-Romeinse contexten. Vondstnum-

huis 8022 komt een rechthoekige hard siltstenen 

dezelfde periode komt uit hutkom 9004 
-

steen van harde zandsteen, met oorspronkelijk 
een ovale doorsnede. Als gevolg van intensief 
gebruik is één kant vlak en glad geworden. Sa-

men met deze wetsteen werd voorts nog een 
min of meer ronde tot kegelvormige kei gevon-

deze kei is een glad gepolijst vlakje herkend. Mo-
gelijk gaat het om een wrijfsteentje, maar de 

door Becker & Van de Graaf in het veld als poer 

zich in horizontale positie, onderin een paalkuil 
-

sporen te herkennen en het is onduidelijk of ge-
noemde interpretatie juist is. 

4-V35.8659

3-V34.75211-V5.3405

2-V38.8083
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5-V32.10838

6-V37.14011
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Van tefriet zijn zes fragmenten van roterende 
maalstenen gevonden in Romeinse contexten. 
Drie van deze contexten dateren in de Midden-
Romeinse tijd en één in de Laat-Romeinse tijd. 

een niet aan een structuur gekoppelde paalkuil 
-

den gedateerd en is vergelijkbaar met vondst-

een loper met een diameter van ca. 40 cm en 
een opstaande rand. Het maalvlak bevindt zich 

tegenover de zijde met de opstaande rand en 
langs de buitenrand bevinden zich verticale stre-

-
zelfde periode, komt uit een paalkuil van huis 

slechts een deel van het centrale asgat bewaard 
gebleven, waarbij de oorspronkelijke diameter 

de aanzet van het oorspronkelijke maalvlak te 

7-V37.13738
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een randfragment van een ligger met een dikte 
van 6 cm. De diameter moet ongeveer 45 cm zijn 

-
nieuw uit een Midden-Romeinse context 

loper met een diameter van ca. 38 cm. Centraal 
is een deel van het asgat bewaard gebleven en 
de diameter hiervan moet ca. 5 cm zijn geweest. 
De afmeting en het type van de maalsteen doen 
echter eerder denken aan een datering in de Late 
IJzertijd. Het feit dat in de sporen van bijgebouw 

en Vroeg-Romeinse tijd is gevonden zou een 
dergelijk vermoeden kunnen ondersteunen. De 
vijfde maalsteen, een ligger met een diameter 
van 40 cm en een dikte aan de rand van 6 cm 

-
meinse context. Deze maalsteen komt uit een 

is concaaf-convex en centraal is het asgat be-
waard gebleven (diameter 4 cm). Langs de bui-

tenrand zijn verticale strepen met een beitel 
aangebracht; een bekend fenomeen bij Romein-
se maalstenen. Als laatste kan een maalsteen 
van tefriet met opstaande rand worden vermeld 

met aardewerk dat niet nader te dateren is dan 
de Bronstijd of IJzertijd. Naast het genoemde 
spoor ligt echter een vergelijkbare brandplek 

gedateerd. Beide brandplekken bevinden zich 
westelijk van huis 8044, met een datering in de 

-

buitenrand van 6 cm. Het maalvlak bevindt zich 
tegenover de kant met de opstaande rand. In de 
opstaande rand zit een uitsparing die iets te ma-
ken zal hebben gehad met de constructie die no-
dig was om de steen rond te laten draaien. De 
diameter, de geringe dikte van de steen en het 
feit dat het om een loper gaat, doen vermoeden 
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dat het hier een maalsteen uit de Romeinse tijd 
-

spit in het spoor terecht zijn gekomen. 
Als laatste worden vier artefacten genoemd, 
waarvan de functie niet duidelijk is. Het gaat om 
drie onregelmatig gevormde fragmenten van 
zandsteen en één fragment fylliet, alle met kleine 
resten van slijpvlakjes, krassen of wrijfsporen.830 

Middeleeuwen

Uit de Middeleeuwen is maar één gedateerd 
fragment natuursteen gevonden. Uit het vol-

uiteinde van een langwerpige wetsteen 
-

steen en had oorspronkelijk een afgerond recht-
hoekige doorsnede. De breedte is 3,5 cm, de res-

14.2.4 Bijzondere vondsten en contexten

-
ten. Naast het bewerkte natuursteen vallen ech-
ter ook vondsten en contexten van onbewerkt 
natuursteen op. Deze zullen hieronder worden 

steenconcentraties is een min of meer willekeu-

of meer. Gebleken is dat contexten met minder 

naar te dateren concentraties in de hoop dat 
deze meer leren over de aard van het verschijn-
sel. De locaties van vondsten en contexten is te-

Bijzondere vondsten en contexten van bewerkt 

natuursteen uit ongedateerde contexten

groot stuk bewerkt Belgisch hardsteen gevon-
-

geveer 40 x 20 x 20 cm en vertoont aan alle zij-

den beitelsporen. Hoewel in of rond het spoor 
verder geen vondsten zijn gedaan, dateert het 
stuk waarschijnlijk in de Romeinse tijd of in de 
Middeleeuwen. Voor deze periodes is immers 
bekend dat Belgisch hardsteen werd gebruikt. 

kwartsitische zandsteen is gevonden in paalkuil 
S35.7457. De steen is verzameld als een rolkei en 

van slijpen. De paalkuil kon niet worden geda-
teerd, maar ligt binnen huis 8023 en direct naast 
huis 8024. Gezien de ruimtelijke associatie met 
deze Romeinse huizen kan de slijpsteen mogelijk 
ook in de Romeinse tijd worden gedateerd.

-
kei en is aan één kant gebruikt. Deze zijde is ge-
glad, maar niet geheel vlak. Dit wijst erop dat dit 
stuk als slijpsteen is gebruikt. Bij het gebruik als 
maalsteen is de gebruikte zijde immers vlakker 
door gebruik van een wat grotere loper. De steen 

-
steen is gevonden in werkput 40, vak 26 

zadelkweern is waarschijnlijk gemaakt uit een 

verweerde oppervlak laat zien. Het maalvlak is 
concaaf van vorm en geglad door gebruik over 

-
rond rechthoekige vorm, de dwarsdoorsnede 

lengtedoorsnede van de onderzijde is rond. De 

volgens de indeling van Hörter.  Dit type wordt 
gedateerd in de periode tussen het Neolithicum 
en de Bronstijd. De context van de steen van De 
Nielt is echter onduidelijk.

kleur en een okerkleurige verweringskleur. Het 
stuk is afgerond hoekig van vorm en is waar-

   Het gaat om de vondstnummers 
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Tabel 14.5  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de speciale contexten met bewerkt natuursteen. 

Periode Spoor Structuur Vondstnummers Opmerkingen

Midden-Bronstijd 35.7443 25024 35.8260 4 klopstenen en 27 sterk gefragmenteerde en deels verbrande  
onbewerkte stenen

Midden- tot Late Bronstijd 25064 -
rond) hoekige en onbewerkte fragmenten natuursteen, waar-

zandsteen met zwart oppervlak

Vroege IJzertijd 37.6824 37.6782
speciale context o.b.v. aardewerk

Vroege tot Midden-IJzertijd 8.649 en 8.947

Midden-IJzertijd 26042

Midden-IJzertijd 26027 -
ciale context o.b.v. aardewerk

    

schijnlijk verzameld als zwerfsteen in buurt van 
de bron van het zandsteen. De lengte is 53 cm, 
de grootste breedte bedraagt 25 cm en de groot-

steen is geglad door slijpen en is licht hol. Bijna 
de gehele steen is aan deze kant gebruikt; 
slechts een klein deel bestaat uit het oorspron-
kelijk verweerde oppervlak. 

-
-
-

ode tussen het Neolithicum en de 
Midden-Bronstijd. Het gaat om een slijpblok van 

d). De steen is als rolkei verzameld, meet ca. 20 x 
8 x 8 cm, en is onregelmatig langwerpig van 
vorm. Aan één kant van de steen is een hol, zeer 
glad slijpvlak ontstaan. De ander zijden zijn ruw 
en onregelmatig van vorm. Opvallend zijn echter 
enkele kleine holtes langs de onderrand van het 
slijpvlak. Deze lijken bewust te zijn aangebracht 
en hadden mogelijk tot doel de grip op de steen 
te verbeteren. De gaten maken het in ieder geval 
mogelijk om de steen in een natuurlijke houding 
goed vast te houden.

Stenen bijlen

Neolithicum B tot het Midden-Neolithicum B 

(4900-3000 v.Chr.) en werd gevonden op de 
stort van werkput 37. Het is een rond-ovaalbijl 
met spitse top, waarvan de top echter is afge-
broken (niet langs de gelaagdheid van de steen). 
De bijl is gemaakt van een grijze, harde kwartsi-
tische zandsteen. De grootste lengte van de bijl 

-
schijnlijk is de bijl relatief kort van lengte ge-

wat waarschijnlijk natuurlijk van oorsprong is. 
De andere zijden vertonen sporen van pecking, 
waar overheen gepolijst is.

-
liet, waarvan de grootst bewaard gebleven leng-
te 6,7 cm bedraagt en de afstand van het boor-
gat tot de top 4,8 cm is. De bijl is 4,8 cm hoog en 

concave zijde. Op de convexe zijde zijn nog en-
kele sporen van het uitbreken van de boor zicht-
baar. Deze sporen zijn echter wel bijgewerkt en 
het geheel is gepolijst, hoewel deze polijsting 
minder sterk is op de concave zijde. 

Maalsteen met oker
In de laag stuifzand in werkput 48, waarin en 
waaronder een vuursteenconcentratie is gevon-
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-
ment van een maalsteen van lichtbruine zand-
steen gevonden. Op het resterende maalvlak 

een concentratie van vondsten (aardewerk en 
voornamelijk vuursteen), die op basis van het 
vuursteen te dateren is in het Laat-Neolithicum 
B of de Vroege Bronstijd.

Maalstenen van tefriet
In totaal zijn zes fragmenten maalsteen van 
tefriet gevonden zonder dateerbare context. Ta-

van deze artefacten. Alle stenen lijken Romeins 

te zijn, zeker de lopers met opstaande randen en 
verticale strepen langs de buitenrand. Drie van 

-

worden gedateerd. Voorts werden in werkput 
38, boven het Midden-Romeinse huis 8027, de 
vondstnummers 38.7906 en 38.7896 aangetrof-
fen. Beide stenen, een ligger en een loper, zijn 
ongeveer op dezelfde plek gevonden en hebben 
dezelfde diameter. Misschien hoorden deze lig-
ger en loper bij elkaar. 
Wetstenen van fylliet

zandstenen maalsteen met okerresten. 



—

in niet dateerbare context. Het zijn alle drie frag-
menten van wetstenen met een langwerpige 

-

7.3508 is eveneens een eindfragment van een 
langwerpige steen, met een resterende lengte 

-

1-V37.15004 2-V46.9897
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van de steen. Op het middendeel is deze steen 
smaller als gevolg van intensief gebruik. Langwer-
pige wetstenen van fylliet zijn bekend uit zowel 
Romeinse als middeleeuwse contexten.

Artefacten uit de depressie van zone 1
-

nen artefacten die door de VUhbs zijn gevonden 

eenduidig op type konden worden gedetermi-
neerd -waarvan twee uit gedateerde context- 
zijn reeds hierboven besproken en in de tabel 
aangeduid met een sterretje. De rest van de ar-
tefacten zijn voornamelijk kleine fragmenten 
met sporen van bewerking die wijzen in de rich-
ting van de aangegeven functie. Gezien de ge-
ringe afmetingen van de fragmenten, en het feit 
dat het grootste deel van de vondsten is ver-
spoeld of verplaatst, is deze assemblage niet 
verder beschreven. 

Bijzondere vondsten en contexten van onbe-

werkt natuursteen

Grind in mesolitische (haard)kuilen 25068 en 25069

haardkuil is geïnterpreteerd, is een grote hoe-

-
tuursteen gevonden, waarvan 39% volledig is 

grind is meer dan 83% kwarts. De rest van het 
materiaal is afgerond hoekig van vorm, wat 
duidt op fragmentatie, waarschijnlijk als gevolg 
van verbranding. Mogelijk is het grind gebruikt 
als bekleding van de haardkuil.
Uit een andere mesolithische kuil (kuil 25069; 

kwarts bestaat. De rest van het materiaal is (af-
gerond) hoekig van vorm, wat wederom duidt 
op fragmentatie, mogelijk als gevolg van ver-
branding. Hiervan zijn echter geen sporen her-
kend.

Tabel 14.6  Cuijk-De Nielt. Overzicht van roterende maalstenen van tefriet uit niet gedateerde contexten.

Vnr Spoor Vlak/laag Vak Type Datering Diameter (cm) Maximale dikte 
(cm)

Opmerkingen

8 ligger wrs. Romeins 32,5 5 convex maalvlak; asdiameter 
4 cm

38.7906 - ligger wrs. Romeins 42 5,5 klein deel asgat bewaard; 
resten van verticale strepen 
op buitenrand

38.7896 - loper Romeins ca. 42 4,5 fragment van buitenrand 
met opstaande rand; concaaf 
maalvlak; geen asgat

90.7497 - 52 33 ligger wrs. Romeins ca. 45 4 concaaf maalvlak; geen as-
gat; verticale strepen op bui-
tenrand

- 52 32 loper Romeins ca. 42 6 fragment van buitenrand 
met opstaande rand; concaaf 
maalvlak; fragment van gat 
in buitenrand voor bevesti-
ging ring of handvat; geen 
asgat

- 52 534 loper Romeins ca. 45 3,5 fragment van buitenrand 
met opstaande rand; recht 
maalvlak; geen asgat; verti-
cale strepen op buitenrand
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Steenconcentraties in kuilen uit de Bronstijd
-

-
stig. Dit complex werd hierboven reeds bespro-
ken bij het bewerkte natuursteen. Uit een andere 
kuil (kuil 25063) is een vergelijkbare hoeveelheid 

832 -
menten voornamelijk (afgerond) hoekig grind 
(samen 95%) bestaande uit vooral zandsteen en 
slechts tien fragmenten kwarts. Van elf stuks kon 
worden vastgesteld dat deze zijn verbrand. Het 
lijkt erop dat dit complex vooral bestaat uit de 
resten van gesprongen kookstenen. Twee an-
dere steenconcentraties uit deze periode zijn ge-

-
menten). Op enkele fragmenten na bestaat het 
materiaal uit kleine (afgerond) hoekige fragmen-
ten die bijna allemaal verbrand zijn. Het grootste 

-
sis van de sterke fragmentatie en de duidelijke 
verbranding, wordt verondersteld dat het gaat 
om haard- en/of kookstenen. De kuilen worden 
geïnterpreteerd als opslagsilo’s en het meeste 

-
combineerd met de waarneming dat het aarde-
werk uit de kuilen niet is verbrand, wordt het 

opstaande randen en liggers. 
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gedeponeerd in de in onbruik geraakte opslag-
silo. 
Alle hier besproken steenconcentraties uit de 
Bronstijd komen voor in een cluster die zich uit-

van de concentraties in de kuilen 25058 en 
25063 lijkt sprake te zijn van afval, terwijl in het 
geval van kuil 25064 duidelijk sprake is van een 
speciale depositie. Het is echter ook mogelijk dat 
speciale deposities samen voorkomen met af-
valdeposities.

Steenconcentraties in kuilen uit de IJzertijd
Ook uit de IJzertijd zijn steenconcentraties be-

de Vroege IJzertijd, komen in totaal 223 frag-
menten natuursteen. Hiervan bestaat een groot 

cm in doorsnede). De rest is (afgerond) hoekig 
van vorm. Slechts elf fragmenten vertonen spo-
ren van verbranding. Het is niet duidelijk hoe 
deze context moet worden geïnterpreteerd. Het 

-
afval en ook de stenen bevonden zich vooral in 

deze kuil met afval.
Uit de overgang van de Vroege IJzertijd naar de 
Midden-IJzertijd stamt bijgebouw 9007 

-
rond hoekige fragmenten zandsteen (meerdere 
vondstnummers). Bijna alle stukken (89%) ver-
tonen sporen van verbranding. Waarschijnlijk 
gaat het hier om resten van haard- en/of kook-
stenen.
Verder zijn uit de Midden-IJzertijd twee natuur-
steenconcentraties bekend. Uit kuil 25042 

-
tien stukken kwarts na, bestaat het volledige 
complex uit zandsteen. Waarschijnlijk gaat het 

-

herkend als fragment van een niet-roterende 
maalsteen en werd al besproken bij het bewerk-
te natuursteen. Van het sedimentaire gesteente 

-
rond) hoekige vorm en bij slechts vier stuks kon-
den sporen van verbranding worden vastgesteld. 
Waarschijnlijk zijn de vele fragmenten tefriet de-

afval of als intentionele depositie moet worden 
beschouwd is niet te zeggen. 

-

Tabel 14.7  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de  

natuurstenen artefacten uit de depressie 

van zone 1. De met een sterretje aangege-

ven vondstnummers worden verder be-

sproken in de tekst.

Vnr Spoor N Type artefact

88.3 maalsteen

onbekend

88.43 wetsteen

90.48 wetsteen

94.27 bouwmateriaal

92.26 afslag

95.29 95.3 wetsteen

98.40 onbekend

98.42 klopsteen

90.49 90.3 slijpgereedschap

kooksteen

88.53 maalsteen

maalsteen

99.79 bouwmateriaal

klopsteen

slijpblok

slijpgereedschap

73 onbekend

34 klopsteen

239 klopsteen

246 bouwmateriaal

39 klopsteen
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fragmenten aardewerk, die niet nader te dateren 
zijn dan in de IJzertijd. Wel komt er bijzonder 

-
gerond) hoekige fragmenten zandsteen. Geen 
van deze stukken vertoont sporen van verbran-

-

bewust zijn gefragmenteerd.

Steenconcentraties in kuilen uit de Romeinse tijd
Twee steenconcentraties kunnen in de Romeinse 
tijd worden gedateerd. Uit een als haardkuil ge-
interpreteerde kuil (S38.7036) van het Midden-
Romeinse huis 8027 komen 83 stukken grind, 

verbranding waargenomen. Hoewel het voor de 

haardkuil, is het vreemd dat verbrandingssporen 
ontbreken. Dit laatste kan echter worden ver-
klaard aan de hand van het hoge percentage 
kwarts; een steensoort die minder gevoelig is 
voor verbranding bij lagere temperaturen. 

-

niet nader worden gedateerd dan de Romeinse 
tijd, maar kan op basis van ligging mogelijk met 

-
-

nen (V6.3823 en V6.3824) bestaat voornamelijk 
(80%) uit grote afgeronde rolkeien (8-20 cm). 
Hierbij gaat het om 32 stuks kwarts, 93 stuks se-

-
steente. Twaalf stenen vertonen sporen van ver-
branding. Het is onduidelijk hoe de concentratie 
moet worden geïnterpreteerd. Wel is duidelijk 

-
zameld. 

Onbewerkte stenen en steenconcentraties uit niet geda-
teerde contexten

-

geassocieerd met enkele stenen net ten noorden 

-

tussen het vondstmateriaal van Becker & Van de 

Graaf. De afmetingen van ca. 65 x 40 x 20 cm 
konden wel worden gereconstrueerd op basis 
van de foto’s. De steen is horizontaal aangetrof-
fen in wat Becker & Van de Graaf als C-horizont 

niet vastgesteld. Op basis van de coupes door 
bovenliggende sporen, is vastgesteld dat de 
steen niet geassocieerd kan worden met boven-

het Romeinse huis 8024. Het is waarschijnlijk dat 
de steen wel in een spoor ligt, maar dat deze niet 
meer te herkennen was. Iets meer dan een me-

veertien fragmenten natuursteen. De meeste 
hiervan (elf stuks) zijn afgerond van vorm en ne-
gen stuks zijn groter dan 63 mm in doorsnede. 
Bij maar liefst zes stuks gaat het om kwartsiet. 

-
kleurd en sterk verweerd is, waarbij het lijkt alsof 
deze zijde als loopoppervlak is gebruikt. De 

hoofdstuk 5) kan worden gesteld dat de stenen 
moeten zijn ingegraven in plaats van oversto-

Romeinse tijd.
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context echter onduidelijk.
-

der bewerkingssporen komt uit vak 22 van werk-

net onder laag 52. Pas op vlak 2 zijn, onder de 

mogelijk met de genoemde steen kunnen wor-

-
ter geen vondsten. De steen bestaat uit een zeer 
grove zandsteen met een wisselende korrel-

-
spronkelijke verweerde oppervlak, wat er, samen 

van het gesteente. Waar deze bron gezocht moet 
worden is echter niet duidelijk. 
Naast natuursteen werden op De Nielt ook drie 
fragmenten moerasijzererts gevonden. Vondst-

-
kig blok van ongeveer 30 cm doorsnede. Het 

klein afgerond fragment gevonden in vak 9 van 
werkput 53, binnen de cultuurlaag 52 

-

fragmenten moerasijzererts is te klein om uit-
spraken te doen over de herkomst en functie er-
van. Verondersteld wordt dat het materiaal is 
verzameld in de lagere delen van het landschap, 

-
pen, waar het van nature voorkomt. Mogelijk is 
de erts verzameld ten behoeve van ijzerproduc-
tie. Zo wijst een ijzerproductieslak uit een Vroeg-

in de richting van ijzerproductie op De Nielt in de 
Romeinse tijd. 

14.3  Discussie

Het natuursteen van Cuijk-De Nielt vormt een 
-

-

stuks sporen van bewerking vertonen. Van al het 

verder opvalt, is dat driekwart van het materiaal 
(steeds zonder het tefriet meegerekend) bestaat 
uit sedimentair gesteente, voornamelijk zand-
steen. De rest bestaat uit kwarts en een klein 
deel uit metamorfe gesteenten, zoals kwartsiet. 
Op basis van vergelijking met de natuurlijke 

-
heye, die rond De Nielt zal hebben gedagzoomd, 
komt het beeld naar voren dat men in de peri-
ode van het Neolithicum tot in de Romeinse tijd 

-

deel van het afgeronde natuursteen (80%) be-
staat uit grind (tot 63 mm groot) en de rest be-
staat uit grotere rolkeien. Wat opvalt is dat het 
aandeel sedimentair gesteente groter is dan bij 

worden verklaard aan de hand van de mogelijk 
selectieve verzamelwijze door de bewoners van 
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De Nielt. Anderzijds speelt fragmentatie als ge-
volg van bijvoorbeeld het gebruik als kooksteen 
een rol. Hierdoor is vooral zandsteen oververte-
genwoordigd. 
Voor de analyse van het natuursteen zijn de 
vondsten uit de onderzoeken door Becker & Van 
de Graaf en VUhbs apart gehouden. Laatstge-

-
graven, waarin vooral lagen en vondsten uit de 
periode tussen het Neolithicum en de Vroege 

-

vindplaats, waar ook jongere perioden zijn ver-
tegenwoordigd, dringt zich op. Zo is in de de-

-
riaal hoger en het percentage afgerond 
materiaal lager dan op de rest van de vindplaats. 
Ook het percentage verbrande fragmenten ligt 
hier aanzienlijk hoger. Verondersteld wordt dat 
deze verschillen erop wijzen dat activiteiten die 
leiden tot de fragmentatie van stenen in de 
vroege perioden belangrijker waren dan in de 
latere. Hierbij kan gedacht worden aan het ge-
bruik van natuursteen als haard- of kookstenen, 
maar ook aan intentionele fragmentatie voor 
bijvoorbeeld de magering van aardewerk.
Met betrekking tot het bewerkte natuursteen 
valt op dat in alle perioden gebruik is gemaakt 
van maalstenen, slijpgereedschap, klop- en 
wrijfstenen en aambeelden. Dit zijn allemaal ge-
reedschappen die duiden op huishoudelijke en 
agrarische activiteiten. Maalstenen werden ge-
bruikt voor het malen van graan, zaden of vruch-

bijvoorbeeld oker als kleurstof. Slijpgereedschap 
werd zowel in de huishouding als bij agrarische 
activiteiten gebruikt om voornamelijk metalen 

-
ten worden vergeleken met de huidige hamers, 
en kunnen voor een reeks aan doelen worden in-
gezet. Bij wrijfstenen gaat het soms om lopers 
van niet-roterende maalstenen, hoewel ze ook 
zijn gebruikt om organische materialen te glad-
den of te verdichten. Aambeelden zijn voorname-

Door vooral te kijken naar artefacten uit goed 
gedateerde contexten kan ook een beeld wor-
den verkregen van de manieren waarop natuur-

steen werd gebruikt in de verschillende 

Zo blijkt bijvoorbeeld dat het beeld van de typen 
maalstenen van De Nielt overeenkomt met de 
typologie die hier momenteel voor bestaat. Uit 
de Bronstijd zijn alleen niet-roterende maalste-

-
sen het Laat Neolithicum B en de Vroege Brons-
tijd en bevat resten van oker. Dat tefriet in de 
Bronstijd al wel voorhanden was blijkt uit de 

-
ode. Bij dit materiaal konden echter geen vor-
men meer worden herkend. Uit de Vroege IJzer-
tijd zijn ook alleen niet-roterende maalstenen 
bekend, waarvan één van tefriet en één van 
zandsteen. Twee andere niet-roterende maal-
stenen, wederom één van tefriet en één van 
zandsteen, dateren uit de Midden-IJzertijd. Wat 
opvalt aan deze niet-roterende prehistorische 
maalstenen is dat in de meeste gevallen gebruik 
is gemaakt van voorhanden zijnde rolkeien. 
Slechts een enkele maalsteen van zandsteen, zo-

geïmporteerd van een onbekende locatie. Het 
stuk dateert ergens in de Midden- of Late IJzer-

van de bron van het materiaal. Hetzelfde geldt 
voor de zadelkweernen van tefriet uit de Vroege 
en Midden-IJzertijd. De vorm van deze kweer-
nen is dan ook eerder bepaald door de voorhan-
den zijnde steen dan door de wensen van de ge-
bruikers. 
In de IJzertijd doen ook de roterende maalste-
nen hun intrede, maar helaas kunnen de op De 

-
teerd worden dan in de gehele IJzertijd. Deze ro-
terende maalstenen hebben een bi-concave 
doorsnede en een diameter die niet groter is dan 
40 cm; beide kenmerkend voor de periode van 
de Midden- of Late IJzertijd. De meeste aange-

maalstenen waarvan de lopers opstaande ran-
den hebben langs de buitenrand en vaak verti-
cale strepen als versiering over diezelfde rand. 
De diameter van deze stenen varieert tussen 40 
en 45 cm. 
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steenconcentraties en speciale deposities. Som-
mige concentraties zijn als zodanig herkend in 
het veld, andere vallen op door de hoge aantal-

geselecteerd op basis van het minimum van vijf-
tig fragmenten en de goede dateerbaarheid van 
het overige vondstmateriaal. Daarbij is de ver-
scheidenheid aan soorten concentraties opval-
lend. Sommige assemblages zijn functioneel van 
aard, andere meer ritueel. Zo werd in twee me-

kuilen. In bronstijdcontexten zijn concentraties 
-

-
facten kan echter wel als speciale depositie wor-

bij vier klopstenen uit kuil 25024 lijkt het te gaan 
om een speciale depositie, terwijl de kuil ook 27 
fragmenten onbewerkt afgerond hoekig natuur-
steen bevat. In dit laatste geval lijkt afvaldeposi-
tie samen te gaan met een speciale depositie. 
Uit de Romeinse tijd stamt een haardkuil 
(S38.7036 uit huis 8027) met verbrande stenen 
en een kuil (S6.546), waarin vrijwel alleen gro-
tere rolkeien voorkomen, waarvan een deel is 
verbrand. Steenconcentraties komen dus in ver-
schillende vormen voor en hebben verschillende 

-
neerd, een deel zal onderdeel hebben uitge-
maakt van (haard)structuren en weer een ander 

-
had. Het blijkt dat speciale deposities samen 
kunnen gaan met afvaldeposities en dat het on-

duidelijk is. Bij de interpretatie van dit soort con-
texten is van belang om de resultaten van ver-
schillende specialismen te combineren. Meestal 
is het namelijk niet mogelijk om alleen op basis 
van het natuursteen te zeggen of het gaat om 
een speciale depositie. Daarnaast kan de analyse 
van het natuursteen bijdragen aan de interpre-

De geanalyseerde assemblage natuursteen biedt 
geen aanleiding om te vermoeden dat bepaalde 
steensoorten een bijzondere rol hebben ge-
speeld op De Nielt. Op sommige andere sites, 

zoals te Lomm, was hiervan wel sprake.833

Met betrekking tot de ruimtelijke spreiding van 
het natuursteen kunnen niet veel conclusies 

spreiding van het aantal fragmenten natuur-
steen op De Nielt. Uit deze kaart komt het beeld 

-
-

ren. Het beeld wordt daarbij echter wel verte-
kend door enkele steenconcentraties, waarvan 

-
lijk cluster is aan te wijzen in de noordoostelijke 
hoek van De Nielt, ter plaatse van de depressie 

VUhbs hier meerdere afgedekte prehistorische 

 

14.4  Conclusie

Hieronder zullen de bijdragen die de analyse van 
-

woording van de vraagstellingen beknopt en 

Algemene onderzoeksvragen

4. Wat is de precieze aard van de archeologische sporen 
en resten en tot welke complextype(n) kunnen ze wor-

sporen van grafmonumenten, deposities of akkers aan-
wezig en uit welke periode(n) dateren deze sporen?

-
leverd voor grafmonumenten. Wél zijn speciale 

uit de Bronstijd en de IJzertijd. In de depressie 

afgedekte vondstlagen uit de periode tussen het 
Neolithicum en de Vroege IJzertijd. Dit materiaal 
is echter sterk verspreid en gefragmenteerd aan-

zwerfvuil in cultuurlagen terecht is gekomen. 

7. Wat is de conservering van verschillende materiaalca-
tegorieën, inclusief eventueel aanwezig archeobotanisch 
en zoölogisch materiaal?
Het natuursteen is overwegend zeer goed ge-
conserveerd; slechts het tefriet is minder goed 
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geconserveerd. Dit materiaal is immers zeer ge-
voelig voor verwering.

Periode Meso- en Neolithicum 

4. Zijn er in de sporen en lagen anorganische vondsten 
en verkoolde of verbrande organische resten aanwezig? 
Wat is de fysieke kwaliteit, aard en ouderdom van de 
vondsten? Wat is de aard en conservering van de orga-
nische resten in de sporen en onderscheiden lagen?
Uit deze periode zijn, naast twee mesolithische 
kuilen, vooral vondstlagen opgegraven in de de-

een grote hoeveelheid grind gevonden dat deels 

verbranding. Verder is dit grind goed geconser-
veerd. Uit de afgedekte vondstlagen in de de-
pressie stamt ook veel natuursteen, maar dit is 
moeilijk te dateren, omdat uit de fysisch-geo-

verder geen dateerbare natuurstenen artefacten 
in deze lagen gevonden. 

6. Hoe moet de aanwezigheid van de vondsten (orga-
nisch en anorganisch) binnen verschillende lagen geïn-
terpreteerd worden? Zijn de vondsten het resultaat van 
bewoning, beakkering of andere vormen van gebruik 
zoals afvaldumps of een combinatie daarvan; wat is de 
aard van de site(s) en welke activiteiten zijn er uitge-
voerd?
De veronderstelling is dat de vondsten in de af-

terecht zijn gekomen door een combinatie van 
hellingprocessen, afvaldump en bemesting. Het 
verspreid voorkomen van het sterk gefragmen-
teerd natuursteen lijkt dit beeld te ondersteu-
nen. Op basis van het natuursteen uit deze zone 
kunnen geen andere conclusies worden getrok-
ken met betrekking tot de aard van de vind-
plaats of de activiteiten die daar hebben plaats-
gevonden.

8. Met betrekking tot het Midden- en Laat-Neolithi-
cum: wat zijn de artefactspectra uit deze periode? Is er 

-
blages binnen het beeld dat we hebben van neolithische 
sites in Zuid-Nederland en het rivierengebied en het 
door Leo Verhart gereconstrueerde model van neolithi-
sering (contactnetwerken)?
Uit deze periode stammen twee stenen bijlen 
zonder dateerbare context. De oudste dateert 
uit het Vroeg-Neolithicum B tot het Midden-

met spitse top. De tweede bijl behoort tot de 
-

Periode Bronstijd – Vroege IJzertijd

3. Welke activiteiten zijn binnen individuele vindplaat-
sen uitgevoerd en wat is de verdeling daarvan binnen de 

Het natuursteen wijst in de richting van huishou-
-

tefacten zijn vooral maalstenen, slijpgereed-
schap, aambeelden en klop- en wrijfstenen 
vertegenwoordigd. De ruimtelijke spreiding er-
van is sterk gerelateerd aan die van de nederzet-
tingssporen.

Periode IJzertijd – Romeinse tijd

6. In het archeologische bestand van De Nielt zijn twee 
gebouwclusters herkend, één westelijke en één ooste-
lijke (laatstgenoemde is grotendeels verstoord). Be-
schrijf aan de hand van de materiële cultuur de ontwik-

van het aardewerkcomplex en het vondstenspectrum 
sprake van bewoningscontinuïteit in de Romeinse tijd? 
Is er sprake van bewoningscontinuïteit in de periode 
Midden-Laat-Romeinse tijd of is er een breuk in de be-
woning aanwijsbaar? 

dat sprake is van twee verschillende nederzet-
tingen. Ook kunnen op basis van het natuur-
steen geen uitspraken worden gedaan over be-
woningscontinuïteit, dan wel het bestaan van 
bewoningshiaten.  
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15.1  Inleiding

-
ten die tijdens het onderzoek op De Nielt zijn 

van Becker & Van de Graaf en VUhbs is daarbij 
zoveel mogelijk als één geheel besproken. Waar 
wel onderscheid is gemaakt tussen beide opgra-
vingen is de opgravende partij expliciet ge-
noemd. De onderstaande analyse bestaat uit 

-
sche analyse van het vuursteenmateriaal, uitge-
voerd door Izabel Devriendt, en een gebruiks-
sporenonderzoek van het vuursteen, uitgevoerd 
door Annemieke Verbaas. 

15.2   Typo-chronologisch onderzoek van 

het vuursteen

I. Devriendt

15.2.1 Inleiding

-
steen opgegraven, waarvan 2.056 antropogeen 

stukken vuursteen (vorststukken). Alle 2.056 ar-
tefacten werden geselecteerd om in detail be-

zijn na het waarderingsonderzoek niet verder 
bestudeerd. 

-

Algemene onderzoeksvragen

2. Wat is de horizontale en verticale verspreiding 
van de archeologische resten? Is het mogelijk 
afzonderlijke (en in tijd begrensde) vindplaatsen 
en/of complextypen ruimtelijk te begrenzen op 
basis van de sporen en/of het materiaal?
3. Wat is de ruimtelijke samenhang tussen de 
onderscheiden vindplaatsen en/of complexty-
pen?
4. Wat is de precieze aard van de archeologische 
sporen en resten en tot welke complextype(n) 

kunnen ze worden gerekend? Zijn behalve ne-
-

menten, deposities of akkers aanwezig en uit 
welke periode(n) dateren deze sporen?
5. Welke betekenis kan worden gehecht aan het 
(verspreid) voorkomen van vuurstenen artefac-
ten in het plangebied? Zijn vuurstenen artefac-
ten geassocieerd met grondsporen en/of 
vondstmateriaal en wat is de aard en datering 
van deze grondsporen?
7. Wat is de conservering van verschillende ma-

archeobotanisch en zoölogisch materiaal?
8. Wat is de relatie tussen enerzijds de aan- en 
afwezigheid, aard en fysieke kwaliteit van ar-
cheologische sporen en resten en anderzijds 

etc.)? Wat is de relatie tussen de hogere en la-
gere delen van de terreinen?

-
schap van De Nielt in termen van het gebruik en 
de ontwikkeling van het gebied over de lange 
termijn (vanaf de Vroege Prehistorie t/m de Ro-
meinse periode)? Wat zijn de constante en 
‘zwervende’ elementen in het landschap, hoe is 
hun samenhang en op welke wijze zijn constante 

grafveld) bepalend geweest voor de inrichting 
van het landschap?

dan wel in gebruik is geweest? Indien dit het ge-
val is, is hiervoor dan een verklaring te geven?

Periode Meso- en Neolithicum

oppervlak van De Nielt een gelaagdheid of stra-

dan en wat is de aard ervan? Hierbij dient met 
name aandacht te zijn voor de lithogenese, li-
thologie, bodemvorming en bodemverstoring 
van de onderscheiden lagen, met name in relatie 

-
gische resten. In hoeverre is er een ruimtelijke 
variatie in het voorkomen (aantal, diepteligging 
en dikte) en conservering van de diverse ‘lagen’ 
aanwezig?
2. Zijn er in gebieden met geclusterd neolithisch 
vondstmateriaal aanwijzingen voor sporen en 

15 Vuursteen

I.Devriendt & A. Verbaas
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   De gegevens uit dit onderzoek zijn 

ingevoerd in een Access database 

 

structuren uit het Neolithicum?
* 3. Zijn er in de onderscheiden lagen grondspo-
ren aanwezig, zo ja, om wat voor sporen gaat 
het dan? Vormen de sporen onderdeel van struc-
turen? Indien geen grondsporen worden waar-
genomen, zijn er dan redenen (bijvoorbeeld 
clusters van vondstmateriaal), die wijzen op de 
aanwezigheid van niet langer zichtbare (bijvoor-
beeld verbruinde) sporen? Wat zijn de oorzaken 
van eventuele goede of slechte spoorzichtbaar-
heid?
* 4. Zijn er in de sporen en lagen anorganische 
vondsten en verkoolde of verbrande organische 
resten aanwezig? Wat is de fysieke kwaliteit, 
aard en ouderdom van de vondsten?
5. Wat is de omvang (horizontaal en verticaal) 
van de vindplaats (en), in relatie tot de 

6. Hoe moet de aanwezigheid van de vondsten 
(organisch en anorganisch) binnen verschillende 
lagen geïnterpreteerd worden? Zijn de vondsten 
het resultaat van bewoning, beakkering of an-
dere vormen van gebruik zoals afvaldumps of 
een combinatie daarvan; wat is de aard van de 
site(s) en welke activiteiten zijn er uitgevoerd?
7. Wat is de ruimtelijke indeling van (activiteiten-
gebieden binnen) de site?
8. Met betrekking tot het Midden- en Laat-Neo-

-

de artefactassemblages binnen het beeld dat we 
hebben van neolithische sites in Zuid-Nederland 
en het rivierengebied en het door L. Verhart ge-
reconstrueerde model van neolithisering (con-
tactnetwerken)?834

* 9. Is er op basis van de vondsten een chronolo-
gie te ontdekken in de gelaagdheid? Wordt het 
verschil in ouderdom op grond van de typochro-
nologie van de mobilia ondersteund door onaf-
hankelijke, absolute dateringen zoals OSL en 

van veldonderzoek (zie hoofdstuk 4) geschikt 
om de benodigde gegevens te verzamelen om 
bovenstaande vragen op te lossen?

15.2.2  Onderzoeksmethoden 

De vuurstenen artefacten zijn onderworpen aan 
een typo-chronologisch onderzoek.835 Dit onder-
zoek is gebaseerd op een indeling van het mate-
riaal op basis van de lengte van het artefact, ge-
meten volgens de afslagas. Het criterium hierbij 

vervolgens onderworpen aan een beschrijving 
met een klein aantal variabelen, dan wel een be-
schrijving met een groter aantal variabelen.

cm) is ingevoerd in de database per vondstnum-
mer en geanalyseerd aan de hand van de vol-

en gewicht. De vondsten gelijk aan of groter dan 
-

mer ingevoerd in de database en bestudeerd aan 
-

type, subtype, type grondstof, graad van ver-
branding, percentage cortex en/of patina, type 
cortex en/of patina, afmetingen (lengte x breed-
te x dikte in mm) en gewicht. Bij werktuigen zijn 
nog twee extra variabelen opgenomen, namelijk 
de uitgangsvorm of drager en de volledigheid 
van het artefact. Het moet vermeld worden dat 

kenmerken vertonen ook zijn onderworpen aan 
de uitgebreide onderzoeksmethode. Deze arte-
facten hebben immers een hoger informatiege-
halte. Het vuursteenmateriaal werd tijdens het 
veldonderzoek reeds gewogen per vondstnum-
mer. Deze gewichten zijn in dit onderzoek over-
genomen.
Op basis van de gebruikte typologie zijn de arte-

-
groepen.836 -
teriaal, de werktuigen, de artefacten met 
zichtbare gebruikssporen, de bipolaire stukken 
en het afvalmateriaal.
Het onderzochte vuursteenmateriaal omvat 

-

84%) opgegraven door Becker & Van de Graaf en 
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B & VdG VUhbs Totaal %

Debitagemateriaal 1168 56,81 62%

Afslagen

Afslagfragmenten 350 55 405

Totaal afslagen 923

7 28

25 37

Totaal klingen 65

Verfrissingsmateriaal 34 8 42 2,04

29 6,66

0,05

Werktuigen 176 8,56 9%

Geret. afslag 50 62 3,02

Geret. kling 2

Geret. overig 8 8 0,39

Schrabbers 30 7 37

Boren 3 4

Microspitsen 2 3

Neolithische spitsen 2 3

Spitskling/dolk/mes 2 3

Bijlfragmenten 3 0,88

2 3

Onbep. WT (fragm.) 0,68

Gebruikssporen 28 9 37 1,80 2%

Bipolair bewerkt 32 6 38 1,85 2%

Afval 464 22,57 25%

Brokstukken 229 25 254

Potlids 7 5,45

80 98 4,77

1573 309 1882 92 100%

94%

< 1 cm 153 21 174 8

9% 6%

Totaal 1726 330 2056 100

84%
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 et al.
 

welke vakken het precies gaat, dus het is 

aantallen vondsten, en met name de 

chips, hier enige indicatie. De reden 

waarom precies deze vakken zijn 

uitgekozen is eveneens niet in het 

rapport vermeld.

 

vakken) kunnen op basis van de 

aantallen vuurstenen vondsten niet 

aangeduid op de kaart.

et al.

De verschillende onderzoeksmethoden die tij-
dens het veldwerk zijn toegepast, beïnvloeden 

uitvoeren van zeefonderzoek sterke invloed op 
de samenstelling van het verzamelde materiaal. 
Zeefonderzoek laat immers toe ook de aller-

cm, te verzamelen. Dit zijn vondsten die bij ma-
chinaal opgraven niet aan het licht komen en bij 
handmatig opgraven ook vaak over het hoofd 
gezien worden. De samenstelling van de assem-
blages uit opgravingszones waar zeefwerk is in-
gezet vertoont dan ook meer splinters of chips 
dan de zones waar enkel machinaal en/of hand-
matig opgraven is toegepast. 
Ook bij de ruimtelijke analyse van de vuurstenen 
artefacten rekening moet worden gehouden met 
het toegepaste zeefonderzoek. Becker & van de 

-
-

meende (pseudo-)esdek.837 Deze strategie is toe-

resulteert in een hogere vondstvergaring en 

vondsten. Toen dit onderzoek niet het beoogde 
resultaat opleverde, is het zeefwerk aangepast 
om voornamelijk de lagen onder het vermeende 
(pseudo-)esdek te bestuderen.838 Het zijn deze 
vakken die bij de ruimtelijke analyse (zie para-

en 40) en werkput 96 (vak 22, gerelateerd aan 
839

naar eventuele vuursteensites plaatsgevonden 
in drie zones840, namelijk op de grens tussen 

deze vakken is gezeefd over 3 mm, wat resul-
teert in een nog hogere vondstvergaring dan het 

spoorcontexten is gezeefd.
Nu dat de gebruikte onderzoeksmethoden zijn 
geschetst, worden onderstaand de resultaten 
van het onderzoek gepresenteerd. Allereerst 

-
sproken, waarna het typo-chronologisch onder-
zoek aan bod komt. Vervolgens worden de re-
sultaten van de ruimtelijke en contextuele 
analyse uiteengezet, gevolgd door de conclusies. 
De onderzoeksvragen worden in een afsluitende 

15.2.3  Resultaten

Het merendeel van de artefacten is vervaardigd 
uit vuursteen (99,6%); slechts acht stuks zijn ge-
produceerd uit Wommersom-kwartsiet (0,4%) 

genomen geen vuursteen is, worden deze objec-
ten toch binnen dit hoofdstuk besproken, aan-
gezien ze op een gelijkaardige manier bewerkt 
en gebruikt zijn.
Het vuursteen vertoont een bonte kleurschake-
ring van lichtbruin, over donkerder bruin naar 

-
relig (ca. 85%) en kan glasachtig dan wel opaak 

-

Tabel 15.2  Cuijk-De Nielt. Verdeling van het gewicht van de vuurstenen artefacten (in gram).

B & VdG VUhbs Totaal

1573 309 1882

2886

< 1 cm 153 21 176

7 24

Totaal 1726 330 2056

2893
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-
sche vuursteen en Valkenburg-vuursteen. Ook 

vuursteen is het best vertegenwoordigd, terwijl 
Lichtgrijs Belgische vuursteen onder meer bij 

bijlfragmenten werd vastgesteld. Gezien hun af-
metingen, alsmede de aard van cortex op één 
van de stukken, is het mogelijk dat het bij enkele 
van de artefacten van type Rijckholt-vuursteen 
om gemijnde vuursteen gaat.

Totaal F M G Rijckh. LGB Valk. Maasei Wom. Indet.

Debitagemateriaal

Afslagen 474 8 2 2

Afslagfragmenten 405 342 4 38

Totaal afslagen

28 22 2 2

37 34

Totaal klingen

Verfrissingsmateriaal 42 35 3

3 2 3

Werktuigen

Geret. afslag 63 48 3 7 4

Geret. kling 4 2

Geret. overig 8 6

Schrabbers 35 27 4 2

Boren 4 4

Microspitsen 3 3

Neolithische spitsen 3 3

Spitskling/dolk/mes 3 2

Bijlfragmenten 4

3 3

Onbep. WT (fragm.) 9 3 2

Gebruikssporen 37 29 3 4 1

Bipolair bewerkt 38 27 2 1 1 6 1

Afval

Brokstukken 254 9 4 8 52

Potlids 4 47

98 93 4

1882 1556 54 2 54 11 1 28 7 * 169

Percentage 82,68% 2,87% 2,87% 0,58% 0,05% 0,37% 8,98%
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patina mogelijk is, komen de absolute 

waarden van de kolommen niet overeen 

 

 et al. et al.

De acht artefacten vervaardigd uit Wommer-
som-kwartsiet hebben afmetingen die vergelijk-
baar zijn met het vuursteenmateriaal; enkel 

Aangezien Wommersom-kwartsiet enkel voor-
-

-
riaal op De Nielt wel geïmporteerd zijn. Het ma-
teriaal kan echter ook opgeraapt zijn van mid-
den- en laat-mesolithische vindplaatsen in de 
omgeving. In die periode werd Wommersom-
kwartsiet immers vaak gebruikt.

-
kend konden worden, is het materiaal groten-
deels te omschrijven als zogeheten terrasvuur-
steen. Interne breukvlakken, vorstsplijtvlakken 
en botskegels komen geregeld voor. Samen met 
de vaak verweerde of gerolde cortex en bruine 

kenmerken op een herkomst uit secundaire con-
-

gen. De veelvuldig vastgestelde bruine patina 
is zeer algemeen bij vuursteen uit pleistocene 

van Veghel (Maas) en Urk (Rijn).842 Het vuursteen 
-

gen, maar voor het grootste deel verzameld in 

-
gen van Midden-Nederland.
Cortex en anterieure patina zijn vastgesteld op 

niet altijd de volledige dorsale of ventrale kant 
van de vondst. Hoe minder oud oppervlak op 
een artefact aanwezig is, hoe meer bewerkings-
sporen (zoals afslagnegatieven) zichtbaar zijn en 
hoe intensiever de stukken ‘gebruikt’ dan wel 
bewerkt zijn. Samen met artefacten zonder cor-
tex of patina, komt een beperkte bedekking van 

Posterieure glanspatina is ook vastgesteld. De 
intensiteit van deze posterieure glanspatina kan 

sterke glans. Het is opvallend dat binnen één 
vondstnummer soms artefacten met en zonder 

posterieure glans voorkomen, of dat variabele 
intensiteiten zijn vast te stellen.

Typologische samenstelling

Zoals eerder gesteld zijn de artefacten verdeeld 

opgedeeld volgens de lengte van het artefact, 
gemeten langs de afslagas. De eerste groep om-

ook wel chips of splinters genoemd. De tweede 
-

(9%), 36 artefacten met zichtbare gebruiksspo-
ren (2%), 37 bipolaire stukken (2%) en 464 stuks 
afvalmateriaal (25%). Naast deze artefacten 
komt ook nog een aantal natuurlijke stukken 

-
rolde stukjes vuursteen, maar ook enkele vorst-

stukken is groot genoeg om als uitgangsmateri-
aal voor debitage gediend te hebben; deze zijn 

Sporen van verbranding werden op 426 artefac-

materiaal. Lichte verbranding is te herkennen 
aan een lichte kleurverandering en het ontstaan 
van interne breuken. Bij matige verbranding 
treedt daarbij ook potlidding op, terwijl sporen 
van zware verbranding te herkennen zijn aan een 

-
hydratatie van het vuursteen.843 Bij het materiaal 
van De Nielt is matige verbranding het meest 
voorkomend, gevolgd door zware verbranding. 

-
steld; deze zijn ook het minst duidelijk zichtbaar.

Debitagemateriaal

Deze categorie debitagemateriaal vormt met 

afslagtechniek werd duidelijk geprefereerd, aan-
gezien het overwicht van afslagen en afslagfrag-
menten over (micro)klingen zeer groot is (res-
pectievelijk 93% en 7%). Verfrissingsmateriaal 
komt niet zo frequent voor, maar kernen zijn 
goed vertegenwoordigd. Ook werd één kerfrest 
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Tabel 15.4  Cuijk-De Nielt. Overzicht van het type cortex en patina van de vuurstenen artefacten. Verw: 

verweerde cortex; Pseudo: pseudo-cortex; Anter: anterieure patina; Poster: posterieure patina. Aange-

zien er combinaties van cortex en patina mogelijk zijn, komen de absolute waarden niet overeen.

Totaal Cortex Patina

Vers Verw/Gerold Pseudo Anter Poster

Debitagemateriaal

Afslagen 4 6

Afslagfragmenten 405 78 77

Totaal afslagen

28 2 7 8

37 9 5 9

Totaal klingen

Verfrissingsmateriaal 42 9

97 3 79

Werktuigen

Geret. afslag 62 30

Geret. kling 6 8

Geret. overig 8 2 2

Schrabbers 35 9 8 5

Boren 4 2

Microspitsen 3

Neolithische spitsen 3

Spitskling/dolk/mes 3

Bijlfragmenten

3

Onbep. WT (fragm.) 2 3 5

Gebruikssporen 37 5

Bipolair bewerkt 38 6 3 8

Afval

Brokstukken 254 22 98 42

Potlids 36 2

98 69 6

Totaal 1882 8 720 62 584 336
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Tabel 15.5  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de percentages cortex en/of anterieure patina van de vuurste-

nen artefacten.

Totaal 0% 1% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100% 100%

Debitagemateriaal

Afslagen 202 40 6 53

Afslagfragmenten 405 96 64 35

Totaal afslagen

28 7 8 5 2 5

37 23 4 7 2

Totaal klingen

Verfrissingsmateriaal 42

5 32 62 33 5

Werktuigen

Geret. afslag 62 23 6

Geret. kling 4 4

Geret. overig 8 4 3

Schrabbers 37 9 8 3

Boren 4 3

Microspitsen 3 3

Neolithische spitsen 3 3

Spitskling/dolk/mes 3 2

Bijlfragmenten

3 2

Onbep. WT (fragm.) 9 2 2

Gebruikssporen 37 14 9 7 4 2 1

Bipolair bewerkt 38 11 6 9 4 7 1

Afval

Brokstukken 254 72 98 27 4 2

Potlids 60 9 4 2

98 6 2 89

Totaal 1882 675 411 406 148 32 210

Percentage 35,87% 7,86%

-

waarbij matige verbranding iets meer voorkomt 
dan zware verbranding.
De afslagen vormen met 923 stuks duidelijk de 
grootste groep artefacten binnen deze vuur-
steenassemblage. Typo-morfologisch vertonen 

zijn de volledige afslagen in voldoende aantallen 
aanwezig om enkele uitspraken te kunnen doen 
over de afmetingen. De volledige afslagen clus-

een beperkt aantal groter is en meet tot 65 x 72 
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Tabel 15.6  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de verbrandingsgraad van de vuurstenen arte-

facten. LV: licht verbrand; MV: matig verbrand; ZW: zwaar verbrand.  

Totaal Verbrand % LV MV ZV

Debitage materiaal 1168 128 11

Afslagen 32 6 2

Afslagfragmenten 405 80 20 44 35

Totaal afslagen

28 4

37 3 8 2

Totaal klingen

Verfrissingsmateriaal 42 4 4

8 6 4 3

Werktuigen 176 18 10

Geret. afslag 62 6 4

Geret. kling 3 2

Geret. overig 8

Schrabbers 37 3 8 2

Boren 4

Microspitsen 3

Neolithische spitsen 3

Spitskling/dolk/mes 8

Bijlfragmenten 4 22 3

3

Onbep. WT (fragm.) 2 2

Gebruikssporen 36 2 6

Bipolair bewerkt 37 3 8 3

Afval 464 220 47

Brokstukken 254 42 62 44

Potlids 74 38

98 2 2

1882 371 20 5 222 144

< 1 cm 174 55 32 26 29

Totaal 2056 426 21 5 248 173

Percentage 58%
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patina.

x 23 mm. Hoewel de afslagfragmenten kleiner 

mm. Tijdens de analyse werd opgemerkt dat een 
aanzienlijk deel van de intacte afslagen vaak 

hiervoor is de mindere kwaliteit van de gebruik-
te knollen, hun kleine afmetingen of het gebrek 
aan degelijke kernvoorbereiding. Ook werden 
bipolaire afslagen vastgesteld (minstens 23 
stuks) en kunnen 59 intacte afslagen als decorti-
catiestuk844

verbranding leidt tot fragmentatie is het niet 
verwonderlijk dat afslagfragmenten vaker spo-
ren van verbranding vertonen dan intacte exem-
plaren (respectievelijk 20% versus 6%). Bij beide 
groepen komt matige verbranding het meeste 

27 x 20 x 6 mm) is vervaardigd uit Wommersom-
kwartsiet.
Ten opzichte van de afslagen zijn de (micro)klin-
gen slechts in zeer beperkte mate aanwezig 
(93% versus 7%). De fragmentatiegraad van de 
(micro)klingen is hoger dan bij de afslagen; net 

gebroken (57%). Doordat het aantal intacte (mi-
cro)klingen zeer beperkt is, zijn de uitspraken 
over de afmetingen slechts indicatief. De volle-

dige (micro)klingen hebben minimale en maxi-

geen clustering vastgesteld worden. De lengte 
van 43 mm lijkt wel een grens te vormen. Ook bij 
de fragmenten is er amper sprake van clustering 

-
aardige afmetingen, vergeleken met de intacte 
(micro)klingen. Slechts één klingfragment is be-

gedebiteerd. Overwegend werden proximale 

mate distale (27%) en mediale fragmenten 

voor 75% of meer met cortex en/of anterieure 

worden als decorticatiestukken. Onder de wei-
nige verbrande stukken komen sporen van ma-

-
slagen zijn (micro)klingfragmenten vaker 
verbrand dan intacte stukken (8% versus 4%). In 
totaal zijn twee volledige (micro)klingen ver-
vaardigd uit Wommersom-kwartsiet 

en smal is met een driehoekige doorsnede 

Het overgrote deel van de (micro)klingen is kor-
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ter dan 50 mm, waardoor ze echt als ‘microkling’ 
-

perkt aantal is als ‘kling’ aan te duiden; 50 mm 
of langer. De lengte-breedte verhouding van de 
intacte stukken varieert tussen 2.0 en 3.2, met 
een gemiddelde van 2.5. Technologisch be-
schouwd zijn zij een combinatie van lange afsla-
gen en regelmatig gedebiteerde stukken, dus 
met parallelle boorden en één, twee of drie pa-

rallelle ribben. Ook werden minstens vier stuks 
bipolair afgeslagen.
Het verfrissingsmateriaal omvat een combinatie 
van kernrandstukken, zowel afslagen als (micro)

-
verfrissing. De meeste afmetingen komen goed 
overeen met de gewone afslagen en (micro)klin-
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vervaardigd uit type Rijckholt-vuursteen. Het 
artefact maakt hoogstwaarschijnlijk deel uit van 
een groep grotere artefacten, vervaardigd uit dit 
type vuursteen.
Onder de kernen kunnen 45 kernen met één 

-

kruisende slagrichting, zeventien kernen met 
meerdere slagrichtingen, 34 geteste kernen of 
knollen met beginnende debitage, drie kernfrag-
menten en acht bipolaire kernen worden her-
kend. Deze laatste kernen hebben twee tegen-
over elkaar liggende slagranden waardoor zij 

-
nen dikker, waardoor ze hoogstwaarschijnlijk 

-
eerd moeten worden. Tijdens de analyse werd 
bemerkt dat drie kernen mogelijk zijn gebruikt 

-

hoewel het merendeel kleiner is dan 42 x 47 x 47 
-

slagnegatieven, die vaak klein van formaat zijn. 
Veelal gaat het om slechts enkele afslagen 

(V94.26.4). Slagvlakken zijn eenvoudig of geheel 
niet aangelegd (natuurlijk vlak gebruikt) en kern-

-
kele kernen vormen hierop een uitzondering met 
een paar (micro)klingnegatieven en een iets 

maar worden ook afgewisseld met enkele af-
slagnegatieven. Ook een tweede kern is iets sys-
tematischer gedebiteerd dan de rest (V99.95), 
hoewel dit niet vergelijkbaar is met de klingkern 

in het Mesolithicum te plaatsen. Het is opmerke-
lijk dat een groot deel van de kernen nog steeds 
restanten van cortex dan wel anterieure patina 
vertoont. Bij 28% van de kernen loopt dit zelfs 

blijkt dat de opbrengst aan afslagen per kern 
niet hoog kan zijn geweest.

-
tioneel in het Mesolithicum gedateerd.
Concluderend kan gesteld worden dat de domi-
nantie van afslagen en afslagkernen (unipolair 
en bipolair) duidt op een uitgesproken voorkeur 
voor de afslagtechnologie. De paar (micro)klin-
gen die voorkomen zijn soms regelmatig gedebi-
teerd. De hoeveelheid verfrissingsmateriaal is 
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zeer beperkt, wat niet zo verrassend is gezien de 
(zeer) beperkte kernrandpreparatie. Ook de vele 
kernen met weinig negatieven en veel cortex, 
wijzen in de richting van een lage opbrengst per 
kern en een ad hoc debitagetechniek.

Werktuigen

De categorie werktuigen is met 8,6% goed ver-
tegenwoordigd binnen de verschillende vondst-

schrabbers, vier boren, drie microspitsen, drie 

fragmenten van gepolijste bijlen, drie klopste-
nen, en veertien onbepaalde werktuig(fragment)

-
-

branding net iets vaker voorkomt dan matige 
verbranding.

Geretoucheerde stukken
De 62 geretoucheerde afslagen vormen niet al-
leen de grootste categorie binnen de geretou-
cheerde stukken, ze zijn ook de grootste groep 
werktuigen. De stukken zijn bijna allemaal een-
voudig bewerkt met (onregelmatige) retouches 

-

ning van de boord (V89.62). Meestal zijn de re-
touches dorsaal aangebracht, maar ventraal ge-
retoucheerde boorden komen ook voor. 
Sommige stukken zijn zorgvuldig bewerkt 

zij hebben minimum en maximum afmetingen 

blijkt dat enkele grote exemplaren aanwezig zijn; 

en 38 mm. Van de zeven grote geretoucheerde 
afslagen zijn er drie bijzonder van vorm en re-

-
bogen boord met schuine tot vlakke retouches 

tegenoverliggende boord die gebruikt is. Dit 
werktuig is, samen met drie andere grote gere-

-
steen. Vlakke retouches zijn ook nog aange-
bracht op een derde stuk, namelijk een bifaciaal 

-
der stuk vertoont schuine retouches, hoewel dat 
niet zo groot is als de bovenvermelde vondsten 

(V89.64) is een dik exemplaar en mogelijk een 
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-
-

9). Door de zware verbranding is het mogelijk 
niet meer te achterhalen waarvoor dit werktuig 
gebruikt werd.

klingen een veel kleinere groep dan de geretou-
cheerde afslagen. De meeste (micro)klingen zijn 
eenvoudig bewerkt met retouches die de na-

-

de werktuigen is gebroken. Net als bij de niet ge-
retoucheerde (micro)klingen komen proximale 
fragmenten net iets vaker voor dan distale frag-
menten en zijn mediale stukken het zeldzaamst. 
Door deze hoge fragmentatiegraad geven de af-
metingen niet echt een representatief beeld. De 

enkele grote exemplaren voorkomen. Deze gro-
te stukken zijn een extreem brede kling 

-
holt-vuursteen. Deze laatste kling vertoont 
schuine tot vlakke retouches, waardoor het stuk 
vergelijkbaar is met de drie grote geretoucheer-
de afslagen. Schuine tot vlakke retouches zijn 
ook nog aangebracht op drie andere (micro)klin-

-

Laatsgenoemd werktuig is echter niet overtui-
gend genoeg als schrabber, maar kan mogelijk 

laatste (micro)klingfragment vertoont een schui-

het stuk is gebroken, is het echter moeilijk te 
zeggen of het een fragment van een trapezium 
zou kunnen zijn. Samen met enkele Montbani-
achtige microklingen845, waaronder één uit 

aan, terwijl enkele van de andere geretoucheer-

de (micro)klingen eerder in het Neolithicum te 
dateren zijn. 
De overige acht geretoucheerde stukken laten 
een grote vormvariatie zien, aangezien zij op 
verschillende uitgangsvormen, zoals kernrand-
klingen, brokstukken en een kern, vervaardigd 
zijn. De laatste twee types zijn voornamelijk 
eenvoudig bewerkt met retouches die de na-

-
toucheerde kernrandklingen zijn daarentegen 
meer bijzonder van vorm en bewerking. Het eer-
ste stuk is het meest intensief bewerkt met uit-
voerige retouches op beide laterale boorden en 

Ook de punt van het werktuig is geretoucheerd 
en vertoont zelfs een zichtbare afronding. Het 
stuk is mogelijk als vuurmaker, bikkel of pic te 
interpreteren.846 Beide andere stukken zijn zeer 

-
der intensief bewerkt. Het meest opmerkelijk 
stuk is een erg groot brokstuk Wommersom-
kwartsiet dat rondom grove retouches vertoont 

Schrabbers
De 37 schrabbers zijn een bonte verzameling 
werktuigen van verschillende types, uitgangs-
vormen en uiteenlopende afmetingen. Meer dan 

-
afslagen worden geregeld aangewend. Het ge-
bruik van (micro)klingen is echter beperkt. De 

Becker & Van de Graaf opgegraven terrein zijn 
typologisch sterk gevarieerd, gaande van kleine 
ronde schrabbers, over enkelvoudige eind-
schrabbers met al dan niet geretoucheerde 
boorden, tot grote boordschrabbers. De schrab-
bers van de door VUhbs onderzochte locatie zijn 
voornamelijk eindschrabbers met één of twee 

De meeste schrabhoofden liggen distaal en dor-
-

Hieruit blijkt dat ook binnen deze vondstgroep 
enkele grote exemplaren aanwezig zijn. Het 
grootste stuk is een eindschrabber vervaardigd 
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uit type Rijckholt-vuursteen met zichtbare af-
ronding aan het distale schrabhoofd (V28.5300; 

een derde grote schrabber mogelijk een zelfde 

-

mogelijk een fragment van een boordschrabber 
-

ronde schrabbers hebben een gebogen 
-

schrabber is zo goed als rondom bewerkt 

schrabbers die is vervaardigd op een (micro)
kling, is een fraaie eindschrabber met twee gere-

deze boordschrabbers is opmerkelijk (V92.86; 

bewerkt met schuine retouches en ook de slag-
bult is weggewerkt, vermoedelijk om het stuk 
proximaal te verdunnen. Het is dan ook mogelijk 
dat dit werktuig geschacht is geweest.

7-V102.18913

12-V98.17

10-V94.26.2

13-V92.86

9-V42.9429.1
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Boren

maar vertonen alle een punt vervaardigd door 
twee, al dan niet bifaciaal geretoucheerde boor-
den. Het eerste stuk is het grootste van de drie 

-
nieerd als Tjongerspits.847 Omdat het stuk ver-
vaardigd is op een vrij dikke microkling, dient dit 

te worden als een spits; het werktuig houdt eer-
der het midden tussen een boor en een geretou-
cheerde kling. De drie andere boren zijn duidelij-
ker en gelijkaardiger van vorm. Zij hebben dan 
ook zowel dorsale als ventrale retouches aan 

-
cheerde boorden en vertoont een duidelijk zicht-
bare afronding over zijn gehele tip.

Pijlpunten
Deze groep werktuigen is samengesteld uit een 
microspits, twee trapezia en twee spitsen met 

is vermoedelijk gebruikt, aangezien de punt en 
het uiteinde licht beschadigd zijn. De twee tra-

-

mm) en telkens één geretoucheerde zijde die be-

schadigd is. Door hun afmetingen houden ze ei-
genlijk het midden tussen trapezia en transver-
saalspitsen. De eerste spits met 
oppervlakteretouche is een gesteelde spits 

-
dekkend geretoucheerd is dan aan de ventrale 

mooi en zorgvuldig vervaardigd exemplaar. De 
laatste pijlpunt is bijna geheel bedekt met op-

driehoek met concave basis die enigszins gefrag-

Spitsklingen
Twee van de drie werktuigen binnen deze groep 
zijn min of meer gelijkaardig door hun vergelijk-

mm). Het kleinste exemplaar is vervaardigd uit 
type Rijckholt-vuursteen, is spits van vorm en 

-

-
lijning en vertoont slechts een minieme afron-

-
analyse niet kunnen uitwijzen of deze afronding 
het gevolg is van schachting (zie paragraaf 

stuk is mogelijk niet geheel afgewerkt aangezien 
niet beide zijden dorsaal bewerkt zijn. Wel ver-
toont het stuk ventrale retouches, dit in tegen-
stelling tot beide andere exemplaren.
Fragmenten van gepolijste bijlen

kleine als grote fragmenten met minimale en 

-

en (micro)klingen, die geen informatie verschaf-
-

slag, vervaardigd uit Lichtgrijs Belgische vuur-

snede, aangezien zowel de dorsale zijde als het 

het gebruik van de bijl.848 Twee andere bijlfrag-

1-V24.6252 2-V92.159.1
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stuk is een fragment van een snede van redelijke 

aan weerszijden gepolijste vlakken wat erop 
wijst dat het stuk niet breder was dan zijn hui-

een smalle top van een bijl behoren dan ook tot 
de mogelijkheden. De twee laatste fragmenten 
zijn veel groter. Het eerste stuk is een lang en 

-
ginele zijkanten meer; enkel de afmetingen ge-
ven enig idee over hoe het stuk er origineel moet 

Deze kenmerken, in combinatie met de gebruik-
-

-
schillende bijlen, maar vermoedelijk zelfs van 
meer.

Klopstenen
De drie klopstenen zijn alle intact en een beetje 
verschillend. De eerste klopsteen (V6.3439) is 
eerder ovaal van vorm en vervaardigd op een 
kern (50 x 34 x 28 mm). Voornamelijk één rand is 
intens gebruikt. De tweede klopsteen is groter 
en ronder van vorm (V26.9228). Hier zijn twee 
tegenover elkaar liggende zones intens gebruikt. 

wegen, zijn beide vermoedelijk als retouchoirs te 

voor het debiteren van vuursteen, klopstenen 
met een gewicht tussen 200 g en 300 g zich beter 
lenen.849 De derde klopsteen behoort tot deze 

-

-

puntig uiteinde dat veelvuldig gebruikt lijkt te 
zijn. Ook een tweede uiteinde is gebruikt, hoe-
wel opmerkelijk minder intensief. Het stuk 
weegt 320 g, waarmee het zich volgens Pirnay850 
en Barlow & Mithen  dus uitstekend zou lenen 
voor het debiteren van vuursteen.
Nog twee andere artefacten zijn mogelijk frag-

afslag (V89.64) en een gewone afslag (V98.53). 

Vermoedelijk zijn ook nog drie kernen als klop-
steen gebruikt (zie hierboven, onder ‘debitage-
materiaal’).

Onbepaalde werktuig(fragmenten)
Deze vondstgroep omvat drie onbepaalde werk-
tuigen en elf fragmenten van werktuigen die te 
klein zijn of over te weinig diagnostische ken-
merken beschikken om te bepalen van welk 
werktuigtype zij ooit deel uitmaakten. Bij de 
werktuigen beperken de aanwijzingen zich tot 
een geretoucheerde boord. Mogelijk gaat het 
om schrabberfragmenten, stukken van geretou-

vervaardigd op een kling uit type Rijckholt-vuur-
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4-V44.10643
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tot vlakke retouches vertoont, in combinatie 

De drie onbepaalde werktuigen zijn wel volledig. 
Het eerste stuk is nog het beste te omschrijven 

het van een onbekende vorm. Anders dan bij 
vele microspitsen ligt de punt distaal, en niet 
proximaal. Het tweede werktuig is een dik proxi-
maal stuk dat bifaciaal en mogelijk bipolair is 

naar het mediale gedeelte toe is bewerkt en ver-
toont een reeks kleine retouches op de hoek. 

Artefacten met zichtbare gebruikssporen
Deze groep is niet opgenomen bij de werktuigen 
omdat ze niet doelbewust geretoucheerd werden 
voor gebruik. Toch vertonen ze met het blote oog 
zichtbare sporen, zoals gebruiksretouches en 
glans, die mogelijk wijzen op gebruik.
Deze categorie omvat 23 afslagen, elf (micro)klin-
gen, een kernrandafslag en twee brokstukken. De 
gebruiksretouches zijn vaak klein en (onregelma-
tig) verspreid over één of twee boorden. Soms 
bedekken ze een langer stuk van de boord. Ook 
gebruiksglans komt voor, zij het zelden. De (mi-
cro)klingen zijn vaak redelijk lang (ca. 45 mm) en 
systematisch gedebiteerd met één of twee paral-

2-V97.21
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bewerkt met de hamer en aambeeld 

techniek.

lelle ribben. Over enkele van deze boorden lopen 
de gebruiksretouches langer door (V95.57 en 

-
tingen die overeenkomen met het niet-geretou-
cheerde debitagemateriaal. De enige uitzondering 
is een zeer lang proximaal-mediaal klingfragment 
vervaardigd uit type Rijckholt-vuursteen 

Bipolair bewerkte stukken
De meeste van de bipolair bewerkte stukken852 
zijn dun en hebben twee tegenover elkaar lig-

-
tien van de bipolair bewerkte stukken kunnen 

( ) aangezien hun proximale 
en distale randen beduidend meer versplintering 
vertonen dan de andere stukken (V98.24). Hier-
door wordt hun gebruik als werktuig, en ver-
moedelijk zelfs als wig, een mogelijkheid 

stukken zijn tijdens hun gebruik zelfs een kwart-
slag gedraaid, waardoor zij meerdere gebruiks-

van twee slagranden is echter niet altijd vastge-
steld; bij twee exemplaren is de slagrand gere-

-
toucheerde boord. Het laatste stuk is mogelijk 

beide slagranden haaks op elkaar, waardoor het 

mm). Minstens zes van de bipolair bewerkte 

Tijdens deze analyse viel eveneens op dat de ar-

3-V93.112

2-V61.15901
1-V60.12695
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  Als tijdens de debitage de kern te klein 

werd om in de hand te houden, kon men 

overschakelen op de bipolaire techniek 

 

 

tefacten die onder de bipolaire afslagen gere-
kend worden ook vaak uit maaseitjes bestaan. 
Het mag dan ook duidelijk zijn dat de bipolaire 
techniek één van de beste manieren is om deze 
grondstofsoort te debiteren.
Drie bipolaire stukken wijken deels van de bo-
venstaande beschrijving af. Deze stukken heb-
ben een combinatie van een slagrand en een 
slagvlak, waardoor ze als bipolaire kernen geïn-
terpreteerd zijn. Het is dus mogelijk dat som-
mige bipolaire stukken een soort eindstadium 

853, maar aan-

nog voor een groot deel bedekt is met cortex, zal 
dit zeker niet voor alle bipolaire stukken gelden.

Afvalmateriaal
Deze groep vondsten omvat 254 brokstukken, 

potlids en 98 knollen. In totaal is 42% van de 
brokstukken verbrand, waarbij matige verbran-
ding vaker voorkomt dan zware verbranding. 
Ook bij de potlids komt matige verbranding het 
meeste voor. Het relatief hoge verbrandingsper-
centage van het afvalmateriaal (47%) is groten-
deels te wijten aan de potlids. Als ze niet worden 

wat nog steeds aan de hoge kant is. De knollen 

66 x 64 mm, hoewel het grootste deel kleiner is 
dan 50 x 39 x 30 mm. Alle gerolde stukken klei-
ner dan 30 mm zijn als natuurlijk materiaal be-
schouwd en niet meegeteld in dit onderzoek.

Chips of artefacten < 1 cm

of chips. Bij 32% van de chips zijn sporen van 
verbranding vastgesteld, waarbij zware verbran-
ding net iets vaker voorkomt dan matige ver-
branding. De chips vormen slechts 8% van de 
gehele vuursteenassemblage, wat zeer laag is in 
vergelijking met sommige andere steentijdvind-
plaatsen, waar dit kan oplopen tot 75% of zelfs 
80%. Dit lage aantal hangt geheel samen met de 
opgravingstechniek, waarbij het systematisch 
zeven van alle opgegraven grond niet is toege-
past. Het beeld dat de vuursteenassemblage zou 
bestaan uit 8% chips weerspiegelt daarmee dus 
niet de werkelijkheid, maar is het gevolg van de 

gehanteerde opgravingstechniek.

uit vuursteen vervaardigd maar uit Wommer-
som-kwartsiet (V95.92).

Interpretatie

Concluderend kan gesteld worden dat het me-
rendeel van het debitagemateriaal op basis van 
de typologische samenstelling en de technologi-
sche karakteristieken in het Neolithicum te 

mogelijk mesolithisch van oorsprong zijn. De 
kerfrest is daar een goed voorbeeld van, maar 
ook Wommersom-kwartsiet werd in het Mesoli-
thicum geregeld aangewend. Het is tevens niet 
uit te sluiten dat een deel van de vondsten uit de 
Bronstijd dateert. Zo werd bijvoorbeeld de bipo-
laire techniek toegepast in het Neolithicum maar 
loopt het gebruik ervan door tot in de Brons-
tijd.854 Maar ook het debitagemateriaal uit de 
Bronstijd sluit typo-technologisch aan bij een 

bronstijd-vuursteenassemblage van Boxmeer 

van onregelmatige afslagkernen met één of 
meerdere slagvlakken.855 Verder stelt Deeben dat 
de wijze waarop deze artefacten worden ver-
vaardigd weinig gestandaardiseerd is en dat de 
diversiteit aan werktuigen beperkt is tot schrab-
bers en geretoucheerde stukken. Deze omschrij-
ving kan van toepassing zijn op het materiaal 
van Cuijk, zeker omdat is vastgesteld dat de do-
minantie van afslagen en ad hoc afslagkernen 
(unipolair en bipolair) op een uitgesproken voor-
keur voor de afslagtechnologie duiden. Ook de 
groep werktuigen is voornamelijk samengesteld 
uit geretoucheerde stukken en schrabbers. 
Ook de werktuigen duiden grotendeels op een 
neolithische datering. Zo is bijvoorbeeld de 
groep van geretoucheerde werktuigen enkel 
ruim in het Neolithicum te dateren. Het gebruik 
van grote afslagen en klingen vervaardigd uit ge-
mijnde Rijckholt-vuursteen komt voor vanaf de 
Michelsbergcultuur.856 Het gebruik van deze ma-
crolithische importstukken is ook vastgesteld 
binnen de Hazendonkgroep, waar ze maar een 
kleine component van de vuursteenassemblage 
vormen.857 Het is echter ook goed mogelijk dat 
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aangezien ruimtelijke gegevens niet 

altijd compleet zijn.

 

Waarschijnlijk zijn er dan ook binnen 

deze zone meer archeologische 

vondsten verzameld, wat de algemene 

beïnvloed.

 

materiaal.

enkele van de geretoucheerde stukken tot het 
Mesolithicum of de Bronstijd gerekend kunnen 
worden.
Net als de geretoucheerde stukken zijn de 
schrabbers moeilijk toe te wijzen aan één speci-

-
deels tot het Neolithicum, met mogelijke date-
ringen in het Mesolithicum en de Bronstijd. 

Michelsbergcultuur en worden zeer gelijkaardige 
exemplaren ook op vindplaatsen behorende tot 
de Hazendonkgroep gevonden.
Ook de pijlbewapening is grotendeels in het 

-
ter jonger of ouder. Hoewel de microspits niet 
het meest typerende exemplaar is, kan deze 
toch hoogstwaarschijnlijk in het Mesolithicum 
geplaats worden. Ook trapezia zijn kenmerkend 
voor het Mesolithicum. In het Neolithicum evo-
lueren zij echter naar transversaalspitsen. De ge-
steelde spits is dan weer typisch voor het Mid-
den-Neolithicum B en wordt geassocieerd met 
de Vlaardingencultuur858 en de Steingroep.859 

onderzoek Hekelingen III.860 Het type spits komt 

-
dig zijn afgewerkt. Ook de driehoek met opper-
vlakteretouche en concave basis is in het Laat-
Neolithicum
plaatsen. Vergelijkbare exemplaren zijn gevon-
den bij Meteren (De Bogen en Boog C-Noord) en 

862

Ook spitsklingen komen voor vanaf het Midden-
Neolithicum, waar ze kenmerkend zijn voor de 
Michelsbergcultuur en de Steingroep. Als de re-
touches vlakker zijn aangebracht, worden de 
stukken vaker geïnterpreteerd als dolk of mes. 
Deze types komen in het Laat-Neolithicum voor. 
Spitsklingen komen ook voor op Hazendonk-
vindplaatsen zoals Schipluiden863 en Ypenburg,864 
maar bijvoorbeeld ook op de Hof van Limburg 

865 866

De paar fragmenten van de gepolijste bijlen die 

(duntoppige) Flint-Ovalbeile.867 Volgens Schut is 
dit type bijl voornamelijk in het Midden-Neoli-

thicum te plaatsen en loopt het gebruik ervan 
 868 

Beitels met een ovale, tot bijna ronde of hexa-
gonale doorsnede worden door Bakker in het 
Neolithicum geplaatst, en meer bepaald toege-
wezen aan de Michelsberg cultuur. Regelmatige, 
geheel gepolijste beitels met een rechthoekige 
doorsnede worden doorgaans tot de Trechter-
bekercultuur gerekend. Beitels waarvan vaak en-
kel de snede gepolijst is, worden doorgaans in 

-
dige stand van kennis echter niet duidelijk of de 

culturen kunnen worden toegewezen, dan wel in 
beide culturen voorkomen.869

15.2.4  Ruimtelijke spreiding

Algemeen

De vuurstenen artefacten van Cuijk zijn verspreid 

870 Toch zijn er enkele zones met een afwij-
kende densiteit aan vondsten. Zo is er in het 
westelijk deel van de vindplaats een hogere den-
siteit zichtbaar , net als in het noordelijke en 
zuidelijke uiteinde van het oostelijke deel van de 
vindplaats. Deze zones komen globaal overeen 
met de hoger gelegen gebieden binnen de vind-
plaats. In de tussenliggende lager gelegen gebie-
den gaat ook de densiteit aan vuurstenen vond-
sten naar beneden, net als de densiteit aan 
grondsporen. Daarenboven bevinden zich over 
het gehele opgravingsterrein verscheidene clus-
ters, waar beduidend meer materiaal op één 

die tijdens het onderzoek door Becker & Van de 

uit een spoorcontext, zowel antropogeen als na-
-

872 Het vuur-
steenmateriaal dat is opgenomen in de bouw-
voor en het vermeende (pseudo-)esdek (lagen 

het totaal.873 Ook zijn enkele vakken uit werkput-



593
—

 

 et al.
 

 

vakken) kunnen op basis van de 

aantallen vuurstenen vondsten echter 

aangeduid op de kaart.

 et al.
 

het materiaal.

ten 48 en 49 gezeefd. Dit leverde 79 vuurstenen 
artefacten op. Het percentage chips is in dit ge-
val 48%, terwijl dit in andere (manueel opgegra-

dienen deze percentages genuanceerd te wor-
den. De typologische samenstelling van artefac-

hetzelfde.
Bij het door VUhbs uitgevoerde onderzoek zijn 

-
tefacten uit de onderzochte lagen binnen de de-

-
zeefde vakken of zones. De drie overgebleven 
artefacten zijn opgeraapt van de stort.

Sporen en clusters

-
stenen vondsten. Drie of vier stuks vuursteen 
per spoor is uitzonderlijk, terwijl sporen met vijf 
of meer vondsten amper voorkomen. Het groot-
ste aantal is 29 vuurstenen artefacten uit graf 

-
matiegraf dat min of meer geïsoleerd ligt van 
andere zones met vuursteen. Opmerkelijk is niet 
enkel het hoge aantal potlids in dit spoor, maar 
dat ook alle andere vondsten matig of zwaar 
verbrand zijn. Zware verbrandingssporen, waar-
bij potlidding
optreedt, komen enkel voor bij artefacten die in 
direct contact met vuur komen.874 Het is dan ook 
mogelijk dat in dit graf iemand ter plaatse gecre-

Het spoor is echter ingegraven in stuifzandafzet-
-

zertijd gevormd zijn. Daarnaast werden er in het 
graf zwaar verbrande aardewerkfragmenten 

IJzertijd dateren. Waarschijnlijk moet het 
vondstmateriaal gezien worden als zwerfvuil dat 
met de brandstapelresten mee is gedeponeerd.

anderen vertonen wel clustering. Zo zijn er min-
stens vier sporenclusters te onderscheiden, met 

-

len uit de Bronstijd of IJzertijd. Het materiaal uit 
deze (paal)kuilen zou geïnterpreteerd kunnen 
worden als opspit, maar een datering in de 
Bronstijd (of zelfs IJzertijd) voor deze vondsten is 
echter ook niet uit te sluiten.875 In sporencluster 

Dit is vermoedelijk een zone die als vuursteen-
concentratie geïnterpreteerd moeten worden. 
Deze laatste cluster wordt gevormd door een 

-

twee vuurstenen vondsten, en komen drie, vier 

-
steen vondsten. In alle gevallen kan dit echter 
worden gerelateerd aan de toegepaste opgra-

-

het zeefonderzoek naar de cultuurlagen komt 
duidelijk naar voren als geïsoleerde stippen op 

876 

vuursteensites plaatsgevonden in drie zones, 

en 99.877

is duidelijk zichtbaar als vakkencluster 2. Het 

amper of zelfs geheel niet onderscheiden van de 

dat de meeste van deze vakken een hoog per-

werkput 9 kan worden verklaard op basis van 

dat bij alle andere vakken over 3 mm is gebeurd.
Zoals eerder aangegeven, is het percentage 

48%. Voor de andere vondstcontexten van De 

niet worden meegerekend878, dan daalt het per-
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centage chips naar 0,5%.
Concluderend kan gesteld worden dat het vuur-
steen een dunne spreiding kent en dat de clus-

van de inhoud van één vak, in tegenstelling tot 
de sporenclusters, bijna allemaal kunnen wor-
den gerelateerd aan de toegepaste opgravings-
techniek. Alleen in het uiterste zuiden van werk-

vuursteenconcentratie aanwezig. Deze zone is 
geïnterpreteerd als een mogelijke depressie met 
afdekking. De samenstelling van de vuursteen-

een datering in de Bronstijd.

Debitagemateriaal

Deze vondstgroep bepaalt het algemene ver-
spreidingsbeeld, aangezien ze de grootste groep 

name de afslagen die in zeer grote getale aan-
-

spreidingsbeeld van deze afslagen de verstoorde 
zone in het door VUhbs opgegraven deel. Binnen 
deze zone zijn, in tegenstelling tot de omliggen-
de zones, amper afslagen of (micro)klingen aan-

oosten en ten noordwesten van de verstoring 
deel uitmaken van één grote vondstspreiding 
met een hogere densiteit.
Het verspreidingsbeeld van het verfrissingsma-
teriaal vertoont geen clustering. Hetzelfde geldt 
min of meer voor de kernen, hoewel door hun 
hogere aantal net iets meer patronen naar voor 
lijken te komen. Twee clusters zijn hierbij zicht-
baar, namelijk in sporencluster 3 en in het cen-
trale deel van het door VUhbs onderzochte ter-
rein, waar ook de afslagen en (micro)klingen 
clusteren.
De enige kerfrest die op de vindplaats is aange-

Werktuigen

Geretoucheerde stukken en schrabbers
Net zoals het debitagemateriaal het versprei-
dingsbeeld van alle materiaal bepaalt, zo bepa-
len de geretoucheerde afslagen en (micro)klin-
gen, samen met de schrabbers, het 
verspreidingsbeeld van de werktuigen. Hier en 
daar lijkt hun densiteit hoger te zijn dan op an-
dere plaatsen, maar er doet zich slechts één dui-
delijke clustering voor, namelijk in vakkencluster 
2, ofwel de zeefvakken uit werkput 48 en 49 

De twee grote geretoucheerde afslagen met 
vlakke retouches en de grote geretoucheerde 
afslagen vervaardigd uit type Rijckholt-vuur-
steen, doen zich verspreid over de gehele vind-
plaats voor. Hetzelfde geldt voor de twee grote 
geretoucheerde klingen en de grote eindschrab-
ber, vervaardigd uit type Rijckholt-vuursteen. 

zeer ver van elkaar gevonden.

Boren en pijlpunten
Het kleine aantal dat van deze werktuigen aan-
wezig is biedt amper aanknopingspunten voor 
een ruimtelijke analyse. De boren liggen, net als 
de microspitsen en de pijlpunten, wijd verspreid 

te bemerken dat de driehoek met concave basis 
-

-
ten 92 en 94. 

Spitsklingen en fragmenten van gepolijste bijlen
Ook deze werktuigen liggen wijd verspreid over 
de gehele vindplaats. Ze situeren zich echter wel 
voornamelijk in het westelijke gedeelte van het 
door VUhbs opgegraven areaal. 

Klopstenen en onbepaalde werktuig(fragment)en
De drie klopstenen en de vijf artefacten die ver-
moedelijk als klopsteen gebruikt zijn, zijn even-
eens verspreid over de gehele vindplaats. Hun 
lage aantal bemoeilijkt enige vorm van patroon-

met kern- of afslagclusters. Ook de onbepaalde 
werktuigfragmenten vertonen geen clustering.
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Tabel 15.7  Cuijk-De Nielt. De inhoud van de rijkst gevulde grondsporen. * vondsten afgebeeld in aanlegvakken
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5 8

2 2 7

Cluster 2

2 5

4 8

8 2 12

3 5

Cluster 3

5 3 5 17

2 3 8

3 5

2 5

3

4 9

Cluster 4

6 5 2 2 2 17

3 6

Geïsoleerde 
sporen

5.2449 4 5

3 7

3 2 2 8

24.5327 4 2 6

30.5782 2 4 6

38.6990 2 7

90.7928 4 8

2 2 2 10

3 5 4 29

2 5 10

3 2 7 13



597
—

T
a

b
e

l
 1

5
.
8

  
C

u
i
j
k

-
D

e
 N

i
e

l
t
.
 D

e
 i

n
h

o
u

d
 v

a
n

 d
e

 r
i
j
k

s
t
 g

e
v

u
l
d

e
 v

a
k

k
e

n
.
 *

 h
e

t
 e

n
i
g

e
 v

a
k

 w
a

a
r
v

a
n

 n
i
e

t
 z

e
k

e
r
 i

s
 o

f
 h

e
t
 g

e
z

e
e

f
d

 i
s

.
 

W
er

kp
ut

Va
k

Debitage materiaal

Afslagen

Afslagfragmenten

Klingen

Klingfragmenten

Verfrissingsmateriaal

Kernen

Kerfrest

Werktuigen

WT op afslag

WT op kling

WT op overig

Schrabbers

Boren

Pijlpunten

Klopstenen

Bijlfragmenten

Spitskling

Onbep. WT (fragm.)

Gebruikssporen

Bipolair bewerkt

Afval

Brokstukken

Potlids

Knollen

< 1 cm

Totaal

Cl
us

te
r 1

9
4

20

9
6

9
20

2
3

9
3

5

9
23

3

9
26

5

Cl
us

te
r 2

48
3

2
3

20
52

48
5

3
3

29
72

49
4

3
6

49
6

2
2

2
20

G
eï

so
le

er
de

 v
ak

ke
n

2
9

26
74

27
3

8
3

2
48

35
3

6
11

92
3

2
7

94
2

4
2

2
4

9
21

94
40

2
8

5
16

96
22

2
2

3
7

9
24

99
53

*
3

5



598
—

10 5 1

Aa
nt

al
le

n

va
kk

en
cl

us
te

r 1

va
kk

en
cl

us
te

r 2

sp
or

en
cl

us
te

r 1sp
or

en
cl

us
te

r 2

sp
or

en
cl

us
te

r 3

sp
or

en
cl

us
te

r 4

18
7.

5
0

0
18

7.
6

0
0

18
7.

70
0

18
7.

8
0

0
18

7.
9

0
0

417.300417.400417.500



599
—

Artefacten met zichtbare gebruikssporen
Ook deze vondstgroep is wijd verspreid over de 
gehele vindplaats.

Bipolair bewerkte stukken
Dit is één van de enige werktuigtypes die een 

de wijde spreiding over de gehele vindplaats, 
bevinden zich zes bipolair bewerkte stukken in 
vakkencluster 2. Hoewel, gezien de aanwezig-
heid van zeefvakken, een hoger aantal artefac-
ten te verwachten was, wijst de clustering van 
zes van deze stukken mogelijk op een aparte 
functie van deze zone.

Afvalmateriaal
De brokstukken, potlids en knollen vertonen een 
verspreiding die grotendeels gelijk is aan het de-
bitagemateriaal, zij het met enkele verschillen. 
Twee van deze verschillen zijn op het eerste zicht 

veel afvalmateriaal gevonden ten opzichte van 
het debitagemateriaal. Dit is hoogstwaarschijn-
lijk gerelateerd aan het feit dat hier het ver-
meende (pseudo-)esdek en de onderliggende 
lagen zijn gezeefd. Ook voor het eerder bespro-
ken crematiegraf is dit het geval. In de overige 
zones, zoals bijvoorbeeld in vakkencluster 2, 

-
dingen net andersom.

Chips of artefacten < 1 cm

chips is verzameld in vakkencluster 2. Dit is zeker 
het resultaat van de toegepaste zeefstrategie. 
Ook de andere hoge aantallen chips kunnen 
worden gerelateerd aan deze opgravingstech-
niek.

Vergelijking met de verspreiding van het aarde-

werk

De verspreiding van het vuursteenmateriaal ver-
toont niet veel gelijkenissen met die van het pre- 
en protohistorisch aardewerk (zie ook paragraaf 
7.2). De clustering van midden- en laat-neoli-
thisch aardewerk in het zuidelijke uiteinde van 
het oostelijke deel van de vindplaats ligt naast 

de cluster van vuurstenen artefacten. Mogelijk 
duidt deze situatie op een verschil in activiteits- 
of bewoningszones. Het overige midden-neoli-
thisch aardewerk is ook niet goed aan de vuur-
steenspreiding te relateren. Zo bevindt zich in de 
cluster van Michelsberg-aardewerk, in het noor-
den van de vindplaats, slechts één enkel stuk na-

de vuursteenconcentratie in het oostelijk deel 
van het door VUhbs opgegraven terrein 

met elf afslagen (of fragmenten daarvan), twee 
kernen, twee bipolair bewerkte stukken en twee 
brokstukken. Ook de natuurlijke verstoring die 
bij deze concentratie ligt bevat vier afslagen  (of 
fragmenten daarvan), een potlid, maar ook een 
afslag van een gepolijste vuurstenen bijl.

Interpretatie 

De vuurstenen artefacten van De Nielt versprei-
den zich als een dunne deken over de gehele 

-
sten is vastgesteld op de hoger gelegen delen 
binnen de vindplaats, te weten het westelijk deel 
en het noordelijke en zuidelijke uiteinde van het 
oostelijke deel van de vindplaats.879 In de tus-
senliggende lager gelegen gebieden neemt zo-
wel de sporendensiteit als de densiteit aan vuur-
stenen vondsten af.
Ook de weinige artefacten die chronologisch be-
ter geduid kunnen worden, de mesolithische880 
en midden-neolithische  vondsten, lijken zich 
over de gehele vindplaats te verspreiden. De en-
kele clusters die zijn waargenomen zijn groten-
deels het gevolg van de toegepaste opgravings-

techniek gerelateerd aan een echte vuursteen-
concentratie. Op deze plek werd, naast een rui-
me verzameling debitagemateriaal, ook een re-
delijke hoeveelheid werktuigen gevonden. 
Binnen het door VUhbs opgegraven areaal zijn 
ook twee vakken gezeefd, maar het is niet dui-
delijk of deze relateren aan de vuursteenconcen-
tratie aldaar. Immers, deze zeefvakken bevinden 
zich ter plekke van een verstoring die de in de 
directe omgeving waargenomen vuursteencon-

densiteit aan vondsten in het westelijk 

gedeelte van de vindplaats en op het 

gevolg is van het intensiever onderzoek, 

al dan niet gepaard gaande met 

inderdaad intensiever bewoond is 

geweest.

 

en de twee kernen met klingendebitage.

   Bijvoorbeeld de macrolithische 

de twee pijlpunten met oppervlakte 

retouches.
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centratie doorkruist en verstoort. 

sporen of sporenclusters vijf of meer artefacten. 
In de meeste van deze sporen wordt echter ook 

waarmee een interpretatie als opspit voor het 
vuursteen zeker tot de mogelijkheden behoort. 
Het is echter niet uit te sluiten dat het vuur-
steenmateriaal in de Bronstijd gedateerd moet 
worden.

15.2.5  Conclusie

Op basis van de techno-typologische aspecten 
van de vuursteenassemblage kan de bewoning 
van Cuijk-De Nielt in verschillende fasen tussen 
het Mesolithicum en het Laat-Neolithicum/
Vroege Bronstijd geplaatst worden. Zowel het 
aardewerk als de C-dateringen bevestigen deze 
bevindingen en geven bewijs van nog een veel 
langere bewoningsgeschiedenis.
In totaal zijn 2.056 stuks vuursteen geanaly-
seerd, waarvan het merendeel debitagemateri-
aal (ca. 57%). De dominantie van afslagen en af-
slagkernen (unipolair en bipolair) duidt op een 
uitgesproken voorkeur voor de afslagtechnolo-
gie. Het is zelfs te bemerken dat de afmetingen 
van 47% van de intacte afslagen breder zijn dan 

kwaliteit van de gebruikte knollen of het gebrek 
aan degelijke kernvoorbereiding. De geringe af-

-
nen ook een rol spelen, aangezien het productie-
vlak van de kernen in 30% van de gevallen ook 
breder is dan lang. De paar (micro)klingen die 
voorkomen zijn soms, maar niet altijd, regelma-
tig gedebiteerd met parallelle boorden en rib-
ben. De hoeveelheid verfrissingsmateriaal is zeer 
beperkt, wat niet zo verrassend is gezien de 
(zeer) beperkte kernrandpreparatie. Ook de vele 
kernen, met weinig negatieven en veel cortex, 
wijzen in de richting van een lage opbrengst per 
kern en een ad hoc debitagetechniek.
De werktuigen vormen ongeveer 9% van de  as-
semblage en het spectrum bestaat voornamelijk 
uit geretoucheerde stukken; met name geretou-

cheerde afslagen, en in mindere mate uit schrab-
bers. De geretoucheerde afslagen zijn bijna al-
lemaal eenvoudig bewerkte stukken, met een 
dorsaal schrabhoofd en beperkte afmetingen. 
Ook zijn er enkele grote exemplaren aanwezig, 
waarvan een paar bijzonder van vorm en retou-
che. Ze hebben een gebogen boord bedekt met 
vlakke retouches en zijn soms uit Rijckholt-vuur-

zelfs bifaciaal bewerkt. De schrabbers vertonen 
een sterke vormvariatie, gaande van kleine ron-
de schrabbers, over enkelvoudige eindschrab-
bers met al dan niet geretoucheerde boorden, 
tot grote boordschrabbers. 
Andere werktuigtypes, die slechts vertegen-
woordigd zijn door enkele stukken, zijn boren, 
mesolithische microspitsen, neolithische pijl-
punten, spitsklingen, gepolijste bijlfragmenten 
en klopstenen. Artefacten met zichtbare ge-
bruikssporen en bipolair bewerkte stukken, 
waaronder versplinterde stukken, komen ook 
regelmatig voor. 
Het grootste deel van de vuurstenen artefacten 
is in het Midden- en Laat-Neolithicum te plaat-
sen en hoewel de mesolithische component be-
perkt is, wijst een mogelijke bronstijdcomponent 
toch op een lange bewoningsgeschiedenis. De 
meer recente bewoningsfasen, met name de be-
woning uit de IJzertijd en Romeinse tijd, hebben 
de verspreiding van het vuursteenmateriaal ze-
ker aangetast. Met name het vergraven en ver-
storen door grondsporen is hier van belang. Ook 
betreding (trampling) en het gebruik van vuur 
voor allerhande activiteiten zal mogelijk zijn ge-
volgen hebben nagelaten.
Aangezien het meeste materiaal neolithisch is, 
kan een duidelijk beeld van de vuursteenvoor-
ziening en een aantal technologische aspecten 

-
aal uit de verschillende neolithische fasen niet 

zijn, kunnen technologische evoluties of aanpas-
singen in bijvoorbeeld de grondstofvoorziening 
niet worden geanalyseerd.
De gebruikte grondstof is voor het grootste deel 

-
materiaal is verzameld uit secundaire context, 
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De dichtstbijzijnde bronnen zijn de Maasgrinden, 

-
land. Het blijkt dat de geselecteerde grondstof 
meestal van beperkte afmetingen was. Dit wordt 

knollen als de geteste kernen of knollen met be-
ginnende debitage.

vandaan. Zo kan Wommersom-kwartsiet enkel 
-

van bewerking van Wommersom-kwartsiet op 
-

nen echter ook opgeraapt zijn van andere vind-
plaatsen in de buurt of regio.

-
werkt product naar de vindplaats geïmporteerd. 

-
gen, al dan niet vervaardigd uit gemijnde Rijck-
holt-vuursteen. Dit materiaal is kenmerkend 
voor de Michelsbergcultuur en de Hazendonk-
groep. Op enkele van deze vindplaatsen werd 
vastgesteld dat het normale debitagemateriaal, 
vervaardigd op kleine, lokaal verzameld knollen 
en geproduceerd met een ad hoc debitagetech-
niek, werd aangevuld met deze afgewerkte im-
portstukken. Deze laatste categorie vormt stee-
vast slechts een klein aandeel in de 
vuursteenassemblage.882 Deze twee types van 
vuursteentechnologie zijn op Cuijk-De Nielt ook 
vastgesteld.

52) en de daaronder aangelegde vlakken. De 
weinige vondsten die zich in de bouwvoor en het 
vermeende (pseudo-)esdek bevinden (3% van 
het materiaal) zijn grotendeels het resultaat van 
gedetailleerd onderzoek van het vermeende 

De verstoring door post-Romeinse bewoning 
was dus waarschijnlijk beperkt. De (pre-)Ro-
meinse bewoning zal daarentegen voor veel 
grotere verstoring en vermenging hebben ge-
zorgd. Zo is er bijvoorbeeld geen verschil in ty-

pologische samenstelling vast te stellen tussen 
de cultuurlaag (laag 52) en de onderliggende la-
gen.
De ruimtelijke analyse toont aan dat het vuur-
steenmateriaal zich niet zo zeer clustert, maar 
eerder als een deken over de vindplaats ver-
spreid ligt. Hoewel het materiaal een hele dunne 
spreiding vertoont, zijn er binnen het onder-
zoeksgebied toch zones met een hogere vondst-
dichtheid aan te wijzen. Deze zones komen gro-
tendeels overeen met de hoger gelegen 
gebieden binnen de vindplaats, namelijk het 
westelijk deel en het noordelijke en zuidelijke 
uiteinde van het oostelijke deel van de vind-
plaats. In de tussenliggende lager gelegen gebie-
den gaat niet alleen de densiteit van de grond-
sporen naar beneden, maar ook de densiteit van 
de vuurstenen vondsten.
Verder kunnen verspreid over het gehele opgra-
vingsterrein verscheidene clusters met bedui-
dend meer materiaal op één plek worden her-
kend. Deze ogenschijnlijke clustering is echter 
veelal gerelateerd aan de toegepaste opgra-
vingstechniek, waarbij enkele vakken integraal 

Hieruit blijkt tevens dat in de zones waar niet 
gezeefd is, een groot deel van de vuurstenen 
vondsten verloren is gegaan.
Daarnaast zijn er ook enkele zones waar materi-
aal clustert in sporen.883 Bijna al deze sporen be-

suggereert dat het vuursteen mogelijk als intru-
sief dient te worden beschouwd. Het is echter 
niet uit te sluiten dat deze vuursteenvondsten in 
de Bronstijd gedateerd kunnen worden. Op de 

vindplaats bevindt zich een dergelijke ‘concen-
tratie’. Over een groot oppervlak ligt hier materi-
aal van verschillende periodes door elkaar. An-
derzijds clusteren de vuurstenen artefacten 
soms in kleine depressies die echter wel kleine 
vuursteenconcentraties aanduiden. Centraal op 
de vindplaats bevindt zich een dergelijke kleine 
concentratie, welke mogelijk kan worden toege-
schreven aan het Laat-Neolithicum B of de Vroe-
ge Bronstijd. Ook op het door VUhbs opgegra-
ven terrein zijn twee van dergelijke clusters te 
vinden. De eerste bevindt zich centraal op dit 
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terrein en vormt mogelijk één geheel met de 
vuurstenen vondsten aan de noordoostelijke zij-
de van een verstoring. De tweede concentratie 
bevindt zich in de oostelijke uithoek van de 
zone, waar ook een cluster Vlaardingen-aarde-

-
dewerk en een klein verschil in werktuigentypo-
logie, wijst er mogelijk op dat de vondsten op 
deze plek minder bijmenging vertonen van laat-
neolithische/vroege-bronstijdartefacten dan het 
geval is voor het door Becker & Van de Graaf op-
gegraven terrein. 
Het is niet geheel duidelijk in hoeverre de lage 

artefacten het gevolg is van de toegepaste op-
gravingstechniek en in hoeverre deze een ar-
cheologische realiteit weerspiegelt. Hoogst-
waarschijnlijk is het een combinatie van beide. 
Ook is het niet geheel duidelijk of het vuursteen-
materiaal kan worden geassocieerd met neder-

kortstondige activiteiten. Als voorbeeld kan de 
opgraving Veldhoven-Habraken genomen wor-
den, waar de densiteit aan vuurstenen vondsten 
tussen de verschillende neolithische gebouwen 

-
facten per vak van 5x5 m.884 In en rondom de ge-
bouwen is dit echter beduidend hoger. Het lijkt 
er op te wijzen dat het dan ook het gebrek aan 
zones met hoge vondstdensiteit is, en niet zo-
zeer het vuursteenmateriaal op zich, waaruit 
mogelijk kan opgemaakt worden dat de vond-
sten te Cuijk vermoedelijk niet de restantanten 

mogelijk eerder van (herhaaldelijk) kortstondig 
gebruik en/of bepaalde activiteiten.
Het weinig mesolithische materiaal omvat onder 
andere een kerfrest, twee trapezia, enkele arte-
facten vervaardigd uit Wommersom-kwartsiet, 
enkele Montbani-achtige microklingen en en-
kele systematisch gedebiteerd (kling)kernen. 
Aangezien dit materiaal over de gehele vind-
plaats is verspreid en nergens lijkt te clusteren, 

bewoningszones niet worden aangeduid. Zelfs 
een grotere diepteligging in de onderste vlakken, 
kon niet worden vastgesteld.
Hetzelfde geldt voor de artefacten uit het Mid-

den-Neolithicum A. De macrolithische artefacten 
en werktuigen uit gemijnde Rijckholt-vuursteen, 

zijn wijd verspreid. Hoewel deze artefacten ken-
merkend zijn voor de Michelsbergcultuur, komen 
typische Michelsberg-spitsen (bladspitsen, drie-
hoekige pijlspitsen met oppervlakteretouche) niet 
voor. Vindplaatsen van de Hazendonkgroep wor-
den echter ook gekenmerkt door geïmporteerde 
macrolithische artefacten.885 Deze importstukken 
vertonen duidelijke Michelsberg-karakteristieken 
en worden vaak intensiever gebruikt dan de lo-
kale component van vuursteenassemblages dat is 
vervaardigd met een ad hoc technologie op kleine, 
lokaal gewonnen knollen.886

het Midden-Neolithicum B te dateren en wordt 
vaak geassocieerd met de Vlaardingencultuur887 
en de Steingroep.888

is bekend van het onderzoek te Hekelingen III.889 
Dit type spits komt echter ook nog in het Laat-

voor, hoewel ze dan vaak minder zorgvuldig zijn 
afgewerkt. Ook de driehoek met oppervlaktere-
touche en concave basis is in het Laat-Neolithi-
cum890

te plaatsen. Vergelijkbare exemplaren zijn ge-
vonden bij Meteren (De Bogen en Boog C-

15.3  Gebruikssporenanalyse

A. Verbaas (Stichting LAB)

15.3.1  Inleiding

Van de totale hierboven besproken assemblage 

op sporen van fabricage en gebruik. Deze ge-
bruikssporenanalyse werd echter soms bemoei-

-
cessen, zoals bijvoorbeeld de inwerking van 
zuren en wortelgroei, hebben gehad op het ma-
teriaal. Sommige artefacten waren niet meer in-
terpreteerbaar en het is bovendien mogelijk dat 

 

 

 

 

 

 

et al. et al.



607
—

artefacten die kortstondig gebruikt werden, niet 
als zodanig zijn herkend doordat deze ‘over-
schreven’ zijn en/of onherkenbaar geworden zijn 
door de sporen die ontstaan zijn door postdepo-
sitionele processen. 

15.3.2  Methode en selectie

Alle geselecteerde vuurstenen artefacten zijn ge-
analyseerd met behulp van een stereomicro-

-
croscoop met opvallend licht (vergrotingen 
50-200x). Beide instrumenten zijn naast elkaar 
gebruikt om zowel het overzicht te bewaren over 
de verspreiding van de sporen over het artefact 
in relatie tot de morfologie, als op detailniveau 
inzicht te verkrijgen in de karakteristieken van de 
glans en andere slijtagesporen op de werkrand. 

-
tale camera. Alle artefacten zijn schoongemaakt 
met een 96% alcohol oplossing om vingeraf-
drukken en ander aanhangend vuil te verwijde-
ren. In enkele gevallen was dit niet afdoende en 
zijn de artefacten ook met water en zeep gewas-
sen. Chemische reiniging was niet nodig.
De selectie van artefacten voor gebruikssporen-
analyse is in twee fasen uitgevoerd. Voordat de 
contextinformatie beschikbaar was, zijn door de 
vuursteenspecialist 65 artefacten geselecteerd 
waarop in ieder geval gebruikssporenanalyse 
moest worden uitgevoerd. Toen de contextin-
formatie beschikbaar was, is vervolgens, in over-
leg met de vuursteenspecialist, aanvullend een 

- Het materiaal uit twee kuilen zonder aardewerk

ook een Vlaardingen-pot is gevonden

het noordoosten van de opgraving

het zuidoosten van de opgraving

Van deze tweede selectie is al het materiaal be-
keken dat een mogelijke werkrand had. Het gaat 

om stevige punten die gebruikt kunnen zijn als 
boor of steker. Hierbij is ook een grote hoeveel-
heid ontgeretoucheerd materiaal geselecteerd. 
Het percentage artefacten met sporen van ge-
bruik ligt bij een dergelijke selectie lager, maar 
op deze wijze worden ook ad-hoc gebruikte arte-

niet binnen de formele werktuigtypologie.
-

seerde artefacten kon later worden toegewezen 

overzicht van de uiteindelijke verdeling van ge-

15.3.3  Resultaten

Het materiaal

exemplaren sporen van gebruik, 43 exemplaren 

niet meer te interpreteren als gevolg van post-
depositionele oppervlakteveranderingen (tabel 

van gebruik had meerdere gebruikte locaties (ta-

op 95 komt. De artefacten zijn voor een breed 

bijna alle dagelijkse taken aanwezig lijken te zijn. 
Sporen van huidbewerking en van het verwerken 
van plantaardige materialen zijn het meest aan-

huid worden over het algemeen veelvuldig ge-
vonden. Het grote aandeel van artefacten met 
sporen van het verwerken van plantaardig mate-
riaal is voornamelijk toe te wijzen aan de ge-
bruikte selectiemethoden. Deze sporen zijn im-
mers overwegend teruggevonden op 

dat vaak buiten een gebruikssporenselectie 
wordt gehouden. Artefacten die voor het ver-
werken van planten worden gebruikt zijn veelal 
ad hoc gebruikte werktuigen. 

sporen van gebruik, waarvoor het, ondanks uit-
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Tabel  15.9  Cuijk-De Nielt. Een overzicht van de verdeling van geanalyseerde artefacten.

Context Sporen Geen sporen Niet te interpreteren Totaal

4

Concentratie vuursteen met 
Vlaardingen pot

6 4

Neolithische concentratie NO site 3 3 - 6

Neolithische zone ZO site 7 4 2

Sporencluster 2 - 6 7

4 6

Buiten context 35 57

Totaal 59 43 18 120

Tabel  15.10  Cuijk-De Nielt. Overzicht van het materiaal met een mogelijke werkrand.

Sporen Geen sporen Niet te interpreteren Totaal

Debitage

Afslag 23 6 43

6 6 3

Verfrissingsmateriaal 2 3 5

Werktuigen

Geret. afslag 8 2

Geret. kling 4 2 2 8

Geret. verfrissingmateriaal 2

Geret. onbep. 2 2

Schrabber 3

Boor 2

Spitskling 3 3

Bijl

Versplinterd stuk 2 3

Gebruikssporen/onbep. 
werktuigfragm.

6 2 9

Totaal 59 43 18 120
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gebreide experimentele programma’s, nog niet 
gelukt is een contactmateriaal aan te wijzen. 

algemeen is er een groot aantal krassen in de 
glans zichtbaar en is de werkrand afgerond. Bo-
vendien zijn er zowel longitudinale als transver-
sale richtingen herkenbaar.892 Het is niet exact 
duidelijk door welk contactmateriaal en welke 
activiteit deze sporen veroorzaakt zijn, maar 
gaat het hier om ambachtelijke activiteiten als 
het maken van manden, touw of om een anders-
soortige verwerking van plantaardig materiaal. 

(Linear Band Keramik) en Rössencultuur en zijn in 
de kustzone ook gevonden op stukken van ge-
importeerd vuursteen. Dergelijke sporen worden 
daarentegen niet gevonden in de noordelijke 

en latere contexten.893 Het is een activiteit die 
alleen wordt teruggevonden in neolithische as-
semblages. 
‘Polish 23’ wordt gevonden in archeologische 

met een grote hoek, soms zelfs van bijna 90 gra-
-

den op quartier d´oranges, hoewel in latere perio-

stompe hoek worden gebruikt.894 Het bijzondere 
aan deze sporen is dat zij verschillend zijn aan de 
ventrale en dorsale zijde van de werkrand. Waar 
de ene zijde meer ruw en mat is met een groot 
aantal krassen, is aan de andere zijde een gladde 
heldere glans te zien waarin nauwelijks richting 
zichtbaar is.895 Om de activiteit te achterhalen 

uitgebreide experimenten gedaan. Het grootste 
succes is tot nu toe behaald met het schrapen 
van vlas en brandnetels voor het verkrijgen van 
hun vezels.896 De sporen die het gevolg zijn van 
deze activiteiten lijken grotendeels op de ar-

echter niet volledig overeen. 

Debitagemateriaal

Niet-geretoucheerde vuurstenen artefacten, ook 
wel debitagemateriaal, worden vaak gezien als 

restafval van de vuursteenbewerking. Dit mate-
riaal wordt dan ook vaak niet geselecteerd voor 
gebruikssporenonderzoek, omdat men er vanuit 
gaat dat onbewerkt materiaal niet of nauwelijks 
werd gebruikt. Wanneer dergelijke artefacten 
wel worden geselecteerd kunnen we constate-
ren dat zij vaak juist wel worden gebruikt, soms 
zelfs langdurig. Dat is ook te Cuijk-De Nielt het 
geval. Van het totaal aantal door de vuursteen-
specialist als debitage aangeduide stukken zijn 
er 58 stuks geanalyseerd op sporen van gebruik, 
waarvan er acht niet interpreteerbaar waren. 
Van de interpreteerbare stukken vertoonde 44% 
(N=22) sporen van gebruik op in totaal 35 loca-
ties. Op drie locaties was het werktuig zelfs lang-
durig gebruikt. 
Het debitagemateriaal is gebruikt voor een zeer 

Het is voornamelijk gebruikt voor het bewerken 
van huiden en divers plantaardig materiaal, 

-

is dat vijf van de afslagen en klingen ook ge-

stukken/afslagen gaat het in één geval om ‘po-
lish 23’, in twee gevallen om plantaardig materi-

afslag is gebruikt om zowel huid te snijden als te 

die puntig uitloopt, waarbij de punt gebruikt is 
om huid te doorboren en één van de laterale zij-
den gebruikt werd om huid te snijden. Op de 
punt is geen draaiende beweging zichtbaar; hij is 
duidelijk alleen gebruikt om te prikken. De spo-
ren zijn hier het beste ontwikkeld en er is een 
duidelijke afronding zichtbaar. Ook op een an-

Tabel  15.11  Cuijk-De Nielt. De artefacten 

met meerdere gebruikte locaties. 

Aantal locaties N

30

2 25

3 2

4

5

Totaal 59
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Longitudinaal

Snijden
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Prikken

Longitudinaal onbep.

Transversaal
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dere afslag  zijn op een uitstekende punt sporen 
van huidbewerking zichtbaar, maar in dit geval is 

de laterale zijden is over de volledige rand lang-
durig gebruikt voor het snijden van huid, van de 

Werktuigen

De grootste groep van geanalyseerde werktui-
gen wordt gevormd door de geretoucheerde af-
slagen, klingen en verfrissingmateriaal. Ook op 
deze werktuigen is een breed scala aan bewerkte 
materialen en gebruikte bewegingen zichtbaar 

Naast sporen van het bewerken van huiden in 
verschillende stadia, zijn ook sporen van andere 
dierlijke materialen, granen en een zachte steen-

materiaal, zoals huid en vlees, tot harde materi-

in zowel longitudinale als transversale bewegin-
gen gebruikt, vermoedelijk om mee te slachten. 

-

 en 

van de werkrand gebruikt. Op een scherpere 

Over het hele oppervlak, op sommige locaties 
beter ontwikkeld, zijn sporen zichtbaar die zijn 
geïnterpreteerd als die van huid. Vermoedelijk is 
het werktuig vastgehouden met een lapje leer 
tijdens het gebruik, waardoor sporen hiervan 
over het hele oppervlak zichtbaar zijn. 
De schrabbers zijn bijna allemaal gebruikt voor 

zijn daarbij ook geschacht geweest in huid. 

vertoont deze sporen over het hele oppervlak, 

geval slechts tot halverwege de lengte van de 
schrabber. Bovendien is deze schrabber niet ge-
bruikt om te schrapen, maar is de laterale zijde 
gebruikt voor het snijden van huid. 
Slechts één van de twee geanalyseerde boren 

ontwikkeld en zijn beschreven als van een mine-
raal materiaal. Hoewel de punt volledig is afge-
rond zijn hierop nauwelijks krassen te zien en 
ook slechts enkele plekjes ‘glans’. Hierdoor is het 
niet duidelijk welk materiaal ermee is door-

bijvoorbeeld tand. Hoewel de laatste twee van 
deze materialen van organische aard zijn, zijn de 
sporen die door de bewerking hiervan ontstaan 
vrijwel gelijk aan die van mineraal materiaal. In 
de database is dit dan ook opgenomen als anor-
ganisch materiaal.
Alle drie de spitsklingen zijn gedurende lange tijd 
gebruikt. Hetzelfde geldt voor het artefact dat is 

maar de afgebroken punt van een spitskling. Op 
het werktuig zijn zeer diverse sporen zichtbaar 
van het verwerken van verschillende materialen 
die niet meer van elkaar te onderscheiden zijn 

een algemeen gebruikswerktuig dat voor diverse 
activiteiten werd gebruikt. De beide laterale zij-
den zijn gebruikt, hoewel de sporen op de ene 
zijde beter zijn ontwikkeld dan op de andere. De 
richting is overwegend diagonaal, waarschijnlijk 
van het snijden van diverse materialen, waarbij 
het mes licht schuin werd gehouden. Ook 

zien. Wat als eerste opvalt is het ontbreken van 
duidelijke aanwijzingen voor schachting. Op het 
oppervlak zijn wel een aantal plekjes frictieglans 
te zien, die over het algemeen geassocieerd wor-
den met het schachten van voorwerpen. Door-
dat het oppervlak van het vuursteen echter te 
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-
cessen, zijn deze plekjes niet meer zeker toe te 
wijzen aan schachting. Aan de proximale zijde is 
de rand volledig afgerond, maar hoewel ook 
hierbij aan schachting gedacht kan worden, lijkt 
deze afronding een andere oorzaak te hebben. 
In de afronding zijn parallelle krassen te zien; er 
is duidelijk een mineraal materiaal bewerkt. Ver-
moedelijk is deze rand gebruikt als vuurslag. Ook 
aan de laterale zijde zijn diverse sporen zicht-
baar. Hoewel alle sporen redelijk goed zijn ont-
wikkeld, zijn ze ook hier niet goed te interprete-
ren doordat er verschillende materialen zijn 
bewerkt. Op dit werktuig zijn wel verschillende 

werkrichting is in alle gevallen longitudinaal; het 
resultaat van een snijdende beweging. Aan één 
laterale zijde zijn sporen van het bewerken van 
plantaardig materiaal te zien, die verder naar be-

-
terale zijde zijn de sporen bij de punt niet beter 

meer richting de proximale zijde gaan deze over 
in sporen van het snijden van plantaardig mate-

-
aardig materiaal zien aan de beide laterale zij-

-

daarmee de meeste overeenkomsten vertonen. 

tot transversaal. Het is wederom een mes voor 
algemeen gebruik. Op het oppervlak zijn net bo-
ven de slagbult ook sporen zichtbaar, al met het 

glans, zonder richting, die alleen op de hoge de-
-

den meestal met schachting geassocieerd, maar 
ze zijn niet op de dorsale zijde aanwezig. Het is 
dan ook niet duidelijk hoe deze sporen geduid 
moeten worden.

Tabel  15.14  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de taken waarvoor de artefacten zijn gebruikt.  
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6 - - - - - - - - - - 2 11

Verfrissingsmate-
riaal

- - - 2 - - - - - - - - - - 3

Werktuigen

Geret. afslag - - - - - 8 - - - - - - 11

Geret. kling 4 - - - - - 2 - - - - - - - 7

Geret. verfrissing-
materiaal

- - - - - - - - - - - - 3

Schrabber 3 - - 2 - 7 - - - - - - 2 - - 14

Boor - - - - - - - - - - - - - - 1

Spitskling 4 - - - - - - 2 - - - - 9

Bijl - - - - - - - - - - - - - - 1

- - - - - - - - - - - - - - 1

Versplinterd stuk - - - - - - - - - - - 4

Gebruikssporen/
onbepaald werk-
tuigfragment

2 - - - 3 - - - - - - 9
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is hergebruikt als grondstof voor het maken van 
afslagen, is de snede nog wel volledig aanwezig. 
Hierop zijn sporen te zien van het hakken van 

-
per voor huid. Van de drie geanalyseerde ver-
splinterde stukken vertonen er twee sporen van 
gebruik. Van de ene is één laterale zijde gebruikt 
voor het snijden van plantaardig materiaal 

deel van het artefact zijn verder geen bijzonder-
heden waar te nemen. Het andere versplinterde 

van hout en aanwijzingen dat er op is geslagen 
met een stenen hamer. De sporen van hout zijn 
diagonaal van richting. Vermoedelijk is dit stuk 
gebruikt om hout voor te bereiden voor het 
plaatsen van een wig. Tot slot laten de als werk-
tuigfragmenten en stukken met macroscopisch 
zichtbare gebruikssporen beschreven werktui-
gen sporen zien van het bewerken van plantaar-
dig materiaal, hout, huid, niet nader bepaald 

15.3.4  De concentraties en contexten 

Van de geselecteerde complexen is al het mate-
riaal bekeken dat potentie had voor gebruiks-
sporenanalyse; alle stukken met een bruikbare 

-

cm of bruikbare uitstekende punten en stompe 
werkranden waarop ‘polish 23’ te verwachten is. 
Voordeel van deze selectiewijze is dat ook stuk-
ken die mogelijk ad hoc zijn gebruikt worden her-
kend. Vaak werd vuursteen gebruikt zonder ver-
dere voorbewerking en werden simpelweg 
stukken gebruikt die in de buurt lagen.

Kuilen zonder aardewerk

In de twee reeds in paragraaf 6.5.2 beschreven 

maar ontbrak aardewerk. Bij de analyse ver-
toonden meerdere stukken een zwart residu op 
alle willekeurige vlakken van de werktuigen, 

waaronder de werkrand. Daarom is besloten alle 
werktuigen te analyseren, ook diegene zonder 
geschikte werkrand. Van de veertien geanaly-
seerde werktuigen vertoonden er zeven sporen 
van dit zwarte residu. Het vermoeden bestond 
dat hier mogelijk sprake zou kunnen zijn van 
kuilen om teer in te winnen, zoals gevonden bij 
de opgravingen bij Hanzelijn-Oude land.897 Later 
werd echter op de vondsten uit andere com-
plexen ook een gelijkend zwart residu gevonden. 
Hierdoor lijkt de hypothese van kuilen om teer 
uit te winnen niet plausibel te zijn.
Van de veertien geanalyseerde stukken vertonen 
er slechts vier sporen van gebruik. Twee gere-
toucheerde afslagen zijn gebruikt om huid mee 
te schrapen, waarbij één van deze twee stukken 
sporen laat zien van het bewerken van droge 

-
der te duiden dan huid. Twee andere stukken 
zijn ook gebruikt, maar zodanig kort dat de spo-
ren niet goed genoeg ontwikkeld zijn voor een 

één zijde geretoucheerd is, waardoor hij lijkt op 
een boor. De punt is duidelijk gebruikt, maar 
door de postdepositionele glans zijn de sporen 
niet meer te interpreteren. Bij het laatste stuk 

van de werkranden sporen zichtbaar. Het is ech-
ter onduidelijk welk materiaal hiermee is be-
werkt. 

Concentratie vuursteen met Vlaardingen-pot

als een concentratie vuursteen, waarin boven-

deze twee sporen komen in totaal 23 stuks vuur-
steen, waarvan er in totaal elf zijn geanalyseerd. 
Van deze stukken vertonen vijf exemplaren spo-
ren van gebruik op in totaal elf locaties. Alle 

afslagen. 
Twee stukken vertonen sporen van een gebruik 

Het andere, bipolair bewerkte stuk 
-

-
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van het snijden en schrapen van planten, in 
combinatie met een minerale toevoeging, waar-
schijnlijk zand of grond die nog aan de planten 
zat toen deze werden geoogst of schoonge-

-

schrapen van zachte planten. Dit is een typisch 
voorbeeld van een ad hoc gebruikt werktuig. Het 

-
dig gebruikt is. Van het laatste artefact uit dit 
vondstnummer met sporen van gebruik 

te kerven/graveren. 

Neolithische zone in het noordoosten van de 

opgraving

In het noordoosten van de opgraving is een zone 
met neolitisch materiaal herkend die nauwelijks 
is vervuild met jonger materiaal uit de Brons- en 
IJzertijd. Het gaat om alle vakken met een vak-

Tot deze concentratie behoren 45 stuks vuur-
steen, waarvan er zes zijn geanalyseerd. Hiervan 
vertonen er drie sporen van gebruik. Het overige 
materiaal uit deze concentratie bestond voorna-
melijk uit afslagen zonder geschikte werkrand, 
kernen, brokken en ander afvalmateriaal zonder 

-

heel kortstondig gebruikt om een middelhard 
-

ceerde afslag is gebruikt om zowel planten te 

gebruikt om huid mee te schrapen. Hierbij valt 
op dat de sporen niet alleen op de geretoucheer-
de rand, maar ook daarnaast aanwezig zijn. 

Neolithische zone in het zuidoosten van de op-

graving

licht verstoord is met materiaal uit de Bronstijd. 
Op basis van de aardewerkanalyse is vastgesteld 
dat deze zone iets meer verstoord is dan de bo-
vengenoemde concentratie. Van deze zone zijn 
dertien stuks vuursteen geanalyseerd op sporen 
van gebruik, waarbij op zeven stukken daadwer-

Deze zone is rijk aan bijzonder materiaal en bij-
zondere sporen van gebruik. De meeste zijn hier-

-
ber (V28.5300), gebruikt voor het schrapen van 
huiden, een grote geretoucheerde afslag 

van zowel huid als granen, één van de splitsklin-
-

voor de activiteit die ‘polish 23’ veroorzaakt. Ver-

een relatief grote afslag van grove vuursteen 

om planten te schrapen, een schrabberfragment 
(V30.6804), gebruikt voor het schrapen van hui-
den en een grote geretoucheerde afslag 

middelhard dierlijk materiaal. De sporen van ge-
bruik op dit laatste werktuig waren lastig te inter-
preteren. De sporen lijken deels op die van het 
verwerken van huiden, maar zijn daarvoor te re-

-
voeging, maar ook daarmee komen de sporen 
niet helemaal overeen. De uiteindelijke interpre-
tatie van het bewerkte materiaal is dan ook mid-
delhard dierlijk materiaal.

Vakkencluster 1

mm. Van dit cluster zijn elf stukken vuursteen 
geanalyseerd op gebruikssporen. Helaas ver-
toonden slechts vier stukken sporen van gebruik. 

afslag (V9.2092) is gebruikt om huid mee te prik-
-

werktuig is gebruikt om plantaardig materiaal 
mee te schrapen. De sporen hiervan zijn al zicht-
baar met het blote oog en de rand is sterk afge-
rond door gebruik. De afronding is deels verwij-
derd door een aantal afsplinteringen, ontstaan 
door gebruik. Dit duidt erop dat dit werktuig is 
gebruikt voor materiaal van verschillende hard-

gebruikt voor het snijden van een materiaal dat 
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mogelijk zijn de sporen het gevolg van het snijden 
van barnsteen. Door post-depositionele proces-
sen zijn de sporen echter dusdanig beïnvloed dat 
dit niet met zekerheid meer te zeggen is.

15.3.5  Conclusie

Het materiaal van Cuijk-De Nielt laat een grote 
variatie zien in bewerkte materialen en activitei-
ten. Het vuursteenmateriaal is algemeen niet 
aan één duidelijke periode toe te wijzen; het 
vuusteen ligt verspreid over het gehele opgra-

-
ring. Uitzondering hierop vormen de werktuigen 
die op basis van hun typologische kenmerken 
gedateerd kunnen worden in het Mesolithicum 
of verschillende perioden van het Neolithi-
cum.898 Doordat op het vuursteen sporen zijn 

ook de gebruikssporenanalyse een bijdrage le-
veren aan deze datering. In beide gevallen gaat 
het om sporen van gebruik die tot op heden al-

De brede variatie aan bewerkte materialen en 
activiteiten wijzen, in tegenstelling tot de in het 
vorige deel getrokken conclusie, op een neder-

schoonmaken van huiden, het verwerken van 
huiden tot leer en van het verder verwerken van 
huiden tot kleding en gebruiksvoorwerpen. Ook 
is er een geretoucheerde kling gevonden waarop 
sporen zichtbaar zijn van het verwerken van 
dierlijk materiaal van verschillende hardheden. 
Dit artefact is daarom geïnterpreteerd als ver-
moedelijk slachtwerktuig. Ook sporen van di-
verse anorganische materialen zijn zichtbaar; 
bijvoorbeeld sporen van het gebruik van een 
stenen hamer op een versplinterd stuk dat als 
wig is gebruikt, en een geretoucheerde kling die 
gebruikt is om een zachte steen, mogelijk barn-
steen, mee te snijden. Voorts is een groot deel 
van de bestudeerde artefacten gebuikt voor het 
verwerken van plantaardige materialen. Hierbij 

kan niet alleen gedacht worden aan het oogsten 
van granen en het snijden van planten om te 
eten, maar zeker ook aan het verwerken van 
plantaardige materialen tot gebruiksvoorwerpen 

bestudeerde artefacten is niet meer met zeker-
heid te zeggen welke materialen ermee zijn ver-
werkt. Hiervan was alleen de hardheid van het 

groep werktuigen is gebruikt voor het bewerken 
van een materiaal dat gebruikssporen veroor-

-
noemd. Vermoedelijk gaat het om het verkrijgen 
van vezels uit bijvoorbeeld vlas of brandnetels 
(‘polish 23’) en andere ambachtelijke acitiviteiten 

Wanneer we kijken naar de verschillende con-
-

gen, laten ook deze een gevarieerd beeld zien. 
De kuilen zonder aardewerk vormen hierop een 
uitzondering; hier zijn alleen sporen van huidbe-
werking en niet nader te bepalen materialen te-
ruggevonden. Ook de neolithische zone in het 
noordoosten van de opgraving laat een beperkt 
beeld zien. Deze vuursteenconcentratie, waarin 
ook een Vlaardingen-pot werd gevonden, laat 
zowel sporen van voedselvoorziening als van 
ambachtelijke activiteiten zien. Dat geldt ook 
voor de neolithische zone op het zuidoostelijke 

sporen van het snijden van vermoedelijk barn-

15.4    Beantwoording van de onderzoeks-

vragen

Algemene onderzoeksvragen

2. Wat is de horizontale en verticale verspreiding van de 
archeologische resten? Is het mogelijk afzonderlijke (en 
in tijd begrensde) vindplaatsen en/of complextypen 
ruimtelijk te begrenzen op basis van de sporen en/of het 
materiaal?
De vuursteenartefacten bevinden zich voorna-
melijk in de cultuurlaag (laag 52) en de daaron-
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densiteit aan vondsten in het westelijk 

gedeelte van de vindplaats en op het 

gevolg is van het intensiever onderzoek, 

al dan niet gepaard gaande met 

inderdaad intensiever bewoond is 

geweest.

   Dat sporen meer materiaal opleveren 

dan het verzamelde materiaal uit 

vlakken, is omdat de sporen voor de 

kan op basis van het techno-typologisch onder-
zoek een onderscheid gemaakt worden tussen 
een kleine groep mesolithische vondsten en het 
grote aandeel artefacten dat in het Midden- en 
Laat-Neolithicum te dateren is. Het is echter niet 
uitgesloten dat sommige vondsten tot de Brons-
tijd behoren. 
Het vuursteenmateriaal vertoont een dunne 
spreiding over de gehele vindplaats. De bewo-
ningsactiviteiten uit latere periodes hebben de 
verspreidingspatronen van de vuurstenen arte-
facten echter vermoedelijk (sterk) verstoord. 
Toch zijn er zones met een hogere densiteit aan 
te wijzen. Deze zones vallen grotendeels samen 
met de hoger gelegen gebieden binnen de vind-
plaats, te weten het westelijk deel van de vind-
plaats en het noordelijke en zuidelijke uiteinde 
van het oostelijke deel van de vindplaats.899 In 
de tussenliggende, lager gelegen gebieden 
neemt zowel de sporendensiteit als de densiteit 
aan vuurstenen vondsten af. Dit materiaal ver-
toont amper clustering of indicaties voor be-
grensde vindplaatsen.
Daarenboven bevinden zich over het gehele op-
gravingsterrein verschillende clusters waar be-
duidend meer materiaal op één bepaalde plek 

verzameld uit sporenclusters900 en materiaal ver-
zameld uit gezeefde vakken. In het laatste geval 
is het resultaat van de toegepaste opgravings-
techniek waarbij enkele vakken integraal over 3 
mm gezeefd zijn. Hieruit kan opgemaakt worden 
dat in de zones waar niet gezeefd is, een deel 
van de vuurstenen vondsten verloren is gegaan, 

spreiding van het vuursteenmateriaal.
Ook zijn er enkele zones waar materiaal clustert 
in sporen. Deze sporenclusters kunnen op basis 
van de aanwezige vuurstenen artefacten echter 
niet goed worden geduid. Het is dan ook niet 
mogelijk aparte vindplaatsen of complextypen 
te begrenzen. Het totaalbeeld van de vuursteen-
assemblage duidt mogelijk wel op een gebruik 

van kortstondige bezoeken.
-

op een uitzondering. Hier vinden we mogelijk 

een kleine depressie waar een vuursteenconcen-
tratie uit het Laat-Neolithicum of de Vroege 
Bronstijd bewaard is gebleven. 

3. Wat is de ruimtelijke samenhang tussen de onder-
scheiden vindplaatsen en/of complextypen?

vuurstenen artefacten over de gehele vindplaats 
bemoeilijkt de analyse van de verschillende clus-
ters. Daarenboven zijn vele clusters het gevolg 
van de toegepaste opgravingstechnieken. Het is 
dan ook niet mogelijk aparte vindplaatsen of 
complextypen te begrenzen. De enige uitzonde-
ring vormt een kleine depressie waar een laat-
neolithische vuursteenconcentratie bewaard is 
gebleven. Ook hier is het aantal vondsten echter 
zo laag dat geen uitspraken gedaan kunnen wor-
den over de aard van de vindplaats.
4. Wat is de precieze aard van de archeologische sporen 
en resten en tot welke complextype(n) kunnen ze wor-

sporen van grafmonumenten, deposities of akkers aan-
wezig en uit welke periode(n) dateren deze sporen?
De vindplaats werd reeds in het Mesolithicum 
sporadisch gebruikt. Het weinige materiaal dat 
in deze periode kan worden geplaatst, een beet-
je debitagemateriaal en enkele werktuigen, kan 
niet toegeschreven worden aan één bepaalde 
zone of één bepaald complextype.
Vanaf het Midden-Neolithicum lijkt de vind-
plaats vaker bezocht en intensiever gebruikt te 
zijn. De samenstelling van de vuursteenassem-

-
zen, maar het kan even goed gaan om een accu-
mulatie van bepaalde activiteitenzones. De duur 
en de aard van deze bewoning of activiteiten is 
op basis van de vuursteenassemblage moeilijk 
vast te stellen.

5. Welke betekenis kan worden gehecht aan het (ver-
spreid) voorkomen van vuurstenen artefacten in het 
plangebied? Zijn vuurstenen artefacten geassocieerd 
met grondsporen en/of vondstmateriaal en wat is de 
aard en datering van deze grondsporen?
Het verspreid voorkomen van vuurstenen arte-
facten is het resultaat van bewoning of activitei-
ten, in combinatie met de lange bewoningsge-
schiedenis van deze vindplaats. Ongeveer de 
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verdeeld over de cultuurlaag (laag 52) en het 

-
werk uit de Bronstijd of IJzertijd. Het vuursteen-

‘opspit’ en duidt mogelijk op een hogere densi-
teit aan vuurstenen artefacten in de ondergrond. 
Uiteraard is het ook mogelijk dat (een deel van) 
de vondsten uit de Bronstijd dateren. 

7. Wat is de conservering van verschillende materiaalca-
tegorieën, inclusief eventueel aanwezig archeobotanisch 
en zoölogisch materiaal?
Het vuursteenmateriaal van het door VUhbs op-
gegraven terrein is over het algemeen goed be-
waard. De vondsten van de opgravinf door Bec-
ker & Van de Graaf vertonen daarentegen veel 
vaker sporen van blootstelling aan tafonomische 
processen als verwering en trampling. Het voor 
gebruikssporenanalyse geselecteerde materiaal 
is overwegend matig geconserveerd. Hoewel dit 
de gebruikssporenanalyse niet onmogelijk 
maakt, bemoeilijken de op het oppervlak aan-
wezig post-depositionele sporen deze wel.

8. Wat is de relatie tussen enerzijds de aan- en afwezig-
heid, aard en fysieke kwaliteit van archeologische spo-
ren en resten en anderzijds landschappelijke kenmerken 
(reliëf, bodemtype, etc.)? Wat is de relatie tussen de ho-
gere en lagere delen van de terreinen?
De hogere delen van de vindplaats lijken inten-
siever gebruikt dan de lager geleden delen. Dit is 
enerzijds op te maken uit de verspreiding van 

-
val te interpreteren is, en anderzijds uit de densi-
teit aan grondsporen. In de hoger gelegen gebie-
den neemt niet enkel het aantal sporen toe, 

meer vuursteenmateriaal.

De Nielt in termen van het gebruik en de ontwikkeling 
van het gebied over de lange termijn (vanaf de Vroege 
Prehistorie t/m de Romeinse periode)? Wat zijn de con-
stante en ‘zwervende’ elementen in het landschap, hoe 

is hun samenhang en op welke wijze zijn constante ele-
-

palend geweest voor de inrichting van het landschap?
De vindplaats werd reeds in het Mesolithicum 
sporadisch gebruikt. Het weinige materiaal dat 
aan deze periode kan toegeschreven worden, 
laat geen zekerheid bestaan over de aard en pre-
cieze locatie van deze bewoning.
Vanaf het Midden-Neolithicum lijkt de vind-
plaats vaker bezocht en intensiever gebruikt te 
zijn. Sporen van Michelsberg-/Hazendonk-be-
woning komen voor, net als Vlaardingen-/Stein-

is mogelijk zelfs in de Bronstijd te plaatsen. De 
duur of aard van het gebruik is op basis van de 
vuursteenassemblage moeilijk vast te stellen.

11. Zijn er periodes waarin de Nielt niet bewoond dan 
wel in gebruik is geweest? Indien dit het geval is, is hier-
voor dan een verklaring te geven?

-
-

tie is enerzijds te ver verwijderd van het kernge-

vindplaats niet de gewenste ondergrond (löss).
12. Wat is de aard van de verstuiving op De Nielt? Kun-
nen de verstuivingsfasen gedateerd worden, onder-
bouwd door materiaalstudies en OSL-datering(en)?

de opgraving door Becker & Van de Graaf zich in 
sporen bevindt, bemoeilijkt het toewijzen van 
vuursteenvondsten aan bepaalde lagen. Van de 
vakvondsten bevinden zich de meeste exempla-

veel minder materiaal. De typologische samen-
stelling van de assemblages uit de verschillende 
lagen vertoont echter geen grote verschillen.

Periode Meso- en Neolithicum 

* 1. Is er in de afdekking van het pré-Romeinse opper-
-

dekken, zo ja, waaruit bestaat die dan en wat is de aard 
ervan? Hierbij dient met name aandacht te zijn voor de 
lithogenese, lithologie, bodemvorming en bodemver-
storing van de onderscheiden lagen, met name in relatie 

resten. In hoeverre is er een ruimtelijke variatie in het 
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voorkomen (aantal, diepteligging en dikte) en conserve-
ring van de diverse ‘lagen’ aanwezig?

-
graving door Becker & Van de Graaf bevindt zich 

Binnen de diverse lagen kon echter geen variatie 
in de typologische samenstelling van het vuur-
steenmateriaal vastgesteld worden.
De vondsten uit uit het door VUhbs opgegraven 
areaal zijn voornamelijk uit het vlak en uit de 
zeefvakken verzameld. De vondsten uit sporen 
zijn hier beperkt. Ook hier lijkt het er niet op dat 

Tafonomische processen, zoals bioturbatie en 
trampling, hebben, net als het graven van de vele 

-
sche materiaal door elkaar gehaald. 

2. Zijn er in gebieden met geclusterd neolithisch vondst-
materiaal aanwijzingen voor sporen en structuren uit 
het Neolithicum?
Aangezien er geen enkele zone is waar neoli-
thisch materiaal afzonderlijk voorkomt, is deze 
vraag moeilijk te beantwoorden. Op het door 
VUhbs onderzochte terrein is er een verhoging 
van vuurstenen vondsten zichtbaar ten oosten 
en ten noordwesten van de verstoringen, maar 
of het hier om latente sporen gaat, dan wel om 
een natuurlijke strooiing aan vondsten, kan op 
basis van de relatief dunne vondstspreiding van 
het vuursteen niet vastgesteld worden.

* 3. Zijn er in de onderscheiden lagen grondsporen aan-
wezig, zo ja, om wat voor sporen gaat het dan? Vormen 
de sporen onderdeel van structuren? Indien geen grond-
sporen worden waargenomen, zijn er dan redenen (bij-
voorbeeld clusters van vondstmateriaal), die wijzen op 
de aanwezigheid van niet langer zichtbare (bijvoorbeeld 
verbruinde) sporen? Wat zijn de oorzaken van eventuele 
goede of slechte spoorzichtbaarheid?
Zie vraag 2.

* 4. Zijn er in de sporen en lagen anorganische vondsten 
en verkoolde of verbrande organische resten aanwezig? 
Wat is de fysieke kwaliteit, aard en ouderdom van de 
vondsten?
Het vuursteenmateriaal van de opgraving door 

Becker & Van de Graaf bevindt zich zowel in spo-
ren als in de verschillende lagen. Op ongeveer 
20% van de vondsten is posterieure glanspatina 
vastgesteld, terwijl dit slechts 9% is bij voor het 
door VUhbs verzamelde materiaal. Dit wijst erop 
dat het materiaal van het door VUhbs opgegra-
ven terrein ‘verser’ is dan het andere vuursteen-
materiaal. Daarenboven blijkt dat de intensiteit 
van deze posterieure glanspatina sterk kan vari-
eren van artefact tot artefact. 
De vuurstenen artefacten van het door VUhbs 
onderzochte terrein zijn vooral als vlakvondst 
verzameld en, in iets mindere mate, bij zeef-
werk. Het aantal vondsten uit sporen is beperkt. 
Het vuursteenmateriaal is over het algemeen 
goed bewaard.
De techno-typologische samenstelling van beide 

-

ook werktuigen en kleiner afvalmateriaal zijn 

De vuursteenassemblage is voornamelijk in het 
Midden- en Laat-Neolithicum te dateren. Ook is 
er een (kleine) component materiaal uit het Me-

-
-

spreid liggen. 

5. Wat is de omvang (horizontaal en verticaal) van de 
vindplaats (en), in relatie tot de geo(morfo)logische set-
ting?
Het vuursteenmateriaal vertoont een dunne 
spreiding over de gehele vindplaats. De bewo-
ningsactiviteiten uit latere periodes hebben de 
verspreidingspatronen van de vuurstenen arte-
facten echter vermoedelijk (sterk) verstoord. Wel 
vertonen de hoger gelegen gebieden binnen de 
vindplaats, te weten het westelijke deel en het 
noordelijke en zuidelijke uiteinde van het ooste-
lijke deel, een hogere densiteit aan vuursteen.  
Deze delen van het terrein zijn waarschijnlijk in-
tensiever bewoond en gebruikt. In de tussenlig-
gende, lager gelegen gebieden neemt zowel de 
sporendensiteit als de densiteit aan vuurstenen 
vondsten af. Gezien het gebrek aan clustering 
kunnen echter geen vindplaatsen worden be-
grensd. 

 

densiteit aan vondsten in het westelijk 

gedeelte van de vindplaats en op het 

gevolg is van het intensiever onderzoek, 

al dan niet gepaard gaande met 

inderdaad intensiever bewoond is 

geweest.
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6. Hoe moet de aanwezigheid van de vondsten (orga-
nisch en anorganisch) binnen verschillende lagen geïn-
terpreteerd worden? Zijn de vondsten het resultaat van 
bewoning, beakkering of andere vormen van gebruik 
zoals afvaldumps of een combinatie daarvan; wat is de 
aard van de site(s) en welke activiteiten zijn er uitge-
voerd?
Het vuursteenmateriaal is te omschrijven als ne-

-
materiaal, voornamelijk afslagen, en kleinere 
hoeveelheden werktuigen en afvalmateriaal, zijn 
over de gehele vindplaats verspreid gevonden. 
De zeer dunne spreiding aan vuurstenen vond-
sten laat enkel toe intenser gebruikte zones van 
minder intens gebruikte zones te onderscheiden. 
De densiteit van de vondsten, en dan in het bij-
zonder werktuigen, is echter zo laag dat deze ge-
heel niet toelaat verschillende activiteitenzones 
te onderscheiden. Uit het onderzoek blijkt dat 
deze situatie is gerelateerd aan de toegepaste 
opgravingsmethode. De enige uitzondering waar 
een kleine activiteitenzone kon vastgesteld wor-

een intense concentratie debitagemateriaal lig-
gen hier ook betrekkelijk veel werktuigen, in het 
bijzonder bipolair bewerkte stukken en geretou-
cheerde afslagen. In deze zone is echter wel in-
tensief gebruik gemaakt van gezeefde vakken.
Daarnaast zijn er enkele zones die intenser ge-
bruikt zijn dan andere delen van de vindplaats. 
Het westelijke deel van De Nielt, maar ook het 
door VUhbs onderzocht deel en het zuidooste-
lijke uiteinde van de vindplaats, vertonen een 
lichte verhoging in de aanwezigheid van vuur-

zijn er enkele kleine clusters materiaal gevonden 

echter vaak een ‘rijker gevuld’ grondspoor of 
kunnen worden gerelateerd aan de toegepaste 
opgravingstechniek.

7. Wat is de ruimtelijke indeling van (activiteitengebie-
den binnen) de site?
Het vuursteen is als een dunne deken over de 
gehele vindplaats verspreid. Toch zijn er verschil-
lende zones te onderscheiden, met name in de 
densiteit aan de vondsten. Het westelijke deel 
van De Nielt, maar ook het door VUhbs onder-

zocht deel en het zuidoostelijke uiteinde van de 
vindplaats, vertonen een lichte verhoging in de 
aanwezigheid van vuurstenen vondsten. Deze 
zones zijn dan ook intensiever gebruikt dan de 
overige delen van de vindplaats. Soms komen er 
zelfs sporenclusters voor met een redelijke hoe-
veelheid vuurstenen artefacten. Ook zijn er hier 
en daar kleine, lokale clusters met meer vuur-
steenmateriaal gevonden. Deze zijn echter vaak 
het gevolg van de toegepaste opgravingstech-
niek (geïsoleerde vakken waarin zeefwerk over 3 
mm is uitgevoerd). Ook komen enkele ‘rijk ge-
vulde’ grondsporen voor. Het vuursteen uit het 
meeste van deze sporen kan echter geïnterpre-
teerd worden als opspit. 

8. Met betrekking tot het Midden- en Laat-Neolithi-
cum: wat zijn de artefactspectra uit deze periode? Is er 

-
blages binnen het beeld dat we hebben van neolithische 
sites in Zuid-Nederland en het rivierengebied en het 
door L. Verhart gereconstrueerde model van neolithise-
ring (contactnetwerken)?902

Het grootste deel van de vuurstenen artefacten 
dateert uit het Midden- en Laat-Neolithicum. De 
combinatie van debitagemateriaal, werktuigen 
en afval wijst op de aanwezigheid van één of 
meer activiteitenzones. Binnen de vindplaats zijn 
er zones waar het vuursteen in hogere aantallen 
aanwezig is. Deze zijn vaak gerelateerd aan de 
hoger gelegen zones die intenser gebruikt zijn.
Het artefactenspectrum omvat in de eerste 
plaats debitagemateriaal. Dit wordt geheel over-
heerst door de toegepaste afslagtechniek, waar-
door (micro)klingen sterk in de minderheid zijn. 
Ook verfrissingsmateriaal komt amper voor, 
aangezien kernrandpreparatie weinig of niet 
werd toegepast. De kernen en knollen geven be-
wijs van het gebruik van lokaal verzameld mate-
riaal. Meestal zijn het kleine, gerolde knollen uit 

-

-
den-Nederland. Dit dagelijkse debitagemateri-
aal, vervaardigd op kleine, lokaal verzamelde 
knollen en geproduceerd met een ad hoc debita-
getechniek, wordt aangevuld met importstukken 

- 
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crolithische afslagen en werktuigen, vaak ver-
vaardigd uit gemijnde Rijckholt-vuursteen, die 
als afgewerkt product naar de vindplaats op De 
Nielt zijn gebracht. Ook enkele stukken debi-
tagemateriaal uit Wommersom-kwartsiet zijn 

Ook in het werktuigenspectrum is de tweedeling 
binnen de vuursteentechnologie duidelijk zicht-
baar. De meeste werktuigen zijn geretoucheerde 
stukken en schrabbers van beperkte afmetingen, 
hoewel ook enkele macrolithische stukken voor-
komen. Het spectrum wordt aangevuld met een 
kleine hoeveelheid boren, microspitsen, neoli-
thische pijlpunten, spitsklingen, fragmenten van 
gepolijste bijlen en enkele klopstenen. Artefac-
ten met zichtbare gebruikssporen en bipolair be-
werkte stukken, waaronder versplinterde stu-
ken, komen ook regelmatig voor.
De vuursteenassemblage van Cuijk-De Nielt ver-
toont sterke gelijkenissen met andere sites in 
Zuid-Nederland en het rivierengebied zoals bij-
voorbeeld Hekelingen III, Het Vormer bij Wijchen 
en Schipluiden, maar in mindere mate ook met 
Boog C-Noord en De Bogen bij Meteren.

geen informatie opgeleverd over het vroegste 
contact tussen jagers-verzamelaars en de eerste 
boeren. Aangezien het aantal artefacten uit het 

De Nielt in het Vroeg-Neolithicum A en B niet 
bewoond is geweest. Pas vanaf het Midden-
Neolithicum A is de vindplaats intensief gebruikt 
en zien we de eerste sporen van een boerenge-
meenschap. Het geleidelijke neolithiseringspro-
ces is tegen die tijd al bijna geheel voltrokken.

* 9. Is er op basis van de vondsten een chronologie te 
ontdekken in de gelaagdheid? Wordt het verschil in ou-
derdom op grond van de typochronologie van de mobi-

-
gen zoals OSL en C14? 
Hoewel het merendeel van het vuursteenmateri-
aal te dateren is in het Midden- en Laat-Neoli-
thicum, met een (kleine) bijmenging van mesoli-
thische en mogelijk bronstijdartefacten, kunnen 
er geen typologische verschillen vastgesteld 
worden tussen de diverse lagen die op de vind-

plaats aanwezig zijn. Dit is deels gerelateerd aan 
de dunne vondstspreiding, maar ook aan de vele 
grondsporen die het materiaal verstoord heb-
ben.

* 12. In hoeverre is de voorgestelde methode van veld-
onderzoek (zie hoofdstuk 4) geschikt om de benodigde 
gegevens te verzamelen om bovenstaande vragen op te 
lossen?
De verschillende opgravingstechnieken die zijn 
toegepast resulteren in verschillen in het infor-

vondsten, al dan niet tijdens het aanleggen van 

tweede techniek omvat het handmatig opscha-
ven van de grondsporen en het couperen ervan. 

-
vakken (5 x 5 m of 2 x 2 m) die hier en daar ge-

-
leggen van kleine zeefvakken (50 x 50 cm, ge-
zeefd over 3 mm), enkel toegepast in werkput-
ten 48 en 49. 
De dunne spreiding van het vuursteenmateriaal 
voldoet amper om activiteitenzones te onder-
scheiden. De zeefvakken leveren echter expo-
nentieel meer vuurstenen artefacten op dan de 
omliggende, handmatige opgegraven vakken. 
Het mag dus duidelijk zijn dat er een groot deel 
van de vuursteenassemblage niet is verzameld. 
Het opgraven van een groter deel van het aan-
wezige vuursteenmateriaal had mogelijk toege-
laten het materiaal gedetailleerder te kunnen 
dateren, aangezien dan meer werktuigen en an-
dere diagnostische artefacten beschikbaar zou-
den zijn geweest. Voor het bepalen van afzon-

vakken van 5 x 5 m echter nog steeds niet de ge-
wenste resolutie; wel levert het meer materiaal 
op dan het handmatig opgraven van vakken van 
5 x 5 m.
Anders is het gesteld met de kleine zeefvakken 

enkel op dit detailniveau dat verschillende acti-
viteitenzones binnen een vuursteenassemblage 
gelokaliseerd kunnen worden. Het zeven over 3 
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resultaat dat ook de allerkleinste vuurstenen 
fragmenten, die een groot deel van het materi-
aal kunnen uitmaken, verzameld worden. Het 
zijn deze allerkleinste vuurstenen fragmenten, 
de splinters of chips, die van groot belang zijn bij 
de ruimtelijke analyse van in situ vuursteenas-
semblages.
Concluderend kan gesteld worden dat de geïso-
leerd aangelegde zeefvakken duidelijk aantonen 
dat er veel vuurstenen artefacten over het hoofd 
gezien zijn in de vakken waarin handmatig is 
verzameld. Hoewel het totaal aantal opgegraven 
vondsten toelaat de assemblage ruim te dateren 

in het Midden- en Laat-Neolithicum, zou het ge-
bruik van meer zeefvakken meer aanknopings-
punten hebben opgeleverd omtrent de datering 
en culturele toewijzing van het materiaal (meer 
diagnostische stukken, meer culturele markers). 

-
tefacten een lage opbrengst voor een opgra-
vingsterrein van 8,4 hectare. Tevens is de resolu-
tie van vakken van 5 x 5 m niet toereikend om 
afzonderlijke activiteitenzones binnen vuur-
steenassemblages te onderscheiden. Daarvoor 
zijn vakken van 50 x 50 cm noodzakelijk. 
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16.1  Inleiding

In totaal zijn er tijdens het veldwerk te Cuijk-De 
-

rapport zijn 32 vondstnummers geselecteerd 
voor verdere analyse.903 Als gevolg van enkele 
ontdekkingen tijdens de uitwerking is besloten 
om alle glasvondsten nog eens te bekijken. Hier-
bij is, anders dan bij de eerste selectie, niet al-
leen gekeken naar het uiterlijk van het glas, maar 
ook naar de context waaruit het materiaal is ver-
zameld. Vervolgens is bezien in hoeverre deze 
contexten konden bijdragen aan de beantwoor-
ding van de onderzoeksvragen. Deze andere be-

aantal vondstnummers is afgevallen. Daarnaast 
zijn er enkele weggeselecteerde vondsten op-
nieuw geselecteerd voor analyse. In totaal zijn 
29 vondstnummers geanalyseerd. 
Het glas van De Nielt stamt uit alle archeologi-
sche perioden waarin er in Nederland glas kan 

-
daan uit de Late IJzertijd, Romeinse tijd, Middel-
eeuwen en de Nieuwe en Nieuwste Tijd. In dit 
hoofdstuk zullen alleen de voor analyse geselec-
teerde vondsten besproken worden. Dit bete-
kent dat alle de vondsten uit de Late IJzertijd, 
Romeinse tijd en de Middeleeuwen zullen wor-
den behandeld. Daarnaast is ook een aantal 
vondsten uit de Nieuwe en Nieuwste Tijd geana-
lyseerd, waarbij de aard van de vondstcontext 
als selectiecriterium is gehanteerd. Vondsten uit 
recente verstoringen en vondsten zonder spoor-
nummer zijn niet geanalyseerd omdat de infor-
matiewaarde van deze vondsten nihil is. Daar-
naast zijn ook de glasvondsten uit het de 
bouwvoor niet geanalyseerd, aangezien deze te 
sterk gefragmenteerd zijn om zelfs maar een uit-
spraak over de datering te kunnen doen.

904

Algemeen

2. Wat is de horizontale en verticale verspreiding 
van de archeologische resten? Is het mogelijk 
afzonderlijke (en in tijd begrensde) vindplaatsen 
en/of complextypen ruimtelijk te begrenzen op 
basis van de sporen en/of het materiaal?
7. Wat is de conservering van verschillende ma-

archeobotanisch en zoölogisch materiaal?

Periode IJzertijd- Romeinse tijd

continuïteit vanuit de IJzertijd tot in de Romein-
se tijd vastgesteld worden, of is er op basis van 

-
systeem aantoonbaar? Schets de ontwikkeling 

-
facten aanwezig die een ononderbroken bewo-
ning tussen IJzertijd en Romeinse tijd doen be-

glazen armbanden en bepaalde vroege Romein-
se importen.

-
cus van Cuijk. Wat is de relatie tussen de lande-
lijke bewoning op De Nielt en de proto-urbane 
kern van Ceuclum? Zijn er parallelle ontwikkelin-
gen te zichtbaar?

16.2  Onderzoeksmethode

Alle glasvondsten zijn geteld en gewogen. Ver-
volgens zijn ze in een database ingevoerd, waar-
bij de macroscopische kenmerken die de deter-
minatie van de vondst mogelijk maken zijn 
opgenomen. Het gaat dan onder meer om de 
kleur en functie van het oorspronkelijke voor-
werp. Daarnaast zijn er, indien relevant, nog ge-
gevens over de afmetingen van de scherven of 
objecten ingevoerd. Tot slot is er gekeken of de 
vondsten verbrand zijn of op een andere wijze 
zijn vervormd. 
Dit hoofdstuk bespreekt de geanalyseerde glas-
vondsten. Dit zijn de vondsten die, op basis van 
hun aard of context, bij kunnen dragen aan de 
beantwoording van de onderzoeksvragen en de 
in het evaluatierapport geformuleerde aan-

 

beantwoord zouden kunnen worden aan 

de hand van de analyse van het glas van 

meer vragen betrekking te hebben op 

deze materiaalcategorie. Deze zijn dan 

16 Glas

J. van Kampen
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dachtspunten.905 
Allereerst komen de individuele vondsten per 
periode aan bod. Het gaat hier in de eerste in-
stantie om de periode waarin de vondsten ver-
vaardigd zijn. De datering die hieruit naar voren 
komt is echter niet noodzakelijkerwijs gelijk aan 
de datering van het spoor waarin de vondst is 
gedaan. Vanwege de verschillende postdepositi-
onele processen is het goed mogelijk dat de 
vondst jonger of ouder is dan het spoor zelf. Zo 
kan een recent stuk glas bijvoorbeeld door dier-
lijke activiteit in een Romeinse paalkuil terecht 
komen en kan een stuk IJzertijdglas eveneens in 
een Midden-Romeinse kuil worden teruggevon-
den; in het laatste geval gaat het om opspit. De 
context van de vondsten wordt, indien relevant, 
bij de bespreking van het materiaal weergege-
ven. Onder het kopje verspreiding en context wor-
den de contexten vervolgens nog nader bespro-
ken.  
Aan het eind van iedere paragraaf wordt in de 
conclusie een resumé van de bevindingen gege-
ven en worden de vondsten bekeken vanuit de 
vindplaats en diens relatie tot andere vindplaat-
sen.

16.3  Glas uit de Late IJzertijd 

16.3.1 Algemeen

In totaal werden acht fragmenten late-ijzertijd-
-

ven stukken van armbanden en een halve kraal. 
De armbanden zijn onder te verdelen in vier ty-

16.3.2 Vondsten

van het type 7d.906 Dit zijn kleurloze armbanden 
met geel folie aan de onderzijde. Het fragmentje 

een tweeribbig exemplaar met ribben van gelijk 
formaat. Armbanden van dit type worden geda-

overige vondstmateriaal wordt gedateerd tussen 
30 en 270 n.Chr. Deze vondst moet derhalve dus 
als opspit worden beschouwd. 
Het tweede stuk La Tène-armband (V30.6433, 

-
ving is een purperkleurig stuk van het type 7b.907 
Deze vijfribbige armband wordt eveneens geda-

een kuil in werkput 30. In deze kuil is een relatief 

Tabel 16.1  Cuijk-De Nielt. Overzicht van het ijzertijdglas van De Nielt. 

Vnr Soort Kleur Aantal ribben Versiering Datering Type

armband Purper - Haev. 3a

6.3368 armband donkerblauw - Haev. 3a

5.3488 armband kleurloos 2 gele folie Haev. 7d

6.3586 armband purper zigzaglijn geel Haev. 3b

armband donker blauw - Haev. 3a

7.4593 armband purper zigzaglijn geel Haev. 3b

30.6433 armband purper 5 zigzaglijn geel Haev. 7b

27.6506 kraal donkerblauw - spiraallijn wit Zepezauer 3.2
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worden opgemerkt dat de concentraties 

in het verspreidingsgebied van deze 

kralen mogelijk veroorzaakt worden 

door verschillen in de intensiteit van 

verklaard worden aan de hand van het 

grotere aantal archeologische 

onderzoeken in deze regio.

dateren vanaf het Neolithicum tot in de Midden-
Romeinse tijd. De kuil zelf dateert waarschijnlijk 
uit de Midden-Romeinse tijd. Ook dit fragment 
moet waarschijnlijk als opspit worden be-
schouwd. 
De overige armbandfragmenten uit de Late IJ-
zertijd behoren tot het type 3. Meer precies gaat 
het om drie fragmenten van het type 3a en twee 
fragmenten van het type 3b. Dit onderscheid is 
echter alleen gemaakt op basis van de kenmer-
kende zigzagversiering op de bovenkant van de 
armband. Gezien de beperkte afmetingen van de 
fragmenten is het echter niet zeker of de niet-
versierde stukken ook echt allemaal tot type 3a 
behoren. Het is immers goed mogelijk dat ze on-
derdeel uitmaakten van type 3b, maar dat de 
stukken precies tussen de zigzaglijnen zijn ge-
broken. Voor de datering van de individuele 
stukken is dit onderscheid in zo verre van belang 

de armbanden van het type 3b, die doorgaans 

kleur van de fragmenten van deze armbanden is 
purper (drie exemplaren) en donkerblauw (twee 
exemplaren). 

-
ste beschreven type armband springt in het oog. 
Het is een onversierd stukje purper glas waarvan 
één zijde volledig is afgevlakt. Het is niet duide-
lijk of dit is gebeurd tijdens het vervaardigen van 
de armband of dat het stuk naderhand dusdanig 

500 en 600 graden Celsius) en het is goed moge-

lijk dat de armband, of alleen dit fragment, op 
-

laas is de oorspronkelijke vondstcontext van dit 
stuk onbekend. 

-
-

ogenkraal (Spiralaugenperle) van donkerblauw 
glas. Dergelijke kralen worden gedateerd tussen 

908 Oorspronkelijk waren er vier 
uitstulpingen aanwezig in de vorm van knoppen. 

blauwe in elkaar gevlochten glasdraad, en zijn 
afzonderlijk aangebracht op een ronde kraal. De 
zeldzaamheid van deze kralen wordt duidelijk 
door het beperkte aantal beschikbare, gepubli-
ceerde parallellen. In het gebied tussen Neder-
land en Zwitserland lijken slechts enkele tiental-
len soortgelijke (fragmenten van) kralen te zijn 
gevonden.909 Ze zijn vooral bekend uit Duitsland 
en lijken zich te concentreren in een aantal re-
gio’s.  De grootste concentratie van dit type 
kraal bevindt zich rond het huidige Mainz in 
Zuid-Duitsland.  Het is echter niet vast te stel-
len of de kraal uit Cuijk ook uit deze hoek is ge-
importeerd of dat hij een andere herkomst 

Afgezien van de zojuist beschreven bijzondere 
-

tijdglas goed in het algemene beeld van de ver-
spreiding van La Tèneglas in het Nederrijnse ge-
bied. In deze regio is het aandeel van de 
D-vormige armbanden (type 3) het grootst in 
vergelijking tot andere regio’s waar de armban-

V9.1799
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Roymans & Verniers op basis van de spreiding 
van zowel de armbanden van het type 3 als die 
van type 7b en 7d een productieplaats van deze 
typen verwachten in het Nederrijnse gebied.  

-
den is, wegens het uitblijven van een ontdekking 
van een glasoven, vooralsnog onbekend. Ver-
schillende onderzoekers vermoeden, in navol-
ging van Peddemors, dat vindplaatsen met uit-
zonderlijk hoge aantallen glasvondsten, 
productieplaatsen zijn geweest.  Zo ziet Ped-
demors Wijchen bijvoorbeeld als het centrum 
voor glasproductie in de Late IJzertijd.  Roy-
mans, Van Rooijen en Verniers kiezen ervoor om 
een ruimere zone aan te houden, maar noemen 
de vindplaats Beuningen-De Heuve wel als mo-
gelijke productieplaats.  Op deze vindplaats zijn 
zowel de armbanden van het type 3 als 7b in bij-

Het moge duidelijk zijn dat er op De Nielt, ge-
tuige de lage vondstaantallen, geen productie 

Waar de armbanden dan wel vandaan zijn geko-
men is echter niet duidelijk. Gezien de relatief 
korte afstand tot de vindplaats Beuningen-De 
Heuve (nog geen 20 km) geldt deze als een plau-
sibele plek van herkomst. Helaas is deze vind-

-
vlaktevondsten, waardoor het vooralsnog niet 
zeker is dat het een daadwerkelijk productiecen-
trum is geweest.
Nagenoeg alle fragmenten La Tèneglas vertonen 
sporen van secundaire vervorming. Naast de 
eerder besproken vervorming van het fragment 

-
ten van het type 3 vervormd te zijn. Deze vervor-

zichtbaar dat het oorspronkelijke breukvlak ge-
deeltelijk is gesmolten; het is licht gebold en 

armbandfragment van het type 7b (V30.6433) is 
-

ment secundair gebruikt als kraal. De uiteinden 
zijn zover omgebogen dat de gevormde cirkel 

Naast deze armbandfragmenten is ook de kraal 
(V27.6506) verbrand. Daar waar de vervorming 
en verbranding bij de overige glasstukken nog 
intentioneel zou kunnen zijn, lijkt dat bij deze 

Spiralaugenperle 

V27.6506

V6.3586
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kraal niet het geval. Aan één zijde vertoont het 
glas onregelmatige uitstulpingen als gevolg van 

in het vuur gelegen.

16.3.3  Verspreiding en context

De verspreiding van het ijzertijdglas binnen de 
-

ties mogen spreken bij dit soort kleine aantallen, 
-

vallende concentratie bestaat uit vijf fragmenten 

hoogte van de in de Romeinse tijd gedateerde 
-

ken is verzameld uit de sporen van deze huizen, 

sporen die eveneens in de Romeinse tijd worden 
gedateerd. 
Het is geen uitzondering dat fragmenten ijzer-

-
texten.  Van den Broeke stelt op basis van een 
aantal van deze contexten dat La Tèneglas ook 
nog in gebruik was in de Vroeg-Romeinse tijd.  
Voor De Nielt is een dergelijke interpretatie ech-
ter problematisch, aangezien huizen 8002 en 
8006 aan het einde van de Vroeg-Romeinse tijd 
dateren. Verder werd in de wandgreppels van 
deze huizen een relatief grote hoeveelheid ijzer-

wijzen dat bij de bouw een huisplaats is verspit. 
In dit licht kunnen waarschijnlijk ook de frag-
menten La Tèneglas worden begrepen. De vijf 
stukken glas worden dan ook als opspit be-
schouwd. 
De hier beschreven concentratie ijzertijdglas, ge-

-
deert met het verspreidingsbeeld van de overige 
vondsten uit de Late IJzertijd. Ook het aardewerk 
vertoont op deze locatie een relatief hoge 
vondstdichtheid. Vermoedelijk lag hier in de Late 
IJzertijd dan ook een erf waarvan de sporen ech-
ter niet meer zichtbaar zijn. In de Romeinse tijd 
is de locatie compleet verspit en zijn de vond-
sten uit de Late IJzertijd als opspit in de verschil-
lende sporen terecht gekomen. 

De tweede ‘concentratie’ telt slechts twee frag-
menten en ligt in het zuidoostelijke deel van 
plangebied. Het gaat hierbij opvallend genoeg 
om twee kralen. De oorspronkelijke context van 
de spiraalogenkraal is helaas echter onbekend.

16.3.4  Conclusie

Geen van de fragmenten glas die in de Late IJ-

uit een primaire context. In alle gevallen het om 
secundaire contexten of om contextloze vond-

hergebruik van ijzertijdglas in de Romeinse tijd. 
Waarschijnlijk zijn de sporen en vondsten uit de 
Late IJzertijd volledig vergraven gedurende de 
Romeinse tijd en later. 
Het ijzertijdglas is vermoedelijk vanuit verschil-

gekomen. Voor alle stukken, met uitzondering 
van de spiralaugenperle, geldt dat dit productie-
centrum in het Nederrijnse gebied, mogelijk zelfs 

-

op De Nielt zal dan ook toegang hebben gehad 
tot een handelsnetwerk; niet als belangrijke spe-
ler, maar waarschijnlijk alleen als afnemer van 
goederen. De vondst van de spiralaugenperle
wel aan dat dit handelsnetwerk zich uitstrekte 
over grote afstanden. 

16.4  Romeins glas

16.4.1 Algemeen

Glas raakte in de Romeinse tijd meer in zwang. 
Toch wordt deze materiaalcategorie tijdens op-

-
rijkste reden hiervoor is dat glas een zeer mak-
kelijk bewerkbaar materiaal is dat zich goed laat 
hergebruiken. Het aandeel van Romeins glas is 
dan ook klein ten opzichte van de overige mate-
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kan van grote waarde zijn voor het dateren van 
individuele vondsten en contexten, maar zeker 
ook voor onze kennis over productiecentra en 
uitwisselingsnetwerken. Op De Nielt zijn in to-

-
texten, kunnen ze op basis van de kleur en het 
type toch globaal worden gedateerd.

16.4.2 Vondsten

Het Romeins glas van De Nielt is onder te verde-

en sierraden. De determinatie van de vondsten 

Vensterglas

In totaal zijn drie fragmenten vensterglas gevon-
den. Op basis van de context van deze vondsten 
kan echter geen precieze datering worden be-
paald. Romeins vensterglas komt vanaf het mid-

onderscheidende kenmerk van vensterglas, te-
genover bijvoorbeeld de wandscherven van een 

-
de zijden glad. De oorzaak hiervoor ligt in het 
productieproces, waarbij gesmolten glas op een 
stenen plaat uit elkaar werd getrokken tot een 
vlak stuk vensterglas.920 De ruwe zijde van het 
glas is de zijde die in contact is geweest met de 
stenen plaat. 

geen duidelijke aanwijzingen te vinden die erop 
wijzen dat de ramen van de huizen voorzien wa-
ren van vensterglas. Door sommige archeologen 
wordt gesuggereerd dat houten woonstalhuizen 

 
Deze aanname lijkt echter niet gebaseerd op 
overtuigende archeologische gegevens, maar 
eerder op de persoonlijke overtuiging van de 
verschillende auteurs. Immers, de sites waar 
houtbouw in combinatie met aanzienlijke hoe-
veelheden vensterglas of loden sponningen 

geromaniseerd. Het gaat hier uitsluitend om vil-
laterreinen of sites met een stedelijk of militair 

Tabel 16.2  Cuijk-De Nielt. Overzicht van het Romeinse glas van De Nielt. *Vanwege de aard van deze vondst is een exact 

type niet te vast te stellen. 

Vnr Hoofdgroep Soort Kleur Datering Type

vaatwerk kom/glas? lichtgroen ROMM-ROML AR 50

vaatwerk unguentarium lichtgroen ROMM-ROML

vlakglas vensterglas lichtblauwgroen ROMM-ROML -

vaatwerk blauwgroen ROMV-ROML Isings 50

9.2366 vaatwerk kom/glas? lichtgroen ROMM-ROML AR 50

6.4005 sierraad kraal felblauw ROMV-ROML -

vaatwerk unguentarium lichtgroen ROMM-ROML

vaatwerk kom/Glas lichtgroen ROMM-ROML -

sierraad kraal (faience) blauw ROMV-ROML -

38.8207 vaatwerk lichtblauwgroen ROMV-ROML

vlakglas vensterglas lichtblauwgroen ROMM-ROML -

vaatwerk kruik/karaf kleurloos ROMM-ROML

vaatwerk blauwgroen ROMV-ROML

vaatwerk lichtblauwgroen ROMV-ROML

vlakglas vensterglas lichtblauwgroen ROMV-ROMM -
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karakter.922 Daarbij komt dat de architectuur van 
de traditionele huizen binnen rurale nederzet-
tingen een reconstructie met vensters niet toe-
laat, tenzij men gebruik maakte van dakramen. 
In nagenoeg alle reconstructies van inheems-
Romeinse huizen loopt de dakvoet immers door 
tot ca. een meter boven de grond. Wanneer men 
in de wanden een venster had gemaakt, was er 
geen enkele noodzaak om dit te dichten met een 
ruit. Wind en regen werden immers al tegenge-
houden door de overhangende dakrand. Op ba-
sis van deze redenering ligt het dan ook voor de 
hand om aan te nemen dat het vensterglas af-
komstig was uit de nabijgelegen vicus of het cas-
tellum van Cuijk en bedoeld was voor herge-
bruik. Mogelijk werden uit dergelijk glas kleine 
objecten, zoals kralen, vervaardigd. 

Flessen

Het glazen vaatwerk van De Nielt is de grootste 
groep binnen de gevonden glasassemblage. Dit 
is niet verwonderlijk, aangezien deze groep qua 
functie vergelijkbaar is met het gebruiksaarde-
werk; de grootste groep binnen het gehele 
vondstenspectrum van de opgraving. Binnen het 
glazen vaatwerk zijn verschillende vormen te on-

-
lende vormen voor. De meest voorkomende va-

waarna de hals en mond vrij worden geblazen. 

923 Het exacte type is 
niet vast te stellen omdat het gaat om weinig 

-
ment van een bodem met een hele kleine aanzet 

-
menten niet nauwkeuriger worden vastgesteld 

eeuw n.Chr.924 De kleur van de fragmenten is 
-

sis van de dikte van het glas en het formaat van 

en niet als sierstuk. 

Unguentaria

-

dunner glas. Het gaat om twee bodemfragmen-
unguentaria. 

-
weest zijn dan 5 cm. De twee fragmenten 

-

eeuw tot en met de 3e eeuw n.Chr.925 Gezien de 
-

als opspit worden beschouwd. De andere vondst 
is op de stort gedaan en kan dus niet op basis 

V38.8207
V37.14295
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n.Chr., terwijl Vanderhoeven de datering 

van contextgegevens worden gedateerd.

Bijzonder vaatwerk

Naast het hierboven beschreven reguliere vaat-
werk werd ook een fragment van een meer bij-

hierbij om een fragment van een zogenaamd 

uit de vulling van een middenstaander 

twee strengen kleurloos glas die op twee punten 
met elkaar versmolten zijn, waardoor een hart-
vorm ontstaat. Het gaat om een schakel die oor-
spronkelijk, samen met andere glazen schakels, 

dit type hengsel is onder andere gevonden in 
-

land.926 -
geland voor vanaf het einde van de 3e eeuw, 
maar kennen ze hun hoogtepunt gedurende de 
4e eeuw n.Chr.927 Ook dichter bij huis zijn frag-

-

de opgravingen te Tiel-Passewaaij hebben en-
kele fragmenten opgeleverd.928 De Limburgse 
fragmenten worden gedateerd vanaf de 3e eeuw 
n.Chr., hoewel de exacte vondstcontext onbe-
kend is.929 De fragmenten uit Tiel zijn gevonden 
in een 3e-eeuwse kuil. In tegenstelling tot het 
fragment van De Nielt gaat het hier echter om 
stukken van lichtgroen glas.930 Opvallend is dat 
Van Lith laatstgenoemde stukken als type Isings 

gaat aan de discrepantie tussen de datering van 
de vondst en de context.
immers in de 4e eeuw gedateerd, terwijl de con-
text van de stukken uit Passewaaij overduidelijk 
in de 3e eeuw moet worden geplaatst. In de ca-
talogus van de wetenschappelijke publicatie van 
het Tielse grafveld determineert Heeren de frag-

932 Deze 

Harter´s vermelding van een graf uit de eerste 

933 Deze datering sluit goed 
aan bij de overige vondsten uit de kuil uit het 
grafveld van Passewaaij, maar wijkt nog wel af 
van de datering van de vondstcontext van het 

stuk uit Cuijk.
-

graf werd hier een groot aantal 3e-eeuwse 

934 Op 
basis van deze concentratie wordt dan ook ver-
moed dat het hier gaat om de productieregio 
van deze kannen.935 Duidelijke bewijzen voor 
deze productie zijn echter nog niet gevonden. 
De exemplaren uit Mainz worden eveneens ge-
dateerd tussen het midden van de 3e eeuw n.Chr 

datering sluit goed aan bij de context waaruit 
het fragmentje van De Nielt is verzameld. Het 
overige materiaal uit de sporen van huis 8057 

-
sen 275 en 350 n.Chr. 

-
hengsel kan zijn bevestigd dateren tussen de 

-
teerd. Dit is een kan met een dubbelconisch af-
geplat lichaam van het type Isings 88c.936 Dit 
type kannen komt al vanaf de 2e eeuw n.Chr. 
voor.937

fragment slechts een schakel van een handvat 

Overig vaatwerk 
Naast de hierboven beschreven determineerbare 
stukken, zijn er ook nog drie vondsten waarvan 
de determinatie minder gemakkelijk is. Oorzaak 
hiervan is de hoge fragmentatiegraad, waardoor 
stukken niet meer binnen een typologie te plaat-
sen zijn. In eerste instantie werd gedacht dat 

-
tatie was gebaseerd op de zichtbare aanzet van 
een rib en de sterke overeenkomsten met een 
stuk glas uit Woerden.938 De datering van het 
fragment uit Woerden past echter niet bij de 
context waarin de beide vondsten van De Nielt 

939 Deze laatste vondsten zijn 

het ligt dan ook voor de hand om een dergelijke 
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   Er bestaat altijd een theoretische 

mogelijkheid dat de vondsten opspit 

vondstnummer om meerdere 

optie uitgesloten.

 

 

 

 

datering ook voor deze glasscherven aan te ne-
men.940

fragmenten vinden we in Augst.  Hier worden 
de vondsten beschreven als ‘malgevormde be-
kers waarvan de boogribben met elkaar verbon-
den zijn’.942 De fragmenten van De Nielt zijn 

beker. Ook voor de meeste vondsten uit Augst 

onduidelijke contexten. Slechts één vondst kan 
op basis van nabijgelegen munt- en aardewerk-
vondsten in de 4e eeuw n.Chr. worden geda-
teerd. De datering van de vondsten met vondst-

de datering van de twee contexten waaruit ze 
zijn verzameld en de beschikbare parallellen in 
de literatuur, tussen 270 en 450 n.Chr. te liggen.

-
scherf van lichtgroen glas. Het stuk vaatwerk 

een drinkglas kan gaan. Onder de glasvondsten 
uit Augst bevinden zich meerdere fragmenten 
die in aanmerking komen als parallel voor deze 
scherf. Hieronder bevindt zich ook een stuk van 
de hierboven beschreven bekers.943 Op basis van 
de datering van het spoor waaruit de scherf is 
verzameld, moet het stuk glas worden geda-

Kralen

-
zen en één faiencekraal, maar gezien de ver-

voor glas en faience worden de kralen hier geza-

een meloenkraal van azuurblauwe faience. Het is 
de enige kraal van De Nielt die met zekerheid in 
de Romeinse tijd gedateerd kan worden. Dit 
type kraal komt over de hele wereld en in alle 
tijdvakken voor, maar in Nederland uitsluitend in 
Romeinse tijd. Helaas is deze vondst niet uit een 

niet kan worden aangescherpt.

jonger dan de Romeinse tijd. Deze stortvondst is 
een half, helblauw kraaltje met een gedrongen 

cilindrische vorm. Ook voor deze kraal geldt dat 
het een tijdloze vorm is die zeker ook in de Ro-

-
den van dit soort kralen bekend uit het Middel-
landse Zeegebied en dan vooral in de oostelijke 

-
bij De Nielt zijn er ook enkele parallellen bekend, 
waarvan één uit Woerden.944 In de publicatie van 
de opgraving Hoochwoert is een soortgelijke 
kraal afgebeeld. Helaas worden de kralen in de 

-
plaar uit Woerden een parallel is voor het exem-
plaar van De Nielt.

16.4.3 Verspreiding en context

deze vondstspreiding zijn geen overduidelijke 

weinig te zeggen over bijvoorbeeld (secundair) 

verzameld. Ook aan de verspreiding van dit ma-
teriaal zijn geen duidelijke conclusies te ontle-
nen. 
De datering van de sporen, tot stand gekomen 
op basis van gebouwtypologie en vondstmateri-

voortvloeiende datering voor het glas van De 
Nielt is in de regel scherper dan de datering die 

een gedrongen cilindrische vorm.
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het vraagteken op het vondstkaartje.

 

gebruikt wordt in de literatuur. In dit hoofdstuk 
is uitsluitend de gebruiksperiode van de gevon-

-
paald. Deze dateringen kunnen van nut zijn voor 
andere onderzoeken, maar zijn niet direct inwis-
selbaar. Voor de datering van glas zal men vaak 
aangewezen zijn op de datering van de context, 
of, wanneer deze niet voor handen is, op de be-
staande typologie van Isings.

16.4.4 Conclusie

Het Romeinse glas van De Nielt is mogelijk be-
trokken van de markt in de vicus te Cuijk of de 
stad Nijmegen. Daarnaast is het ook mogelijk dat 
men zaken deed met rondtrekkende handelaren. 
Op een aantal stukken na, wijkt het glas in vorm 
en type niet af van de gebruikelijke assemblage in 

-
tallen op De Nielt vrij laag. 
Het glazen vaatwerk moet gezien worden als een 
meer luxe variant van aardewerk, maar is zeker 
niet zeldzaam. De aanwezigheid van vensterglas 
kan waarschijnlijk worden geïnterpreteerd in het 
licht van het hergebruik van glas, en niet als de 
beglazing van ramen in woonstalboerderijen.
Ook de kralen vormen geen ongewone vondsten 

-
derdeel zijn geweest van halssnoeren en hun 
aantal zal oorspronkelijk veel groter zijn geweest 

Algemeen kan worden gesteld dat de glasas-
semblage op de Nielt vooral vaatwerk en sier-
raden omvat. Veel glas zal zijn hergebruikt, hoe-
wel er op de site geen ovens of gesmolten 
stukken glas zijn teruggevonden. Voor het om-
smelten van glas is echter niet veel nodig en het 
kan dan ook goed zijn dat de sporen ervan tij-
dens de opgraving niet meer zijn herkend. Dat 

-
lijkheid. De stukken vensterglas vormen een in-
directe aanwijzing voor deze stelling.

16.5  Vroege Middeleeuwen

Hoewel het hier een vondst zonder context be-

een boorgat.945 De kraal is gemaakt van zwart glas 

streepmotief. Soortgelijke kralen, zij het in andere 
kleuren, zijn bekend uit onder meer Haithabu.946 
De vondstcontext van een van de laatstgenoem-
de kralen wordt gedateerd omstreeks 900 n.Chr. 

16.6  Nieuwe Tijd/Nieuwste Tijd

16.6.1 Algemeen

De glasvondsten uit de Nieuwe Tijd bestaan 
voor het grootste deel uit kleine fragmenten. 
Het merendeel is vlakglas, waarvan wordt ver-
moed dat het om vensterglas gaat. Verder is van 
enkele vondsten de vorm nog goed te bepalen. 
Vanwege de bruikbare vondstcontext zijn deze 
vondsten geanalyseerd.
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16.6.2  Vondsten

Vlakglas

twee fragmentjes lichtgeelgroen glas 
-

glas. Het glas is met een dikte van ca. 2 mm rela-
tief dun, zodat een datering in de Romeinse tijd 
onwaarschijnlijk lijkt. De datering van de sporen 

-
ting van de Nieuwe Tijd.

-
-

kleur en aan alle zijden geïriseerd. Ondanks de 
grote scherven is de oorspronkelijke vorm van 
het object niet te achterhalen. De scherven zijn 
onderdeel van de wand en een klein deel van de 
schouder. In één scherf is de aanzet van de hals 
zichtbaar.
Op basis van de datering van het gehele vondst-
complex uit deze kuil, moeten de scherven tus-
sen de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd 
worden gedateerd.

Drinkglas

kleurloos glas dat, getuige de gietnaad, is ver-
vaardigd in een gietmal. Het glas is nagenoeg 
archeologisch compleet. Van de ontbrekende 
bodem is wel een aanzet aanwezig. Het glas 

met ruitjes. Dit glas dateert uit de Nieuwste Tijd.

Zalfpotje

compleet zalfpotje van kleurloos glas 

beschadigd. Ook dit potje is met behulp van een 
gietmal vervaardigd. Op de bodem is een serie-
nummer (3229) aanwezig. Op basis van deze ge-

gevens en de spoorinformatie kan ook dit potje 
in de Nieuwste Tijd worden gedateerd.

16.6.3  Conclusie

Glazen objecten werden in de Nieuwe en Nieuw-
ste Tijd in toenemende mate normale gebruiks-
voorwerpen. Dit beeld komt ook naar voren bij 
de geanalyseerde vondsten van De Nielt. Telkens 
gaat het om gebruiksvoorwerpen die in elk huis-
houden in de Nieuwe en Nieuwste Tijd gebruikt 
zouden kunnen zijn. 

16.7   Beantwoording van de onderzoeks-

vragen

Algemeen

2. Wat is de horizontale en verticale verspreiding van de 
archeologische resten? Is het mogelijk afzonderlijke (en 
in tijd begrensde) vindplaatsen en/of complextypen 
ruimtelijk te begrenzen op basis van de sporen en/of het 
materiaal?
Het verspreidingspatroon van het glas binnen de 

uit de Late IJzertijd, geen duidelijk patroon zien 
waaraan conclusies kunnen worden verbonden. 
In het geval van het La Tèneglas kunnen twee 
clusters worden herkend. Het is echter de vraag 
in hoeverre de kleinste cluster, bestaande uit 
twee objecten, relevant is. De grotere cluster be-
staat uit vijf fragmenten en kan met enige mate 
van zekerheid aan de aanwezigheid van een erf 
uit de Late IJzertijd worden gerelateerd. De spo-
ren van dit erf zijn echter verspit, waardoor de 
vondsten in Romeinse sporen zijn terecht geko-
men. 

7. Wat is de conservering van verschillende materiaalca-
tegorieën, inclusief eventueel aanwezig archeobotanisch 
en zoölogisch materiaal?
Alle glasvondsten zijn, wanneer we de fragmen-
tatiegraad buiten beschouwing laten, goed ge-
conserveerd. Alleen de fragmenten van de karaf 
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Periode IJzertijd- Romeinse tijd

5. Kan aan de hand van het aardewerkcomplex conti-
nuïteit vanuit de IJzertijd tot in de Romeinse tijd
vastgesteld worden, of is er op basis van het aardewerk 

Zijn er gidsartefacten aanwezig die
een ononderbroken bewoning tussen IJzertijd en Ro-
meinse tijd doen bevroeden? Te denken valt aan
Keltische munten, glazen armbanden en bepaalde vroe-
ge Romeinse importen.
Op basis van het geringe aantal glasvondsten is 
het niet mogelijk om enige vorm van bewo-
ningscontinuïteit aan te tonen. Hoewel enkele 

fragmenten glas zeker in de Late IJzertijd geda-
teerd kunnen worden, kan een aaneengesloten 
bewoningsperiode tot in de Romeinse tijd niet 
worden vastgesteld. 

10. De Nielt lag in de buurt van het fort en de vicus van 
Cuijk. Wat is de relatie tussen de landelijke bewoning 
op De Nielt en de proto-urbane kern van Ceuclum? Zijn 
er parallelle ontwikkelingen te zichtbaar?

zijn betrokken uit de vicus rondom het legerkamp 
te Cuijk. Ook de stukken vensterglas, en mogelijk 

waarschijnlijk vandaan. 
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17.1 inleiding

Bij het onderzoek op De Nielt werden in zes spo-

-
ceerd. Om te bepalen of fysisch-antropologische 
determinatie en analyse zinvol zouden zijn, is bot 

-
deerd. De fragmenten uit de overige drie sporen, 

deze laatste drie sporen gaat het om graven die in 
de IJzertijd worden gedateerd (zie voor een be-
schrijving van deze graven paragraaf 6.5.8, ove-

-
werk, 29 vuurstenen artefacten (zie paragraaf 

hoekige fragmenten natuursteen. 

-
nen op basis van dit onderzoek worden behan-

2. Liggen de graven solitair of is er sprake van 
een grafveld?
6. Relateer de graven en gebruikte grafrituelen 
van de periode aan uit de regio bekende graven 
en grafvelden.
7. Bekende Zuid-Nederlandse urnenvelden uit 
de IJzertijd kenmerken zich door o.m. collectie-
ve, plaatsvaste grafvelden, het cremeren van zo-
wel mannen, vrouwen als kinderen (m.u.v. ba-

van organisch materiaal en relatief weinig, al 
dan niet meeverbrande grafgoederen. Indien 
een grafveld aanwezig is, is dit vergelijkbaar met 
grafvelden zoals die in Roermond (Musschen-
berg), Weert (Laarakkers, Boshoverheide), Sit-

zijn onderzocht?
-

zoek meer gezegd worden over het geslacht, de 

9. Zijn er verschillen aan te wijzen in het grafritu-
eel?

Voorts zijn door de auteur enkele aanvullende, 

-Zijn er ook dierlijke botfragmenten aanwezig?
-Hoeveel individuen zijn er minimaal bijgezet?
-Wat is het gewicht aan verbrand menselijk bot?
- Is het menselijke bot goed verbrand en bij wel-
ke temperatuur?

- Wat is de fragmentatiegraad en intactheidsratio 
van de botfragmenten?

- Welke skeletonderdelen zijn vertegenwoordigd 
en in welke verhoudingen?

overlijden, eventueel de lichaamslengte en bot-
veranderingen door anatomische varianten, 
ziektes, geweld of ongevallen.

In de volgende paragraaf worden allereerst de 
methoden en technieken van het fysisch-antro-
pologisch onderzoek naar verbrande menselijke 
botfragmenten besproken. Vervolgens worden 
de resultaten van de waardering en analyse ge-
presenteerd, waarbij de het botmateriaal uit de 
drie graven per graf is beschreven. Dan volgt een 
discussie en worden de in deze introductie ge-
noemde vragen beantwoord in een conclusie. 
Dit hoofdstuk richt zich uitsluitend op de analyse 
van het verbrande bot; de graven als zodanig zijn 
beschreven in paragraaf 6.5.8. 

17.2  Methode

17.2.1 Algemeen

De fysieke kenmerken van een overleden per-
soon worden voor zowel verbrande als niet ver-
brande botfragmenten beschreven aan de hand 

-
te en botveranderingen als gevolg van ziekten of 

17  Verbrand menselijk bot

S. Baetsen
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anatomische variaties. Met betrekking tot ver-
brand bot is het, gezien de fragmentatie, vervor-
ming en incompleetheid, belangrijk rekening te 
houden met de geringe mogelijkheden voor de 
betrouwbare beschrijving van de fysieke ken-
merken van een persoon.947

17.2.2   Gewicht en inventarisatie van de 

botfragmenten

De verbrande botfragmenten worden als geheel 
gewogen, dus inclusief de kleinste fragmenten 
verbrand bot, gruis en poeder, maar zonder an-
dere materialen, zoals dierlijk bot, houtskool, 
concreties of aardewerkfragmenten. Gebruikelijk 
wordt het verbrande botmateriaal onderver-

948 Van dit residu 
wordt, na controle op duidelijk herkenbare on-
derdelen, alleen het gewicht genoteerd. Zo no-
dig wordt het gewicht van andere materialen 
dan het menselijke bot geschat en van het totaal 
afgetrokken.949 
Om een indruk te krijgen van de volledigheid van 
een skelet, worden de grotere en herkenbare 
verbrande botfragmenten verdeeld over vijf in-

neurocranium (hersen-
schedel), viscerocranium (aangezichtsschedel), axi-
aal (romp; schouder, wervels, ribben, bekken), 
diafysen (beenschachten armen en benen) en de 
epifysen (gewrichtsuiteinden armen en be-
nen).950 Alle onherkenbare fragmenten groter 

-

de aanwezige lichaamsdelen kan informatie op-
leveren over conserveringsverschillen, de selec-
tie van skeletonderdelen, en is van belang voor 

-
den ter bepaling van het geslacht en de skelet-

 

17.2.3   Fragmentatie en mate van intact-

heid

De fragmentatie van het materiaal is uitgedrukt 

van soms honderden botfragmenten om een ge-
middelde te kunnen berekenen is echter zeer ar-
beidsintensief.952 Per anatomische inventarisa-
tiecategorie is daarom alleen het grootste 
botfragment opgemeten met een schuifmaat. 
Deze maat is dan bepalend voor de toewijzing 

4,6 cm; klasse 5 of hoger).953 Daarbij moet wel 
worden vermeld dat het hier de ‘post-excavation’ 

954 
Wat in feite wordt onderzocht is immers de frag-

opgraving, berging, wassen en zeven. In dit licht 
kan dan ook worden gesteld dat de berekende 
fragmentatiegraad misschien wel meer zegt over 
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genoemde post-depositionele processen dan 
over de fragmentatie van de oorspronkelijk bij-

955

Om te kunnen beoordelen of de verbrande bot-
fragmenten geschikt zijn om fysisch-antropolo-

kunnen bepalen, stelt Maat voor om ook de 
mate van intactheid, ofwel intactheidsratio (rate 
of intactness) te berekenen.956 Daarvoor dient het 
verbrande menselijke bot gezeefd te worden 

mm moet vervolgens gedeeld worden door het 
totaal gewicht aan fragmenten groter dan 3 mm. 
Het resultaat is een getal tussen 0 (alle fragmen-

957 Voor volwassen indivi-
duen geldt overigens dat wanneer het gewicht 

-
tropologische kenmerken te beoordelen zijn, on-
geacht de intactheidsratio. Voorts kan deze ratio 

-
gere intactheidsratio opleveren dan een losse 

17.2.4   Temperatuur en verbrandings-

graad

-
baseerd op verschillen in de kleur van het bot. 

hoogte van de temperatuur tijdens verbranding 
en de duur van het verbrandingsproces. Daar-
naast zijn ook de omstandigheden van het bot 
voor verbranding van invloed, zoals het vetge-
halte, de vochtigheid, de aan- of afwezigheid 
van bloed en de porositeit van het beenmerg.958 

-
dene modellen. In de Verenigde Staten wordt 
vooral gebruik gemaakt van de Munsell Soil color 
charts en het CIELAB color system.959

temperatuurindeling is die van Wahl en Holck.960 

Tabel 17.1  Cuijk-De Nielt. Overzicht van het verbrande bot per werkput, spoor en vondstnummer.

Wp Vlak Vak Snr Vnr Indet Dierlijk > 10mm <10mm - >3mm <3mm Gewicht Opmerkelijke fragmenten

762 0 0 0,0

773 0,5 0 0,0

638 0,2 2 0 0,0 dierlijke gebitsfragmenten

86 25 0 2 4,0

86 8 30 45 83,0 3 gebitsfragmenten, moge-
lijke dierlijke gebitsfragmen-
ten

86 45 78 5 gebitsfragmenten

86 0 22 7 30,0

86 4 54 58 6 gebitsfragmenten, phalan-
gae aanwezig

86 22 39 62,0 4 gebitsfragmenten, phalan-
gae aanwezig

0 50 8 89,0

2 7763 8845 4 0 0 0,0 spongiosa lijkt meer dierlijk
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Hermann et al.
  

17.2.5   Bepaling van het geslacht en de 

Voor zowel verbrand als niet verbrand bot wordt 
ter bepaling van het geslacht gebruik gemaakt 
van morfologische kenmerken van het bekken 
(pelvis) en de schedel (cranium), zoals beschreven 

-
In het geval 

van verbrand bot wordt ook gebruik gemaakt 
van de robuustheid van sommige botonderde-
len als indicatief kenmerk voor het geslacht. Dit 
geldt met name voor de gedeelten op het bot 
waar zich spieraanhechtingen bevinden. Deze 
kunnen een robuust (mannelijk) of minder ge-
prononceerd (vrouwelijk) voorkomen hebben.

-

niet-volwassen personen is gebaseerd op de 
ontwikkeling van het wissel- en permanente ge-

(bekken, wervelkolom en delen van de schedel), 
lengtegroei van de beenschachten (met of zon-
der gewrichtsuiteinden) en de sluiting van ge-
wrichtsuiteinden.962 
Voor volwassen individuen wordt bij voorkeur 

-
hulp van een combinatie van kenmerken. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van standaarden vol-
gens Nemeskéri, Harsányi & Ascádi, Ascádi & 

963 Wanneer 
bruikbare kenmerken afwezig zijn, of niet een-
duidig beoordeelbaar, bestaat de mogelijkheid 
om met behulp van veranderingen in het oor-
vormige (auriculaire) gewrichtsvlak tussen bek-
ken en heiligbeen (sacrum

964 

-
veranderingen zal de nauwkeurigheid toenemen 

naarmate meer kenmerken beoordeeld kunnen 
worden. Bij verbrand bot is, als gevolg van de 
fragmentatie en onvolledigheid van het materi-

-
-

merk. Zo kan voor schedeldakfragmenten, die 

schedelnaadvergroeiing gebruikt worden om 
965 

17.2.6   Botveranderingen veroorzaakt 

door ziekten, ongevallen of anato-

mische variatie 

In een standaard fysisch-antropologische ana-
lyse wordt het menselijke botmateriaal ook on-
derzocht op veranderingen van het bot als ge-
volg van ziekte (pathologie), ongevallen 
(traumata) of anatomische variatie (non metrical 
traits -
ringen kan gebruik worden gemaakt van voor-
beelden en beschrijvingen zoals opgesteld door 
Aufderheide & Rodriguez-Martin, Mann & Hunt 
en Ortner.966

botveranderingen in de gewrichten worden ont-
leend aan Waldron.967 

17.3  Resultaten 

-
wicht aan verbrand bot per vondstnummer en 

-

tabel is onderscheid gemaakt tussen menselijk, 
dierlijk en niet-determineerbaar bot. Uit de 
voorafgaand aan de analyse uitgevoerde waar-

Tabel 17.2  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de hoeveelheid verbrand menselijk bot en het 

percentage determineerbaar bot per graf. 

Graf Snr Gewicht > 10mm <10mm - >3mm <3mm Determineerbaar

220,0 76 7%

205,0 98 3 40%

89,0 50 8 54%

Totaal 514,0 167,0 211,0 136,0 28,6%

Gemiddeld 171,3 55,7 70,3 45,3 32,6%
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complete onverbrande skelet worden 

cranium

-
-

termineren botmateriaal. Het materiaal uit deze 
sporen wordt hier dan ook niet verder bestu-
deerd. De drie sporen, ofwel graven, die wel ver-

in het onderstaande achtereenvolgens bespro-
-

zicht van de fysisch-antropologische gegevens 
van het botmateriaal uit deze graven. 

17.3.1  Graf 1007 (S86.14025)

In dit graf werd 220 g verbrand bot aangetrof-
fen. Naast menselijk botmateriaal zijn ook niet 
nader te duiden dierlijke resten aanwezig. Het 
percentage determineerbaar bot is met 7% het 
laagst van de drie graven. De aantallen aanwe-
zige skeletonderdelen zijn weergegeven in tabel 

fragmenten van de hersenschedel (neurocranium). 
Dit kan echter samenhangen met het zeer lage 
percentage determineerbaar bot. 
Van de drie graven benadert alleen dit spoor de 
kengetallen voor de representatieve onderlinge 
verhouding waarin verbrande menselijke bot-
fragmenten teruggevonden zouden moeten 
worden.968 De fragmentatie van het verbrande 
bot is 2,3 en de intactheidsratio 0,20. De ver-
brandingsgraad is zeer hoog, waarbij een tem-
peratuur van boven de 800 graden Celsius kan 
worden verondersteld. Op basis van de epifysen, 
het gebit en de robuustheid van de botfragmen-

en 25 jaar. 

17.3.2  Graf 1008 (S101.14334)

Anders dan in de andere twee graven, werden 
-

-
-

tiecategorie. Opvallend is het ontbreken van de 
neurocranium, viscero-

cranium en axiaal. Het aanwezige materiaal om-
vat vooral diafysen. De fragmentatie van het 
verbrande bot is 3,5 en de intactheidsratio 0,62. 
Ook in dit geval is de verbrandingsgraad zeer 
hoog, waarbij een temperatuur van boven de 
800 graden Celsius kan worden verondersteld. 
Op basis van de robuustheid van de botfrag-
menten kan worden geconcludeerd dat het mo-
gelijk gaat om een man. Diafysefragmenten ge-
ven aan dat deze man ouder dan 20 jaar was bij 
overlijden. 

17.3.3  Graf 1012 (S86.14214)

In dit graf werd 205 g verbrand bot aangetrof-
fen. Naast menselijk botmateriaal zijn ook her-
kenbare dierlijke resten aanwezig. Het percen-

maakt duidelijk dat in dit graf alle inventarisatie-
-

aal bevat grote fragmenten in de categorie 
beenschachten (diafysen); één fragment had een 
grote lengte van 6,8 cm. De fragmentatie van 
het verbrande bot is 3,4 en de intactheidsratio 

Tabel 17.3  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de aanwezige skeletonderdelen en onderlinge verhoudingen.

Graf Snr Dierlijk Neurocranium Viscerocranium Axiaal Diafyse Epifyse Nd % craniaal % dia-/epifysen % axiaal

2? 4 2 7 3 3 25,0% 62,5%

5 6 3 8 58 8 79,5% 9,6%

0 45 3 2 0,0% 0,0%

Totaal 6 7 10 110 14 20 8,8% 84,4% 6,8%

Gemiddeld  6,0 3,5 5,0 36,7 4,7 6,7 11,9% 80,7% 7,4%
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Het oorspronkelijke totaalgewicht van 

verbrand bot na een crematie is 

gerelateerde ziektes, zoals osteoporose
. 

c
 
als gemiddeld gewicht na 

verbranding van een volwassen persoon. 

Bos & 
.

 
  

0,49. Ook in dit geval is de verbrandingsgraad 
zeer hoog, waarbij een temperatuur van boven 
de 800 graden Celsius kan worden veronder-
steld. Tussen het verbrand menselijk botmateri-
aal is een duidelijk geslachtsonderscheidend 
kenmerk (arcus zygomaticus) van de schedel (cra-
nium) aanwezig. Daarnaast is de robuustheid van 
de botfragmenten beoordeeld. Op basis van 
deze waarnemingen kan worden geconcludeerd 
dat het waarschijnlijk gaat om een man. Op ba-
sis van de sluiting van de schedelnaden is een 

17.4  Discussie 

-

graf. Hoewel het gebruikelijk is dat het gewicht 
-

ten per individu lager ligt dan dat van de oor-
spronkelijke crematieresten, is dat voor de gra-

oorspronkelijk te verwachten hoeveelheid ver-
brand bot) wel erg laag.969

het geringe aantal graven kunnen hier geen con-
clusies aan worden verbonden. Wel kan de mo-
gelijke rol van post-depositionele processen, zo-
als verploeging en bioturbatie, worden 
genoemd. 
De resultaten van de fysisch-antropologische 
analyse van De Nielt kunnen worden afgezet te-
gen de kengetallen die gelden voor de normale 

-
fen zouden moeten worden, gebaseerd op ver-
houdingen van het complete onverbrande ske-

schedelfragmenten (cranium -
menten van de romp (axiaal) en 50 tot 59% 
beenschachten en gewrichtuiteinden (diafyse/
epifysen).970 -
houdingen benaderd. Gemiddeld liggen de ver-
houdingen, berekend over de verbrande bot-
fragmenten uit alle drie de graven, op 
percentages van 8,8% craniaal, 84,4% diafyse/
epifysen en 6,8% axiaal. In de graven van De 
Nielt zijn daarmee dus verhoudingsgewijs veel 
fragmenten van de beenschachten en gewrichts-
uiteinden aanwezig. Juist onder de diafysen zijn 

-
selijke botfragmenten uit de graven van De Nielt 

gaat om gemiddelden, berekend over de afme-
ting van enkel het grootste fragment per skelet-
onderdeel. Het cijfer, de klasse of het gemiddel-
de zegt dus niets over de afmetingen en de 
hoeveelheid van de net iets kleinere verbrande 
botfragmenten. Dat is wel mogelijk met behulp 
van de intactheidsratio, zoals beschreven in pa-

van de verbrande botfragmenten, berekend over 

gewicht aan verbrand menselijk bot groter dan 

-
vloed op de uiteindelijke fragmentatie van het 
verbrande menselijke bot. Voorbeelden zijn de 
manier waarop het vuur na de crematie geblust 
is (met water of zand), de wijze van verzamelen 

Tabel 17.4  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de fragmentatiegraad en intactheidsratio per spoor en skelet-

onderdeel.

Graf Snr Neurocranium Viscerocranium Axiaal Diafyse Epifyse Fragmentatie Intactheidsratio

2 2 3 2 2,3 0,20

3 2 4 6 2 3,4 0,49

5 2 3,5 0,62

Gemiddeld 3,0 2,0 3,0 4,7 2,0 3,1 0,43
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Tabel 17.5  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de verbrandingsgraad per graf. 

Graf Snr Kleur Fase Temperatuur Conclusie

oudwit 5 >800 zeer goed verbrand

oudwit 5 >800 zeer goed verbrand

oudwit 5 >800 zeer goed verbrand

Graf Snr Conclusie Kenmerken geslacht Conclusie

graciel vrouw??

20-40
20-40 arcus zygomaticus man?

diafyse fragmenten volwassen 20-> robuust man??

een kuil), de robuustheid en structuur van het 
botweefsel en post-depositionele processen, 
zoals bioturbatie, erosie en het opgraven zelf.  
Wat de precieze invloed van de respectievelijke 
omstandigheden en processen is geweest in het 

kan worden gesteld dat het ontbreken van aar-

fragmentatie van het bot. Zonder de bescher-
mende werking van een urn, is de fragmentatie-
graad van bot immers hoger dan met. 
Voor de drie graven werd een zeer hoge verbran-
dingsgraad vastgesteld. De verbrandingsgraad is 
onder meer indicatief voor de zorgvuldigheid 
waarmee de uitvoering van de crematie plaats-
vond.972

botfragmenten blijkt dat de temperatuur bij de 
verbranding is opgelopen tot boven de 800 gra-
den Celsius. Opvallend is dat slecht en middel-
matig verbrande fragmenten, zoals deze veelal 
in graven op andere vindplaatsen worden aan-

-

het oorspronkelijke gewicht aan verbrand bot 

mogelijk niet representatief voor de bepaling 
van de temperatuur tijdens het verbrandings-
proces. Daarnaast is, zoals beschreven in para-

verantwoordelijk voor de uiteindelijke kleur. De 

duur van het verbrandingsproces en de omstan-
digheden van het bot voor verbranding zijn im-
mers ook van invloed (vetgehalte, vochtigheid, 
aan- of afwezigheid van bloed en de porositeit 
van het beenmerg).973  
Voor de drie individuen waarvan het verbrande 
bot is onderzocht kon het geslacht worden ge-
determineerd, zij het met wisselende betrouw-
baarheid.974 Het gaat om één mogelijke determi-

één waarschijnlijke determinatie als man (één 
-

minatie als vrouw. In de graven zijn geen arte-

Met betrekking tot de bepaling van de skelet-
-

lijke botfragmenten de mogelijkheden vaak be-
perkt. Wel is het tegenwoordig mogelijk 
aanvullend histologisch botonderzoek uit te la-
ten voeren, maar dit behoort nog niet tot de 
standaard determinatiemethoden.975 Hoewel de 

voor de graven van De Nielt, niet ongewoon zijn, 
valt op dat niet-volwassenen ontbreken.976 -
ter, gezien het zeer beperkte aantal graven, kun-
nen hier geen conclusies aan worden verbonden. 

&
 Hiddink 

   Devlin &

   Bij geen van de drie graven zijn 

 

prehistorische, niet geïndustrialiseerde 

volwassenen verwacht kunnen worden. 
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17.5  Conclusies

De verbrande botfragmenten uit drie graven 

-
teren drie menselijke individuen. In twee van 

-
brande fragmenten dierlijk bot aanwezig (zie ta-

De verbrande menselijk botfragmenten zijn re-
delijk geconserveerd. Het totale gewicht aan 
fragmenten bedraagt minder dan een tiende van 
wat normaliter verwacht kan worden na crema-
tie. Alle lichaamsonderdelen zijn vertegenwoor-
digd, zij het niet in alle gevallen in representa-
tieve onderlinge verhoudingen. Zo zijn relatief 
veel fragmenten aanwezig van diafysen (been-
schachten). De gemiddelde fragmentatiegraad 

-
mineerbare fragmenten (28,6%) en de intact-
heidsratio (0,43) zijn verhoudingsgewijs laag.
Hoewel met een zekere mate van onbetrouw-
baarheid, kan worden geconcludeerd dat de 

dat de verbrande resten hebben toebehoord aan 
twee volwassen mannen en één volwassen 

botveranderingen waargenomen op de aanwe-
zige botfragmenten.
De verbrande botfragmenten zijn oudwit van 
kleur. Dit wijst op een zeer goede verbranding bij 
een temperatuur boven de 800 graden Celsius.
Afsluitend kunnen de in de inleiding opgesomde 

-
mineerd. Het gaat hier om crematiegraven. 

2. Liggen de graven solitair of is er sprake van een graf-
veld?
De afstanden tussen de graven zijn respectieve-

-
den en het feit dat geen andere graven zijn aan-

solitair liggen en geen onderdeel vormen van 
een grafveld. 

6. Relateer de graven en gebruikte grafrituelen van de 
periode aan uit de regio bekende graven en grafvelden.

Midden- en Late IJzertijd.977 De graven van De 
Nielt kunnen vergeleken worden met de geïso-
leerde graven die teruggevonden zijn op de 

-

alsnog onderdeel hebben uitgemaakt van een 
grafveld dat zich ten oosten van het onderzochte 
areaal bevond.
Het verschil met de graven van de Heeswijkse 

beter verbrand zijn. Voorts zijn de crematieres-
-

dekt met een schaal van aardewerk. Van contai-
ners of afdekking zijn bij de graven op De Nielt 

-
ken zijn de graven zeer vergelijkbaar; het is ech-
ter maar de vraag of bij dergelijke lage aantallen 
verschillen en overeenkomsten relevant zijn. 

7. Bekende Zuid-Nederlandse urnenvelden uit de IJzer-
tijd kenmerken zich door o.m. collectieve, plaatsvaste 
grafvelden, het cremeren van zowel mannen, vrouwen 

een urncontainer van organisch materiaal en relatief 
weinig, al dan niet meeverbrande grafgoederen. Indien 
een grafveld aanwezig is, is dit vergelijkbaar met graf-
velden zoals die in Roermond (Musschenberg), Weert 

Cuijk (Heeswijkse Kampen) zijn onderzocht?
Zoals eerder gesteld is er voor De Nielt geen 
sprake van een grafveld, maar slechts van geïso-
leerde graven. Vergelijkbare graven werden aan-

-

scherven zijn waarschijnlijk als intrusief te be-
schouwen. 
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8. Kan op basis van fysisch antropologisch onderzoek 
meer gezegd worden over het geslacht, de omvang en 

Op basis van slechts drie graven kunnen geen 
gefundeerde uitspraken worden gedaan over de 
bredere gemeenschap uit de periode dat de on-
derzochte individuen zijn bijgezet. Bij de onder-
zochte graven gaat het waarschijnlijk om twee 
volwassen mannen en een volwassen vrouw. 

gemeenschappen zijn echter aanzienlijk meer 
data nodig. 

9. Zijn er verschillen aan te wijzen in het grafritueel?
978 

zijn gedeponeerd. Bij de andere twee graven is 
het onduidelijk of het om enkel brandstapelres-
ten of om brandstapelresten in combinatie met 
een crematierestendepot gaat.



—

   Dit aantal kan lager zijn dat het aantal 

dat tijdens de vondstverwerking is 

18. 1  Inleiding

Vrijwel al het hier besproken dierlijk botmateri-

door Becker & Van de Graaf in 2006 en 2007. De 

alleen het materiaal besproken dat niet uit dier-

specialisten elk een deel van het dierlijk bot heb-
ben onderzocht, met een eigen aanpak en me-
thoden, was het niet logisch of praktisch haal-
baar om de twee onderzoeken samen te voegen.

-
sen zijn relevant voor het zoöarcheologisch on-

Algemene vragen

7. Wat is de conservering van verschillende ma-

archeobotanisch en zoölogisch materiaal?

zoölogisch en (verkoold) botanisch materiaal de 

worden gereconstrueerd?

Bronstijd

-
teem binnen het landschap, c.q. welk landschap-
pelijk gebruik/inrichting/beïnvloeding is er in 
deze periode waarneembaar? 
3. Welke activiteiten zijn binnen individuele 
vindplaatsen uitgevoerd en wat is de verdeling 

4. Is er sprake van specialisatie van activiteiten? 
-

voorziening en is er eventueel sprake overpro-
ductie en/of import?

IJzertijd-Romeinse tijd

-
teem binnen het landschap, c.q. welk landschap-
pelijk gebruik/inrichting/beïnvloeding is er in 
deze periode waarneembaar? Hoe verhoudt zich 
dit tot de overige sites uit de IJzertijd en Ro-
meinse tijd in de omgeving, o.a. het grafveld van 

daaruit voortkomend surplus? Zo ja, welke zijn 
dit en hoe is dat uit de data afgeleid? 

2. Voor welke producten werden de verschillen-

3. Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van wil-

vogels waarschijnlijk niet te beantwoorden zijn, 
vanwege het gebrek aan zeefmonsters.
4. Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van bot 
als grondstof voor werktuigen?

18.2  Methode

-
ken.979 Hieronder bevonden zich drie zeefmon-

met de hand verzameld. Bij het determineren 
van het materiaal is gebruik gemaakt van de 
zoöarcheologische vergelijkingscollectie van de 

soort en element gedetermineerd. Wanneer het 
niet mogelijk was om de soort te bepalen, is ge-
probeerd om een fragment in één van drie for-

klein zoogdier, middelgroot 
zoogdier of groot  zoogdier. Als dat ook niet moge-
lijk was, is het fragment ingedeeld onder de ca-
tegorie indetermineerbaar -
seerd op aantallen fragmenten en totaal 
botgewicht. In de tekst wordt uitgegaan van 
percentages van het totaal aantal fragmenten. 
Voor elk fragment is de fragmentatiegraad vast-
gesteld. Voor de fragmentatiegraad zijn drie 

>75%. Ook is gekeken naar de aanwezigheid van 
slacht- en vraatsporen en/of andere bijzonder-
heden. Brandsporen zijn vastgelegd als gedeel-
telijk verbrand, verbrand, gedeeltelijk gecalci-
neerd of gecalcineerd.

18 Dierlijk bot

M. Groot & Z. Beeren
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De tand-bot index is een indicator voor de con-
servering en de fragmentatie van dierlijk bot.980 
De tand-bot index wordt berekend door het to-
taal aantal losse tanden en kiezen te delen door 
het totaal aantal fragmenten, en vervolgens te 

de doorbraak en slijtage van tanden en kiezen 
uit de onderkaak. Slijtage van het gebit van 
rund, schaap/geit en varken is genoteerd met 
behulp van de slijtagestadia van Grant.  Vol-
gens deze methode is vervolgens een mandible 
wear stage vastgesteld. De mandible wear stages 

tabellen in Hambleton.982 De vergroeiing van de 
epifysen is ook gebruikt voor de bepaling van de 

-
bellen van Silver.983 Waar mogelijk is het geslacht 
bij varkens bepaald aan de vorm van de hoek-
tanden. 

-
sheet. 

18.3  Resultaten

fragmenten konden 284 stuks op soort worden 
-

soorten zijn rund, schaap of geit, paard en var-
ken. Rund is het meest algemeen, gevolgd door 

van rund en 64 fragmenten groot zoogdier ble-
ken bij één van de diergraven te horen die door 

worden besproken. Resten van vogels of vissen 
-

Deze zullen individueel worden besproken. 

18.3.1  Conservering en fragmentatie

De conservering van het materiaal is slecht tot 
redelijk; 88% van het materiaal is sterk gefrag-

hoge percentage wordt mede veroorzaakt door-
dat het materiaal voor een groot deel uit minus-

-
len zijn slechts één of enkele kleine fragmenten 
per vondstnummer aanwezig. Al het materiaal is 
met de hand verzameld. Tijdens de opgraving is 
men duidelijk alert geweest op de aanwezigheid 
van botmateriaal. In het geval van verbrand bot 
is het contrast in kleur tussen bodem en bot 
(wit) doorgaans groter dan bij onverbrand bot; 
dit verklaart mogelijk waarom men zulke kleine 

-
len. 
De tand-bot index is 7,3. Slacht-, vraatsporen of 
andere bijzonderheden zijn niet gesignaleerd. 
Het percentage verbrand bot is 23,5%. 

18.3.2  Per fase

tot gevolg dat ook het dierlijk bot over meerdere 

sterke vermenging van vondstmateriaal uit ver-
schillende perioden is veel materiaal slechts tot 
overlappende fases te dateren. Hierdoor is per 
fase weinig materiaal beschikbaar, zodat slechts 
beperkte uitspraken gedaan kunnen worden. 

Bronstijd

worden gedateerd. Hieronder bevonden zich 
-

brande) kies van een rund en één fragment van 
een onderkaak van een varken. Dertien frag-
menten zijn verbrand.

IJzertijd

In totaal dateren 73 fragmenten in de IJzertijd, 
waarvan zeventien fragmenten zijn gedetermi-
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mandible wear stage
mandible wear stage

neerd. Schaap of geit is het meest algemeen met 
twaalf fragmenten, gevolgd door rund met drie 
fragmenten. Paard en varken zijn elk met één 
fragment vertegenwoordigd. Veertien fragmen-
ten zijn verbrand. Het enige gedetermineerde 
fragment dat verbrand is, is een middenhands-
been of middenvoetsbeen van een varken. Het 
botmateriaal van schaap of geit is vrijwel zeker 
oververtegenwoordigd, aangezien negen tanden 

-
stig zijn. Mogelijk horen deze bij elkaar. Andere 

twee onderkaken. Voor één onderkaak kon de 

derde molaar hebben slijtagestadium l, k en g. 
Dit resulteert in een slijtagestadium voor de hele 

jaar. Van rund zijn een kies, een fragment van 
een (distaal onvergroeid) spaakbeen en een 
fragment van een middenvoetsbeen gevonden. 
Het enige fragment paard is van een midden-
voetsbeen. 

Romeinse tijd

Van de 282 in de Romeinse tijd gedateerd bot-
fragmenten zijn 46 stuks gedetermineerd. Hier-

van varken, veertien van paard en één van 
schaap of geit. Geen van de 27 verbrande frag-
menten was determineerbaar. Voor het rund 
overheersen tanden en kiezen (elf stuks); daar-
naast zijn vier onderkaken, één middenhands-
been en twee teenkoten aanwezig. Bij het mid-
denhandsbeen en de teenkoten zijn de epifysen 
vergroeid; als deze fragmenten van hetzelfde 
dier zijn -wat wordt vermoed omdat ze uit het-
zelfde vondstnummer komen- is dit rund ouder 
dan 2 jaar geworden. Voor twee onderkaken kon 

oud geworden.984 Van varken zijn dertien tanden 

onderkaak is mogelijk van een wild zwijn. Ook 
van het paard zijn voornamelijk tanden of kiezen 
gevonden (negen stuks), en daarnaast vier bo-
venkaken en een fragment van een spaakbeen. 
Het enkele fragment van een schaap of geit be-

Bronstijd-IJzertijd-Romeinse tijd

kon niet nader worden gedateerd dan Bronstijd/
IJzertijd, Bronstijd tot Romeinse tijd of IJzertijd/
Romeinse tijd. Veertig fragmenten waren deter-
mineerbaar. Het gaat daarbij om 34 fragmenten 
van runderen, waarvan twintig fragmenten af-
komstig zijn uit één vondstnummer. Aangezien 
het hier om fragmenten van kiezen gaat, zijn 
waarschijnlijk minder elementen vertegenwoor-
digd. Naast een fragment van een bovenkaak 
zijn alle andere runderfragmenten ook gebits-
elementen. Van schaap of geit zijn een kies en 
een fragment van een scheenbeen aanwezig. De 
vier fragmenten van paarden bestaan uit twee 
kiezen, een fragment van een opperarmbeen en 
een fragment van een dijbeen. Daarbij kan wor-
den opgemerkt dat de distale epifyse van het 
opperarmbeen vergroeid is, evenals de proxi-
male epifyse van het dijbeen. Het enige frag-
ment varken is een verbrand fragment van een 
ellepijp. Onder de categorie indetermineerbaar val-

Tabel 18.1  Cuijk-De Nielt. Aantal fragmen-

ten dierlijk bot per spoortype. 

Spoortype Aantal fragmenten

Paalkuil

Crematiegraf

Diergraf 96

Waterkuil 62

Wandgreppel 25

Greppel 22

Vondstconcentratie

Silo 6

Haardkuil 2

Hutkom 2

Natuurlijke verstoring 6

Onbekend 8

Recente verstoring

Vakken 499

Totaal 1714



654
—

-
tale aantal niet-gedetermineerd materiaal. 

Overig

Tot deze groep behoren zowel vondstnummers 
waarvoor geen datering beschikbaar was, als 
vondstnummers met een zeer ruime, nauwelijks 
bruikbare datering (bijvoorbeeld IJzertijd tot 
Middeleeuwen of Bronstijd-Romeinse tijd/Nieu-
we Tijd). Tot deze laatste categorie behoren vier 
fragmenten van runderen (drie kiezen en een 
opperarmbeen) en 34 niet-gedetermineerde 
fragmenten. Zeventien van de niet-gedetermi-
neerde fragmenten zijn verbrand. Vier fragmen-

dijbeen (proximale epifyse vergroeid) en een as-
sociatie van een bovenkaak met twee onderka-
ken. 
Voor 924 fragmenten was geheel geen datering 
beschikbaar. Van het niet-gedateerde en niet-

zijn voornamelijk van runderen (54%) en varkens 
(38%). Daarnaast zijn schaap of geit (7%) en 

van het materiaal bestaat uit associaties van 
meerdere fragmenten die tot hetzelfde dier lij-

ken te behoren. Van de zestien associaties zijn er 
acht van varken, zeven van rund en één van een 
schaap. 
Vondstnummer 8.354 bevat vijf fragmenten van 

(waaronder een hoektand van een vrouwelijk 
dier), een opperarmbeen met proximaal ver-
groeide epifyse, en een ellepijp. De vier varkens-
fragmenten uit vondstnummer 8.450 zijn een 
linker en rechter bovenkaak en een linker en 
rechter onderkaak, samen duidelijk een varkens-
kop. Vondstnummers 8.354 en 8.450 komen uit 
hetzelfde spoor (S8.638). 

te vertegenwoordigen, met een boven- en on-
derkaak van een vrouwelijk varken. Het is ondui-
delijk of een sprongbeen uit hetzelfde vondst-

wijzen op een varkenskop, rechter achterpoot, 
boven- en onderkaken, scheenbeen, hielbeen en 
sprongbeen. De slijtage van de onderkaak (slijta-

-

Tabel 18.2  Cuijk-De Nielt. Aantal fragmenten en gewicht per soort voor al het onder-

zochte dierlijk bot.

Soort Aantal Gewicht Aantal zonder frag-
menten diergraf

Percentage

Rund 54,8

Schaap/geit 25 530 25 9,9

Paard 20 20 7,9

Varken 69 69 27,4

Subtotaal 284 252

Middelgroot zoogdier 504 935 504

Groot zoogdier 649

Zoogdier

Totaal 1714 15375 1618
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-
been, middenvoetsbeen (distale epifyse onver-
groeid) en eerste teenkoot (proximale epifyse 

jaar bereikt.

met onderkaken, de linker voorpoot en borst-
wervels en ribben van een middelgroot zoogdier. 

van 2 tot 7 maanden. Dit wordt bevestigd door 
de onvergroeide epifysen van distale humerus en 
proximale radius

-
-

ven- en onderkaken, bekken, scheenbeen en 

wervels van een groot zoogdier horen hier waar-
schijnlijk bij. Dat maakt het aannemelijk dat hier 
oorspronkelijk een compleet rund is begraven. 

-
woordigen de kop (schedel en onderkaak), linker 
voorpoot (schouderblad, opperarmbeen en 
spaakbeen) en rechter achterpoot (scheenbeen). 
De vergroeiing van de epifysen wijst op een leef-

een associatie van acht varkensfragmenten. 
Aanwezig zijn de schedel, onderkaken, de atlas, 
de linker ellepijp en het rechter scheenbeen. De 
vorm van de hoektand laat zien dat dit een vrou-
welijk varken was. 

fragmenten van een rund; de linker en rechter 
voor- en achterpoten en de romp (ribben). Daar-
naast zijn wervels van een groot zoogdier aan-
wezig. De vergroeiing van de epifysen wijst op 

ontbreekt, lijkt hier een compleet rund begraven 
te zijn. 

-
kaak), samen met linker en rechter opperarm-
been, vormen de associatie in vondstnummer 

-
beenderen is onvergroeid, wat wijst op een leef-

van de kop, de linker voorpoot en de linker ach-
-

vergroeiing van de epifysen past hier goed bij, 

Uit hetzelfde vondstnummer komen wervels van 
een middelgroot zoogdier, die mogelijk ook van 
het varken zijn. 

en onderkaken van een hoornloos schaap en een 
middenhandsbeen. De slijtage van de onderkaak 

twee losse gebitselementen (waaronder een 
hoektand van een vrouwelijk varken), een op-
perarmbeen en een middenhandsbeen. De slij-

uit linker en rechter achterpoot van een rund, en 
een rechter opperarmbeen. Dit rund is niet ou-

De laatste associatie bestaat uit zes kiezen van 

zeven fragmenten van rund, zes fragmenten van 
schaap of geit, één fragment varken en één frag-
ment paard. Twee fragmenten van schaap of 
geit zijn verbrand. Twee middenhandsbeenderen 
zijn mogelijk van geiten. 
Het is waarschijnlijk dat deze associaties onder-

Tabel 18.3  Cuijk-De Nielt. Aantal fragmen-

ten en percentage per fragmentatiegraad. 

1: < 10% van het oorspronkelijke bot aan-

wezig; 2: 10-75%; 3: > 75%.

Fragmentatiegraad Aantal fragmen-
ten

Percentage

87,9

2 99 5,8

3 6,4

Totaal 1714 100
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deel zijn van recente diergraven, maar niet als 
zodanig zijn herkend, bijvoorbeeld doordat ze al 
verstoord waren. 

18.4   Conclusie

Het onderzoek van het dierlijk bot uit Cuijk-De 

archeologische perioden. Dit is een gevolg van 
ontbrekende dateringen voor het grootste deel 
van het materiaal, waardoor slechts een klein 
aantal gedetermineerde fragmenten per periode 
beschikbaar was. Onder het niet-gedateerde 
materiaal bevonden zich zestien associaties van 
meerdere fragmenten, voornamelijk van varken 
en rund. Hoewel deze associaties niet gedateerd 
zijn, is het gezien de conservering van dit materi-
aal waarschijnlijk dat we hier te maken hebben 
met niet-herkende recente diergraven. Dit ma-
teriaal dient dus te worden gezien in de context 

De onderzoeksvragen uit het Programma van 

Algemene vragen

7. Wat is de conservering van verschillende materiaalca-
tegorieën, inclusief eventueel aanwezig archeobotanisch 
en zoölogisch materiaal?
De conservering van het zoölogisch materiaal 
varieert van slecht tot redelijk.

-
gisch en (verkoold) botanisch materiaal de (voedsel) eco-

Vanwege de lage aantallen per fase is het niet 
mogelijk om de (voedsel)economie van de 

Bronstijd

-
nen het landschap, c.q. welk landschappelijk gebruik/
inrichting/beïnvloeding is er in deze periode waarneem-
baar?
Op basis van het zoöarcheologisch onderzoek 
zijn geen uitspraken te doen over het landschap-
pelijk gebruik in de Bronstijd. 

3. Welke activiteiten zijn binnen individuele vindplaat-
sen uitgevoerd en wat is de verdeling daarvan binnen de 

Op basis van het zoöarcheologisch onderzoek 
zijn geen uitspraken te doen over de activiteiten 
die binnen de vindplaats plaatsvonden. 

4. Is er sprake van specialisatie van activiteiten? Tevens: 
wat is het niveau van (agrarische) zelfvoorziening en is 
er eventueel sprake overproductie en/of import?
Ook op deze vraag is geen antwoord te geven op 
basis van het zoöarcheologisch onderzoek.

IJzertijd-Romeinse tijd

-
nen het landschap, c.q. welk landschappelijk gebruik/
inrichting/beïnvloeding is er in deze periode waarneem-
baar? Hoe verhoudt zich dit tot de overige sites uit de 
IJzertijd en Romeinse tijd in de omgeving, o.a. het graf-
veld van de Heeswijkse Kampen?
Op basis van het zoöarcheologisch onderzoek 
zijn geen uitspraken te doen over het landschap-
pelijk gebruik in de IJzertijd of Romeinse tijd. 

12. Zijn er aanwijzingen voor specialisatie en daaruit 
voortkomend surplus? Zo ja, welke zijn dit en hoe is dat 
uit de data afgeleid? 
Deze vraag kan niet worden beantwoord op ba-
sis van het zoöarcheologisch onderzoek.

1. Wat is de samenstelling van de veestapel?
Hoewel niet kan worden bewezen dat vee lokaal 
werd gehouden, is dit aannemelijk. Voor de 

rund en varken. Voor de IJzertijd en Romeinse 

of geit, paard en varken. In de Romeinse tijd is 
rund het best vertegenwoordigd, en schaap of 
geit het slechtst. 

2. Voor welke producten werden de verschillende land-
bouwhuisdieren geëxploiteerd?

laag om hier uitspraken over te doen. 
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3. Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van wilde die-
ren? 

beantwoorden vanwege het gebrek aan zeef-
monsters. Resten van wilde zoogdieren, vogels 

4. Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van bot als 
grondstof voor werktuigen?

bot als grondstof voor werktuigen (in de vorm 
van artefacten of bewerkingsafval van bot of ge-
wei).
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et al.
et al.

 

Bodemonderzoek; de huidige 

 et al.
 

 

 

19.1  Inleiding

De interpretatie en betekenis van diergraven is 
in de Nederlandse archeologie een regelmatig 
terugkerend thema.985 In navolging van ROB986-
onderzoek naar de inheems-Romeinse neder-

lege kuilen als diergraven werden herkend, is 
door botonderzoekers van de rijksdienst beslo-
ten meer aandacht te besteden aan dierbegra-
vingen.987 Dit resulteerde onder meer in partici-
patie in de opgraving Colmschate-Skibaan te 
Deventer.988 Toen in het najaar van 2006 bij de 
opgraving Cuijk-De Nielt diergraven werden ont-
dekt, was deelname aan het onderzoek van deze 
diergraven dan ook een logisch vervolg. 

-
-

den. Zijn het intentionele begravingen, bijvoor-

dieren die uit eerbied apart en intact begraven 
zijn? Is het een pragmatisch dumpen van een 

zijn, hebben we dan te maken met een taboe op 
een bepaald type vlees of speelde veeziekte een 
rol?
De beantwoording van dit type vragen begint bij 
exacte waarneming in het veld; de nauwkeurige 
registratie van het skelet in zijn context. Dan 
volgt een precieze beschrijving van het skelet 
zelf en een vergelijking met bestaande contex-
ten en situaties. 
Het onderzoek naar de diergraven van De Nielt 

uitgevoerd door de auteur, waarbij de resten van 
negen mogelijke diergraven en één kuil met run-

-

van de diergraven binnen het plangebied). 
Vermoedelijk dateren de diergraven uit verschil-
lende perioden van de Nieuwe Tijd. Voor enkele 
exemplaren is de intentie van begraving met 
enige mate van waarschijnlijkheid vast te stellen. 
Deze omstandigheid, in combinatie met een 
nauwkeurige beschrijving van de context en het 
archeozoölogisch materiaal, zal in de toekomst 

van nut kunnen zijn voor het verkrijgen van een 
beter begrip van dierbegravingen. De studie van 
het materiaal van De Nielt kan daarom zowel 
een historisch als een methodisch doel dienen.
De vraagstelling bij het onderzoek van de dier-

- Wat is de betekenis van de diergraven en wat 
zeggen zij over het gebruik en de geschiedenis 
van de vindplaats?

- In hoeverre is er een verband aan te geven tus-
sen de vermoedelijke betekenis van een of en-
kele begravingen en de verschijningsvorm van 
context en archeozoölogisch materiaal? 

Om deze vragen te beantwoorden worden de 

- het (primaire) doel van de kuil 
-  de omvang van de kuil in relatie tot de omvang 

van het dier
- de diepte van de kuil
- de begraven diersoort

- het geslacht van het dier
- de doodsoorzaak
- de datering van de begraving
- de compleetheid/segmentering

-
ving, meerdere individuen in één kuil of een 
serie van begravingen (epidemie?)

- de intentie van de begraving (ritueel?)

19.2  Methode 

Het botmateriaal uit de diergraven is in het veld 
met de hand verzameld en is geanalyseerd in het 

onderzoek in het lab is uitgevoerd conform de 
Leidraad Archeozoölogie en gebruikmakend van 

989  Bij het 
vastleggen van de gegevens is het Laboratori-

990  Naast con-
textgegevens werden per botfragment zo veel 
mogelijk gegevens vastgesteld over soort, skele-
telement, positie en deel van het element, indi-

19 Diergraven

F. Laarman
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  Huisman et al. 
 

vraatsporen. Maten werden genomen volgens 
Von den Driesch.
rund werd berekend volgens de formule van Von 
den Driesch & Boessneck.992 De mate van con-
servering is beoordeeld aan de hand van de clas-

et 
al.993 -

-
-

tabel van Silver gebruikt.994

19.3  Resultaten

In het veld zijn per gelicht diergraf aantekenin-
gen en schetsjes gemaakt. Helaas is deze infor-
matie in het vervolgproces per abuis zoek ge-
raakt. De hieronder gepresenteerde resultaten 

-
baar waren). De informatie over de omvang van 
de kuilen is ontleend aan de algemene veldteke-
ning. Maaike Groot leverde gegevens over de 

In het onderstaande worden de diergraven be-
sproken op volgorde van spoornummer. Alle on-
derzochte kuilen zijn primair als diergraf gegra-
ven. Slechts in één geval is de diepte van de kuil 

niet gecoupeerd, of de resultaten daarvan zijn 
niet bewaard gebleven. De dateringen zijn geba-

is gebruik gemaakt van de opgedane ervaring 
van de auteur met diergraven in verschillende 
contexten.

S91.14456, V91.17836

cranium, hyoïd, 5 cervicale wervels, 6 
costae, sternum, pelvis, sacrum, 

scapula r, humerus l+r, radius/ulna l+r, metacarpus 
carpale, femur r, patella l, tibia l+r, metatarsus 

l+r, 8 tarsale, 8 phalanx I, 8 phalanx II, 8 phalanx III, 

rotsbeen.
scapula humerus r GL 332, 

humerus
49, Bd 94; radius
radius metacarpus r 

metacarpus
femur

tibia
tibia metatarsus r 

metatarsus l GL 245, 

het kalf zijn ongesleten.

-
tegorie 2/3.

-
door gezaagd; beide centro-tarsale’s vertonen pa-
thologie; de rechter metatarsus vertoont proxi-
maal pathologie; het rund ligt op de rechterzijde.

cm. Het kalf lijkt qua gebit bijna volgroeid en het 
is niet ondenkbaar dat deze koe in het kraambed 
gestorven is. Om zeker te zijn dat de koe in de 

halverwege de tibia’s afgezaagd en deze onder-
poten als eerste in de kuil gegooid gevolgd door 

-
techniek, is het graf waarschijnlijk te dateren in 
het begin van de 20e eeuw.
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S91.14463, V91.17832/V91.17833

wervels, sacrum, pelvis r, scapula l, femur r, tibia r.
cranium, wervel, 5 costae, pelvis, scapula 

l+r.
femur

g.

tibia proximaal onvergroeid.
-

ten big categorie 2.
-

zijde.

In dit graf is een varken met een big begraven. 
Het is onduidelijk of het varken tijdens de beval-
ling is gestorven. In dat geval hadden we moge-
lijk meer biggen moeten vinden. Het varken is 
tussen twee en twee en een half jaar oud. Het 
biggetje is rond de nul jaar. Door het ontbreken 
van slachtsporen moet deze kuil als een kada-
verkuil worden beschouwd. De conservering van 

-
rakter van de locatie, wijzen op een datering in 

S109.14733/S109.14734, V109.17822

cranium, mandibula, atlas, axis, wervels, ca. 
50 costae fragmenten, pelvis r, scapula l+r, humerus 
l+r, ulna l, femur l+r.

humerus distaal onvergroeid; mandibula
M2 in primaire doorbraak.

Deze kuil is gegraven voor een jong varken, met 

varken is op de rug in de kuil geplaatst. Het lijkt 

of vroege 20e eeuw.

S109.14736, V109.17824

cranium, mandibula r, hyoïd, 5 cervicale 

sacrum, 3 caudale wervels, 26 costae, scapula l, hu-
merus l, radius/ulna l+r, metacarpus carpale, 
pelvis l+r, tibia tarsale, 8 phalanx I, 8 phalanx 
II, 4 phalanx III, 3 sesambeentjes.

metacarpus
Bd 60; metacarpus
metatarsus metatarsus l GL 

mandibula humerus 
proximaal onvergroeid en distaal vergroeid; ra-
dius proximaal vergroeid en distaal onvergroeid; 
ulna proximaal en distaal onvergroeid; tibia 
proximaal onvergroeid en distaal vergroeid; pha-
lanx I en II proximaal vergroeid.

costae 
vallen echter in categorie 2.

de achterpoten zijn bij de knie losgesneden en 

In deze te kleine kuil is een volwassen rund met 

-
terpoten van het rund zijn tussen femur en tibia 
losgesneden en de losse delen zijn als eerste in 
de kuil geworpen, gevolgd door de rest van het 
kadaver. Ondanks de goede conservering lijkt dit 
diergraf ouder dan het hiervoor besproken graf 

-
dere de kleur en diepte van de kuil, kan het graf 

S85.14969, V85.17830

metacarpus l, 2 phalanx I, phalanx II.

metacarpus distaal onvergroeid, phalanx I 
en II proximaal onvergroeid.
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aangesneden kuil kon helaas niet meer 

worden bepaald. 

niet worden beschouwd als een echt diergraf. 
Het fragment kan wel tot een diergraf hebben 
behoord, maar het kan ook om slachtafval gaan. 

S140.17045, V140.18837

costae, 4 sternum, 
scapula l+r, radius r, ulna l+r, metacarpus r, 2 phalanx 
I, 2 phalanx II, 2 phalanx III, sesambeentje, pelvis r.

radius GL 296; metacarpus

radius proximaal vergroeid en distaal 
vergroeiend; ulna proximaal onvergroeid; meta-
carpus distaal vergroeid; phalanx I en II proximaal 
vergroeid.

gelet op de afmeting is het onwaarschijnlijk dat 

-

gaan om een afvalkuil met stukken van één 

eeuw worden gedateerd. 

S142.17120, V142.19955

humerus femur 

onvergroeide humerus
mm en een onvergroeide femur met een lengte 

995 Dit kalf is dus ongeveer nul jaar 

oud en waarschijnlijk bij of kort na de geboorte 
gestorven. Het kalf is, vermoedelijk in de eerste 

-
ven. 

S144.17365, V144.19954

6 lumbale wervels, sacrum
costae r, scapula r, humerus r, radius/ulna r, pelvis r, 
femur r, patella r, tibia r.

humerus proximaal onvergroeid en dis-
taal vergroeid; radius proximaal vergroeid en dis-
taal onvergroeid; ulna proximaal onvergroeid; 
femur proximaal en distaal onvergroeid; tibia 
proximaal onvergroeid en distaal vergroeid.

sacrum zijn 

is aanwezig, 3 thoracale wervels en 5 lumbale 
wervels zijn ook overdwars doorgezaagd. De 
pijpbeenderen vertonen diverse snijsporen.

tot drie jaar, lagen door elkaar in deze halve kuil. 

doorgezaagd rund; deze zaagmethode dateert 
-

professionele wijze. Het lijkt dan ook om een il-
legale slachtafvaldump te gaan en gezien de 

-
lijk om dit spoor in de Tweede Wereldoorlog te 
dateren.

996

wervels, sacrum, ca. 50 costae fragmenten, hume-
rus r, radius/ulna r, 3 carpale r, metacarpus r, pelvis l+r, 
femur l+r, patella l+r, tibia l+r, 6 tarsale l+r, metatar-
sus l+r, 6 phalanx I, 4 phalanx II.

sacrum, pelvis 
l+r, femur l.
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Doesburg. 

sacrum, pelvis l, 
femur l+r.

femur r, tibia r.
humerus l, 2 patella l, 

mandibula r.
femur GL 405.

humerus distaal vergroeid; radius 
proximaal vergroeid en distaal onvergroeid; ulna 
proximaal onvergroeid; metacarpus distaal onver-
groeid; femur proximaal en distaal onvergroeid; 
tibia proximaal onvergroeid en distaal vergroei-
end; metatarsus distaal onvergroeid.

femur proxi-
maal en distaal vergroeid.

femur dis-
taal onvergroeid.

femur distaal onvergroeid; tibia 
proximaal onvergroeid.

gearticuleerd te zijn gedumpt; een deel van deze 

-
werk uit Westerwald, gedateerd in de eerste 

997

runderen konden echter niet worden verzameld 

-

rund 3 en 4 zijn twee tot drie en een half jaar 

en het lijkt dus geen consumptieafval. Waarom 

zijn. Het gevonden aardewerk wijst op een date-
-

-
nemelijke optie.

Werkput 142: los botmateriaal zonder vondstnummer

maxilla l, mandibula l, thoracale wervel, 5 
costae, sacrum, radius l, pelvis l+r, femur l, tibia l+r, 3 
tarsale.

maxilla M3 in doorbraak; radius proxi-
maal vergroeid; femur proximaal en distaal on-
vergroeid; tibia proximaal en distaal onvergroeid.

-
-

graf dat niet als zodanig herkend is. Gezien de 
conserveringstoestand kan het graf mogelijk in 

19.4  Conclusie

-

ontbreken van slachtsporen, aannemelijk dat 
het gaat om subrecente begravingen van aan 
ziekte gestorven dieren. Het was in het verleden 
gebruikelijk om dode dieren in de buurt van de 
boerderij te begraven. Vrijwel alle graven lagen 
direct op het erf van boerderij De Nielt, zoals dat 
tot de herinrichting van het plangebied nog aan-

dan ook direct met deze boerderij of een voor-
ganger daarvan worden geassocieerd. Het niet 

-
graf, maar een slachtafvaldump, mogelijk uit de 
Tweede Wereldoorlog.
Met betrekking tot de diergraven is het bijzonder  
dat bij twee graven de achterpoten van het dier 
gescheiden zijn van het lichaam, waarschijnlijk 
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20.1  Inleiding 

Tijdens het veldwerk op De Nielt zijn uit verschil-
lende grondsporen monsters genomen voor bo-
tanisch macrorestenonderzoek, houtskoolon-
derzoek en pollenonderzoek. In dit hoofdstuk 
worden de resultaten van deze analyses achter-
eenvolgens gepresenteerd en besproken. Het 

-

Algemene onderzoeksvragen

7. wat is de conservering van verschillende ma-

archeobotanisch en zoölogisch materiaal?

zoölogisch en (verkoold) botanisch materiaal de 

worden gereconstrueerd?

20.2   Monsterselectie en analysetech-

niek

20.2.1  Macrorestenonderzoek 

Uit diverse grondsporen zijn in eerste instantie 
56 monsters geselecteerd voor macrorestenon-
derzoek.998 Het onderzoek aan deze monsters is 
in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase bestond 
uit het inventariseren van de inhoud. Hierbij 
werd de conserveringstoestand, rijkdom en glo-
bale soortensamenstelling van het botanisch 
materiaal in de monsters onderzocht. Het doel 
van dit onderzoek was het vaststellen van de 
waarde van de monsters voor eventueel gede-
tailleerd vervolgonderzoek (analyse). Op grond 
van de inventarisatieresultaten is in overleg met 
de opdrachtgever besloten negentien monsters 
volledig macrobotanisch te analyseren. Voor een 
overzicht van de geanalyseerde monsters met 
hun contextgegevens wordt verwezen naar tabel 

De macrorestenmonsters zijn met leidingwater 
gezeefd over een set zeven met maaswijdten 

analyses zijn uitgevoerd door H. van Haaster. 
Hiervoor is een opvallend-lichtmicroscoop met 

-
kingscollecties van BIAX Consult.

20.2.2  Pollenonderzoek 

sporen 3.3697 en 90.7792), gedateerd in de Ro-
meinse tijd en Late Middeleeuwen, zijn monsters 
genomen voor pollenonderzoek. Uit een inven-
tarisatie bleek dat het pollenpreparaat uit water-

preparaat is dan ook niet geanalyseerd en niet 

wel pollen, hoewel de conservering niet opti-
maal was. In overleg met de opdrachtgever is 
besloten dit monster toch te analyseren (zie bij-

met informatie over de milieuomstandigheden 
in de nabije en iets wijdere omgeving van de 
vindplaats. 
De pollenmonsters zijn geprepareerd door M. 
Hagen van het Laboratorium voor Sedimentana-
lyse van de Vrije Universiteit in Amsterdam.999 

-
 De pre-

paraten zijn met een doorvallend-lichtmicro-

geanalyseerd. Indien nodig zijn determinaties 

door middel van fase-contrastmicroscopie. Voor 
de bepaling van het relatieve aandeel van de 
verschillende pollentypen is als uitgangspunt 
een totaalpollensom inclusief sporen van varens 
en veenmossen gebruikt.  Het totaal aantal 
getelde pollen en sporen per monster is daarbij 

-
typen, sporen en andere microfossielen zijn be-
rekend op basis van deze totaalpollensom. De 
pollenanalyse is verricht door M. van Waijjen.

 Daaronder vallen twee monsters uit 

tot gebouwen konden worden 

gerekend, zes monsters uit spiekers, 

twee monsters uit hutkommen. 

 

 

 

algen en schimmels zijn buiten de 

pollensom gehouden.

20 Botanisch onderzoek 

H. van Haaster & S. Lange
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20.2.3  Houtskoolonderzoek 

Tijdens de inventarisatie van de 56 grondmon-
sters zijn in bijna alle monsters houtskoolfrag-

-

-
tievelijk een ongedateerde kuil (structuurnum-

de Laat-Romeinse hutkom 9004 (zie ook hoofd-
stuk 23, catalogus). De houtskool uit deze mon-
sters is geanalyseerd omdat het inzicht kan ver-

technieken. 
De houtskoolanalyse bestond uit het bepalen 
van de houtsoort. Daarnaast is, indien mogelijk, 
van elk stukje vastgesteld van welk deel van de 
boom (stam, tak, twijg, wortel, knoest, schors) 

-
tallen en de gewichten per soort en boomdeel 
vastgelegd. 
Naast het determineren van de houtsoort en het 
boomonderdeel is gekeken of het hout was aan-
getast voordat het verkoolde. Onder aangetast 
hout wordt hout verstaan dat geïnfecteerd is 

-
tasting door schimmels en insecten is te herken-
nen door de aanwezigheid van schimmeldraden 
en diergangen die in de houtstructuur zijn ge-

Tabel 20.1  Cuijk-De Nielt. Contextgegevens van de geanalyseerde monsters. P = geanaly-

seerd op pollen, M = geanalyseerd op macroresten, HK = geanalyseerd op houtskool, 
14

C 

= gedateerd door middel van 
14

C-methode. 

Structuur Context Snr Werkput Vnr Analyse Datering

waterput 3697 3 4444 P, M

8002 huis 6 3494 M ROMV-ROMM

8006 huis 7 4673 M ROMM

8007 huis 2904 3 M IJZL

8008 huis 5 2856 M ROMM

9034 bijgebouw 34 6320 M ROMV-ROMM

9043 bijgebouw 35 M ROMV

8044 huis 38 8698 C ROMM

kuil 960 M BRONSM

25093 kuil 350 494 C -

hutkom 2020 9 C ROML

26049 kuil 20068 M ROMM

9004 hutkom 7844 35 8624 ROML

26030 kuil 37 M IJZVB

25090 kuil 92 M IJZV

26035 kuil M IJZVA

spieker 94 M IJZ

26036 kuil 84 M IJZMA

26024 kuil 62 M IJZM

kuil 7522 34 8267 M IJZM

spieker 47 M IJZV/M

26042 kuil 92 M IJZMA
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drongen. Bij voortschrijdende aantasting verliest 
het hout zijn stevigheid, wat microscopisch 
zichtbaar is in een gedeformeerde houtstructuur. 
Deze verschillende vormen van aantasting zijn in 
verkoold hout te herkennen. Als veel houtskool 

-
den op een bosbrand of op het gebruik van sterk 
aangetast sprokkelhout als brandstof. Aanwe-
zigheid van vochtscheuren in afwezigheid van 
verkoolde schimmeldraden en vraatsporen kan 
echter betekenen dat vers, nog levend hout in 
een vuur terecht gekomen is. Vochtscheuren 
ontstaan door een hoog vochtgehalte in vers 

Droog eikenhout vertoont na verbranding en 

verbranding op de brede houtstralen, waardoor 
spleetjes in het microscopische beeld zichtbaar 
zijn. Bovendien hebben experimenten aange-
toond dat vers gekapt eikenhout niet of nauwe-
lijks brandbaar is. Om goed brandhout van eik te 
verkrijgen, moet het hout ten minste één jaar 
zijn gedroogd.
Bij de analyse is ook gekeken naar de verschillen 
in fragmentatie van de stukjes houtskool. Om 
deze reden is ook spreiding van de soorten qua 

De houtskoolanalyses zijn uitgevoerd door C. 
Vermeeren en D. Lentjes met behulp van een 
opvallend-lichtmicroscoop met donkerveldver-

-
mineren van houtsoorten is gebruik gemaakt 
van de vergelijkingscollectie van BIAX Consult en 
de determinatiesleutel van Schweingruber.  De 
rapportage over het houtskoolonderzoek is van 
de hand van S. Lange.

20.3  Resultaten en discussie 

20.3.1  Macrorestenonderzoek

Conservering

zijn in geen van de onderzochte grondsporen 

oorzaak hiervan is het feit dat de meeste grond-
sporen in het verleden gedurende lange tijd bo-
ven het grondwaterniveau hebben gelegen. On-
der dergelijke zuurstofrijke omstandigheden 
blijven na verloop van tijd alleen verkoolde plan-
tenresten bewaard. Alleen spoor 3.3697 uit deze 
laat-middeleeuwse waterput lag diep genoeg 
(onder het grondwaterniveau) voor de conserve-
ring van onverkoolde plantenresten.

Uitgangspunten bij de interpretatie van de ma-

croresten

Omdat de formatieprocessen die hebben geleid 
tot de samenstelling van de onverkoolde en ver-
koolde zadenassemblages sterk verschillen, ver-
schilt ook de informatiewaarde van deze assem-
blages.
Archeobotanici zijn er tegenwoordig van over-
tuigd dat het overgrote deel van de verkoolde 
plantenresten die op een voormalig nederzet-
tingsterrein worden gevonden, samen met 

-
men.  Hoewel deze plantenresten in eerste in-
stantie in onverkoolde vorm op het nederzet-
tingsterrein terecht kwamen, raakten ze 
vervolgens door verschillende doelbewuste en 
terloopse handelingen en processen verkoold 
(zie hieronder). De kans dat onkruiden die tus-
sen granen groeien op deze manier verkoold ra-
ken, is vele malen groter dan de kans dat onkrui-
den uit moestuinen of natuurlijke vegetaties 
verkoold raken. Belangrijke processen/handelin-
gen waarbij graanakkeronkruiden verkoold ra-

- Het gebruik van dorsafval als brandstof. Dit be-
-
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 We gaan er vanuit dat het gebruik van 

aride klimaten speelt dit wel een 

belangrijke rol, vooral als er nauwelijks 

brandhout in de natuurlijke omgeving 

et al
 

 

bewust of terloops) als het verbranden van 
dierlijke mest waarin zich dorsafval bevindt. 

- Voedsel (vooral graanproducten) dat per onge-
luk verbrandt tijdens de voedselbereiding (bak-
ken, eesten, roosteren of koken).

- Voedselvoorraden die per ongeluk of bewust 
(tijdens vijandelijkheden) verbranden.

- Het schoonmaken (uitbranden) van voorraad-
kuilen.

- Het verbranden van geïnfecteerde of bedorven 
voedselvoorraden.

Van deze handelingen/processen is de eerstge-
noemde verreweg het belangrijkste.
Om bovengenoemde redenen gaan we er ook bij 
de interpretatie van de botanische onderzoeks-
gegevens van de vindplaats De Nielt vanuit dat 
verreweg de meeste verkoolde plantenresten 

-
nen terecht zijn gekomen. Van de onverkoolde 

-
-

stig zijn van planten die deel hebben uitgemaakt 
van de lokale vegetatie in en rond de waterput 

-
akkeronkruiden komen immers in eerste instan-
tie in onverkoolde toestand op een nederzet-
tingsterrein terecht. Ze raken pas verkoold 

-
vinden en kunnen daarvoor in een onverkoolde 
toestand in een structuur (bijvoorbeeld een wa-
terput) terecht komen waar zij in die toestand 
bewaard kunnen blijven.
Bij de indeling van de plantensoorten in bijlagen 

-
gaan van een recent systeem van ecologische 
groepering.  Het huidige voorkomen van plan-
tensoorten is bij de indeling dus het uitgang-
punt, maar dit betekent niet dat de soorten 

-
kwamen. Vooral sterk door mensen beïnvloede 
vegetaties (zoals akkers) hadden vroeger een 
heel andere samenstelling dan vergelijkbare hui-

met fundamentele verschillen in de gebruikte 
agrarische technieken. Hierbij valt te denken aan 
bemestingssytemen, grondbewerking en toe-

passing van braakperiodes. Akkers werden vroe-
ger bemest met een grote verscheidenheid aan 
organisch materiaal (bijvoorbeeld dierlijke mest, 

-
bagger). Hierdoor gingen onkruiden uit veel ver-
schillende milieus deel uitmaken van de ak-
keronkruidvegetatie. Omdat de grondbewerking 
minder intensief was dan tegenwoordig, hadden 
vroeger ook meer meerjarige soorten een kans 
om op akkers te overleven. Ook toepassing van 
braakperiodes, waarbij het akkerland een jaar 
met rust werd gelaten om de natuurlijke vrucht-
baarheid te herstellen, had gevolgen voor de sa-
menstelling van de akkeronkruidvegetatie.

Resultaten Bronstijd

Slechts één monster uit deze periode is geanaly-

-
derzocht. De resultaten van dit onderzoek staan 
in bijlage 8. 

Gebruiksplanten
In deze categorie zijn alleen verkoolde resten 
van graan gevonden. Het gaat om bedekte gerst 
(Hordeum vulgare var. vulgare) en mogelijk brood-
tarwe (Triticum cf. aestivum). De determinatie van 
broodtarwe is helaas niet helemaal zeker omdat 
de korrel door het verkolen sterk vervormd was.
Van gerst bestonden in de prehistorie twee vari-

(Hordeum vulgare var. nudum) is landbouwhisto-
risch gezien ouder dan bedekte gerst. Tijdens de 
Bronstijd vindt er in de Nederlandse landbouw 
een overgang plaats van naakte naar bedekte 
gerst. Na deze periode wordt naakte gerst nau-
welijks meer gevonden. Waarom de overgang 
van naakte gerst naar bedekte gerst precies 
plaatsvond, is niet helemaal zeker, maar het lijkt 
er volgens sommige onderzoekers op dat het 
een bewuste keus is geweest van de bronstijd-
boeren in ons land.  Op het eerste gezicht is de 
keuze om over te stappen op bedekte gerst 
vreemd. Bedekte gerst is namelijk veel moeilij-
ker te verwerken (dorsen etc.), omdat de graan-
korrels (in tegenstelling tot naakte gerst) zo ste-

hiervan is echter dat het graan daardoor ook be-
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ter bestand is tegen allerlei ziektes, schimmel- 
en insectenaantasting en vogelvraat. Bovendien 

groeiomstandigheden.  Dit is dan ook de re-
den dat de overgang van naakte naar bedekte 

-
bied.  Op de vindplaats De Nielt zijn alleen res-
ten van bedekte gerst gevonden.
Vondsten van broodtarwe worden in bronstijd-
contexten minder vaak gedaan. Zoals hierboven 
al werd aangegeven, is de determinatie van 
broodtarwe echter niet helemaal zeker.

Wilde planten, onkruiden

vondsten gedaan van melganzenvoet (Chenopo-
dium album). Melganzenvoet is een plant die 
meestal op voedselrijke grond worden aange-

mensen (of dieren) beïnvloede standplaatsen. 

Resultaten IJzertijd

Uit deze periode zijn tien monsters geanaly-
seerd. De monsters zijn alleen op macroresten 
onderzocht. De resultaten van dit onderzoek 
staan in bijlage 9. 

Gebruiksplanten

bedekte gerst, emmer, broodtarwe, pluimgierst 
-

stig van pluimgierst, gevolgd door gerst, em-
mertarwe, broodtarwe en spelt. 
Van spelt is alleen een kafrestje (een zogenaamd 
aarvorkje) gevonden. Spelt staat bekend als een 
tarwesoort die ook onder marginale klimatolo-
gische omstandigheden nog een betrouwbare 
opbrengst levert en weinig vatbaar is voor plan-
tenziekten. Deze soort werd vanaf de Bronstijd 
spaarzaam in ons land verbouwd.
Ook haver staat in bijlage 9 bij de granen ver-

korrel wel van het cultuurgewas (echte) haver 
(Avena sativa
immers meerdere soorten, en voor het betrouw-
baar vaststellen van de soort zijn bepaalde kaf-

zijn gevonden. Gecultiveerde haver kwam in ons 
land vanaf de Late IJzertijd voor, maar vondsten 
uit die tijd zijn nog zeldzaam. Het is daarom 
waarschijnlijk dat de gevonden haverkorrel van 
het akkeronkruid oot (Avena fatua
Oot is een onkruid dat in archeologische context 
vaak samen met emmer of gerst wordt gevon-
den. Het is een plant die vanaf de Bronstijd in 
ons land voorkwam.
Van vlas (Linum usitatissimum) zijn enkele verkool-
de zaden gevonden. Vlas is een gewas dat zowel 
voor de oliehoudende zaden als voor de vezels 
kan worden verbouwd. Waarvoor de ijzertijdbe-
woners van De Nielt het gewas hebben gebruikt 
kan niet worden achterhaald. Vlasvezels kunnen 
worden gebruikt voor de productie van textiel 
(linnen) en touw. Uit de zaden (lijnzaad) kan olie 
(lijnolie) geperst worden die in de voeding of 
voor verlichting gebruikt kan worden. Lijnolie 
werd ook gebruikt voor het verduurzamen van 

Wilde planten, onkruiden
Afgaande op de boven beschreven theorie over 
de herkomst van verkoolde akkeronkruiden, 
gaan we er van uit dat ook de onkruiden van de 
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-
kers; althans, de kans daarop is groot. Veel on-
kruiden in de ijzertijdmonsters zijn kenmerkend 
voor voedselrijke akkers en tuinen. Dat zijn zwa-
luwtong (Fallopia convolvulus), perzikkruid (Persica-
ria maculosa), melganzenvoet (Chenopodium al-
bum), zwarte en beklierde nachtschade (Solanum 
nigrum) en melde (Atriplex). Daarnaast komen een 
paar soorten voor die tegenwoordig vooral op 
voedselarmere bodems gevonden worden. Dat 
zijn schapenzuring (Rumex acetosella), eenjarige 
hardbloem (Scleranthus annuus), knopherik (Rap-
hanus raphanistrum) en gewone spurrie (Spergula 
arvensis). Uit het voorkomen van deze soorten 
zou kunnen worden afgeleid dat sommige (de-
len van de akkers) op minder voedselrijke bo-
dems waren gelegen. Dit kan het geval zijn ge-
weest, maar met deze conclusie is wel enige 
voorzichtigheid geboden. De reden dat de ge-
noemde soorten meestal op relatief voedsel-

niet dat de planten niet van voedselrijke grond 
houden, maar dat ze op voedselrijke grond niet 
tegen de concurrentie van snel groeiende andere 
onkruiden zijn opgewassen. Zodra de groei van 
de ‘sterkere’, voedselrijke onkruiden geremd 
wordt (bijvoorbeeld door wieden), dan zien ook 
eenjarige hardbloem, schapenzuring, knopherik 

en gewone spurrie kans om zich uit te breiden 
op voedselrijkere bodems.
Ook de soorten die volgens het huidige systeem 
van ecologische groepering staan ingedeeld in 

-
selrijke ruigten’, ‘Oeverplanten’ en ‘Grasland-
planten’, kunnen heel goed deel hebben uitge-
maakt van de akkeronkruidvegetatie. De 
oeverplanten kunnen op plaatsen gestaan heb-
ben waar de akkers aan nat grasland grens-
den.  Ook planten die tegenwoordig als gras-
landplant of ruigteplant bekend staan, kwamen 
vroeger veel op akkers voor. We denken dat dit 
ook in de prehistorie het geval was. Alle vond-
sten in overweging nemende, is de conclusie dat 

De Nielt waarschijnlijk waren aangelegd op 
voedselrijke tot matig voedselrijke bodems. De 
akkers hadden een ruig uiterlijk, vergelijkbaar 

Resultaten Romeinse tijd

Uit deze periode zijn zes monsters onderzocht 
waarin vrijwel uitsluitend verkoolde plantenres-
ten zijn gevonden. Deze monsters zijn alleen op 
macroresten onderzocht. De resultaten van dit 

Gebruiksplanten

spelt, vlas, erwt (Pisum sativum) en mogelijk linze 
(cf. Lens culinaris) en haver (Avena) gevonden. Met 
de granen en het vlas hadden we al bij de be-
schrijving van de oudere perioden kennis ge-
maakt, maar erwt en linze zijn ‘nieuwe’ gewas-
sen. Helaas was het ene zaad van linze door de 
verkoling vervormd geraakt, waardoor de deter-

door de eerste boeren in ons land verbouwd, 

waarschijnlijk te maken met de slechte conser-
veringskans van peulvruchten (zie hieronder). 

is een verkoolde erwt (Pisum sativum) gevonden. 

wereld en werd evenals linze al door de eerste 
boeren verbouwd, ook in ons land. Dat slechts 

Consult).
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 Een aarspil bestaat anatomisch bezien 

uit meerdere segmenten, die vaak 

worden meerdere segmenten aaneen 

één erwt en één (mogelijke) linze is gevonden, 
zegt niets over het aandeel dat deze peulvruch-
ten hadden in de voedingseconomie van de be-
woners. Hetzelfde geldt voor het ene zaad van 
vlas.
met de formatieprocessen die een rol hebben 
gespeeld bij de samenstelling van de macrore-
stenassemblages op De Nielt. Op vindplaatsen 
waar alleen verkoolde plantenresten bewaard 
zijn gebleven, zijn granen immers altijd sterk 
oververtegenwoordigd. Dat komt omdat granen 
een grotere kans hebben om te verkolen dan an-
dere cultuurgewassen; zijn komen eerder met 
open vuur in aanraking, aangezien bij het bak-
ken van graanproducten (brood, koek) open 
vuur wordt gebruikt. Bovendien werden granen 

en de opslagcondities te verbeteren; de kiem 
wordt door het eesten namelijk gedood. Bij ees-
ten worden de nog door het kaf omgeven kor-
rels licht geroosterd waardoor het kaf bros 
wordt en makkelijker los laat. Bij deze werk-
zaamheden gebeurden weleens ongelukjes, 
waardoor een partij graan geheel of gedeeltelijk 
verkoolde. Bij oliehoudende zaden, zoals vlas, is 
deze behandeling niet nodig en werkt eesten 
zelfs averechts, omdat de zaden aan elkaar gaan 
kleven.  Peulvruchten als erwt en linze worden 
daarnaast ook niet geroosterd of gebakken, 
maar gekookt, hetgeen hun kans op verkolen 
ook verkleint.

9043 zijn relatief veel resten van graan gevon-

de gedachte voor de hand dat ter plekke maaltij-
den werden bereid. Van gerst zijn in dit vondst-
nummer aarspilsegmenten gevonden.  Deze 
onderdelen van de aar worden al in een vroeg 
stadium van de oogstverwerking (op of in de na-

van de korrels gescheiden. Grote hoeveelheden 
aarspilsegmenten duiden daarom op lokale pro-
ductie van gerst. Maar omdat in een partij ge-
dorste gerst altijd wel enkele aarspilsegmenten 
achterblijven, vormen kleine aantallen van deze 
kafresten (zoals in de monsters van De Nielt het 
geval is) hiervoor geen betrouwbaar bewijs. Van 
emmer en spelt is ook dorsafval (aarvorkjes) ge-

vonden. Aarvorkjes zijn de onderdelen van het 
aartje waarmee graankorrels aan de aarspil vast-

eerste dorsing nog aan de graankorrels vast. In 
deze vorm wordt het graan ook verhandeld.  
De aarvorkjes worden pas vlak voor de maaltijd-
bereiding, tijdens een tweede dorsronde, verwij-
derd (bijvoorbeeld door middel van eesten of 
stampen en zeven). Hoewel we op grond van de 

dat de granen lokaal zijn verbouwd, is het, ge-
zien de context waarin de resten zijn gevonden, 
wel aannemelijk.
Alle genoemde soorten behoren tot de gebrui-
kelijke vondsten in contexten uit de Romeinse 
tijd.

Wilde planten, onkruiden
-

lende vondsten gedaan. Het onkruidspectrum is 
hetzelfde als in de IJzertijd. Dat betekent dat de 
gewassen op dezelfde bodemtypen verbouwd 
werden en ook de gebruikte agrarische technie-

aanwijzingen voor verarming van de bodem of 
voor toepassing van een andere vorm van be-
mesting. Wel hadden de akkers mogelijk een 
minder ruig uiterlijk dan in de IJzertijd.

Resultaten Late Middeleeuwen

-

enige monster van De Nielt waarin onverkoolde 
plantenresten zijn gevonden, hoewel de conser-
vering van deze resten niet optimaal is. Het 
monster is zowel op macroresten als op pollen 
onderzocht. De resultaten van het macroresten-

-
 

Gebruiksplanten

van gewone vlier (Sambucus nigra) gevonden. 
Vlierstruiken komen van nature in ons land voor. 
Ze zijn vaak te vinden op ruige, minder intensief 
gebruikte plaatsen, in en rond menselijke neder-

schuren en langs hekken en erfafscheidingen (zie 
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Vlierbessen werden vroeger veel door mensen 
gegeten. Ook vogels zijn echter dol op de bes-
sen. Via de uitwerpselen van de vogels kunnen 
de zaden overal terechtkomen. In de waterput 
zijn echter zoveel zaden gevonden, dat we er van 
uitgaan dat er vlak bij de waterput een vlierstruik 
stond.

Milieuomstandigheden
Als gevolg van de matige conserveringsomstan-
digheden zijn maar weinig macroresten gevon-
den waarmee het lokale milieu kan worden ge-
typeerd. 
De vele vruchtjes van wilg (Salix) geven aan dat in 
de directe omgeving van de waterput één of 
meerdere wilgen stonden. Andere planten waar-
van macroresten in de waterput zijn gevonden, 
zijn melganzenvoet, water- en/of akkermunt 
(Mentha aquatica/arvensis), een waterweegbrees-
oort (Alisma), grote brandnetel (Urtica dioica), ha-
zenpootje (Trifolium arvense-type), een soort 
kaasjeskruid (Malva), een rus (Juncus) en kleine 
steentijm (Clinopodium acinos, 
meeste soorten zullen vlakbij de waterput ge-

groeid hebben. Grote brandnetels kunnen op 
dezelfde soort plaatsen als vlierstruiken groeien 

enigszins ruige plekken. De rus, hazenpootje en 
munt groeiden waarschijnlijk in een vochtig 
grasland. De waterweegbree zal waarschijnlijk in 
de waterput zelf gegroeid hebben, mogelijk na-
dat deze in onbruik was geraakt.
De vondst van kleine steentijm is bijzonder, aan-
gezien zaden van deze plant niet vaak worden 

dat op zonnige, droge, lichte grond groeit. Hoe-
wel de plant tegenwoordig zeer zeldzaam is, kan 
hij vroeger algemener zijn geweest. Mogelijk is 
de plant als keukenkruid gebruikt. Het is evenals 
haar familieleden munt, echter tijm, oregano, 
bonenkruid en salie een sterk geurende plant.

20.3.2  Pollenonderzoek

het enige geanalyseerde pollenmonster 

bespreking van de resultaten van het macrore-
stenonderzoek, reeds genoemd. Deze waterput 
dateert uit de Late Middeleeuwen. Hieronder 
worden de resultaten van de pollenanalyse be-
sproken. 

Milieuomstandigheden

Het boompollenpercentage in het monster uit 
de waterput bedraagt 30,7%. Uit experimenteel 
onderzoek in recente vegetaties is gebleken dat 
boompollenpercentages van minder dan 25% 
duiden op een open landschap. Het percentage 
uit de waterput komt daar dichtbij in de buurt. 

Al-
nus Corylus

Betula Quercus
De genoemde boomsoorten staan bekend als 
goede pollenproducenten. Palynologisch bezien 
zijn de percentages daarom relatief laag. Het is 
dan ook aannemelijk dat er in de nabije omge-
ving hooguit enkele van deze bomen hebben ge-
staan. Gewone vlier en wilg staan bekend als 
zeer slechte pollenverspreiders. Daarom is pol-

brandnetel in voedselrijke ruigte bij een oude schuur 

Consult).
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 Het pollen van de cypergrassen kan ook 

len van deze bomen zelden in hoge percentages 
aanwezig in archeologische pollenmonsters. Van 
vlier is slechts één pollenkorrel gevonden en van 
wilg slechts twee korrels. Toch weten we uit het 
macrorestenonderzoek dat er dichtbij de water-
put een wilg en een vlier gestaan hebben.

-
deerd worden dat grasland waarschijnlijk een 
belangrijk vegetatietype was. Het pollen van 
grassen (Poaceae -
woordigd. Dit pollen kan in theorie echter ook 
van oever- en moerasplanten of akkeronkruiden 

en moerasplanten nauwelijks aanwezig is, kan 
dit vegetatietype voor de herkomst van het gras-
pollen min of meer worden uitgesloten.  In de 
nabije omgeving waren echter wel akkers aan-
wezig waarop ook grassen als onkruid kunnen 
hebben gegroeid. De aanwezigheid van soorten 
als knoopkruid (Centaurea jacea-type), smalle 
weegbree (Plantago lanceolata-type), boterbloem 
(Ranunculus acris-type), ratelaar (Rhinanthus-type) 
en veldzuring-type (Rumex acetosa-type) toont 
aan dat in de nabije omgeving ook echte gras-
landvegetaties aanwezig waren. De genoemde 
soorten zijn indicatief voor grasland dat naar 
huidige maatstaven extensief beheerd werd. Dat 
de pollenpercentages van deze soorten laag zijn, 

-
stuivers zijn die maar heel weinig pollen hoeven 
te produceren. Palynologisch bezien vormen de 
soorten met elkaar een aanwijzing voor exten-
sief beheerd grasland.
Het is opvallend dat in het monster geen pollen 
of sporen van waterplanten zijn gevonden, zelfs 
niet van algen. Wel kunnen de sporen van veen-

waterput hebben gegroeid.
-

typen die niet tot op de soort konden worden 
gedetermineerd, waardoor ze niet voor één be-
paald milieutype indicatief zijn.
Het pollen van struikhei (Calluna vulgaris; 5,4%) 

omgeving. Het percentage is echter niet hoog 
genoeg om daaruit af te leiden dat in de directe 
omgeving sprake was van een heideveld.

Menselijke activiteit

In het pollenmonsters zijn duidelijke aanwijzin-
gen gevonden voor menselijk activiteit in de na-
bije omgeving.
Pollen van granen is goed vertegenwoordigd. 
Het gaat om pollen van rogge (Secale cereale; 

Triticum
(Hordeum/Triticum-type; 3,8%), boekweit (Fagopy-
rum esculentum; 0,8%) en een aantal pollenkorrels 
waarvan niet kon worden bepaald van welke 

Cerealia
percentages van het graanpollen zijn niet hoog, 

-
vende granen zijn. Het pollen van deze granen 

pas vrij bij het dorsen. Daarom zijn lage percen-
tages pollen van gerst en tarwe (zoals in de hier 
besproken waterput) al een bewijs voor de ver-
bouw en/of verwerking ervan in de nabije omge-
ving van een monsterlocatie.  Ook boekweit 
verspreidt zijn pollen slecht omdat het een in-
sectenbestuiver is. Het lage pollenpercentage 
betekent daarom toch dat sprake was van boek-
weitverbouw in de omgeving. Pollen van rogge 
wordt wél in grote hoeveelheden door de wind 
verspreid. Voor de herkomst van het roggepollen 
moeten we daarom een iets ruimere marge ne-
men dan bij het andere graanpollen het geval is. 
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  Als het graan van deze akkers tenminste 

bestemd is voor menselijke consumptie.

Ook akkeronkruiden zijn duidelijk aanwezig. Het 
gaat onder andere om bolderik (Agrostemma git-
hago), korenbloem (Centaurea cyanus) en gewone 
spurrie (Spergula arvensis). Bolderik is een ak-
keronkruid uit de anjerfamilie met prachtige 

-
derzoek blijkt dat de zaden vroeger samen met 
het graan werden geoogst en uiteindelijk zelfs 
samen met het graanproduct werden opgege-
ten. Dat is opvallend omdat de zaden bijzonder 

genoeg, waardoor het verband tussen het eten 
van het zaad en de ziekteverschijnselen pas in de 

 Tegenwoordig wordt 
bolderik zorgvuldig uit akkers verwijderd, zelfs in 
akkeronkruidreservaten.

20.3.3  Houtskoolonderzoek

Voor de resultaten van het houtskoolonderzoek 
-

trum van de houtskool uit de drie monsters 

Quer-
cus), els (Alnus), wilg (Salix), hazelaar (Corylus avel-
lana), es (Fraxinus excelsior) en kornoelje (Cornus). 
Van een aantal fragmenten is wel achterhaald 

-
der dat ze nauwkeuriger kunnen worden gede-
termineerd. Voor de chronologische spreiding 
van de houtskoolvondsten wordt verwezen naar 
tabel 20.2.

Vondstnummer 17.494

C-
datering plaatst deze kuil in de Midden-Brons-

is deze datering echter onwaarschijnlijk. De kuil 
dateert eerder uit de IJzertijd, de Romeinse tijd 
of de Middeleeuwen. Gezien de ligging is een 
datering in de IJzertijd of de Middeleeuwen het 
meest waarschijnlijk.
De conservering van de houtskool is goed. De 
stukjes zijn niet door post-depositionele proces-
sen aangetast. Het monster omvat tamelijk gro-

houtskool gedetermineerd. Daarbij gaat het bij 
46 stukjes om houtskool van eik, bij drie stukjes 
om houtskool van els en bij één stukje om 
houtskool van es. Bijna een derde van de houts-
kool van eik bestaat uit stamhout. Van de ove-
rige stukjes eikenhoutskool kan de herkomst uit 

houtskool, zeven van eik en vier niet op soort te 
bepalen, zijn vervormd qua houtstructuur. Deze 
stukjes vallen bovendien op door de glans en de 
hardheid van de kool. 

Vondstnummer 35.8624

Dit monster uit hutkom 9004, gedateerd in de 
Laat-Romeinse tijd, omvat meer dan tweehon-
derd stukjes houtskool. Honderd van deze stuk-
jes zijn gedetermineerd. Het monster bestaat 
bijna uitsluitend uit houtskool van eik. Drie keer 
is els en vier keer is houtskool van wilg aange-

vervormd. De houtskool van wilg (mogelijk een 
tak) vertoont vraatsporen. Mogelijk is deze ‘per 
ongeluk’ tussen het brandhout geraakt en ver-
koold. Verkoolde schimmeldraden in de houts-
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kool zijn niet vastgesteld.

Vondstnummer 9.2461

gedateerd in de Laat-Romeinse tijd. Het mon-
ster omvat zeer kleine fragmenten houtskool, 
kleiner dan 0,3 cm3. In totaal zijn 46 stukjes 
houtskool gedetermineerd. Het houtspectrum 

-
lijk drie) keer is hazelaar en één keer kornoelje 
gedetermineerd. Daarnaast omvat het monster 
andere zachte houtsoorten die niet nader op 
taxon kunnen worden gedetermineerd. Van 
twee stukjes houtskool van eik is de celstructuur 
vervormd. Verder zijn geen bijzonderheden aan 
de houtskool waargenomen.

 
20.4   Conclusies

De conserveringsomstandigheden voor planten-
resten waren op de vindplaats De Nielt helaas 
niet optimaal. De oorzaak hiervan is het feit dat 
de meeste grondsporen in het verleden gedu-
rende lange tijd boven het grondwaterniveau 
hebben gelegen. Onder dergelijke zuurstofrijke 
omstandigheden blijven na verloop van tijd al-
leen verkoolde plantenresten bewaard. Alleen 

Late Middeleeuwen, lag diep genoeg (onder het 
grondwaterniveau) om te voorkomen dat de on-
verkoolde plantenresten geheel waren vergaan. 
Het feit dat voornamelijk verkoolde plantenres-

voor het beantwoorden van vragen over de mili-
euomstandigheden, voedingseconomie en an-
dere aspecten van menselijke activiteit. Zo zijn 
granen sterk oververtegenwoordigd en zijn nau-
welijks resten van andere cultuurgewassen ge-
vonden. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat gra-
nen (en de meegeoogste akkeronkruiden) een 
grotere kans hebben om te verkolen dan andere 
cultuurgewassen, aangezien ze een grotere kans 
hebben om met vuur in aanraking te komen. 
Omdat onverkoolde plantenresten in de meeste 
sporen niet bewaard zijn gebleven, zijn ook de 

vragen over de lokale milieuomstandigheden 
niet goed te beantwoorden. Ondanks deze be-

gegevens opgeleverd die hieronder per culturele 
periode zullen worden samengevat.

Bronstijd

speelden bedekte gerst en mogelijk broodtarwe 
een rol. Vermoedelijk kenden de bronstijdbewo-
ners van De Nielt meer cultuurgewassen en an-
dere gebruiksplanten, maar daar zijn door de 
matige conserveringsomstandigheden op de 
vindplaats geen resten van teruggevonden. De 
onkruidvondsten zijn helaas te beperkt om hier-
uit conclusies te trekken over de lokale milieu-
omstandigheden of de omstandigheden op de 
akkers.

IJzertijd

speelden bedekte gerst, emmer, pluimgierst, 
broodtarwe, spelt, vlas en mogelijk haver een 
rol. De economie lijkt hiermee een bredere basis 

Tabel 20.2  Cuijk-De Nielt. Spreiding van houtsoorten per 

periode.

IJzertijd/Middeleeuwen Houtsoort N % Gewicht %

46 92 9,396 92

3 6 0,208 6

2 0,383 2

indet.* 4 ? ? nvt

totaal 54 9,987

Romeinse tijd

77 90

5

Hazelaar 0

0

Wilg 4 3 0,069 2

9 0,092 3

totaal 146 100 3,793 100

* De vier stuks zijn niet gewogen en daarom in de statistische uitwerking niet meegeno-
men. 
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te hebben gehad dan tijdens de Bronstijd, maar 
dat is schijn. Het grotere aantal aangetoonde ge-
bruiksplanten vindt zijn oorzaak zonder twijfel in 
het feit dat uit de IJzertijd vijf maal zoveel mon-
sters zijn onderzocht. Ook voor de IJzertijd geldt 
dat de bewoners ongetwijfeld meer cultuurge-
wassen en andere gebruiksplanten kenden dan 

slechte conserveringsomstandigheden geen res-
ten van zijn teruggevonden.
Door het ontbreken van contexten met onver-
koolde plantenresten kon ook geen informatie 
over de lokale milieuomstandigheden worden 
verkregen.
Uit de samenstelling van het (verkoolde) ak-
keronkruidspectrum kan voorzichtig de conclu-
sie worden getrokken dat de akkers op voedsel-
rijke tot matig voedselrijke grond waren gelegen.

IJzertijd of Middeleeuwen

Uit het houtskoolonderzoek blijkt dat eik, els en 

geven de voorkeur aan hogere gronden, els 
daarentegen groeit ook langs waterlopen en in 
de lagere delen van het landschap. De gegevens 
uit het houtskoolonderzoek zijn echter niet vol-
doende representatief voor een vegetatie- of 
landschapsreconstructie. Het gebruikte hout kan 
immers selectief zijn verzameld. Vooral eik blijkt 

zijn geen aanwijzingen voor het gebruik van 
dood hout. Ook zijn er geen aanwijzingen voor 
het gebruik van vers of onvolledig gedroogd 
hout. De houtstructuur van elf stukjes houtskool 

behoort tot de inheemse hardhoutsoorten 
waarmee hoge stooktemperaturen kunnen wor-
den bereikt. Indien de verbranding van eik 
plaatsvindt in een zuurstofrijke omgeving wor-
den hoge temperaturen bereikt en vervormt het 
eikenhout of vervalt het in zijn geheel tot as. Bij 

het vuur in een oven of een afgedekte kuil be-
-

den Celcius en komt het tot houtskoolontwikke-
ling. Vervormde houtskool kan dan ook een 

-
cessen, zoals in houtskoolmeilers (weinig of 

geen zuurstof, consequent lage temperaturen 
van 275 graden Celcius, oplopend tot 400 graden 
Celcius) en metaalverwerking (hoge temperatu-

van metaal leiden).
Voor ambachtelijke activiteiten werd juist eik ge-
bruikt, vanwege de hoge temperaturen, maar 
ook vanwege de relatief lange brandtijd.

Romeinse tijd

Tijdens de Romeinse tijd waren gerst, emmer en 
-

rijkste granen in de economie. Ook werden erw-
ten en mogelijk linzen en haver verbouwd. De 
bewoners kenden ongetwijfeld meer cultuurge-
wassen en gebruikten ook planten uit hun na-
tuurlijke omgeving, maar daar zijn geen resten 
van teruggevonden. 
Het akkeronkruidspectrum is vrijwel hetzelfde 
als tijdens de IJzertijd. De gewassen werden 
waarschijnlijk op dezelfde bodemtypen ver-
bouwd. Ook de gebruikte agrarische technieken 

-
wijzingen voor verarming van de bodem of voor 
toepassing van bemesting. Wel hadden de ak-
kers mogelijk een minder ruig uiterlijk dan in de 

aanwijzingen opgeleverd voor Romeinse invloe-
den. 
Door het ontbreken van contexten met onver-
koolde plantenresten kon geen informatie over 
de lokale milieuomstandigheden worden ver-
kregen.

ook het voorkomen van hazelaar, wilg en kor-
noelje aangetoond. Ook in deze periode is voor-
al eikenhout als brandstof gebruikt. Liefst 90% 

-
wijzingen voor het gebruik van dood hout. 
Houtskool van gesprokkeld hout dat op de 

aan een levende boom, vertoont immers veelal 
de combinatie van vraat- en verkoolde schim-
meldraden. Dergelijke kenmerken werden hier 

waren vervormd qua houtstructuur. 
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Late Middeleeuwen

zijn geen macroresten van cultuurgewassen ge-
-

getoond dat in de nabije omgeving tarwe, boek-
weit, rogge en mogelijk gerst werden verbouwd.
Het landschap in de omgeving van de nederzet-
ting had een tamelijk open karakter. Over de 
exacte verdeling van de bomen in het landschap 
konden geen uitspraken worden gedaan. Het 
kan om bosrestantjes gaan, maar ook om hout-

Hoewel het landschap rond de waterput open 
was, stonden vlakbij de put een vlierstruik en 
een wilg. 

-
onderzoek informatie opgeleverd. Grasland was 
een belangrijk vegetatietype. Naar huidige 
maatstaven werd dit grasland extensief ge-
bruikt. Over het exacte gebruik van het grasland 
kunnen geen uitspraken worden gedaan, maar 
waarschijnlijk gaat het om een gecombineerd 
gebruik van weiland en hooiland. Veel andere 

opgesomd, kunnen nu als volgt worden beant-

7. wat is de conservering van verschillende materiaalca-
tegorieën, inclusief eventueel aanwezig archeobotanisch 
en zoölogisch materiaal?
De conserveringsomstandigheden voor onver-
koolde plantenresten waren op de vindplaats De 
Nielt helaas niet optimaal. De oorzaak hiervan is 
het feit dat de meeste onderzochte grondsporen 
in het verleden gedurende lange tijd boven het 

grondwaterniveau hebben gelegen. Onder derge-
lijke zuurstofrijke omstandigheden blijven na ver-
loop van tijd alleen verkoolde plantenresten be-

diep genoeg (onder het grondwaterniveau) voor 
de conservering van onverkoolde plantenresten. 
De verkoolde plantenresten waren redelijk tot 
goed geconserveerd

-
gisch en (verkoold) botanisch materiaal de (voedsel) eco-

Het feit dat in de prehistorische en Romeinse 
contexten voornamelijk verkoolde plantenresten 

voor de beantwoording van vragen over de voe-
dingseconomie. Zo zijn granen sterk oververte-
genwoordigd en zijn nauwelijks resten van an-
dere cultuurgewassen gevonden. Dit vindt zijn 
oorzaak in het feit dat granen een grotere kans 
hebben om te verkolen dan andere cultuurge-
wassen, omdat ze een grotere kans hebben om 
met vuur in aanraking te komen. Desondanks is 
enige informatie over de voedingsgewoonten 
tijdens de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd 
verkregen. De informatie over de voedingseco-

-

Omdat dit pollen, behalve van lokale herkomst, 
ook van iets grotere afstand kan zijn komen aan-

-
mie mogelijk betrekking op een gebied dat iets 

Voor een gedetailleerde reconstructie van de 
voedingsgewoonten wordt verwezen naar de 
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21.1  Inleiding

Tijdens het onderzoek op De Nielt is bij één plat-

laat-middeleeuwse mogelijke schaapskooi, een 
serie bodemmonsters verzameld in een raster-
grid voor chemisch onderzoek. Oorspronkelijk 
was het plan om deze monsters te analyseren op 
fosfaatgehaltes, met als vraag in hoeverre het 
mogelijk was om verschillend gebruik binnen 
een huis te onderscheiden en eventueel te iden-

-
zen omdat in het vlak rondom de sporen een 
grote, vierkante vlek werd waargenomen die 
werd geïnterpreteerd als fosfaatvlek.
In het oorspronkelijke plan was het de bedoeling 
om alle monsters te analyseren op los gebonden 
fosfaat door middel van een extractie. Vanwege 
twijfels over de kans op succes, en vanwege de 
grote inspanning die een dergelijke serie metin-
gen zou vergen, is echter besloten om eerst een 
quick scan uit te voeren om te onderzoeken wat 

locaties van de geanalyseerde monsters ten op-
quick scan is 

gebruik gemaakt van de portable XRF
In eerdere studies is aangetoond dat met een 
dergelijke bulk-chemische techniek gebruiksge-
relateerde ruimtelijke patronen binnen huisplat-

 De 
gebruikte techniek met de portable XRF is in prin-
cipe gelijk aan die van Oonk; slechts enkele licht 
elementen als silica en natrium worden niet ge-
meten, maar die zijn in het kader van deze studie 
niet relevant.

21.2  Materialen en methoden

Uit de totale set zijn series monsters gekozen die 

-
kertijd het totaal aantal te analyseren monsters. 
De monsters waren reeds droog en zijn in het 

-

seerd. Vervolgens zijn ze geanalyseerd op een 
-

maakt van een statief.

21.3  Resultaten

In het onderstaande wordt allereerst een beeld 
geschetst van de onderlinge verhoudingen van 
chemische componenten. Zo werpen we een blik 
op de mineralogische variatie die in de bodem 
voorkomt en de wijze waarop de verschillende 
chemische elementen daarmee samenhangen. 
Vervolgens wordt gekeken naar de ruimtelijke 
patronen. Waardes beneden de detectielimiet 

De belangrijkste primaire mineralen die in een 
bodem voor kunnen komen zijn kwarts, veldspa-
ten, kleimineralen en mica’s. Als secundaire mi-
neralen zijn vooral ijzerverbindingen en kalk van 
belang. De plots van de hiervoor typische ele-
menten aluminium, rubidum en strontium (res-
pectievelijk Al2O3 -
nen onderlinge correlaties die normaal zijn voor 

van aluminium (Al2O3 2O3

fractie.
De waardes van fosfor (uitgedrukt als P2O5) zijn 
extreem hoog voor natuurlijke zandige bodems 

 De gehaltes vertonen nauwelijks 
correlatie met aluminium (Al2O3) en niet met ijzer 

2O3) of calcium (CaO). 
Andere elementen die soms samenhangen met 

 Deze elementen komen 
van nature in vaste verhoudingen voor met alu-
minium. Afwijkingen in deze verhouding zijn 
meestal het gevolg van menselijke activiteiten.  
Zowel lood als zink vertoont geen of een erg 
zwakke correlatie met aluminium. Dit duidt er op 
dat deze gehaltes antropogeen beïnvloed zijn.

-

echter geen van allen een interpreteerbaar ruim-
telijk patroon zien.

21  Chemisch onderzoek van 

H. Huisman
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Locatie  monsternames

Huis 8013

Begrenzing verkleuring op tussenvlak

417.400

417.405

417.410

417.415

417.420

417.425

187.460 187.465 187.470 187.475 187.480 187.485

Al2O3
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et al. 

21.4  Discussie

De extreem hoge waardes van fosfor (P2O5) zijn 
zonder twijfel van antropogene oorsprong. Ge-
brek aan correlatie met andere elementen 
maakt het onwaarschijnlijk dat het voorkomt als 
bot- of asresten (CaO) of in vaste gehaltes in ij-

2O3). Het meest opvallend is wel-
licht het ontbreken van monsters zonder duide-
lijke aanrijking. Dit kan er op wijzen dat de 
accumulatie van fosforverbindingen als een de-
ken over het hele terrein ligt en van recente da-
tum kan zijn. Bij gebrek aan monsters die buiten 

op De Nielt dus afdoende monsters genomen 

brengen, maar het was niet mogelijk om een 
beeld te krijgen van de variatie erbuiten. Als de 
accumulatie over het hele terrein lag en er oor-
spronkelijk wel oudere patronen aanwezig wa-

waarschijnlijk verdwenen doordat latere antro-
pogene processen de bodem zodanig chemisch 
hebben beïnvloed, dat eventuele eerdere chemi-
sche indicatoren niet meer herkenbaar zijn (over-
printing -
ken voor de gehaltes aan zink en lood.

In het licht van deze waarnemingen is het voor 

 -Afdoende monsters te analyseren uit het ge-
-

riabiliteit daar te kunnen aantonen en te verge-

waarbij op een aantal locaties analyses worden 
gedaan op verschillende dieptes (in ieder geval 
boven het sporenniveau en op verschillende 
dieptes daaronder). Op die manier kan worden 
vastgesteld in hoeverre een aanrijking -bijvoor-
beeld in fosfaat- zich beperkt tot het archeologi-
sche niveau.

Verder is het van belang op te merken dat het 
analyseren van alleen het element fosfaat de in-
terpretatie in sterke mate bemoeilijkt. In de 
praktijk zien we dat interpretatie van een derge-
lijke analyse veelal alleen gebaseerd is op patro-
nen; er wordt geen aandacht besteed aan de 
processen waardoor de fosforverbindingen in de 
bodem zijn aangerijkt.  Alleen door fosforver-
bindingen te relateren aan andere chemische 
componenten -dus door multi-element onder-
zoek- is het mogelijk om de herkomst en vor-
ming van fosforaanrijkingen af te leiden, en tot 

417.400

417.405

417.410

417.415

417.420

417.425

187.460 187.465 187.470 187.475 187.480 187.485

Zn
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een gefundeerde interpretatie te komen.

stellen of nader chemisch onderzoek, eventueel 
gebruikmakend van andere technieken, zinvol is. 
Ook kan deze techniek gebruikt worden voor 

multi-element onderzoek. Daarbij moet dan de 
afweging worden gemaakt of de snelheid en het 
gemak van deze techniek opwegen tegen de ho-
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22.1  Inleiding

In dit afsluitende hoofdstuk schetsen we het 
verhaal van De Nielt. Dit verhaal begint bij 
de landschappelijke vorming en eindigt in de 
moderne tijd, met de jongste vondsten uit de 
Tweede Wereldoorlog, eigenlijk zelfs bij het 
archeologisch onderzoek zelf. De kennis en 
inzichten die op basis van de verschillende 
specialistische analyses zijn gegenereerd, 
worden hier vanuit een breder perspectief 
bezien en bieden aanknopingspunten voor 
de reconstructie van de manier waarop De 
Nielt door de tijd heen is vormgegeven door 
natuurlijke en antropogene processen en hoe de 
mensen deze locatie in de loop der tijd hebben 
bewoond en gebruikt. De gekozen insteek 
is chronologisch en concentreert zich op de 
bewoningsgeschiedenis, waarbij ook de relatie 
tussen mens en landschap een belangrijke rol 
speelt.  Buiten De Nielt worden ook de regio 
Cuijk en de bredere Maaskant-regio in het 
verhaal betrokken.
Deze synthese is bedoeld om het verhaal van 
De Nielt te vertellen door het combineren 
van de belangrijkste resultaten uit de 
voorgaande hoofdstukken. Meer gedetailleerde 

vinden in de concluderende paragrafen van elk 
hoofdstuk. Daarnaast worden in paragraaf 22.9 

22.2   De landschappelijke wording van De 

Nielt

De diepere ondergrond van Cuijk-De Nielt 

van de rivieren Rijn en Maas uit het 
Pleistoceen en Holoceen. De nu nog zichtbare 
landschapselementen zijn echter voornamelijk 
gevormd tussen het laatste deel van het 
Pleistoceen en het heden. Aan het eind van het 
Pleistoceen, het Weichselien, bevond Nederland 
zich ten zuiden van de ijskap. Het landschap 

was in deze periode te vergelijken met een 
poolwoestijn en werd doorsneden door een circa 

Maas. In een vlechtend patroon vormden zij het 
zogenaamde Laagterras. 
Het allerlaatste deel van het Weichselien 
kenmerkte zich door snelle wisselingen in 
het klimaat. Tijdens de warmere periode van 
het Bølling-Allerød interstadiaal sneden de 
rivieren zich sterk in. Vanuit deze geulen werd 
bij hoog water een zandige en stugge laag 

Wijchen. Tijdens het Jonge Dryas vond een 
laatste terugval plaats in de opwarming van 
het klimaat. De rivieren kregen een grotere 
afvoer, hun sedimentlast werd groter als gevolg 
van het verdwijnen van de vegetatie, en ze 
gingen opnieuw over in een vlechtend patroon. 
De diepere geulen uit het Bølling-Allerød 
interstadiaal werden zijdelings uitgeruimd en 
door insnijding van deze vlechtende rivieren 
ontstond in deze periode een nieuwe, maar lager 

delen van het oudere Laagterras als hoger 
gelegen eilanden achter in Terras X. Ook De Nielt 
bleef op die manier als erosierest achter.
In het koudste deel van het Jonge Dryas lagen de 
ondiepe en brede rivierbeddingen vaak droog. 
Door het ontbreken van vegetatie had de wind 
vrij spel en werd het zand uit de beddingen 
tot duinen opgestoven over de resten van 
het Laagterras. Op deze manier werd ook het 
rivierduinlandschap van De Nielt gevormd. 

klimaat door. Als gevolg van deze opwarming 
werd de vegetatie dichter en namen de rivieren 
weer een meanderend patroon aan. De Rijn 

Cuijk verdwenen, terwijl de Maas hier twee 
belangrijke armen had. De meest zuidelijke 
hiervan liep pal ten noorden van De Nielt en 
werd aan het begin van het Boreaal verlaten. De 
tweede, noordelijke tak, sneed op dat moment 
verder in. Deze bevond zich ongeveer op de 

liet na de verplaatsing een landschap met vele 
restgeulen achter.

22 Synthese

V. van den Brink, J. van Renswoude , G. Boreel & H. Hiddink
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   Deze haardkuil werd gedateerd middels 

 

Hoewel de dichtere vegetatie het oppervlak van 
De Nielt stabiliseerde, bestond deze in de eerste 
fase van het Holoceen echter vooral uit dennen. 
Deze zorgden voor droge omstandigheden en 

elk geval is een laag stuifzand afgezet, die door 

v.Chr.; de overgang van het Preboreaal naar het 
Boreaal. In laatstgenoemde periode nam het 

leidde tot een vochtiger bodem waarop erosie 
in principe minder vat had. Dan is echter sprake 
van de eerste menselijke activiteiten op De Nielt, 
die mogelijk toch erosie hebben veroorzaakt (zie 
volgende paragraaf). 

22.3   De vroegste menselijke activiteiten 

op De Nielt

De eerste activiteiten die vondsten en 
sporen hebben nagelaten, dateren uit het 

In deze periode hebben we te maken met 

gaat het om een haardkuil en een kuil op de 

rivierduin.
mesolithische haard was ingegraven en speelde 
waarschijnlijk een rol bij het verwerken van de 
jachtbuit en verzamelde voedingsmiddelen en 

zou een bovengrondse haard zich beter hebben 
geleend. Mogelijke functies voor de haard 
waren het roosteren van hazelnoten, het 
roosteren, drogen of roken van vlees en het 
roken of drogen van huiden.  Deze laatste 

A bomen; B kruiden; C heide.
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    Er schijnen betrekkelijk weinig 

algemene uitspraken te doen over de 

wijze waarop men in deze periode het 

met eerdere en latere periodes.

 

mogelijkheid wordt onderstreept door het feit 
dat twee van de artefacten die in de haardkuil 
werden gevonden sporen van huidbewerking 
vertoonden. Bij één ervan was zelfs zichtbaar dat 
er droge huid mee bewerkt was. 
De overige vuurstenen artefacten uit de kuilen 
zijn geen van allen eenduidig mesolithisch 
qua type, maar ze misstaan niet binnen een 

artefacten per kuil. Hoewel er een opvallend 
verschil bestaat in de verdeling van kernen/
kernpreparatiestukken en werktuigen over 
de twee kuilen, kunnen hier, gezien het kleine 

aantal artefacten, geen conclusies aan worden 
verbonden.
Het bescheiden aantal sporen en artefacten 
lijkt erop te wijzen dat men slechts gedurende 
korte perioden op De Nielt verbleef. Wellicht 
hebben we te maken met de overblijfselen van 
een of meer ‘kampjes’, in de zin van kleinere, 
kort of periodiek bewoonde sites.  De top van 
het rivierduin werd waarschijnlijk gekenmerkt 
door dichte vegetatie in de vorm van dennen en 
hazelaars. Misschien stond er ook al een enkele 
eik of es. Deze bomen zouden in de loop van 
het Atlanticum de dennenbossen bijna geheel 

 Men kon op De Nielt 

V12.5624

V14.5620V14.5620

V14.5620 V14.5620

V14.5620
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zelf dus op zijn minst hazelnoten verzamelen, 
maar er zullen ook andere plantaardige 
bronnen hier en in de omgeving voorhanden 
zijn geweest. Het lager gelegen gebied rond De 
Nielt werd gekenmerkt door een boomarme 
kruidenvegetatie met hier en daar een els. 
In de omgeving van het duin kon men jagen, 
maar niet te vergeten ook vissen, want hier 
lagen immers de Maas en de nodige verlaten 
rivierarmen.
Hoewel men in het licht van het algemene 
beeld over het landschap van het Atlanticum 
zou verwachten dat de vegetatie op De Nielt 

met enkele vuurstenen artefacten, die door 

van het duin door verstuiving, afspoeling en 
afschuiving onder invloed van regenwater. 

verwijderd, zodat de erosie kon optreden. 

22.4   Toenemend gebruik in het 

Neolithicum

Het is waarschijnlijk dat de mens De Nielt 
ook in het Laat-Mesoliticum en het Vroeg-

bezocht, maar er zijn geen sporen of vondsten 

van vondstmateriaal uit het Midden- en Laat-
Neolithicum (4200-2900 respectievelijk 2900-
2000 voor Chr.; tabel 22.4). De vondsten bestaan 
uit enkele honderden aardewerkscherven, een 
paar van de Hazendonk-groep/Michelsberg-
cultuur, maar vooral van het Stein-Vlaardingen-
complex en de klokbekercultuur. Daarnaast is 
er het nodige vuursteen, dat voor het overgrote 

toegewezen en deels nog in de Bronstijd kan 
thuishoren. Het vondstmateriaal is voor een deel 

Deze situatie maakt het lastig om het precieze 
karakter van de activiteiten op De Nielt te 
bepalen.
Alvorens op het laatste punt in te gaan, eerst 
enkele opmerkingen over het landschap in 
het Neolithicum. In deze periode kwam de 
terrassenkruising in het gebied net ten zuiden 
van De Nielt te liggen, hetgeen inhoudt dat het 
erosieve gedeelte van de loop van de Maas zich 
vanaf deze periode stroomopwaarts bevond, 
terwijl het sedimenterende gedeelte in het 
Land van Cuijk lag. Voor het eerst werden 
de laagste delen van het landschap af en toe 
overstroomd (de restgeulen van het Terras X), 
zoals te zien aan een laag klei en kleiig veen 
vanaf een hoogte van ca. 5,25 m +NAP, gelegen 
in de Overasseltse Broek, ten noorden van 
de Maas.  Mogelijk werden ook de vroeg-
holocene geulen ten noorden van De Nielt af 
en toe van water voorzien. Dit zou De Nielt 
tot een nog aantrekkelijkere vestigingslocatie 
maken. De hogere delen van het landschap 
waren bebost met eik, linde en iep; in de opener 
delen met hazelaar en es.  De lagere delen 
kenden waarschijnlijk een meer open vegetatie 

Tabel 22.1  Cuijk-De Nielt. Determinaties 

en aantallen van de vuurstenen artefacten 

uit mesolithische kuilen.

Kuil 25068 Kuil 25069

Afslag (volledig) 3

Afslag (fragment) 2 3

Microkling -

Geretoucheerde micro-
kling

-

Boor/ruimer -

Schrabber -

-

-



693
—

met es, iep, eik en hazelaar. In de restgeulen van 
de Maas was open water te vinden met riet of 
moeras en daarlangs een elzenbroekbos. Het 
elzenbroekbos strekte zich verder uit over de 
laagtes met restgeulen van Terras X. 
Hoewel in het Neolithicum over het algemeen 
sprake was van een dichte bosbegroeiing, zal De 
Nielt een opener vegetatie hebben gehad. In de 
vorige paragraaf is al gewag gemaakt van erosie 
in het Mesolithicum. Daarnaast is in de bodem 

(verticaal verspreid geraakt door bioturbatie). 
Deze lijkt samen te hangen met verbranden 
van vegetatie. Verder duidt de sterke lokale 

uitspoeling van de bodem op een tenminste 
gedeeltelijk verdwijnen van de begroeiing. 
IJzer en siltig materiaal sloegen neer onderin 
het colluviale pakket en zorgden er langzaam 
voor dat hangwater op deze lagen stagneerde. 
Op een gegeven moment vormde zich op deze 
manier een ven in de noordoostelijke depressie. 

terrein voorkomen van artefacten op een opener 
landschap.
Als het gaat om het karakter van de neolithische 
activiteiten op De Nielt, kunnen we ons 

De Nielt

2km0

A B C
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de redenen was dat verwacht werd dat 

neolithische sporen grotendeels 

 

opgesteld voor de midden-neolithische 
bewoning in de regio Grave-Cuijk.  Volgens 

buiten de regio, waarschijnlijk op minimaal 
enkele dagreizen afstand. Binnen de regio 
zelf kunnen kleinere (semi)permanente 

de grotere rivierduincomplexen. Vanuit deze 

het direct omliggende gebied. Ook legden 
zij tijdelijke kampementen aan in de wijdere 
omgeving. 

binnen de kernregio Grave-Cuijk worden twee 

 

zuiden van Linden. Op deze plaats werd een 

waarschijnlijk het resultaat was van een aantal 
kortstondige activiteiten, zoals de jacht.  
Deze activiteiten werden ontplooid vanuit een 

gelegen op de Hoge Renning.
Hoe past nu de neolithische bewoning op 

dat wordt genoemd voor een interpretatie 

aanwezigheid van grondsporen, een tweede de 
vondstaantallen en een derde de aanwezigheid 

probleem dat geen van de maalsteenfragmenten 
van De Nielt met zekerheid in het Neolithicum 
kan worden gedateerd. Ten aanzien van de 
hoeveelheid vondsten, op De Nielt relatief 

maken. In de plaats is de onderzoeksmethode 
van invloed geweest. Op De Nielt zijn de 

Bij de opgravingen door het Rijksmuseum van 
Oudheden en het Instituut voor Prehistorie 
Leiden waarop het ‘model Verhart’ is gebaseerd, 
is daarentegen veel gewerkt met de schep om 
vlakken op te schaven en te verdiepen. Het 
aantal neolithische scherven van De Nielt staat 
dan ook in schril contrast met het materiaal dat 

te Grave, een vindplaats die tot de basiskampen 
wordt gerekend.

te worden naar het aantal vondsten, maar 
ook naar de kenmerken van het materiaal. Het 
vuursteen wijst op een gebruik voor een breed 
scala aan activiteiten. Zo werden gebruikssporen 

Laat-Neolithicum B

Laat-Neolithicum A

Midden-Neolithicum B

Midden-Neolithicum A

2000

2500

2900

3400

4200

Klokbekercultuur

Stein-Vlaardingen-complex

Hazendonk-groep/Michelsberg-cultuur

Enkelgrafcultuur
2650

Periode  Datering  (v.Chr.) Cultuurgroep
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van dierlijk materiaal als huid, vlees en vers bot, 
plantaardig materiaal als granen en hout en 
onbekende activiteiten die polish polish 23 
veroorzaken. Ook is er een zachte steensoort, 
zoals barnsteen, bewerkt. De gebruikssporen 
op het vuursteen uit de concentratie in het 
zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied 
zijn vergelijkbaar met hetgeen men zou 
verwachten bij het activiteitenspectrum van de 
Michelsberg-cultuur.
Op basis van het bovenstaande, samen 
met de eerder genoemde indicaties voor 
een opener landschap en erosie, is toch 
rekening te houden met op zijn minst semi-
permanente bewoning. Uitgaande van een 

van de ontbrekende grondsporen, want er 
moeten dan huizen zijn geweest. Nu is het de 
vraag of neolithische grondsporen werkelijk 

de sporen zal werkelijk zijn verdwenen door 
erosie, verbruining en grondgebruik in latere 
bewoningsfasen. De resterende sporen, wellicht 
klein in aantal, zullen misschien niet zijn herkend 
door het ontbreken van (voldoende) daterend 
vondstmateriaal en de ligging tussen de veel 
grotere aantallen sporen van bijvoorbeeld de 

Het is moeilijk om concretere uitspraken te 
doen, want we weten als archeologen eigenlijk 
nog niet goed wat we precies aan Neolithische 
gebouwen mogen verwachten. Ondanks het 

De Geest

De Nielt

Pater Berthierstraat

Kraaienberg

Gassel

2km0



696
—

 et al. 

 

 

 

 

 

 

 

feit dat op de Zuid-Nederlandse zandgronden 
inmiddels honderden hectares zijn opgegraven, 
is het aantal bekende neolithische huizen uiterst 
beperkt. Tot voor kort werd er zelfs algemeen 
van uitgegaan dat alle grondsporen uit deze 
periode door bodemvorming onzichtbaar 
waren geworden. Niet lang geleden is echter 
in Helden een eerste mogelijke neolithische 

helemaal zeker.  Pas in 2009 zijn de eerste 
vijf zekere huizen van het Vlaardingen-Stein-
complex onderzocht te Veldhoven-Habraken.  
Daarop kwam aan het licht dat eerder ook in het 
nabijgelegen Veldhoven/Oerle-Zuid een dergelijk 
huis was opgegraven, maar niet herkend.  De 
huizen uit Veldhoven zijn weliswaar betrekkelijk 
lang, tot meer dan 30 m, maar de sporen zijn 
niet bijzonder diep. Zelfs de middenstijlen zijn 
niet dieper dan ca. 40 cm en wanneer in een 
opgraving de wanden geheel en de dragende 
stijlen gedeeltelijk zijn verdwenen, zal men dit 
soort huizen niet meer herkennen. Bovendien is 
niet duidelijk geworden of in Veldhoven sprake 

die de zichtbaarheid van de sporen hebben 
bepaald (die dan in bijvoorbeeld Cuijk zouden 
ontbreken). Daarnaast weten we niet of het 

Nederland mag worden verwacht en evenmin 

kenden. De kans dat van kleinere gebouwen 
sporen overblijven, is nog kleiner.
De conclusie moet zijn dat op De Nielt 
waarschijnlijk sprake was van een bewoning 
gedurende langere, aaneengesloten perioden 
en op zijn minst van de exploitatie van 
verschillende zones in het landschap. Hierbij 
moet wel in het achterhoofd worden gehouden 
dat terreinen met geringe vondstaantallen in 

kunnen zijn van elkaar opvolgende, kortdurende 
activiteiten.

Neolithicum verandert het landschapsgebruik 
binnen de regio. De bewoning verplaatst zich 
dan naar de dekzandgebieden.  Mogelijk 
stamt een deel van de klokbekerscherven en 

het potbekermateriaal van De Nielt, net als 
drie exemplaren die in de directe omgeving 
zijn gevonden, uit graven die in latere 
perioden verspit zijn geraakt.  De secundaire 
verbranding van de halspotbekerscherven en de 
sterke fragmentatie van het klokbekermateriaal 
spreken een dergelijke interpretatie echter 
tegen en wijzen eerder toch op een periodieke 
bewoning of andere activiteiten.

22.5  De Nielt gedurende de Bronstijd

Uit de Vroege Bronstijd zijn op De Nielt slechts 

dateert een klein deel van het vuursteen in deze 
periode. Hoewel we weinig gegevens hebben 
over deze periode, veranderde de samenleving 
waarschijnlijk niet veel ten opzichte van het 
Laat-Neolithicum.  Gezien het geringe aantal 
vondsten en het ontbreken van sporen werd De 
Nielt niet intensief gebruikt. 
Voor de Midden-Bronstijd is de situatie 
wezenlijk anders. Hoewel op zich niet veel 

voor een overzicht). De hoeveelheid aardewerk 
is verder betrekkelijk groot en ook dit suggereert 
een ‘permanente’ bewoning (zie onder). 
Verspreid over de gehele vindplaats werden in 

98% van het aardewerk was onversierd en 
kan niet scherper dan in de Midden-Bronstijd 

uit de Midden-Bronstijd is goed vergelijkbaar 
met dat van vindplaatsen in de regio, waaronder 
Cuijk-Groot Heiligenberg.
Naast de eerder genoemde sporen, 
voornamelijk kuilen, konden er ook voor 

herkend. Toch kunnen deze er wel degelijk zijn 
geweest. De in eerdere paragraaf genoemde 
formatieprocessen, zoals erosie in de IJzertijd 
en een intensieve bewoning in de Romeinse tijd 
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over de hier genoemde huistypen).

 

Blokken komt overeen met de situatie 

  

 

Eigenblok lijkt een gebruikte sikkel 

achtergelaten bij de ingang van een 

 

vondst is geïnterpreteerd als 

structuren moeilijk herkenbaar maakt, gelden 
ook voor de Bronstijd. Van belang is echter 
ook het soort huizen waarvan sprake kan zijn 
geweest. In de Midden-Bronstijd is in Zuid-
Nederland globaal sprake van twee huistypen.  

opgebouwd uit halve portalen, een binnen- en 
een wandstijl gekoppeld met een kapspoor. 
Twee tegenover elkaar staande portalen 
werden gekoppeld in de nok van het gebouw. 

gebouwen is in een opgraving vrij makkelijk te 

was echter ook een ander type huis in gebruik, 
het type Zijderveld.  De constructie hiervan 
bestond weliswaar uit stevige binnenstijlen, 
maar de wand was uitgevoerd in kleine 
wandstijlen met vlechtwerk ertussen, eventueel 
aangevuld met zoden. Hoewel dergelijke 
gebouwen eveneens betrekkelijk lang konden 
zijn, was dat niet altijd het geval. Zo zijn op 

ten zuiden van De Nielt, drie van dergelijke 
gebouwen opgegraven met een lengte van 

geen enkel spoor en van de binnenstijlen soms 
maar enkele centimeters. Op grond hiervan 
is het goed voorstelbaar dat huizen op De 
Nielt geheel zijn verdwenen of onherkenbaar 
geworden door post-depositionele processen.
De situatie op de nabij de Maasbroekse Blokken 
gelegen vindplaats Boxmeer-Sterckwijck kan 
illustreren wat het karakter van de bewoning op 
De Nielt kan zijn geweest.  De drie gebouwen 
alhier lagen betrekkelijk dicht bij elkaar. Ze 
kunnen (deels) gelijktijdig hebben bestaan, dus 
een gehucht hebben gevormd. Het alternatief 
is dat de gebouwen elkaar hebben opgevolgd, 
en dan is sprake van drie huisgeneraties. In 
beide alternatieven is de bewoning op een 
bepaald moment naar elders verplaatst. Op 
enkele honderden meters afstand zijn elders 
bij Boxmeer ook sporen en vondsten uit de 

sprake van een variant op het bekende model 
van de ‘zwervende erven’,  met ofwel een 
tendens naar clustering van erven, ofwel een 

semi-plaatsvastheid van enkele erven. Dit kan 
ook op De Nielt het geval zijn geweest. De 
bronstijdkuilen komen soms in kleine groepjes 
voor en deze zouden de plaats van al dan niet 
gelijktijdige erven kunnen markeren. Het is goed 
mogelijk dat de bewoners het duin in bepaalde 
fasen hebben verlaten om dan na verloop van 
tijd, wellicht enige generaties, weer terug te 
keren.
De genoemde kuilen zijn zojuist met erven in 
verband gebracht omdat hiervan ook sprake is in 
andere opgravingen, zoals op de Maasbroekse 
Blokken en bijvoorbeeld te Rhenen-Remmerden 
en Tiel-Medel.
binnen de huizen, in de meeste gevallen echter 
daarbuiten op het erf. Verschillende van de 
kuilen van De Nielt hebben een relatief kleine 
diameter bij een vrij grote diepte. Dergelijke 
kuilen waren goed af te sluiten en kunnen zijn 
gebruikt als ‘graansilo’s’.
sprake van relatief grote kuilen en hierin 
kunnen voorraden kunnen zijn opgeslagen die 
in aardewerk waren verpakt. Andere functies 
dan opslag zijn echter zeker niet uit te sluiten, 
zoals blijkt uit een bijzondere vondst uit het 

geheel met aardewerk gevulde kuil uit de eerste 

zijn klodders van een ijzerhoudend kleimengsel 

sprake van aardewerk. Misschien dateert een 
fractie van het vuursteen nog in de Bronstijd,  
maar in elk geval geldt dat voor een depositie 
van een paar bronzen sikkels en een mes, 

Bronstijd of in de Late Bronstijd. De voorwerpen 
zijn niet meer in de oorspronkelijke context 
maar dicht bij elkaar gevonden. Mogelijk gaat 
het om een rituele depositie op een erf.

datering als de zojuist genoemde depositie. 
Hoewel speerpunten doorgaans niet op erven 

niet uitgesloten.  Sporen op onze speerpunt 
wijzen erop dat het voorwerp voorafgaand aan 
de depositie een tijd in gebruik is geweest.  
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fragment van een rand- of hielbijl uit de 
Midden-Bronstijd.

in te dumpen. De onderzochte botanische 
macroresten uit deze kuilen wijzen op een 
verbouw van bedekte gerst, pluimgierst, emmer 
en mogelijk broodtarwe in de Midden-Bronstijd 
op of in de omgeving van De Nielt. De lager 
gelegen gronden rond de rivierduin van De Nielt 
waren waarschijnlijk te nat voor akkerbouw en 
leenden zich eerder goed als graaslanden voor 
het vee. 

22.6   De Nielt van de Late Bronstijd tot 

en met de Late IJzertijd

De structuren en vondsten van deze betrekkelijk 

besproken op grond van een aantal redenen. 
In de eerste plaats is bijvoorbeeld in de Late 
Bronstijd en Vroege IJzertijd sprake van één 
gebouwtype. Ook het grafritueel is hetzelfde 
zodat beide perioden samen bekend staan als 
de ‘urnenveldenperiode’.  In de tweede plaats 
komen in het onderstaande enkele graven 
aan de orde die niet nader gedateerd kunnen 

verandert het karakter van de bewoning in deze 
periode niet wezenlijk.
Aan de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd 

2, toch in deze periode worden gedateerd.  

horen in de Vroege IJzertijd, hoewel een datering 
in de Midden-IJzertijd ook tot de mogelijkheden 
behoort. Tot de Vroege IJzertijd behoort verder 
nog één bijgebouw. Van de kuilen zijn er vijf 
in de Late Bronstijd en zeventien in de Vroege 
IJzertijd te dateren.

hiervan behoren tot het type Haps/Oss-Ussen 4 

uit de Midden- en het begin van de Late IJzertijd, 

geconserveerd zijn en in een enkel geval (8025?) 
eventueel nog tot het type Oss-Ussen 2 zouden 
kunnen behoren. Gebouw 8065 kan het beste 

Rekem, dat voornamelijk voorkomt in het Zuid-
Limburgse lössgebied.  Gebouw 8004 is van 
het type Oss-Ussen 5, dat thuishoort in de Late 
IJzertijd.  Naast de huizen is sprake van één 
hutkom, vijf spiekers en 23 kuilen.
Afgaande op de hoofdgebouwen, lijkt de 
bewoning wat intensiever geweest in de Midden 
en het begin van de Late IJzertijd. Uit het feit 

hooguit een tiental huizen is aangetoond, 
blijkt in elk geval dat het karakter van de 
bewoning in essentie niet verschilde van dat 
in de Midden-Bronstijd. In sommige fasen 
was misschien sprake van enkele gelijktijdige 
huizen, in andere zal sprake zijn geweest van 
niet meer dan één boerderij op De Nielt en 
gedurende bepaalde episoden zal het terrein 
onbewoond zijn geweest. Wel moet men zich 
realiseren, dat ook voor de hier besproken 

zullen zijn teruggevonden. Voor Oss-Ussen 
stelt Schinkel dat de terreinen waarbinnen 
de erven in de Vroege IJzertijd rondzwierven 
afmetingen hadden van ongeveer 500 x 690 
m en 950 x 350 m.  Het is goed mogelijk dat 
De Nielt de periferie vormde van een dergelijk 

dit archeologisch niet goed aan te tonen is.
Het algemene idee is dat de landbouw 
van de late prehistorie op de zandgronden 

akkercomplexen bestonden uit kleine akkertjes 
en hadden uiteindelijk een totaaloppervlak van 
tientallen of zelfs honderden hectares. De erven 
werden regelmatig verplaatst om een nieuw 
deel van het complex te bebouwen. Hoewel niet 
te bewijzen is dat dit systeem precies zo werd 
toegepast op een rivierduin als dat van De Nielt, 

Zuid-Nederland zijn er eveneens indicaties voor 
bodemdegradatie veroorzaakt door het Celtic 

 



699
—

 

dicht opeen geplaatste staken dienden 

als een soort windscherm.   

Al in eerdere perioden was sprake van erosie 
op De Nielt.  Omdat zelfs kleinschalige en 
kortdurende veranderingen in een landschap 
van rivierduinen al desastreuze gevolgen konden 
hebben,  is het niet verwonderlijk dat met de 
meer intensieve bewoning van De Nielt ook de 
erosie toenam. In de Vroege IJzertijd is in het 
inmiddels droge ven een stakenrij aangelegd die 
doet denken aan de maatregelen die vanaf de 

om verstuivingen het hoofd te bieden.

van de noordoostelijke depressie met een 
zandpakket van meer dan een meter dik. De 

dateren allemaal in de 6e eeuw v.Chr. Het lijkt 
er daarmee op dat er in deze periode sprake 
was van een instabiel landschap op De Nielt. 
Desondanks vond er in genoemde periode 
bewoning plaats op De Nielt en brak deze ook 

Naast de huizen zijn op De Nielt verschillende 
kuilen met opvallend vondstmateriaal uit 
de IJzertijd onderzocht. Het aantal kuilen is 

22.6). Oorspronkelijk zullen deze kuilen zijn 
gegraven als silo- of voorraadkuilen.  Twee 

of drie deposities zijn in verband te brengen 
met verlatingsrituelen. Het gaat hierbij om 
sporen van huizen of spiekers die na de 

aardewerk, vaak verbrand in combinatie met 
ander vondstmateriaal.  Bij verlatingsrituelen 
gaat het, zoals de naam al doet vermoeden, 
om rituelen die worden uitgevoerd bij het 
verlaten van het erf. Mogelijk kan dit met 

in verband gebracht worden.  Naast de 
verlatingsdeposities kunnen ook nog twee 
bijzondere deposities uit respectievelijk 
de Vroege en de Midden-IJzertijd worden 

mogelijk met de voedselvoorziening in verband 
worden gebracht. Van den Broeke oppert 
oogstfeesten als mogelijke gebeurtenis waarbij 
dergelijke objecten werden gedeponeerd.
Naast kuilen en deposities is er een aantal 
graven. Twee kringgreppels kunnen graven 
hebben gemarkeerd, maar omdat de 
eventuele crematiegraven zijn verdwenen, 
is de interpretatie niet helemaal zeker. 

geen vondstmateriaal opgeleverd dat ze 
goed kan dateren, maar er is alleen sprake 

Tabel 22.2  Cuijk-De Nielt. Overzicht van de speciale deposities.  

Structuurnummer Werkput Spoornummer atering ard depositie

25024 35 7443 kuil Midden-Bronstijd B depositie

25064 44 kuil Late Bronstijd depositie

26035 kuil Late Bronstijd depositie

36 6824 kuil Vroege IJzertijd depositie

25032 36 6825 kuil Vroege IJzertijd depositie

26027 37 kuil Vroege IJzertijd depositie

8 kuil Vroege/Midden-IJzertijd depositie

26042 92 kuil Midden-IJzertijd depositie

25005 8 656 kuil Midden-IJzertijd depositie

26 7908 paalkuil Midden-IJzertijd depositie

8096 33 kuil Midden-IJzertijd

29 4830 paalkuil Midden-IJzertijd

26040 95 paalkuil Midden-IJzertijd

26003 8 kuil Late IJzertijd
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locaties van de bronzen sikkels en het mes uit de Bronstijd weer.

V3
7.
13
51
6

V3
7.
13
51
7

25
00
5

26
00
3

25
01
7

13
01
0

80
96

25
03
1

25
03
2

26
02
7

26
03
5

26
04
2

26
04
0

25
02
4

25
06
4

25
01
1

18
7.
50
0

18
7.
60
0

18
7.
70
0

18
7.
80
0

18
7.
90
0

417.300417.400417.500



—

  Ball et al.

 

  Van der Velde et al

van handgevormd aardewerk én van een 

datering  in de late prehistorie ligt daarom 
wel voor de hand. De greppels liggen beide 
op enkele honderden meters van elkaar, aan 
de zuidwest- en de zuidzijde van het terrein. 
Behalve deze ‘lege’ kringreppels, zijn drie 

liggen centraal op De Nielt, net in de oostelijke 

Vroege IJzertijd, maar dit kan ouder materiaal 
terminus post quem. 

Vooral op grond van overeenkomsten met 

graven in de Midden of Late-IJzertijd gedateerd. 

onderzoek in 2007 is hier vervolgens nog één 
spoor met crematie opgetekend.  De datering 
van de graven op De Nielt wordt echter mede 
bepaald door het algemene beeld van het laat-
prehistorische grafritueel in Zuid-Nederland.
In de ‘urnenveldentijd’, ofwel de Late Bronstijd 
en Vroege IJzertijd, is regelmatig sprake van 
ronde kringgreppels in grafvelden. Daarom 
zouden de beide greppels van De Nielt in een 

destijds werd vrijwel de gehele bevolking, 
op zeer jonge kinderen na, in urnenvelden 
begraven.  Urnenvelden zijn daardoor vrijwel 

altijd omvangrijk. De geïsoleerde kringgreppels 
van De Nielt passen minder goed in dat beeld, 

grotendeels verstoord urnenveld behoren. In de 
directe omgeving zijn twee grotere urnenvelden 

op 750-800 m van De Nielt.  Vanaf de 
Midden-IJzertijd veranderde het grafritueel 
op de Zuid-Nederlandse zandgronden. De 
doden werden niet langer bijgezet op grote, 
plaatsvaste urnenvelden.  Vanaf deze periode 
verschenen kleine, kortstondig gebruikte 
grafveldjes, waar waarschijnlijk niet de gehele 
bevolking ter aarde werd besteld. Het is 

crematiegraven de laatste restanten van 
dergelijke grafveldjes vertegenwoordigden. 
Het is echter eveneens denkbaar dat we van 
doen hebben met oudere, al dan niet solitaire 
graven. Losse graven worden, als gevolg van 
de beperkte archeologische zichtbaarheid, 

 Dergelijke 
graven hoeven echter niet per se in de Midden 
of Late IJzertijd te dateren. In de Vroege IJzertijd 
kwamen ze bijvoorbeeld ook voor, hoewel 
zelden.  Op de vindplaatsen Maasbroekse 
Blokken en Boxmeer-Sterckwijk zijn verspreid 
losse graven uit verschillende fasen van de late 

 

-

gronden uit ijzertijdvindplaatsen in de omgeving van De Nielt. Gegevens uit Mooren 

2008, Roessingh & Vanneste 2009, Schurmans 2011, Van de Velde et al. 2003 en Verwers 

1972.

Vindplaats Opgegraven areaal (m2)

Molenhoek-Middelweg 2950

6500 0

Malden-Broeksingel 9900 4

Heumen-Noord 2

23

Cuijk-De Nielt 84000
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22.7   De Nielt gedurende de Romeinse 

tijd

22.7.1  De overgang van de Late IJzertijd 

naar de Vroeg-Romeinse tijd

De overgang van de Late IJzertijd naar de 
Vroeg-Romeinse tijd is over het algemeen een 
archeologisch moeilijk grijpbare periode. Uit 
historische en archeologische bronnen weten 

veel veranderingen plaatsvonden in een groot 

Alpen. In deze periode breidden de Romeinen 

werden de eerste legerkampen ingericht. Vanaf 
deze periode maakte dus ook de omgeving 
van Cuijk deel uit van het Romeinse rijk. Bij de 
uitbreiding van hun invloedssfeer maakten 
de Romeinen gebruik van inheemse groepen, 
zoals de Bataven, die in het Nederlandse 
rivierengebied arriveerden als onderdeel van 
de Romeinse strategie. Het huidige Cuijk viel 
binnen het gebied waar deze Bataven woonden 
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Logischerwijs waren de gevolgen van deze 
machtsverschuivingen en volksbewegingen 
ingrijpend. Deze transformaties binnen 
inheemse samenlevingen zijn ook archeologisch 
traceerbaar. IJzertijdsamenlevingen, met 
hun zwervende erven, huizen van het type 
Haps (Oss-Ussen type 4) en Oss-Ussen (5), 

dit beeld echter is veranderd. De erven zijn 
meer plaatsvast geworden en er was sprake 
van nieuwe huistypen, vooral van het type 

Romeinse munten en werd op de draaischijf 
vervaardigd aardewerk geïntroduceerd. Juist de 
overgang tussen deze twee perioden is veelal 
moeilijk grijpbaar, zelfs wanneer zowel  IJzertijd- 
als Romeinse bewoning is vastgesteld. Het is 
moeilijk objectief vast te stellen of de bewoning 
continu was of een onderbreking kende.  
Ook op De Nielt zijn weinig aanknopingspunten 
voor deze moeilijk grijpbare overgangsperiode. 

acht fragmenten La Tène-glas, een triquetrum 

Tène-glas zijn er vijf van het type Haevernick 
3.  Dit type wordt gedateerd tussen ca. 

van dit materiaal kan worden geconcludeerd 
dat bewoningscontinuïteit op De Nielt wel 
mogelijk is, maar niet aantoonbaar. Ook de 
metaalvondsten geven geen uitsluitsel. De 
gevestring van het zwaard dateert zeker in La 

IJzertijd dateren, maar een Vroeg-Romeinse 
datering is ook mogelijk. Hetzelfde geldt voor de 
munten. Twee exemplaren uit de Late IJzertijd 
kunnen ook in de Augusteïsche geldcirculatie 
thuishoren. Aardewerk vertoont voor de 
Late IJzertijd en de Vroeg-Romeinse tijd een 

amforen, terra sigillata of terra rubra, dat wel 
bekend is van andere Vroeg-Romeinse rurale 

import is een gordelbeker die Laat-Augusteïsch-
Tiberisch dateert. Ook handgevormd aardewerk 
uit de periode tussen 50 v.Chr. en 40 n.Chr. is 
nagenoeg afwezig. Het ontbreken van materiaal 
uit deze overgangsfase zorgt er ook voor dat 
eventuele sporen en structuren uit deze fase niet 
aanwijsbaar zijn. 
Op sommige andere vindplaatsen, zoals Tiel-
Passewaaij en Geldermalsen-Hondsgemet, komt 
de hier besproken overgangsperiode beter in 
beeld.  Hoewel Heeren voor Tiel-Passewaaijse 

en er geen sprake is van continuïteit vanuit de 
IJzertijd naar de Romeinse tijd, komt juist het 
einde van de Late IJzertijd en de overgang naar 
de Vroeg-Romeinse tijd goed tot uiting.  Zo 
werd één van de erven mogelijk in het laatste 
decennium van de Late IJzertijd opgericht, en 
bleef het in gebruik tot in de Vroeg-Romeinse 
tijd. De daterende vondsten van dit erf zijn 
Italische terra sigillata, twee triquetrum-
munten, een AVAVCIA-munt en handgevormd 
aardewerk.  Verder werden op deze vindplaats 
ook veel andere karakteristieke vondsten 

Deze laatste categorie omvat ca. 25 AVAVCIA- en 
drie triquetrum-munten. 

Hondsgemet kon zelfs continue bewoning van 
de Late IJzertijd (vanaf ca. 200 v.Chr.) tot in de 
Laat-Romeinse tijd worden aangetoond.  Op 
deze vindplaats werd een grote hoeveelheid 
vondsten uit de Late IJzertijd en de Vroeg-

echt vroege importen van gedraaid aardewerk 
ontbreken, is er wel veel handgevormd 
aardewerk uit de overgangsperiode aanwezig. 
Het moet hier wel worden opgemerkt dat 

Tiel en Geldermalsen met Cuijk-De Nielt 
enigszins problematisch is. Zo waren de 
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  Deze oppervlaktes zijn berekend op 

conserveringsomstandigheden in de twee 

dan op De Nielt en waren er meer artefact traps, 
zoals geulvullingen en grote greppelsystemen, 
aanwezig. Deze omstandigheden hebben er 
toe geleid dat aanzienlijk meer archeologisch 
materiaal bewaard is gebleven op de 
vindplaatsen te Tiel en Geldermalsen. 
Het ontbreken van meer karakteristieke 
vondsten uit de overgangsperiode kan 
mogelijk ook nog op een andere manier 

Nielt is namelijk een kleine, eenvoudige 

 Het 

een verklaring kunnen zijn voor het ontbreken 
van gidsartefacten voor de overgangsperiode 
tussen de IJzertijd en Romeinse tijd. Juist de 
meer exotische en prestige-objecten, waaronder 
vroege importen, laten zich namelijk goed 
dateren.

22.7.2  De Vroeg-Romeinse tijd 

bevonden zich waarschijnlijk twee erven op De 

geven. De erven bestonden uit hoofdgebouwen 
en bijgebouwen, zoals spiekers, en kuilen. 

bewoningsfases worden toegewezen. De huizen 
uit deze vroege periode waren tweebeukige 

deels twee- deels driebeukige gebouwen. 

maximale omvang. 
In het landschap vonden tijdens de Romeinse 

van De Nielt werd in deze periode, net als nu, in 

grote lijnen bepaald door twee parallel lopende 
riverduinruggen, gescheiden door een laagte. 

was toen waarschijnlijk wel groter dan in de 
recente periode. Ten opzichte van het ca. 3 m 
lager gelegen pleistocene rivierterras stak De 
Nielt duidelijk af in het landschap als een eiland. 
De hoge ligging van De Nielt doet, samen met de 
goede doorlatendheid van de zandige bodem, 
vermoeden dat de bewoners geen overlast 
hadden van water. De lage spoordichtheid in de 
lagere delen van De Nielt wijzen er echter op dat 
deze delen waarschijnlijk toch onaantrekkelijk 
waren voor bewoning of andere activiteiten. 
Mogelijk stroomde water tijdens regenbuien 
grotendeels af in de richting van deze lagere 
delen.

sterk bepaald te zijn door de hoogteverschillen 

rivierduintoppen, waarbij de huizen op de 

is ook bekend uit de Midden- en Late IJzertijd. 
De toppen zelf waren in gebruik als akkers en in 
de natuurlijke laagtes zal het vee zijn geweid.
De erven lagen gesitueerd op de noordoostelijke 
en zuidwestelijke rivierduintoppen. Het 
zuidoostelijke deel van De Nielt lijkt onbewoond 
te zijn geweest in de Romeinse periode. Dit 
is opmerkelijk, aangezien deze locatie in de 
IJzertijd juist intensief werd bewoond. Mogelijk 
bood het volledige areaal van De Nielt in eerste 
instantie slechts plek voor twee gelijktijdige 
erven en hun agrarische activiteiten. Gezien de 
geringe oppervlakte van de rivierduintoppen 
was de beschikbare akkergrond beperkt. Wel is 
het mogelijk dat op een erf meer gelijktijdige 
hoofdgebouwen stonden. Het ging dan 
waarschijnlijk om jongvolwassen kinderen die 
een eigen huis betrokken op het bestaande erf. 
De oppervlakte van de twee vroegste erven was 

 
Het zuidoostelijke areaal, waar geen Romeinse 
bewoningssporen werden gelokaliseerd, had 
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waarschijnlijk gebaseerd was op de omvang van 
de beschikbare landbouwgrond. Het aanzienlijk 
kleinere zuidoostelijke areaal was blijkbaar niet 
groot genoeg voor een gemengd bedrijf en zal 

als woonlocatie voor de twee rivierduintoppen 
bleef tot in de Midden-Romeinse tijd 

uitgebreid naar drie tot vier gelijktijdige erven, 
werden deze opgericht in het zuidwestelijke 
deel van de vindplaats. In het noordoostelijke 
deel van De Nielt bleef erf 2 in eerste instantie 
gehandhaafd en het zuidoostelijke deel bleef 
onbewoond. Deze locatiekeuze voor de ligging 
van de erven moet volledig bepaald zijn door 

de hoogteverschillen in het landschap en de 
oppervlakte van het areaal dat beschikbaar was 
voor bewoning en overig gebruik, met name 
akkertjes en moestuinen.

en bestaanswijze bepaald werd door het 
landschap, waren mogelijk karakteristiek voor 

was bijvoorbeeld gelegen op de Heeswijkse 
 Deze 

gelijktijdige erven. 

Romeinse tijd belangrijke veranderingen 
plaats. Zo werd het handgevormde 

?

1

3

2

4

A B C

?

ED



707
—

 

 

vervangen door op de draaischijf vervaardigd 
aardewerk. Dit proces was op De Nielt rond 
70 n.Chr. voltooid, net zoals is vastgesteld 
voor het rivierengebied (Tiel-Passewaaij 
en Geldermalsen-Hondsgemet)  en de 
Brabantse Maaskant (Oss-Ussen).  Ook in 
Zuidoost-Brabant en Weert-Nederweert werd 
het handgevormde aardewerk al in de pre-

vervangen, zoals is gebleken in Lieshout  
en Weert-Nederweert.
aardewerkdeposities uit deze periode vallen op. 

8068 aardewerk uit de Claudisch-Neronische 
periode, waaronder handgevormd aardewerk, 
Rhineland Granular Grey Ware, terra nigra, dolia in 
het zogenaamde doliumbaksel en Rijnlandse 
gladwandige scherven. Het aardewerk uit een 
andere kuil (kuil 26043) blijkt, op basis van het 
handgevormde aardewerk en het ontbreken van 
vroeg geïmporteerd Romeins materiaal, nog iets 
ouder te zijn, en kan tussen ca. 50 v.Chr. en ca. 30 
n.Chr. worden gedateerd.
Onder de keramische objecten bevinden zich 
slechts weinig objecten die met zekerheid 
aan de Vroeg-Romeinse tijd kunnen worden 
toegewezen. Toch mag verondersteld worden 
dat de productie van wol, zoals vastgesteld 
voor de IJzertijd op basis van spinklosjes, 
werd voortgezet tot in de Romeinse tijd. Op 
basis van het dierlijk botmateriaal, dat slechts 
fragmentarisch bewaard is gebleven, kan deze 
productie echter niet worden bevestigd. 
Het overige materiaal uit de Vroeg-Romeinse 

mogelijk is om glasvondsten onomstotelijk 
hieraan toe te wijzen, kunnen twee glazen kralen 

in deze periode worden gedateerd. Dit materiaal 
kan echter ook nog in de Midden-Romeinse 
tijd zijn vervaardigd. Met betrekking tot de 
metaalvondsten werd een tiental voor deze 

 gevonden. 

 

bevinden zich minstens acht Vroeg-Romeinse 
exemplaren. Dit zijn twee munten die geslagen 
zijn onder keizer Augustus, twee onder 
keizer Tiberius en drie onder keizer Claudius. 
Twee munten die mogelijk ook tot de vroeg 

as, die niet nader gedateerd kan worden dan 
de regeringsperiode van Tiberius of Claudius, 
en een AVAVCIA-munt. Het is opvallend dat 
voor deze periode alleen kleine bronzen 
denominaties, zoals de as en semis, werden 

Nielt al in de Vroeg-Romeinse tijd participeerde 

markt worden gevonden in Nijmegen, waar 
het Romeinse leger al vroeg aanwezig was, 
of de nabijgelegen vicus van het castellum 
te Cuijk, die echter waarschijnlijk pas in de 
latere Vroeg-Romeinse tijd tot ontwikkeling 
kwam. Zilvergeld, zoals de denarius, ontbreekt 
geheel. Het bronsgeld kan zijn verkregen bij de 
verkoop van agrarische producten, al zal dit in 
deze periode slechts op een bescheiden schaal 
hebben plaatsgevonden. Anderzijds brachten 
soldaten of veteranen mogelijk muntgeld mee 
uit het Romeinse leger. Ondanks het ontbreken 
van militaria zal een deel van de mannelijke 
bewoners namelijk zeker in het leger hebben 
gediend.    

22.7.3  De Midden-Romeinse tijd

In het begin van de Midden-Romeinse tijd 

er drie tot vier erven op De Nielt. In deze 
periode werd waarschijnlijk geprobeerd om 
de opbrengst van het beperkte akkerareaal 
te vergroten en dit had gevolgen voor de 
agrarische bedrijfsvoering. Zo valt op dat 

verlengd, zodat meer stal- en opslagruimte 

geconstrueerd. Het ging daarbij om kleine 
vierkante gebouwtjes met een wandgreppel, 
twee middenstijlen in of net buiten de 
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Romeins aardewerk. 
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wanden, en hoekpalen. Deze gebouwtjes 
kunnen samen met de woonstalhuizen voor 
een grotere opslagcapaciteit hebben gezorgd. 
Dit kan de reden zijn voor het afnemende 
aantal vier- en zespalige spiekers, traditioneel 
voor de opslag van graanproducten gebruikt. 
Ook de verspreiding van het gedraaide 
Romeinse aardewerk uit deze periode wijst 

Zo is het aardewerk verspreid over het gehele 

depressies en op het gedurende deze periode 
onbewoonde zuidoostelijke deel van De Nielt. 
Dit verspreidingspatroon wijst er op dat in de 
Midden-Romeinse tijd huishoudelijk afval en 
dierlijke uitwerpselen werden gemengd om 
daarmee de akkers te bemesten. Bemesting 
in de Romeinse tijd is vooral bekend uit 
opgravingen in Zuid-Nederland. In deze regio 
hadden sommige huizen verdiepte staldelen 
waarin mest werd opgevangen.  Ook 
huishoudelijk afval, inclusief aardewerkscherven, 
kwam in deze stallen terecht. De opgevangen 
mest, inclusief afval, werd vervolgens op de 
akkers gebracht ter verrijking van de bodem. 
Het is opvallend dat verdiepte stallen vrijwel 
niet bekend zijn uit de Brabantse Maaskant. 

was een woonstalhuis met een verdiepte 
stal aanwezig.  Ook op De Nielt waren er 

overigens niet te betekenen dat mest en huisvuil 
hier niet werden gemengd. 
De geschetste ontwikkelingen binnen en buiten 

intensivering van de landbouw in de Midden-
Romeinse tijd. Dit is een algemeen beeld dat 

archeologisch zichtbaar is. Mogelijk was er 
sprake van een aanzienlijke bevolkingstoename 
in deze periode in het rivierengebied, maar 
ook Zuid-Nederland. Op De Nielt is dit proces 
zichtbaar aan de hand van de toename van het 
aantal gelijktijdige woonhuizen gedurende de 

stedelijke markt en de nabije aanwezigheid 
van het leger in het castellum langs de Maas 

surplusproductie hebben gestimuleerd. Het is 
goed voorstelbaar dat het leger een deel van 

achterland.  

het landschap van De Nielt. Waar in de Vroeg-
Romeinse tijd vooral de hoogste delen van het 
landschap voor kleinschalige akkerbouw werden 
gebruikt, werden in de Midden-Romeinse 
periode ook de minder gunstige delen van het 
landschap ingezet voor de landbouw. Gevolg van 
deze toegenomen landbouwwerkzaamheden 
was dat de cultuurlaag (laag 52) in dikte toenam. 
Deze laag zal toen ook in de lagere delen van het 
landschap zijn gevormd. 

nog twee tot drie gelijktijdige erven in gebruik 

Het noordoostelijke erf 2 werd opgeheven 

het zuidwestelijke deel van De Nielt werden in 
deze periode van elkaar gescheiden door een 

of greppel, echter moeilijk grijpbaar. Dit erf was 
hier mogelijk wel gesitueerd omdat het aantal 

is voor slechts twee gelijktijdige erven.  
Door de tijd heen verschoof de bouwlocatie 
van de huizen vanaf het noordelijke deel 
van de rivierduintop richting het zuidelijke 

zichtbaar aan de hand van de blauwe, 
donkerblauwe en groene huizen. Naast de 
huizen stonden op de erven ook meerdere 
bijgebouwen, waarvan één als horreum kan 

Het voorkomen van een horreum kan worden 
opgevat als aanwijzing voor surplusproductie. 

ze zijn zeldzaam in het Zuid-Nederlandse 
dekzandgebied.   
De afname van het aantal erven op De Nielt in 
deze periode kan mogelijk in verband worden 
gebracht met de zojuist besproken intensivering 
van de landbouw, die rond het midden van de 
2e eeuw n.Chr. een nieuwe impuls kreeg. Door 
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 apotrópaion, 

erven en gebouwen bij elkaar te concentreren 

meer akkerbouwgrond in het noordoostelijke 

rivierengebied vonden in deze periode grote 
structurele veranderingen plaats. Soms werd 

erven verplaatst. Zo werd in de reeds eerder 

rond het midden van de 2e eeuw n.Chr. 
Te Geldermalsen-Hondsgemet vond een 
dergelijke herinrichting en omgreppling plaats 

 In dezelfde periode nam 
ook de breedte van de huizen toe en werden 
middenstijlen weggelaten.  Van een dergelijk 
soort huisconstructie zonder middenstijlen is 
ook sprake bij huis 8027 op De Nielt. Andere 

en te Boxtel-In Goede Aarde.  

op De Nielt niet omgreppeld. Daarmee sluit 

Nederlandse zandgronden, die ook veelal het 
karakter behielden van kleine clusters losse 
erven. Toch zijn verschillende 2e-eeuwse 
ontwikkelingen, zoals veranderingen in de 

zichtbaar op De Nielt. Welke mechanismen 
schuil gingen achter deze brede ontwikkelingen 

Rond 200 n.Chr. waren er nog steeds twee erven 

deze erven (erf 4) vinden we voor de eerste keer 

huis 8027, valt namelijk op door de bouwwijze, 
de omvang en de indeling, die duidelijk afwijken 

kan een indeling worden herkend. Zo was het 
zuidelijke deel van het huis, waar restanten van 
een wandgreppel zijn gevonden, mogelijk een 
slaapvertrek, en was het middendeel in gebruik 
als stal. Het noordelijke vertrek was echter het 
meest opmerkelijk. In dit gedeelte werden een 
haardplaats, een kuil met fragmenten van een 

kapotgeslagen levensgroot beeld en een kuil 
met een muntschat gevonden. De muntschat 
dateert het einde van het huis omstreeks 260 
n.Chr.; een uitzonderlijk late datering. Op basis 
van de beeldfragmenten, gewichten van een 
unster en gereedschap kan dit deel van het 
huis worden geïnterpreteerd als werkplaats. De 

vicus van Cuijk of de stad Nijmegen, die in deze 
late periode al in verval raakten. Vergelijkbare 
beeldfragmenten werden ook ontdekt bij het 
onderzoek naar de villa van De Tienakker in 
Wijchen. Voor deze site werd geconcludeerd dat 
op het villa-terrein levensgrote beelden stonden, 
die in de Laat-Romeinse tijd waren gesloopt en 
omgesmolten.  Voor De Nielt is het gebruik 
van de beeldfragmenten voor omsmelting ook 
aannemelijk, hoewel de aanwijzingen voor 
bronsbewerking minder talrijk zijn dan in het 
geval van Wijchen. 
De genoemde muntschat bestaat uit twee 
houten bekers met munten en peperkorrels, 
die in een aardewerken beker zijn gezet. In 

zeventig korrels zwarte peper en één zilveren 
lunula-hanger. Het is aantrekkelijk de munten in 
verband te brengen met de zojuist genoemde 
ambachtelijke activiteiten binnen het huis; 

verband met het feit dat sommige munten 
samen als pakketjes zijn verpakt in lapjes linnen. 
Wellicht ging het hierbij om verschillende 
eigenaren die hun munten bij de bewoner van 
het huis in bewaring gaven. De zilveren hanger is 
waarschijnlijk als apotropaeïsch amulet gebruikt 
ter bescherming tegen boze invloeden.  De 
depositie van de muntschat kan verklaard 
worden tegen de roerige achtergrond in dit deel 
van Romeinse Rijk in het derde kwart van de 3e 
eeuw n.Chr.  
Naast de huisconstructie en de geassocieerde 
vondsten, is ook de indeling van het erf van 
huis 8027 opmerkelijk. Wanneer een aantal 
nabijgelegen bijgebouwen gelijktijdig met het 
huis kan worden beschouwd, was er sprake van 

was mogelijk ook aanwezig bij het erf van huis 
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dateert. In dit geval is de indeling echter minder 
duidelijk en meer onzeker. 
Ambachtelijke activiteiten, zoals in huis 8027, 
werden ook vastgesteld in het laat 3e-eeuwse 

een haardrooster (craticula) vormde mogelijk 

huis woonde en werkte. In dit gebouw zijn ook 
aanwijzingen gevonden voor een werkvloer die 
is opgebouwd uit hergebruikte dakpannen. 

bekend voor ambachtelijke activiteiten. Zo werd 

ijzerdepot ontdekt, bestaande uit een ijzeren 
aambeeld, een gesp, een bijl, messen en spijkers. 
Nabij dit depot werd ook nog een grote zaag 

bronzen munten), gevonden op korte afstand 
van het depot, wijst op een datering in de 2e 
eeuw n.Chr.  
Op basis van bovenstaande waarnemingen kan 

van De Nielt een andere ontwikkeling 
doormaakte dan vergelijkbare kleinschalige 

Vijver, Oss-Schalkskamp, Weert en Lieshout.  

vond op De Nielt, maar waarschijnlijk ook 

activiteiten plaats. Het lijkt geen toeval dat deze 
ontwikkeling zich juist in de omgeving van de 
vicus van Cuijk voltrok. De aanwezigheid van een 
afzetmarkt en infrastructuur (zowel over land 
als over water) zullen ambachtelijke activiteiten 
namelijk hebben gestimuleerd. Anderzijds 
hebben ook de relatief beperkte mogelijkheden 
voor akkerbouw wellicht een rol gespeeld. 
Dat landbouw naast ambachten steeds een rol 

landbouwwerktuigen, waarvan de meeste uit 
de Midden-Romeinse tijd stammen. Zo werden 
twee ploegschoenen, een sikkel en twee snoei- 
of plukmessen gevonden.  Met deze laatste 
werktuigen kon loof uit bomen gesneden 

worden, dat mogelijk werd gebruikt als veevoer. 
Verder werden deze messen waarschijnlijk 
ook gebruikt om wilgentenen te verzamelen 
voor vlechtwerk. Naast de werktuigen wijzen 
botanische resten op de verbouw van gewassen 
als bedekte gerst, emmer, pluimgierst, spelt, 
vlas, erwt en mogelijk linze en haver. 
Uit het vondstmateriaal kan verder opgemaakt 
worden dat de bewoners van De Nielt 
participeerden in Romeinse handelsnetwerken. 
Dit blijkt ondermeer uit de aanwezigheid 
van metalen objecten, die waarschijnlijk 
werden verkregen in de vicus Ceuclum (Cuijk) 

libenter bibo’. Deze Latijnse spreuk 
betekent ‘graag drink ik’ of ‘met plezier drink 

bestaande uit Midden- en Laat-Romeinse 

van wijn, en daarmee naar een mediterrane 
levensstijl. Blijkbaar waren elementen van 
deze levensstijl doorgedrongen tot inheemse 

 

opmerkelijk omdat deze vooral voorkomt in 

satyr Silenus voorstelt. Ondanks de aanwezigheid 
van deze speciale vondsten kan worden gesteld 
dat het aantal bijzondere objecten binnen de 

gezien de nabijheid van de vicus. 
Met betrekking tot de context van veel van 
deze vondsten ligt de zaak echter anders. 
Zo zijn ondermeer het sleutelfragment 
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   Bij deze conclusie is enige 

voorzichtigheid op zijn plaats omdat 

dit deel van het plangebied matig tot 

erg verstoord was door activiteiten uit 

 

 

alsmede een algemene theoretische 

 

 

in de periode tussen de Midden-IJzertijd en 
de Romeinse tijd als een uitblazing ontstaan. 

ijzer ontwikkelde zich in de loop van de tijd 
een venbodem in deze grillig gevormde laagte. 
Zo ontstond door stagnatie van regenwater 

duinrug. Dat dit ven een bijzondere plek 
vertegenwoordigde voor de bewoners van De 
Nielt blijkt uit de genoemde metaalvondsten, 
maar ook uit het bijzondere karakter van 
het complex gebruiksaardewerk. Overigens 
werden al tijdens het vooronderzoek bijzondere 
vondsten gedaan op de locatie van de depressie. 
Het gaat hierbij om fragmenten van een 
tweede aardewerken gezichtsmasker, een as 
van Trajanus en een bodem van een bronzen 
wijnzeef.  Het vondstcomplex uit de depressie 

het aardewerk dateren zowel in de 2e als de 3e 
eeuw n.Chr., waaruit opgemaakt kan worden 
dat op deze plaats gedurende een lange periode 
vondsten werden gedeponeerd. Gezien het feit 

werd bewoond op dit deel van De Nielt,  en 
gezien het karakter van de vondsten, moet 
het vondstcomplex worden beschouwd als 
een speciale depositie met een onbekende 
betekenis. Wat zich hier precies afspeelde is 
helaas niet bekend. Ook te Geldermalsen-
Hondsgemet werd een fragment van een 

zompig deel.
landschap, waaronder vennen en moerassen, 
waren vaak een bijzondere, betekenisvolle plek 
voor de bewoners, al vanaf de prehistorie.  De 
deposities in de depressie op De Nielt kunnen 
waarschijnlijk ook in dit licht worden begrepen.    

22.7.4  De Laat-Romeinse tijd

De hierboven besproken muntschat, 
het aardewerk, en in mindere mate de 
metaalvondsten, geven aan dat De Nielt tot 

ver in de Midden-Romeinse tijd bewoond 
was. Het is verleidelijk de bewoning op basis 
van de muntschat te laten eindigen omstreeks 
260 n.Chr. In elk geval past een einde van de 

beeld met betrekking tot de Zuid-Nederlandse 
zandgronden.  Vanaf ongeveer 260 n.Chr. 
was het zeer onrustig in onze streken, met 
Germaanse invallen en een Romeinse overheid 
die deze niet of nauwelijks kon beteugelen. 
Tegen deze achtergrond lukte het de Romeinse 
legeraanvoerder Postumus om zich tot keizer 
van het Gallische rijk (260-269 n.Chr.) uit te 
laten roepen. Pas in 293 n.Chr. kwam het gebied 
weer in Romeinse handen. Vanaf die tijd, maar 
vooral onder keizer Constantinus I (ook wel 
Constantijn de Grote; 306-337 n.Chr.), werd de 
grensverdediging en het centrale gezag voor 
enige tijd hersteld. In deze laatste periode werd 

Maurik, Rossum, Nijmegen en Maastricht. De 
belangrijke centra in de Maas-Rijndelta, Cuijk, 
Meinerswijk (Castra Hercules?), Nijmegen 
en Maastricht, waren strategisch gelegen 
bij de rivierovergangen van de handels- en 

 
De periode tussen ca. 260 en 350 n.Chr. is 
een archeologisch moeilijk grijpbare periode. 
Ondanks de hierboven beschreven aanwijzingen 
voor een hiaat, zou er ook sprake geweest 
kunnen zijn van continue bewoning. Twee 
huizen (huis 8022 en 8057), met een afwijkende 

Romeinse bewoning, dateren namelijk op basis 
van vondstmateriaal in de late 3e en mogelijk 

is dat beide huizen wel zijn gebouwd in de 
traditie die bekend is uit de Midden-Romeinse 

laat voorbeeld van een deels twee- en deels 
driebeukig huis. 
Ook uit ander archeologisch onderzoek in de 
omgeving van Cuijk is over de periode tussen ca. 
260 en 350 n.Chr. weinig bekend. Wel weten we 
dat in de Laat-Romeinse tijd een castellum werd 
aangelegd in het huidige centrum van Cuijk. Uit 
oud onderzoek van de voormalige Rijksdienst 
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voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) blijkt dat dit castellum uit het begin van 
de 4e eeuw n.Chr. dateert; waarschijnlijk uit de 
regeringsperiode van Constantinus I. Recent 
onderzoek naar aardewerk uit de Maas bij 
Cuijk vormt echter aanleiding om dit beeld bij 
te stellen. In dit aardewerkcomplex is namelijk 
een laat 3e-eeuwse component aanwezig.  
Mogelijk wijst dit aardewerk op een eerdere 
aanleg van het castellum. Verder is duidelijk 
dat er meerdere grote bouwcampagnes zijn 
geweest, waarin het castellum en structuren 
in de omgeving ingrijpend zijn verbouwd of 
gerepareerd. Zo werd de tussen 347 en 349 
n.Chr. gebouwde brug over de Maas grondig 

gerepareerd in 369 n.Chr., en later weer rond 393 
n.Chr.  In het jaar 369 werd ook het castellum 
versterkt met zwaar muurwerk.  

Laat-Romeinse component, maar eindigde de 
bewoning in de 3e eeuw n.Chr. Wel opvallend 
is een 3e-eeuwse hutkom met aardewerk uit 
Germaans gebied.  In een later onderzochte 
hutkom van dezelfde vindplaats werd een Laat-

tóch duidt op bewoning in deze periode.  De 

Maaskemp kent wel zeker Laat-Romeinse 
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bewoning in dit gebied aanwijsbaar is, 

 

 

kleinschalig archeologisch onderzoek 

is verricht, hebben detectoramateurs 

gevonden. Deze periode is echter niet 

vastgesteld tijdens de opgraving. 

  Empel ligt niet in het oostelijk 

rivierengebied, maar is wel 

meegerekend omdat deze plaats zich 

de 4e eeuw n.Chr.  Ook van de vindplaats 
Wijchen-Tienakker is Laat-Romeinse bewoning 
bekend. Op basis van het muntbeeld kan 

dat het terrein na een korte onderbreking 
van de bewoning weer snel in gebruik werd 
genomen. Deze breuk in bewoning wordt voor 
deze vindplaats in verband gebracht met de 
aanhoudende problemen in dit gedeelte van het 
Romeinse rijk, waardoor het bevolkingsaantal 
afnam.  De onderzoekers van de vindplaats 

conclusies. Het gebrek aan vindplaatsen uit de 
Laat-Romeinse tijd schrijven zij toe aan een 
afname van het bevolkingsaantal in het Bataafse 
gebied.  Andere locaties waar de bewoning 

n.Chr. zijn het goed onderzochte gebied van 
 

een omstreeks het midden van de 3e eeuw 
gedateerd bronsdepot worden geïnterpreteerd 
als een reactie op naderend onheil in de vorm 
van een Germaanse raid.  

Passewaaij en Geldermalsen-Hondsgemet, kan 
de periode tussen ca. 260 en 350 n.Chr wel goed 
worden herkend.  Zo wijst een aanzienlijke 
hoeveelheid munten en ander vondstmateriaal 
uit de periode rond 270 n.Chr. op de 
aanwezigheid van Germaanse immigranten. De 

aan dat de bewoning doorliep tot omstreeks 
350 n.Chr. Ook het schaarse onderzoek in 

Ooyen, Medel-De Rotonde (vindplaats 6) 
en Geldermalsen-Middengebied, wijst op 
bewoning in de westelijke Betuwe tussen 270 en 
350 n.Chr.  Met deze situatie lijkt het centrale 
rivierengebied zich dus te onderscheiden van 
het oostelijke rivierengebied. In die laatste 
regio zijn juist met name vondsten bekend uit 

er ook aanwijzingen zijn voor bewoning in de 

van vindplaatsen met dergelijke late bewoning 
 Gennep-

Maaskemp, en dus ook Cuijk-De Nielt.  
Op De Nielt lijkt de Midden-Romeinse bewoning 
te eindigen in het derde kwart van de 3e eeuw 
n.Chr. Deze stelling is gebaseerd op de sluitmunt 
uit de muntschat en het ontbreken van laat 
3e-eeuws aardewerk. Tegen het einde van de 3e 
eeuw lijkt De Nielt echter al weer bewoond te 
zijn en de mogelijke discontinuïteit in bewoning 
beperkt zich dan ook tot enkele tientallen jaren. 
De laat 3e-eeuwse bewoning is waarschijnlijk 

Romeinse bewoning. Voor deze periode was 
er namelijk geen sprake van aardewerk dat 
zou wijzen op nieuwkomers uit het Germaanse 
gebied en ook de huizen sloten aan bij de 
bestaande inheems-Romeinse traditie. 

hutkom van de vindplaats Cuijk-Heeswijkse 

af van het Germaanse aardewerk dat te Tiel en 

is hoe dit materiaal relateert aan de Laat-
Romeinse bewoning op De Nielt, dat op korte 
afstand ligt. De hutkommen die op De Nielt zijn 

Mogelijk moet de hutkom van de Heeswijkse 

en is het 3e-eeuwse materiaal als opspit in het 
spoor terecht gekomen.  
In de late 3e eeuw n.Chr. lag er op De Nielt 

in eerste instantie één huis (huis 8022). In 

echter een tweede huis (huis 8057) gebouwd. 
Beide huizen waren geconstrueerd volgens de 
gangbare inheems-Romeinse bouwtraditie. 
Binnen huis 8022 was een kelderkuil aanwezig 
met daarin een kleidepot en haardrooster 
(craticula). Mogelijk ging het hier om de 
kleivoorraad van een ambachtsman. Het is 
opvallend dat het muntbeeld deze, op basis van 
aardewerk gereconstrueerde bewoningsfase, 
niet ondersteunt. Tussen ca. 270 n.Chr. en 
350 n.Chr. bereikte namelijk geen nieuw 

metaalvondsten tonen een dergelijke hiaat 
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Voor de periode na 350 n.Chr. vinden we 
alleen hutkommen en kuilen op De Nielt. 

ontdekt. In deze periode was er sprake van een 
breuk met de tot dan toe gangbare inheems-
Romeinse traditie. De hutkommen van De Nielt 
zijn rechthoekige kuilen die waren overkapt 
met een dak. Mogelijk werden in de gebouwtjes 
ambachtelijke activiteiten uitgeoefend. In 
de vulling van een dergelijke hutkom zijn 

metaalbewerking
De munten en het overige metaal bevestigen 
deze bewoningsfase. De 4e-eeuwse muntreeks 
loopt door tot het begin van de 5e eeuw 
n.Chr. De jongste munten zijn twee kleine 
bronzen muntjes waarvan de emissiedatum 
ligt in de periode 388-402 n.Chr. Onder de 

4e eeuw zijn zowel stukken van mannen- 
(gordelgarnituur)  als vrouwendracht 
(haarnaalden) aanwezig. Het is opvallend dat 
de objecten een Germaans signatuur hebben en 
dat de mannendracht militair van aard is. Ook 
het aardewerkcomplex, dat veel terra nigra-
achtig aardewerk bevat, wijst op de Germaanse 
oorsprong van de bewoners. Veel van dit 

en bestaat soms uit grote aaneenpassende 
scherven. Zo werden een voetkom in terra 

handgevormde voetkommen (hutkom 9003 en 
kuil 26053), een terra sigillatakom van het type 
Chenet 320 (kuil 26046) en een handgevormde 
pot met bloedversiering (kuil 26050) 

Op basis van deze waarnemingen kunnen 
we de bewoning op De Nielt voor deze 

van Germaanse immigranten die een rol 
speelden in de verdediging van het Romeinse 
rijk. Deze interpretatie is parallel aan die van 

op strategische punten langs de Maas, om zo 
een bijdrage te leveren aan de verdediging 
van het Romeinse rijk.  Cuijk was met het 
eerder genoemde Laat-Romeins castellum en 
de brug over de Maas duidelijk een strategisch 
punt dat moest worden verdedigd. De eerder 
gegeven dateringen van het castellum en 
de brug, omstreeks het midden van en in de 

ontwikkelingen op De Nielt. In deze late periode 
was het castellum te Cuijk, en dus indirect ook 

een nieuw systeem van diepteverdediging.  
De wegen waren in dit systeem van essentieel 
belang. Zo lag Cuijk langs de weg van Maastricht 
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naar Nijmegen. Daarnaast was in het begin 
van de Laat-Romeinse tijd mogelijk nog een 
weg in gebruik, die liep van Tongeren via 

 Het is 
deze weg die wellicht in verband kan worden 
gebracht met het bewoningscluster rond 
Tiel en Geldermalsen. Ook de aanwezigheid 
van een militaire component in deze laatste 

worden beschouwd.  Rond 350 n.Chr. vond 
waarschijnlijk een verschuiving plaats van de 
westelijke naar de oostelijke Betuwe, waarbij 
militaire troepen werden geconcentreerd langs 
de belangrijkste en dan nog mogelijk enige 
weg. Deze weg van Maastricht naar Nijmegen 
was van essentieel belang voor de verplaatsing 
van de ruitereenheden in roerige tijden en voor 
de bevoorrading van de versterkingen. Het is 
tegen deze achtergrond dat de Laat-Romeinse 

begrepen. Waarschijnlijk werd deze Germaanse 

verdedigingssysteem uit elkaar viel, in het begin 
van de 5e eeuw n.Chr.

22.8   De Nielt in de Middeleeuwen en 

Nieuwe Tijd

Na de Romeinse tijd lijkt De Nielt lange tijd niet 

enkele Merovingische scherven dateren in de 
Vroege Middeleeuwen. Slechts een handvol 
scherven stamt met zekerheid uit de Volle 
Middeleeuwen. Meer aardewerk dateert in de 
Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, net als het 
meeste post-Romeinse metaal. 

Volle Middeleeuwen gedateerd. In en rondom 
het gebouw zijn echter geen vondsten gedaan 
die deze datering kunnen aanscherpen. Qua 
vorm en afmetingen lijkt het om een schuur 

gedateerd. Dit laatstgenoemde gebouw lag op 
een door greppels begrensd erf, waarop een 

spieker aanwezig was. Vier loden spinklosjes 

schaapskooi moet worden geïnterpreteerd. 
De datering van het erf is gebaseerd op een 
interessante vondst. Op 2,40 m vanaf de 

n.Chr.
Ondanks de beperkte sporen uit deze periode 
lijkt het waarschijnlijk dat De Nielt al in de Volle 
Middeleeuwen was ontgonnen of anderszins in 

Cuijk de inwoners van de parochies van Boghen 

gemene gronden tegen een jaarlijkse erfcijns van 
 Deze regeling is tot in de jaren dertig 

 
In de akte werd een uitzondering gemaakt voor 
een drietal bossen. Bij twee van deze bossen 
bleef het recht op het hoeden van varkens en 
op de houtkap in handen van de heren van 

exeptis pastura glandium et lignis in Borth et 
Birdonc’. Deze bossen zijn terug te vinden op 

‘Bordsen Bosch’ en ‘Baardonck’. Geprojecteerd 
op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

bos is echter niet terug te vinden. In de akte is 
sprake van een bos dat in het middelnederlands 
‘Vrede’ werd genoemd; ‘silva dicta vulgariterVrede’. 
De heer van Cuijk en zijn nabestaanden 
behielden het recht dit bos later door hagen of 
grachten te omheinen en daarmee alle rechten 

met het bos ‘Vrede’ is De Nielt waarschijnlijk 
te klein. De ligging van de bossen ‘Borth’ en 

waar het bos ‘Vrede’ gezocht moet worden. De 
in de akte genoemde gehuchten laten een grote 
leegte zien in het zuidwesten van het Land van 
Cuijk. Dat wil echter niet zeggen dat dit gebied 
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dat er hier geen gehuchten met een eigen kerk 
lagen.
Het recht op de gemene gronden was complex. 

van cijnzen niet geheel afstand van het 
eigendomsrecht, anderzijds kon hij de gronden 
niet meer ter ontginning verkopen.  De 
gemeenschap waaraan de gronden in gebruik 
waren uitgegeven had dat recht wel, zij het 
met de voorwaarde dat de opbrengst een 
gemeenschappelijk doel moest dienen en dat 
instemming van de heer noodzakelijk was.  

de gemene gronden.

van het onderzoeksgebied lagen twee veldovens 
van het type windoven. Dit waren open ovens 
die eenmalig gebruikt konden worden. Zij lagen 
direct naast elkaar en vormden als het ware 
elkaars spiegelbeeld. De buitenzijden van de 
twee ovens lagen ca. 20 m uit elkaar, met in 
het midden een rij paalkuilen. De sporen aan 

van oven 27003 zijn mogelijk restanten van de 
ingang van de stookgangen of van zogenaamde 

mooi voorbeeld van dergelijke schermen, die 

de oven tegen te gaan. 

overeenkomsten met drie laat-middeleeuwse 
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   Berekend volgens een spreadsheet van 

Hierin komt staand verband niet voor. 

verband de meeste bakstenen vereist.

 
 

baksteenovens uit Wijk bij Duurstede. Ook bij 
deze ovens werden geen resten van stenen 

het vuur.
en 27003 tot een enkele constructie, waarbij 
gelijktijdig in twee vrijwel identieke ovens 
gebakken kon worden. Alternatief werden de 
ovens mogelijk om en om gebruikt, waarbij, 
terwijl één oven leeggeruimd en geschoond 

de literatuur echter geen aanwijzingen gevonden 
die deze gedachte kunnen onderbouwen. 
De derde oven van De Nielt (27002) lag dichterbij 

die het mogelijk maakte dat de oven meerdere 
malen gestookt werd. De buitenzijde was 
opgetrokken met bakstenen van een formaat 

waren uit de twee andere baksteenovens en niet 
speciaal voor de bouw van de derde oven zijn 
aangevoerd. 
Vanwege het ontbreken van de stapelgangen 
binnen de ovens is een berekening van de 

wordt uitgegaan van een productie van 60.000 
tot 70.000 bakstenen per oven.  Als we de 
capaciteit van de baksteenovens op De Nielt 

bakstenen. 
De mogelijke reden dat men is begonnen met 
het bakken van stenen is te vinden op korte 

resten van een bakstenen gebouw aanwezig, 
herkenbaar aan een rechthoekige constellatie 
van verstoringen. Dit hypothetische gebouw 

met bekende exemplaren, waarschijnlijk te 
groot.  Het aantal voor dit gebouw benodigde 
bakstenen kan worden berekend op basis van 
een muurhoogte van 2 m. Het totaaloppervlak 

2. Voor een 
halfsteense muur in wildverband zijn er, bij 
een voegdikte van 8 mm en bakstenen van het 

68 bakstenen per vierkante meter nodig.  
In totaal zijn dan voor een dergelijk gebouw 

de meest gebruikte metselwijze echter het 
staand verband. Voor deze metselwijze moet 
het aantal stenen dan worden verdubbeld 
en komt het totaal aantal stenen uit op ca. 
26.000.
zeer zeldzaam en zijn waarschijnlijk niet 

 
Vervolgens moeten we wel nog bedenken dat 
de kopgevels waarschijnlijk hoger waren en dat 
er misschien sprake was van een binnenmuur. 

op ongeveer 30.000 bakstenen voor het gehele 
gebouw. 
Deze berekening maakt duidelijk dat de 
veronderstelde productie van de ovens het 
lokale gebruik van stenen voor de bouw van 
het huis aanzienlijk oversteeg. De bakstenen 
zullen dan ook nog voor andere doeleinden 
zijn aangewend of zijn verkocht. Mogelijk werd 
de baksteenproductie samen met de buren 
opgezet en werden meerdere boerderijen 
tegelijkertijd in steen opgetrokken. Op deze 
manier konden arbeid en de kosten van de 
inhuur van een steenbakker verdeeld worden. 
Het is immers niet te verwachten dat de boeren 
zelf de expertise hadden om bakstenen te 
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werd gekozen voor een plaats waar de juiste 

konden de kleien in de restgeulen goed worden 
bereikt.

collectieve verstening wordt gevormd door een 
structuur die bij het proefsleuvenonderzoek 

vindplaats 4.  Deze structuur bestaat uit 
een gekromde rij van vijf zwaar uitgevoerde 

mogelijk gebouw of palissade geïnterpreteerd. 
Op basis van de kleur en de aanwezigheid van 

structuur in de Nieuwe Tijd gedateerd. Het is 
goed mogelijk dat het hier een gesloopt gebouw 

opgetrokken uit baksteen. 

kan zijn geweest als schuur, werd De Nielt 
met de bouw van het stenen huis permanent 
bewoond. Ten noorden van het huis werd een 
bakstenen waterput aangelegd. Bij de analyse 
van botanische resten uit deze waterput 
werden onder andere kleine steentijm en vlier 

komt verder een beeld naar voren van een open 
landschap met akkers en extensief gebruikt 
grasland. In de directe omgeving van de 
waterput werden gerst of tarwe en boekweit 

pollen van rogge kunnen van een grotere 
afstand aangevoerd zijn. 
Waarschijnlijk was het stenen huis de eerste 
boerderij die de naam De Nielt droeg. In het 

naar De Nielt.
Na de Late Middeleeuwen kreeg De Nielt 
steeds meer last van overstromingen van de 
Maas. Zo overstroomde de Beerse Maas in een 

de eeuwen daarna namen de overstromingen 

in de Nieuwe Tijd werd de boerderij dan ook 

verplaatst naar het hoogste deel van De Nielt. 
Op deze oostelijke locatie wordt de boerderij 
opgetekend bij de eerste kadastrale opmeting 

tussenliggende periode zijn slechts spaarzame 
aanwijzingen. Om deze te begrijpen moeten we 

Nielt twee erven zichtbaar. Het westelijke erf 
was in bezit van Willem van de Hond en het 
oostelijke erf had Arnoldus Albers als eigenaar 

 De grens tussen de erven bevond 
zich langs het pad dat naar de twee boerderijen 
leidde. Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende 
Tafel was het grootste deel van het gebied 
als bouwland in gebruik. Naast het erf lagen 
verder een moestuin en een boomgaard en de 

van de Hond als weiland gebruikt. Ten noorden 
van De Nielt lag een stuk grond dat tot het 
gemeentelijke bezit behoorde. 
Uit archiefstukken is bekend dat Lambertus 

Nielt’ kocht, bestaande uit een huis, schuur, 
bakhuis, moeshof en 6,5 morgen bouwland. 

van Agnis Coebergh.  Lambertus Johannes 
Brouwer gaf in de stukken aan dat de koop werd 
gedaan voor Willem Roosen. De ligging van de 

van de eigenaren of functie van de omliggende 
terreinen. Zo werd voor het oostelijke terrein de 

westelijke terrein de erfgenamen van Michiel 
Willems. Zuidelijk van het bouwhof verliep de 
openbare weg. 

Brouwer opnieuw een bouwhof met de naam 
‘De Nielt’, ditmaal van Susanna Bertheux, 
weduwe van Daniel Dusautoij.  Dit bouwhof 
bestond uit een huis, een schuur, een 
gereedschapschuur, een moeshof en 7 morgen 
bouwland. Wederom werd de ligging van de 
bouwhof omschreven aan de hand van de 
omliggende terreinen. In het oosten bevond zich 
het terrein van Willem Roosen, in het westen en 
noorden lag de gemeenschappelijke grond en in 
het zuiden verliep de openbare weg.

 

 



723
—

 

Uit deze beschrijvingen wordt duidelijk dat 
het in de stukken ging om de twee erven die in 

westelijke erf. Door deze vaststelling kan ook 
de weg, die in het zuidelijke deel van De Nielt 

die in deze periode op De Nielt stonden 

opgemeten. De verplaatsing van het erf van het 
westelijk naar het oostelijk deel van De Nielt 
kan op deze manier helaas echter niet preciezer 
worden gedateerd. 
Uit de periode dat de twee beschreven erven op 
het oostelijke deel van De Nielt lagen, stammen 
nieuwetijdse metalen voorwerpen die tot het 
alledaagse gebruik kunnen worden gerekend, 
waaronder gespen, knopen en kledinghaken. 
Verder lagen op de erven verschillende 
diergraven, waarin met name runderen waren 
begraven, maar ook twee varkens en een 
big. De meeste van deze graven lagen op het 
oostelijke erf. Mogelijk is dit een aanwijzing 
dat deze boerderij werd gebruikt als gemengd 
landbouwbedrijf.  

leger opgeblazen om de Duitse opmars te 
stoppen. De spoorbrug bij Gennep werd echter 
veroverd en het Duitse leger reed met een 
gepantserde trein door tot in Mill. Daarmee 

illegale slachtafvaldump die op De Nielt werd 
teruggevonden kan mogelijk in deze periode van 
de Tweede Wereldoorlog worden gedateerd. Het 

was professioneel geslacht en machinaal in 

echter op niet-professionele wijze uitgebeend. 
Helaas komen er buiten het botmateriaal geen 
andere vondsten uit de kuil.
Vondsten die met zekerheid uit de Tweede 
Wereldoorlog dateren, bestaan uit een Duitse 

helm en een aantal hulzen van munitie. De 
gebruikte hulzen zijn, voor zover de jaarstempels 

helm tijdens deze periode in de grond terecht 
is gekomen is niet zeker. Dergelijke helmen zijn 
na de Tweede Wereldoorlog geen zeldzaamheid 
en de bevolking zal ze op grote schaal hebben 
gedumpt hebben om de herinnering aan de 

parachutisten met materieel boven Mook 
gedropt als onderdeel van de operatie 
Market Garden.  Het doel was de inmiddels 

te veroveren en een front te vormen tegen de 
zuidelijker gelegen Duitse troepen ten oosten 
van de Maas. In tegenstelling tot de bruggen 
bij Nijmegen, kon de spoorbrug echter niet 
veroverd worden; zij werd opnieuw opgeblazen.
Het is mogelijk dat de kluis van De Nielt bij deze 
militaire acties vanuit het oosten is meegevoerd. 
Dan moet de kluis echter al in een trein aanwezig 
zijn geweest, want het is niet waarschijnlijk dat 
er tijdens Market Garden tijd genoeg was om 
de kluis in te laden en naar de westkant van de 
Maas te vervoeren. Het vervoer van de kluis 
vanuit het zuiden is een tweede mogelijkheid. 
Na de verovering van de bruggen bij Grave, 
Nijmegen en Arnhem trokken de geallieerde 

om het westen van Nederland af te sluiten 

Duitse troepen zouden dan in de omgeving van 
De Nielt gestuit zijn op de vernielde brug. Los 
van deze suggesties zijn er helaas geen directe 
aanwijzingen om de kluis te verbinden met 
acties tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
De allerjongste vondsten op De Nielt laten weer 
aspecten van het dagelijks leven zien. Het gaat 
dan om speelgoed en een koperen medaille die 
verkregen werd bij het volbrengen van de Millse 
wandeltocht die

van de vorige eeuw. 
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22.9   De beantwoording van de vraag-

stellingen uit het PvE

beantwoord.  Voor de beantwoording zijn 
steeds de resultaten van de verschillende 
relevante deelonderzoeken gebruikt. In 
sommige gevallen zal voor meer gedetailleerde 
beschrijvingen worden verwezen naar eerdere 
passages in deze rapportage. 

Algemene onderzoeksvragen

1. Wat is de geologische, geomorfologische en 
bodemkundige opbouw ter plaatse van de vindplaats 
en de directe omgeving? 
De diepere ondergrond van Cuijk-De Nielt 

van de rivieren Rijn en Maas uit het 
Pleistoceen en Holoceen. De nu nog zichtbare 
landschapselementen zijn echter voornamelijk 
gevormd in de periode tussen het laatste deel 
van het Pleistoceen en het heden. 
Aan het eind van het Pleistoceen, het 
Weichselien, bevond Nederland zich ten zuiden 
van de ijskap. Het landschap was in deze 
periode te vergelijken met een poolwoestijn 

riviervlakte van de rivieren Rijn en Maas. 
In een vlechtend patroon vormden zij het 
zogenaamde Laagterras. Het allerlaatste deel 
van het Weichselien kenmerkte zich door snelle 
wisselingen in het klimaat. Tijdens de warmere 
periode van het Bølling-Allerød interstadiaal 
sneden de rivieren zich sterk in. Vanuit deze 
geulen werd bij hoog water een zandige en 

Laag van Wijchen. Tijdens het Jonge Dryas vond 
een laatste terugval plaats in de opwarming 
van het klimaat. De rivieren kregen een grotere 
afvoer, hun sedimentlast werd groter als gevolg 
van het verdwijnen van de vegetatie, en ze 
gingen opnieuw over in een vlechtend patroon. 
De diepere geulen uit het Bølling-Allerød 
interstadiaal werden zijdelings uitgeruimd en 
door insnijding van deze vlechtende rivieren 

ontstond in deze periode een nieuwe, maar lager 

delen van het oudere Laagterras als hoger 
gelegen eilanden achter in Terras X. Ook De Nielt 
bleef op die manier als erosierest achter. 
In het koudste deel van het Jonge Dryas lagen de 
ondiepe en brede rivierbeddingen vaak droog. 
Door het ontbreken van vegetatie had de wind 
vrij spel en werd het zand uit de beddingen 
tot duinen opgestoven over de resten van het 
Laagterras. Op deze manier werd ook op De 
Nielt een rivierduin opgeworpen. Dit rivierduin 
kenmerkt zich door een afwisseling van 
duinruggen en koppen, gescheiden door laagtes. 

klimaat door. Als gevolg van deze opwarming 
werd de vegetatie dichter en namen de rivieren 
weer een meanderend patroon aan. De Rijn 

Cuijk verdwenen, terwijl de Maas hier twee 
belangrijke armen had. De meest zuidelijke 
hiervan liep pal ten noorden van De Nielt en 
werd aan het begin van het Boreaal verlaten. De 
tweede, noordelijke tak, sneed op dat moment 
verder in. Deze bevond zich ongeveer op de 

liet na de verplaatsing een landschap met vele 
restgeulen achter.
Hoewel de dichtere vegetatie het oppervlak van 
De Nielt stabiliseerde, bestond deze in de eerste 
fase van het Holoceen echter vooral uit dennen. 
Deze zorgden voor droge omstandigheden en 

elk geval is een laag stuifzand afgezet, die door 

v.Chr.; de overgang van het Preboreaal naar het 
Boreaal. In laatstgenoemde periode nam het 

leidde tot een vochtiger bodem waarop erosie in 
principe minder vat had. 
In het mineralogisch rijke rivierduinzand van 
De Nielt hebben zich vooral moderpodzolen 
gevormd. Slechts op enkele plaatsen in de op De 
Nielt, wordt meer dan alleen de verbruiningslaag 
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   Deze haardkuil werd gedateerd middels 

  Er schijnen betrekkelijk weinig 

algemene uitspraken te doen over de 

wijze waarop men in deze periode het 

met eerdere en latere periodes.

zeer donkergrijze A-horizont die iets humus 
(2 tot 3%) bevat. Plaatselijk komt onder deze 
horizont een ca. 5 cm dikke, zeer humusarme 

horizont kan echter wat dikker zijn geworden 
als gevolg van eerder beschreven bioturbatie. 

de al beschreven Bw(s)-horizont. Deze kan tot 
50 cm dik zijn en het bovenste deel ervan bevat 
iets meer humus dan de rest van de horizont. De 

B-horizont gaat langzaam over in de geelbruine 
C-horizont.

Beerse Maas van de Late Middeleeuwen tot 

Beerse Maas komen niet veel hoger voor dan 

onder het niveau van 9,25 tot 9,5 m NAP. Tussen 

ingespoelde klei vermengd is met de zandige 
ondergrond. 

2. Wat is de horizontale en verticale verspreiding van 
de archeologische resten? Is het mogelijk afzonderlijke 
(en in tijd begrensde) vindplaatsen en/of complextypen 
ruimtelijk te begrenzen op basis van de sporen en/of het 
materiaal?

archeologisch resten wordt hieronder allereerst 
een overzicht geschetst per archeologische 
periode. Vervolgens komen de verschillende 
onderscheiden sporenniveaus aan bod (verticale 
spreiding). 
De oudste sporen van De Nielt zijn gelegen op 

rivierduin.  Het gaat om een haardkuil en 

6450 voor Chr.) die wellicht onderdeel hebben 
uitgemaakt van een of meer ‘kampjes’; kort 
of periodiek bewoonde sites.  Rondom de 

verzameld. Over de ruimtelijke begrenzing van 
de kampjes kunnen dan ook geen uitspraken 
worden gedaan. 
Uit het Neolithicum zijn geen sporen bewaard 
gebleven. Langs de oostelijke grens van 

het plangebied zijn wel twee concentraties 

concentraties liggen echter in een laag stuifzand 

dit vondstmateriaal daar terecht is gekomen, 
is niet bekend. Mogelijk is het bij erosie van 
de hoger gelegen delen weggespoeld. Het 
overige materiaal (aardewerk, natuursteen en 
vuursteen) uit het Neolithicum komt verspreid 

dus niet aan sporen worden gekoppeld. 
Vondstmateriaal uit de Vroege Bronstijd is 
slechts uit secundaire contexten verzameld, 
maar uit de Midden-Bronstijd zijn wel 

komen verspreid over de westelijke en 

Hoewel de hoeveelheid en de verspreiding van 
vondstmateriaal uit de Midden-Bronstijd op een 

zijn de plaatsen van de woningen en erven niet 
herkend. De afwezigheid van kuilen uit deze 
periode op de noordoostelijke rivierduintop is 
opvallend. Het is mogelijk dat de aanwezigheid 

mogelijkheid is dat de grootschalige erosie uit 

uitgewist. 
Uit de Late Bronstijd zijn vijf kuilen bewaard 
gebleven op de hogere delen van het 

gelegen op het meest westelijke duin, maar 
de meeste kuilen liggen op de zuidoostelijke 
zandkop. De ruimtelijke associatie van de drie 
laatstgenoemde kuilen kan een aanwijzing zijn 
dat ze in dezelfde periode gegraven of gebruikt 
zijn. De twee opslagkuilen wijzen mogelijk op de 
locatie van een erf.

De gebouwen en kuilen uit deze periode 
zijn duidelijk geassocieerd met de hoger 
gelegen zandkoppen, in het westelijke en het 
zuidoostelijke deel van het terrein. Zij liggen 

dan een locatievoorkeur, lijkt dit vooral te 
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maken te hebben met de slechte conservering 
op de rivierduintoppen. De bijgebouwen/
spiekers zijn veelal nog wat lager gelegen 
dan de huizen. In het meest westelijke en 
het noordoostelijke deel van De Nielt zijn de 
sporen van de daar oorspronkelijk aanwezige 

in respectievelijk de Romeinse tijd en de Nieuwe 
Tijd. Uit de metaalanalyse komt naar voren dat 
zes van de negen metaalvondsten uit de IJzertijd 

westelijke deel van De Nielt. Deze vondsten 

De andere drie metaalvondsten uit de IJzertijd, 
een vlechtring en twee speerpunten werden 

De vlechtring bevond zich in de zuidoostelijke 
hoek van De Nielt en kan gekoppeld worden 
aan de bewoning in dit deel van de vindplaats. 
De locatie van de speerpunten is echter niet 

in het noordelijk deel van het terrein, buiten 
de contemporaine sporenconcentratie. Het 
karakter van de vondsten en deze opmerkelijke 

cluster van glasvondsten op het meest westelijke 
duin bestaat uit vijf fragmenten en kan met 
enige mate van zekerheid aan de aanwezigheid 
van een erf uit de Late IJzertijd worden 
gerelateerd. De sporen van dit erf zijn echter 
verspit, waardoor de vondsten in Romeinse 
sporen zijn terecht gekomen. 
Naast gebouwsporen zijn uit de IJzertijd andere 
sporen gedocumenteerd die iets kunnen 
vertellen over de bewoning en het gebruik van 
De Nielt in deze periode. Twee kringgreppels 
kunnen graven hebben gemarkeerd, maar 
omdat de eventuele crematiegraven zijn 
verdwenen, is de interpretatie niet helemaal 
zeker. Voor beide kringgreppels ligt een datering 
in de late prehistorie voor de hand. Datzelfde 
geldt voor drie crematiegraven die zijn gelegen 
op de lagere delen van het terrein, op een 
relatief grote onderlinge afstand. Op basis van 
deze (mogelijke) graven kan geen grafveld 
worden gereconstrueerd. Wel is duidelijk dat zij 
waarschijnlijk buiten de erven waren gesitueerd. 
In de Romeinse tijd was de zuidoostelijke hoek 

van het opgegraven terrein niet meer in gebruik 
als woonplaats (zie de verspreidingskaarten in 

of er continuïteit is van de Late IJzertijd tot in 
de Romeinse tijd, maar duidelijk is dat er in de 
Vroeg-Romeinse tijd in eerste instantie twee 
erven in gebruik waren; op het noordelijke 
en de westelijke rivierduin. In de loop van de 

derde en mogelijk zelfs vierde erf ingericht. 
De zuidoostelijke hoek van het terrein zal 
dan gebruikt zijn als akker. De huizen lagen 

zeer ondiepe depressie. De toppen van de 
rivierduinen zullen in gebruik zijn geweest als 
akker. In de Midden-Romeinse tijd, echter, 
verschoven meerdere huizen naar de toppen 
van het rivierduin. In eerste instantie bleven drie 
tot vier erven bestaan, maar in de loop van de 
2e eeuw n.Chr. waren er nog maar twee tot drie 

erfgreppel bracht vanaf die periode structuur in 

van het aardewerk kan worden geconcludeerd 
dat waarschijnlijk het gehele oostelijke deel 
van het terrein, waar in de Midden-Romeinse 
tijd geen bewoning meer was, in gebruik werd 
genomen als akker. Ook de ondiepe depressies 
waren tegen die tijd waarschijnlijk volledig 
volgestoven en geschikt voor akkerbouw. Dat 
het aantal gelijktijdige erven afnam van drie naar 
twee wil niet zeggen dat er noodzakelijkerwijs 

wijst deze ontwikkeling op een omslag in de 
bedrijfsvoering, namelijk de intensivering van 
de landbouw en de productie van een surplus 
voor stedelijke agglomeraties zoals de vicus van 
Cuijk en de stad Nijmegen. In de Laat-Romeinse 
tijd verschoof de bewoning en is het moeilijk 
om vast te stellen hoeveel gelijktijdige erven er 
bestonden. 
In de verspreiding van de metaalvondsten 

clusters met metalen objecten onderscheiden 

concentratie van bewoningssporen die op deze 

bij de erven die vrijwel de gehele Vroeg- en 
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  Deze depressie is voor het eerst 

aangehouden.

   De twee recente objecten zijn 

Midden-Romeinse tijd bewoond zijn geweest. 
Het vondstmateriaal bestaat dan hoofdzakelijk 
uit afval of verloren objecten. Cluster 3 is erg 
interessant aangezien deze zich bevindt ter 
hoogte van het hoofdgebouw 8027; het huis 
waaruit het bronsdepot en de muntschat 

tot het gebouw en mogelijk tot een werkplaats 

bevindt zich ter hoogte van de depressie 26044 

terrein.  Op basis van de vondsten dateert 
de depressie uit de Midden-Romeinse tijd. In 

opgesomd.

uit de Vroege Middeleeuwen. Uit de Volle 
Middeleeuwen is wel een geïsoleerd gebouw 
gedocumenteerd op het centraal-zuidelijke 
deel van De Nielt. Het gaat hierbij waarschijnlijk 
om een schuur. Op het westelijke deel van het 

Middeleeuwen kan worden gedateerd. Tijdens 
het veldwerk kon niet worden vastgesteld of 

tot in de Nieuwe Tijd. Tijdens de uitwerking zijn 
echter aanwijzingen gevonden dat al in de Late 
Middeleeuwen een groot stenen gebouw werd 
geconstrueerd op De Nielt, juist ten westen van 

was er continuïteit vanaf de Late Middeleeuwen 
e-eeuwse 

historische kaarten is dit westelijke erf echter 
niet meer aanwezig.  
Met betrekking tot de verticale spreiding van de 
archeologisch resten wordt hier de archeologisch 

wanneer de mens zich meer permanent op De 
Nielt vestigt. Door bewerking van de bodem, 
ophoging en bemesting ontwikkelde zich vanaf 
dat moment een cultuurlaag in de top van 
het duinzand. Deze vondstrijke cultuurlaag is 
tijdens de opgraving op De Nielt aangeduid als 
laag 52. De laag is overwegend donkerbruin, 
zwak tot matig siltig en iets humeus. Laag 52 
kan bodemkundig als een begraven A-horizont 
(Ab) worden geïnterpreteerd. De overgang 

van de cultuurlaag naar de eronder liggende 
Bw- of C-horizont is als gevolg van bioturbatie 
ernstig verrommeld (de bioturbatielaag, laag 
53). In de Nieuwe Tijd bevindt De Nielt zich 
binnen het stroomgebied van de Beerse Maas. 
Vanaf deze periode worden sedimenten afgezet 
over het eiland. Wat tijdens het veldwerk door 
Becker & Van de Graaf als pseudo-esdek is 

duidelijk siltiger en bevat minder humus dan 
de eronder gelegen cultuurlaag 52. Als gevolg 
van bewerking en bemesting van het land bevat 

vondsten uit voorgaande gebruiksperioden. 

bouwvoor gevormd. Deze bouwvoor wordt 
apart aangeduid als laag 50. De kleur van de 
bouwvoor is, als gevolg van bemesting, iets 

er drie sporenniveaus worden onderscheiden. 
Het jongste sporenniveau bevindt zich onder 
de recente bouwvoor en dateert uit de 20e 
eeuw. Op dit niveau zijn sporen te herkennen 
die gerelateerd kunnen worden aan de boerderij 
De Nielt. Het tweede sporenniveau bevindt zich 

deel van De Nielt is op dit niveau een aantal 
laat-middeleeuwse baksteenovens ingegraven 

Alle sporen uit oudere perioden (Neolithicum 
- Middeleeuwen) zijn ingegraven vanuit de 
cultuurlaag 52; dit is het derde sporenniveau.

3. Wat is de ruimtelijke samenhang tussen de 
onderscheiden vindplaatsen en/of complextypen?
De verschillende vindplaatsen - de concentraties 
bewoningssporen - op De Nielt hangen in 
sterke mate samen met de hoger gelegen 
zandkoppen, ofwel rivierduinen. Zeker in de 
prehistorische periode lijkt de bewoning zich te 
concentreren op de westelijke, noordoostelijke 

6.8). Deze bewoningskernen zijn ruimtelijk van 
elkaar gescheiden door de lagere delen van 
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het terrein. De onderlinge afstand bedraagt 
ongeveer 200-300 meter. In het tussenliggende 
gebied zijn enkele bijgebouwen, kuilen, 
waterkuilen en graven gedocumenteerd. Hoewel 
de bewoningskernen dus ruimtelijk van elkaar 
gescheiden zijn, verbindt het lager gelegen en 
minder intensief gebruikte tussengebied ze met 
elkaar. Mogelijk werden deze tussengebieden 
collectief gebruikt.  
In de Romeinse tijd neemt de 
bewoningsintensiteit toe en wordt vooral 
het westelijke deel van het terrein intensief 
bewoond. De daar gelegen erven concentreren 
zich nog steeds vooral op de hoger gelegen 
rivierduinen, maar de onderlinge afstand tussen 
de gelijktijdig bewoonde huizen is nu duidelijk 
geringer. In deze periode grenzen de erven 

De akkers lagen in de Vroeg-Romeinse periode 
op de hoogste delen van de rivierduinen, terwijl 

de Midden-Romeinse tijd, echter, verschoven 
meerdere hoofdgebouwen naar de toppen van 
het rivierduin. Uit het verspreidingspatroon van 
het aardewerk kan worden geconcludeerd dat 
waarschijnlijk het gehele oostelijke deel van het 
terrein, waar in de Midden-Romeinse tijd geen 
bewoning meer was, in gebruik werd genomen 
als akker.

westelijke deel van het terrein een erf bestaande 
uit een gebouw, twee spiekers en enkele 
erfgreppels. In een later stadium verschijnen er 

27002 en 27003), twee langs de noordelijke rand 

ovens zullen zijn gebruikt door de bewoners van 
het erf, mogelijk ook voor de constructie van 
een nieuw, stenen huis, op korte afstand van 

in de Volle Middeleeuwen thuis hoort is gelegen 
op het zuidoostelijke deel van De Nielt, op 
ruime afstand van het latere erf van gebouw 

verplaatst de bewoning zich van het westelijke 
deel naar het oostelijke deel van De Nielt. Hier 
komen twee erven tot ontwikkeling die blijven 
bestaan tot de sloop van het terrein ten tijde 

van de archeologische opgraving. De rest van 
het terrein was in deze nieuwetijdse periode in 
gebruik als akker en weiland. 

4. Wat is de precieze aard van de archeologische sporen 
en resten en tot welke complextype(n) kunnen ze 

ook sporen van grafmonumenten, deposities of akkers 
aanwezig en uit welke periode(n) dateren deze sporen?
De resten uit het Mesolithicum en Neolithicum 
vertegenwoordigen waarschijnlijk een aantal 
kampen. De mesolithische kuil en haardkuil en 
het vuursteenmateriaal geven een beeld dat 
de rivierduin in het Mesolithicum sporadisch 
werd gebruikt. Het vondstmateriaal uit deze 
periode kan niet toegeschreven worden aan één 
bepaalde zone of één bepaald complextype. 
Vanaf het Midden-Neolithicum wordt de 
vindplaats vaker bezocht en intensiever 
gebruikt. Op basis van de gebruikssporen op het 
neolithische vuursteenmateriaal, de indicaties 
voor een opener landschap en de toegenomen 
erosie dienen we rekening te houden met op zijn 
minst semi-permanente bewoning.
Voor de Bronstijd kan verondersteld worden dat 

het landschap, waarbij de rivierduintoppen 
waarschijnlijk niet continu bewoond zijn 

kuilen kan als opslag- of silokuilen worden 
geïnterpreteerd. Andere kuilen werden gebruikt 
als afvalkuil. Dergelijke kuilen kunnen goed als 

depositiepraktijken worden geassocieerd. Zo zijn 
in de kuil 25064 een geassocieerde klopsteen, 
een aambeeld, een wrijfsteen en een fragment 

26035 het grootste deel van twee archeologisch 

gedeponeerd. 
Uit de IJzertijd zijn meer samenhangende 
bewoningssporen bewaard gebleven, waaronder 
ook sporen van huizen en bijgebouwen. Ook 
in deze periode zwierven de erven door het 
landschap. Uit het feit dat voor een periode van 
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aangetoond, blijkt in elk geval dat het karakter 
van de bewoning in essentie niet verschilde van 
dat in de Midden-Bronstijd. In sommige fasen 
was misschien sprake van enkele gelijktijdige 
huizen, in andere zal sprake zijn geweest van 
niet meer dan één boerderij op De Nielt en 
gedurende bepaalde episoden zal het terrein 
onbewoond zijn geweest. Wel moet men zich 
realiseren, dat ook voor de hier besproken 

zijn teruggevonden. Tot de bewoningssporen 
kunnen ook kuilen worden gerekend, waaronder 
opslagkuilen, waterkuilen en afvalkuilen. Uit de 
Midden-IJzertijd stammen enkele interessante 

depots met verbrand materiaal (paalkuil 

van de Late IJzertijd is een omvangrijk depot 
met verbrand materiaal bekend (uit kuil 26003), 
dat helaas niet aan een gebouw kon worden 
gekoppeld.
Naast gebouwen en kuilen werden, 
verspreid over het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied, drie crematiegraven 

graven hebben een onderlinge afstand van 

sprake van een grafveld.
Voor de Romeinse tijd zijn zowel woonplaatsen 
als akkers onderscheiden. Akkerbouw en 
veeteelt zullen de belangrijkste activiteiten 
zijn geweest. In de Vroeg-Romeinse tijd zal 
het vee gegraasd hebben op de iets lager 
gelegen depressies en lagen de akkers op 
de rivierduintoppen. De bewoning zelf 

rivierduinen. Graven uit deze periode zijn niet 

activiteiten dateren uit de late Midden-
Romeinse tijd. Zo werd in huis 8027 een 

met een kleidepot en een haardrooster 
(craticula). Metaalslakken uit de hutkommen 
lijken te suggereren dat ook deze in de Laat-

Romeinse tijd werden gebruikt als werkplaats 
voor ambachtelijke activiteiten. In drie van deze 
hutkommen werden metaalslakken gevonden; 

slakken wijzen op de bewerking of het smeden 
van ijzer op De Nielt. 
Uit de Volle en Late Middeleeuwen zijn 

De aard van de gebouwen en de geassocieerde 
vondsten doen vermoeden dat het hierbij niet 
om huisplaatsen gaat, maar om schuurtjes ten 
behoeve van de ter plaatse bedreven landbouw 

in een later stadium enkele baksteenovens 
gebouwd, aan de hand waarvan kan worden 
vermoed dat er vanaf deze periode gebouwen 
in steen werden opgetrokken, zowel binnen als 
buiten het onderzoeksgebied. Aanwijzingen voor 
een stenen gebouw op De Nielt zijn gevonden 

Vanaf deze periode is De Nielt waarschijnlijk 
continu bewoond geweest met een enkel erf, 
waarvan de laatste boerderij pas is afgebroken 
tijdens het archeologisch veldwerk. 

5. Welke betekenis kan worden gehecht aan het 
(verspreid) voorkomen van vuurstenen artefacten in het 
plangebied? Zijn vuurstenen artefacten geassocieerd 
met grondsporen en/of vondstmateriaal en wat is de 
aard en datering van deze grondsporen?
Het grootste deel van het vuursteen is 
verzameld uit lagen; slechts een deel van 
het materiaal bevindt zich in sporen. Met 
betrekking tot de lagen zijn voornamelijk 

dat tussen de diverse lagen geen variatie 
in de typologische samenstelling van het 
vuursteenmateriaal kon worden vastgesteld. 
Tafonomische processen, zoals bioturbatie 
en trampling, hebben, net als het graven van 
de vele (paal-)kuilen, het mesolithische en 
neolithische vuursteenmateriaal vermengd. 

worden geconcludeerd dat vrijwel al het 
vuursteenmateriaal secundair in deze sporen 
terecht is gekomen. Op basis van de fysisch-
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dat de meeste sporen uit de perioden waarin 

gevonden vuurstenen artefacten van vóór de 
Midden-Bronstijd zijn verplaatst en dus niet in 
situ lagen. Alleen in de reeds eerder genoemde 
mesolithische kuilen zijn vuurstenen artefacten 
gevonden die zeker met contemporaine 
activiteiten ter plekke kunnen worden 
geassocieerd; in ieder geval huidbewerking. 
Al met al kan de verspreiding van het vuursteen 
dienen om de activiteiten uit het Meso- en 

omdat vrijwel alle sporen uit deze periodes zijn 

activiteiten nader te duiden.   

van archeologische grondsporen en, in meer brede 
zin, vindplaatsen? In hoeverre zijn vindplaatsen door 
ontzanding, ingraving en modern agrarisch gebruik 
aangetast?

ernstig te leiden gehad van erosie, waardoor 
sporen uit deze vroege fase niet of nauwelijks 
meer aanwezig zijn. Met de toenemende 
bewoningsintensiteit van De Nielt nam ook de 
erosie toe. Zo werd in de Vroege IJzertijd in het 
inmiddels droge ven een stakenrij aangelegd om 
verstuivingen het hoofd te bieden.  Ook is in 
de noordoostelijke depressie een zandpakket 
van meer dan een meter dik waargenomen. 

dateren allemaal in de 6e eeuw v.Chr. Het lijkt er 
daarmee op dat er in deze periode sprake was 
van een instabiel landschap op De Nielt. 

bewoning van steeds dezelfde rivierduinen 
grote invloed gehad op de conservering van 
archeologische sporen. Veel oude sporen zullen 
door de intensieve bewoning in de Romeinse 
tijd zijn verstoord. In dit licht is het begrijpelijk 

zuidelijke rivierduintop herkenbaar zijn, omdat 

plaatsgevonden. Structuren uit eerdere perioden 
zijn hier echter niet herkend.

vooral in de Nieuwe Tijd te leiden gehad van 
ontzanding en vergraving rond de boerderij 
De Nielt. Het agrarisch gebruik van De Nielt 

van de vindplaats, omdat deze activiteit 
zich beperkte tot de lagen die de vindplaats 
afdekten. 

7. Wat is de conservering van verschillende 
materiaalcategorieën, inclusief eventueel aanwezig 
archeobotanisch en zoölogisch materiaal? 
Met betrekking tot de conservering van het 
vroegste aardewerk (uit het Neolithicum en de 
Vroege Bronstijd) valt op dat dit materiaal sterk 
gefragmenteerd is. Ook is duidelijk dat een 
substantieel deel van het vondstmateriaal uit 

De redenen van de fragmentatie en verwering 
zijn ongetwijfeld (mede) gelegen in het feit dat 
de overgrote meerderheid van het aardewerk 

De conservering van het aardewerk uit de 
Midden-Bronstijd en de IJzertijd is over het 
algemeen goed. Met name het materiaal 
uit de vondstrijke (gesloten) contexten is 
goed bewaard gebleven. Uit alle besproken 
deelperioden zijn minstens enkele vondstrijke 
contexten voorhanden met weinig 
gefragmenteerde scherven en scherpe, 
weinig verweerde breuken en een intact 
scherfoppervlak. Contexten met zwerfafval, 
sterk verbrand aardewerk en vakvondsten, zijn 
over het algemeen slechter geconserveerd, 
hoewel ook een deel van de geselecteerde 
vondstnummers uit vakken bijzonder goed is 
bewaard. 
Bij de keramische objecten, het metaal, 
de metaalslakken, het natuursteen, 
de vuursteen en het glas is de 
conserveringsgraad over het algemeen 
goed. De conservering van het zoölogisch 
materiaal varieert van slecht tot redelijk 
en ook de conserveringsomstandigheden 
voor onverkoolde plantenresten waren niet 
optimaal. De oorzaak hiervan is het feit dat 
de meeste onderzochte grondsporen in het 
verleden gedurende lange tijd boven het 

 

dicht opeen geplaatste staken dienden 

als een soort windscherm.   
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  Deze haardkuil werd gedateerd middels 

grondwaterniveau hebben gelegen. Onder 
dergelijke zuurstofrijke omstandigheden blijven 
na verloop van tijd namelijk alleen verkoolde 
plantenresten bewaard. Alleen spoor 3.3697, 

grondwaterniveau) om te voorkomen dat 
de onverkoolde plantenresten geheel waren 
vergaan. De verkoolde plantenresten waren 
redelijk tot goed geconserveerd.

8. Wat is de relatie tussen enerzijds de aan- en 
afwezigheid, aard en fysieke kwaliteit van 
archeologische sporen en resten en anderzijds 
landschappelijke kenmerken (reliëf, bodemtype, etc.)? 
Wat is de relatie tussen de hogere en lagere delen van 
de terreinen?

toppen van de rivierduinen het meest intensief 
zijn gebruikt, vooral voor bewoning en 
akkerbouw. Hierdoor is op deze rivierduinen 
een palimpsest aan sporen ontstaan en zijn 
sporen uit de oudere perioden veelal verstoord 
door jongere bewoningsactiviteiten. De fysieke 
kwaliteit van de jongere bewoningsresten, uit de 
Romeinse tijd, Late Middeleeuwen en Nieuwe 
Tijd, was dan ook algemeen goed. De oudere 
resten, uit het Mesolithicum, Neolithicum, 
de Bronstijd en IJzertijd, waren vaak slechter 
bewaard gebleven. 
Op de lagere delen van het terrein zijn vooral 
kleine bijgebouwen, losse kuilen en enkele losse 

lagere delen extensief gebruikt voor onder meer 
het weiden van vee. Of deze lagere terreindelen 

is niet duidelijk. Mogelijk waren deze gronden 
eerder in collectief gebruik.  In de depressie 
zijn uit de periode vóór de grootschalige erosie 
in de IJzertijd geen sporen gevonden. Deze 

deel van het terrein voor de Midden-IJzertijd 
geen kuilen of paalkuilen gegraven zijn. Waar dit 
deel van het terrein dan wel voor werd gebruikt 
is niet bekend. 
Voor de Vroeg-Romeinse tijd is gesuggereerd 
dat de akkers op de rivierduintoppen hebben 
gelegen en de bewoning zich concentreerde 

Romeinse tijd verschoof de bewoning naar 
de rivierduintoppen. Waarschijnlijk waren de 
lagere delen opgevuld en waren deze geschikt 
om als akker gebruikt te worden. Ook in de 
Laat-Romeinse tijd bleef de bewoning op de 
rivierduintoppen gesitueerd.
In de Late Middeleeuwen was (een deel van) het 
westelijke terrein in gebruik als erf, afgebakend 
door middel van erfgreppels. Wederom is voor 
het erf duidelijk een locatie op een van de 
relatief hoge rivierduinen gekozen.  

De Nielt in termen van het gebruik en de ontwikkeling 
van het gebied over de lange termijn (vanaf de Vroege 
Prehistorie t/m de Romeinse periode)? Wat zijn de 
constante en ‘zwervende’ elementen in het landschap, 
hoe is hun samenhang en op welke wijze zijn constante 

bepalend geweest voor de inrichting van het landschap?
De eerste activiteiten die vondsten en 
sporen hebben nagelaten, dateren uit het 

In deze periode hebben we te maken met 

gaat het om een haardkuil en een kuil op de 

rivierduin.
mesolithische haard was ingegraven en speelde 
waarschijnlijk een rol bij het verwerken van de 
jachtbuit en verzamelde voedingsmiddelen en 

en artefacten lijkt er op te wijzen dat men 
slechts gedurende korte perioden op De Nielt 
verbleef. Wellicht hebben we te maken met de 
overblijfselen van een of meer ‘kampjes’, in de 
zin van kleinere, kort of periodiek bewoonde 
sites.
Het is waarschijnlijk dat de mens De Nielt 
ook in het Laat-Mesoliticum en het Vroeg-

bezocht, maar er zijn geen sporen of vondsten 

van vondstmateriaal uit het Midden- en Laat-
Neolithicum (4200-2900 respectievelijk 2900-
2000 voor Chr.; tabel 22.4). De vondsten bestaan 
uit enkele honderden aardewerkscherven, een 
paar van de Hazendonk-groep/Michelsberg-
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Blokken komt overeen met de situatie 

  

cultuur, maar vooral van het Stein-Vlaardingen-

er het nodige vuursteen, dat voor het overgrote 

toegewezen en deels nog in de Bronstijd kan 
thuishoren. Het vondstmateriaal is voor een deel 

Deze situatie maakt het lastig om het precieze 
karakter van de activiteiten op De Nielt 
te bepalen. Op basis van gebruikssporen 
die op neolithisch vuursteenmateriaal zijn 

opener landschap en erosie in deze periode 
kunnen we rekening houden met op zijn minst 
semi-permanente bewoning gedurende het 
Midden- en Laat-Neolithicum. 
Uit de Vroege Bronstijd zijn op De Nielt slechts 

dateert een klein deel van het vuursteen in deze 
periode. Gezien het geringe aantal vondsten en 
het ontbreken van sporen werd De Nielt niet 
intensief gebruikt. Voor de Midden-Bronstijd is 
de situatie wezenlijk anders. Hoewel op zich niet 

aardewerk is betrekkelijk groot en ook dit 
suggereert een ‘permanente’ bewoning van De 

niet konden worden gedocumenteerd. 
Toch kunnen deze er wel degelijk zijn 
geweest. De in eerdere paragraaf genoemde 
formatieprocessen, zoals erosie in de IJzertijd 
en een intensieve bewoning in de Romeinse tijd 

structuren moeilijk herkenbaar maakt, gelden 
ook voor de Bronstijd. Op basis van parallellen 
kan er ook op De Nielt goed sprake zijn geweest 
van het model van de ‘zwervende erven’,  met 
ofwel een tendens naar clustering van erven, 
ofwel een semi-plaatsvastheid van enkele 
erven. De Bronstijd-kuilen komen soms in kleine 
groepjes voor en deze zouden de plaats van al 
dan niet gelijktijdige erven kunnen markeren. 
Het is goed mogelijk dat de bewoners het duin 
in bepaalde fasen hebben verlaten om dan na 
verloop van tijd, wellicht enige generaties, weer 
terug te keren.

Aan de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd kan 

onder). De sporen van deze structuur hebben 
geen daterend vondstmateriaal opgeleverd, 
maar hij behoort tot het type Oss-Ussen 2 en 
daaruit blijkt de ouderdom.  

en Late IJzertijd worden gedateerd. Zes hiervan 
behoren tot het type Haps/Oss-Ussen 4 uit 
de Midden- en het begin van de Late IJzertijd, 
gebouw 8065 kan het beste toegeschreven 

gebouw 8004 is van het type Oss-Ussen 5, 
dat thuishoort in de Late IJzertijd.  Naast de 
huizen is sprake van één hutkom, vijf spiekers 
en 23 kuilen. Afgaande op de hoofdgebouwen, 
lijkt de bewoning wat intensiever geweest in 
de Midden en het begin van de Late IJzertijd. 
Uit het feit dat voor een periode van meer 

aangetoond, blijkt in elk geval dat het karakter 
van de bewoning in essentie niet verschilde van 
dat in de Midden-Bronstijd. In sommige fasen 
was misschien sprake van enkele gelijktijdige 
huizen, in andere zal sprake zijn geweest van 
niet meer dan één boerderij op De Nielt en 
gedurende bepaalde episoden zal het terrein 
onbewoond zijn geweest. Wel moet men zich 
realiseren, dat ook voor de hier besproken 

zullen zijn teruggevonden. Voor Oss-Ussen 
stelt Schinkel dat de terreinen waarbinnen 
de erven in de Vroege IJzertijd rondzwierven 
afmetingen hadden van ongeveer 500 x 690 
m en 950 x 350 m.  Het is goed mogelijk dat 
De Nielt de periferie vormde van een dergelijk 

dit archeologisch niet goed aan te tonen is.
Dat met de toenemende bewoningsintensiteit 
ook de erosie toenam blijkt uit het feit dat in de 
Vroege IJzertijd een stakenrij werd aangelegd in 
het inmiddels droge ven. Op basis van parallellen 
kan worden gesuggereerd dat deze constructie 
diende om verstuivingen het hoofd te bieden.  

depressie met een zandpakket van meer dan een 
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dit pakket dateren allemaal in de 6e eeuw v.Chr. 
Het lijkt er daarmee op dat er in deze periode 
sprake was van een instabiel landschap op De 
Nielt. Desondanks vond er in genoemde periode 
bewoning plaats op De Nielt en brak deze ook 

Twee kringgreppels uit de late prehistorie 
kunnen graven hebben gemarkeerd, maar 
omdat de eventuele crematiegraven zijn 
verdwenen, is de interpretatie niet helemaal 

geen vondstmateriaal opgeleverd dat ze 
goed kan dateren, maar er is alleen sprake 
van handgevormd aardewerk én van een 
oversnijding door een Romeins huis. De greppels 
liggen beide op enkele honderden meters van 
elkaar, aan de zuidwest- en de zuidzijde van 
het terrein. Behalve deze ‘lege’ kringreppels, 

sporen liggen centraal op De Nielt, net in de 

geen aanwijzingen dat deze graven langere tijd 
in het landschap zichtbaar zijn geweest of dat 
deze een rol hebben gespeeld bij de inrichting 
van het landschap. 
Op De Nielt zijn weinig aanknopingspunten 
voor bewoning tijdens de overgangsfase tussen 
de Late IJzertijd en de Vroeg-Romeinse tijd. 

Op grond van dit weinige materiaal kan worden 
geconcludeerd dat bewoningscontinuïteit op De 
Nielt wel mogelijk is, maar niet aantoonbaar. 

bevonden zich waarschijnlijk twee erven op De 

geven. De erven bestonden uit hoofdgebouwen 
en bijgebouwen, zoals spiekers, en kuilen. 

bewoningsfases worden toegewezen. 

maximale omvang. De erven lagen gesitueerd 

op de noordoostelijke en zuidwestelijke 
rivierduintoppen. Het zuidoostelijke deel van 
De Nielt lijkt onbewoond te zijn geweest in de 
Romeinse periode. Dit is opmerkelijk, aangezien 
deze locatie in de IJzertijd juist intensief werd 
bewoond. Mogelijk bood het volledige areaal 
van De Nielt in eerste instantie slechts plek 
voor twee gelijktijdige erven en hun agrarische 
activiteiten.
In het begin van de Midden-Romeinse tijd 

er drie tot vier erven op De Nielt. In deze 
periode werd waarschijnlijk geprobeerd om 
de opbrengst van het beperkte akkerareaal 
te vergroten en dit had gevolgen voor de 
agrarische bedrijfsvoering. Zo valt op dat 

verlengd, zodat meer stal- en opslagruimte 

geconstrueerd. Het ging daarbij om kleine 
vierkante gebouwtjes met een wandgreppel, 
twee middenstijlen in of net buiten de wanden, 
en hoekpalen. Deze gebouwtjes kunnen samen 
met de woonstalhuizen voor een grotere 
opslagcapaciteit hebben gezorgd. Dit kan de 
reden zijn voor het afnemende aantal vier- en 
zespalige spiekers, traditioneel voor de opslag 
van graanproducten gebruikt.

nog twee tot drie gelijktijdige erven in gebruik 

Het noordoostelijke erf 2 werd opgeheven 

het zuidwestelijke deel van De Nielt werden in 
deze periode van elkaar gescheiden door een 

of greppel, echter moeilijk grijpbaar. Dit erf was 
hier mogelijk wel gesitueerd omdat het aantal 

is voor slechts twee gelijktijdige erven.  
Rond 200 n.Chr. waren er nog steeds twee erven 

deze erven (erf 4) vinden we voor de eerste keer 

huis 8027, valt namelijk op door de bouwwijze, 
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de omvang en de indeling, die duidelijk 

huisconstructie en de geassocieerde vondsten, 
is ook de indeling van het erf van huis 8027 
opmerkelijk. Wanneer een aantal nabijgelegen 
bijgebouwen gelijktijdig met het huis kan 
worden beschouwd, was er sprake van een open 
plaats (werf).
De muntschat uit huis 8027, het aardewerk, 
en in mindere mate de metaalvondsten, 
geven aan dat De Nielt tot ver in de Midden-
Romeinse tijd bewoond was. Het is verleidelijk 
de bewoning op basis van de muntschat te laten 
eindigen omstreeks 260 n.Chr. In dat geval zou 
de muntschat moeten worden begrepen als 
een noodschat die is verstopt bij een accute 
dreiging. Het feit dat de schat nooit meer is 
opgegraven zou betekenen dat de bewoner 
niet is teruggekeerd. Daarbij moet wel worden 
opgemerkt dat er meerdere interpretaties van 
de schat mogelijk zijn. 
De periode tussen ca. 260 en 350 n.Chr. is 
een archeologisch moeilijk grijpbare periode. 
Ondanks de aanwijzingen voor een hiaat, zou er 
ook sprake geweest kunnen zijn van continue 
bewoning. Twee huizen (huis 8022 en 8057), met 

Midden-Romeinse bewoning, dateren namelijk 
op basis van vondstmateriaal in de late 3e en 

opvalt is dat beide huizen wel zijn gebouwd in de 
traditie die bekend is uit de Midden-Romeinse 

laat voorbeeld van een deels twee- en deels 
driebeukig huis. 
In de late 3e eeuw n.Chr. lag er op De Nielt 

eerste instantie één huis (huis 8022). In de eerste 

tweede huis (huis 8057) gebouwd. Beide huizen 
waren geconstrueerd volgens de gangbare 
inheems-Romeinse bouwtraditie. Binnen huis 
8022 was een kelderkuil aanwezig met daarin 
een kleidepot en haardrooster (craticula). 
Mogelijk ging het hier om de kleivoorraad van 
een ambachtsman.
Voor de periode na 350 n.Chr. vinden we 
alleen hutkommen en kuilen op De Nielt. 

niet ontdekt. In deze periode was er sprake 
van een breuk met de tot dan toe gangbare 
inheems-Romeinse traditie. De hutkommen 
van De Nielt zijn rechthoekige kuilen die waren 
overkapt met een dak. Mogelijk werden in 
de gebouwtjes ambachtelijke activiteiten 
uitgeoefend. In de vulling van een dergelijke 

die wijzen op metaalbewerking. Op basis van 
deze waarnemingen kunnen we de bewoning 
op De Nielt voor deze periode karakteriseren als 

die een rol speelden in de verdediging van het 
Romeinse rijk.

zoölogisch en (verkoold) botanisch materiaal de 

gereconstrueerd?
Hoewel het niet mogelijk is gebleken om op 
basis van het dierlijk bot gefundeerde uitspraken 
te doen over de voedseleconomie, biedt het 
botanisch materiaal iets meer mogelijkheden. 
Daarbij dient te worden opgemerkt dat het 
voor de prehistorische en Romeinse contexten 
vooral gaat om verkoolde plantenresten. 
Het gevolg daarvan is dat granen sterk zijn 
oververtegenwoordigd en dat er nauwelijks 
resten van andere cultuurgewassen zijn 
gevonden.

speelden bedekte gerst en mogelijk 
broodtarwe een rol. Vermoedelijk 
kenden de bronstijdbewoners van De 
Nielt meer cultuurgewassen en andere 
gebruiksplanten, maar daar zijn door de 
matige conserveringsomstandigheden op de 
vindplaats geen resten van teruggevonden. 

speelden bedekte gerst, emmer, pluimgierst, 
broodtarwe, spelt, vlas en mogelijk haver een 
rol. De economie lijkt hiermee een bredere basis 
te hebben gehad dan tijdens de Bronstijd, maar 
dat is schijn. Het grotere aantal aangetoonde 
gebruiksplanten vindt zijn oorzaak zonder twijfel 
in het feit dat uit de IJzertijd vijf maal zoveel 
monsters zijn onderzocht. Uit de samenstelling 
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van het (verkoolde) akkeronkruidspectrum kan 
voorzichtig de conclusie worden getrokken dat 
de akkers op voedselrijke tot matig voedselrijke 
grond waren gelegen.
Tijdens de Romeinse tijd waren gerst, emmer 

belangrijkste granen in de economie. Ook 
werden erwten en mogelijk linzen en haver 
verbouwd. Het akkeronkruidspectrum is vrijwel 
hetzelfde als tijdens de IJzertijd. De gewassen 
werden waarschijnlijk op dezelfde bodemtypen 
verbouwd. Ook de gebruikte agrarische 
technieken waren vermoedelijk dezelfde.
De informatie over de voedseleconomie in 

nabije omgeving tarwe, boekweit, rogge en 
mogelijk gerst werden verbouwd. Omdat dit 
pollen behalve van lokale herkomst ook van iets 

dit beeld mogelijk betrekking op een gebied dat 

11. Zijn er periodes waarin de Nielt niet bewoond dan 
wel in gebruik is geweest? Indien dit het geval is, is 
hiervoor dan een verklaring te geven?
Het terrein van De Nielt is niet continu bewoond 
geweest. De oudste activiteiten gaan terug tot 
in het Mesolithicum. Waarschijnlijk werd het 
terrein in deze periode kortstondig bezocht en 
gebruikt door jagers en verzamelaars. Ook zijn 
er resten teruggevonden uit het Neolithicum 
en de Vroege Bronstijd. In deze periode werd 
het terrein zeker gebruikt, maar moeilijk om 
de aard en de frequentie van dat gebruik goed 
te bepalen. Toch kunnen we voor deze periode 
rekening houden met op zijn minst semi-
permanente bewoning. Hoe lang de periodes 
van bewoning en niet-bewoning zijn geweest is 
niet te bepalen. 
Vanaf de Midden-Bronstijd tot in de Late 
IJzertijd neemt de bewoningsintensiteit toe 
en zal er sprake zijn geweest van zwervende 
erven, waarbij de erven iedere generatie werden 
herbouwd op een nieuwe locatie. Uit het feit 
dat er voor deze lange periode hooguit een 
tiental huizen is gedocumenteerd, blijkt dat in 

sommige fasen misschien sprake was van enkele 
gelijktijdige huizen, terwijl De Nielt in andere 
fasen waarschijnlijk slechts een erf kende of 
zelfs volledig onbewoond was. Wel moet men 
zich realiseren, dat voor de hier besproken 

zullen zijn teruggevonden. In verband met de 
laatstgenoemde onzekerheid en de beperkte 
chronologische resolutie is het daarmee 
helaas niet goed mogelijk om de fases van 
bewoning en verlating enigszins precies te 
reconstrueren. Ook voor de overgangsfase 
tussen de Late IJzertijd en de Romeinse tijd kan 
geen bewoningscontinuïteit worden bewezen op 
basis van de schaarse sporen en vondsten. 
Vanaf de Vroeg-Romeinse tijd tot in de Midden-
Romeinse tijd is De Nielt wel continu bewoond 
geweest. De bewoning is in deze periode 
plaatsvast te noemen, al werden huizen niet 
iedere keer op dezelfde plaats opgericht. Tussen 
ca. 260/270 en 300 n.Chr. was er waarschijnlijk 

periode van discontinuïteit is mogelijk ook nog 
te plaatsen omstreeks het midden van de 4e 
eeuw n.Chr. In dit licht is het interessant dat de 

nog werden gebouwd in de inheems-Romeinse 

3e eeuw n.Chr. In het laatste kwart van de 4e 
eeuw n.Chr., echter, vormen hutkommen en 
het vondstenspectrum een aanwijzing voor de 
aanwezigheid van Germaanse immigranten. 
In de Vroege Middeleeuwen is De Nielt 
onbewoond en mogelijk ongebruikt. Vanaf de 
Volle Middeleeuwen komen weer sporen en 
vondsten voor en lijkt het terrein ononderbroken 
in gebruik te zijn geweest tot op heden. Vanaf 
de bouw van het (hypothetische) stenen huis 

waarschijnlijk permanent bewoond. 

12. Wat is de aard van de verstuiving op De Nielt? 
Kunnen de verstuivingsfasen gedateerd worden, 
onderbouwd door materiaalstudies en OSL-
datering(en)? 
De verstuivingen op De Nielt lijken het gevolg 
te zijn geweest van landgebruik door de mens. 
De toenemende bewoningsintensiteit zal in een 
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kwetsbaar landschap van rivierduinen grote 
gevolgen hebben gehad en winderosie hebben 
veroorzaakt. 
Vanaf ongeveer de Midden-Bronstijd raakte 
het landschap in toenemende mate instabiel 
en vond erosie plaats. Vooral winderosie liet 

uitgebroken ven raakte al in deze zelfde 
periode gevuld met stuifzand dat in fasen 
werd afgezet. In de laatste fase van de Late 
Bronstijd werd een deel van deze opgevulde 
depressie vervolgens weer uitgeblazen om weer 
gefaseerd te worden opgevuld met zand in de 
periode tussen de Late Bronstijd en de eerste 

geassocieerde aardewerk en de OSL-dateringen. 
Op de overgang van de Vroege IJzertijd naar de 
Midden-IJzertijd vond vervolgens grootschalige 
winderosie plaats, waarbij duintoppen en sporen 

opgevuld. Deze erosie is gedateerd op basis van 

sporen. 
Dat de bewoners van De Nielt ook maatregelen 
namen om de winderosie het hoofd te bieden 
blijkt uit de stakenrij die in de Vroege IJzertijd 
in het droge ven is aangelegd. Deze constructie 
diende waarschijnlijk om grootschalige 
verstuivingen te voorkomen of beperken. 

13. Wat zijn de site-formatieprocessen die in De Nielt 
een rol hebben gespeeld? 
De archeologische vindplaats Cuijk-De Nielt is 
ontstaan door een samenspel van culturele en 
natuurlijke processen; de formatieprocessen 
(zie verder ook paragrafen 5.3 en 5.4). Met 
betrekking tot de natuurlijke formatieprocessen 
kunnen hellingprocessen, bodemvorming 
en winderosie worden genoemd. Onder de 
culturele formatieprocessen scharen we 

verstoringen door (latere) activiteiten en de 
archeologische opgraving zelf. 

is winderosie zeker een van de meest 
ingrijpende. Vanaf de Midden-Bronstijd 
speelde dergelijke erosie een rol op De Nielt, 
waarschijnlijk als gevolg van de toenemende 

bewoningsintensiteit. Vooral op de overgang 
van de Vroege IJzertijd naar de Midden-IJzertijd 

perioden verstoord zijn geraakt. Deze erosie 

hoe de vindplaats uiteindelijk in de bodem is 

Ook hellingprocessen hebben een belangrijke 
rol gespeeld, zeker met betrekking tot de 
verspreiding van het vondmateriaal. Vooral 
op de steilere delen van het terrein kan 
vondstmateriaal zijn afgegleden of afgespoeld 
en daarmee vanuit hun primaire context naar 
elders zijn verplaatst. 

wordt door archeologen meestal een 
combinatie verstaan van interne verwering 
en homogenisatie als gevolg van bioturbatie. 
Beide bodemvormende processen hebben ook 

plaatsgevonden en dat betekent dat interne 

zichtbaarheid van sporen. Het is zeker waar 
dat in verbruinde zones de sporen moeilijker 
leesbaar zijn, maar dit is vooral het gevolg van 
een vermindering in contrast en een sterkere 
bioturbatie in vergelijking met de hogere en 
vooral drogere zones. 
Met betrekking tot de culturele 
formatieprocessen kan allereerst bemesting 
worden genoemd. Dit formatieproces is vooral 
van toepassing voor de periode vanaf de 
Romeinse tijd. Doordat vondstmateriaal wordt 
vermengd met mest kan het vervolgens bij 
de bemesting van de akkers verspreid raken. 

van vondstmateriaal over de gehele vindplaats. 
Verder is de intensieve bewoning van het gebied 
gedurende verschillende perioden een belangrijk 
formatieproces, aangezien de hernieuwde 
bewoningsactiviteiten steeds de oudere sporen 
hebben verstoord of vernietigd. Het feit dat de 
vindplaats zo intensief is bewoond gedurende 
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op de wijze waarop wij het bodemarchief 

recentere verstoringen en vergravingen worden 
genoemd, vooral het noordoostelijke deel van 

cultureel formatieproces dat hier genoemd 

hoeveelheid en kwaliteit van de data die worden 

kennis, kunde, ervaring, motivatie en keuzes van 
degene die de opgraving uitvoert. 

Periode Meso- en Neolithicum

* 1. Is er in de afdekking van het pré-Romeinse 

te ontdekken, zo ja, waaruit bestaat die dan en wat 
is de aard ervan? Hierbij dient met name aandacht te 
zijn voor de lithogenese, lithologie, bodemvorming 
en bodemverstoring van de onderscheiden lagen, met 

archeologische resten. In hoeverre is er een ruimtelijke 
variatie in het voorkomen (aantal, diepteligging en 
dikte) en conservering van de diverse ‘lagen’ aanwezig?

de tijd heen aan verandering onderhevig is 

oudere perioden ingegraven vanuit cultuurlaag 
52. Deze vaststelling is in tegenspraak met 
een aantal bevindingen dat is gedaan tijdens 
de vooronderzoeken en de opgraving door 
Becker & Van de Graaf. Zo werd bij het 
laatstgenoemde onderzoek overstuiving als 

kuilen met bronstijdmateriaal onder Romeinse 
wandgreppels. In de bodemopbouw zijn 
echter nergens aanwijzingen gevonden voor 
overstuiving op dit deel van de vindplaats. Wél 
is duidelijk geworden dat veel prehistorisch 
materiaal terecht is gekomen in Romeinse 
sporen. Bij nadere analyse bleken de 
zogenaamde prehistorische kuilen te behoren 
tot de Romeinse structuren waar zij zich onder 
bevonden en zijn ze simpelweg niet op een 
hoger vlak herkend.
De genoemde cultuurlaag 52 is overwegend 
donkerbruin, zwak tot matig siltig en iets 
humeus. Laag 52 kan bodemkundig als 
een begraven A-horizont (Ab) worden 

geïnterpreteerd. De overgang van de cultuurlaag 
naar de eronder liggende Bw- of C-horizont is als 
gevolg van bioturbatie ernstig verrommeld (de 
bioturbatielaag, laag 53). 
De vaststelling dat alle sporen uit de periode van 
het Neolithicum tot de Romeinse tijd zijn toe te
kennen aan één sporenniveau neemt niet 
weg dat er meerdere oude oppervlakken en 
vondstniveaus zijn herkend. De sporen uit de 
genoemde periode zijn echter allemaal gegraven 
op de hogere delen van de vindplaats. In de 

vooral ook sedimentatie plaats gevonden, 
waardoor slechts vondsthoudende lagen konden 
worden onderscheiden. 

2. Zijn er in gebieden met geclusterd neolithisch 
vondstmateriaal aanwijzingen voor sporen en 
structuren uit het Neolithicum? 

structuren uit het Neolithicum in gebieden met 
geclusterd neolithisch vondstmateriaal. Het 
neolithische vondstmateriaal dat wel in sporen 

in terecht gekomen. In het noordwesten van het 
onderzochte gebied springt een concentratie 
aardewerk van het Stein-Vlaardingen-complex 
in het oog. Deze concentratie is evenwel 
niet geassocieerd met gelijktijdige sporen en 
structuren. Ook bij de overige neolithische 
vondsten, en die uit de Vroege Bronstijd, 
ontbreekt dit soort associaties.

*3. Zijn er in de onderscheiden lagen grondsporen 
aanwezig, zo ja, om wat voor sporen gaat het dan? 
Vormen de sporen onderdeel van structuren? Indien 
geen grondsporen worden waargenomen, zijn er dan 
redenen (bijvoorbeeld clusters van vondstmateriaal), 
die wijzen op de aanwezigheid van niet langer zichtbare 
(bijvoorbeeld verbruinde) sporen? Wat zijn de oorzaken 
van eventuele goede of slechte spoorzichtbaarheid?
In laag 52 zijn geen sporen uit deze periode 

aanwijzingen gevonden die er op wijzen dat deze 
sporen niet langer zichtbaar waren als gevolg 
van verbruining. Waarschijnlijk zijn de sporen 
uit het Neolithicum grotendeels verstoord 
door de grootschalige winderosie in de periode 
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van de Vroege IJzertijd en Midden-IJzertijd 
of opgenomen in de cultuurlaag 52 die zich 
vervolgens over het gehele terrein ontwikkelde. 
De latere, intensieve bewoningsactiviteiten 
zullen vele sporen uit eerdere bewoningsfases 
hebben verstoord. 
Met betrekking tot het ven was voorafgaand 

dat de onderscheiden lagen gedurende het 
Neolithicum ontstaan waren. Na verder 
onderzoek bleek dit echter niet het geval te zijn. 
In de Midden-Bronstijd brak het ven uit en werd 
het gedurende de Midden- en Late Bronstijd 
opgevuld in perioden van sterke verstuiving. 
Tijdens de Late Bronstijd werd het echter 
weer uitgeblazen om in de Vroege en Midden-
IJzertijd weer opgevuld te raken met stuifzand 
(zie paragraaf 5.3.3 voor een uitgebreide 
bespreking). In de onderscheiden lagen binnen 
de depressie zijn geen sporen waargenomen. 

gespeeld en de afwezigheid van sporen betekent 
dan ook dat er hier geen sporen zijn gegraven.

* 4. Zijn er in de sporen en lagen anorganische vondsten 
en verkoolde of verbrande organische resten aanwezig? 
Wat is de fysieke kwaliteit, aard en ouderdom van 
de vondsten? Wat is de aard en conservering van de 
organische resten in de sporen en onderscheiden lagen?

kuilen bestaat uit vuurstenen artefacten, 
grind en houtskool. De verzamelde stukken 
zijn individueel goed bewaard gebleven. Het 
genoemde grind is deels gefragmenteerd als 

dit grind goed geconserveerd. Binnen de totale 
vuursteenassemblage is een kleine component 

echter slechts enkele artefacten die verspreid 
over het terrein liggen. 
Uit het Neolithicum zijn er enkel anorganische 
vondsten aanwezig. Deze vondsten bestaan 
uit aardewerk, vuursteen en natuursteen. Het 
aardewerk is sterk gefragmenteerd en werd over 

zekere mate van clustering in de verspreiding 
zichtbaar is, is het onduidelijk of deze clustering 

activiteiten en bewoning in het Neolithicum 
weerspiegelt. Het materiaal is namelijk over het 

Het vuursteen uit deze periode is relatief goed 
bewaard gebleven. Het materiaal is grotendeels 

dateert voornamelijk in het Midden- en Laat-
Neolithicum. 
Op twee fragmenten van stenen bijlen na, is 
het natuursteen niet op typologische gronden 
in te delen in een bepaalde periode. Bij de 
afwezigheid van sporen en structuren die met 
zekerheid tot het Neolithicum gerekend kunnen 
worden, is deze vraag voor het natuursteen dan 
ook niet te beantwoorden. 

5. Wat is de omvang (horizontaal en verticaal) van de 
vindplaats (en), in relatie tot de geo(morfo)logische 

Deze vraag kan worden beantwoord 
aan de hand van de vuursteen- en de 
aardewerkanalyse die betrekking hebben op 
de midden- en laat-neolithische periode. Uit 
de vuursteenstudie is naar voren gekomen dat 
het vuursteenmateriaal een dunne spreiding 
vertoont over de gehele vindplaats. Toch 
kunnen op basis van het verspreidingsbeeld 

de vuursteenverdichtingen in de vakkenclusters 

worden geassocieerd en niet met een historische 

gevormd door vakkencluster 2, waar wel degelijk 
sprake lijkt te zijn van een vuursteenclustering. 
De vuursteenclusters zijn vooral gerelateerd 
aan het westelijke deel van de vindplaats en de 
noordoostelijke en zuidoostelijke zone. Deze 
zones komen globaal overeen met de hoger 
gelegen gebieden binnen de vindplaats. In de 
tussenliggende lager gelegen gebieden gaat 
ook de dichtheid aan vuurstenen vondsten naar 
beneden, net als de dichtheid aan grondsporen.
Op basis van het aardewerk springen vooral 
de zojuist reeds genoemde noordoostelijke 
en zuidoostelijke zone er goed uit. Vooral de 
spreiding in de noordoostelijke zone is relatief 
omvangrijk. 



739
—

Op basis van de materiaalclustering is het 
moeilijk om met enige zekerheid uitspraken 
te doen over omvang van de verschillende 
veronderstelde ‘vindplaatsen’, zeker gezien 
het ontbreken van contemporaine sporen. De 
meest vondstdichte clusters lijken niet groter te 
zijn dan enkele tientallen meters, zo blijkt uit de 

in deze periode beperkt tot de hogere delen van 
de rivierduinen, zo blijkt uit de waargenomen 
verspreidingspatronen. 

6. Hoe moet de aanwezigheid van de vondsten 
(organisch en anorganisch) binnen verschillende lagen 
geïnterpreteerd worden? Zijn de vondsten het resultaat 
van bewoning, beakkering of andere vormen van 
gebruik zoals afvaldumps of een combinatie daarvan; 
wat is de aard van de site(s) en welke activiteiten zijn er 
uitgevoerd?
Vrijwel al het neolithische vondstmateriaal 

verspreiding en samenstelling kunnen 
enkele uitspraken worden gedaan over 
de interpretatie va de assemblage. Op 
basis van het vuursteenmateriaal en het 
aardewerk lijkt er sprake te zijn geweest van 

De Nielt. De aantallen en verspreiding doen 
vermoeden dat deze bewoning echter niet 
permanent is geweest. 
Als gevolg van het ontbreken van duidelijke 
aanwijzingen voor een samenhang met 
permanente bewoning, beakkering en 
begraving, lijkt een interpretatie van de 
vondsten als relicten van kortstondige bewoning 
het meest aannemelijk. Permanent gebruik of 
bewoning van De Nielt is in de strikte zin des 
woords dus discutabel voor het Neolithicum. 
Ook voor begravingen zijn geen aanwijzingen 
met betrekking tot deze periode. 
Op basis van het vuursteenmateriaal kan 
verder nog wel enig inzicht worden verkregen 
in de activiteiten die op De Nielt zijn ontplooid 
gedurende het Neolithicum. De op het 

op een breed scala aan activiteiten. Zo werden 

of bewerken van dierlijk materiaal als huid, 

vlees en vers bot, plantaardig materiaal als 
granen en hout en onbekende activiteiten 
die polish 10 en polish 23 veroorzaken. Ook is 
er een zachte steensoort, zoals barnsteen, 
bewerkt. De gebruikssporen op het vuursteen 
uit de concentratie in het zuidoostelijke deel 
van het onderzoeksgebied zijn vergelijkbaar 
met hetgeen men zou verwachten bij het 
activiteitenspectrum van de Michelsberg-
cultuur.

7. Wat is de ruimtelijke indeling van 
(activiteitengebieden binnen) de site?
Op basis van de sporen, maar met name ook de 
vondsten kunnen globale uitspraken worden 
gedaan over de activiteiten die op verschillende 
plaatsten op De Nielt zijn ontplooid. 
Het eerste activiteitengebied kan worden 
geassocieerd met twee mesolithische (haard)

vondstenspreiding is echter niet herkend. De 

was ingegraven en speelde waarschijnlijk 
een rol bij het verwerken van de jachtbuit en 

Voor verwarming en verlichting zou een 
bovengrondse haard zich beter hebben geleend. 
Mogelijke functies voor de haard waren het 
roosteren van hazelnoten, het roosteren, drogen 
of roken van vlees en het roken of drogen van 
huiden.  Deze laatste mogelijkheid wordt 
onderstreept door het feit dat twee van de 
artefacten die in de haardkuil werden gevonden 
sporen van huidbewerking vertoonden. Bij één 
ervan was zelfs zichtbaar dat er droge huid mee 
bewerkt was. 
Andere activiteitengebieden kunnen globaal 
worden gereconstrueerd op basis van de 
vuursteenverspreiding. Hoewel het vuursteen 
als een dunne deken over de gehele vindplaats 
verspreid is, zijn er verschillende zones met een 
hogere vuursteendichtheid te herkennen. Het 
gaat daarbij vooral om het westelijke deel van 
De Nielt en de noordoostelijke en zuidoostelijke 
rivierduinen. Deze hoger gelegen zones lijken in 
deze periode dan ook intensiever gebruikt te zijn 
dan de overige delen van de vindplaats.  
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De gebruikssporen op de vuurstenen artfacten 
wijzen er op dat zij voor een breed scala aan 

sporen duiden op de verwerking of bewerking 
van dierlijk materiaal (zoals huid, vlees en vers 
bot), alsmede plantaardig materiaal (zoals 
granen en hout). Ook blijkt er een zachte 
steensoort bewerkt te zijn (zoals barnsteen). Het 
gereconstrueerde activiteitenspectrum blijkt 
vooral voor de vuursteen artefacten uit het 
zuidoostelijke deel van het opgegraven terrei 
aan te sluiten bij wat men voor de Michelsberg-
cultuur zou verwachten.

8. Met betrekking tot het Midden- en Laat-
Neolithicum: wat zijn de artefactspectra uit deze 

artefactassemblages binnen het beeld dat we hebben 
van neolithische sites in Zuid-Nederland en het 
rivierengebied en het door Verhart gereconstrueerde 
model van neolithisering (contactnetwerken)?
Het midden- en laat-neolithische 
aardewerkspectrum vertoont algemeen de 
gebruikelijke typologische variatiebreedte, op 
één of twee mogelijke uitzonderingen na. De 
van kerven voorziene randscherven van één pot 
zijn voor Nederlandse begrippen een noviteit, 
indien zij behoren tot het Stein-Vlaardingen-
complex. Hetzelfde geldt voor een randscherf 
met horizontale touwversiering, die verwant is 
aan de noordgroep van de trechterbekercultuur. 
Parallellen uit Nederland zijn onbekend. De 
keramische vondsten van De Nielt werpen 
echter geen nieuw licht op de neolithisering van 
het Maasdal en kunnen niet worden gebruikt 
ter toetsing van Verharts model, waarin aan 
contactnetwerken een cruciale rol wordt 
toebedeeld. Wel vormt de touwversierde scherf 
van De Nielt een aanwijzing voor contacten 
over lange afstand, althans, wanneer dit 
aardewerkfragment inderdaad in verband moet 
worden gebracht met de noordgroep van de 
trechterbekercultuur. 
De vuursteenassemblage uit het Midden- en 
Laat-Neolithicum vertoont een combinatie 
van debitagemateriaal, werktuigen en afval, 
die wijst op de aanwezigheid van één of meer 
activiteitenzones. Het artefactenspectrum 

omvat in de eerste plaats debitagemateriaal. 
Dit wordt geheel overheerst door de toegepaste 
afslagtechniek, waardoor (micro)klingen sterk 
in de minderheid zijn. Ook verfrissingsmateriaal 
komt amper voor, aangezien kernrandpreparatie 
weinig of niet werd toegepast. De kernen 
en knollen geven bewijs van het gebruik van 
lokaal verzameld materiaal. Meestal zijn 
het kleine, gerolde knollen uit grindrijke, 

Nederland. Dit dagelijkse debitagemateriaal, 
vervaardigd op kleine, lokaal verzamelde 
knollen en geproduceerd met een ad hoc 
debitagetechniek, werd aangevuld met 
importstukken uit zuidelijke gesteenten. Het 

werktuigen, vaak vervaardigd uit gemijnde 
Rijckholt-vuursteen, die als afgewerkt product 
naar de vindplaats op De Nielt zijn gebracht. 
Ook zijn enkele stukken debitagemateriaal uit 

Ook in het vuurstenen werktuigenspectrum is 
de tweedeling binnen de vuursteentechnologie 
duidelijk zichtbaar. De meeste werktuigen 
zijn geretoucheerde stukken en schrabbers 
van beperkte afmetingen, hoewel ook 
enkele macrolithische stukken voorkomen. 
Het spectrum bestaat verder uit een kleine 
hoeveelheid boren, microspitsen, neolithische 
pijlpunten, spitsklingen, fragmenten van 
gepolijste bijlen en enkele klopstenen. 
Artefacten met zichtbare gebruikssporen 
en bipolair bewerkte stukken, waaronder 
versplinterde stuken, komen ook regelmatig 
voor. De vuursteenassemblage van Cuijk-De 
Nielt vertoont sterke gelijkenissen met andere 
sites in Zuid-Nederland en het rivierengebied 
zoals bijvoorbeeld Hekelingen III, Het Vormer bij 
Wijchen
en Schipluiden, maar in mindere mate ook met 
Boog C-Noord en De Bogen bij Meteren.
Het vuursteen wijst op een gebruik voor 
een breed scala aan activiteiten. Zo werden 

of bewerken van dierlijk materiaal als huid, 
vlees en vers bot, plantaardig materiaal als 
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granen en hout en onbekende activiteiten 
die polish polish 23 veroorzaken. Ook is 
er een zachte steensoort, zoals barnsteen, 
bewerkt. De gebruikssporen op het vuursteen 
uit de concentratie in het zuidoostelijke deel 
van het onderzoeksgebied zijn vergelijkbaar 
met hetgeen men zou verwachten bij het 
activiteitenspectrum van de Michelsberg-
cultuur. 

geen informatie opgeleverd over het vroegste 
contact tussen jagers-verzamelaars en de 
eerste boeren. Aangezien het aantal artefacten 
uit het Mesolithicum zeer beperkt is, en 

mogelijk dat De Nielt in het Vroeg Neolithicum 
A en B niet bewoond is geweest. Pas vanaf 
het Midden-Neolithicum A is de vindplaats 
intensief gebruikt en zien we de eerste sporen 
van een boerengemeenschap. Het geleidelijke 
neolithiseringsproces is tegen die tijd echter al 
bijna geheel voltrokken.
Verder kunnen nog wel twee stenen bijlen 
zonder dateerbare context worden genoemd. 
De oudste bijl dateert uit de periode tussen 
het Vroeg-Neolithicum B en het Midden-

met spitse top. De tweede bijl behoort tot de 

*9. Is er op basis van de vondsten een chronologie te 
ontdekken in de gelaagdheid? Wordt het verschil in 
ouderdom op grond van de typochronologie van de 

dateringen zoals OSL en C14? 

was de verwachting dat de lagen in de depressie 

waren; dat bleek echter niet het geval te zijn. In 
de Midden-Bronstijd lag er op deze plaats een 
ven. Nadat het ven was uitgebroken, werd het 
in perioden van sterke verstuiving opgevuld 
gedurende de Midden- en Late Bronstijd. Tijdens 
de Late Bronstijd werd het weer uitgeblazen 
om in de Vroege en Midden-IJzertijd weer 
opgevuld te raken met stuifzand. Binnen de 
opvullingslagen is een aantal monsters genomen 

ten behoeve van OSL-datering. De resultaten 
van de OSL-monsters bevestigen het hierboven 
geschetste beeld (zie paragraaf 5.3.3, tabel 5.2 en 
bijlage 4). 

de vindplaats (de afdekkende lagen 50 t/m 53; 
zie hoofdstuk 5 voor een discussie) kan op basis 
van het vuursteenmateriaal worden gesteld dat 
er geen typologische verschillen vastgesteld 
worden tussen de diverse lagen die op de 
vindplaats aanwezig zijn. Dit is deels gerelateerd 
aan de dunne vondstspreiding, maar ook aan de 
vele grondsporen die het materiaal verstoord 
hebben. 

chronologisch te kunnen duiden. Om deze 
reden is middels een steekproef van gezeefde 
‘esdekvakken’ gekeken naar de vondsten die 
in de verschillende lagen voorkomen. Deze 
steekproef bevestigt het vermoeden dat de 
cultuurlaag 52 als zodanig gefunctioneerd 

aardewerk uit de prehistorie, Romeinse tijd 
en enkele scherven uit de Middeleeuwen. Het 
ontbreken van aardewerk uit de Middeleeuwen 

intrusief materiaal moeten worden beschouwd. 
Daarnaast blijkt het aandeel aardewerk uit 

steekproef ondersteunen dus ook de hypothese 
dat de sedimentatie van de Beerse Maas op 

n.Chr. Deze sedimenten bleven beakkerd tot het 
recente verdwijnen van de boerderij De Nielt.  

*10. In hoeverre kunnen de dateringen van de 
afdekkingen gerelateerd worden aan de prehistorische 
en/of Romeinse bewoning of andere vormen van 
landgebruik op de Nielt? Kunnen er dynamische fasen 
(bijv. verstuivingen) en stabiele fasen (bodemvorming) 
onderscheiden worden, zo ja, zijn die ook in de tijd te 
plaatsen?
De grootschalige verstuiving waarvoor op De 
Nielt aanwijzingen zijn gevonden hadden plaats 
als gevolg van de toenemende intensiteit van 
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bewoning en gebruik. Al vanaf het Neolithicum 
oefende de mens zijn invloed uit en blijkt 
De Nielt continu onderhevig te zijn geweest 
aan erosie. Belangrijke landschapsvormende 
gebeurtenissen vonden plaats in de Midden-
Bronstijd (de opvulling van het droge ven met 
stuifzand), de Late Bronstijd (de uitblazing 
van het ven) en de Vroege en Midden-IJzertijd 
(grootschalige winderosie van het gehele terrein)
(zie paragraaf 5.3.3 voor de beschrijving van deze 
gebeurtenissen). Ook voor de periode tussen 
de Midden-IJzertijd en de Romeinse tijd zijn er 

zij het op kleinere schaal. 

Mogelijk was deze nivellering deels het gevolg 
van de intensieve bemesting en bewerking van 
de akkers. De verspreiding van vondstmateriaal 
uit deze periode kan inderdaad wijzen op 

*11. Kunnen er op grond van de aard en inhoud van 
de verschillende lagen en de omringende bewoning 
en landgebruik conclusies getrokken worden over het 
ontstaan van de lagen? Gaat het hier om een lokaal, 
regionaal of mogelijk extraregionaal verschijnsel?

opgevuld zijn ontstaan door een combinatie van 
hellingprocessen en verstuiving. Het gaat daarbij 
om lokale verschijnselen. Dit betekent dat de 

bij de vorming van deze lagen, verband houden 
met ontwikkeling op De Nielt. Algemeen kan de 
toenemende verstuiving worden geassocieerd 
met toenemende (bewonings)activiteiten op De 
Nielt en afnemende vegetatie. 

van de vindplaats (de afdekkende lagen 50 
t/m 53; zie paragraaf 5.4) kunnen uitspraken 
worden gedaan over het ontstaan de van de 
respectievelijke lagen. Laag 52 kan worden 
geïnterpreteerd als een cultuurlaag die over 
het gehele terrein is gevormd in de periode 
na de Midden-IJzertijd. In deze laag zijn delen 
van sporen en vondsten uit alle perioden tot 
en met de Middeleeuwen terecht gekomen. 
Laag 53 vormt de sterk verrommelde overgang 

tussen deze cultuurlaag en de Bw- of C-horizont 

basis bestaat uit de sedimenten van de Beerse 

bouwvoor is, als gevolg van bemesting, iets 

*12. In hoeverre is de voorgestelde methode van 
veldonderzoek (zie hoofdstuk 4) geschikt om de 
benodigde gegevens te verzamelen om bovenstaande 
vragen op te lossen?
De voorgestelde onderzoeksmethode is 
gebaseerd op de veronderstelling dat de 
onderzochte lagen een oorsprong hadden in het 
Neolithicum en een gesloten context vormden. 
Tijdens het onderzoek bleek dit echter niet het 
geval te zijn, zodat de voorgestelde methode 
dan ook niet geschikt bleek. 

Het zandlandschap is dermate complex, en 
de sedimentaire structuren dermate subtiel, 

-diepte zicht verkregen kon worden op de 
bodemopbouw, zo was de overtuiging. Het 

verkregen in het terrein ondersteunt deze 
overtuiging. In antwoord op de vraag kan dus 
gesteld worden dat het belangrijk is om in dit 

documenteren.
Voor de verzamelwijze van vondsten 
is geconcludeerd dat de verschillende 
opgravingstechnieken die zijn toegepast 
resulteren in verschillen in het informatiegehalte 

het handmatig verzamelen van vondsten, al dan 
niet tijdens het aanleggen van het vlak of tijdens 

omvat het handmatig opschaven van de 

techniek is het aanleggen van zeefvakken (5 x 
5 m of 2 x 2 m) die hier en daar geïsoleerd zijn 
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en laatste techniek is het aanleggen van kleine 
zeefvakken (50x50 cm, gezeefd over 3 mm), 

Met betrekking tot het vuursteenonderzoek is 
duidelijk dat de zeefvakken exponentieel meer 
vuurstenen artefacten hebben opgeleverd dan 
de omliggende, handmatige opgegraven vakken. 
Het mag dus duidelijk zijn dat een groot deel van 
de vuursteenassemblage niet is verzameld. Het 
opgraven van een groter deel van het aanwezige 
vuursteenmateriaal had mogelijk toegelaten het 
materiaal gedetailleerder te kunnen dateren, 
aangezien dan meer werktuigen en andere 
diagnostische artefacten beschikbaar zouden 
zijn geweest. Voor het bepalen van afzonderlijke 

van 5 x 5 m echter nog steeds niet de gewenste 
resolutie; wel levert het meer materiaal op dan 
het handmatig opgraven van vakken van 5 x 5 m.
Anders is het gesteld met de kleine 

en 49. Het is enkel op dit detailniveau dat 
verschillende activiteitenzones binnen een 
vuursteenassemblage gelokaliseerd kunnen 

de vakken van 5 x 5 m, het resultaat dat ook de 
allerkleinste vuurstenen fragmenten, die een 
groot deel van het materiaal kunnen uitmaken, 
verzameld worden. Het zijn deze allerkleinste 
vuurstenen fragmenten, de splinters of chips, die 
van groot belang zijn bij de ruimtelijke analyse 
van in situ vuursteenassemblages.
Concluderend kan gesteld worden dat de 
geïsoleerd aangelegde zeefvakken duidelijk 
aantonen dat er veel vuurstenen artefacten 
over het hoofd gezien zijn in de vakken waarin 
handmatig is verzameld. Hoewel het totaal aantal 
opgegraven vondsten toelaat de assemblage 
ruim te dateren, zou het gebruik van meer 
zeefvakken meer aanknopingspunten hebben 
opgeleverd omtrent de datering en culturele 
toewijzing van het materiaal (meer diagnostische 
stukken, meer culturele markers). Al met al is 
het aantal van 2.056 vuurstenen artefacten een 
lage opbrengst voor een opgravingsterrein van 
8,4 hectare. Tevens is de resolutie van vakken 
van 5 x 5 m niet toereikend om afzonderlijke 
activiteitenzones binnen vuursteenassemblages 

te onderscheiden. Daarvoor zijn vakken van 50 x 
50 cm noodzakelijk. 

Periode Bronstijd-Vroege IJzertijd

1. Het plangebied omvat onder andere een uitgestrekt 

Bronstijd. Bronstijdsporen- en scherven zijn verspreid 

hectare. Waar waren precies de Bronstijd- (en IJzertijd-
erven) gelokaliseerd? Welke spoortypen bevinden zich 

De erven uit de Midden-Bronstijd bevonden zich 
waarschijnlijk op de zuidoostelijke en westelijke 
rivierduintoppen. Van de erven zijn echter 
nauwelijks sporen teruggevonden. Slechts 

Midden-Bronstijd. Negen kuilen hebben steile 
wanden en een vlakke bodem en worden als silo 
of voorraadkuil geïnterpreteerd. Andere kuilen 
werden waarschijnlijk gebruikt als afvalkuil.
Voor de Late Bronstijd kunnen drie dicht bij 

een erf worden geassocieerd, hoewel verdere 
contemporaine sporen ontbreken. De kuilen 

van de kuilen kan mogelijk als haardkuil worden 
geïnterpreteerd. Bij een andere kuil gaat het 
waarschijnlijk om een opslagkuil. 
Gebouwsporen uit de Vroege IJzertijd zijn 

en de noordelijke rivierduin. Op de westelijke 
rivierduin zijn verder nog verschillende kuilen 
uit deze periode gedocumenteerd. In totaal 

en zeventien kuilen met zekerheid in de Vroege 
IJzertijd worden gedateerd. Indien bijgebouw 

ondanks de aanzienlijke onderlinge afstand van 
50 m, wellicht deel uitgemaakt van eenzelfde erf. 
Dit erf lag op de zuidoostelijke rivierduin. Het 
huis was hoger gelegen dan het bijgebouw. De 
gedocumenteerde kuilen liggen algemeen langs 
de randen van de rivierduinen. Hun functies zijn 
divers. Het aantal afvalkuilen is toegenomen 

aardewerk beklede haardkuil.
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Blokken komt overeen met de situatie 

binnen het landschap, c.q. welk landschappelijk 
gebruik/inrichting/beïnvloeding is er in deze periode 
waarneembaar? 
Voor de Bronstijd kunnen op basis van 
kuilen enkele hypothetische erven worden 
‘gereconstrueerd’. Slechts uit de Vroege IJzertijd 

gedocumenteerd. Op de zuidoostelijke rivierduin 
is een erf gelegen dat bestaat uit tenminste een 
huis en een bijgebouw. 
Geredeneerd op basis van parallellen kan er 
op De Nielt goed sprake zijn geweest van het 
model van de ‘zwervende erven’.  Het is goed 
mogelijk dat de bewoners de verschillende 
rivierduinen in bepaalde fasen hebben verlaten 
om dan na verloop van tijd, wellicht enige 
generaties, weer terug te keren.
Geredeneerd op basis van het huis uit de Vroege 
IJzertijd kan worden gesuggereerd dat de huizen 
op de hogere delen van de rivierduinen lagen, 
terwijl bijgebouwen en kuilen een wat meer 
perifere en lagere ligging hadden. 

3. Welke activiteiten zijn binnen individuele 
vindplaatsen uitgevoerd en wat is de verdeling daarvan 

De sporen die met zekerheid in deze periode 

deze sporen zijn geen uitspraken te doen over de 

zij al dan niet hebben behoord. Het aardewerk 
wijst op enkele activiteiten die gebruikelijk zijn in 

en de Vroege IJzertijd. In de eerste plaats de 

van het briquetage-aardewerk kan worden 
aangenomen dat het uit West-Nederland is 
aangevoerd. Al het ‘gewone’ aardewerk moet 
dus lokaal zijn geproduceerd. Dit aardewerk is 
voornamelijk gebruikt voor opslag en bereiding 
van voedsel, waarbij in de Vroege IJzertijd 
voor een aanzienlijk deel ook een functie als 
tafelwaar waarschijnlijk is. Van aardewerk met 
geperforeerde bodem, waarvan op De Nielt 

aangenomen dat het gebruikt is bij de productie 

van kaas. Ook het onderzoek naar de keramische 

objecten verband houdt is spinnen en weven 
en dus het maken van kleding voor alledaags 
gebruik. Vanaf de Midden-Bronstijd was er 
op De Nielt sprake van nijverheid als wol- of 
vlasbewerking met behulp van spinklossen. 
Voorts kan, met enige terughoudendheid, voor 
de Bronstijd ook het weven van kleding en ander 

geheel uit te sluiten dat de gewichten van De 
Nielt die als weefgewichten zijn geïnterpreteerd 
eigenlijk als netverzwaring gediend hebben. 
Bronstijdweefgewichten zijn immers relatief 
zeldzaam. 
Het natuursteen wijst in de richting van 
huishoudelijke en agrarische activiteiten op 

maalstenen, slijpgereedschap, aambeelden 
en klop- en wrijfstenen vertegenwoordigd. De 
ruimtelijke spreiding ervan is sterk gerelateerd 

sikkels en het mes. Uit de Vroege IJzertijd 
dateert een ijzeren sikkel.
Concluderend kan gesteld worden dat de 
activiteiten wijzen op een zelfvoorzienende 
bestaanswijze op huisniveau. De objecten, die 
bestaan uit landbouwgereedschap, wijzen op 
agrarische activiteiten. Verder werd voorzien 
in eigen kleding, werd voedsel bereid, en 
aardewerk vervaardigd. Het metaal, het 
natuursteen en de zoutcontainers wijzen erop 
dat ook objecten van (ver) buiten de woonplaats 
werden verkregen.

4. Is er sprake van specialisatie van activiteiten? Tevens: 
wat is het niveau van (agrarische) zelfvoorziening en is 
er eventueel sprake van overproductie en/of import?
Zoals hierboven reeds gesteld, was de 

Agrarische productie was de belangrijkste 
bestaansbron, waarbij deze productie vooral 
plaatsvond op huisniveau. Uit de speciale 
deposities van landbouwgereedschap, zoals de 
bronzen en ijzeren sikkels, blijkt dat akkerbouw 
zeker een belangrijke rol speelde. Juist de 
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objecten die verband hielden met de oogst 
hadden een belangrijke symbolische waarde. 
Deze objecten waren geïmporteerd, net zoals 
het zout en het natuursteen. Waarschijnlijk 
zullen zij door middel van ruilhandel verkregen 
zijn. Mogelijk werden landbouwgewassen, vee 
of kleding in ruil aangeboden.  

grafveld) als extern (tussen verschillende vindplaatsen)?
Voor deze periode zijn er geen aanwijzingen 
voor interne of externe sociaal-economische 

6. Op het terrein zijn verschillende bronzen voorwerpen 
gevonden die dateren uit de Midden- en/of Late 
Bronstijd. Wat betekent de aanwezigheid van deze 

verhoudt zich dit patroon met wat uit de wijdere regio 
bekend is?
In totaal zijn zes bronzen voorwerpen gevonden 
die uit de Midden- en Late Bronstijd dateren. 
Als eerste zijn dit drie losse vondsten, te weten 
een speerpunt, een priem en een fragment van 
een bijl. Deze vondsten zijn geïnterpreteerd als 
objecten die gerelateerd zijn aan de gelijktijdige 

ontdekt uit deze periode, wijst de verspreiding 
van het bronstijdaardewerk wel op intensieve 
bewoning. Naast de drie losse vondsten 
werd in werkput 37 een verspreid bronsdepot 

is uit werkput 37, is deze niet tot het depot 
gerekend. Van de objecten kon niet vastgesteld 

stellen of bij één of twee gelijktijdige erven 
überhaupt wel sprake is van een rand van een 

bijzondere depositie die gerelateerd is aan 

bijzonder sikkels, zijn ook bekend van andere 
bronstijdopgravingen, zoals Geldermalsen-

 Zie 
voor bijzonderheden over de metalen uit de 

7. Er zijn op De Nielt diverse perioden uit de Bronstijd 
vertegenwoordigd. Biedt dit de mogelijkheid voor 
het opstellen van een regionale typochronologie? 
Zo ja, maak een plan voor de uitvoering en stel deze 
typochronologie op.
Helaas kunnen aan de hand van de vondsten uit 
het Neolithicum en de Vroege Bronstijd geen 
typologische en chronologische kennislacunes 
worden opgevuld. Dit is het gevolg van drie 

-De over het algemeen sterk gefragmenteerde 
staat van het aardewerk, waardoor de complete 

kan het aardewerk bijvoorbeeld niet bij aan het 

Dit geldt niet alleen voor de Bronstijd, maar 
ook voor bijvoorbeeld het Stein-Vlaardingen-
aardewerk.
-Hoewel de meeste vondsten uit lagen 
stammen, blijkt daaruit geen duidelijke 

zijn, zijn niet geassocieerd met chronologisch 
diagnostische artefacten.

Hoewel aardewerk uit de Midden- en Late 
Bronstijd relatief goed vertegenwoordigd is, 
hebben de geanalyseerde contexten te weinig 
nieuwe data opgeleverd voor het opstellen van 

worden gedaan op absolute dateringsmethodes 
voor de vondstrijke contexten. Anderzijds 
hebben de complexen uit de Bronstijd te weinig 
exemplaren opgeleverd die bruikbaar zijn voor 
een degelijke en volledige typochronologie. 
Het bronstijdaardewerk van De Nielt past zeer 
goed in het bestaande beeld dat bij eerdere 
onderzoeken te Cuijk en Wijchen is opgetekend, 
en kan worden beschouwd als een uitbreiding 
van de bestaande dataset.  
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Eigenblok lijkt een gebruikte sikkel 

achtergelaten bij de ingang van een 

vondst is geïnterpreteerd als 

8. De Bronstijd lijkt goed vertegenwoordigd in het 
aardewerkcomplex, het overige artefactspectrum en de 
sporen. Wat zegt dat over het gebruik van De Nielt in 
de Bronstijd door de eeuwen heen? Zijn er perioden van 
continuïteit in de bewoning? Hoeveel bewoningsfasen 
zijn aantoonbaar en hoe verhoudt zich dit tot de bekende 
gegevens uit het noordoosten van het Land van Cuijk?
Uit de Vroege Bronstijd zijn op De Nielt slechts 

dateert een klein deel van het vuursteen in deze 
periode. Hoewel we weinig gegevens hebben 
over deze periode, veranderde de samenleving 
waarschijnlijk niet veel ten opzichte van het 
Laat-Neolithicum.  Gezien het geringe aantal 
vondsten en het ontbreken van sporen werd De 
Nielt niet intensief gebruikt.  
Voor de Midden-Bronstijd is de situatie 
wezenlijk anders. Hoewel niet veel sporen zijn 

betrekkelijk groot. Verspreid over de gehele 

was onversierd en kan niet scherper dan in de 

Het aardewerk uit de Midden-Bronstijd is goed 
vergelijkbaar met dat van vindplaatsen in de 
regio, waaronder Cuijk-Groot Heiligenberg.
Het aardewerk dat met zekerheid in de 
Midden-Bronstijd dateert en uit ‘schone’ 

soms slechts enkele goed bewaarde scherven, 
maar zoals reeds hierboven beschreven, zijn uit 
een aantal kuilen aanzienlijke hoeveelheden 
aardewerk geborgen. De sporen met aardewerk 
uit de Midden-Bronstijd zijn vooral gesitueerd 
in de zuidelijke en westelijke delen van het 
plangebied. In het westelijke deel is een cluster 

clusters zijn waarschijnlijk gelokaliseerd op 

Aangezien er geen gebouwen
uit de Midden-Bronstijd zijn herkend, kon echter 
geen van de sporen worden gekoppeld aan een 

In het geval van aardewerk dat niet nader 
te dateren is dan in de Bronstijd, gaat het 
waarschijnlijk voor het grootste deel eveneens 
om vaatwerk uit de Midden-Bronstijd. Dit 
aardewerk is verspreid over het hele plangebied, 

periode waarschijnlijk een groot deel van het 
plangebied besloeg. 
De contexten waaruit Late-Bronstijdaardewerk 
is verzameld liggen grotendeels in het zuiden 
van het plangebied, met een kleine cluster 
van drie kuilen in het zuidwestelijke deel 

contexten kon worden gekoppeld aan een erf of 

Op basis van bovenstaande waarnemingen kan 
worden gesuggereerd dat De Nielt zowel in de 
Midden- als de Late Bronstijd zeker bewoond is 
geweest. Gezien het ontbreken van duidelijke 
associaties met gebouwen, alsmede de 
beperkte chronologische resolutie is het echter 
niet mogelijk om perioden van continuïteit of 
discontinuïteit te reconstrueren. Waarschijnlijk 
zwierven de erven in deze periode door het 
landschap, waarbij periodes van bewoning en 
verlating elkaar afwisselden.  
Naast aardewerk dateert mogelijk ook een 
fractie van het vuursteen nog in de Bronstijd.  
In elk geval geldt dat voor een depositie van 
een paar bronzen sikkels en een mes, gedateerd 

in de Late Bronstijd. De voorwerpen zijn niet 
meer in de oorspronkelijke context maar dicht 
bij elkaar gevonden. Mogelijk gaat het om een 
rituele depositie op een erf.

als de zojuist genoemde depositie. Hoewel 
speerpunten doorgaans niet op erven worden 

uitgesloten.  Sporen op onze speerpunt wijzen 
erop dat het voorwerp voorafgaand aan de 
depositie een tijd in gebruik is geweest.  Onder 

een rand- of hielbijl uit de Midden-Bronstijd. 
Ook deze objecten ondersteunen het beeld 
dat De Nielt gedurende de Midden- en Late 
Bronstijd bewoond is geweest. 
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  Voor een overzicht van de intentionele 

9. Genereer kaarten van de diverse fasen en erven in de 
Bronstijd en Vroege IJzertijd zodat een opeenvolging 
door de tijd en het landschap heen getoond wordt. 

Periode IJzertijd-Romeinse Tijd

1. Is er sprake van verlatingsdeposities en/of overige 
deposities in structuren? Waar bestaan zij uit? 

Uit de Midden- en Late IJzertijd zijn enkele 
vondstrijke contexten aan te duiden als 
intentionele deposities met een ritueel 
karakter.  Zo zijn uit de Midden-IJzertijd 
twee opvallende depots met verbrand 

verdwenen. In beide gevallen is het aardewerk 
volledig verbrand en in één kluit in het paalgat 

Late IJzertijd. Dit aardewerk is eveneens volledig 
versinterd en is bovendien gedeponeerd samen 
met enkele andere verbrande artefacten. Helaas 
kon ook deze kuil niet worden gekoppeld aan 

er sprake van drie andere bijzondere deposities 
die allen in de Midden-IJzertijd kunnen worden 

van huis 8096. Uit deze kuilen is, per context, 

daarbij om minstens 30 MAI per context, forse 

en minstens één complete pot. Bovendien zijn 
uit twee van de drie kuilen complete keramische 
voorwerpen verzameld. Deze complexen 

secundair verhit aardewerk, en voldoen dus niet 
aan de criteria die door Van den Broeke voor 

 
Toch hebben ze er, gezien de inhoud, alle schijn 
van meer te zijn dan simpele afvalkuilen, zeker 
in vergelijking met het gros van de overige 
vondstrijke contexten uit de Midden-IJzertijd. 
Om meer inzicht te krijgen in de aard van deze 
deposities, is echter een grotere dataset nodig 
uit de regio.

In alle geanalyseerde Vroeg-Romeinse 
structuren zijn complete handgevormde 

zijn gedeponeerd, is echter niet te achterhalen. 
In de Augusteïsch-Tiberische kuil 26043 is 
een nagenoeg complete handgevormde pot 

kuil 26048 is compleet aardewerk gedeponeerd. 

gedateerd kan worden dan in de Vroeg-
Romeinse tijd, bevat wederom een compleet 
handgevormd potje. Huis 8068, met kelderkuil, 
(te dateren tussen ca. 30 en 70 n.Chr.) bevat in 

handgevormde pot die reeds in het veld is 

echter uit elkaar gevallen in kleine fragmenten 
en kon niet meer gereconstrueerd worden. 
Voor de Midden-Romeinse tijd zijn twee 

Zo werd in de middenstijl van huis 8032 een 
Rijnlandse, geverfde beker van het type Stuart 2 

in het 

Verder is in een kuil, die is ingegraven in 
één van de hoeken binnen dit huis, een 

in een complete beker en afgesloten is met 
een onthoofde omgekeerde kruik. Naast het 

belangrijke aanwijzingen. In dit hoofdgebouw 

uit fragmenten van een levensgroot beeld. Het 
beeld is in kleine stukjes geslagen, zodat het 
geschikt was om omgesmolten te worden. Naast 
dit bronsdepot werden in hetzelfde gebouw 
de muntschat gevonden en een haardplaats 
gedocumenteerd. Het gedeelte van het 
gebouw waar deze vondsten werden gedaan, is 
geïnterpreteerd als werkplaats. De muntschat 
kan gedateerd worden rond ca. 260 n.Chr. 
In het vroeg 4e-eeuws huis 8022 lag een 
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andersoortige bijzonder depot. In een kelderkuil 
werd namelijk een ijzeren haardrooster 

zijn. Mogelijk is dit de voorraad grondstof voor 

weefgewichten. Op het rooster zouden dan de 
uit klei vervaardigde objecten gehard (gebakken) 

echt een verband bestaat tussen het rooster en 
de klei kan echter niet worden bewezen. De klei 
zou eventueel ook gebruikt kunnen zijn voor 
de reparatie van lemen gebouwwanden (zie 

Verder zijn in vijf geanalyseerde Laat-Romeinse 
structuren nagenoeg complete voorwerpen 

voetkommen (hutkom 9003 en kuil 26053), 
een terra sigillatakom van het type Chenet 320 
(kuil 26046) en een handgevormde pot met 
bloedversiering (kuil 26050).

en 9003 kunnen rond 400 n.Chr. of in het begin 
van de 5e eeuw n.Chr. gedateerd worden. Het 

Dit geldt ook voor hutkom 9004, waar geen 

en alle rond 400 n.Chr. abrupt zijn verlaten. 
De complete voetkom uit kuil 26053 kan ook 
omstreeks 400 n.Chr. worden gedateerd. De 
handgevormde pot met bloedversiering en de 

kunnen echter niet nauwkeuriger gedateerd 
worden dan in de 4e eeuw n.Chr. De kom Chenet 
320 uit kuil 26046 dateert tussen 330 en 450 
n.Chr. Ook voor deze kuilen is zeer waarschijnlijk 
sprake van speciale deposities, waarvan de 

kuilen, al dan niet in combinatie met andere 
aanwijzingen voor het speciale karakter van de 

 

2. Welke perioden zijn in het IJzertijdaardewerk 
vertegenwoordigd? Wanneer doet het briquetage-
aardewerk zijn intrede in het aardewerkspectrum? 
Kan de verspreiding gerelateerd worden aan bepaalde 
erven? 
In het aardewerkspectrum zijn de Vroege, de 
Midden- en de Late IJzertijd vertegenwoordigd. 
Op basis van aantal en gewicht dateert het 
overgrote deel van het aardewerk in de tweede 

depositiegebruiken en niet perse met de 
omvang van de bewoning.
Het vroegste briquetage-aardewerk bestaat 
uit de zogenaamde gootjes die omstreeks de 

kuilen uit deze periode (kuilen 25032, 26005, 
26022, 26036 en 26038). Deze kuilen kunnen 

betekenen dat zij niet oorspronkelijk wel op of 
nabij een erf hebben gelegen. 

3. Was er een Romeins huis met (gedeeltelijk) 
pannendak op plaats waar tijdens het AAO een cluster 

de omvang van het complex? 
Op basis van het verzamelde materiaal en het 

gebaseerd op het gehele onderzoeksterrein, is 
het niet waarschijnlijk dat er sprake is geweest 
van één of meerdere huizen met een (al dan 
niet gedeeltelijk) pannendak. De tijdens het 

concentratie van 72 fragmenten tegulae/ 

moeten deze fragmenten eerder als restanten 
van een vloertje worden beschouwd. Wat wel 
opmerkelijk is dat tijdens de opgraving deze 
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, 
maar komt overeen met Oss-Westerveld (38,5 
kg) . Concluderend kunnen we stellen dat de 
hoeveelheid keramisch bouwmateriaal te gering 

gestaan. De aanwezigheid van dakpanmateriaal 
kan alternatief worden verklaard als hergebruikt 
materiaal. 

4. Indien sprake is van primair gebruik van de 
bouwkeramiek, wat was dan de functie dan wel 
aard van het gebouw? Zo nee, waarvoor is het 
bouwmateriaal dan waarschijnlijk gebruikt? Welke 
aanwijzingen zijn daarvoor aanwezig?

bouwmateriaal is dermate klein dat 
de aanwezigheid van een pannendak 
onwaarschijnlijk is. Dakpanmateriaal werd 
op grote schaal secundair gebruikt. Indien er 
sprake is van primair gebruik, is slechts het 
onbruikbare afval achtergebleven en zijn de 
overige dakpannen naar elders getransporteerd. 
Aanwijzingen voor hergebruik zijn de twee 
randfragmenten waarvan de rand is weggekapt. 
Afgezet tegen de totale hoeveelheid materiaal 
zijn deze aanwijzingen echter op zijn minst 
summier te noemen. Mortelresten zijn niet 

ook zijn hergebruikt om vloeren te maken. 
Daarvoor is het overigens niet nodig de 
randen af te kappen, aangezien de tegulae 
ook kunnen worden omgedraaid voor dit doel. 
De concentratie keramisch bouwmateriaal, 

veldonderzoek in sleuf 3, bestond uit 72 
fragmenten tegulae en imbrices, vermengd 

mogelijk als werkvloertje gediend voor de 
werkplaats in huis 8022. 

5. Kan aan de hand van het aardewerkcomplex 
continuïteit vanuit de IJzertijd tot in de Romeinse tijd 
vastgesteld worden, of is er op basis van het aardewerk 

Zijn er gidsartefacten aanwezig die een ononderbroken 
bewoning tussen IJzertijd en Romeinse tijd doen 

bevroeden? Te denken valt aan Keltische munten, 
glazen armbanden en bepaalde vroege Romeinse 
importen. 

weinig aanwijzingen voor continuïteit vanuit de 
IJzertijd tot in de Romeinse tijd. Wel werd in kuil 

waarvan de kenmerken wijzen op een ruime 

worden. 
Hoewel aan de gehele IJzertijd slechts negen 
metalen objecten toegewezen konden worden, 
zijn zowel de Vroege, Midden- als de Late 
IJzertijd vertegenwoordigd. Ook kunnen enkele 

 aan de Vroeg-Romeinse 
tijd toegewezen worden. Op basis van deze 
schaarse vondsten kan echter geen continuïteit 
in bewoning tussen de IJzertijd en Romeinse 
tijd worden verondersteld. De metaalvondsten 
zouden immers net zo goed de kortstondige 
bewoning van een zwervend ijzertijderf kunnen 
weerspiegelen. Daarnaast is het mogelijk dat de 
Vroeg-Romeinse vondsten pas dateren vanaf 

Ook op basis van het geringe aantal 
glasvondsten is het onmogelijk om enige vorm 
van bewoningscontinuïteit aan te tonen. Hoewel 
enkele fragmenten glas zeker in de Late IJzertijd 
gedateerd kunnen worden, kan een aangesloten 
bewoningsperiode tot in de Romeinse tijd niet 
worden vastgesteld. Daarvoor is het aantal 
glasvondsten te gering
Concluderend kan worden gesteld dat 
continuïteit tussen de Late IJzertijd en Romeinse 
tijd op basis van het vondstmateriaal niet kan 
worden uitgesloten, maar ook niet kan worden 
aangetoond. 

6. In het archeologische bestand van De Nielt zijn 
twee gebouwclusters herkend, één westelijke en één 
oostelijke (laatstgenoemde is grotendeels verstoord). 
Beschrijf aan de hand van de materiële cultuur de 

Is er op basis van het aardewerkcomplex en het 
vondstenspectrum sprake van bewoningscontinuïteit 
in de Romeinse tijd? Is er sprake van 
bewoningscontinuïteit in de periode Midden-Laat-
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Romeinse tijd of is er een breuk in de bewoning 
aanwijsbaar? 
Na de analyse van de opgravingsresultaten is 
gebleken dat er geen sprake is van een oostelijke 

is. Op basis van het aardewerk dateren Huis 
8068 en kuil 26048 duidelijk in de Claudisch-
Neronische periode, terwijl kuil 26043 nog 

deze kuil echter niet gegeven worden. Dit is 
ook het geval bij kuil 26052, die, op basis van 
slechts één complete Vroeg-Romeinse pot, 
niet nauwkeuriger gedateerd kan worden. 
Compleet vaatwerk is overigens aanwezig in 
alle Vroeg-Romeinse geselecteerde contexten. 
Het Vroeg-Romeinse aardewerk is hoofdzakelijk 
handgevormd; in de Claudisch-Neronische 
periode komen de ruwwandige Rhineland 
Granular Grey Ware, de dolia in het kenmerkende 
doliumbaksel en gladwandige Rijnlandse 
scherven voor. Vanaf ca. 70 n.Chr. is het 
handgevormde aardewerk nagenoeg volledig 
vervangen door op het draaiwiel vervaardigd 
aardewerk. Onder het metaal bevinden zich ook 

ondergerepresenteerd op De Nielt. Dit is op 
basis van het aardewerk. Of dit een echt hiaat 
is, of dat deze periode gewoon wat minder 
uit de verf komt doordat er geen gesloten 
contexten zijn uit deze periode, is zeer moeilijk 
aan te tonen. Helaas is de hoeveelheid versierde 
terra sigillata slechts zeer schaars en kan ook 
deze dus geen uitkomst bieden. Slechts twee 
scherven dateren net in deze periode, maar 

de metaalvondsten bevinden zich wel objecten, 
 met hoekig gebogen beugel 

en enkele munten die kenmerkend zijn voor deze 

munten soms veel langer in omloop zijn, is het 

n.Chr. bewoond werd.
Huis 8032 kan gedateerd worden tussen 75 en 

geverfde beker van het type Stuart 2) na, is in 
dit huis echter niet veel Romeins aardewerk 

ruwwandig grijs aardewerk behoren tot de 
assemblage. Het meeste aardewerk kan echter 
als intrusief beschouwd worden. 
Waterput 7003 is op basis van het aardewerk 
te dateren in het einde van de 2e eeuw n.Chr. 

gebruiksaardewerk, dat bestaat uit borden 

type Niederbieber 89/Stuart 203. Opvallend 
is ook het grote aandeel van in Cuijk en de 
onmiddellijke regio vervaardigd grijs aardewerk, 

T2. De kleine component terra sigillata is, zoals 
te verwachten voor deze periode, allemaal van 
Oost-Gallisch fabricaat. Het ontbreken van 
metaalglanswaar, wrijfschalen in terra sigillata 

in Low Lands Ware, sluiten uit dat dit aardewerk 
dateert in de 3e eeuw n.Chr. 
Het aardewerk uit de depressie (26044) en 
uit huis 8027 is daarentegen wel degelijk in 
de 3e eeuw te dateren. In beide structuren 

die gedateerd kunnen worden in de 3e en 4e 

bovendien terra sigillata-wrijfschalen. In huis 

gevonden, die was gedeponeerd in een 
gladwandig, gesmookte beker van het type 
Vanvinckenroye 527. De beker was afgedekt 
met een onthoofde, omgekeerde kruik. Zowel 
de muntschat als de pot dateren rond ca. 260 
n.Chr. In de depressie is -in tegenstelling tot 
de structuren uit andere perioden- een grote 

Low Lands Ware 
Bovendien is er in het vondstencomplex een 
ritueel aspect zichtbaar. Behalve een wijnzeef 
en een pijpaarden masker (die reeds in het 
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ook een complete pot met uitgeslagen bodem 
en een uitgeslagen bodem teruggevonden. 

uitgeslagen, maar ook de bodems op zich, 
worden vaker teruggevonden in speciale 
deposities.
De jongste structuur die nog in de Midden-
Romeinse tijd gedateerd kan worden, is dus 
huis 8027. Dit huis dateert rond het midden 
van de 3e eeuw n.Chr. Alle hutkommen blijken 

eeuw en worden verlaten rond 400 n.Chr. of 
het begin van de 5e eeuw n.Chr. Het aardewerk 
uit kelderkuil 25055 wijst op bewoning in de 

kuil 26046 kan niet nauwkeuriger gedateerd 
worden dan tussen 330 en 450 n.Chr en het 
aardewerk uit kuil 26050 dateert in de 4e eeuw. 

kan worden rond 400 of het begin van de 5e 
eeuw. Het materiaal uit kuil 26054 is te dateren 
in het derde kwart van de 4e eeuw. Op basis van 
de structuurdateringen ligt de nadruk van de 

van de 4e eeuw en lijkt de bewoning abrupt tot 

25055 wijst erop dat De Nielt ook in de eerste 

kijken naar alle vondsten (en dus ook rekening 
houden met lossen vondsten) uit de Laat-
Romeinse tijd, dan lijkt de gehele 4e eeuw goed 
vertegenwoordigd te zijn, met een duidelijke 

7.53). 

uit Mayen, kan echter gedateerd worden in 
het laatste kwart van de 3e eeuw. Hoewel 
enigszins onzeker (aardewerk uit de 3e eeuw 
is immers zeer moeilijk te dateren en slechts 
beperkt bestudeerd), lijkt het erop dat er een 
bewoningshiaat bestaat tussen het midden en 
het einde van de 3e eeuw n.Chr. Mogelijk hebben 
nieuwe bevolkingsgroepen De Nielt opnieuw 
bevolkt na een tijdje onbewoond te zijn geweest. 
Op basis van de metaalvondsten kan alleen 
antwoord gegeven worden op de vraag 
of er sprake is van bewoningscontinuïteit 

van de Midden- tot in de Laat-Romeinse 
tijd. Metaalvondsten die op basis van vorm 

3e eeuw n.Chr. dateren zijn niet aanwezig. 

225 n.Chr.), is het goed mogelijk dat ze een 
3e-eeuwse datering hebben. De muntschat, die 
omstreek 260 n.Chr. dateert, is het bewijs dat 

van de 3e eeuw. Het ontbreken van vondsten 
uit de periode tussen ca. 270-350 n.Chr. in 
het metaalspectrum, wijzen mogelijk op een 
bewoningshiaat in die periode. 
Wanneer de gegevens van de sporen en 
structuren, het aardewerk, glas, en metaal 
gecombineerd worden, lijkt vanaf de vroegste 
aantoonbare bewoning in de Romeinse 

bewoningscontinuïteit te bestaan tot ca. 260 
n.Chr. Mogelijk was er na de depositie van de 
muntschat een korte periode van discontinuïteit 
die echter alweer voorbij was aan het einde van 
de 3e eeuw n.Chr. Vanaf deze periode zijn twee 
huizen te dateren. Ook rond het midden van 
de 4e eeuw n.Chr. is er mogelijk discontinuïteit, 
want vanaf dit moment lijkt het terrein gebruik 
te worden door Germaanse immigranten. 

evenals enige mogelijke graven. Hoe zien de erven eruit, 
wat is het karakter van de bewoning? Is er sprake van 
gelijktijdige erven? 
Uit de sporen- en structurenanalyse komt naar 
voren dat er op de overgang van de Midden- 
naar de Laat-Romeinse tijd nog enkele huizen 
aanwezig zijn op De Nielt . Daarna is er geen 
bewoning meer aantoonbaar tot ca. 300 n.Chr. In 

twee gebouwen (8022 en 8057) gebouwd in de 

van de 4e eeuw n.Chr strijken dan Germaanse 

worden gelokaliseerd omdat hoofdgebouwen 
ontbreken. Uit deze fase werden namelijk slechts 
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om abrupt verlaten te worden rond 400 of in 
het begin van de 5e eeuw n.Chr. Verder is kuil 
25055 vermeldenswaardig; deze kuil bevond zich 
binnen huis 8022 en kan worden geïnterpreteerd 
als kelderkuil. De opvulling met schone 
klei suggereert een ambachtelijke functie. 
Het aardewerk is in de primaire vullingen 

De schaarse metaalvondsten uit deze periode 
dragen niet veel bij aan de beantwoording van 
deze vraag. 
Wat wel duidelijk is, is dat zowel objecten 
voor mannendracht (gordelgarnituur) als voor 

De objecten dragen een Germaans signatuur 
en de mannendracht is militair van aard. Het 
gaat hier dus waarschijnlijk om een rurale 

immigranten speelden waarschijnlijk een rol in 
de verdediging van het Romeinse rijk. 

8. In welke periode doet Romeins draaischijfaardewerk 
voor het eerst zijn intrede in het aardewerkcomplex? 
Is er een periode waarin uitsluitend gedraaid 
aardewerk gebruikt wordt? (hiertoe dient per periode 
van gebruik een beeld verkregen te worden van de 
percentages inheems aardewerk en de percentages 
import aardewerk uit vondstrijke contexten). Zijn er 
overeenkomsten/verschillen aan te wijzen tussen het 

Na de analyse van de opgravingsresultaten is 
gebleken dat er geen sprake is van een oostelijke 

Romeinse draaischijfaardewerk doet voor het 
eerst zijn intrede vanaf de Claudisch-Neronische 

bevat uitsluitend handgevormd aardewerk. 
Vanaf ca. 70 n.Chr. is het handgevormd 
aardewerk nagenoeg volledig vervangen door 
draaischijfaardewerk. Het weergeven van 
percentages handgevormd aardewerk per 
vondstrijke context is echter niet erg zinvol, 
aangezien het beeld meestal erg vertekend 

wordt door de formatieprocessen van de 
vindplaats. Zo is bij verschillende onderzoeken 
aangetoond dat er heel veel ouder materiaal in 
een context aanwezig kan zijn. Bij Geldermalsen-
Hondsgemet is uitgebreid aangetoond dat 
het percentage handgevormd aardewerk bij 
2e-eeuwse contexten nog erg hoog kan liggen, 
maar dat dit als intrusief materiaal beschouwd 

intensief bewoond is als Hondsgemet en De 
Nielt, dan is de kans op vervuiling immers erg 
groot. De enige manier om die ‘intrusie’ uit te 

van het handgevormde aardewerk en naar de 
daterende aardewerkkenmerken. Voor De Nielt 
zijn deze karakteristieken en kenmerken zeer 
goed geregistreerd. Bij verwering, lage aantallen 

die wijzen op een datering in de prehistorie, 

worden gesteld dat het intrusief handgevormd 

aardewerk van De Nielt is aandachtig 
geanalyseerd en enkel de besproken Vroeg-

aardewerk dat in de Romeinse tijd gedateerd 

Romeinse handgevormde aardewerk, dat onder 
meer besproken wordt bij de bovenstaande 
vragen 6 en 7

9. In welke mate is lokaal/regionaal 
draaischijfaardewerk aanwezig (bijvoorbeeld Cuijks 
aardewerk of Bataafs grijs). 
Om deze vraag goed te beantwoorden is een 
gedegen bakselanalyse nodig die bestaat uit 
macroscopische en microscopische analyse. 
Als gevolg van het ontbreken van budget voor 
slijpplaten, is er enkel een macroscopische 
beschrijving gedaan van het ‘grijs aardewerk’. 

‘Bataafs grijs aardewerk’ geschaarde materiaal 

regionale productie zijn vooralsnog geen harde 
bewijzen.
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10. De Nielt lag in de buurt van het fort en de vicus van 
Cuijk. Wat is de relatie tussen de landelijke bewoning 
op De Nielt en de Proto-Urbane kern van Ceuclum? Zijn 
er parallelle ontwikkelingen te zichtbaar?

op De Nielt gedurende de Vroeg- en Midden-
Romeise tijd lijkt erg op die van andere goed 

Tiel-Passewaaij en Geldermalsen-Hondsgemet. 
De eventuele invloed van het nabijgelegen 
Ceuclum op deze ontwikkeling is dan ook 
moeilijk aantoonbaar. Voor de ontwikkelingen 
van De Nielt in het begin van de 4e eeuw n.Chr. 
kan deze relatie mogelijk wel worden gelegd. 
Voor de bewoning en activiteit in de vicus van 
Cuijk kan namelijk continuïteit vanuit de late 3e 

de 4e eeuw n.Chr. worden aangetoond.  Verder 
blijkt uit het Laa-Romeinse (ca. 350-425 n.Chr.) 
metaalspectrum dat de Germaanse immigranten 
die op De Nielt woonden een rol speelden in 
de grensverdediging van het Romeinse rijk. Zij 
zullen waarschijnlijk de brug en het castellum 
van Cuijk hebben bewaakt. 
In het bewoningspatroon dat op basis van 
de metaalvondsten geschetst kan worden 
zijn alleen globale ontwikkelingen zichtbaar 
voor de Vroeg- en Midden-Romeinse tijd. 
Importen van Romeinse metalen objecten, 

, 
contacten onderhield met belangrijke centra 
en tot bloei kwam in deze periode. Dit is echter 
een algemeen patroon voor vrijwel alle rurale 

zonder stedelijke of militaire invloeden. In de 
3e eeuw veranderde echter de aard van de 

buitenaf. Deze verandering is vooral zichtbaar 
bij huis 8027, waarin een werkplaats is gevestigd 
waar brons omgesmolten werd. Dit sloopbrons, 
maar ook dakpanmateriaal en vensterglas, werd 
waarschijnlijk verkregen uit in verval geraakte 
stedelijke agglomeraties, zoals de vicus van 
Cuijk, villa’s uit de directe omgeving of zelfs het 
iets verder gelegen Noviomagus (Nijmegen). 
In de periode tussen ca. 270-300 n.Chr. is geen 

bewoning aanwijsbaar op De Nielt. Deze hiaat is 
aangetoond voor de gehele oostelijke Betuwe, 
maar geldt waarschijnlijk ook voor het Land van 
Maas en Waal en de Brabantse Maaskant. In 
de periode 350-400/425 n.Chr. is er dan echter 
wel weer bewoning op De Nielt. Waarschijnlijk 
strijken er in deze fase Germaanse foederati neer 
die een rol speelden bij de grensverdediging. 
Dit sluit goed aan bij de ontwikkelingen van 
het castellum van Cuijk en bijbehorende brug. 

aangetoond dat deze gebouwd is in 347/348 
n.Chr. De brug maakte onderdeel uit van de 
belangrijke weg tussen Maastricht en Nijmegen 
die op strategische plekken werd verdedigd. 

binnen het landschap, c.q. welk landschappelijk 
gebruik/inrichting/beïnvloeding is er in deze periode 
waarneembaar? Hoe verhoudt zich dit tot de overige 
sites uit de IJzertijd en Romeinse tijd in de omgeving, 
o.a. het grafveld van de Heeswijkse Kampen (literatuur 
zie noot 22)?
Voor de IJzertijd geldt dat de bewoning nog 
steeds gericht is op de hogere delen van het 

lijkt dit vooral te maken te hebben met de 
slechte conservering op de rivierduintoppen. 
Op de zandruggen van de ca. 700 m ten zuiden 
van De Nielt gelegen vindplaats Heeswijkse 

de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd lijken 
te dateren. Hoewel slechts een deel van het 
grafveld is onderzocht, is de verwachting dat 
de kern zich ter hoogte van het Brouwersbos 
bevindt.  Ook in het de Midden-IJzertijd 
werden er op een deel van de vindplaats 
overledenen bijgezet, zij het waarschijnlijk 
minder intensief. De relatie tussen de bewoners 
van De Nielt en het grafveld is moeilijk te 
bepalen. Het is echter niet ondenkbaar dat de 
overledenen van De Nielt ook werden bijgezet 
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dat dan - zeker in de Late Bronstijd en Vroege 
IJzertijd- een centrale positie innam binnen 
de gemeenschappen die op de nabijgelegen 
zandruggen woonden. 
In totaal zijn 27 hoofdgebouwen uit de 

drie tot vier gelijktijdige erven onderscheiden. 

de erven door de tijd heen op schematische 

bevonden zich waarschijnlijk twee erven op De 

geven. De erven bestonden uit hoofdgebouwen 
en bijgebouwen, zoals spiekers, en kuilen. 

bewoningsfases worden toegewezen. De huizen 
uit deze vroege periode waren tweebeukige 

deels twee- deels driebeukige gebouwen. 

maximale omvang. 
De lay-out van de Vroeg-Romeinse 

de hoogteverschillen in het landschap, het 

de rivierduintoppen, waarbij de huizen op de 

is ook bekend uit de Midden- en Late IJzertijd. 
De toppen zelf waren in gebruik als akkers en in 
de natuurlijke laagtes zal het vee zijn geweid.
De erven lagen gesitueerd op de noordoostelijke 
en zuidwestelijke rivierduintoppen. Het 
zuidoostelijke deel van De Nielt lijkt onbewoond 
te zijn geweest in de Romeinse periode. Dit 
is opmerkelijk, aangezien deze locatie in de 
IJzertijd juist intensief werd bewoond. Mogelijk 
bood het volledige areaal van De Nielt in eerste 
instantie slechts plek voor twee gelijktijdige 
erven en hun agrarische activiteiten. Gezien de 
geringe oppervlakte van de rivierduintoppen 
was de beschikbare akkergrond beperkt. Wel is 
het mogelijk dat op een erf meer gelijktijdige 
hoofdgebouwen stonden. Het ging dan 
waarschijnlijk om jongvolwassen kinderen die 

een eigen huis betrokken op het bestaande erf. 
In het begin van de Midden-Romeinse tijd 

er drie tot vier erven op De Nielt. In deze 
periode werd waarschijnlijk geprobeerd om 
de opbrengst van het beperkte akkerareaal 
te vergroten en dit had gevolgen voor de 
agrarische bedrijfsvoering. Zo valt op dat 

verlengd, zodat meer stal- en opslagruimte 

geconstrueerd. Het ging daarbij om kleine 
vierkante gebouwtjes met een wandgreppel, 
twee middenstijlen in of net buiten de 
wanden, en hoekpalen. Deze gebouwtjes 
kunnen samen met de woonstalhuizen voor 
een grotere opslagcapaciteit hebben gezorgd. 
Dit kan de reden zijn voor het afnemende 
aantal vier- en zespalige spiekers, traditioneel 
voor de opslag van graanproducten gebruikt. 
Ook de verspreiding van het gedraaide 
Romeinse aardewerk uit deze periode wijst 

Zo is het aardewerk verspreid over het gehele 

depressies en op het gedurende deze periode 
onbewoonde zuidoostelijke deel van De Nielt. 
Dit verspreidingspatroon wijst er op dat in de 
Midden-Romeinse tijd huishoudelijk afval en 
dierlijke uitwerpselen werden gemengd om 
daarmee de akkers te bemesten. 

op het landschap van De Nielt. Waar in de Vroeg-
Romeinse tijd vooral de hoogste delen van het 
landschap voor kleinschalige akkerbouw werden 
gebruikt, werden in de Midden-Romeinse 
periode ook de minder gunstige delen van het 
landschap ingezet voor de landbouw. Gevolg van 
deze toegenomen landbouwwerkzaamheden 
was dat de cultuurlaag (laag 52) in dikte toenam. 
Deze laag zal toen ook in de lagere delen van het 
landschap zijn gevormd. 

nog twee tot drie gelijktijdige erven in gebruik 

Het noordoostelijke erf 2 werd opgeheven 
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het zuidwestelijke deel van De Nielt werden in 
deze periode van elkaar gescheiden door een 

of greppel, echter moeilijk grijpbaar. Dit erf was 
hier mogelijk wel gesitueerd omdat het aantal 

is voor slechts twee gelijktijdige erven.  
Het eerder aangehaalde grafveld op de 

Nielt, werd ook gebruikt in de eerste twee 
eeuwen n.Chr. In deze periode werden zeker 
tussen de 200 en 250 personen bijgezet.  
Het is moeilijk te bepalen van welke 

bijgezet in het grafveld van de Heeswijkse 

geen sporen van Romeinse begravingen zijn 

Rond 200 n.Chr. waren er nog steeds twee erven 

van een van deze erven (met huis 8027) is 
opmerkelijk te noemen. Wanneer een aantal 
nabijgelegen bijgebouwen gelijktijdig met het 
huis kan worden beschouwd, was er namelijk 
sprake van een open plaats (werf). 
De periode tussen ca. 260 en 350 n.Chr. is 
een archeologisch moeilijk grijpbare periode. 
Ondanks de hierboven beschreven aanwijzingen 
voor een hiaat, zou er ook sprake geweest 
kunnen zijn van continue bewoning. Twee 
huizen (huis 8022 en 8057), met een afwijkende 

Romeinse bewoning, dateren namelijk op basis 
van vondstmateriaal in de late 3e en mogelijk 

is dat beide huizen wel zijn gebouwd in de 
traditie die bekend is uit de Midden-Romeinse 

laat voorbeeld van een deels twee- en deels 
driebeukig huis. 
In de late 3e eeuw n.Chr. lag er op De Nielt 

eerste instantie één huis (huis 8022). In de eerste 

tweede huis (huis 8057) gebouwd. Beide huizen 
waren geconstrueerd volgens de gangbare 

inheems-Romeinse bouwtraditie. Binnen huis 
8022 was een kelderkuil aanwezig met daarin 
een kleidepot en haardrooster (craticula). 
Mogelijk ging het hier om de kleivoorraad van 
een ambachtsman.
Voor de periode na 350 n.Chr. vinden we 
alleen hutkommen en kuilen op De Nielt. 

ontdekt. In deze periode was er sprake van een 
breuk met de tot dan toe gangbare inheems-
Romeinse traditie. De hutkommen van De Nielt 
zijn rechthoekige kuilen die waren overkapt met 
een dak.

gesuggereerd dat De Nielt in de microregio 

Bezien vanuit dit perspectief zijn het castellum 

het systeem.

12. Zijn er aanwijzingen voor specialisatie en daaruit 
voortkomend surplus? Zo ja, welke zijn dit en hoe is dat 
uit de data afgeleid? 

intensivering van de landbouw in de Midden-
Romeinse tijd. Voor specialisatie zijn echter geen 
duidelijk aanwijzingen. Toch kan er wel degelijk 
sprake zijn geweest van een geproduceerd 
surplus in deze Midden-Romeinse periode. 
De genoemde aanwijzingen bestaan uit de 
vergroting  van het akkerareaal, de verlenging 
van sommige huizen (voor meer stal- en 
opslagruimte) en de constructie van grotere 
bijgebouwen. 
Verder kan de muntschat uit huis 8027 mogelijk 
indirect met specialisatie worden geassocieerd. 

van een metaalwerkplaats. Mogelijk kan de 
muntschat worden gezien als de opbrengsten 

werkzaamheden werden gegenereerd. De 

suggereren duidelijk een connectie met de 
markt. Ook in het huis 8022 zijn aanwijzingen 

een kleidepot, een ijzeren haardrooster en 
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een werkvloer, geplaveid met dakpannen. In 
hoeverre er voor deze producten of diensten 
sprake was van surplusproductie en afzet buiten 

bepalen.  

13. Zijn er relaties aantoonbaar tussen verschillende 

onderzoeksgebied als daarbuiten?
Het is niet goed mogelijk om deze vraag te 
beantwoorden voor de Bronstijd, IJzertijd en 
Vroeg- Romeinse tijd. Wel kan er vanuit worden 

zijn geweest. De metaalvondsten (zes uit de 

Romeinse tijd), het briquetage-aardewerk, het 
Romeinse geïmporteerde aardewerk en de 
glazen objecten zullen zijn verkregen via allerlei 
netwerken. Voor de Romeinse tijd lagen het 
castellum en de vicus van Cuijk op de kortste 
afstand, en zullen hier waarschijnlijk allerhande 
objecten zijn verworven. Daarnaast lag ook 
de Romeinse stad Nijmegen eveneens binnen 
handbereik.
Voor de latere Midden-Romeinse tijd zijn er 

Het depot met de fragmenten van het bronzen 

werkplaats, op korte afstand van de muntschat 
(huis 8027, kuil 25086), wijst immers op 

een belangrijke plaats in de omgeving, zoals 
de vicus van Cuijk. In de werkplaats werd 
aan metaalnijverheid gedaan. De muntschat 
met peperkorrels wijst er verder op dat de 
vervaardigde producten werden afgezet op 
een markt tegen geld en mogelijk in natura. 
Het is aannemelijk dat deze transacties hebben 
plaatsgevonden in een stedelijke of militaire 
context, zoals de vicus of het castellum van Cuijk 
of zelfs de Romeinse stad Nijmegen.

tussen ca. 350-400 n.Chr., is op basis van de 
schaarse metaalvondsten al een beeld geschetst. 
Zo werd geconcludeerd dat de objecten 
een Germaans signatuur droegen en dat de 
mannendracht militair van aard was. Het is 

daarmee waarschijnlijk dat op De Nielt in deze 

immigranten die een rol spelen in de verdediging 
van het Romeinse rijk. Waarschijnlijk waren 
dit foederati die meegeholpen hebben bij de 
verdediging van de brug bij Cuijk en mogelijk 

Gennep konden een zelfde soort conclusies 
worden getrokken.  Waarschijnlijk speelde 
een grote groep van migranten een cruciale rol 
in deze verdediging en woonden zij zich binnen 
de regio op meer plaatsen in vergelijkbare 

van De Nielt en die van bijvoorbeeld Gennep 
is er dan mogelijk een van onderlinge 
verwantschap (stamverband). 

14. Welke activiteiten zijn binnen individuele erven 
uitgevoerd en wat is de verdeling daarvan binnen de 

meerdere gelijktijdige huizen bestond?

op De Nielt uit twee en maximaal uit drie tot 
vier gelijktijdige erven. Dit waren boerenerven 
met opslagstructuren die wijzen op akkerbouw. 
Daarnaast zal ook veeteelt een grote rol 
gespeeld hebben. Hoewel in eerste instantie 
vooral zelfvoorziening belangrijk zal zijn 
geweest, werd in de Midden-Romeinse 
tijd surplusproductie belangrijker. Sociaal-

De drie erven in het zuidwestelijk deel van de 
vindplaats vertonen in omvang, indeling en 

het noordoostelijke deel van de vindplaats, 
lijkt iets ruimer van opzet, maar hier stopte de 

is vastgesteld dat op huisniveau ambachten 
werden bedreven. Hierop wijst de werkplaats 
in huis 8027 en de voorraad klei in de kelderkuil 
van huis 8022. Vooral de muntschat met 
peperkorrels in huis 8027 is een indicatie dat de 
bewoners winsten maakten en niet onfortuinlijk 
waren. Deze welvaart weerspiegelde zich echter 
niet in de huizenbouwtraditie. De huizen bleven 
eenvoudige houten boerderijen die volgens 
de inheemse traditie gebouwd werden. Hierbij 
moet echter opgemerkt worden dat bij huis 8027 
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  Voorbeelden van intentionele 

deposities met keramische objecten op 

Broeksingel werden vrijwel alle 

spinklossen in intentionele deposities 

voor het eerst een duidelijke binnenindeling 
zichtbaar is, die bij andere gebouwen ontbreekt. 
In de zuidelijke kopse kant van het gebouw ligt 
een klein vertrek dat mogelijk als slaapvertrek 
diende. De noordelijke kant van het huis was 
ingericht als werkplaats. Hier lag ook de haard. 
In het middendeel was waarschijnlijk de stal 
ondergebracht. De bijgebouwen die bij het erf 
van huis 8027 kunnen worden gerekend stonden 
rond een centrale binnenplaats (koer of werf). 
Als er al sprake was van sociaal-economische 

dan kan dit erf mogelijk worden gekoppeld aan 
bewoners met een hogere sociaal-economische 
status.
Activiteiten die op basis van de keramische 
objecten zijn vastgesteld geven een inkijk in 

textielproductie, voedselbereiding, (mogelijk) 
de productie van aardewerk voor eigen 
gebruik en handelingen van rituele aard. Waar 
de bewoningssporen de grootste dichtheid 
vertonen zijn tevens de meeste keramische 
objecten gevonden. Wolbewerking was voor 
deze vondstcategorie de meest aantoonbare 

van de objecten voor deze nijverheid wordt 
nog eens onderstreept door hun aanwezigheid 
in intentionele deposities.
weinig keramische objecten met individuele 

zinvolle wijze gereconstrueerd kan worden. 
Dit geldt ook voor het metaal. Werktuigen of 
gereedschap die met de landbouw te maken 
hadden, zijn op meerdere huisplaatsen of erven 

objecten oorspronkelijk in alle huizen aanwezig. 
Zoals eerder beschreven, zijn huizen 8022 en 
8027 hierop een uitzondering. In deze huizen 
werden interessante vondsten gedaan die wijzen 
op het belang van ambachtelijke activiteiten.   

in het beeld dat we onder andere kennen uit andere 
delen van Brabant zoals de regio Oss-Ussen? Zijn er 

In de IJzertijd werd De Nielt gekenmerkt door 

de zwervende erven zoals die ook bekend zijn 
uit de regio Oss-Ussen. Gezien het aanzienlijke 

De Nielt in deze periode frequent bezocht. Toch 
kon slechts een klein aantal huizen worden 
gereconstrueerd. In de Romeinse tijd was De 

gebruiken, gaat het bij De Nielt om een kleine 

 

Romeinse tijd te Oss, is de term ’omgreppelde 

 Deze wijziging hangt samen 

ook een omgreppeling hebben. Daarmee is 
omgreppeling dus geen goed criterium voor 

Wanneer Oss-Ussen vergeleken wordt 
met Cuijk-De Nielt, valt op dat binnen de 

Vroeg-Romeinse tijd volledig omgreppeld en 

huizen kan worden beschouwd als de woning 
van een ‘local chief’ en het vondstmateriaal 

Het beeld wordt echter vertekend doordat 
in Oss-Ussen een gehele microregio zeer 
goed is onderzocht, waarbij in totaal 33 ha is 
opgegraven. Oss-Westerveld is binnen het 

Verder zijn in deze microregio meerdere 

zoals Oss-Zomerhof, Oss-Vijver en Oss-
Schalkskamp.
twee tot vier gelijktijdige erven, die lager in de 

deze gegevens kan worden geconcludeerd dat 

De positie van De Nielt binnen de microregio 
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perspectief zijn het castellum en de vicus van 

Opmerkelijk is dat De Nielt ook in omvang 
en structuur vergelijkbaar is met de zojuist 

niet met Westerveld zelf. Wat we verder nog wel 
moeten bedenken is dat het landschap ook een 

de rivierduintoppen van De Nielt boden immers 
niet meer ruimte dan voor twee tot maximaal 
vier gelijktijdige erven. 
Het grote verschil met Oss-Ussen, inclusief Oss-

Ussen werden namelijk al voor of uiterlijk in 225 

feit dat de vicus van Cuijk bleef bestaan tot in 
deze late periode. 

voor de periode voorafgaand aan de Midden-
Romeinse tijd geen duidelijke aanwijzingen 
gevonden voor sociaal-economische 

n.Chr. stond er op De Nielt echter een huis 
waarin verschillende vondsten mogelijk op 
de relatieve rijkdom van de bewoners wijzen. 
Mogelijk hadden deze bewoners een hogere 
sociaal-economische status. 

16. Kun je aan de hand van de Romeinse materiële 
cultuur ter plekke uitspraken doen over de 
verbintenissen tussen de rurale gemeenschappen en de 
Romeinse (militaire) wereld? Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan het voorkomen van zegeldoosjes en militaria. 
Binnen de metaalassemblage werden twee 
fragmenten van zegeldoosjes, zeven stukken 
militaria en elf objecten van paardentuig 
gevonden. Deze objecten kunnen zeker 
met de Romeinse (militaire) wereld worden 
geassocieerd. Ook de munten kunnen op deze 
manier worden begrepen. Het is daarmee 
waarschijnlijk dat een deel van de mannelijke 
bewoners in het leger zal hebben gediend. Toch 

is de hoeveelheid militaria beperkt te noemen. 

in het rivierengebied die op veel grotere 
afstand lagen van een castellum of een centrale 
markplaats. 
Ook voor een latere periode in de Romeinse tijd 
kan een relatie tussen De Nielt en het Romeinse 
leger worden verondersteld. Voor de periode 
na 350 n.Chr. vinden we alleen hutkommen en 
kuilen op De Nielt. 
Onder de geassocieerde metaalvondsten zijn 
zowel stukken van mannen- (gordelgarnituur)  
als vrouwendracht (haarnaalden) aanwezig. 
Het is opvallend dat de objecten een Germaans 
signatuur hebben en dat de mannendracht 
militair van aard is. Op basis van deze 
waarnemingen kunnen we de bewoning op 
De Nielt voor deze periode karakteriseren als 

die een rol speelden in de verdediging van het 
Romeinse rijk. Deze interpretatie is parallel aan 

toegelaten op strategische punten langs de 
Maas, om zo een bijdrage te leveren aan de 
verdediging van het Romeinse rijk.  Cuijk 
was met het eerder genoemde Laat-Romeins 
castellum en de brug over de Maas duidelijk een 
strategisch punt dat moest worden verdedigd.

17. Schets op basis van de archeologische aanwijzingen 
(o.a. metaalslakken, een kuil met bronssnippers, 
zilverhaksel) een beeld van de metaalproductie op De 
Nielt. 
De enige slak die als indicatie voor 
metaalproductie kan worden gezien is 

Deze vondst is de enige in zijn soort op De 
Nielt. Ook zijn er geen smeltovens herkend. De 
aanwezigheid van de slak duidt erop dat in de 
Vroeg-Romeinse periode of daarvoor ijzer is 
geproduceerd.
Andere vondsten kunnen ons echter meer 
vertellen over metaalbewerking op De 
Nielt. Zo werd in een kuil uit de Midden-
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  De vondstnummers van dit depot zijn 

 Het depot omvat 
86 gefragmenteerde stukken brons en een 
gietrestant. Van deze fragmenten zijn 68 stuks 

in werkput 38 en 39 en kunnen op basis van de 
vondstlocatie ook tot het bronsdepot worden 

zijn kleine rechthoekig geknipte plaatjes. 
Waarschijnlijk zijn deze plaatjes op maat geknipt 
om omgesmolten te worden. De fragmenten 
van het bronzen beeld zullen eveneens bedoeld 

omgesmolten werd. In werkput 39 werd voorts 

zijn echter geen aanwijzingen voor het soort 
objecten dat werd vervaardigd. De bronzen 
fragmenten zijn waarschijnlijk aan het einde 

binnengevoerd om omgesmolten te worden. Ze 
kunnen verzameld zijn in de nabijgelegen vicus 
van Cuijk of de Romeinse stad Noviomagus, het 
huidige Nijmegen. Aangezien het bronsdepot 
de enige aanwijzing is voor bronsproductie, lijkt 
dit slechts een kleinschalige activiteit binnen 

plaatsgevonden; een deel van huis 8027 was 
waarschijnlijk als werkplaats ingericht. 
Verder zijn in de Laat-Romeinse hutkommen 
metaalslakken gevonden in die lijken te 
suggereren dat deze gebouwtjes werden 
gebruikt als werkplaats voor ambachtelijke 
activiteiten. In drie van de hutkommen werden 
metaalslakken gevonden en in één daarvan 

wijzen op de bewerking of het smeden van ijzer 
op De Nielt, maar niet op metaalproductie.

haksels en drie plaatjes, met een gewicht van 
slechts 4 g. Dit is niet meer dan het gewicht 
van anderhalve Romeinse denarius. Aangezien 

Middeleeuwen konden worden gedateerd, is de 
datering van de zilverhaksels onduidelijk. Op de 

zijn geen Romeinse huizen gelokaliseerd. 
Wel lagen hier de baksteenovens uit de Late 
Middeleeuwen of vroege Nieuwe Tijd. Zilver is 
vrij eenvoudig te hameren en te knippen. Dit is 
ook gebeurd bij de drie fragmenten plaatjes die 
zijn geknipt of gebroken. De haksels wijzen zeker 
niet op metaalproductie, maar mogelijk wel op 

de ambachtelijke activiteiten in Huis 8027. Al 
met al zijn de haksels moeilijk te interpreteren 
en lijken ze het een incidentele activiteit te 
weerspiegelen.

18. Genereer kaarten van de diverse fasen en erven in de 
ijzertijd en Romeinse tijd zodat een opeenvolging door 
de tijd en het landschap heen getoond wordt. 

Periode Middeleeuwen en later

1. Bevinden zich in het plangebied archeologische 
sporen of resten die verband houden met een eventuele 
voorganger van de huidige boerderij De Nielt? Beschrijf, 
op basis van de archeologische en historische bronnen 
de ontwikkeling van De Nielt. 
Het oudste huis dat mogelijk als voorganger van 

het (hypothetische) stenen huis ten westen van 

einde van Late Middeleeuwen worden gedateerd 
en is - in tegenstelling tot de latere boerderij 
De Nielt - gelegen op de westelijke rivierduin. 
In de loop van de Nieuwe Tijd is het erf van 
boerderij De Nielt vervolgens naar het oostelijke 
deel van het terrein verplaatst, vermoedelijk 
als gevolg van overstromingen door de Beerse 
Maas. Op dit oostelijke deel zijn in ieder geval 

Uit archiefstukken is bekend dat Lambertus 



760
—

Johannes Brouwer in het zojuist genoemde jaar 
een bouwhof ‘De Nielt’ kocht, bestaande uit een 
huis, schuur, bakhuis, moeshof en 6,5 morgen 

de erfenis van Agnis Coebergh.  Lambertus 
Johannes Brouwer gaf in de stukken aan dat 
de koop werd gedaan voor Willem Roosen. 

omschreven op basis van de eigenaren of functie 
van de omliggende terreinen. Zo werd voor het 

genoemd en voor het westelijke terrein de 
erfgenamen van Michiel Willems. Zuidelijk van 
het bouwhof verliep de openbare weg. 

Brouwer opnieuw een bouwhof met de naam 
‘De Nielt’, ditmaal van Susanna Bertheux, 
weduwe van Daniel Dusautoij.  Dit bouwhof 
bestond uit een huis, een schuur, een 
gereedschapschuur, een moeshof en 7 morgen 
bouwland. Wederom werd de ligging van de 
bouwhof omschreven aan de hand van de 
omliggende terreinen. In het oosten bevond zich 
het terrein van Willem Roosen, in het westen en 
noorden lag de gemeenschappelijke grond en in 
het zuiden verliep de openbare weg. Beide erven 

Van de huizen op deze erven is bij de opgraving 
slechts een bakstenen kelder gedocumenteerd. 
De kelder behoort waarschijnlijk tot de meest 
recente fase van de boerderij De Nielt, die vanaf 

2. Hoe was het terrein na de Romeinse tijd in gebruik, 
bij afwezigheid van bewoning?

van het gebruik van het terrein in de Vroege 
Middeleeuwen; uit deze periode zijn slechts 

het terrein in deze periode werd gebruikt is dan 
ook niet te bepalen. In de Volle Middeleeuwen 
is het terrein waarschijnlijk als weiland of 
akker in gebruik; een schuurtje (gebouw 

gereedschappen of producten. Voor de Late 
Middeleeuwen zijn er aanwijzingen voor het 

met een bijbehorende opslagstructuur en een 

(hypothetisch) stenen huis uit de aansluitende 
periode. 
De metaalvondsten schetsen een beeld van 
een terrein dat na de Laat-Romeinse tijd (ca. 
400/425 n.Chr.) een lange tijd niet meer in 
gebruik is geweest. Geredeneerd op basis van 
de metaalvondsten zal het terrein aan het 
einde van de Volle- of het begin van de Late 
Middeleeuwen weer in gebruik zijn genomen. 

spinklossen en de muntschat met munten van 

n.Chr. Deze vondsten kunnen worden gekoppeld 
aan de gebruiksperiode van het erf, waarop het 

van het terrein intensief in gebruik te zijn 
geweest als akker en mogelijk afwisselend als 
weidegrond. Daarop wijzen de grote aantallen 
strooivondsten, zoals duiten, gespen, knopen 

zijn over het algemeen op de akkers en of 
weilanden terechtgekomen door bemesting. 
Om hun land te verbeteren kochten boeren 
beer in de stad die ze over hun land uitreden. 
Dit gebruik liep door tot ver in de 20e eeuw. Van 
de vondsten uit de akkerlagen kan daarmee 
dus niet worden vastgesteld of ze iets te maken 
hadden met de bewoning op de boerderijen van 
De Nielt. 

3. Van wanneer dateert de pseudo-es c.q. van wanneer 
dateert de oudste, archeologische sporen afdekkende 
akkerlaag? 
De oudste afdekkende laag (laag 52) werd 
gevormd in de lange periode tussen de 
Midden-IJzertijd en de Late Middeleeuwen. 
Na grootschalige winderosie in de periode van 
de Vroege IJzertijd en Midden-IJzertijd vlakte 

opgevuld en de toppen van de duinen werden 

Nielt echter in gebruik. Over het gehele terrein 
vormde zich vervolgens een cultuurlaag (laag 
52), waarin delen van sporen en vondsten uit alle 
perioden tot en met de Middeleeuwen terecht 
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tijd ook landverbetering plaatsgevonden door 
bemesting, waardoor vondsten verspreid 
raakten over de gehele vindplaats. De andere 

es) werd gevormd nadat de Beerse Maas vanaf 

gebruik genomen voor agrarische doeleinden. 

4. Welke landschappelijke zones waren nog meer 
benodigd voor het gebruik van het terrein als 
kampontginning, waar bevinden deze zones zich en 
welk ophogings- dan wel verrijkingsmateriaal werd 
gebruikt voor de bemesting van het terrein? 
Cuijk-De Nielt kon in gebruik worden genomen 
als kampontginning, zonder dat nog andere 
landschapseenheden, voor bijvoorbeeld het 

zoveel tijd overstroomde De Nielt en werd 
immers er een nieuwe laag vruchtbaar materiaal 
afgezet. Bemesting zal echter wel aan de orde 
zijn geweest, getuige het voorkomen van 

5. Zijn er in het onderhavige gebied ten tijde van de 
kampontginning meer ruimtelijke veranderingen (bv. 
verdwijnende erven) geweest? Zijn deze te relateren 
aan gebiedsoverstijgende ontwikkelingen i.c. de 
ontwikkeling van Cuijk tot centrale plaats of opkomst 
van Cuijk als machtsbasis van de heren van Malsen 
dan wel hun voorgangers (Frankische en latere 
Lotharingische heerschappij)?
Op basis van de verzamelde gegevens kan deze 
vraag niet beantwoord worden.

6. Ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting: is 
er continuïteit in percelering vanaf Middeleeuwen 
tot de Nieuwe Tijd? Vallen er perceelsgrenzen (niet 
alleen van huiserven, maar ook van akkers) uit het 
onderzoeksgebied en het begin van het kadaster samen 
en van wanneer dateren deze grenzen dan? Verwerk de 

beantwoording.
De erfgreppels die behoren tot het westelijke 

deze erfgreppels al buiten gebruik met de 

bouw van het hypothetische stenen huis op het 

gebruik geraakt en waren op het oostelijke 
terrein twee nieuwe erven ingericht. 
Uit een greppel die wel voorkomt op deze 
kadastrale kaart is slechts een enkel stuk 

kan worden dan in de Middeleeuwen of Nieuwe 
Tijd. Van de oudere kaarten laat alleen de 

binnen het onderzoek zien. Deze is, voor zover 
zichtbaar, identiek aan die op de kadastrale 
kaart. 

7. Breng de historische perceleringen in kaart vanaf 
de Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd en relateer de 
middeleeuwse en post-middeleeuwse archeologie 
hieraan. 

zuidelijke richting in eerste instantie op de 

hij met een hoekige bocht langs de westelijke 
zijde van het gebouw richting het noordoosten 

aan de westelijke greppel. In het licht van de 

kan deze westelijke erfgreppel wellicht als 

van het (hypothetische) stenen huis zullen de 
erfgreppels buiten gebruik zijn geraakt, zo blijkt 
uit de ligging van dit huis. Uit de fase van de 
nieuwe erven op het oostelijke deel van De Nielt 
is geen percelering gedocumenteerd. 

8. Hoe oud is de weg aan de zuidzijde van De Nielt? 
Uit de sporen die tot de weg behoren zijn 
tien scherven aardewerk verzameld (236 g). 
Dit vondstmateriaal kan echter geen bijdrage 
leveren aan het dateren van het ontstaan van 
de weg.
De oudste kaart waarop de weg herkenbaar is 

hoeveel ouder is niet met zekerheid te bepalen. 
Op basis van de verkoopaktes (waarvan de 
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9. Is er een relatie tussen de bewoning(slokatie) en het 

Beerse Overlaat de inrichting van het terrein beïnvloed? 

onderzoek bij de beantwoording.
De Nielt bevindt zich als een eiland in het 
stroomgebied van de Beerse Maas. De relatie 
tussen de locatie en het gebruik ervan ligt 
in de beschikbaarheid van relatief veilige en 

overstromingen echter overlast te veroorzaken 
en werden dijken aangelegd rond De Nielt. De 
boerderij was relatief veilig gesitueerd op het 
hoogste punt van het eiland.

De volgende vragen zijn alleen relevant voor 
het noordoostelijk deel van het plangebied, 
waar zich in de ondergrond mogelijk resten van 
voorgangers van de boerderij De Nielt kunnen 
bevinden. De vragen zijn alleen van toepassing 
indien er ook daadwerkelijk middeleeuwse of 
post-middeleeuwse bewoningsresten worden 

1. Wat is de datering van de bewoningssporen?
De bewoningssporen uit de Nieuwe Tijd 
zijn veelal als recent geïnterpreteerd en niet 
nader onderzocht. Dit betekent dat zij geen 
spoornummer hebben gekregen en niet nader 

de restanten van een bakstenen kelder en acht 
sporen die als diergraf zijn geïnterpreteerd. Op 
één diergraf na, liggen de sporen uit de Nieuwe 
Tijd in het noordoostelijke gedeelte van het 

gestaan. De bouw van de boerderij waartoe 

geplaatst, maar is niet preciezer te dateren. De 

een stuk koperen waterleiding in de 20e eeuw. 
De diergraven die met de noordoostelijke erven 
kunnen worden geassocieerd zijn niet nader te 
dateren dan in de Nieuwe Tijd. 

2. Wat is de aard van de bewoning, gebaseerd op 
het aardewerkcomplex, het artefactspectrum en het 

sporenspectrum. Wat zegt dat over het gebruik van 
De Nielt in de post-middeleeuwen door de eeuwen 
heen? Zijn er perioden van continuïteit in de bewoning? 
Hoeveel bewoningsfasen zijn aantoonbaar? 
Uit de periode van de twee nieuwetijdse erven 
op het oostelijke deel van De Nielt stammen 
metalen voorwerpen die tot het alledaagse 
gebruik kunnen worden gerekend, waaronder 
gespen, knopen en kledinghaken. Verder lagen 
op de erven verschillende diergraven. De meeste 
van deze graven lagen op het oostelijke erf. 
Mogelijk is dit een aanwijzing dat deze boerderij 
werd gebruikt als gemengd landbouwbedrijf.  
Verder zijn er ook vondsten gedaan die met 
de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog 
kunnen worden geassocieerd. Het gaat om 
een Duitse helm en een aantal hulzen van 
munitie. De gebruikte hulzen zijn, voor zover 
de jaarstempels herkenbaar zijn, geproduceerd 

grond terecht is gekomen is niet zeker. Dergelijke 
helmen zijn na de Tweede Wereldoorlog 
geen zeldzaamheid en de bevolking zal ze op 
grote schaal hebben gedumpt hebben om de 

Op basis van de beschreven vondsten kunnen 
helaas geen gedetailleerde uitspraken worden 
gedaan over continuïteit in of de fasering van de 
bewoning op dit deel van het terrein.  

3. Is er altijd maar één huis met erf geweest of was 
er sprake van meerdere gelijktijdige erven? Genereer 
kaarten van de diverse fasen en ervan in de post-
middeleeuwen zodat een opeenvolging door de tijd en 
het landschap heen getoond wordt.
In de Late Middeleeuwen en aan het begin van 
de Nieuwe Tijd is er één erf; dat van gebouw 

stenen huis. Na de Late Middeleeuwen kreeg De 
Nielt steeds meer last van overstromingen van 
de Maas. Zo overstroomde de Beerse Maas in 

In de eeuwen daarna namen de overstromingen 

in de Nieuwe Tijd werd de boerderij dan ook 
verplaatst naar het hoogste deel van De Nielt. 
Op deze oostelijke locatie wordt de boerderij 
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opgetekend bij de eerste kadastrale opmeting 

dat er in ieder geval vanaf het midden van de 

deel van het terrein. Het meest oostelijke erf 
bestond uit een huis, een schuur, een bakhuis, 
een moeshof en 6,5 morgen bouwland. Het 
westelijke erf bestond uit een huis, een schuur, 
een gereedschapschuur, een moeshof en 7 
morgen bouwland. Deze situatie met twee erven 

 
4. Is er een relatie tot andere Middeleeuwse 
hoevelocaties in het Land van Cuijk (verschillen in 
gebruik, status en functie tussen De Nielt en deze 

Voorafgaand aan de stichting van het erf van 

permanent bewoond te zijn geweest. Uit de 
omgeving zijn er oudere boerderijen bekend die 
wel bewoond werden.
Vier loden spinklosjes die op en rond het 

eeuw werden de activiteiten op het erf van 

ovencapaciteit maakt duidelijk dat de productie 
van de ovens het lokale gebruik van stenen voor 
de bouw van een huis op De Nielt aanzienlijk 
oversteeg. De bakstenen zullen dan ook nog 
voor andere doeleinden zijn aangewend of zijn 
verkocht. Mogelijk werd de baksteenproductie 
samen met de buren opgezet en werden 
meerdere boerderijen tegelijkertijd in steen 
opgetrokken. Op deze manier konden arbeid en 
de kosten van de inhuur van een steenbakker 
verdeeld worden. Het is immers niet te 
verwachten dat de boeren zelf de expertise 
hadden om bakstenen te produceren. Wat 

aanwezig waren. Vanaf De Nielt konden de 
kleien in de restgeulen goed worden bereikt.

collectieve verstening wordt gevormd door een 
structuur die bij het proefsleuvenonderzoek 

vindplaats 4.

Onderzoeksvragen met betrekking tot graven

is gedetermineerd. Het gaat om de graven 

verbrande bot onderzocht en kon het 
geslacht worden gedetermineerd,zij het met 
wisselende betrouwbaarheid. Het gaat om 
een mogelijke determinatie als man, een 
waarschijnlijke determinatie als man en een 
mogelijke determinatie als vrouw. In de graven 

wel vrouwengraven. Het mogelijk als vrouw 

respectievelijk tussen de 20 en 40 jaar en ouder 
dan 20 jaar. 
Centraal aan de zuidelijke rand van het 
onderzoeksgebied, en in het westen, zijn verder 
nog twee kringgreppels gedocumenteerd, 
die mogelijk als randstructuren van twee 
extra graven kunnen worden beschouwd 

kringgreppels zijn echter geen sporen van 
een crematiegraf, vlakgraf of heuvelrestant 

5,80 m. De greppel is al bij het vooronderzoek in 

geïnterpreteerd. Getuige de dagrapporten is 

speciaal gelet op de mogelijke aanwezigheid van 

De andere kringgreppel (24002) bestaat uit een 
regelmatig, halfrond deel met een doorsnede 
van 4,20 m en een onregelmatig deel. Dit 
onregelmatige gedeelte is na het couperen als 
natuurlijk geïnterpreteerd en het is dan ook niet 
zeker of de greppel oorspronkelijk geheel rond of 
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halfrond is geweest.
2. Liggen de graven solitair of is er sprake van een 
grafveld?
De afstanden tussen de graven zijn 

solitair en lijken daarmee geen deel uit te maken 
van een grafveld. 

3. Wat is de datering en gebruiksduur van het grafveld 
c.q. de individuele graven?
De graven kunnen niet nader gedateerd worden 
dan in de Midden- of Late IJzertijd.

4. Is er een chronologische indeling van de graven 
te maken? Wat is de relatie tussen een eventuele 

Gezien de dateringsproblematiek is het niet 
mogelijk om een chronologische indeling 
van de graven te maken. Wel kunnen we de 

graven en de (mogelijk) contemporaine 
bewoning bestuderen. Daarbij valt met name 
op dat de drie graven gelegen zijn op de lagere 
delen van het terrein, op enige afstand van de 

Of de graven en de IJzertijdbewoning gelijktijdig 
zijn kan echter niet met zekerheid worden 
vastgesteld. 

5. Kan op basis van het onderzoek de ligging en globale 
omvang het grafveld bepaald worden?

en er is daarmee geen sprake van een 
grafveld. De afstanden tussen de graven zijn 

6. Relateer de graven en gebruikte grafrituelen van de 
periode aan uit de regio bekende graven en grafvelden.
Allereerst dient te worden opgemerkt dat 

precies konden worden gedateerd, zodat het 
moeilijk is om deze met zekerheid aan andere 
grafcontexten te relateren. Op basis van de 
vorm kunnen de graven en grafstructuren van 
De Nielt echter wel aan een bredere periode 
worden toegeschreven. Zo is het mogelijk dat de 
kringgreppels thuishoren in de ‘urnenveldentijd’ 

die periode waren de urnenvelden vrijwel altijd 
omvangrijk; op zeer jonge kinderen na werd 
de gehele bevolking immers in urnenvelden 
bijgezet. In de directe omgeving van De Nielt 

Noord en Brouwersbos, op 750-800 m van De 
Nielt.  Gezien hun geïsoleerde ligging passen 
de kringgreppels van De Nielt passen minder 
goed in dat beeld. Daarnaast is de interpretatie 
van deze greppels als grafstructuren niet volledig 
hard te maken. 

Vanaf de Midden-IJzertijd werden de doden 
niet langer bijgezet op grote, plaatsvaste 
urnenvelden, maar op kleine, kortstondig 
gebruikte grafveldjes, waar waarschijnlijk 
niet de gehele bevolking ter aarde werd 
besteld. Het is mogelijk dat de drie op De Nielt 

van dergelijke grafveldjes vertegenwoordigen. 
Het is echter eveneens denkbaar dat we van 
doen hebben met oudere, al dan niet solitaire 
graven. Losse graven worden, als gevolg van 
de beperkte archeologische zichtbaarheid, 

 Zo zijn 
op de nabijgelegen vindplaatsen Maasbroekse 
Blokken en Boxmeer-Sterckwijk verspreide 
losse graven uit verschillende fasen van de 

 Ook op de 

geïsoleerde graven gedocumenteerd, hoewel 
deze graven ook nog onderdeel hebben 
uitgemaakt van een grafveld dat zich ten oosten 
van het onderzochte areaal bevond.

7. Bekende Zuid-Nederlandse urnenvelden uit 
de IJzertijd kenmerken zich door o.m. collectieve, 
plaatsvaste grafvelden, het cremeren van zowel 
mannen, vrouwen als kinderen (m.u.v. baby’s). 

organisch materiaal en relatief weinig, al dan niet 
meeverbrande grafgoederen. Indien een grafveld 
aanwezig is, is deze vergelijkbaar met grafvelden zoals 
die in Roermond (Musschenberg), Weert (Laarakkers, 
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(Heeswijkse Kampen) zijn onderzocht?
De term ‘urnenveld’ wordt algemeen 
geassocieerd met de omvangrijke, plaatsvaste 
grafvelden die vooral uit de Late Bronstijd en 
Vroege IJzertijd dateren; ook wel aangeduid als 
de ‘urnenveldentijd’. Dergelijke urnenvelden 
zijn (deels) gedocumenteerd te Weert-
Boshoverheide,  
Roermond-Muschenberg,  
en de naast De Nielt gelegen vindplaats Cuijk-

 Het eerstgenoemde, 

van maar liefst 33 hectare en het totale aantal 

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het 
hier mogelijk gaat om een urnenveld met een 
speciale betekenis. Ook de andere urnenvelden 
zijn omvangrijk en bestaan uit tientallen, zo 
niet honderden graven en grafmonumenten. 
De geïsoleerde kringgreppels van De Nielt - 
als zij al als grafstructuren kunnen worden 
geïnterpreteerd - passen niet goed in het beeld 
van de urnenvelden zoals we die kennen van de 
hierboven aangehaalde vindplaatsen. 
Vanaf de Midden-IJzertijd veranderde 
het grafritueel op de Zuid-Nederlandse 
zandgronden. De doden werden niet langer 
bijgezet op grote, plaatsvaste urnenvelden, maar 
op kleine, kortstondig gebruikte grafveldjes, 
waar waarschijnlijk niet de gehele bevolking 
werd bijgezet. Mogelijk vertegenwoordigen 
de drie crematiegraven van De Nielt de laatste 

grafveldjes en losse graven uit de Midden-
IJzertijd zijn in de omgeving van De Nielt ook 

bekend van de vindplaat Heeswijk-Havenlaan 

4.  Losse graven worden, als gevolg van 
de beperkte archeologische zichtbaarheid, 

 Zo zijn 
ook op de vindplaatsen Boxmeer-Sterckwijk 
en Maasbroekse Blokken losse graven uit 
verschillende fasen van de late prehistorie 

 

8. Kan op basis van fysisch antropologisch onderzoek 
meer gezegd worden over het geslacht, de omvang en 

Op basis van slechts drie graven kunnen geen 
gefundeerde uitspraken worden gedaan over 
de bredere gemeenschap uit de periode dat 
de onderzochte individuen zijn bijgezet. Bij de 
onderzochte graven gaat het waarschijnlijk om 
twee volwassen mannen en een volwassen 
vrouw. Voor het verkrijgen van inzicht in de 

data nodig. 

9. Zijn er verschillen aan te wijzen in het grafritueel?
 

zijn gedeponeerd. In dit geval zijn de verbrande 
botresten zeker zorgvuldig verzameld na de 

Bij de andere twee graven is het onduidelijk 
of het gaat om enkel brandstapelresten of 
om brandstapelresten in combinatie met een 
crematierestendepot. 
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23 Catalogus

V. van den Brink, M. Chtcheglov, W. Jozen, M. Magnée,
 J. van Renswoude,  A. Sinke & H. de Weerd

23.1  Inleiding

In deze catalogus worden de gereconstrueerde 
structuren en de belangrijkste sporen van de op-
graving te Cuijk-De Nielt besproken. Met betrek-
king tot de catalogusstructuur is gekozen voor 
eenzelfde opzet als in de publicatie van het on-
derzoek te Geldermalsen-Hondsgemet.1201 In het 
onderstaande worden achtereenvolgens de 
hoofdgebouwen, de bijgebouwen, de opslag-

-
scheidingen, de graven en de baksteenovens be-
sproken.
Zoals reeds vermeld in voorgaand rapport be-
staat er een discrepantie in de codering van de 
spoor- en vondstnummers. Deze omstandigheid 
hangt samen met het feit dat De Nielt door twee 
verschillende bedrijven is opgegraven. Waar 

-
1203

systeem gehanteerd waarbij spoor- en vondst-
nummers per werkput opnieuw zijn uitgedeeld. 

-
teert, anders dan de aanvankelijk in het tech-

-
bruikte structuurnummering,1204 een systeem 
van vaste coderingen, bestaande uit een vaste 
structuurcode en een volgnummer (structuur 
8010, bijvoorbeeld, staat voor huis 10). Reeds in 
een eerder stadium uitgedeelde volgnummers 
zijn zoveel mogelijk behouden. De betekenis van 
de coderingen is weergegeven in tabel 23.1.

23.1.1  Huizen

In de beschrijving van de huizen worden de vol-
gende onderdelen behandeld:1205

Onderzoek
In dit onderdeel bespreken we de bijzonderhe-
den van het onderzoek van de structuur, zoals de 
wijze waarop een structuur is ontrafeld, zaken 
die zijn fout gegaan bij het onderzoek -door on-

-
voort- en punten waarop is afgeweken van de 
standaard onderzoeksmethoden. De huisplat-

-
trouwbaarheidsaanduiding van structuren, op-

1206 Deze vier 
klassen zijn:

veld als een geheel is onderzocht en gecontro-
leerd.

geheel is onderzocht en gecontroleerd. Er ont-
breken echter elementen of de onderdelen 

-
tonen onderlinge verschillen.

herkend en voldoende regelmaat vertoont in al-
gehele vorm of in de aard van de elementen 

eenduidig in te kunnen delen bij een type van 

herkend maar onvoldoende regelmaat vertoont 
in algehele vorm of in de aard van de elementen 

eenduidig in te kunnen delen bij een type van 

Al tijdens het veldonderzoek in 2006-2007 zijn 

genoemd en in een structurenlijst opgenomen. 
In deze lijst werden echter veelal slechts die spo-
ren genoemd die langs de buitenrand van de 

zijn in het veld weliswaar herkend, maar niet als 
geheel onderzocht; iets dat ook niet mogelijk 

AB gebruikt; zij werden reeds in het veld her-
kend, maar uiteindelijk pas op de tekentafel ge-
reconstrueerd.

     Van Renswoude & Roessingh 2009, 

477-479.

    Sporen 1 t/m 18.229 en vondsten 1 t/m 

21.500. Niet alle spoor- en 

vondstnummers binnen deze reeksen 

zijn uitgedeeld.

   Loonen et al. 2007. 

    De hier opgenomen beschrijving is 

conform de methodiek Hiddink (o.a. 

Hiddink 2005a, 286-8; Hiddink 2008, 

217-219).

    Fokkens & Jansen 2002, 10.
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2005a, 287-288.

    Gerritsen 2003, 95-105.

Constructie
Hierbij worden de constructieve karakteristie-
ken, zoals de afmetingen en het aantal en de 
plaats van de midden- of binnen- en buitenstij-
len besproken.

Indien aanwezig worden de elementen van de 
wanden besproken.

Ingangen
Wanneer mogelijk wordt de plaats en de aard 
van de ingangen besproken.

Dak
Indien er aanwijzingen zijn met betrekking tot de 
dakconstructie, dan worden deze hier bespro-
ken.

Indeling
Hier worden aanwijzingen voor een binneninde-
ling besproken.

Indien er aanwijzingen voor reparaties of ver-
bouwingen zijn, dan worden deze hier bespro-
ken.

1207

In dit onderdeel worden de aanwijzingen be-
schreven die te maken hebben met het verdwij-
nen van het gebouw. De wijze waarop een ge-
bouw is verlaten hangt samen met de 
levensloop ervan.1208 Er zijn verschillende manie-
ren waarop een gebouw aan zijn eind kan ko-
men. Gebouwen zullen vaak door brand zijn ver-
woest, bijvoorbeeld ten gevolge van onweer of 
ongelukken met vuur. In dit geval is het mogelijk 

-

meerderheid van de gebouwen is echter op enig 
moment door de bewoners verlaten. Men kan 
het gebouw geheel of gedeeltelijk hebben ont-
manteld om het hout van de constructie te recy-
cleren en/of om plaats te maken voor nieuwe 
structuren. Het is echter ook goed mogelijk dat 
men gebouwen gedeeltelijk liet staan, bijvoor-
beeld om te gebruiken als stal of schuur. Helaas 

Tabel 23.1 Cuijk-De Nielt. De codering van 

structuurnummers zoals gebruikt door 

VUhbs.

Code Type structuur

1000

2000 randstructuur

3000

4000 heuvellichaam

5000 vondstconcentratie

6000 perceleringsgreppel

7000 waterput

8000 huis

9000 schuur, bijgebouw

10000 laag, bij graf

11000 laag, geul

12000 laag, Romeinse tijd

13000 spieker, horreum

14000 erfgreppel

15000 rituele depositie

16000

17000 brandstapel

18000 palissade

19000 kuilencluster

20000 omgreppeld terrein

21000 kuilenkrans

22000 staakgatenrij

23000 terp

24000 kringgreppel

25000 kuilen

26000 kuilen met interessant vondstmateriaal

27000 baksteenoven

28000 diergraf
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    Heeren 2006; Vos 2002; Schinkel 1998; 

Wesselingh 2000; Jansen 2007; Van 

Renswoude & Van Kerckhove 2009.

is dit soort praktijken doorgaans moeilijk ar-
cheologisch te traceren, omdat ook gebouwen 
met een gewijzigde functie uiteindelijk kunnen 
zijn afgebroken.
Het probleem bij het bestuderen van de eindfa-
sen van een huis, is dat verschillende processen 
soms in het geheel geen archeologische sporen 
nalaten en soms resulteren in identieke veran-
deringen aan de grondsporen. De aanwezigheid 

dat een stijl is vrijgemaakt en uit de grond is ge-

23.1, 4). Soms is uit een restant van een kern, of 
de plaats van het diepste deel van de uitgraaf-

-
den. Het komt daarnaast regelmatig voor dat 
stijlen nauwelijks zijn vrijgegraven, maar groten-

het onderscheid tussen een kern en een uit-

paalkuil een kern zichtbaar is, is het denkbaar 
dat men de stijl bij het buiten gebruik stellen van 

-

is echter ook mogelijk dat men het hout wel de-

het maaiveld af te kappen, zodat men deze niet 
-

-

is immers mogelijk dat het spoor zo ver is geho-
mogeniseerd dat geen kern meer kon worden 

Naast de beschrijving van de karakteristieken 
van de gebouwen, is in de literatuur gezocht 
naar parallellen. De belangrijkste opgravingen 

-
-

sen, Nistelrode-Zwarte Molen en Geldermalsen-
Hondsgemet.1209

uitgevoerd op de Heeswijkse Kampen te Cuijk. 

0

1a

2a

3a 3b

1b

2b

4a 4b 5b

5a

0 paalkuil met stijl; 1 stijl rot geleidelijk weg; 2 stijl wordt afgekapt op maaiveld; 3 stijl wordt losgewrikt en 

uitgetrokken; 4 stijl wordt uitgegraven; 5 paalkuilen na sterke homogenisatie. 



770
—

Tabel 23.2 Cuijk-De Nielt Veranderingen in 

de interpretatie en nummering van struc-

turen uit het onderzoek in 2006-2007. 

Oorspronkelijke 
nummering

Uiteindelijk

huis 1 vervallen

huis 2 huis 8002

huis 3 huis 8003

huis 4 huis 8004

huis 5 vervallen

huis 6 huis 8006

huis 7 huis 8007

huis 8 huis 8008

huis 9 samengevoegd met huis 8008

huis 10 huis 8010

huis 11 bijgebouw 9011

huis 12 bijgebouwen 9012 en 9013

huis 13 huis 8013

huis 14 vervallen

huis 15 bijgebouw 8015

huis 16 vervallen

huis 17 vervallen

huis 18 vervallen

huis 19 vervallen en huis 8081 geworden

huis 20 huis 8020

huis 21 huis 8021

huis 22 huis 8022

huis 23 huis 8023

huis 24 huis 8024

huis 25 huis 8025

huis 26 huis 8026

huis 27 huis 8027

huis 28 huis 8028

huis 29 huis 8029

huis 30 huis 8030

huis 31 huis 8031

huis 32 huis 8032

huis 33 huis 8033

huis 34 bijgebouw 9034

huis 35 vervallen

huis 36 huis 8036

huis 37 vervallen

Tabel 23.2 (vervolg) Cuijk-De Nielt Verande-

ringen in de interpretatie en nummering 

van structuren uit het onderzoek in 2006-

2007. 

Oorspronkelijke 
nummering

Uiteindelijk

huis 38 vervallen

huis 39 vervallen

huis 40 vervallen

huis 41 vervallen

huis 42 huis 8042

huis 43 bijgebouw 9043

huis 44 huis 8044

huis 45 bijgebouw 9045

huis 46 vervallen

huis 47 spieker 13147

huis 48 vervallen

huis 49 vervallen

huis 50 vervallen

huis 51 vervallen

huis 52 vervallen

huis 53 huis 8053

huis 54 bijgebouw 9154

huis 55 huis 8055

huis 56 bijgebouwen 9056 en 9057

huis 57 huis 8057

huis 58 bijgebouw 9058

huis 59 bijgebouw 9059

huis 60 bijgebouw 9060

huis 61 bijgebouw 9072

huis 62 huis 8062

huis 63 huis 8063

huis 64 huis 8064

huis 65 huis 8065

huis 66 vervallen

huis 67 huis 8067

huis 68 huis 8068

huis 69 vervallen

huis 70 bijgebouw 9070

huis 71 vervallen

huis 72 samengevoegd met huis 8024

huis 73 vervallen

huis 74 vervallen

huis 75 vervallen



771
—

    Van Renswoude & Norde 2011, 23-24. 

Deze site ligt ca. 800 m ten zuiden van De Nielt. 

aan het evaluatierapport. Waar dit onderzoek 
genoemd wordt, zal een verwijzing naar de uit-
eindelijke rapportage dan ook achterwege wor-
den gelaten.

Wijk bij Duurstede-De Horden. De eerstge-
-

onderzoek in het rivierengebied en op de naast-
gelegen zandgronden het meest gehanteerd en 

tot de zuidelijker gelegen delen van de pleisto-

type Alphen-Ekeren gangbaar zijn tot in de 3e 
eeuw n.Chr.1210

overeen met de ligging van de civitas Batavorum 
(zie paragraaf 6.5.9, discussie Romeinse tijd ).

Vondsten
-

bouwsporen worden de verschillende vondst-
groepen beschreven, de relevante vondstnum-
mers opgesomd en wordt het materiaal zo 
mogelijk gedateerd en zo nodig afgebeeld. 
Het aardewerk is daarbij beschreven in functie 
van de datering van de structuur en het inzicht in 
de formatieprocessen. Deze scherven zijn der-
halve niet ingevoerd in een database (zie para-
graaf 7.1.3, keuzes, selectie en aanpak). Aarde-
werk uit gesloten contexten is geanalyseerd in 
het aardewerkhoofdstuk (zie hoofdstuk 7). Aar-
dewerkcategorieën en -indien relevant voor de 
datering- het baksel en vormtype zijn vermeld, 
inclusief de aantallen. Anders dan bij de analyse 
is het gruis hier wel meegenomen, omdat dit re-
levant is voor ons inzicht in de formatieproces-
sen en (zeker in het geval van Romeins aarde-

verschillende aardewerkcategorieën wordt ver-
wezen naar paragraaf 7.4.3.

Datering
In dit onderdeel wordt de datering van een plat-
tegrond gegeven. Deze datering is gebaseerd op 
een weloverwogen redenering, waarbij struc-

tuurtype, oriëntatie, het vondstmateriaal en de 

een rol kunnen spelen. 

De volgnummers van de verschillende catego-
rieën structuren zijn niet in alle gevallen doorlo-
pend. Dat is het gevolg van het feit dat structu-
ren zijn komen te vervallen tijdens de analyse 

-
tuurnummers niet zijn hergebruikt. Een andere 
oorzaak ligt in de verschillende werkwijze van 

-
genoemd bedrijf hoofdgebouwen en bijgebou-
wen doornummert in een enkele lijst, maakt 

Bij omnummering hebben de bijgebouwen hun 
oorspronkelijke volgnummer behouden of, wan-
neer zij eventueel zijn gesplitst in meerdere bij-
gebouwen, een hoger nummer gekregen. In ta-
bel 23.2 zijn de mutaties in de nummering van de 

Graaf opgenomen.
In de uitwerkingsfase is gezocht naar verdere 
hoofdgebouwen en zijn ook nieuwe structuur-

-
men is daarbij besloten om reeds uitgedeelde, 
maar vervallen structuurnummers niet opnieuw 
te gebruiken. De nieuwe ontdekte huizen betref-
fen de structuren 8081, 8096, 8098 en 8115. Huis 

-

aangeduid.

23.1.2  Bijgebouwen

Bijgebouwen hebben bij de uitwerking door 

-
stig waren. Daarnaast zijn de hutkommen ook in 
deze categorie ondergebracht. Een aantal ho-

voorkomen.
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¹²¹¹    Schinkel 1998, 255.

23.1.3  Opslagstructuren

hor-
rea. De volgnummering van deze structuren is 

spiekers hebben een nummer boven de 100 ge-
kregen.
Er zijn weinig spiekers op de tekentafel herkend. 
De voornaamste reden hiervoor is dat er binnen 
het onderzoeksgebied sprake is van sporenclus-
ters. Sporen uit alle perioden liggen hier door 
elkaar en kunnen een regelmaat vertonen die 
een structuur doet vermoeden, zonder dat die 

kunnen de criteria van Schinkel voor de herken-
ning van spiekers in sporenclusters worden ge-
hanteerd.1211 Dit houdt in dat de lengte van te-
genoverliggende zijden van de spieker niet meer 
dan 10% verschil mogen vertonen en dat de 
diepte van de sporen ongeveer gelijk moet zijn. 

bij het onderzoek in 2006 en 2007 niet zijn aan-
gepast aan nieuwe inzichten die voortkwamen 
uit de coupes van de sporen. De exacte ligging 
en omvang van sporen in het vlak verschilt im-
mers nogal eens van de waarnemingen die wor-
den gedaan bij het couperen. Een spieker die in 
eerste instantie aan de criteria van Schinkel vol-
doet, kan zo, na het vervaardigen van een tech-
nische tekening, vaak alsnog worden afgeschre-
ven. Het bijwerken van alle vlaktekeningen was 
in de analysefase helaas niet meer mogelijk. 

23.1.4  Kuilen

Er zijn binnen de structuurnummers twee cate-
gorieën kuilen onderscheiden. De 25000-reeks is 
voor kuilen algemeen en de 26000-reeks voor 
kuilen met bijzonder vondstmateriaal. Beide 
reeksen worden achtereenvolgens besproken.

23.1.5  Afscheidingen

-
greppels, palissaden en kringgreppels bespro-

dezelfde beperkingen als hierboven genoemd 
voor de opslagstructuren.
De kringgreppels van De Nielt worden bij de af-
scheidingen besproken, aangezien zij niet geas-
socieerd zijn met de teruggevonden graven.

23.1.6  Graven

-
merkt als crematiegraf. De interpretatie van een 
aantal van deze sporen werd in het veld al be-
twijfeld. Na de analyse van het verbrande bot-
materiaal bleven er drie sporen over die als cre-
matiegraf geïnterpreteerd kunnen worden.

23.2  Huizen

onderzoek
-

-
-

grond niet in zijn geheel kon worden vrijgelegd 
en onderzocht. De betrouwbaarheidsaanduiding 

constructie

6,5 x 19,5 m en is deels twee- en deels driebeu-
kig. Er zijn drie middenstijlen en een binnenstijl-

6,3 en 5,4 m. De drie middenstijlen zijn tot res-
pectievelijk 68, 69 en 62,5 cm onder het vlak in-

-
lijke tot 80 cm en de zuidelijke tot 49,5 cm onder 
het vlak ingegraven.
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-
grond is het beste bewaard gebleven. Hier is te 
zien dat er aan de binnenzijde van de wandgrep-
pel, op regelmatige afstanden, extra stijlen heb-
ben gestaan. Deze extra stijlen staan niet in lijn 
met de middenstijlen, maar wel met het binnen-
stijlpaar. De noordelijke binnenstijl van het bin-
nenstijlpaar staat op 1 m afstand van de extra 
stijl. Waarschijnlijk is dit bij de zuidelijke binnen-
stijl ook het geval geweest.

De standgreppels zijn over het algemeen goed 
bewaard gebleven, maar de zuidoostelijke zijde 

zijn in de coupetekeningen dicht opeen gestelde 
paaltjes aangegeven. De onregelmatige bodem 

aan dat dit bij de gehele wand het geval geweest 
-

pel is alleen een maximum diepte gedocumen-
teerd; deze is aangegeven met een rechthoekig 
blok.
ingangen
De ingangen bevinden zich op korte afstand van 

de tweede middenstaander vanuit het westen 

2717

2718

2719

2715

2714 3660 3655 3656

3652

3651 3650 3649

641

3357

3358

3674

3575 3578

3356
3355

2762

3673
3593

3581 3590

3589
3588

617 616 615 614

3592

613

612

610

597

3653

35913354

3661

3648 3647

2713
3646

3598

Huis 8002
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¹²¹²    Schinkel 1998, 185.

gezien. De ingangen zijn, op de zuidoostelijke 
zijde van de zuidelijke ingang na, verstevigd met 
palen aan de binnen en buitenzijde. Waarschijn-
lijk was de oostelijke zijde van de zuidelijke in-
gang oorspronkelijk op dezelfde manier gecon-
strueerd.
dak
De middenstijlen staan dicht op de wanden aan 

-
bouw een zadeldak gehad.
indeling
Het gebouw kan door de ingangen in twee delen 

-
tere, oostelijke deel is gekozen voor een binnen-
stijlpaar, mogelijk om meer ruimte te creëren. In 
het westelijke deel was dat niet nodig, omdat de 
beide middenstijlen al aan de uiterste zijden van 
deze ruimte staan. Een andere mogelijkheid is 
dat er zich ter hoogte van het binnenstijlpaar 
een scheidingswand bevond. In dat geval kan er 
sprake zijn geweest van een driedeling in het 
huis. Een functionele scheiding ter hoogte van 
tegenoverliggende ingangen in de lange zijden 
wordt immers vaak aangenomen, en is soms 
aantoonbaar, met name bij prehistorische plat-

-
meinse tijd kennen echter een grotere variatie 
met betrekking tot tegenoverliggende ingangen 
in de lange zijde van een gebouw.
Als er ter hoogte van de binnenstijlen een schei-
dingswand is geweest, dan zal de functie van de 
achterliggende ruimte in de privé-sfeer liggen; 
de ruimte is immers alleen via een andere ruimte 
te bereiken. Een functie als slaapruimte is goed 
voorstelbaar.

Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen of 

7.3651, aan de oostelijke zijde van de zuidelijke 
ingang, een reparatie aan te duiden. Echter, in de 
coupe is geen duidelijke oversnijding zichtbaar. 

diepte gedocumenteerd, zodat de onderlinge 

De afwijkende vorm spoor 7.3646, zowel in het 
vlak als in de coupe, kan een aanwijzing zijn dat 
deze binnenstijl is uitgegraven. Het is echter ook 

mogelijk dat het spoor naderhand is vergraven. 
In de coupe kon echter geen begrenzing tussen 
dit spoor en het over- of ondersnijdende spoor 
worden onderscheiden. 

1212

Het complex bevat vrijwel uitsluitend handge-

namelijk uit een wandgreppel (S6.2713). Deze 
wandgreppel bevat scherven uit uiteenlopende 
periodes. Het grootste deel van het aardewerk 

het strikt genomen geen gesloten context be-
-

ken in het aardewerkhoofdstuk (zie paragraaf 

weinige aardewerkconcentraties uit deze peri-

aardewerk dat verzameld is in deze wandgrep-
pel. Er is echter ook aardewerk uit de Late 
Bronstijd gevonden, zij het in mindere mate. Het 
handgevormde aardewerk uit de resterende 
sporen is over het algemeen slecht bewaard en 

-
kele scherven, zoals een fragment dunwandig 

-
-

meinse tijd; zij vormen echter slechts een be-

werden veertien scherven gedraaid aardewerk 
-

-
scherf terra nigra

van deze aardewerkcategorieën met een relatief 
lange doorlooptijd, plaatst dit complex hoofdza-
kelijk in de 1e eeuw of het begin van de 2e eeuw 
n.Chr. De grote concentratie aardewerk uit de 

-
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waarde scherven uit de Late Bronstijd zijn naar 
-

ren die bij de aanleg van wandgreppel S6.2713 
zijn aangesneden. 
De metaalvondsten uit de sporen van dit huis 

-

-
steen; met name grind en vier stukjes vuursteen. 
datering
Het aardewerkcomplex dateert het gebouw in 
de gehele 1e eeuw en de eerste kwart van de 2e 
eeuw n.Chr. (ca. 1-150 n.Chr.). Het oudere mate-

geïnterpreteerd als opspit en zwerfvuil. Het type 

kan niet gelijktijdig zijn met Huis 8006 dat op 
korte afstand ligt. De oriëntatie van huis 8002 

-
teerde bouwrichtingen, terwijl de oriëntatie be-
ter overeenkomt met die in de Midden-Romein-
se tijd. Huis 8002 is daarmee dus ouder dan huis 
8006. Aanwijzingen voor een grote verbou-
wingsfase, waarmee de levensduur van een huis 

basis van deze gegevens wordt huis 8002 dan 
ook gedateerd tussen ca. 40 en 100 n.Chr. 

onderzoek
Bij de aanleg van werkput 10 werden in het 

-
merkt die over elkaar lagen; huizen 8003 en 
8004. Huis 8003 bevond zich niet geheel in 
werkput 10 en werd een maand later in werkput 
9 verder onderzocht. De betrouwbaarheidsaan-
duiding is klasse AB.
constructie

m breed en minimaal 12 m lang. In het oostelijke 
gedeelte ontbreekt waarschijnlijk een midden-
stijl. De westelijke zijde is onduidelijk; de plat-
tegrond ‘verdwijnt’ daar in een sporencluster 
waarvan veel sporen als natuurlijk zijn geïnter-
preteerd.

De wanden worden gevormd door gepaarde 
paalkuilen.
ingangen
De ingangen bevonden zich waarschijnlijk cen-
traal in de lange zijden. Hoewel er in de wanden 
geen duidelijke ingangspartijen zichtbaar zijn, 
geven de twee dicht opeen staande middenstij-
len de plaats aan waar deze zich bevonden heb-
ben.
dak
Er zijn geen aanwijzingen voor de vorm van het 

aan beide zijden een schilddak aangenomen.
indeling
Er zijn geen aanwijzingen voor een indeling van 

functionele tweedeling aangenomen, waarbij de 
scheiding ter hoogte van de ingangen ligt.

205

206

208

210

214

227

229

233
238

239240

241242

243249

250251

209211

215 217

221

2282157

2173

2121
2144

2191

2181
2176

2155

2156

2185

Huis 8003
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¹²¹³    Schinkel 1998, 185.

    Schinkel 1998, 185.

Er zijn geen aanwijzingen voor reparaties en/of 
verbouwingen.

-
braak van het gebouw in verband gebracht kun-
nen worden.

de gepaarde wandstijlen kan het huis verder 
-

den gerekend. Dit type wordt in de Midden- en 
1213 

scherf na bestaat het complete aardewerkcom-
plex uit gruis van handgevormd aardewerk. De 
grootste scherf vertoont algemene ijzertijdken-
merken. 
Het aardewerk uit deze sporen kan geen nauw-
keurige bijdrage leveren aan de datering van het 
huis 8003.
datering
Huizen van dit type worden voornamelijk in de 

van huis 8003 worden oversneden door die van 
-

Het huis kan niet nader gedateerd worden dan in 

onderzoek

nog rekening gehouden met de aanwezigheid 
-

ten van werkput 10 niet meer. De betrouwbaar-
heidsaanduiding is klasse AB.
constructie

oostnoordoost georiënteerd, is 6 m breed en 
minimaal 31 m lang. De westelijke begrenzing 

-
grond daar in een sporencluster overgaat. In het 
oosten is het huis deels door het jongere huis 

8024 vergraven.
De kernconstructie bestaat uit een rij midden-
stijlen met onregelmatige tussenafstanden. 
Deze sporen variëren in diepte tussen 10 en 46 
cm onder het vlak.

De wanden worden gevormd door een dubbele 
paalstelling.
ingangen
Het vermoeden is dat de ingangen zich in het 
westelijke gedeelte van de lange zijden hebben 
bevonden. Eén van de kenmerken van dit ge-
bouwtype is de excentrische ligging van de in-
gangen. Het gebouw kan in westelijke richting 
nog iets verder doorgelopen hebben, maar dan 
nog is de plaatsing van de ingangen opvallend 
excentrisch.
dak

-
structie; sporen aan de kopse zijden zijn over het 

huis is dat het geval. Aan de uiteinden staan de 
middenstijlen dicht op het herkende einde van 
de wanden, wat een zadeldak doet vermoeden. 
In beide richtingen is het echter mogelijk dat de 

indeling
Er zijn geen aanwijzingen voor een binneninde-
ling.

Er zijn geen aanwijzingen voor reparaties of ver-
bouwingen.

De geringe diepte en sterke homogenisatie van 
de sporen laten het niet toe hierover uitspraken 
te doen.

-

-

tijd.1214

in totaal 103 aardewerkfragmenten verzameld 
met een totaalgewicht van 212 g. Alle scherven 
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aardewerk is sterk gefragmenteerd en verweerd, 
waardoor vrijwel het hele complex als gruis kan 
worden gekarakteriseerd. De slechte staat van 
het aardewerk is waarschijnlijk te wijten aan het 
feit dat het hier gaat om zwerfvuil dat in de spo-
ren terecht is gekomen. De scherf met de groot-

-

kleine hoeveelheid scherven met steengruisma-
gering duidt op een oudere aardewerkcompo-
nent, eveneens te verklaren als zwerfvuil. 

bijdrage leveren aan de datering van deze plat-
tegrond.
De enige metaalvondst uit de sporen van dit huis 

De overige vondsten bestaan uit vijf fragmenten 
verbrande leem en twee stuks natuursteen. 
datering
De noordwestelijke paal van de ingangspartij 
oversnijdt een middenstijl van huis 8003, en de 
middenstijl tussen de ingangen oversnijden een 
deel van de ingangspartij van datzelfde huis. 

-
dat Romeins aardewerk ontbreekt, is een date-

voor huis 8004.1215
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onderzoek

werkput 6 opgemerkt. Nadat de sporen in werk-
put 6 waren afgewerkt, is dit huis in werkput 7 
verder onderzocht. De betrouwbaarheidsaan-
duiding is klasse AB.
constructie

x 12,3 m en is tweebeukig. De kernconstructie 
bestaat uit zwaar uitgevoerde middenstaanders, 
wandgreppels en buitenstijlen. De oostelijke 
middenstijl maakt onderdeel uit van de wand en 
is tot 1,07 m onder het vlak uitgegraven. De 
diepte van de centrale middenstijl was 1,02 m 
onder het vlak. De westelijke middenstijl is ge-
coupeerd, maar waarschijnlijk onder een ander 

spoornummer gedocumenteerd. In de velddo-
cumentatie is een opmerking opgenomen waar-
in verwezen wordt naar een tekening die niet 
past bij het spoor waarvan zij het nummer 
draagt. Het is mogelijk dat dit de tekening is die 
van de middenstijl gemaakt is; in dat geval is het 
spoor tot 88 cm onder het vlak bewaard geble-
ven.
Rondom het gebouw zijn enkele buitenstijlen 

In de standgreppels zijn enkele kernen van 
wandstijlen herkend. De onregelmatige vorm 
van sommige delen van de standgreppels doet 
vermoeden dat zij dicht opeen gestaan hebben. 
De zuidelijke standgreppel lijkt te zijn uitgegra-
ven, bij het vervolg van deze greppel in werkput 
6 is dit niet het geval. Aangezien beide vlakken 
op een vergelijkbare diepte zijn aangelegd, kan 
dat het verschil niet verklaren. 
ingangen

een duidelijke ingangspartij herkenbaar. Bij de 
tegenoverliggende wand bevinden zich enkele 
sporen die bij een tweede ingangspartij kunnen 
horen, maar de wandgreppel loopt in het vlak 
door. Dit gedeelte van de wandgreppel is welis-
waar gecoupeerd, maar nooit gedocumenteerd. 
De aanwezigheid van een tegenoverliggende in-
gang is wel zeer waarschijnlijk.
dak
Aan de oostelijke zijde bevindt de middenstijl 
zich in de korte zijde van het huis en aan de wes-

beide zijden een zadeldak gehad.
indeling

een binnenindeling.

Het is mogelijk dat de uitgraving van de zuide-
lijke wand een reparatie vertegenwoordigt. Dit is 
dan echter geen aanwijzing voor een grote ver-
bouwingsfase.

Bij de middenstijlen zijn geen kernen aangetrof-
fen en de zuidelijke wandgreppel lijkt te zijn uit-
gegraven.
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De wandgreppels, buitenstijlen, en één van de 
buitenste middenstijlen die is opgenomen in de 
wand, maken dit huis tot een gebouw van het 

en Midden-Romeinse tijd.1216

840 aardewerkfragmenten (3.561 g) verzameld. 
Het complex bestaat voornamelijk uit sterk ge-
fragmenteerd handgevormd aardewerk. De pre-
historische component bestaat, gezien de mage-
ring, wandafwerking en versiering, uit zowel niet 

scherven met typische late-ijzertijdkenmerken. 
Een klein deel van het handgevormde aardewerk 

-

scherven van kurkurnen (33 g) en drie fragmen-
ten dunwandig rood briquetagevaatwerk (5 g). 

(S7.3506) en uit de zuidelijke wandgreppel 
(S7.3556), behalve twee wandscherven 

 (7 g) en een wandscherf terra 
-

delijk jonger dateert. Het gaat om een rand van 
een wrijfschaal van het type Stuart 149 (230 g), 
een scherf van geverfde waar (2 g), een scherf 
gladwandig aardewerk uit het Rijnland (1 g), 
twee scherven ruwwandig aardewerk (9 g), een 
rand van een ruwwandige pot van het type Stu-
art 210 en een wandfragment van een kruik- of 
middelgrote standamfoor (33 g). Dit jongere aar-
dewerkspectrum dateert in de periode tussen ca. 

-
raving van de zuidelijke wandgreppel. Het aar-
dewerk uit de eerste bewoningsfase van het huis 
is niet nauwkeuriger te dateren dan in de 1e 
eeuw n.Chr.
De enige metaalvondst uit de sporen van dit huis 

7.2731.
De overige vondsten bestaan uit elf sintels en 
tien stuks natuursteen.  
datering
Het aardewerk uit de sporen van het huis dateert 
uit de gehele 1e eeuw en mogelijk ook nog uit 
het eerste kwart van de 2e eeuw n.Chr. Het ge-

bouw ligt op korte afstand van huis 8002 en is 
dus niet gelijktijdig, maar dateert jonger (zie huis 
8002 voor argumentatie). Hoewel het aarde-
werkcomplex lijkt te wijzen op twee bewonings-
fases, kan de oudere aardewerkcomponent ver-

de bewoningsfase van het nabijgelegen huis 

komt algemeen voor in de Romeinse tijd. De da-
tering van de gebruiksfase van huis 8006 tussen 
80-130 n.Chr. is op basis van deze gegevens aan-

huis 8002, moet in ogenschouw genomen wor-
den dat huizen zeker niet gelijktijdig zullen heb-
ben bestaan. 

onderzoek
De aanwezigheid van dit huis is herkend aan de 
standgreppels die in werkput 4 bewaard waren 
gebleven. In werkput 3 werden echter geen 

vele verstoringen in deze laatste werkput is een 
-

pleteren; dit had echter weinig resultaat. De be-
trouwbaarheidsaanduiding is klasse AB.
constructie 
Dit huis meet 12,5 x 5,3 m en is noordoost-zuid-
west georiënteerd. De centrale middenstijl 
maakt de structuur deels tweebeukig. Het groot-
ste deel van de daklast wordt door vier tegen de 
wand geplaatste binnenstijlen gedragen.

Er is slechts een klein gedeelte van een stand-
greppel bewaard gebleven; bij het overgrote 
deel van de wand zijn slechts losse paalkuilen 

-
senafstand van ca. 1,2 m of een veelvoud daar-
van. In het laatste geval zullen de tussenliggende 
wandstijlen verloren zijn gegaan. De coupes van 
de standgreppels laten zien dat tussen deze re-
gelmatig geplaatste wandstijlen ondieper inge-
graven stijlen hebben gestaan. Samen hebben zij 
de schering gevormd voor een gevlochten wand.
Het is mogelijk dat de wandstijlen deels een 
dakdragende functie hebben gehad. Ze kunnen 
echter ook gebruikt zijn als raamwerk om de 
wand meer stevigheid te geven.
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ingangen
Er zijn geen duidelijke ingangen herkenbaar.
dak

-
type.
indeling
Er is geen duidelijke indeling te herkennen.

Er zijn geen sporen van reparatie of verbouwin-
gen te herkennen.

De slechte conservering laat het niet toe hier uit-
spraken over te doen.

-
tegrond geen wandgreppels. In de reconstructie 

derde binnenstijlpaar in plaats van een centrale 
middenstijl. Heeren beschouwt het huis daar-

-
ter B in die van Huijts en Waterbolk.1217

Midden-Romeinse tijd voor, Wijster B IIa en 

basis van de aardewerkvondsten, te dateren in 

114 aardewerkfragmenten (486 g) verzameld. 

hele complex uit handgevormd aardewerk. Het 
aardewerk uit deze context is sterk gefragmen-
teerd en slecht geconserveerd. Alle handge-
vormde scherven zijn gemagerd met potgruis, 
waarbij enkele scherven ook organisch materiaal 

over het algemeen niet afgewerkt of in mindere 
-

fragmenteerde scherven vaak versierd zijn met 
groeven en nagelindrukken. 

-
komen van organische magering en zand in het 
baksel, dateert dit aardewerkcomplex in de Late 

-
wandige scherf uit de Romeinse tijd kan moge-
lijk als intrusief worden beschouwd. 
De enige metaalvondst is een niet determineer-

3.289.
De overige vondsten bestaan uit zestien stuks 
natuursteen.
datering
Het gebouw wordt op basis van het aardewerk  

-
noeg volledig ontbreken van gedraaid aarde-
werk wijst erop dat het gebouw relatief vroeg in 
de Romeinse tijd moet dateren. Dit, samen met 
de afwijkende oriëntatie, maakt een datering in 

(ca. -27 v.Chr.- 40 n.Chr.). Daarmee is huis 8007 
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één van de oudste gebouwen uit de Romeinse 
tijd.  

onderzoek

-

-
mengevoegd tot een gebouw met twee bouwfa-
sen. De betrouwbaarheidsaanduiding is klasse 
AB.
constructie
Het westnoordwest-oostzuidoost georiënteerde 

het huis een lengte van 14 m. In de tweede bouw-
fase is het gebouw verlengd tot 25 m.

-
stijlen die beiden tot 96 cm onder het vlak waren 
ingegraven. In de oostelijke wand bevond zich 
een derde middenstijl die tot 77 cm onder het vlak 
was ingegraven. Buitenstijlen waren tenminste 
langs de lange zijden en op de hoeken aanwezig. 
In de tweede fase werd de oostelijke wand afge-
broken en de oostelijke middenstijl uitgegraven. 
Het gebouw werd verlengd, waarbij halverwege 
de nieuwe lengte een binnenstijlpaar werd inge-

extra middenstijlen geplaatst. Deze nieuwe mid-
denstijlen zijn ingegraven tot respectievelijk 105 

binnenstijlpaar veel minder diep gefundeerd is: 
12 cm en 17 cm onder het vlak.

De wanden uit de eerste fase bestaan uit een 
standgreppel met daarin zeer dicht opeen ge-
stelde palen. De wandpalen in de standgreppels 
van de uitbreiding staan, voor zover zichtbaar 
en/of gedocumenteerd, verder uit elkaar en lij-
ken minder zwaar te zijn uitgevoerd.
ingangen

elkaar gelegen ingangen, ter hoogte van de mid-
delste middenstijl. In de standgreppel die in de 
tweede fase is aangelegd zijn geen onderbrekin-

-
tra ingang. Het is mogelijk dat de paren buiten-
stijlen in het oostelijke deel van de zuidelijke 
wand en aan de kopse zijde, resten zijn van in-
gangspartijen.
dak

oostzijde een zadeldak. Aan de westelijke zijde 
staat de middenstijl dichter bij de korte wand 
dan bij de lange wanden. Het verschil is echter 
niet groot en zowel een zadel- als een schilddak 
zijn mogelijk. De afstanden tussen de oostelijke 
middenstijl uit de tweede fase en de wanden zijn 
gelijk; hier zal het gebouw een schilddak hebben 
gehad.
indeling
Hiervoor zijn geen aanwijzingen herkend.

2545

2429

2301

2540

2432

2442

2543

2561

2566

2835

2063

2062

2550

2832

2302

2421

2423

2379

Huis 8008



782
—

    Schinkel 1998, 185.

Het gebouw is verlengd. In de standgreppel van 
de oostelijke korte zijde zijn geen sporen van 

-
telijke korte zijde ook het geval lijkt te zijn, moet 
worden opgemerkt dat de meeste coupes dwars 
op de greppel zijn gezet. In de enige lengtecoupe 
is de paalkuil van een wandstijl herkend.
Het binnenstijlpaar is relatief ondiep ingegraven. 
Waarschijnlijk is het dak tijdens de verbouwing 
niet afgebroken en is de diepte het gevolg van 
de geringe bewegingsruimte bij de constructie.

Bij de middenstijlen zijn geen paalkernen aange-
-

stijlen wijst er op dat zij zijn uitgegraven en het 
gebouw ontmanteld is.

Het huis was gedurende de eerste fase geheel 
tweebeukig, waarbij één van de buitenste mid-
denstijlen in de wand was opgenomen. Het huis 

-
logie. Bij de uitbreiding is het middendeel drie-
beukig geworden en had het huis geen midden-
stijl meer in de wanden van de kopse kanten. 

en Midden-Romeinse tijd.1218

1.351 scherven verzameld met een gewicht van 

Het complex bestaat voor een overgroot deel uit 
handgevormd aardewerk; slechts 26 scherven 
(226 g) zijn gedraaid. Het handgevormde aarde-
werk is te karakteriseren als een sterk gemengd 
complex, zowel qua datering als fragmentatie en 
conservering. Het sterk vergruisde en slecht ge-
conserveerde aardewerk lijkt een (lange) periode 
op het oppervlak te hebben gelegen. Het feit dat 
dit aardewerk uit verschillende perioden dateert 

-

behoren sterk zijn beïnvloed door formatiepro-

de handgevormde scherven wél zeer goed is ge-
conserveerd en weinig is gefragmenteerd. Met 

name uit de Midden- en Late Bronstijd zijn grote 
scherven met scherpe breuken bewaard geble-
ven, die duidelijk niet op het loopvlak hebben 
gelegen alvorens zij in deze sporen zijn terecht 
gekomen. Deze contexten zijn blijkbaar bij de 
aanleg (of verlating) van het huis aangesneden, 
zodat de scherven direct in de wandgreppels en 
een aantal paalkuilen terecht zijn gekomen.
We mogen dus concluderen dat het handge-
vormde aardewerk als gevolg van formatiepro-
cessen in deze sporen is terecht gekomen en 
daarmee geen relevante bijdrage kan leveren 
aan de datering van huis 8008. 
We zijn voor de datering dus aangewezen op de 
Romeinse scherven. Gezien het feit dat het huis 
is uitbreid, wordt het aardewerk uit de Romeinse 
periode per bouwfase bekeken. Het aardewerk 

omvat negen ruwwandige scherven (6 g), een 
ruwwandig fragment in 
Ware, drie scherven van Rijnlandse kruik- of 
standamforen (111 g), een wandscherf gladwan-
dig Rijnlands aardewerk (2 g) en een fragment 
van een zogenaamde tonbeker in terra nigra van 

-
trum correspondeert met het aardewerk dat af-
komstig is uit de eerste bewoningsfase van huis 
8006 en dateert grofweg in de 1e eeuw n.Chr. De 
scherven uit sporen behorend tot de tweede 
bouwfase, waaronder een fragment van een ter-
ra nigra-kom (7 g), twee fragmenten van een ter-
ra nigra-
terra nigra (3 g) en een fragment van een kruik- 
of standamfoor (12 g), komen overeen met het 
spectrum uit de tweede bewoningsfase van huis 
8006 en zijn dus te dateren tussen ca. 70 en 120 
n.Chr.
De overige vondsten bestaan uit 408 fragmen-
ten verbrande leem, 78 stuks natuursteen en een 
sintel.
datering
Het aardewerkcomplex uit huis 8008 wordt ge-

aardewerk komt de datering overeen met die 
van huis 8006. Naast deze parallelle datering 
hebben beide huizen ook een zelfde oriëntatie. 

bewoningsfase dus aannemelijk. Het type ge-
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exacte datering dan het aardewerk. Wel kan 
worden aangenomen dat levensduur van het 
huis door de ingrijpende verbouwing aanzienlijk 
verlengd is; mogelijk is het bewoond door twee 

iets ruimere bewoningsperiode, tussen 60-130 
n.Chr., aannemelijk.  

onderzoek
De noordoosthoek van dit gebouw is aangetrof-

is er geen huisnummer toegekend en de sporen 
worden ook niet in de dagrapporten vermeld. 
Het grootste gedeelte van het huis is onderzocht 
in werkput 7. De betrouwbaarheidsaanduiding is 
klasse AB.
constructie

georiënteerd en meet 12,60 x 5,30 m. De kern-
constructie bestaat uit vier middenstijlen met 
een onderlinge afstand van 5,5, 4 en 3,2 m (van 
zuid naar noord). De zuidelijkste middenstijl is 
net buiten de wand geplaatst. Deze sporen zijn 
ingegraven tot respectievelijk 73, 50, 62 en 53 cm 
onder het vlak.

-
terende diepte tussen de 7 en 31 cm. Net als bij 
de middenstijlen, zijn de afstanden tussen de 
buitenstijlparen onregelmatig.

De wandstijlen zijn dieper ingegraven dan de 
wandgreppel. In de coupes over de lengterich-
ting van de wandgreppels kon echter geen on-
derscheid gemaakt worden tussen wandgreppel 
en wandstijlen. Het is mogelijk dat de wand-
greppel geen wandgreppel is, maar bestaat uit 
de vullingen van de wandstijlen die, als gevolg 
van bioturbatie, niet meer te onderscheiden zijn. 
ingangen

buitenstijlparen in de zuidelijkste travee een in-
gang aan.

dak
De buitenste middenstijlen zijn in of tegen de 

een zadeldakconstructie gehad.
De buitenstijlparen staan niet ter hoogte van de 
middenstijlen. Bij de noordelijke twee midden-
stijlen zijn de buitenstijlparen net naast de mid-
denstijl geplaatst. Bij de volgende middenstijl is 
deze afstand groter. De meest zuidelijke travee 
wordt door twee buitenstijlparen in gelijke stuk-
ken verdeeld.

vermoeden dat zij verbonden waren met een lig-
ger die de kapsporen ondersteunde.
indeling

-
zien die mogelijk een binnenindeling vertegen-
woordigen. Een groot aantal oversnijdende kui-
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len maakt het echter onmogelijk een directe 
relatie met de hoofdconstructie en de wanden te 
leggen. Eén van de greppels oversnijdt de twee-
de middenstijl vanuit het zuiden gezien en kan 
dus niet behoord hebben bij een binnenindeling.

Er zijn geen aanwijzingen voor reparaties en/of 
verbouwingen. 

Bij de middenstijlen zijn er geen duidelijke uit-

vrij homogeen; waarschijnlijk zijn de middenstij-
len niet uitgegraven.

De aanwezigheid van wandgreppels, buitenstij-
len en de plaatsing van één van de buitenste 

-
meinse tijd.1219

122 aardewerkfragmenten (530 g) verzameld.
De handgevormde component bestaat uit gruis 
en één klein verdikt randje van een pot uit de 
Late Bronstijd. Het handgevormde aardewerk 

Het Romeinse aardewerk omvat zes scherven 
(256 g): twee ruwwandige scherven (12 g), een 
fragment van een amfoor (33 g), een fragment 
van een kurkurn (3 g), een scherf in terra nigra (7 
g) en een rand van een wrijfschaal van het type 
Brunsting 37 (201 g).
Het vroege aardewerk (de kurkurn en de terra 
nigra) kan wellicht -evenals het handgevormde 
aardewerk- als intrusief worden beschouwd. De 
aanwezigheid van de wrijfschaal van het type 
Brunsting 37 levert een datering op tussen het 
einde van de 2e eeuw en het begin van de 3e 
eeuw n.Chr.
De enige metaalvondst uit de sporen van dit huis 

vondsten bestaan uit drie baksteenfragmenten 
en één stuk natuursteen. 
datering
De jongste vondst uit de sporen van huis 8010 

aan het einde van de 2e eeuw of het begin van 
-

sen 8B, komt algemeen voor in de Romeinse 
tijd. Gezien het feit dat de sporen van huis 8010 
die van huis 8008 oversnijden, is huis 8010 zeker 

oriëntatie van huis 8010 gelijk is aan die van het 
-

teerde huis 8027; gelijktijdigheid is daarmee een 
mogelijkheid. 
Concluderend kan huis 8010 op basis van alle 
gegevens aan het einde van de 2e en in de eerste 

175-250 n.Chr. Het oudere aardewerk is als op-
spit en zwerfvuil geïnterpreteerd en behoort toe 
aan oudere bewoningsfasen, mogelijk gerela-
teerd aan de bewoning van huis 8008.   

onderzoek
-

deren van de bovengrond in werkput 6. Er is ver-
volgens besloten een tussenvlak aan te leggen in 

-
vlak van werkput 5 aangelegd was. Rondom de 

in het vlak zichtbaar van ca. 10 x 20 m.

in een grid van 1 x 1 m bemonsterd ten behoeve 
van chemische analyse (zie hoofdstuk 21 voor de 

-
peerd tot op een diepte van 15 tot 30 cm onder 
het vlak; de dieper gelegen spoordelen zijn op 
vlak 2 onderzocht.
De betrouwbaarheidsaanduiding is klasse A1.
constructie
De draagconstructie van dit gebouw bestaat uit 
drie gebinten met een onderlinge afstand van 4 
m. De gebintstijlen staan, van zuid naar noord, 

zuiden van de gebinten wordt de constructie af-
gesloten met een enkele sluitpaal. De afstand 
tot van de noordelijke sluitpaal is 4,5 m en die 
tot de zuidelijke 4 m.
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¹²²¹    Theuws et al. 1988, 280.

¹²²²    Huijbers 2007, 176-181.

vorm, waarschijnlijk volgt deze vlek de vorm van 
de wanden.
ingangen

Als de indeling (zie onder) correct is dan zal de 
ingang in de noordelijke korte zijde gezeten heb-
ben. Een ingang in de zuidelijke zijde is mogelijk; 
het is immers niet handig het vee door de op-
slagruimte naar binnen te drijven. 
De ingang zal excentrisch gepositioneerd zijn ge-
weest om de sluitpalen te omzeilen.
dak
De positie van de sluitpalen, in combinatie met 
de rechthoekige verkleuring, doen een zadeldak 

zijde zijn er te weinig aanwijzingen om uitspra-
ken te doen over de dakvorm.
indeling
De verkleuring in het vlak gaat verder dan de 
zuidelijke sluitpaal, maar stopt voor de noorde-
lijke sluitpaal. Binnen de verkleuring is vastge-
steld dat de chemische samenstelling van de bo-
dem ter plaatse een antropogene oorsprong 

chemische samenstelling worden gerelateerd 
aan een staldeel, dan was er in het noordelijk 
deel van het gebouw een ruimte waar geen vee 
was gestald. Mogelijk gaat het bij deze laatste 
ruimte om een woongedeelte of een deel be-
doeld voor opslag van bijvoorbeeld gereed-
schap. 
Het is mogelijk dat de wand ten zuiden van de 
noordelijke sluitpaal lag. Dit komt echter bij de 
bekende 15e-eeuwse gebouwen uit Noord-Bra-
bant niet voor.1220.

De sporen 2.264, 2.272 en 2.622 vertegenwoor-
digen mogelijk een reparatie van de middelste 
westelijke gebintstijl. 

Er zijn hiervoor geen aanwijzingen.

Het gebouw valt enigszins moeizaam onder het 
huistype A1 van de Dommelen-typologie.1221 Bij 
gebrek aan sporen van de wanden is een inde-
ling in de typologie van Huijbers lastig; de dra-
gende constructie kent de meeste overeenkom-

sten met het bijgebouwtype B4.1222

hierbij dat de genoemde verkleuring verder reikt 
dan de sluitpaal. Als dit de locatie van de wand 

van bijgebouwtype B4 voldaan; een draagcon-
structie die niet opgenomen is in de wand.
De typologie voor Dommelen is ook buiten 

-
rende waarde laag zolang er geen compleet 
overzicht bestaat. De typologie van Huijbers zou 
voor het Maas-Demer-Scheldegebied moeten 
gelden, maar blijkt in de praktijk minder bruik-
baar.

-

Huis 8013
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¹²²³    Hiddink 2005a, 158-161. Het 

onderscheid tussen hoofdgebouw en 

bijgebouw is op de twee 

gereconstrueerde middeleeuwse erven 

echter problematisch.

   Bartels 1999, 62.

bijgebouw op het erf van huis 27, dat in de eer-
1223

337 scherven (2.469 g) verzameld. De compo-
nent handgevormd aardewerk bestaat uit 232 
scherven (666 g). Het gaat voornamelijk om 

goed bewaarde scherf met vingertopindrukken 

Het gedraaide aardewerk uit de Romeinse tijd is 
goed vertegenwoordigd en relatief goed be-

scherven geverfd aardewerk (7 g), 67 ruwwan-
dige scherven (920 g), zes fragmenten gladwan-
dig aardewerk (178 g), zes fragmenten van kruik- 
of standamforen (97 g), een fragment terra nigra 
in zeepwaar (8 g), een rand terra sigillata (16 g), 
twee randen van wrijfschalen (153 g), een scherf 
van een kurkurn (11 g), elf doliumscherven(288 

van de 2e eeuw op basis van de randscherven 

type Stuart 110A en een kruikamfoor van het 
type Brunsting 20. 
Gezien de typologische toewijzing van het ge-
bouw kan worden gesteld dat het aardewerk-
complex niet bruikbaar is voor de datering van 
dit gebouw. De scherven zijn waarschijnlijk af-
komstig van een erf uit de Romeinse tijd en zijn 
door verstoring opgenomen in de sporen van 
gebouw 8013.
Slechts één scherf (7 g) kan in verband worden 
gebracht met de gebruiksperiode van het ge-
bouw; het gaat om een roodbakkend geglazuurd 
wandfragment waarvan het vormtype niet kan 
worden bepaald.
De enige metaalvondst uit de sporen van ge-

De overige vondsten bestaan uit 483 stuks na-
tuursteen -waarvan het meeste grind en twaalf 
stuks vuursteen-, drie fragmenten verbrande 
leem en zeven fragmenten baksteen. 
datering

-

ren in de 12e eeuw. Het gebouw wordt echter 
geassocieerd met enkele andere structuren; erf-
greppels 14004, 14005 en 14006 en spiekers 

zuidoostelijke paalkuil van spieker 13003, in het 
verlengde van de oostelijke wand, is een munt-
schat uit het begin van de 15e eeuw aangetrof-
fen. De muntschat is volgens de dagrapporten 
ingegraven in een kuiltje. De positie ten opzichte 
van de spieker doet vermoeden dat de spieker 
bestond toen de schat begraven werd; zo zou de 
schat gemakkelijk terug te vinden zijn. De asso-

indirect een datering van het gebouw in de 15e 
eeuw.
Rondom het gebouw is een aantal metaalvond-
sten uit de Late Middeleeuwen gedaan die mo-
gelijk verband houden met het erf. Het gaat on-
der meer om een slot, een gesp, een gespplaat 

-
greppel 14005 zijn twee scherven steengoed uit 

die in de 15e eeuw opkomt.1224 De combinatie 
van het erf met de vondst uit erfgreppel 14005 
en de metaalvondsten uit de directe omgeving 
maken een interpretatie als solitaire, 15e-eeuw-
se schaapskooi aannemelijk.

onderzoek
Huis 8020 is herkend op het tweede vlak van 

zich in de westelijke wand een middenstijl be-
vond, die al in het tussenvlak was waargeno-

-
staander wordt oversneden door de 
wandgreppel. De betrouwbaarheidsaanduiding 
is klasse AB.
constructie
Het oost-west georiënteerde huis meet 6 x 12 m. 
Het bezit drie middenstijlen waarvan de ooste-
lijke in de korte wand is opgenomen. De mid-
denstijlen zijn zwaar uitgevoerd en tot respectie-
velijk 1,08, 1 en 1,08 m onder vlak 2 ingegraven. 
De tussenafstanden zijn, van west naar oost, 
5,35 en 4,20 m.

Wel ligt er een aantal sporen rondom het huis 
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die hiervoor in aanmerking zouden kunnen ko-
men, maar de spoordichtheid is hier zo hoog dat 
dit toeval kan zijn. Er is immers geen regelmaat 
in deze sporen te herkennen.

-
pels zijn enkele sporen te zien van wandstijlen, 
maar deze lopen niet door tot de bovenzijde van 

ingangen
De tegenover elkaar gelegen ingangen bevinden 
zich aan de oostelijke kant van de lange zijden, 
ter hoogte van de tweede middenstijl vanuit het 
oosten gezien. De noordelijke ingang wordt aan 

de binnenzijde van de wandgreppel. Het is mo-
gelijk dat dit bij de zuidelijke ingang ook het ge-
val is geweest.
In het westelijke deel van de zuidelijke wand-
greppel is een tweede onderbreking zichtbaar. 
Hier kan een extra ingang gezeten hebben, van-
wege het formaat van het huis is dat echter niet 
waarschijnlijk. 
dak

Aan de westelijke zijde is zowel een schilddak als 
zadeldak mogelijk. 
indeling
Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Er zijn geen sporen van reparaties of verbouwin-

De coupe van middenstijl, spoor 34.6088, is in-
gestort. In de coupes van sporen 35.10008 en 

wandgreppels zijn alleen op een dieper niveau 
sporen van wandstijlen te zien wat er op wijst de 
de wanden ook zijn uitgegraven. Het gebouw is 
dus afgebroken.

Het huis beschikt over twee van de drie eigen-
-

logie. Een van de buitenste middenstijlen is op-

wandgreppel; de buitenstijlen ontbreken echter. 
-

tuur 1 van de vindplaats Nistelrode-Zwarte Mo-

len.1225 Dit gebouw is met een breedte van 6,7 m 
en een lengte van 15,6 m groter, maar kent een-

dat er sprake kan zijn van een nieuw subtype.
In de typologie van Wijk bij Duurstede-De Hor-
den behoort het huis tot het type 1a. Bij vier van 
de zes exemplaren van De Horden stond de bui-
tenste middenstijl aan de zijde met de ingangen 
in of vlak tegen de korte wand. In de typologie 
van De Horden dateert dit type vanaf het begin 
van de jaartelling tot ca. 150 n.Chr.1226 Echter, op 
basis van de beperkte groep huizen waarop deze 
datering gebaseerd is, kan niet worden uitgeslo-
ten dat de datering plaatselijk langer door kan 
lopen.  
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    Heirbaut & Jansen 2007, 594-596. Waar 

bedoeld zijn.

    Vos 2009, 67.
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bestaat uit sterk vergruisd materiaal. Dit deel 
-

grijs-baksel dateren zeker in de Midden-Ro-
meinse tijd.

Deze vlechtring, die dateert tussen ca. 250 en 50 
v.Chr., is als opspit in het spoor terecht gekomen.
De overige vondsten bestaan uit 25 stuks na-
tuursteen, 107 fragmenten verbrande leem en 
een fragment baksteen/dakpan.
datering
Het huis dateert op basis van het aardewerk en 
de oriëntatie -haaks op die van huis 8010 en 
8027- in de Midden-Romeinse tijd. Huis 8020 is 
zeker vroeger dan de twee genoemde gebou-
wen. Een gelijktijdige of latere datering lijkt uit-

datering dan de Romeinse tijd. Een nauwkeuri-
ger datering dan tussen ca. 100 en 200 n.Chr. is 
daarom niet mogelijk.  

onderzoek
Dit huis is op vlak 2 van werkput 34 herkend en 

-
grond vrijgelegd in werkput 33, waarbij opviel 
dat er middenstijlen ontbraken. In de dagrap-
porten wordt vermeld dat er gezocht moest 
worden, eventueel met een extra vlak. De uitslag 
van deze zoektocht wordt echter niet vermeld en 
er is geen extra vlak aangelegd. In werkput 32 is 
het vlak ca. 30 cm lager aangelegd; sporen van 
de wandgreppel zijn daar verdwenen. De be-
trouwbaarheidsaanduiding is klasse AB.
constructie
Het oost-west georiënteerde huis meet 18 x 7,2 

-
lijke deel is tweebeukig, maar de gebruikelijke 
middelstijl bij de ingang ontbreekt. In het weste-
lijke deel is een middenstijl tegen de wand aan-

zijn (zie reparaties en verbouwingen).

naar oost) 52, 68 en 82 cm onder het vlak inge-
graven. De tussenafstanden zijn respectievelijk 
10 en 5 m. Als er ter hoogte van de westelijke 

-
wezig is geweest, dan zijn de traveeën respectie-
velijk 6, 4 en 5 m lang.
Buitenstijlen zijn alleen bij het oostelijke deel 

aan de zuidwestelijke zijde even hoog is aange-
legd. Een mogelijke verklaring is dat de weste-

overzichtstekening is duidelijk te zien dat de 

lager is. De vlakhoogte neemt in die richting dan 
ook af om onder de verbruining te komen.

De wanden hebben bestaan uit dicht opeen ge-
stelde wandstijlen in standgreppels. Aan de oos-
telijke zijde is een tweede fase zichtbaar, waarbij 
de wandstijlen minder diep zijn ingegraven. Aan 
de westelijke zijde zijn de wandstijlen dieper in-
gegraven. Dit is te zien aan de zuidelijke lange 
wand; ter hoogte van de noordelijke lange wand 
is het vlak op een dieper niveau aangelegd.
Het is mogelijk dat het dak aan de westelijke zij-
de gedragen werd door dwarsverbindingen die 

-
denstijl kan dan een ondersteuning zijn geweest, 
die bij het vervangen van de wanden de daklast 

-
voet ook aan deze zijde gedragen werd door 
buitenstijlen.
ingangen
De twee tegenover elkaar gelegen ingangen zijn 
ca. 2 m breed en voorzien van ingangsstijlen aan 
de binnen- en buitenzijde. De oostelijke in-
gangsstijlen liggen precies in het midden van het 
gebouw.
dak
Bij het bestaan van de westelijke middenstijl 

-
had. De oostelijke middenstijl staat vrij dicht op 
de korte wand; waarschijnlijk had het huis aan 
deze zijde een zadeldak, waarbij de dakrand on-
dersteund werd door de buitenstijlen. Een 
schilddak met een schuinere hellingshoek is ech-
ter ook mogelijk.
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    Wesselingh 2000, 76.

    Heirbaut & Jansen 2007, 612-614.

indeling

-

aanwijzingen voor de respectievelijke functies 
van deze delen. 

De standgreppels die in werkput 34 zijn onder-
zocht hebben een onregelmatige bodem die 
waarschijnlijk de plaats van wandstijlen aan-

zijn echter sporen van wandstijlen herkend die 
niet gelijk opgaan met de onregelmatige bodem.
Met betrekking tot het onderzoek in werkput 33 
wordt in de dagrapporten vermeld dat er veel 

zowel in de wandgreppels als in de westelijke 
middenstijl. Deze vondst werd in verband ge-
bracht met de sloop van het gebouw. Waar-
schijnlijker is dat de wanden een keer vervangen 
zijn, waarbij de westelijke middenstijl is vervan-
gen of geplaatst.
Bij het oostelijke deel van de zuidelijke ingang is 
mogelijk een reparatie uitgevoerd. De coupe en 
de bijbehorende interpretatie zijn echter niet 
duidelijk.

In de coupes van twee van de drie middenstijlen 
is een paalkern herkend; de coupetekening en 
foto van de derde zijn onduidelijk. Er zijn geen 

-
verbrande leem wordt als reparatie van de wand 
geïnterpreteerd. 

Dit huis is moeilijk in een typologie te plaatsen. 
Als de westelijke middenstijl tijdens de eerste 
fase niet bestond, dan behoorde het gebouw 

westelijke middenstijl behoort het huis formeel 

-
ter geen duidelijke driedeling. Het ontbreken van 

beide gevallen problematisch.

verlengde versie van een type 7B huis is.1227 Als 

type 7C wordt opgevat als een verbouwde plat-
tegrond van het type 7B, dan zou huis 8021 dus 
goed tot type 7C gerekend kunnen worden.

-
sen 7C gerekend wordt is structuur 54 van de 
vindplaats Nistelrode-Zwarte Molen.1228 Deze 
typering is bij dit huis echter gebaseerd op een 
extra onderbreking in de lange wandgreppel, die 
als ingang wordt geïnterpreteerd, en twee ex-
centrisch gelegen binnenstijlen. Het is misschien 

-
schouwen.
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de westelijke ingangstijlen, dan behoort het tot 
-

dateren.

is het aardewerk per bewoningsfase bekeken. De 
-

wel uitsluitend uit sterk vergruisd aardewerk. 
Slechts uit één paalkuil (S34.5980), behorend tot 
de eerste fase, zijn enkele goed determineerbare 

-
sende scherven hebben deel uitgemaakt van een 
pot van potopbouwtype II met gedeeltelijk met 
vingertoppen versierde rand, gedateerd in de 

-
zelfde spoor een klein fragment van dunwandig 
rood briquetagevaatwerk verzameld, dat in de 

Het gedraaide aardewerk bestaat uit vijf kleine 

behorend tot de eerste fase, zijn twee ruwwan-
dige fragmenten verzameld die grofweg in de 
Romeinse tijd dateren. De overige scherven zijn 

wandgreppel, spoor 33.12883) en twee wand-

(uit wandgreppel, spoor 33.12890). De terra ni-
gra-pot dateert in de 1e eeuw n.Chr., maar de 

-
looptijd.

-

maar er is in ieder geval een duidelijke 1e-eeuw-
se aardewerkcomponent aanwezig.

objecten. Deze objecten zijn twee spijkers 

 Deze laatstgenoemde 

beitel, een zogenaamde koudbeitel, is langwer-
pig van vorm en is aan de onderkant wigvormig 

met omgeslagen bramen. De beitel is niet ge-
schikt voor houtbewerking, maar kan zijn ge-
bruikt bij het smeden of voor het bikken van 

In de wandgreppel S33.12896 is een fragment 

zijn niet nader te bepalen.
De overige vondsten bestaan uit 27 stuks na-
tuursteen en twee fragmenten verbrande leem.
datering
Hoewel een aanzienlijke hoeveelheid aarde-
werkfragmenten verzameld is, biedt dit materi-
aal weinig aanknopingspunten voor een exacte 

oriëntatie en het type, dateert huis 8021 in de 
-

stig is uit zowel de eerste bouwfase als de her-

gebouw ligt in de periode dat draaischijfaarde-
werk al gangbaar was. Het gedraaide materiaal 
dateert in de 1e eeuw n.Chr., hoewel sommige 
scherven ook nog kunnen doorlopen tot in de 2e 
eeuw n.Chr. Er werden slechts enkele handge-

Het oudere prehistorische aardewerk is geïnter-
-

vens lijkt een datering tussen 50 en 150 n.Chr. 
aannemelijk voor huis 8021. 

onderzoek
Het gebouw is samen met huizen 8023 en 8024 
bij de aanleg van vlak 2 in werkput 34 herkend. 

-

klei (kuil 25055, sporen 34.6210 en 35.9783). In-
dertijd werd deze kuil gezien als kelderkuil die 
secundair gebruikt was als kleidepot. De kelder-
kuil kan worden gerekend tot de gebruiksperi-
ode van het huis.
Het huis en de kuil zijn ca. twee maanden later 
verder onderzocht in werkput 35 en een deel van 

-
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    Schinkel 1998, 185; Vos 2009, 67.

put 33 onderzocht. De betrouwbaarheidsaandui-
ding is klasse AB.
constructie
Huis 8022 meet 19 x 6 m en is oostnoordoost-
westzuidwest georiënteerd. Het westelijke deel 

twee zware middenstijlen met een tussenaf-
stand van 5,6 m. De westelijke middenstijl is 
dicht tegen de wand geplaatst en de oostelijke 
middenstijl tussen de westelijke ingangsstijlen. 
De middenstijlen zijn ingegraven tot een diepte 

van de westelijke middenstijl bezat het huis te-
gen de wand geplaatste binnen- en buitenstij-
len.

tussenafstand van 7 m. De zuidelijke binnenstij-
len zijn respectievelijk tot 51 en 86 cm onder het 
vlak ingegraven. De noordelijke binnenstijlen 
zijn problematisch. De coupe van de oostelijke 
stijl is ingestort en wordt in de dagrapporten be-
schreven als half zo diep als de zuidoostelijke. 
De westelijke stijl ondersnijdt de kuil met het 
kleidepot in het vlak, oversnijdt deze kuil ook in 
de coupe, maar ondersnijdt de kuil volgens de 
sporenlijst waarin de coupetekeningen verwerkt 

De gedocumenteerde diepte is 17 cm.
De kuil met het kleidepot wordt als kelderkuil bij 
het huis gerekend. De kuil is rechthoekig, meet 

-
meten vanaf het opgravingsvlak. De vulling be-
staat voor een groot deel uit een kleidepot 
waaromheen sporen van een houten constructie 
zichtbaar zijn.
Het dak werd in het oostelijke deel van het huis 
mede ondersteund door drie tegenoverliggende 
binnen- en buitenstijlparen, met een tussenaf-
stand van ca. 3 m.  Het noordoostelijke stijlpaar 
is niet teruggevonden.

De standgreppels hebben een onregelmatige 
bodem; waarschijnlijk geven de diepere gedeel-
tes de positie van wandstijlen aan. Het onder-
scheid tussen wandstijl en standgreppel kon in 
het veld niet worden bepaald.
ingangen

De tegenover elkaar gelegen ingangen bevinden 
zich ongeveer in het midden van de lange zijden. 
Aan de binnenzijde van de wand zijn ingangstij-
len geplaatst. De oostelijke korte wand kent een 
onderbreking; mogelijk bevond zich hier ook een 
ingang. 
dak
De uiterste stijlen van de hoofdconstructie staan 

zadeldak gehad.
indeling
Het gebouw wordt door de ingangen verdeeld in 
een twee- en een driebeukig deel. Als er in de 
oostelijke korte wand een ingang is geweest, 

-
lijk het stalgedeelte.

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hierover zijn geen aanwijzingen.

los van de wand staan, wordt dit huis als een 
type De Horden 3a gekarakteriseerd, al is het 

Midden-Romeinse tijd.1229

-

het grootste deel uit gruis uit de periode Brons-

de Late Bronstijd en een randfragment van een 

-
dewerk is door formatieprocessen in deze spo-
ren terecht gekomen en levert geen daterende 
informatie op voor dit huis.
Het gedraaide aardewerk bestaat uit 22 frag-

de middenstaanders is verzameld. Het gaat om 
een fragment van een kruik- of middelgrote 

-
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scherf van een voetkom van het type Chenet 342 

de laatstgenoemde aardewerkcategorie zijn 
twee baksels te onderscheiden, namelijk -

 en Bataafs grijs. Het be-
-

text.
-

kurn en de . Het Ba-
taafs grijs aardewerk dateert echter in de Mid-
den-Romeinse tijd. De jongste scherf -de 
randscherf van een voetkom Chenet 342- is te 
dateren in de Laat-Romeinse tijd (zie ook para-
graaf 7.4.3). Kelderkuil 26055 wordt eveneens 
tot dit huis gerekend. Deze aardewerkcontext, 
besproken in het aardewerkhoofdstuk (zie para-

eeuw n.Chr. gedateerd worden.

-

stammen verder een ijzeren haardrooster (crati-
cula

De overige vondsten bestaan uit 21 stuks vuur-
steen en vier fragmenten verbrande leem. 
datering
Het type gebouw (De Horden 3a) is gangbaar in 

-
richting van dit gebouw is echter afwijkend van 
de gebruikte bouwrichtingen in de Midden- 

-
heid aardewerk (626 fragmenten) uit de ge-

is echter ouder zwerfvuil. Dit geldt niet alleen 
voor het handgevormde, prehistorische aarde-
werk, maar ook voor een gedeelte van het ge-

-
meinse als een Midden-Romeinse component 

huis een scherf van een voetkom van het Laat-
-

kelijk werd gedacht dat deze scherf mogelijk in-
trusief was, en dus niet tot de bewoningsperiode 

-

van de 4e eeuw n.Chr., is het gebouw uiteindelijk 
echter toch gedateerd tussen ca. 300 en 350 n.
Chr. 

onderzoek

huis 8024 zijn in werkput 34 herkend. In het dag-
rapport is vermeld dat de oversnijdingen van 

zijn na de ontdekking niet meteen onderzocht, 
om ze te bewaren voor de Brabantse archeolo-
gendag. Als deze open dag twee weken later ge-
houden wordt is het vlak van werkput 35 inmid-
dels ook opengelegd. Bij het uiteindelijke 
onderzoek zijn de sporen opnieuw ingekrast aan 
de hand van de vlaktekening. 
In het dagrapport van 19 juni 2006 wordt ver-
meld dat spoor 34.6323 bij huis 8023 behoort en 
dat huis 8023 jonger is dan huis 8024, gerede-
neerd op basis van de oversnijdingen. Waarne-
mingen in de coupes van sporen in werkput 35 
geven echter juist aan dat huis 8024 jonger moet 
zijn dan huis 8023. De betrouwbaarheidsaandui-
ding is klasse AB.
constructie
Huis 8023 is 5,4 m breed en 14 m lang. Er zijn 

-
senafstand van 6,2 m. De westelijke middenstijl 
is op vlak 1 niet gecoupeerd en op vlak 2 als na-
tuurlijk geïnterpreteerd; de oostelijke midden-
stijl is tot 44 cm onder het vlak ingegraven.

wandstijlen in de greppels zijn echter onduide-
lijk.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor ingangen aange-

dak

constructie, kunnen geen uitspraken over de 
dakvorm gedaan worden.
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indeling

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

De oostelijke middenstijl kan zijn uitgegraven.

Als gevolg van de slechte conservering van het 
huis kan geen type worden bepaald.

Het complex bevat, op één scherf na, uitsluitend 
handgevormd aardewerk. De component hand-
gevormd aardewerk bestaat uit niet nader te de-

termineren gruis en enkele grotere scherven die 
eveneens niet aan een periode zijn toe te wijzen. 

omgeslagen rand, die zowel aan de binnen- als 
buitenkant gepolijst is. De scherf is gemagerd 
met zand en klinkend hard gebakken. Gezien de 
uiterlijke kenmerken dateert deze scherf ver-

-
ponent gedraaid aardewerk omvat slechts één 

en kan niet nauwkeuriger worden gedateerd dan 
in de Romeinse tijd.
Het aardewerk kan bij dit gebouw geen bijdrage 
leveren aan de datering.
De overige vondsten zijn twee stuks natuur-
steen.
datering
De datering van dit huis is, gezien de oversnij-
dingen, problematisch. Geredeneerd op basis 
van het vondstenspectrum, is huis 8023 waar-

is het huis mogelijk deels gelijktijdig met huis 
8036. De uiteindelijke datering van huis 8023 
wordt tussen 40 en 70 n.Chr. geplaatst.

onderzoek
Huis 8024 is samen met huizen 8022 en 8023 bij 
de aanleg van het noordelijke deel van werkput 

is gebruikt voor de open dag (zie huis 8023). De 
wandgreppels van huis 8024 in werkput 32, wer-
den aanvankelijk tot huis 8036 gerekend. Na het 
verwerken van de meetgegevens is dit bijge-

-
-

baarheidsaanduiding is klasse AB.
constructie

6,5 m breed. In drie verschillende fasen had het 
huis een lengte van respectievelijk 13,75, 27,25 
en 35,50/22,00 m (zie  en 

). Er zijn geen duidelijke buiten-

plekke zeer hoog en er is geen regelmaat te ont-

aantal buitenstijlen te zijn geplaatst.
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In de standgreppels uit fase 3, en in de binnen 
werkput 33 gelegen standgreppels uit fase 2 zijn 
wandstijlen waargenomen. De wandstijlen uit 
fase 2 zijn in werkput 34 waarschijnlijk niet her-
kend als gevolg van uitdroging.

de wandgreppels van fase 1 een gelijkmatige bo-
dem en zijn er geen wandstijlen herkend. Ze lij-
ken te zijn uitgegraven.
ingangen
In de noordelijke wandgreppel van fase 1 is een 

onderbreking de plaats van een ingang weer, zo-
als gebruikelijk bij de tweede middenstijl. De 

een afwijkende vorm en is niet gecoupeerd; 
waarschijnlijk lag hier de gebruikelijke tegen-
overliggende ingang.
In de lange wanden van fase 2 is een onderbre-
king zichtbaar bij de tweede middenstijl vanuit 
het oosten gezien. Bij deze ingangen zijn in-
gangsstijlen waargenomen.
dak
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er één opgenomen in de korte zijde en ligt de 
andere er dicht op. Bij de andere fasen is de dak-
vorm onbekend.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

van de tegenoverliggende ingangen wordt ver-
ondersteld.

middenstijlen waarvan de oostelijke stijl in de 

gestaan. De middenstijlen zijn, van west naar 
oost, ingegraven tot respectievelijk 130, 118 en 
120 cm onder het vlak. De onderlinge afstanden 

de oostelijke wand zichtbaar. De coupetekening 
correspondeert echter niet met het vlak en de 
sporen zijn niet ondubbelzinnig als wandgreppel 

Bij de eerste uitbreiding werd de oostelijke mid-
denstijl vervangen door een 1,3 m oostelijker ge-
legen exemplaar, welke tot 1,22 m onder het vlak 

werd verder een middenstijl tot 1,26 m onder het 
vlak ingegraven. De dragende constructie aan de 
oostelijke zijde is onduidelijk. Binnen de wand 

7.497, die tot respectievelijk 72 en 85 cm onder 
het vlak zijn uitgegraven. In de coupes van deze 

het vlak en in de coupe van de uitgegraven 
wandgreppel (S7.476) lijkt de rand van de iets 
oostelijker gelegen middenstijl, spoor 7.479, dit 
spoor te oversnijden. De coupe over deze mid-
denstijl is echter ingestort; in het dagrapport is 
vermeld dat de middenstijl ouder is dan de 
wandgreppel en vanaf het vlak ca. 1,3 m diep 
was. Het is dus niet duidelijk bij welke fase het 
binnenstijlpaar en de middenstijl gerekend moe-
ten worden.
Fase 3 bestaat uit één enkele standgreppel met 
wandstijlen.

De middenstijlen en wanden uit fase 1 lijken na 

westelijke wand zijn echter geen duidelijke spo-
ren teruggevonden.
Buiten de uitgegraven oostelijke wandgreppel 
van fase 2 zijn er geen aanwijzingen voor sloop 
van de overige delen van het gebouw.

Het ontbreken van buitenstijlen maakt fase 1 tot 
een gebouw van het type Wijk bij Duurstede-De 
Horden 1a. Als deze buitenstijlen oorspronkelijk 
wel aanwezig waren, behoort het huis echter het 

dragende constructie tijdens fasen 2 en 3 laten 
een indeling binnen een typologie niet toe. Bei-

-
meinse tijd.1230

-
-

had wordt het aardewerk per fase bekeken. Het 
complex uit de eerste fase bevat 484 handge-

groot deel om sterk vergruisd handgevormd aar-
-

ter bewaarde handgevormde scherven lijken 
-

meinse tijd, geredeneerd op basis van de mage-
ring en de hardheid van het baksel. Het overige 
aardewerk bestaat uit drie fragmenten kurkurn 

-
ven ruwwandig aardewerk, een fragment van 

-
-

ring van deze bouwfase in de Romeinse tijd, 
waarschijnlijk in de 1e eeuw n.Chr. 
Het aardewerk uit de tweede fase bestaat we-
derom voor een groot deel uit vergruisd handge-

wandgreppels (S35.7524 en S34.6371) enkele 

verzameld, waaronder een groot doorboord 
-

dewerk is eveneens aanwezig maar vormt ogen-
schijnlijk een kleiner aandeel van het totaal ver-
geleken met de eerste fase. De overige scherven 
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-

van het type Niederbieber 104/Stuart 211, vier 
-

-

-
scherven middelgrote standamforen. De aanwe-
zigheid van de randscherf van een ruwwandige 
kom van het type Niederbieber 104/Stuart 211 in 
een niet uitgegraven wandgreppel, duidt op een 
datering rond 130 n.Chr als  
voor de tweede bouwfase.

(S35.7474), behorend tot de derde en laatste 
fase, bestaat uit gefragmenteerd handgevormd 

-
draaid aardewerk. Het gaat om twee scherven 

-

kunnen worden gedateerd dan in de Romeinse 
tijd.
In wandgreppel, spoor 6.371, is tevens een slin-

-
bruik van slingerkogels is globaal vanaf de Mid-

te plaatsen.
De metaalvondsten bestaan uit vier spijkers 

De overige vondsten bestaan uit 69 stuks vuur-
steen, dertien fragmenten baksteen/dakpan (971 

-
teriaal zijn drie fragmenten gedetermineerd als 
tegulae.
datering
De richting van huis 8024 komt overeen met die 
van huis 8002, zodat beide gebouwen mogelijk 
tot dezelfde bewoningsfase behoren. Huis 8002 
is gedateerd tussen 40 en 100 n.Chr. Het aarde-

-
grond van huis 8024 spreekt een dergelijke date-
ring niet tegen. Wel is het zo dat de 
aanvangsdatering van huis 8024 vroeger kan zijn 

2e eeuw n.Chr. door kan lopen. Deze lange be-
woningsduur kan deels verklaard worden aan de 

-
-

merkt worden dat er nog twee huizen (8023 en 
8036) op ongeveer dezelfde plaats liggen, die 
niet gelijktijdig met huis 8024 kunnen zijn. Mo-
gelijk vormen deze drie hoofdgebouwen een 
woonplaats die continue bewoond is geweest 

midden van de 2e eeuw n.Chr. Een dergelijke be-
woningsduur is ook zichtbaar in het aardewerk-

De datering van huis 8024 ligt waarschijnlijk tus-
sen 70 en 150 n.Chr. Het oudere materiaal is dan 
zwerfvuil of opspit van ondermeer huis 8036 en 
mogelijk huis 8023. 

onderzoek

een depressie en is de ondergrond dieper ver-
bruind. Het is mogelijk dat het gebouw in deze 
richting langer was. De betrouwbaarheidsaan-
duiding is klasse AB.
constructie
De oost-west georiënteerde structuur meet 6,30 
x 20,00 m. Eén spoor in het westen en twee bin-
nenstijlen in het oosten kunnen deel hebben uit-
gemaakt van de dragende constructie. 

-
bleven, met name in het oosten. Aan de weste-
lijke zijde is het gebouw fragmentarisch bewaard 
gebleven.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor ingangen.
dak
De dakvorm kan niet uit de sporen worden afge-
leid.
indeling
Een binnenindeling is niet op te maken uit de 
sporen.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Het huistype is vanwege de slechte conservering ¹²³¹    Hermsen & Eeltink 2004, 10-15.
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¹²³    Halpaap 1994, 240-242, 248-250.

moeilijk te bepalen, maar vertoont overeenkom-
sten met een huis dat in Colmschate-Knoopske-

1231 Dit laatste huis is even-
eens slecht geconserveerd en wordt in de Late 

-

uit het Duitse Soest-Ardey.1232

verzameld. Het aardewerk is over het algemeen 
goed geconserveerd en weinig gefragmenteerd. 

-
gemaakt van dezelfde archeologisch complete 
kom van potopbouwtype I. Deze glad afgewerk-

over drie paalkuilen (S24.5327, S24.5509, 
S27.5449). Hoewel de kom weinig diagnostische 
kenmerken vertoont, dateert deze gezien de 
kleur van het baksel en de soort wandafwerking 

Een kleine hoeveelheid aardewerk met grove 
steengruismagering dateert in de Midden-
Bronstijd. De overige scherven zijn over het al-

Het overgrote deel van het aardewerk dateert 
-

bij het bronstijdaardewerk als intrusie of opspit 
kan worden geïnterpreteerd.
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    Van Renswoude & Roessingh 2009, 

490-494. De mogelijke stiep is binnen 

 

223.

    Van Renswoude & Roessingh 2009, 

490-494. 

Het overige vondstmateriaal bestaat uit dertig 
stuks natuursteen.
datering

-
zertijd tweebeukig. Een uitzondering vormen de 

1233 Deze zijn 
echter beduidend kleiner en kennen een andere 

-
len zou voor huis 8025 een datering in de Late 

-
ken van vondstmateriaal uit deze periode is dan 

gebouw niet nader gedateerd dan in de Midden- 

onderzoek
-

kend als op elkaar aansluitende oost-west en 
-

gens is een aantal andere sporen ook aan deze 

oost-west georiënteerde rij sporen echter beter 
te passen bij een noordelijke tegenhanger. De 
betrouwbaarheidsaanduiding is klasse B.
constructie

gelegen rijen van zeven palen teruggevonden. 

éénbeukig maar het huis is waarschijnlijk drie-

Geldermalsen-Hondsgemet (huizen 9 en 10). Een 
van deze laatstgenoemde huizen  had waar-
schijnlijk binnenstijlen die op stiepen waren ge-
plaatst.1234 Hoewel er op De Nielt geen aanwijzin-

te betekenen dat de niet aanwezig zijn geweest.

In totaal zijn zeven paar wand-/binnenstijlen 

steeds ca. 1,50 m. De diepte van de wand-/bin-
nenstijlen varieert van 17 tot 66 cm onder het 
opgravingsvlak. De korte wanden zijn niet be-
waard gebleven.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.

dak

dakvorm.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Hierboven werden huizen 9 en 10 uit Geldermal-
sen-Hondsgemet al genoemd. Andere parallel-
len vormen mogelijk gebouwen uit Lent en Hou-
ten.1235 
De formaten van deze gebouwen en de con-
structiewijze lopen nogal uiteen. In Geldermal-
sen-Hondsgemet zijn de huizen respectievelijk 
19,00 x 7,50 en 15,00 x 8,00 m groot en zijn de 
binnenstijlen waarschijnlijk op stiepen gefun-

van 25,90-26,00 x 9.05-9,70 m, waarbij de te-
ruggevonden stiepen waarschijnlijk de buiten-
stijlen ondersteund hebben; er zijn geen sporen 

uit Houten, met afmetingen van ca. 13,50 x 8,50 
-

duidelijk of het hier de binnen- of buitenstijlen 

Huis 8026 maakt onderdeel uit van een hetero-
gene groep gebouwen, waarbij het gebruik van 
stiepen een gemeenschappelijk element is. Hoe-
wel de plaats van de stiepen niet vast is, lijkt dit 
constructieve principe in combinatie met hout-
bouw de verbindende factor te zijn. De genoem-
de parallellen uit Geldermalsen dateren in de 3e 
eeuw n.Chr.1236

grootste concentratie handgevormd aardewerk 
is verzameld uit een paalkuil (S36.6699). Hier 
zijn enkele kleine fragmenten uit de Bronstijd en 

-

-
vormde aardewerk uit de resterende sporen be-
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-
melijk aardewerkcategorieën met een lange 
doorlooptijd; het omvat tien scherven ruwwan-

kruikamfoor (6 g), drie scherven geverfd aarde-
werk en twee wandscherven in terra nigra. 
Het samen voorkomen van handgevormd aar-

-
tie met terra nigra, zou op een datering rond de 

-
zen. Het is echter niet uit te sluiten dat het aar-

dit huis.
De metaalvondsten bestaan uit zes spijkers 

Het overige vondstmateriaal bestaat uit 31 stuks 
natuursteen, 54 fragmenten verbrande leem en 
vier sintels.
datering
Met uitzondering van het gebouw uit Houten 
lijken dit soort gebouwen voornamelijk in de 3e 

huis 8026, ondermeer op basis van de parallel-
len uit Geldermalsen-Hondsgemet, tussen 200 
en 300 n.Chr. gedateerd. 

onderzoek
De betrouwbaarheidsaanduiding is klasse AB.
constructie
Het huis is noord-zuid georiënteerd en meet 8,4 
x 21 m. De dragende constructie bestaat uit zes 
gebinten, waarbij de gebintstijlen ca. 5,2 m uit 
elkaar staan. De zeven traveeën zijn tussen de 
2,6 en 3,8 m lang.

wandgreppel gedeeltelijk bewaard gebleven. 
Rondom het huis zijn dakdragende wandstijlen 

-
stand van ca. 3 m. Slechts twee van deze stijlen 
ontbreken: de noordwestelijke en de vierde van 
de westelijke wand, geteld vanuit het noorden.
ingangen
De oostelijke gebintstijl van het tweede gebint 

bevonden zich waarschijnlijk in de tweede of 

Ingangen ter hoogte van de derde travee zijn 
dan ook het meest waarschijnlijk. De gebintstij-
len liggen hier ook meer naar het midden van 
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    Heeren 2006, 247-249.

het gebouw. De breedte van de ingangen is on-
bekend.
dak
De dakdragende wandstijlen zijn rondom het 

-
de zijden een schilddak gehad. 
indeling

-
deeld in twee delen van respectievelijk 6,00 en 
9,25 m lang. Het noordelijke gedeelte werd mo-
gelijk gebruikt als werkplaats (zie paragraaf 
10.7.7). In het zuidelijke deel is verder een ruimte 
met een lengte van 2,75 m afgeschermd door 
middel van een scheidingswand die deels be-

breedte van het gebouw in beslag nam is onbe-
kend. De ruimte was alleen via een andere ruim-
te te bereiken, en de functie zal dan ook waar-
schijnlijk in de privé-sfeer gelegen hebben. Een 
functie als slaapkamer is goed voorstelbaar.

Het noordelijkste twee gebinten zijn een keer 
vervangen.

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Een directe parallel voor huis 8027 is huis 20 uit 
1237 Dit huis wordt op zijn vroegst 

-

-
men met huis 20 als een type beschouwd. Huis 3 

overgangstype.

230 aardewerkfragmenten (1.921 g) verzameld. 
Het aardewerk dateert in de 3e eeuw n.Chr. Het 
aardewerk uit dit huis is als context geanaly-
seerd in het aardewerkhoofdstuk (zie paragraaf 
7.4.5 ‘beschrijving van de aardewerkcontexten 
uit de Midden-Romeinse tijd’/’Huis 8027 met 

De metaalvondsten die uit dit gebouw komen, 
of die tot de bewoningsperiode van dit gebouw 
zijn gerekend, zijn ronduit spectaculair (zie para-
graaf 10.7.7). Allereerst werd een muntschat 

beker waren 141 munten, een zilveren lunula-
-

perkorrels verborgen. De muntschat dateert op 

komen uit een nabijgelegen kuil fragmenten van 
een kapotgeslagen levensgroot bronzen beeld. 
Andere objecten zijn een ijzeren eergetouwkap 

-
tuur nog twee niet determineerbare ijzeren ob-

Het overige vondstmateriaal bestaat uit 148 
stuks natuursteen en 507 fragmenten verbrande 

-

36 fragmenten met een totaal gewicht van 626 
g. Hiervan konden slechts negen fragmenten ge-
determineerd worden als imbrex.
datering
De gebruiksfase van het huis wordt in de eerste 

kort na 253 n.Chr. is verlaten. Huis 8027 dateert 
daarmee dus tussen ca. 200 en 260 n.Chr.

onderzoek
-

oriënteerd en meet 23,00 x 5,50 m. Bij het vrij-
leggen van het westelijke deel werd uitgegaan 
van een extreem klein wandgreppelgebouw. Bij 
het onderzoek van het oostelijke deel werd deze 
aanvankelijk niet met het eerder ontdekte deel 

was aangelegd werd echter duidelijk dat het een 
enkel gebouw betrof.
Spoor 39.10839 is tijdens het veldwerk als kel-
derkuil geïnterpreteerd. Het spoor is echter te 
smal en de ligging, tegen een middenstijl, is on-
logisch. De sporen 39.10838 en 39.10839 zijn eer-

De betrouwbaarheidsaanduiding is klasse AB.
constructie
De hoofdconstructie bestaat uit vijf middenstij-
len, waarvan de oostelijke stijl tegen de buiten-
zijde van de korte wand geplaatst is. De zwaar 
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uitgevoerde middenstijlen zijn, van west naar 
oost, tot respectievelijk 114, 125, 148, 136 en 136 
cm onder vlakniveau ingegraven. Rondom het 
gebouw zijn enkele regelmatig geplaatste bui-

De wanden waren geplaatst in standgreppels 
welke tot tussen 21 en 50 cm onder vlakniveau 

-

ingangen
Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor de 

dak

aan dat het gebouw aan beide zijden aan zadel-

indeling
-

kend vanaf het westen) kan een tussenwand 
hebben gestaan. Er zijn in de buurt van huis 8027 
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en 8028 echter meer losse stukken greppel aan-

Het oostelijke deel van de zuidelijke lange wand 
is een keer uitgegraven en opnieuw geplaatst. Bij 
de andere delen van de wand is dit niet zicht-
baar.

De middenstijlen zijn uitgegraven.

Het huis bezit wandgreppels, buitenstijlen en 
één middenstijl opgenomen in de wand. Daar-

-
meinse tijd.1238

voor het grootste deel uit gruis uit de Bronstijd, 

Een aantal grote handgevormde scherven uit 
een kuil (S40.7119) en een paalkuil (S39.10962), 

bewaard aardewerk uit de Midden-Bronstijd. 
-
-

-
-

onder een rand van een pot van het type Wil-

Het overige aardewerk is niet nauwkeuriger te 
dateren dan in de Romeinse tijd.
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De overige vondsten bestaan uit 54 stuks na-
tuursteen en vier fragmenten verbrande leem. 
datering

door die van huis 8027, en is daarmee dus ouder. 
De aanvangsdatering van dit gebouw ligt om-

-
dewerkscherf die dateert van na 150 n.Chr. Het 
overige aardewerk is niet nader te dateren dan 
Romeins, met uitzondering van het oudere 
zwerfvuil. Wanneer huis 8028 de directe voor-
ganger was van huis 8027, dan dateert dit ge-
bouw tussen ca. 125/150 en 200 n.Chr. 

onderzoek

deze sporen en huizen 8030 en 8031gelegen erf-
greppel 14001 werd geconcludeerd dat het een 
afzonderlijk huis betrof. Het overgrote deel van 
het gebouw is in werkput 37 onderzocht.
Het gebouw is oost-west georiënteerd en meet 
8,00 x 4,30 m. De betrouwbaarheidsaanduiding 
is klasse AB.
constructie
Het spoor dat oorspronkelijk als westelijke mid-
denstijl werd geïnterpreteerd (paalkuil, spoor 
37.12432) is tot huis 8057 gerekend; waarschijn-
lijk is de middenstijl van huis 8029 vergraven. De 
oostelijke middenstijl (paalkuil, spoor 37.12423) 
lag oorspronkelijk tegen een ‘eilandje’ in de 
werkput dat was blijven staan omdat er op een 
hoger niveau twee brandplekken waren aange-

grens van het eilandje uitgevoerd en de diepte 

coupe bleek naderhand echter nog een groot 
deel van dit spoor te liggen; dit deel is ingeme-
ten maar niet gecoupeerd.

De wanden bestaan uit standgreppels waarin 
een aantal wandstijlen is herkend. De noordoos-
telijke hoek van deze standgreppel is ingekrast 

-
zichtsfoto zijn deze delen van de wandgreppel 
nauwelijks te onderscheiden; waarschijnlijk is er 
in de coupes niets zichtbaar geweest. In het dag-
rapport en op de tekenvellen zijn geen verdere 
opmerkingen opgenomen over deze situatie.
ingangen

wand een onderbreking aanwezig, maar dit kan 
ook de overgang zijn naar het stuk waar de 
wandgreppel verdwenen is. De onderbreking in 
de zuidelijke wandgreppel ligt ter hoogte van 
een spoor dat op een hoger niveau gecoupeerd 
is.
dak

De oostelijke middenstijl ligt op dezelfde afstand 
ten opzichte van de korte en lange wanden. Hier 
had het gebouw een schilddak.
indeling
Er zijn geen aanwijzingen voor een 
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binnenindeling.

Een aantal wandstijlen doorsnijdt de onderkant 

diepere delen die niet met de plaats van de her-
kende wandstijlen overeenkomen. De wand lijkt 
dan ook te zijn vervangen.

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

buitenste middenstijlen is opgenomen in de kor-

Huis 8029 behoort tot het type 1a in de typologie 
van Wijk bij Duurstede-De Horden. Dit type da-

1239

verzameld. Het aardewerkcomplex bestaat uit-
sluitend uit gruis. Gezien de magering dateert 

-

Het aardewerk kan geen bijdrage leveren aan de 
datering van deze structuur.

-

De overige vondsten bestaan uit drie stukken 
natuursteen.
datering
Het gebouw ligt direct langs de perceelsgrens 
14004 en lijkt hierop georiënteerd te zijn. Deze 
percelering stamt waarschijnlijk uit het midden 
van de 2e eeuw n.Chr. Een begindatering van na 
150 n.Chr. is hierdoor aannemelijk voor huis 
8029. Dat slechts weinig materiaal uit de plat-

levensduur. De einddatering van het gebouw zal 
daarom mogelijk rond het begin van de 3e eeuw 
n.Chr. liggen.

onderzoek
Dit slecht geconserveerde huis is, samen met 

werkput 39 onderzocht. De betrouwbaarheids-
aanduiding is klasse AB.

constructie

meet 4,6 x 10,6 m. De dragende constructie be-
staat uit drie zware middenstijlen die, van west 
naar oost, tot respectievelijk 103, 105 en 102 cm 
onder vlakniveau zijn ingegraven.

ingangen
In de zuidelijke wand is ten oosten van het mid-

De ingang is versterkt met ingangstijlen. In de 
noordelijke wand zijn enkele tegenoverliggende 
ingangsstijlen bewaard gebleven.
dak

gehad.
indeling

wordt verondersteld dat de ingangspartij een 
scheiding tussen het woon- en stalgedeelte 
vormt. Het is nog maar de vraag of dat bij dit 
kleine gebouw het geval is.

Hier zijn geen aanwijzingen voor

Het huis is te slecht geconserveerd om hier uit-
spraken over te doen.

behoort huis 8030 tot het type Wijk bij Duurste-

-
ria.1240

Midden-Romeinse tijd gedateerd.1241

274 aardewerkfragmenten (1.675 g) verzameld.
Het handgevormd aardewerk telt 135 scherven 

-

-
waarde scherven dateert één exemplaar uit de 

uit een uitgegraven middenstaander (S38.7284), 
waar overigens 82% van het totale gewicht van 
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het gehele aardewerkcomplex uit is verzameld. 
Aangezien uit de insteek maar een kleine hoe-

-
stig is - dat bovendien tot dezelfde categorieën 
met een lange doorlooptijd behoort -, is het niet 
zinvol gebleken om het aardwerk per vulling te 
bespreken. Het aardewerk omvat elf fragmenten 

scherven van kruik- of middelgrote standamforen 
-

-
gen scherven in terra nigra, tien niet nader te de-

-

een rand van een pot van het type Hiddink type A 
in Bataafs grijs en een rand van een pot van het 

aardewerk is verzameld uit de wandgreppels en 

-
-

-

worden gedateerd dan in de Midden-Romeinse 
tijd.
De enige metaalvondst is een niet determineer-

-
ten verbrande leem en vijf stuks natuursteen. 

gevonden met een totaalgewicht van 822 g. 

randzijde van een sterk verweerde tegula. De 

-
werkte (afgeschuinde) vloertegel die is herge-
bruikt, mogelijk als verzwaring.
datering
Het gebouw wordt oversneden door huis 8031 
en is dus ouder. Huis 8030 ligt op korte afstand 
van huis 8029 en is ook georiënteerd op de per-

-

de gebouwsporen zijn wel een fragment van een  
tegula en drie fragmenten van een vloertegel af-
komstig. De vloertegel is secundair bewerkt en 
het gaat dus zeker om hergebruikt Romeins 
puin. Dit wijst op een datering van na 150 n.Chr. 

waarschijnlijk tussen 150 en 200 n.Chr. 

onderzoek
Huis 8031 is samen met huizen 8029 en 8030 in 
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werkput 38 herkend. De betrouwbaarheidsaan-
duiding is klasse AB.
constructie
Het huis is oost-west georiënteerd en meet 5,75 
x 15,50 m. Er zijn twee middenstijlen aangetrof-
fen. De westelijke, onderdeel van spoor 38.7318, 
is tot 115 cm onder het vlak ingegraven en de 
oostelijke (S38.11298) tot 110 cm. Er zijn geen 
duidelijke buitenstijlen herkend, maar dit kan 
verband houden met de slechte conservering.

Er is een aantal wandstijlen herkend dat in een 
standgreppel geplaatst is. 
ingangen
Halverwege de lange wanden zijn twee tegen-

-
ren tenminste aan de buitenzijde van het ge-
bouw verstevigd met ingangstijlen.
dak

-
dak gehad. De constructie aan de oostzijde is 
onduidelijk; een derde middenstijl zou te ver-
wachten zijn, maar is niet herkend.
indeling
Een tweedeling ter hoogte van de ingangen is te 
verwachten.

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

paalkern, maar lijkt niet te zijn uitgegraven. Bij 
de oostelijke middenstaander is wel een paal-
kern herkend. Er zijn geen aanwijzingen voor de 

-
hoort het huis tot het type Wijk bij Duurstede-
De Horden 1a. Het type De Horden 1a dateert uit 

1242

overgrote deel van complex bestaat uit handge-
-

fragmenteerd en slecht geconserveerd aarde-
werk dat vanaf de Bronstijd tot in de Romeinse 
tijd te dateren is.
Het overige aardewerk omvat zes wandscherven 

en een bodemfragment in ruwwandig aarde-

kruik- of middelgrote standamforen (41 g) en 
twee scherven en een rand van een voetkom van 
het type Gellep 273 in terra nigra-achtig aarde-

dateert in de Laat-Romeinse tijd. Het overige 
aardewerk is niet nauwkeuriger te dateren dan 
in de Midden-Romeinse tijd.
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Het overige vondstmateriaal bestaat uit vijf 
stuks natuursteen, 120 fragmenten verbrande 
leem en vijf stuks dakpangruis (5 g).
datering
Huis 8031 oversnijdt huis 8030 en is daarmee 
dus jonger. Hoewel het aardewerkcomplex niet 
nader gedateerd kan worden dan in de Midden 
Romeinse tijd, moet het gebouw na 200 n.Chr. 
dateren. Het Laat-Romeinse aardewerk wordt 
als intrusief beschouwd, maar kan mogelijk ook 
de eindfase van het gebouw aangeven. De date-
ring van huis 8031 ligt dus tussen ca. 200 en 270 
n.Chr.

onderzoek

vlak 1 van werkput 40 herkend aan de zuidelijke 
wandgreppel. In de dagrapporten wordt de cen-
trale middenstijl van huis 8032, spoor 

huis 8028. Wellicht is er tijdens het veldwerk 
omgenummerd. De betrouwbaarheidsaandui-
ding is klasse AB.
constructie
Huis 8032 is oost-west georiënteerd en meet ca. 
5 x 12,85 m. De centrale middenstijl is tot 40 cm 
onder vlakniveau ingegraven. In de oostelijke 
korte wand is in het midden een spoor aange-

-
-

denstijl kunnen zijn. Aan de westelijke zijde is 
een mogelijke middenstijl tot 26 cm onder 
vlakniveau bewaard gebleven. Het is niet duide-
lijk of dit spoor in de wand was opgenomen. Er 

Enkel aan de westzijde van de zuidelijke wand en 
bij de oostelijke korte wand is een wandgreppel 
waargenomen. Aan de oostzijde zijn in de noor-
delijke en zuidelijke wand elk twee zware wand-
stijlen waargenomen die de kapsporen gedragen 
zullen hebben. Aan de westelijke zijde is deze 
constructie niet herhaald maar is slechts een 

-
den zijn licht gebogen.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
dak
Er is slechts een centrale middenstijl aangetrof-
fen. Een ligger in de nok is waarschijnlijk onder-
steund door wandstijlen in de korte wanden. In 

paalkuil, spoor 40.7565, niet tot de wand be-
hoort, maar binnen de wand stond, is enkel een 
zadeldak mogelijk.

indeling
Hier zijn geen aanwijzingen voor.

De conservering is te slecht om hier uitspraken 
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over te doen.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Huis 8032 is een atypisch gebouw. Bijgebouw B1 

1243 

-

72 aardewerkfragmenten (373 g) verzameld. Het 
-

dateerd worden in de 2e eeuw n.Chr., maar een 
kleine hoeveelheid scherven uit de overige spo-
ren plaatst de bewoning in de overgang van de 
late 1e eeuw naar de vroege 2e eeuw n.Chr. (zie 

De overige vondsten bestaan uit 34 stuks na-
tuursteen.
datering
Het huis wordt op basis van het aardewerkcom-
plex gedateerd tussen 75-125 n.Chr.

onderzoek

onderzocht na aanleg van de tussenliggende 
werkput. De betrouwbaarheidsaanduiding is 
klasse A1.
constructie
Huis 8033 is oost-west georiënteerd en meet 
5,30 x 13,85 m. Er zijn drie middenstijlen waarge-
nomen. De tussenafstand tussen de twee weste-
lijke stijlen is 5,50 m, de afstand tot de oostelijke 
stijl is 6,60 m. De insteek van de westelijke mid-
denstijl loopt door tot in de wand, de middenstijl 
zelf zal binnen de wand gelegen hebben.
De middenstijlen zijn (van west naar oost) res-
pectievelijk tot 62, 89 en 67 onder het niveau 

-

dit gedeelte was niet dieper ten opzichte van het 

Langs de noordelijke lange wand zijn regelmatig 

geplaatste buitenstijlen waargenomen. Aan de 
zuidelijke zijde zijn enkele tegenoverliggende 

De wandgreppels hebben een zeer onregelma-
tige bodem, de wandstijlen zijn dieper ingegra-
ven dan de standgreppel. Een onderscheid tus-

achter de coupelijn nog een deel van de noord-

noorden hiervan zijn enkele paalkuilen aange-
-

hoord hebben.
ingangen
De tegenoverliggende ingangen bevinden zich 
net ten oosten van het midden van het huis, ter 
hoogte van de centrale middenstijl. 
dak
Gezien de plaatsing van de buitenste middenstij-

-
deldak gehad.
indeling
Er zijn geen sporen van een indeling aangetrof-
fen. Een tweedeling met de grens ter hoogte van 
de ingangen is te veronderstellen. Er zijn geen 
aanwijzingen voor de functie van deze delen.

De coupe van het deel van de wandgreppels dat 
op vlak 2 werd teruggevonden is niet in tegen-

-
bouwing of reparatie zijn geen aanwijzingen.

Lagen 2 en 3 van de westelijke middenstijl kun-
-

door de wandgreppel, is het echter onwaar-
schijnlijk dat de twee westelijke middenstijlen 
zijn uitgegraven. Wel kon in beide sporen geen 
paalkern worden herkend.

buitenste binnenstijlen liggen binnen het ge-
bouw, dicht op de korte wanden. Het huis be-

gedateerd.1244
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zeker aanwezig is, is het aandeel uit deze perio-

hoeveelheid sterk gefragmenteerd aardewerk. 
Het overgrote deel van de handgevormde scher-

scherven kunnen gemagerd zijn met potgruis, 
zand of organisch materiaal en worden geken-
merkt door een gladde afwerking en een zeer 
hard baksel. De aanwezige randen zijn van pot-

opbouwtype II zonder hals. Het overige aarde-
werk omvat twaalf scherven ruwwandig aarde-

doliumfragmenten (98 g). 
-

meins handgevormd aardewerk, dolium- en 
kurkurnfragmenten dateert dit aardewerkcom-

Het overige vondstmateriaal bestaat uit 104 
fragmenten natuursteen, drie sintels en een 
fragment verbrande leem.
datering
Het aardewerkcomplex dateert dit huis in de 

vroeg te zijn, zodat de datering tussen 40-70 n.
Chr. kan worden gesteld.  

onderzoek

werkput 34 herkend. De westzijde is vervolgens 

daarna in werkput 33 onderzocht. De betrouw-
baarheidsaanduiding is klasse AB.
constructie
Het slecht geconserveerde gebouw is oost-west 
georiënteerd en meet 5,85 x 15 m. Er zijn drie 

-
den (van west naar oost) van 6,60 en 5,80 m. De 
middenstijlen zijn tot respectievelijk 70, 99 en 94 
cm onder vlakniveau ingegraven.
Er zijn geen buitenstijlen teruggevonden.

wandgreppels bewaard gebleven. De bodem van 
deze greppels is onregelmatig, maar verder kan 
uit de coupetekeningen geen regelmatige con-
structie worden afgeleid.
ingangen
De ingangen liggen ten oosten van de tweede 
middenstijl, gezien vanuit het westen. Aan beide 
zijden zijn ingangstijlen binnen de wand ge-
plaatst.

dak
-

type.
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indeling
Er zijn geen aanwijzingen voor een binneninde-
ling.

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

het type te bepalen.

voornamelijk uit sterk vergruisd aardewerk uit 

scherven zijn gemagerd met zand en relatief 
hard gebakken. Deze dateren eveneens in de 

-
-

-

aardewerkcategorieën, in combinatie met de 
-

vormd aardewerk, dateert dit aardewerkcom-

Het overige vondstmateriaal bestaat uit twaalf 
stuks natuursteen en vijf fragmenten zeer hard 
gebakken verbrande leem. 
datering

Romeinse tijd, als een voorganger van huis 
8024, is echter het meest waarschijnlijk. Hoewel 
huis 8023 een directe opvolger zou kunnen zijn, 
is niet uit te sluiten dat de gebouwen 8023 en 
8036 deels gelijktijdig waren. De datering van 
huis 8036 ligt tussen 25 en 70 n.Chr. 

onderzoek
Huis 8042 is samen met bijgebouw 8043 aange-

onderzocht. De betrouwbaarheidsaanduiding is 

klasse A1.
constructie

west georiënteerd. Buiten de korte wanden zijn 
zware middenstijlen geplaatst; de westelijke stijl 
is tot 102 cm en de oostelijke tot 88 cm onder 
vlakniveau ingegraven. Daartussen, op 7,60 m 
van de westelijke en op 5,30 m van de oostelijke 
middenstijl, is een middenstijl opgenomen in de 
scheidingswand.

De dicht opeen staande wandstijlen zijn ingegra-
ven in standgreppels.
ingangen
Halverwege het westelijke gedeelte van het huis 

Deze ingang is aan zowel de binnen- als buiten-
zijde versterkt met ingangstijlen. In de zuidelijke 
wand zijn ter hoogte van de ingang twee diepere 

zonder ingangstijlen, is echter onwaarschijnlijk.
dak

-
had.
indeling
Binnen het huis, ter hoogte van de centrale mid-

Er zijn geen aanwijzingen voor het verdwijnen 
van het gebouw.

Het gebouw is atypisch en kan niet binnen een 
typologie geplaatst worden.

complex bestaat uitsluitend uit handgevormd 
aardewerk. Het overgrote deel is sterk vergruisd 

-
-

meinse tijd. Deze laatstgenoemde scherven on-
derscheiden zich door organische magering en in 
een enkel geval de glad afgewerkte buitenwand. 

verweerde scherf met kamstreek; ook deze zou 
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De overige vondsten bestaan uit zeven stuks na-
tuursteen.
datering

-
draaid aardewerk ontbreekt namelijk volledig. 

het direct aangrenzende bijgebouw 9015 ont-
breekt gedraaid aardewerk, een enkel fragment 
uitgezonderd. Mogelijk bestond huis 8042 ge-
lijktijdig met huis 8007, een huis uit de vroegste 

periode (ca. -27 v.Chr.- 40 n.Chr.).

onderzoek

slecht. Werkput 38 is als eerste aangelegd in 

herkend in werkput 39; de oostelijke korte zijde 
wordt in het weekrapport van week 34 ge-

S9.782
(middenstijl huis 8036)

zuidelijke wandgreppel huis 8036
(niet in vlak)

niet in vlak en geen spoornummer

S9.066 
(uitgegraven 
wandgreppel 
van huis 8024)

S9.775 (noordelijke wandgreppel
huis 8036)

1
2

3

1

2

1

2

1

12707

9923

9779
9778

9057

9775

9058

9782

9063

9781

12684

12708 12708

12702

12681

12709

1268212683

10745

10744

6394

6387

9777

Huis 8036



813
—

noemd. De laatste keer dat er sprake is van dit 
gebouw is in week 37 bij de beschrijving van 
werkput 37.
Het overgrote deel van dit huis is niet in het veld 

-
delijk en onregelmatig. De betrouwbaarheids-
aanduiding is klasse C.
constructie
Het gebouw is westnoordwest-oostzuidoost ge-
oriënteerd en meet 5 m x minimaal 20,5 m. In 
het westelijk deel zijn twee diepe middenstijlen 

westelijke stijl is tot 105 cm onder het vlak inge-
graven, de oostelijke tot 110 cm. Na een leeg stuk 
van 5 m volgen vier middenstijlen met tussenaf-
standen van 2, 2,9 en 3,3 m en dieptes van 40, 
50, 66 en 55 cm onder vlakniveau.
Er zijn twee stukken wandgreppel en een aantal 
losse sporen van de wand teruggevonden. Hal-
verwege het gebouw lijken twee buitenstijlen 

-
len om het gebouw gestaan hebben is niet dui-
delijk.

-

van de wand zijn slechts losse paalkuilen met 
een min of meer regelmatige tussenafstand aan-

ingangen
Hier zijn geen aanwijzingen voor.
dak
De conservering is te slecht om uitspraken over 
het daktype te doen.
indeling
De grote afstand tussen de westelijke, diepe 
middenstijlen en de oostelijke middenstijlen kan 
wijzen op een indeling in drie delen.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Een aantal sporen is opgevuld met aardewerk; 
waarschijnlijk is het gebouw afgebroken.

-
tieve uitspraak over te doen. Het meest waar-

Midden-Romeinse tijd.1245

179 aardewerkfragmenten (1.125 g) verzameld. 
De handgevormde component bestaat uit 154 
sterk gefragmenteerde en slecht geconserveerde 
scherven (813 g). Slechts uit één paalkuil 
(S38.7221) zijn beter bewaarde scherven verza-
meld. Deze zijn voorzien van besmijting en date-

die bij de aanleg van het huis verstoord is ge-
raakt.
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    Schinkel 1998, 185.
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deviatie van twee sigma (93,7% 

AD. 

Het gedraaide aardewerk omvat voornamelijk 
wandscherven van aardewerkcategorieën met 
een lange doorlooptijd, waarvan het vormtype 
niet kan worden bepaald. Het gaat om vier vrij 
grote scherven van dolia (205 g), twaalf kleine 
scherven van ruwwandig aardewerk (31 g), vier 
scherven geverfde waar (6 g), drie scherven terra 
nigra (6 g) en twee scherven van een amfoor (64 

-
ker, type Stuart 2, kan het aardewerk niet nauw-
keuriger worden gedateerd dan in de 2e eeuw n.
Chr.
De metaalvondsten bestaan uit vier spijkers 

Het overige vondstmateriaal bestaat uit 827 
fragmenten verbrande leem, dertig stuks na-
tuursteen en twee stuks baksteengruis.

datering

door middel van 14C-onderzoek gedateerd.1246 Sa-
men met het aardewerk maakt dat een datering 

meest waarschijnlijk. Dit gebouw is ouder dan 
het nabijgelegen huis 8028, waarvan de begin-
datering in het midden van de 2e eeuw n.Chr. 
ligt. Het is niet uit te sluiten dat huis 8044 en 
huis 8028 deels gelijktijdig naast elkaar hebben 
bestaan. De datering van huis 8044 ligt tussen 
ca. 100 en 150 n.Chr.

onderzoek

7218

7224

7226

7221

719312284

12287

12283

7188

7214

7210

7211
11049

11028 11030

11032

11037

11017 11015

11013

11000

11002
11004

11005
11011

11006

11003

Huis 8044
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een huis dat werd opgevat als het verlengde van 
huis 8098. De betrouwbaarheidsaanduiding is 
klasse AB.
constructie

-
enteerd en meet 13,90 x 5,85 m. Er zijn drie mid-

van 2,2 en 2,6 m. De westelijke middenstijl is in 
het veld als natuurlijk spoor geïnterpreteerd. De 
middelste stijl is tot 66 cm onder vlakniveau in-
gegraven en de oostelijke tot 42 cm. Waarschijn-

gestaan, maar deze is niet teruggevonden.

De wanden zijn in het westelijke deel het beste 
geconserveerd. De wandstijlen vormen met de 
buitenstijlen een zogenaamd zaagtandpatroon.
ingangen

ingangstijlen.
dak

schilddak verondersteld.
indeling
Er zijn geen aanwijzingen voor een binneninde-
ling. De ingangen geven waarschijnlijk de grens 
aan tussen het woon- en stalgedeelte.

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Het huis is te slecht geconserveerd om uitspra-
ken te doen over het verdwijnen van het huis.

Het huis behoort tot het type Haps en meer spe-

1247

Het complex bestaat uitsluitend uit handge-
vormd aardewerk. Het overgrote deel is sterk 
gefragmenteerd en niet nader te dateren dan in 

-
stig uit een paalkuil (S58.11196). De grootste 

ijzertijdscherven zijn verzameld twee andere 
paalkuilen (S58.11765 en S58.11199). Deze scher-
ven hebben deel uitgemaakt van een sterk ver-
weerde, besmeten onderkant van een pot en 
van een verbrande pot met geknikte schouder. 

Het overige vondstmateriaal bestaat uit zeven 
stuks natuursteen en zeventien fragmenten ver-
brande leem.
datering

11188

11156

11158

11238

11246

11235

11236

11233

11230

11231

11229

11219

11209

11210

11226

11225

11207

11222

11205

11206

11199

11180

11179

11194

11193

11196

11765

11175 11171

11173

Huis 8053
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name de breedte-, kan wijzen op een datering in 

ingangspartij ontbreekt echter.

onderzoek
Bij het onderzoek naar huizen 8030 en 8031 
werd vermoed dat er op dezelfde locatie ook 

het zoeken op de tekentafel kon huis 8055 wor-
den gereconstrueerd. De betrouwbaarheidsaan-
duiding is klasse B.
constructie
Huis 8055 is noord-zuid georiënteerd en wijkt 
daarmee sterk af van alle ander structuren uit de 

-
maal 8,4 m. Als de ingangen, zoals gebruikelijk, 
in het midden van de lange wanden lagen, zal 
het gebouw ca. 12,50 m lang geweest zijn.

-
delijke stijl is tot 13 cm onder het vlak ingegra-
ven. De noordelijke is als natuurlijk geïnterpre-
teerd en de diepte is niet bekend.

Er zijn slechts negen wandstijlen herkend. Zij ge-
ven de globale ligging van de wand weer, maar 
de constructie is niet meer uit de sporen af te 
leiden.
ingangen
Slechts de zuidelijke ingangstijlen zijn herkend. 

type hebben de andere ingangstijlen waarschijn-
lijk ter hoogte van twee middenstijlen gelegen. 
Zij zijn echter vergraven door de sporen van hui-
zen 8030 en 8031.
dak

wordt een schilddak verondersteld.
indeling
Er zijn geen aanwijzingen voor een binneninde-
ling. De ingangen geven waarschijnlijk de grens 
aan tussen het woon- en stalgedeelte.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

gebouw.

-
dere indeling niet mogelijk. Dit type wordt in de 

1248

negen sterk vergruisde fragmenten handge-

Het overige vondstmateriaal bestaat uit een stuk 
vuursteen.
datering
Huis 8053 kan, op basis van de huistypologie, 
niet nader gedateerd worden dan in de Midden- 

onderzoek
De zuidwestelijke zijde van huis 8057 is in werk-

7262

7267

72877296
7286 7312

7315

7313

1129211290

11291

72817257

7262 7275 7276

Huis 8055
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put 36 herkend aan een wandgreppel. Het groot-

werkput 37 onderzocht. De betrouwbaarheids-
aanduiding is klasse AB.
constructie
Huis 8057 is noordoost-zuidwest georiënteerd, 
deels twee- en deels éénbeukig en meet 5,20 m 
x 16,55 m. Aan de buitenzijde van de noordoos-

tot 97 cm onder vlakniveau is ingegraven. De 
tweede middenstijl bevond zich op een afstand 
van 6 m en is tot 91 onder het vlak ingegraven.
De daklast werd in het zuidwestelijke deel ge-
dragen door zware stijlen die gepaard aan de 
binnen- en buitenzijde van de wand stonden. 

-
ben een regelmatige tussenafstand van 3,05 m. 
Dan volgt een tussenruimte van ca. 2 m tot de 
paren die aan weerszijden van de zuidelijke mid-

laatstgenoemde paren is verder nog een paar 

De bewaard gebleven wandgreppels hebben een 
onregelmatige bodem; waarschijnlijk geven de 
diepere delen de plaats van wandstijlen aan.
ingangen
De ingangen bevonden zich ten zuiden van de 
zuidelijke middenstijl en zijn herkenbaar aan de 
onderbreking in de wandgreppels en de kleinere 
tussenafstand van de stijlparen.
dak

zadeldak gehad. De zuidwestelijke zijde is te 
slecht geconserveerd om uitspraken over het 
dak te kunnen doen.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

overgang van het twee- naar het éénbeukige ge-
deelte; waarschijnlijk hebben deze ruimtes ver-
schillende functies gehad. 

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

De zuidelijke middenstijl lijkt te zijn uitgegraven.

Het huis is deels één- en deels tweebeukig. De 
zware stijlen liggen gepaard langs de wanden. Er 

-
den-Romeinse tijd.1249

goed bewaarde scherf uit de Midden-Bronstijd 

12432

12464

6798
6779

6778
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67876786
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6789 6794
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12487

12483
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-
menten dunwandig rood briquetagevaatwerk 

-
-

-

van het type Chenet 342 in terra nigra-achtig 
-

dig aardewerk (onder andere in Bataafs grijs 
-

werkcategorie bevindt zich een rand van een 
ruwwandig bord van het type Stuart 216.
Het merendeel van het aardewerk is te dateren 
in de 3e eeuw n.Chr. Het fragment van de voet-
kom dateert echter rond 400 n.Chr. en kan wor-
den beschouwd als intrusief. 

3e en de gehele 4e eeuw n.Chr. 
Het overige vondstmateriaal bestaat uit dertig 
stuks natuursteen. Hieronder bevinden zich een 

-

datering
Dit gebouw is één van de jongste gebouwen van 

-
plex lijkt iets vroeger te dateren dan dat van huis 
8022, namelijk in de late 3e eeuw n.Chr. Huis 
8022 zou de directe opvolger kunnen zijn van 
huis 8057, maar het is niet uitgesloten dat beide 
huizen gelijktijdig in gebruik waren. Een late da-
tering wordt ook bevestigd door de afwijkende 

van deze overwegingen wordt huis 8057 tussen 
ca. 275 en 350 n.Chr. gedateerd.      

onderzoek
Het westelijke deel van dit huis is in werkput 91 

Er zijn in deze werkput enkel wandgreppels ge-
documenteerd. Naderhand is in het noordelijke 
deel van de werkput een ca. 3 m brede proef-

sleuf aangelegd om de aan- of afwezigheid van 
sporen op diepere niveaus vast te stellen. De 
proefsleuf is onder andere over de verstoring 
binnen de huisgreppels aangelegd; er werden 
echter geen sporen onder deze verstoring aan-

92 onderzocht. Na het couperen is de verstoring 
weggegraven om eventueel bewaard gebleven 
sporen op te zoeken. Er zijn echter geen sporen 

Bij het onderzoek in 2010 is in werkput 91, direct 
naast de verstoring en de proefsleuf, een tot 

8062.
De betrouwbaarheidsaanduiding is klasse AB.
constructie
Het gebouw is oost-west georiënteerd en meet 

oostelijke middenstijl bewaard gebleven; deze 
was ingegraven tot 96 cm onder vlakniveau.

Delen van de wandgreppels zijn tot 50 cm onder 
vlakniveau bewaard gebleven. De sporen waren 

-
stijlen bemoeilijkte.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van de 

dak
-

dak gehad.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

De conservering van de sporen is vrij slecht. Het 
formaat van het huis is vergelijkbaar met de hui-
zen van het type Wijk bij Duurstede-De Horden 

echter geen argument om aan huis 8062 een ty-
peaanduiding toe te kennen.
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-
meld. Het handgevormde aardewerk omvat 

-

een randscherf van een kurkurn van het type 

een kurkurn-achtige pot van hetzelfde type in 

scherven dateert het aardewerkcomplex rond 
het einde van de 1e eeuw n.Chr.
De enige metaalvondst is een niet determineer-

Het overige vondstmateriaal bestaat uit zeven 
stuks natuursteen.
datering
Huis 8062 dateert op basis van het aardewerk, 
en gezien het feit dat het mogelijk huis 8068 op-
volgt, tussen ca. 70 en 125 n.Chr. 

onderzoek
Dit huisnummer is uitgedeeld aan een sporen-

op de tekentafel gereconstrueerd. De betrouw-
baarheidsaanduiding is klasse B.
constructie
De sporen zijn slecht geconserveerd; alleen de 
binnenstijlparen en de ingangspartij zijn be-
waard gebleven. Het huis is noordwest-zuidoost 

9,30 x 2,05 m. Er zijn vijf binnenstijlparen aange-

tussenafstand binnen de binnenstijlparen is 2,05 
m.

ingangen
De ingang in de noordwestelijke korte wand be-
staat uit twee ingangstijlen die 1,15 m uit elkaar 
staan en waarschijnlijk in de wand waren opge-
nomen. Daarbuiten is een extra stel ingangsstij-
len geplaatst.

dak

zadeldak gehad; de binnenstijlen staan te dicht 
op de ingang om een schilddak mogelijk te ma-
ken. De dakconstructie aan de andere zijde is 
onbekend.
indeling
Er zijn geen aanwijzingen voor een binneninde-
ling.

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

14457

14452 14453

14455

15300
15302

15306

15834

15837
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15299
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Dyselinck 2005, 24; Someren gebouw 

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

die toegeschreven worden aan de Late Bronstijd 

-
ren.1250

verzameld met een totaalgewicht van 880 g. Dit 

Het overige vondstmateriaal bestaat uit 21 stuks 
natuursteen.
datering
Het merendeel van het aardewerk, en dan met 

coupe is te zien dat dit spoor zeer zwaar gebio-
turbeerd is. Het aardewerk kan als intrusief wor-

-

onderzoek

aangesneden in werkput 86. Het ging daarbij 

slechts om enkele sporen; een huis werd nog 
niet herkend. In werkput 85 is het huis vervol-
gens aan de wandgreppels herkend. De be-
trouwbaarheidsaanduiding is klasse AB.
constructie
Huis 8064 is oost-west georiënteerd en meet 4 x 

(van west naar oost) tussenafstanden van 4,3 en 
5,6 m. De sporen zijn tot respectievelijk 58, 67 en 
56 cm onder vlakniveau ingegraven.

De wanden zijn deels bewaard gebleven. In de 
noordelijke standgreppel is een aantal dicht op-
een staande wandstijlen herkend. Aan de zuide-
lijke zijde is een aantal dieper ingegraven wand-
stijlen bewaard gebleven.
ingangen
Aan de noordelijke zijde is, ter hoogte van de 
centrale middenstijl, een ingangspartij herkend. 
Binnen en buiten de wand zijn ingangstijlen ge-
plaatst. Een tegenoverliggende ingang in de zui-
delijke wand is een plausibele optie.
dak

-
dak gehad. De dakvorm in het oosten is vanwe-
ge de slechte conservering niet te achterhalen.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling her-
kend.

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

-
serveerd om een huistype te kunnen bepalen. 

slechts 4 m breed is. Deze geringe breedte is uit-
zonderlijk voor een hoofdgebouw, zodat niet 
kan worden uitgesloten dat het hier een bijge-

handgevormde component bestaat grotendeels 
-

tijd; een klein aantal scherven van grotere afme-
tingen dateert, gezien de uiterlijke kenmerken, 

13634

13630

13675

13644 13636

13737

13738

13718

13727

13726 13715

13670

Huis 8063
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een zogenaamde  uit dezelfde periode. 
Het overige aardewerk omvat slechts drie kleine 

-

Het prehistorische aardewerk kan waarschijnlijk 
als intrusief beschouwd worden; de gedraaide 
scherven behoren dan tot de bewoningsfase van 
het huis. 
Het overige vondstmateriaal bestaat uit twaalf 
stuks natuursteen.
datering
Het prehistorische aardewerk ui de sporen van 
huis 8064 is geïnterpreteerd als ouder opspit of 
zwerfvuil en behoort niet tot de bewoningsfase 
van het huis. Dit gebouw is mogelijk gelijktijdig 
met huis 8042 of het is de directe opvolger. Het 

tussen ca. 19 v.Chr. en 70 n.Chr.

onderzoek

46, 47 en 48. Het huis is herkend in werkput 47 
en daar onderzocht. De betrouwbaarheidsaan-
duiding is klasse AB.
constructie

-
teerd, meet 9,40 x 5,80 m, en bestaat uit vier rij-
en van zes paalkuilen die tussen de 7 en 37 cm 
onder het vlakniveau zijn ingegraven.   

ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
dak

vorm van het dak.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

type.1251

1252 Gebouwen van dit type zijn 
zeldzaam en tot op heden alleen bekend uit Lim-
burg, België en Frankrijk.1253

dertig fragmenten handgevormd aardewerk 
-

basis van de wandafwerking en potgruismage-
ring is het aardewerk niet nader te dateren dan 

Het overige vondstmateriaal bestaat uit vier 
stuks natuursteen.
datering

14951

14955
14999

14956

15084

15550

15545

14863

14946
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14947

14861

14862
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14561

14034

14563

14953

Huis 8064

    Van Hoof 2007, 259.

    Tol & Schabbink 2004, 30-31.
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van de aanwezigheid van Harpstedt-aardewerk 
en het ontbreken van Marne-achtig aardewerk 

plaatst dit type echter op de overgang van de 
1254 Aangezien 

het vondstmateriaal uit huis 8065 geen bijdrage 
kan leveren aan de datering, wordt de datering 

onderzoek

en in de naastgelegen werkput werden geen 
-

trouwbaarheidsaanduiding is klasse AB.

constructie
Als spoor 111.16973 als middenstaander geïnter-
preteerd wordt, dan is deze structuur oost-west 
georiënteerd. De afmetingen van het bewaard 
gebleven deel zijn 5,20 x 3,40 m. De oorspronke-
lijke breedte zal ca. 5 m zijn geweest.

-
-

gegraven.

De wanden zijn ingegraven in greppels. Enkele 
wandstijlen zijn bewaard gebleven.
ingangen
Er zijn geen sporen van ingangen bewaard ge-
bleven.
dak

-
dak gehad.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

De middenstijl lijkt te zijn uitgegraven.

Het huis is te slecht geconserveerd om het in te 
kunnen delen bij een typologie.

handgevormde component bestaat voornamelijk 

-

gedraaide aardewerk omvat acht fragmenten 

een uitgegraven middenstijl; drie scherven ruw-
wandig aardewerk in een Bataafs grijs baksel 

een randscherf van een dolium van het type Stu-

-
ren.
Het aardewerkcomplex kan niet nauwkeuriger 
worden gedateerd dan in de Midden-Romeinse 
tijd.

15261 15244

15340

15200 15241

15248

15327

15197

15466

15184

15278

15191

9154

9164

9153

15264 15258

15268

15247

15272 15255 15253

15199

15331

Huis 8065
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De enige metaalvondst is een ijzeren spijker 

Het overige vondstmateriaal bestaat uit drie 
stuks natuursteen.
datering

kon het type van huis 8067 niet bepaald worden, 
maar de aanwezigheid van wandgreppels wijst op 
een datering in de Romeinse tijd. Het aardewerk-
complex is niet nader te dateren dan de Midden-
Romeinse tijd. Huis 8067 zou een opvolger kun-
nen zijn van de huizen 8062 en 8068, ware het 

van de vindplaats beter aansluit bij de vroegste 
Romeinse bewoningsfase. Wanneer dit gebouw 
jonger is dan de huizen 8062 en 8068, dateert de 

onderzoek
De westelijke korte zijde van huis 8068 werd in 
2006 in de oostelijke putwand van werkput 111 

opgegraven. De betrouwbaarheidsaanduiding is 
klasse AB.
constructie
Het gebouw is oost-west georiënteerd en meet 
20 x 6 m. Aan de westelijke, tweebeukige zijde 

-
lijke stijl is 78 cm onder het vlak ingegraven en 
de oostelijke 51 cm.
In het oostelijke, driebeukige deel zijn twee paar 
middenstijlen geplaatst, die tussen de 30 en 52 
cm onder vlakniveau zijn ingegraven.

kelderkuil gegraven (2 x 2 m). De wanden waren 
oorspronkelijk bekleed met planken die op hun 
plaats werden gehouden met hoekpalen. De kuil 
is tot 1,20 m onder vlakniveau ingegraven. De 
houten constructie doet erg denken aan de be-
kisting van een waterput. De geringe diepte en 

-
slag de kuil als kelderkuil te interpreteren.

De wanden bestonden uit standgreppels met 
regelmatig geplaatste wandstijlen. In het noord-
oostelijke deel, waar de wandstijlen zijn her-
kend, is de tussenafstand ca. 90-100 cm. 

ingangen
De ingangen lagen halverwege het huis; de wes-
telijke zijde lag ter hoogte van de oostelijke mid-
denstijl. In de zuidelijke lange wand is een on-
derbreking zichtbaar. De noordelijke wand is op 
die plaats oversneden, maar een tegenoverlig-
gende ingang is zeer waarschijnlijk.
dak
Aan de westelijke zijde is zowel een zadel- als 

het huis waarschijnlijk een zadeldak gehad.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

16952 16951
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    Vos 2009, 67.

    Fokkens 1991, 102.

    Fokkens 1991, 103.

het driebeukige gedeelte verschillende functies 
gehad.

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

-
-
-

het type Wijk bij Duurstede-De Horden 3a. De 
-

gebaseerd.1255 De datering van dit type is dan ook 
onzeker.

-
-

sen 30 en 70 n.Chr. Deze aardewerkcontext is 
uitvoerig besproken in het aardewerkhoofdstuk 
(zie paragraaf 7.4.4, huis 8068).
Het overige vondstmateriaal bestaat uit 47 stuks 
natuursteen en zestien stuks verbrande leem.
datering

dateren tussen 30 en 70 n.Chr. De datering van 
het huis op basis van typologie is niet goed mo-
gelijk. Huis 8068 wordt dan ook tussen 30 en 70 
n.Chr. gedateerd

onderzoek

herkend en werd oorspronkelijk huis 8019 ge-
noemd. In de uitwerkingsfase is huis 8019 ko-
men te vervallen. Later is op de tekentafel huis 
8081 gereconstrueerd op dezelfde locatie. De 
betrouwbaarheidsaanduiding is klasse C.
constructie
Het vierbeukige gebouw is westnoordwest-
oostzuidoost georiënteerd en meet 7 x minimaal 
16 m. De binnenconstructie bestaat uit vijf bin-
nenstijlparen die 3,80 tot 4,15 m uit elkaar staan. 
De afstand tussen de paren ligt tussen de 2,80 

en 4,00 m.
Bij het eerste, derde en vijfde binnenstijlpaar zijn 
middenstijlen geplaatst. De middenstijlen liggen 
niet precies tussen de binnenstijlen. Waarschijn-
lijk waren de buitenstijlen door een ligger ver-
bonden.
De midden- en binnenstijlen zijn tussen de 9 en 
34 cm onder vlakniveau ingegraven.

Aan de westelijke zijde zijn delen van de wand 
bewaard gebleven in de vorm van dicht opeen 
gestelde wandstijlen. Aan de noordelijke zijde 
zijn enkele wandstijlen van de lange wand aan-

westelijke en zuidelijke zijde achterwege gelaten 
om de tekening overzichtelijk te houden.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
dak
Het type dak valt niet af te leiden uit de con-
structie.
indeling
Er zijn geen aanwijzingen voor een binneninde-
ling.

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

waarbij de wand dieper is ingegraven dan de 
buitenstijlen. Het ontbreken van buitenstijlen, 
zoals bij huis 8081, komt vaker voor dat bij dit 
type.1256

1257

verzameld. Het complex bestaat voornamelijk 

een paalkuil (S19.3949) is een kleine randscherf 
van een pot van potopbouwtype II verzameld. 
De scherf is gemagerd met grind en dateert uit 
de Midden- of Late Bronstijd. De enige rand-
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deviatie van twee sigma (95,4% 

een pot van potopbouwtype III met een lage uit-
staande hals. Deze pot is gemagerd met potgruis 
en moet in ieder geval aan de bovenkant geglad 
zijn geweest. Helaas biedt deze scherf te weinig 
aanknopingspunten voor een scherpe datering; 

-
tijd is het meest waarschijnlijk.
Het overige vondstmateriaal bestaat uit twaalf 
stuks natuursteen en een sintel.
datering

onderzoek

op de tekentafel herkend. De betrouwbaarheids-
aanduiding is klasse C.
constructie
Huis 8096 is oost-west georiënteerd en meet 15 

huis 8024. De constructie is niet geheel duidelijk. 
Aan de westelijke zijde is onder de wandgreppel 

gelegen op 9,75 m afstand van de eerste, en in-
gegraven tot 41 cm onder het vlak, is meer dan 

-

21 cm onder vlakniveau is ingegraven.

De wanden bestaan uit onregelmatig geplaatste 
wandstijlen.
ingangen
Halverwege de lange wanden zijn ingangen aan-

dak
De dakvorm is niet bekend.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Een opvallende parallel is huis B uit Wijchen-De 
Berendonck.1258 Dit laatstgenoemde huis is op 
basis van een 14C-datering en de aanwezigheid 

-
teerd.1259

verzameld met een totaalgewicht van 8.656 g. 
Dit aardewerkcomplex dateert in de Midden-

-
merken.

3949 4450 4480 4644 4645

4336 4478
4474

4655 4661

4358 4471 4664

4345 4315 4462 4467 11228

Huis 8081
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stuks natuursteen.
datering
Gezien het ontbreken van vondstmateriaal uit de 

-
teerd.

onderzoek

8098 is na het veldwerk op de tekentafel her-
kend in een zone met een relatief hoge spoor-
dichtheid. De betrouwbaarheidsaanduiding is 
klasse B/C.
constructie
Het tweebeukige huis is westnoordwest-oost-
zuidoost georiënteerd en meet 7 x minimaal 18 
m. Aan de westelijke zijde is één middenstijl te-
ruggevonden; deze is gecoupeerd en als natuur-
lijk geïnterpreteerd.

De wanden bestaan uit onregelmatig geplaatste 
wand- en buitenstijlen.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
dak
De constructie is te slecht geconserveerd om uit-
spraken te kunnen doen over de dakconstructie.
indeling

binnenindeling.

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

De wanden en afmetingen doen vermoeden dat 

-
zertijd gedateerd.1260

21 sterk vergruisde fragmenten handgevormd 

Het overige vondstmateriaal bestaat uit twee 

stuks vuursteen en drie fragmenten verbrande 
leem.
datering

type niet nader worden gedateerd dan in de 

onderzoek
-

ruggevonden. De resten van de kelder zijn sa-
men met de nog bestaande boerderij ‘De Nielt’ 
op 17 januari 2007 in het veld bestudeerd door 
Kees Brok. De conclusie was dat de bestaande 
boerderij, ten westen van de kelder, niet voor 
1920 gebouwd is en de kelder waarschijnlijk niet 

-
tematen van baksteen vermeld: 24 en 26 cm. 
Het vermoeden is dat het hergebruikt baksteen-

-
mingen zijn geen gegevens over de kelder be-
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de kelder niet verder is onderzocht, wordt de be-
trouwbaarheidsklasse achterwege gelaten.
constructie
De rechthoekige kelder is noord-zuid georiën-
teerd en meet 4,55 x 2,95 m. Het metselwerk 
van de vier wanden is 28 cm breed.

Het metselwerk is niet dieper vrij gelegd; het 
metselverband is onbekend.
ingangen

dak
Hier zijn geen aanwijzingen voor.

indeling
Er zijn geen resten van een binnenindeling aan-

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

-
sche kaarten tot en met die uit 1987 staat dit ge-
bouw weergegeven. Het is gebouw is tussen 
1987 en 2006 gesloopt.

Huis 8113 was opgetrokken uit baksteen. Bij de 
eerste kadastrale opmeting van ons land (1811-
1832) mat het ca. 12 x 20 m, met aan de noorde-
lijke zijde van de oostelijke wand een uitbouw 
van ca. 8 x 6,5 m.

-
stig.
datering
Geprojecteerd op de kadastrale kaart van 1832 
wordt duidelijk dat de kelder onder de oostelijke 
boerderij gelegen is. De bouw van deze boerde-
rij, en dus de kelder, kan dus in ieder geval vóór 
1832 worden gedateerd. 

onderzoek

in 2006 ook al is aangelegd, maar dat er toen 
geen sporen zijn herkend.
constructie
Huis 8114 is oost-west georiënteerd, 4,60 m 
breed en minimaal 8,40 m lang. Er zijn twee 

ligt net buiten de westelijke korte wand en de 
oostelijke stijl ligt binnen het huis, op 7 m af-
stand. Beide stijlen zijn tot 60 cm onder het 
vlakniveau ingegraven.

De westelijke en zuidelijke wandgreppel zijn be-
waard gebleven en hebben een diepte tussen de 
12 en 36 cm.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
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dak

de dakvorm in het oosten is onbekend.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Het huis is slecht geconserveerd. Het formaat 
van de resten die zijn teruggevonden wijzen op 
een type Wijk bij Duurstede-De Horden 1a. Het 
type kan echter niet met zekerheid vastgesteld 
worden.

twaalf fragmenten handgevormd aardewerk 

een fragment met zand- en potgruismagering 
-

den gedateerd.
datering
Het dateren van huis 8114 is niet goed mogelijk 
op basis van de slechts twaalf scherven. Wel zijn 
er aanwijzingen voor een datering in de Romein-

is aan die van de huizen 8062 en 8068, een indi-
catie voor de datering. Huis 8114 wordt op basis 
van deze overwegingen tussen 30 en 125 n.Chr. 
gedateerd.

onderzoek
-
-

grond bezit voldoende regelmaat om tot de be-
trouwbaarheidsklasse B gerekend te worden.
constructie
De draagconstructie bestaat uit drie gebinten die 
met een onderlinge afstand van 2 m zijn inge-
graven. De gebintstijlen staan ca. 3,80 m uit el-

wordt de constructie afgesloten met een enkele 
sluitpaal. De afstand tot de sluitpalen is zowel in 
het noorden als in het zuiden ca. 3,40 m. In to-
taal meet de structuur 10,90 x 3,80 m.
De stijlen zijn tussen de 12 en 94 cm onder 
vlakniveau in- of uitgegraven.

ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
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dak
Er zijn geen aanwijzingen voor de vorm van het 
dak.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Een aantal gebintstijlen lijkt te zijn uitgegraven.

Het huis behoort tot het type Dommelen 1A.1261 

-
dewerk verzameld. Aangezien het uitsluitend om 
prehistorisch handgevormd materiaal gaat, be-

-

11 g) en twee fragmenten van een schijfvormig 
-

sche objecten zijn niet nader te dateren dan in 

Het overige vondstmateriaal bestaat uit 114 
stuks natuursteen en een fragment verbrande 
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deviatie van twee sigma (95,4% 

datering

gedateerd op grond van typologische kenmer-
ken. 

23.3  Bijgebouwen

onderzoek
Deze hutkom is in het veld herkend en is aange-

constructie

georiënteerd en meet 4 x 2,2 m. De kuil was 
zichtbaar in het vlak als een afgeronde recht-
hoek. In de vulling waren vier lagen te onder-
scheiden. De maximale diepte van de kuil be-
draagt 72 cm onder het vlakniveau. Centraal in 
de korte zijden van de hutkom zijn de nokdra-

-

vlaktekening lijken naast de noordoostelijke 
hoekpaal nog twee paalkuilen aanwezig, maar 
deze zijn niet gecoupeerd. 

In de westelijke hoeken van de hutkom zijn twee 

eveneens deel hebben uitgemaakt van het op-

waarschijnlijk een gording en langs de palen liep 

gevonden.
ingangen
De locatie van de ingang is onduidelijk. Gezien 
de constructie en de te verwachten beperkte 
hoogte is het waarschijnlijk dat de ingang(en) 
zich aan de korte zijde(n) bevond(en). 
dak
Gezien de locatie van de middenstaanders is het 
gebouw waarschijnlijk voorzien geweest van een 
zadeldak. De dakrand zal ook gesteund hebben 
op de hoekpalen. 

indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Er zijn geen sporen van reparaties of verbouwin-

Hier zijn geen aanwijzingen over.

-
werkfragmenten verzameld met een totaalge-

-

scherven van aardewerkcategorieën met een 
lange doorlooptijd. Deze scherven kunnen niet 
nader worden gedateerd dan in de Romeinse tijd 
en kunnen als intrusief worden beschouwd. Het 
overige aardewerk omvat relatief grote scherven 
die duidelijk in de Laat-Romeinse tijd dateren. 
Deze Laat-Romeinse aardewerkcontext is uit-
voeriger beschreven in het aardewerkhoofdstuk 

kom van het type Alzei 29, met een relatief korte 
doorlooptijd, kan het aardewerkcomplex tussen 
350 en 400 n.Chr. worden gedateerd. De nage-
noeg complete voetkom van het type Chenet 
342, te dateren in de 5e eeuw n.Chr., is een op-
merkelijke vondst. Mogelijk gaat het om een 
verlatingsdepositie. Gezien de datering van de 
kom Alzei 29, is de gebruiksperiode van de hut-

-

begin van de 5e eeuw n.Chr. gedeponeerd is.
De metaalvondsten bestaan uit drie ijzeren 

follis 
van het Constantijnse huis en is geslagen tussen 
317 en 350 n.Chr.

-
-

unguentaria, dat uit de 
Midden-Romeinse tijd dateert.
datering

een stuk houtskool door middel van 14C-onder-
zoek gedateerd.1262

kan hutkom 9001 tussen ca. 350-400 na Chr. 
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worden geplaatst. De eindfase van de hutkom 

Chr. 

onderzoek
Hutkom 9002 is in het veld herkend en is aange-

als een geheel onderzocht in werkput 32.
constructie

georiënteerd en meet 4 x 2,3 m. De verdiepte 
kuil is rechthoekig van vorm en erg ondiep. Cen-

waarschijnlijk de nokstijlen. Bij de vier hoeken 
van de kuil zijn eveneens palen ingegraven. De 
noordwestelijke paal (S10.181) was 55 cm diep, 
de noordoostelijke (S32.7435) 62 cm diep, de 
zuidoostelijke (S10.6862) 55 cm diep en de zuid-
westelijke (S32.6863) 64 cm diep. 

die mogelijk deel uitmaakten van een wandcon-

wand, waarvan verder geen sporen zijn gevon-
den. 

ingangen
Dit soort gebouwen was vaak vrij laag. Gezien 
het zadeldak zal de ingang (of ingangen) in de 
west- of oostwand hebben gezeten. In dit geval 
zou de westelijke wand het meest plausibel zijn, 
met paalkuil S10.179 en kuil S32.6865 als verdie-
ping en versteviging van de ingangspartij. Een 
andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat paal-
kuilen S32.7434 en S32.7432 niet tot een wand-
constructie behoorden, maar een ingangsverste-
viging waren. De ingang zou in dat geval in de 
noordelijke lange wand hebben gezeten. 
dak
Gezien de locatie van de middenstaanders moet 
het gebouw voorzien zijn geweest van een za-
deldak. De onderzijde van het dak zal ook ge-
steund hebben op de hoekpalen. 
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Er zijn geen sporen van reparaties of verbouwin-

Hier zijn geen aanwijzingen over.

de handgevormde scherven gaat het om slecht 
te determineren gruis; waarschijnlijk dateert dit 

-
meinse tijd. Het overige aardewerk omvat tien 

-
meinse tijd: zes scherven ruwwandig aardewerk 

een kruikamfoor en een wandscherf in terra si-
gillata. Het aardewerk kan geen bijdrage leveren 
aan de datering van deze hutkom; het is wellicht 
allemaal als intrusief te interpreteren.

-

datering
Hoewel er uit de hutkom geen dateerbaar 

-
stig is, wordt deze op basis van de overeenkom-
sten met de andere hutkommen gedateerd tus-

1689

1690

1692

2020

1691
174

1647
410

Hutkom 9001
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sen ca. 350-400 n.Chr.

onderzoek
Hutkom 9003 is in het veld herkend in werkput 
13. 
constructie

is oost-west georiënteerd en meet 2,3 x 2,1 m. 
De kuil van de hutkom is ondiep en varieert tus-
sen de 13 en 17 cm. Deze kuil bestaat uit één 

is. Het dak is gedragen door zes palen. Drie van 
deze palen zijn geplaatst aan de westkant: spo-
ren 13.787 (46 cm diep), 13.788 (32 cm) en 13.789 
(25 cm) (van noord naar zuid). Aan de oostzijde 
gaat het om sporen 13.733 (36 cm diep), 13.790 
(50 cm) en 13.791 (35 cm) (noord naar zuid).

de wand zijn verder geen resten gevonden.
ingangen
Dit soort gebouwen was vaak vrij laag. Gezien 
het zadeldak zal de ingang (of ingangen) in de 
west- of oostwand zijn geweest. 

dak

gehad, waarvan de nok oost-west liep. Sporen 
13.788 en 13.790 hebben de noklast opgevangen. 

indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Er zijn geen sporen van reparaties of verbouwin-

Hier zijn geen aanwijzingen over.

aardewerkfragmenten verzameld met een totaal 
-

vat voor een overgroot deel relatief sterk gefrag-
menteerde scherven die mogelijk ouder zijn dan 
de Laat-Romeinse tijd. De overige 24 scherven 

Romeinse tijd worden geplaatst. Deze Laat-Ro-
meinse aardewerkcontext is uitvoerige beschre-
ven in het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.4.6, 

-
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van de 5e eeuw gedateerd kan worden.
De enige metaalvondst is een niet determineer-

-

datering
De hutkom dateert op basis van het aardewerk 
tussen ca. 350 en 400 n.Chr. De eindfase van de 

rond 400 n.Chr. 

onderzoek
In het veld is hutkom 9004 als kuil geïnterpre-
teerd en als zodanig behandeld. Het spoor komt 
één keer in de dagrapporten voor, waarbij wordt 
opgemerkt dat in de kuil een concentratie me-

constructie
In het vlak is de kuil afgerond rechthoekig van 
vorm en meet 2,22 x 1,65 m groot. In de coupet-
ekening is het spoor 2,16 m breed en 59 cm diep. 
De bodem is zeer vlak.
Er zijn geen sporen van een bovenbouw aange-

kuil, ook niet naar gezocht. Het voorkomen van 

de Laat-Romeinse tijd, in combinatie met de ori-
entatie van het spoor, maken het echter waar-
schijnlijk dat het een hutkom is geweest.

Er zijn geen restanten van de wanden aangetrof-
fen.
ingangen
Bij gebrek aan sporen van een bovenbouw kun-
nen er geen uitspraken worden gedaan over de 
plaats van de ingangen.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling ge-
vonden.

Er zijn geen sporen van reparaties of verbouwin-

Hier zijn geen aanwijzingen over.

-

fragmenten verzameld met een totaalgewicht 

slecht geconserveerde scherven met een hoge 
fragmentatiegraad. De overige scherven zijn 
daarentegen vrij groot en kunnen in de Laat-Ro-
meinse tijd worden gedateerd. Deze Laat-Ro-
meinse aardewerkcontext is uitvoeriger beschre-
ven in het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.4.6, 

Alzei 28-3 kan het aardewerkcomplex in de rege-
-

teerd, namelijk tussen 364 en 378 n.Chr.
-

steen/dakpan, 45 stukken natuursteen en 133 

en een niet determineerbaar ijzeren object 

datering
De hutkom dateert op basis van het aardewerk-
complex tussen ca. 350 en 400 n.Chr.

onderzoek
Hutkom 9005 is in het veld herkend in werkput 
43.
constructie
De hutkom is bijna vierkant van vorm en meet 

west oriëntatie. In het midden van elke zijde is 
-

dere hoek van de hutkom een paal gestaan. In 
totaal zijn acht palen tot de constructie gere-
kend.

De  palen die centraal in de lange zijden van het 
gebouw aanwezig waren, kunnen mogelijk wor-

wand langs de vier hoekpalen gelopen hebben.
ingangen
Aangezien de hutkom een zadeldak had en deze 
gebouwtjes meestal vrij laag waren, zal de in-
gang in het oosten of westen hebben gezeten. Er 

erop zouden kunnen wijzen dat de ingang er-
gens in de lange zijde was gelokaliseerd.



835
—

De nok van het dak liep waarschijnlijk van oost 
naar west. De palen in het midden van de wand 
waren aan de oost- en westzijde namelijk een 
stuk dieper ingegraven dan in het noorden en 

-
fende paalkuilen een stuk groter en was de af-
stand van oost naar west iets groter dan van 
noord naar zuid. De hutkom had, gezien de posi-
tie van de palen in de wand, een zadeldak. De 

deze vier palen gelopen.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Er zijn geen sporen van reparaties of verbouwin-

Hier zijn geen aanwijzingen over.

Hier zijn geen aanwijzingen over.

-
ten (271 g) verzameld. De handgevormde com-

-
riaal dat vanaf de Bronstijd tot in de Romeinse 

tijd kan dateren. Een randscherf van een hand-
gevormde pot met volledig weggebrande mage-
ring en glad afgewerkte buitenkant dateert 
waarschijnlijk in de Laat-Romeinse tijd. Het ove-

-

zestien wandfragmenten ruwwandig aardewerk 
(61 g), twee wandfragmenten van kruik- of mid-

-
-

Laat-Romeinse voetbeker.

niet nauwkeuriger worden gedateerd dan in de 
Laat-Romeinse tijd.
De metaalvondsten bestaan uit een ijzeren spij-

-
-

datering
Hoewel de hutkom op basis van het aardewerk 
niet nader gedateerd kan worden Laat-Romeins, 
zal de gebruiksperiode, gezien de datering van 
de overige hutkommen, waarschijnlijk tussen ca. 
350 en 400 n.Chr. liggen. 

onderzoek
Hutkom 9006 is in het veld herkend in de werk-

constructie
Hutkom 9006 is rechthoekig van vorm en oost-
west georiënteerd. De hutkom meet 2,9 x 2,3 m. 

oost- als de westzijde zijn paalkuilen aanwezig. 
-

merkelijk minder diep gefundeerd waren dan de 
overige exemplaren. Zo zijn de noordwestelijke  
en noordoostelijke hoekpalen (S37.12368 en 
S37.12383/S38.7246) respectievelijk 15 cm en 
13/34 cm ingegraven. De dieptes van de overige 
staanders varieert van 50 tot 87 cm (centraal 
oostelijke wand: S37.12379/S38.7245, 13/68 cm; 
zuidoostelijke hoek: S37.12371/S38.7244, 47/50 
cm; zuidwestelijke hoek: S37.12382, 58 cm; cen-
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traal westelijke wand: S37.12369, 87 cm). De kuil 
van de hutkom is 11 tot 16 cm diep en bestaat uit 
twee lagen. De bovenste laag is (donker)bruin-
geel van kleur en bevat wat houtskool en ver-
brande klei/leem. Daaronder bevindt zich een 
lichtbruingele laag zonder inclusies.

De wand liep waarschijnlijk langs de vier hoek-
palen. 
ingangen
De ingangen zullen zich aan de korte zijden heb-
ben bevonden. Hier zijn in het midden geen pa-
len gevonden.
dak

midden en de gording van het dak liep over de 
vier hoekpalen.
indeling

(S37.12370 en S37.12380). Deze kuilen meten res-
pectievelijk 16 x 42 cm en 27 x 40 cm. Het is niet 
waarschijnlijk dat ze tot de constructieve ele-
menten van de hutkom gerekend kunnen wor-
den. Mogelijk houden ze verband met activitei-
ten binnen de structuur.

Er zijn geen sporen van reparaties of verbouwin-

In sporen 38.7244, 38.7245, 38.7246 en 37.12382 
is een paalkern zichtbaar. Hieruit blijkt dat het 
gebouw na het in onbruik raken mogelijk niet is 
afgebroken. 

aardewerkfragmenten (154 g) verzameld. De 

Het overige aardewerk omvat veertien scherven 

-
wandig aardewerk (21 g), een fragment glad-

-
glanswaar (4 g), waarschijnlijk van een 
deukbeker uit de Argonnen. Deze laatste scherf 
dateert in de 3e eeuw n.Chr., maar kan ook nog 
in de 4e eeuw voorkomen.

-
komstig. Het meest interessante object 

van een heupgordel die tussen ca. 300 en 400 

Deze f  kan niet nader gedateerd worden dan 
de Romeinse tijd. De overige objecten zijn een 

-
-

Het overige vondstmateriaal bestaat uit sintel 

datering

9006 niet nader gedateerd worden dan in de 4e 
-

taire randbeslag en de scherf van de deukbeker 
uit de Argonnen, hebben daarbij een belangrijke 
daterende waarde. Het oudere materiaal moet 
worden beschouwd als zwerfvuil.  
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724412294
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12382
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onderzoek
Bijgebouw 9007 is tijdens het veldwerk herkend 
in werkput 61. Een mogelijke interpretatie als 
hutkom was reeds in het veld twijfelachtig, ge-
zien het feit dat het vondstmateriaal vooral in de 

constructie
De structuur is rechthoekig van vorm, zuidoost-
noordwest georiënteerd en meet 2,5 x 1,6 m. 
Aan de noordzijde zijn drie staanders aangetrof-

-
zijde buiten de verdieping van de structuur zijn 

-
van er twee mogelijk tijdens herstelwerkzaam-
heden zijn aangelegd. Het kan niet worden uit-
gesloten dat het gebouw oorspronkelijk was 
uitgevoerd met zes palen, maar dat de zesde stijl 
niet is herkend. De bodem van de structuur be-
vindt zich ongeveer 40 cm onder vlakniveau en is 
nagenoeg recht. 

Er zijn geen resten van de wandconstructie aan-

ingangen
De oost- en/of de westzijde zijn het meest waar-
schijnlijk voor de reconstructie van een ingangs-
partij.
dak
De dakconstructie kan op grond van de paalcon-

indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Er zijn geen sporen van reparaties of verbouwin-

Hier zijn geen aanwijzingen over.

188 fragmenten handgevormd aardewerk (699 

scherven na, voornamelijk vergruisd aardewerk 
-

veerde scherven zijn vaak voorzien van hoog-
waardige polijsting of besmijting. Het gaat onder 
meer om scherven met geknikte schouder en 
twee randscherven van een besmeten tonvorm. 
Dit aardewerk dateert in dezelfde periode als het 
complete conische of piramidevormige weefge-

-

-
zertijd.

datering
Bijgebouw 9007 dateert waarschijnlijk aan het 

onderzoek
Het oostelijke deel van bijgebouw 9011 is in 

-
nummer gekregen. In werkput 32 werd duidelijk 
dat het een bijgebouw betrof.
Naderhand zijn drie paalkuilen binnen bijge-
bouw 9011 toegekend aan spieker 13162, een di-
recte voorganger van dit bijgebouw.
constructie
Het bijgebouw is oost-west georiënteerd en 
meet 5,30 x 4,20 m. De middenstijlen zijn aan de 
westzijde en de oostzijde buiten de wand ge-
plaatst. Zij zijn respectievelijk 44 en 36 cm onder 
het vlakniveau ingegraven.
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141-142.

De wanden bestaan uit wandgreppels met een 
onregelmatige bodem. Als de diepere delen van 
deze wandgreppels indicaties zijn voor de wand-
stijlen, dan hebben deze dicht opeen gestaan.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaatst van 
een ingang.
dak
De middenstijlen zijn buiten de wand geplaatst; 

-
-

plaatst om de dakvoet te ondersteunen.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Bijgebouw 9011 maakt onderdeel uit van een 

homogene groep bijgebouwen op De Nielt. Deze 
groep bestaat uit bijgebouwen 9011, 9012, 9015, 
9043, 9056 en 9057. Dit soort bijgebouwen is 
ook teruggevonden te Lieshout en Someren.1263

Het complex bestaat voornamelijk uit sterk ge-
fragmenteerde scherven handgevormd aarde-

nader worden gedateerd dan in de Romeinse 
tijd.
De enige metaalvondst is een ijzeren spijker 

De overige vondsten bestaan uit twee stuks na-
tuursteen. 
datering
Hoewel het bijgebouw op basis van het vondst-
materiaal niet nader gedateerd kan worden dan 
in de Romeinse tijd, valt op dat de oriëntatie 
overeen komt met die van de hoofdgebouwen 
uit de Midden-Romeinse tijd (bijvoorbeeld hui-

daarmee waarschijnlijk in de Midden-Romeinse 
tijd.

onderzoek
Bijgebouw 9012 is in het zuiden van werkput 31 

-
kregen. In de dagrapporten komt de structuur 
pas na de aanleg van werkput 32 ter sprake, 
maar in de structurenlijst zijn enkel spoornum-
mers uit werkput 31 opgenomen.
constructie
Bijgebouw 9012 is westnoordwest-oostzuidoost 
georiënteerd en meet 5,75 x 5 m. Buiten de oos-
telijke wand en westelijke wand zijn middenstij-
len ingegraven tot respectievelijk 44 cm en 53 
cm onder het vlakniveau. 

De wandgreppels zijn, met een diepte tussen 8 
en 32 cm onder het vlakniveau, deels bewaard 
gebleven.
ingangen
In de noordelijke wandgreppel is een ingang 

-
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keerd door ingangsstijlen.
dak
De middenstijlen die buiten de wanden zijn ge-
plaatst geven aan dat het bijgebouw aan beide 
zijden een zadeldak gehad moet hebben.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Bijgebouw 9012 maakt onderdeel uit van een 
homogene groep bijgebouwen op De Nielt. De 
groep bestaat uit bijgebouwen 9011, 9012, 9015, 
9043, 9056 en 9057. Dit soort bijgebouwen is 
onder andere teruggevonden te Lieshout en So-
meren.1264

complex bestaat voornamelijk uit sterk vergruis-
de scherven handgevormd aardewerk (154 g) uit 

aardewerk omvat vier scherven ruwwandig aar-

-
werkspectrum kan niet nader worden gedateerd 
dan in de Midden-Romeinse tijd. Het handge-
vormde aardewerk kan geïnterpreteerd worden 
als intrusief.
De enige metaalvondst is een ijzeren spijker 

De overige vondsten bestaan uit vier stuks na-
tuursteen.
datering
Het bijgebouw wordt op basis van het aarde-
werk in de Midden-Romeinse tijd gedateerd. De 

9072 en kan als directe opvolger van deze twee 

A B C

9537
95399547

9546 9551

9552

9553

9606 9608
12

17

28

10
13

255

19

27
21

Bijgebouw 9012

daarin de sporen van drie oversnijdende bijgebouwen 

141-142.



840
—

gebouwen worden gezien.

onderzoek

in het zuidelijke deel van werkput 32, samen met 
bijgebouw 9072 als een klein huis beschouwd. 

geanalyseerd. 
constructie
Het bijgebouw is oost-west georiënteerd en 
meet 7,70 x 5,50 m. Aan de oostzijde van bijge-
bouw 9013 staat een middenstijl buiten de wand 
(S32.9619 en S32.9664) die samen met de hoek-
stijlen (S32.9524 en S32.9623) een zadeldak 
vormde. De buitenstijlen (S32.9521, S32.9522, 

S32.9612 en S32.9624) ondersteunden de dak-
voet. De dragende constructie bestond verder 
uit een centrale middenstijl die dieper ingegra-
ven is dan spoor 32.7553 (laag 2) en wellicht spo-
ren S10.16 en S32.9558. Waarschijnlijk bezat het 
gebouw een schilddak aan de oostelijke zijde.

In het zuidoosten zijn delen van de wandgreppel 
bewaard gebleven. Buiten het feit dat de wand-
stijlen in een standgreppel zijn ingegraven is de 
constructie onduidelijk.
ingangen
Waarschijnlijk was er enkel een ingang tussen 
sporen S16 en S9558. Het is echter niet uit te 
sluiten dat zich tussen de buitenstijlen ook nog 
en ingang bevond. 
dak
Het bijgebouw had in het oosten een zadeldak 
en in westen waarschijnlijk een schilddak.
indeling
Er zijn geen aanwijzingen voor een binneninde-
ling.

Hier zijn geen aanwijzingen voor

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

basis van enkel het formaat zou het om een klein 
huis kunnen gaan. Echter, de combinatie van lig-
ging, oriëntatie, en de opeenvolging van bijge-
bouwen 9072, 9013 en 9012, maken een inter-
pretatie als bijgebouw meer plausibel. 
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141-142.

34 sterk gefragmenteerde scherven handge-
-

werk dateert vanaf de Late Bronstijd tot in de 

De overige vondsten bestaan uit vijf stuks na-
tuursteen en een fragment baksteen/dakpan.
datering
Bijgebouw 9013 oversnijdt bijgebouw 9072 en 
wordt oversneden door bijgebouw 9011. De drie 
bijgebouwen liggen ongeveer op dezelfde 
plaats, hebben een gelijke oriëntatie en zijn niet 
gelijktijdig. Waarschijnlijk zijn zij dan ook directe 
opvolgers van elkaar. De drie bijgebouwen kun-
nen alle in de Midden-Romeinse tijd worden ge-
dateerd. Het oudere vondstmateriaal moet wor-
den geïnterpreteerd  als zwerfvuil of opspit.

onderzoek
Bijgebouw 9015 is herkend in werkput 17. De 

constructie
Het bijgebouw is oost-west georiënteerd en 
meet 4,50 x 4,50 m. Buiten de wanden is in het 
oosten en in het westen een middenstijl ge-
plaatst. De westelijke middenstijl is tot 40 cm en 
de oostelijke middenstijl tot 75 cm onder 
vlakniveau ingegraven.

-
gelmatig geplaatste wandstijlen te herkennen.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
dak

zadeldak gehad.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Bijgebouw 9015 maakt onderdeel uit van een 

homogene groep bijgebouwen op De Nielt. Deze 
groep bestaat uit bijgebouwen 9011, 9012, 9015, 
9043, 9056 en 9057. Dit soort bijgebouwen is 
ook teruggevonden te Lieshout en Someren.1265

Het complex bevat één gedraaide scherf, het 
overige aardewerk is handgevormd. De handge-
vormde scherven zijn over het algemeen sterk 
gefragmenteerd en dateren waarschijnlijk in de 

S135.10483) zijn enkele beter bewaarde frag-
menten verzameld, die, gezien de voorkomende 
randen en de wandafwerking, overduidelijk in de 

(S135.10486) is tevens een klein fragment van 

aanleg van dit gebouw zijn verstoord. 

een Bataafs grijs baksel dateert in de Midden-
Romeinse tijd.
De overige vondsten bestaan uit één stuk na-
tuursteen.
datering
De datering van dit gebouw is problematisch. 
Hoewel een aanzienlijke hoeveelheid aardewerk 

gaat het hierbij waarschijnlijk om intrusief mate-
riaal. De enige gedraaide scherf die werd gevon-
den dateert in de Midden-Romeinse tijd.  
Bijgebouw 9015 ligt op korte afstand van huis 
8042 en iets verder van huis 8064. Deze huizen 

-

-

worden gedateerd. Het vondstmateriaal kan als 
intrusief worden beschouwd en levert dus geen 
bijdrage aan de datering. 

onderzoek
-
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veldonderzoek een structuurnummer gekregen, 
maar wordt niet in de dag- of weekrapporten 
vermeld.
constructie

west georiënteerd  en meet 7,1 x 2,75 m. De con-
structie bestaat uit twee rijen van zeven paral-
lelle paalkuilen. De diepte van de sporen ligt 
tussen de 12 en 37 cm onder het vlakniveau.

Er wordt er van uitgegaan dat de rijen de wan-

éénbeukig is.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
dak
Er zijn geen aanwijzingen voor de vorm van het 
dak.
indeling
Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Bijgebouw 9034 maakt onderdeel uit van een 
homogene groep bijgebouwen op De Nielt. Deze 
groep bestaat uit bijgebouwen 9034, 9045, 
9059, 9060, 9070 en 9154. Dit soort bijgebou-
wen is onder andere teruggevonden te Gelder-

-
den ze aan het begin van de Midden-Romeinse 
tijd gedateerd (70/80-120 n.Chr.)1266

42 scherven verzameld met een gewicht van 169 
g. Het aardewerk behoort uitsluitend tot de ca-
tegorie handgevormd. Het complex is, op enkele 
scherven na, sterk gefragmenteerd en slecht ge-

-
ken dateren scherven zowel in de Bronstijd als in 

-
ring mogelijk is. Al met al kan het aardewerk 
geen bijdrage leveren aan de datering van dit 
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    Bijgebouw B7 uit Oss-Ussen (Schinkel 

1998, 253). Het opvallendste aan dat 

iets wat zelden wordt waargenomen bij 

bijgebouwen van dit type uit de 

Romeinse tijd.

 

141-142.

gebouw.
De overige vondsten bestaan uit zeven stuks 
vuursteen.
datering
Het daterende vondstmateriaal bestaat uit aar-

9034 dateert echter in de Romeinse tijd. De ori-
entatie van het gebouw komt namelijk overeen 
met die van het op korte afstand gelegen huis 
8023. Dit laatstgenoemde huis is moeilijk te da-
teren, maar behoort tot een huisplaats waar drie 
gebouwen ongeveer op dezelfde plaats werden 
gebouwd (huizen 8023, 8024 en 8036). Deze ge-
bouwen dateren tussen ca. 25 en 150 n.Chr. Bij-
gebouw 9034 kan op basis van deze waarnemin-
gen ook in deze periode worden gedateerd.

onderzoek
Bijgebouw 9043 is samen met huis 8042 aange-

-
klemd tussen huis 8042 en bijgebouw 9015.  
constructie
In de westelijke en oostelijke wand zijn midden-
stijlen opgenomen; de onderlinge afstand is 5,5 
m. De noordelijke wand is niet bewaard geble-
ven. Als de noordelijke wand op dezelfde af-
stand lag ten opzichte van de middenstijlen, dan 
is het bijgebouw 5 m diep geweest.

De wanden zijn geplaatst in standgreppels en 
zijn opgebouwd met dicht opeen gestelde 
wandstijlen. Binnen het gebouw is aan de oost-

haardkuilen meestal niet voorkomen in bijge-
bouwen, is het echter de vraag of deze tot de ge-
bruiksperiode van het bijgebouw gerekend moet 
worden.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
dak
Er zijn geen aanwijzingen voor de vorm van het 
dak.
indeling
Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Bijgebouwen dit type komen algemeen voor in 
de Romeinse tijd; slechts één gelijkaardig bijge-

1267  Bijge-
bouw 9043 maakt onderdeel uit van een homo-
gene groep bijgebouwen op De Nielt. Deze 
groep bestaat uit bijgebouwen 9011, 9012, 9015, 
9043, 9056 en 9057. Dit soort bijgebouwen is 
onder andere teruggevonden te Lieshout en So-
meren.1268

86 scherven (844 g) verzameld. Het aardewerk 
behoort uitsluitend tot de categorie handge-
vormd. Het complex omvat een diverse verza-
meling van zowel sterk vergruisd materiaal als 
goed bewaarde scherven van groot formaat. 
Desondanks maakt het complex wat de techni-
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   Bijgebouw 46 (Van Renswoude & 

Roessingh 2009, 535). 

Het aardewerk is vrij hard gebakken en ver-
schraald met potgruis, vaak met een kleine hoe-
veelheid steengruis. De wandafwerking varieert 
van besmijting tot hoogwaardige polijsting. En-

-
-

paald door een randscherf van een Harpstedt-
achtige pot met gegladde bovenkant en 
vingertopindrukken bovenop de rand, en een 
fragment van een haakrandschaal. 
De overige vondsten bestaan uit drie stuks vuur-
steen en 227 fragmenten verbrande leem.
datering
Bijgebouw 9043 oversnijdt de sporen van huis 

-
dateerd (ca. 15 v.Chr tot 40 n.Chr.). Hoewel het 
aardewerkcomplex uit de sporen van bijgebouw 
9043 in de 6e eeuw v.Chr. wordt gedateerd, 
moet het hier dus wel om opspit gaan. Waar-
schijnlijk zijn bij de bouw van het bijgebouw af-

-
zertijd aangesneden en is het materiaal in de 
sporen terecht gekomen. Bijgebouw 9043 da-

onderzoek
Bijgebouw 9045 is in het veld herkend in werk-
put 41.
constructie
De min of meer oost-west georiënteerde plat-
tegrond bestaat uit twee rijen van zes palen. 
Deze palen zijn tussen de 12 en 48 cm onder het 
vlakniveau ingegraven. De palenrijen zijn 7,20 m 
lang en liggen 2,50 m uit elkaar.

Er wordt er van uitgegaan dat de palenrijen de 

éénbeukig.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
dak
Er zijn geen aanwijzingen voor de vorm van het 
dak.

indeling
Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Bijgebouw 9045 maakt onderdeel uit van een 
homogene groep bijgebouwen op De Nielt. De 
groep bestaat uit bijgebouwen 9034, 9045, 
9059, 9060, 9070 en 9154. Dit soort bijgebou-
wen is onder andere teruggevonden te Gelder-

-
den deze bijgebouwen aan het begin van de 
Midden-Romeinse tijd gedateerd (70/80-120 n.
Chr.)1269

verzameld. Het overgrote deel bestaat uit gruis 

geconserveerde scherven uit drie paalkuilen 
(S41.11887, S41.11893 en S41.11888) dateren ver-

-
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141-142.

afgeschuinde rand van een pot van potopbouw-
type III en een fragment van een fors bandoor.
De overige vondsten bestaan uit 23 stuks na-
tuursteen en één fragment verbrande leem.
datering
Bijgebouw 9045 ligt op korte afstand van huis 

-
noemde huis dateert globaal in de 2e eeuw n.
Chr. Hoewel ook huis 8044 op korte afstand ligt, 

daarom niet gelijktijdig zijn met bijgebouw 
9045. 
Het aardewerk uit bijgebouw 9045 dateert ou-
der en moet worden geïnterpreteerd als zwerf-
vuil en opspit. Bijgebouw 9045 dateert waar-
schijnlijk in de 2e eeuw n.Chr.

onderzoek

aangesneden in werkput 36 en is in werkput 37 
-

gebouw 9056 samen met bijgebouw 9057 één 

opgesplitst in twee bijgebouwen.
constructie
Bijgebouw 9056 is zuid-noord georiënteerd en 
meet 5,70 x 5,10 m. Aan de noordzijde is een 
middenstijl in de wand opgenomen; deze stijl is 
tot 32 cm onder vlakniveau ingegraven. In het 
zuiden zijn geen sporen van de wand aangetrof-
fen, maar wel een middenstijl die tot 40 cm on-
der het vlakniveau is ingegraven. Waarschijnlijk 
maakte ook deze middenstijl deel uit van de 
wand.

Aan de oostelijke zijde is nog een stuk van een 

wanden zijn enkel een paar wandstijlen terug-
gevonden. Deze sporen zijn tussen de 11 en 29 
cm onder vlakniveau ingegraven. 
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
dak

een zadeldak gehad.

indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Bijgebouw 9056 maakt onderdeel uit van een 
homogene groep bijgebouwen op De Nielt. Deze 
groep bestaat uit bijgebouwen 9011, 9012, 9015, 
9043, 9056 en 9057. Dit soort bijgebouwen is 
onder andere teruggevonden te Lieshout en So-
meren.1270

-

12184

12211

12212 12214

65756573

12207

12183

12215

12209

12208

Bijgebouw 9056



846
—

 

141-142.

werk. Het complex bestaat uit een hoeveelheid 
vergruisde scherven en een relatief hoog aan-

paalkuil (S37.12183) is zowel aardewerk uit de 
-

onder twee fragmenten dunwandig rode briqu-

van potopbouwtype I met gepolijste bovenzone 
en een pot van potopbouwtype III met een hoge 
naar binnen staande hals met vingertopindruk-
ken bovenop de rand. Daarnaast is in deze paal-
kuil een wandfragment terra nigra-achtig aarde-

Laat-Romeinse tijd.
De overige vondsten bestaan uit zeven stuks na-
tuursteen.
datering
Bijgebouw 9056 behoort samen met bijgebouw 
9057 tot het erf van huis 8027, dat in de eerste 

Gezien de sluitmunt van de muntschat uit dit 
huis, is het erf is niet lang na 253 n.Chr. verlaten. 

-

3e eeuw n.Chr. Het aardewerk is geïnterpreteerd 
-

se scherf van terra nigra-achtig aardewerk is 
mogelijk intrusief. 

onderzoek
Bijgebouw 9057 werd al aangesneden in werk-

-
lijk vormde bijgebouw 9057 samen met bijge-

uitwerkingsfase is dit huis opgesplitst in twee 
bijgebouwen.
constructie
Het bijgebouw is zuid-noord georiënteerd en 
meet 5,65 x 5,40 m. Aan de noord- en zuidzijde 
zijn middenstijlen buiten de wand geplaatst. De 
zuidelijke middenstijl is tot 104 cm onder 
vlakniveau ingegraven. De coupe van de noor-
delijke stijl is ingestort en niet gefotografeerd of 
getekend. Er is geen aantekening over de diepte 
gemaakt.

De wanden bestaan uit wandstijlen die in wand-
greppels zijn geplaatst. Aan de lange zijden zijn 
zij versterkt met een tweetal stijlenparen, binnen 
en buiten de wand.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
dak

gehad.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Bijgebouw 9057 maakt onderdeel uit van een 
homogene groep bijgebouwen op De Nielt. Deze 
groep bestaat uit bijgebouwen 9011, 9012, 9015, 
9043, 9056 en 9057. Dit soort bijgebouwen is 
onder andere teruggevonden te Lieshout en So-
meren.1271

handgevormde component bestaat uit sterk ver-

-
werk omvat een scherf gladwandig aardewerk 

een fragment van een parelurn. Het parelurn-
fragment dateert tussen 50 en 120 n.Chr. 
De overige vondsten bestaan uit 21 stuks na-
tuursteen.
datering
Bijgebouw 9057 behoort samen met bijgebouw 
9056 tot het erf van huis 8027, dat in de eerste 

Gezien de sluitmunt van de muntschat uit het 
genoemde huis, is het erf is niet lang na 253 n.
Chr. verlaten. Het aardewerk uit de sporen van 
bijgebouw 9057 lijkt dus niet te behoren tot de 
gebruiksfase van deze structuur.
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onderzoek

het wordt echter niet vermeld in de dag- of 
weekrapporten.
constructie
Bijgebouw 9058 is noordnoordoost-zuidzuid-
west georiënteerd en meet 3,15 x 4,30 m. Het 
bijgebouw bestaat uit twee rijen van vijf paalkui-
len die tussen de 15 en 32 cm onder vlakniveau 
zijn ingegraven. In de noordelijk korte zijde is 
een extra paal geplaatst.

Waarschijnlijk hebben de wanden direct tegen 
de dragende constructie gestaan of maakten ze 
onderdeel uit van deze constructie.
ingangen
In de zuidelijke korte zijde ontbreekt een spoor; 

dak
Er zijn geen aanwijzingen voor de dakvorm.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Het gebouw lijkt op bijgebouw 9059 van Cuijk-
De Nielt.

complex bestaat uit gefragmenteerd aardewerk 

een paalkuil (S37.12311) dateert uit de Midden-
Bronstijd dateert. Slechts één wandscherf ge-

tijd.
De overige vondsten bestaan uit vier stuks vuur-
steen.
datering
Bijgebouw 9058 ligt strak langs erfgreppel 14001 
en is gelijk georiënteerd. Gelijktijdigheid is daar-
mee waarschijnlijk. Het bijgebouw wordt over-
sneden door hutkom 9006. 
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   Bijgebouw 46 (Van Renswoude & 

Roessingh 2009, 535).

Het vondstmateriaal uit bijgebouw 9058 bestaat 
uit ouder zwerfvuil of opspit. Het gebouw kan 
niet nader worden gedateerd dan in de tweede 

150-270 n.Chr). 

onderzoek
Bijgebouw 9059 is reeds aangesneden in werk-
put 34. Het bijgebouw is tegelijk met bijgebouw 
9060 onderzocht in werkput 33. 
constructie
Bijgebouw 9059 is oost-west georiënteerd en 
meet 2,70 x 9,00 m. In de zuidelijke rij ontbreken 
twee sporen. Het westelijke spoor is waarschijn-
lijk niet gezien. Aan de oostelijke zijde is een deel 
niet opgegraven, omdat daar een peilbuis stond. 
De structuur bestaat uit twee rijen van negen 
palen die tussen 11 en 53 onder vlakniveau zijn 
ingegraven. Aan de korte zijden zijn extra palen 
geplaatst.

Waarschijnlijk hebben de wanden direct tegen 
de dragende constructie gestaan of maakten zij 
daarvan onderdeel uit.
ingangen
In de zuidelijke lange wand is halverwege één 

dat dit de ingang van het bijgebouw vertegen-
-

bouw niet gelijktijdig met bijgebouw 9060 be-
staan.
dak
Er zijn geen aanwijzingen voor de vorm van het 
dak.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Bijgebouw 9059 maakt onderdeel uit van een 
homogene groep bijgebouwen op De Nielt. Deze 
groep bestaat uit bijgebouwen 9034, 9045, 
9059, 9060, 9070 en 9154. Dit soort bijgebou-
wen is onder andere teruggevonden te Gelder-

deze bijgebouwen aan het begin van de Midden-
Romeinse tijd gedateerd (70/80-120 n.Chr.)1272 
Bijgebouw 9059 verschilt wel enigszins van de 
overige genoemde bijgebouwen; in de korte 

verzameld. Het aardewerkcomplex bestaat uit 
gruis en enkele scherven van klein formaat. De 

-
werk uit het Neolithicum, een scherf met pot-

determineren gepolijst fragment dat vanaf de 

dateren. Het vergruisde aardewerk lijkt vooral te 

De overige vondsten bestaan uit twaalf stuks 
natuursteen.
datering

nabijgelegen bijgebouw 9034. Deze gebouwen 
worden dan ook tot dezelfde bewoningsperiode 

Midden-Romeinse tijd gedateerd (ca. 25-150 
n.Chr.). Het aardewerk uit de sporen van bijge-
bouw 9059 lijkt dus niet te behoren tot de ge-
bruiksfase van de structuur.

onderzoek
Bijgebouw 9060 is samen met bijgebouw 9059 
in werkput 33 herkend en onderzocht.
constructie
Bijgebouw 9060 is noord-zuid georiënteerd en 
meet 3,00 x 7,10 m. Het bijgebouw bestaat uit 
twee rijen paalkuilen die tussen de 10 en 53 cm 
onder vlakniveau zijn ingegraven.

Waarschijnlijk hebben de wanden direct tegen 
de dragende constructie gestaan of maakten zij 
daarvan onderdeel uit.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
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dak
Er zijn geen aanwijzingen voor de vorm van het 
dak.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Bijgebouw 9060 maakt onderdeel uit van een 
homogene groep bijgebouwen op De Nielt. Deze 
groep bestaat uit bijgebouwen 9034, 9045, 
9059, 9060, 9070 en 9154. Dit soort bijgebou-
wen is onder andere teruggevonden te Gelder-

deze bijgebouwen aan het begin van de Midden-
Romeinse tijd gedateerd (70/80-120 n.Chr.)1273

verzameld. Het aardewerkcomplex bestaat deels 
uit vergruisd aardewerk en deels uit grote rela-
tief goed bewaarde scherven uit 

De overige vondsten bestaan uit negen stuks na-
tuursteen.
datering

-
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    Bijgebouw 46 (Van Renswoude & 

Roessingh 2009, 535).
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    Bijgebouw 46 (Van Renswoude & 

Roessingh 2009, 535).

dateerd (ca. 25-150 n.Chr.). Het aardewerk dat in 
de sporen is verzameld lijkt dus niet te behoren 
tot de gebruiksfase van deze structuur. Bijge-
bouw 9060 is niet gelijktijdig met bijgebouw 

-
wen 9034 en 9059.
 

onderzoek
Bijgebouw 9070 is herkend en onderzocht in 
werkput 144. Deze werkput is in twee delen aan-
gelegd om een waterleiding te omzeilen. Het bij-
gebouw is aan weerszijden van deze waterlei-

constructie
Bijgebouw 9070 bestaat uit twee zuid-noord ge-
oriënteerde rijen palen en meet 3,00 x 7,75 m. 
De westelijke zijde is compleet en telt acht paal-
kuilen, van de oostelijke zijde zijn slechts zes 

tussen de 11 en 44 cm onder vlakniveau ingegra-
ven.

Waarschijnlijk hebben de wanden direct tegen 
de dragende constructie gestaan of maakten 
daarvan onderdeel uit.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
dak
Er zijn geen aanwijzingen voor de vorm van het 
dak.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Bijgebouw 9070 lijkt onderdeel uit te maken een 
homogene groep bijgebouwen op De Nielt. Deze 
groep bestaat uit bijgebouwen 9034, 9045, 
9059, 9060, 9070 en 9154. Dit soort bijgebou-
wen is onder andere teruggevonden te Gelder-

deze bijgebouwen aan het begin van de Midden-
Romeinse tijd gedateerd (70/80-120 n.Chr.).1274 

-
-

gelmatig en dateert daarom mogelijk anders.

Het aardewerkcomplex bestaat deels uit ver-

component uit de Bronstijd. Minder gefragmen-
teerde scherven lijken vrijwel zonder uitzonde-

-

van potopbouwtype III met hoge, glad afge-
werkte halzen. Een deel van de scherven is dik-
wandig en besmeten; deze hebben mogelijk deel 
uitgemaakt van groot vaatwerk, zoals bijvoor-

-
vens dunwandig gepolijst aardewerk en rand-
scherven met vingertopindrukken bovenop de 

-
-

trusief.
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De overige vondsten bestaan uit 29 stuks na-
tuursteen en een fragment verbrande leem.
datering

Romeinse tijd kunnen dateren. In dit gedeelte 
van het plangebied zijn echter geen huizen uit de 

dus aannemelijk. De scherf steengoed kan intru-

-

onderzoek
Bijgebouw 9072 is tijdens het veldonderzoek sa-
men met bijgebouw 9013 als een klein huis be-
schouwd, gelegen in het zuidelijke deel van 

-
mer 72 is uitgedeeld is onbekend.
constructie
Het bijgebouw is westnoordwest-oostzuidoost 
georiënteerd en meet 4,50 x 4,30 m.

-
pels met een diepte tussen de 11 en 26 cm onder 
vlakniveau.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
dak
Er zijn geen aanwijzingen voor de vorm van het 
dak.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Het bijgebouw is te slecht geconserveerd om 
hier uitspraken over te doen.

een pot van potopbouwtype II met zandmage-

datering
Bijgebouw 9072 is de directe voorganger van bij-
gebouwen 9012 en 9013 en kan in de Midden-
Romeinse tijd worden gedateerd. Het aardewerk 
dat in de sporen van bijgebouw 9072 is verza-
meld, lijkt dus niet te behoren tot de gebruiks-
fase van deze structuur. 

onderzoek
Bijgebouw 9151 is na het veldwerk op te tekenta-
fel herkend.
constructie
Bijgebouw 9151 is oost-west georiënteerd en 
meet 2 x 3 m. Er zijn vijf paalkuilen van de con-

onder het vlakniveau zijn ingegraven. In het 
midden van de structuur is op vlak 1 een donker 
spoor waargenomen. Na het couperen is dit 
spoor als natuurlijk geïnterpreteerd. Mogelijk 
betrof het echter de onderkant van een haard-
kuil.
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Waarschijnlijk hebben de wanden direct tegen 
de dragende constructie gestaan of maakten zij 
daarvan onderdeel uit.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
dak
Er zijn geen aanwijzingen voor de vorm van het 
dak.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

een spieker.

handgevormd aardewerk of verbrande leem af-
komstig. Een datering is niet mogelijk.  
datering
Een datering van bijgebouw 9115 is op basis van 
de vorm, het gebouwtype en de vondsten niet te 
geven.

onderzoek
Bijgebouw 9154 is in het veld herkend en onder-

-
men met bijgebouw 9156, huisnummer 8054 ge-
kregen. In de uitwerkingsfase is dit huis echter 
opgedeeld in twee bijgebouwen.
constructie
Bijgebouw 9154 bestaat uit twee noord-zuid lo-
pende rijen paalkuilen, die 2,55 m uit elkaar lig-
gen. De westelijke palenrij is 6 m lang en telt vijf 
sporen; de oostelijke rij is 6,10 lang en telt er zes. 
De sporen hebben een diepte tussen de 14 en 28 
cm onder het vlakniveau.

Waarschijnlijk hebben de wanden direct tegen 
de dragende constructie gestaan of maakten zij 
daarvan onderdeel uit.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
dak
Er zijn geen aanwijzingen voor de vorm van het 
dak.
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    Bijgebouw 46 (Van Renswoude & 

Roessingh 2009, 535).

indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

Bijgebouw 9154 maakt onderdeel uit van een 
homogene groep bijgebouwen op De Nielt. Deze 
groep bestaat uit bijgebouwen 9034, 9045, 
9059, 9060, 9070 en 9154. Dit soort bijgebou-
wen is ook teruggevonden te Geldermalsen-

-
bouwen aan het begin van de Midden-Romeinse 
tijd gedateerd (70/80-120 n.Chr.).1275

zestien sterk vergruisde fragmenten handge-

-

bijgebouw 9154.
datering
Bijgebouw 9154 kan op basis van de ligging en 
oriëntatie niet nader worden gedateerd dan in 
de Midden-Romeinse tijd. Het gebouw ligt na-
melijk op korte afstand van de bijgebouwen 
9012, 9013, 9072 en horreum 13101, en zal onge-

veer gelijktijdig dateren. Het aardewerk uit de 
sporen van bijgebouw 9154 lijkt niet tot de ge-
bruiksfase te behoren.

onderzoek
Bijgebouw 9156 maakte oorspronkelijk, samen 
met bijgebouw 9154, onderdeel uit van het ver-
vallen huis 8054. In de uitwerkingsfase is dit huis 
echter opgedeeld in twee bijgebouwen.
constructie

twee rijen van vier paalkuilen, met een tussenaf-
stand van 2,90 m. De noordelijke palenrij is 3,90 

m. De sporen zijn tussen de 14 en 46 cm onder 
het niveau van vlak 2 ingegraven.

Waarschijnlijk hebben de wanden direct tegen 
de dragende constructie gestaan of maakten zij 
daarvan onderdeel uit.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
dak
Er zijn geen aanwijzingen voor de vorm van het 
dak.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

ligging ten opzichte van bijgebouw 9154. Een ge-
lijke ruimtelijke situatie kan ook worden vastge-
steld voor bijgebouwen 9059 en 9060. 

43 aardewerkfragmenten (157 g) verzameld. De 
handgevormde component bestaat voorname-
lijk uit sterk vergruisde scherven uit de Bronstijd, 

van grotere afmetingen dateren, gezien de ma-
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uitzondering wordt gevormd door een rand-
scherf met steengruismagering uit de Bronstijd. 
Een splinter van een wandscherf van geverfd 

De overige vondsten bestaan uit drie stuks na-
tuursteen.
datering
Bijgebouw 9156 dateert op basis van de ligging 
nabij bijgebouw 9154 in de Midden-Romeinse 
tijd. 

23.4 Opslagstructuren

onderzoek

eerste werkput van het veldonderzoek. In de 
dagrapporten is er sprake van een sporencluster 
en in het weekrapport wordt geopperd dat het 
mogelijk om een horreum gaat. Bij het bespre-

-
reum het nummer 13101 gekregen; spieker 13001 
bestond immers al. 
constructie

-
hoogde vloer gehad die ondersteund werd door 

22 palen. Deze palen zijn in een rechthoek van 
5,80 x 5,00 geplaatst in afwisselende rijen van 
vier of vijf stuks. Zij zijn tussen de 10 en 51 cm 
onder vlakniveau ingegraven.

Rondom de verhoogde vloer is een aantal wand-
stijlen teruggevonden dat tussen de 30 en 72 cm 
onder vlakniveau is ingegraven.
ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de plaats van in-
gangen.
dak
Er zijn geen aanwijzingen voor de vorm van het 
dak.
indeling
Er zijn geen sporen van een binnenindeling aan-

Aan de westelijke en oostelijke zijde lijkt de 
wand een keer gerepareerd te zijn.

Hier zijn geen aanwijzingen voor.

overgrote deel is handgevormd, sterk verweerd 
en vergruisd. Dit aardewerk dateert, op basis 

-

periodes. De Romeinse component bestaat uit 

kan geen bijdrage leveren aan de datering van 
de structuur.
De enige metaalvondsten zijn twee niet deter-

Het overige vondstmateriaal bestaat uit vier 
stuks natuursteen.
datering
Het horreum kan, op basis van de ligging in een 
groep bijgebouwen, worden gedateerd in de 
Midden-Romeinse tijd. Het oudere vondstmate-

-
tijd.
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onderzoek
Spieker 13001 is in het veld herkend en ligt hal-
verwege werkput 8.
constructie
De zespalige spieker is oost-west georiënteerd 
en meet 2,0 x 1,8 m. De diepte van de paalkuilen 
varieert tussen de 5 en 10 cm onder het 
vlakniveau.

vondsten.

onderzoek

13002 en 13003, gelegen halverwege werkput 7, 
gezien als onderdeel van een bootvormige plat-
tegrond die in verband werd gebracht met de 
vondst van een middeleeuws beursje met mun-

echter om twee spiekers te gaan. De laatste 

werkput 6. 
constructie
De vierpalige spieker 13002 meet 4,00 x 4,70 m 
en is zuid-noord georiënteerd. De diepte van de 
paalkuilen varieert tussen de 16 en 67 cm onder 
vlakniveau. 

-
zertijd; een klein fragment van gladwandig aar-
dewerk dateert in de Romeinse tijd. Het aarde-
werk kan geen bijdrage leveren aan de datering 
van de structuur.  De overige vondsten bestaan 
uit drie stuks natuursteen en negen fragmenten 
baksteen.

spieker 13002, spieker 13003, erfgreppel 14005 
en de vroeg 15e-eeuwse muntschat met zes 

10.10.2) wordt spieker 13002 in de 15e eeuw n.
Chr. gedateerd. Het baksteen uit de sporen van 
spieker 13002 zijn een extra aanwijzing voor deze 
datering. 

onderzoek

13002 en 13003, gelegen halverwege werkput 7, 
gezien als onderdeel van een bootvormige plat-
tegrond. Na verder onderzoek bleek het om 
twee noord-zuid georiënteerde spiekers te gaan.
constructie
De vierpalige,  zuid-noord georiënteerde spieker 
13003 meet 4,00 x 3,90 m. De paalkuilen zijn tus-
sen de 28 en 55 cm onder het niveau van vlak 2 
ingegraven. 

component handgevormd aardewerk is sterk 
vergruisd, maar lijkt gezien de magering vooral 

-
draaide Romeinse aardewerk omvat een rand-
fragment van een ruwwandige pot in een Ba-

-

-
-

sten bestaan uit zes stuks natuursteen en een 
fragment baksteen.

spieker 13002, spieker 13003, erfgreppel 14005 
en de vroeg 15e-eeuwse muntschat met zes 

10.10.2) wordt spieker 13003 echter in de 15e 
eeuw n.Chr. gedateerd. 

onderzoek
Spieker 13006 is in het veld herkend in werkput 
19 en kent twee bouwfasen. De tweede fase 

constructie
De vierpalige spieker 13006 meet 2,75 x 2,50 m 
en is noordwest-zuidoost georiënteerd. De pa-
len zijn voor de bouw van spieker 13007 uitge-
graven tot een diepte tussen de 17 en 20 cm on-
der het opgravingsvlak.
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13007 zijn 27 fragmenten handgevormd aarde-
-

fragmenteerd en zijn niet nauwkeuriger te date-

De structuur dateert op basis van het aardewerk 

onderzoek
De spieker is in het veld herkend in werkput 19 

-

jongste fase.
constructie
Spieker 13007, de directe opvolger van spieker 
13006, is een vierpalige spieker van 1,90 x 2,80 
m. De oriëntatie is gelijk gebleven: noordwest-
zuidoost. De palen zijn tussen de 18 en 28 cm 
onder het vlakniveau ingegraven.

De vondsten zijn besproken bij spieker 13006. 
-

tijd.

onderzoek
Spieker 13008 is in het veld herkend in werkput 
19.
constructie
Deze zespalige spieker meet 2,60 x 2,70 m en is 

-
lijke paal na, zijn alle palen dubbel uitgevoerd. 
De diepte van de paalkuilen varieert tussen 12 
tot 40 cm onder het vlakniveau.
Het is niet duidelijk of de dubbel uitgevoerde 
palen als vervanging of als versteviging gediend 
hebben.

verzameld. Het complex bestaat uit gruis en en-
kele grote scherven. Het gruis dateert in de 

algemene ijzertijdkenmerken, zoals potgruisma-
gering en besmijting. 
De structuur dateert, op basis van het aarde-

onderzoek
Spieker 13009 is in het veld herkend in werkput 
25.
constructie
Deze vierpalige spieker meet 1,80 x 2,20 m en is 
zuid-noord georiënteerd. De diepte van de paal-
kuilen varieert tussen de 14 en 39 cm onder het 
vlakniveau.

 

zestien fragmenten handgevormd aardewerk 

bijzondere kenmerken en dateert op basis van 

De enige metaalvondst is een niet determineer-

vondstmateriaal bestaat uit vier stuks natuur-
steen.
De structuur kan op basis van het aardewerk in 

onderzoek
Spieker 13010 is voor het eerst waargenomen 
tijdens het vooronderzoek, in het zuiden van 
proefsleuf 18.1276 Bij het opnieuw vrijleggen in 
2006 werd ontdekt dat in één paalkuil 
(S26.4830) een complete pot was gedeponeerd. 

-
ker in het zuiden van werkput 26.
constructie
Deze spieker meet 2,20 x 2,30 m en is zuid-
noord georiënteerd. De diepte van de paalkuilen 
varieert tussen de 6 en 18 cm onder het 
vlakniveau.

-
ben alle fragmenten deel uitgemaakt van een 
besmeten tonvormige pot, die vermoedelijk bij 
het ontmantelen van de spieker als een (deel van 

klein randfragment van een schaal of kom met 
-

fen. Het overige vondstmateriaal bestaat uit     Ball 2003, 13.
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364.

twintig stuks natuursteen.
Spieker 13010 dateert, op basis van het aarde-

onderzoek
De eerste sporen van spieker 13011 zijn aange-

de sporen in werkput 19 is de spieker op de te-
kentafel herkend. 
constructie
Deze vierpalige spieker meet 2,80 x 2,50 m en is 
zuidzuidwest-noordnoordoost georiënteerd. De 
diepte van de palen varieert van 10 tot 24 cm on-
der het vlakniveau.

veertig fragmenten handgevormd aardewerk 
-

dewerk vergruisd is, is een ander deel goed ge-
conserveerd. De vergruisde scherven dateren in 

daarentegen, zijn op basis van de magering, 
wandafwerking en een randscherf van een bui-
kige pot van potopbouwtype III, te dateren in de 

onderzoek
Spieker 13012 is tijdens het veldwerk in het zui-
den van werkput 8 herkend. Hoewel spoor 8.446 
na het couperen als natuurlijk is geïnterpreteerd, 
is het wel in de structurenlijst aangehouden.
constructie

wanden één naar buiten geplaatste paal staan. 
De afmetingen van de spieker zijn 3,50 x 1,60 m, 
hoewel de breedte in het oostelijke deel slechts 
1,4 m is. In de zuidelijke wand lijkt de middelste 
paal te ontbreken. De paalsporen zijn tussen de 
7 en 17 cm onder het vlakniveau ingegraven.
Spieker 13012 vertoont op basis van grondplan 

-
sen en bijgebouw 137 uit Lieshout-Beekseweg.1277

Gezien de kleine hoeveelheid scherven is het niet 
zeker dat we de datering hiervan ook kunnen 
aanhouden voor de gebruiksduur van de spieker 
zelf.

onderzoek
Spieker 13013 is tijdens het veldwerk herkend als 
twee verschillende spiekers (spiekers 13 en 14). 
Waarschijnlijk gaat het echter om één enkele 
spieker met een herbouwfase.
constructie
Deze zespalige spieker meet maximaal 3,90 x 
2,50 m en is zuid-noord georiënteerd. De diepte 
van de palen varieert tussen 10 en 24 cm onder 
het vlakniveau.
De noordelijke vier palen van de spieker zijn alle 
vervangen. Enkel bij de centrale stijl aan de wes-
telijke zijde is een oversnijding zichtbaar.

Gezien de kleine hoeveelheid, kan het aardewerk 
geen bijdrage leveren aan de datering van de 
structuur. 
Spieker 13013 ligt 10 m ten noordoosten van huis 

hoort deze spieker dan ook bij het erf van huis 
8010. Spieker 13013 kan daarmee tussen ca. 125 
en 175 n.Chr. worden gedateerd. 

onderzoek
Spieker 13015 is in het veld herkend in het noor-
den van werkput 9. 
constructie
Deze vierpalige spieker meet 1,70 x 1,50 m en is 
noordnoordoost-zuidzuidwest georiënteerd. De 
palen zijn tussen de 16 en 27 cm onder het 
vlakniveau ingegraven. 

De handgevormde scherf dateert in de Bronstijd 
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pot van het type Hiddink L in een Bataafs grijs 
baksel dateert in de Midden-Romeinse tijd.

een datering van deze spieker in de Midden-Ro-
meinse tijd aannemelijk.

onderzoek
Spieker 13016 is in het veld herkend in het zuide-
lijke deel van werkput 28. 
constructie
Deze onregelmatige, zespalige spieker meet 4,30 
x 2,50 m en is oost-west georiënteerd. De diepte 
van de sporen varieert van 22 tot 38 cm onder 
het vlakniveau.

-
menten handgevormd. Het complex omvat zo-

de Romeinse tijd. Daarnaast zijn twee stuks 

-
ring in de Romeinse tijd aannemelijk.

onderzoek
Spieker 13017 is in het veld herkend in het zuide-
lijke deel van werkput 38. 
constructie
Spieker 17 meet maximaal 2,25 x 2,80 m en is 
noord-zuid georiënteerd. Waarschijnlijk is de 
spieker een keer herbouwd en had elk van de 
twee fasen afmetingen van 2,25 x 2,25 m.
Bij het couperen bleken de westelijke sporen elk 

-
ren echter niet zichtbaar en er zijn geen nieuwe 
spoornummers uitgedeeld. Enkel in het zuidoos-

blijkt dat de zuidelijke fase de jongste is.

negentien fragmenten handgevormd aardewerk 
-

scherven ook in de Bronstijd kan dateren. Het 
aardewerk lijkt niet te behoren tot de gebruiks-

fase van deze spieker. De overige vondsten be-
staan uit twee stuks natuursteen.
De spieker wordt, op basis van de ligging en ori-
entatie, tot het erf van huis 8027 gerekend, dat 

Gezien de sluitmunt van de in dit huis aangetrof-
fen muntschat is het huis vlak na 253 n.Chr. ver-

van de 3e eeuw n.Chr. 

onderzoek
Spieker 13018 is in het veld herkend in het oosten 
van werkput 20.
constructie
Deze westzuidwest-oostnoordoost georiënteer-
de, vierpalige spieker meet 1,80 x 2,00 m. De 
diepte van de paalkuilen varieert van 22 tot 32 
cm onder het vlakniveau. 

-
veelheid scherven is het niet zeker dat zij ver-
band houden met de gebruiksfase van de spie-

gekoppeld aan een bewoningsperiode.

onderzoek
Spieker 13020 is tijdens het veldwerk, samen 
met spiekers 13021, 13022 en 13023, herkend in 
werkput 62.
constructie
Deze vierpalige spieker meet 1,40 x 1,10 m en is 
west-oost georiënteerd. De diepte van de palen 
varieert tussen 16 en 23 cm onder het 
vlakniveau.

-
veelheid scherven is het niet zeker dat zij ver-
band houden met de gebruiksfase van de spie-

gekoppeld aan een bewoningsperiode.
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onderzoek
Spieker 13021 is tijdens het veldwerk, samen met 
spiekers 13020, 13022 en 13023, herkend in werk-
put 62. Er is nog gezocht naar paalkuilen onder 
spoor 62.12068, gelegen in de zuidwestelijke 

constructie
Deze zespalige spieker meet 1,30 x 2,40 m en is 
noord-zuid georiënteerd. De paalkuilen zijn tus-
sen 15 en 19 cm onder het vlakniveau ingegraven. 

zeven fragmenten handgevormd aardewerk 

hoeveelheid scherven is het niet zeker dat zij 
verband houden met de gebruiksfase van de 

-
koppeld aan een bewoningsperiode.

onderzoek
Spieker 13022 is tijdens het veldwerk, samen met 
spiekers 13020, 13021 en 13023, herkend in werk-
put 62. 
constructie
Deze vierpalige spieker meet 1,5 x 1,8 m en is 
licht trapeziumvormig, waarbij de zuidzijde 15 
cm smaller is. De oriëntatie is ruwweg noord-
zuid. De diepte van de palen varieert van 8 tot 18 
cm onder het vlakniveau.

negen fragmenten handgevormd aardewerk 
-

ten scherven en zes vergruisde fragmenten. Het 

onderzoek
Spieker 13023 is tijdens het veldwerk, samen met 
spiekers 13020, 13021 en 13022 herkend in werk-
put 62. 
constructie
Deze zespalige spieker meet 1,8 x 2,3 m en is 
noord-zuid georiënteerd. De paalkuilen zijn tus-

sen de 10 en 26 cm onder het vlakniveau inge-
graven. 

-
veelheid scherven is het niet zeker dat we de da-
tering hiervan ook kunnen aanhouden voor de 
gebruiksduur van de spieker zelf. De datering 

onderzoek
Spieker 13024 is in het veld herkend, in het wes-
telijke deel van werkput 62.
constructie
Deze vierpalige spieker is noord-zuid georiën-
teerd en meet 1,90 x 1,70 m. De sporen zijn tus-
sen de 22 en 30 cm onder het vlakniveau be-
waard gebleven.

-
stig. Een datering kan voor deze spieker dan ook 
niet worden bepaald. 

onderzoek
Spieker 13026 is tijdens de het veldwerk in het 
zuiden van werkput 39 herkend.
constructie
Deze spieker van 2,10 x 2,20 m is noord-zuid ge-
oriënteerd. De palen zijn tussen 18 en 28 cm on-
der het vlakniveau ingegraven.

-
veelheid scherven is het niet zeker dat we de da-
tering hiervan ook kunnen aanhouden voor de 
gebruiksperiode van de spieker zelf. De datering 

onderzoek
Spieker 13028 is in het veld herkend in het noor-
den van werkput 41. In de dagrapporten wordt 
reeds vermeld dat de structuur misschien uit 
twee zespalige spiekers bestaat. De sporen lig-
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gen vrij in het vlak.
constructie
Deze twaalfpalige spieker meet 4,20 x 1,40 m en 
is west-oost georiënteerd. De sporen zijn 3 tot 

van de spoordieptes is geen onderscheid te ma-
ken tussen een westelijke en oostelijke zespalige 
spieker.

-
veelheid scherven is het niet zeker dat we de da-
tering hiervan ook kunnen aanhouden voor de 
gebruiksperiode van de spieker zelf. De datering 

onderzoek
Spieker 13030 is in het veld herkend in het noor-
den van werkput 46.
constructie
Deze rechthoekige, zevenpalige spieker meet 
2,30 x 2,60 m en is noordnoordoost-zuidzuid-
west georiënteerd. De hoekpalen zijn tot tussen 
de 16 en 32 cm onder het vlakniveau ingegraven. 
De overige palen zijn tussen de 9 en 18 cm diep. 
Eén spoor ontbreekt; waarschijnlijk was dit 
spoor minder diep ingegraven, aangezien ook 
het naastgelegen spoor slechts  9 cm diep was.

zeven fragmenten handgevormd aardewerk 
-

zien de kleine hoeveelheid scherven is het niet 
zeker dat we de datering hiervan ook kunnen 
aanhouden voor de gebruiksperiode van de 

dan ook onduidelijk.

onderzoek
Spieker 13031 is halverwege werkput 48 in het 
veld herkend.
constructie
Deze vierpalige spieker meet 2,60 x 2,50  m en is 
westnoordwest-oostzuidoost georiënteerd. De 
sporen zijn tot een diepte van tussen de 29 en 34 

cm onder het vlakniveau bewaard gebleven.

Het overige vondstmateriaal bestaat uit een stuk 
natuursteen.
Gezien de kleine hoeveelheid scherven is het niet 
zeker dat we de datering hiervan ook kunnen 
aanhouden voor de gebruiksperiode van de 

dan ook onduidelijk.

onderzoek
Spieker 13033 is in het veld herkend in het cen-
trale deel van werkput 37.
constructie
Deze zespalige spieker meet 3,10 x 1,80 m en is 
noord-zuid georiënteerd. De spieker is redelijk 
zwaar gefundeerd; de sporen zijn tussen de 41 en 
50 cm onder het vlakniveau ingegraven.

gaat om vergruisd handgevormd aardewerk uit 
-

ten van respectievelijk terra sigillata en ruwwan-

overige vondstmateriaal bestaat uit vier stuks 
natuursteen.
Gezien de kleine hoeveelheid scherven, en het 
feit dat zij uit diverse perioden dateren, is het 
niet zeker dat we de datering van de jongste 
scherven ook kunnen aanhouden voor de ge-
bruiksperiode van de spieker zelf. De datering 

onderzoek
Spieker 13034 is in het veld herkend in het cen-
trale deel van werkput 101, gelegen in het uiter-
ste oosten van het onderzoeksgebied. De vorm 
van de spieker is vrij onregelmatig; de structuur 
ligt echter vrij in het vlak.
constructie
Deze vierpalige spieker meet maximaal 3,00 x 
2,00 m en is oost-west georiënteerd. De palen 
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zijn tussen de 7 en 11 cm onder het vlakniveau 
ingegraven.

die tot deze spieker gerekend worden.

onderzoek
Spieker 13035 is in het veld herkend in het zuide-
lijke deel van werkput 101, gelegen in het uiterste 
oosten van het onderzoeksgebied. De vorm van 
deze spieker is vrij onregelmatig; de structuur 
ligt echter vrij in het vlak.
constructie
Deze vierpalige spieker meet maximaal 1,30 x 
1,40 m en is noordwest-zuidoost georiënteerd. 
De palen zijn tussen de 9 en 13 cm onder het 
vlakniveau ingegraven.

die tot deze spieker gerekend worden.

onderzoek
Spieker 13036 is in het veld herkend in het cen-
traler deel van werkput 93. De spieker is licht on-
regelmatig van vorm, maar is vrij in het vlak aan-

constructie
Deze vierpalige spieker meet maximaal 1,70 x 
1,60 m en is noordwest-zuidoost georiënteerd. 
De sporen zijn tussen de 9 en 11 cm onder het 
vlakniveau bewaard gebleven.
Het is mogelijk dat het bij deze structuur oor-
spronkelijk ging om een zespalige spieker. In dat 
geval behoorde spoor 93.10538 tot de structuur 
en is de zesde paal door een recente verstoring 
vergraven.

die tot deze spieker gerekend worden. 

onderzoek
Spieker 13038 is in het veld herkend in het noor-
delijke deel van werkput 94.
constructie
Deze vierpalige spieker meet 2,00 x 1,80 m is 

oost-west georiënteerd. De sporen zijn tussen 
de 25 tot 37 cm onder het vlakniveau ingegra-
ven.
Gezien de zwarte vullingen van de sporen is deze 
spieker waarschijnlijk afgebrand.

-
werk behoort uitsluitend tot de categorie hand-
gevormd. De scherven zijn relatief goed gecon-
serveerd en weinig gefragmenteerd. Alle 
scherven zijn gemagerd met potgruis. De 
wandafwerking bestaat bij de meeste scherven 
uit besmijting en in mindere mate komt gladde 
afwerking voor. Een verbrande scherf is opval-
lend versierd. De aard van de versiering is niet te 
duiden, maar doet denken aan een combinatie 
van Kalenderberg- en kamstreekversiering. 

bewaard, vertoont het aardewerk onvoldoende 

-

-
zertijd gedateerd. 

onderzoek
Spieker 13039 is in het veld herkend in het cen-
trale deel van werkput 85.
constructie
Deze zespalige spieker is oost-west georiënteerd 
en meet 1,50 x 1,75 m. De sporen zijn tot tussen 
de 9 en 33 cm onder het vlakniveau ingegraven.

-

Gezien de kleine hoeveelheid scherven is het niet 
zeker dat we de datering hiervan ook kunnen 
aanhouden voor de gebruiksperiode van de 

dan ook onduidelijk.

onderzoek
Spieker 13040 is tijdens het veldwerk herkend in 
het centrale deel van werkput 47. Een deel van 
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de sporen aan de oostzijde was op dat moment 
al in werkput 48 onderzocht.
constructie

-
noordoost-zuidzuidwest georiënteerde sporen 
op een oppervlak van 3,60 x 2,00 m. Het is niet 
duidelijk of de sporen tot één structuur horen of 
dat het gaat om een meermaals herbouwde of 
gerepareerde spieker. 
De sporen zijn tussen de 15 en 40 cm onder 
vlakniveau ingegraven.

74 scherven (219 g) verzameld. Het aardewerk 
behoort uitsluitend tot de categorie handge-
vormd en bestaat voor het grootste deel uit 
gruis. De algemene kenmerken van de scherven, 
zoals de wandafwerking en magering, plaatsen 

Aan de hand van deze scherven dateert dit com-

werd in een paalkuil (S47.15427) van de spieker 
-

fen (40 g). Het overige vondstmateriaal bestaat 
uit dertien stuks natuursteen.
Ruimtelijk kan spieker 13040 worden geassoci-
eerd met huis 8065, dat omstreeks de overgang 

vondstmateriaal wordt spieker 13040 omstreeks 
-

zertijd gedateerd. 

onderzoek
Spieker 13041 is in het veld herkend in het cen-
trale deel van werkput 51.
constructie
Deze zespalige spieker meet 3,00 x 3,00 m en is 
noord-zuid georiënteerd. De sporen zijn tussen 
de 22 en 30 cm onder het vlakniveau bewaard 
gebleven.

Het overige vondstmateriaal bestaat uit twee 
stuks natuursteen.
Gezien de kleine hoeveelheid scherven is het niet 
zeker dat we de datering hiervan ook kunnen 
aanhouden voor de gebruiksperiode van de 

dan ook onduidelijk.

onderzoek
Spieker 13042 is in het veld herkend in het zuide-
lijke deel van werkput 18.
constructie
Deze spieker bestaat uit acht palen en is west-
noordwest-oostzuidoost georiënteerd. De bui-
tenmaten zijn 2,60 x 2,10 m en de sporen zijn 
tussen de 10 en 27 onder het vlakniveau ingegra-
ven.

negentien fragmenten handgevormd aardewerk 

31 stuks natuursteen.
Gezien de kleine hoeveelheid scherven is het niet 
zeker dat we de datering hiervan ook kunnen 
aanhouden voor de gebruiksperiode van de 

dan ook onduidelijk.

Spieker 13043 is in het veld herkend in werkput 
144.
constructie
Deze vierpalige, westnoordwest-oostzuidoost 
georiënteerde spieker meet 2,80 x 2,50 m. De 
sporen hebben een diepte van tussen de 12 en 
24 cm onder het vlakniveau.

kleine hoeveelheid scherven is het niet zeker dat 
we de datering hiervan ook kunnen aanhouden 
voor de gebruiksperiode van de spieker zelf. De 

-
delijk.
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onderzoek
Spieker 13044 is in het veld herkend in werkput 
144. 
constructie
Er zijn drie sporen van deze spieker teruggevon-
den; de vierde is waarschijnlijk vergraven door 

loopt. De spieker is 2,30 m breed en maximaal 
2,70 m lang. De oriëntatie is zuidzuidwest-
noordnoordoost.
De zuidelijke twee sporen bestaan uit dubbele 
paalkuilen, het noordelijke spoor zelfs uit drie 
paalkuilen. De spieker is blijkbaar een keer her-

coupetekeningen is niet op te maken welk deel 
van de sporen tot welke fase behoren.
De sporen zijn tot 27 tot 29 cm onder het 
vlakniveau ingegraven.

-
-

-
dige scherf (18 g) is niet nauwkeuriger te 

vondstmateriaal bestaat uit twee stuks natuur-
steen.
Gezien de kleine hoeveelheid scherven en de da-
tering in verschillende periodes is het niet zeker 
dat we de datering van de jongste scherf ook 
kunnen aanhouden voor de gebruiksperiode van 
de spieker zelf. De datering van spieker 13044 

onderzoek
Spieker 13045 is in het veld herkend in werkput 
25.
constructie
Deze vierpalige spieker is noordnoordoost-zuid-
zuidwest georiënteerd en meet 2,05 x 2,05 m. De 

-
dam en is niet waargenomen. De sporen zijn tot 
een diepte van 24 en 26 cm onder het vlakniveau 
bewaard gebleven.

zeventien fragmenten handgevormd aardewerk 

vijf stuks natuursteen.
Gezien de kleine hoeveelheid scherven is het niet 
zeker dat we de datering hiervan ook kunnen 
aanhouden voor de gebruiksperiode van de 

dan ook onduidelijk.

onderzoek
Spieker 13046 is in het veld herkend in het cen-
trale deel van werkput 4.
constructie
Deze vierpalige spieker meet 1,65 x 1,60 m en is 
zuidwest-noordoost georiënteerd.

zwaar is uitgevoerd in vergelijking met de 
noordwestelijke zijde. Zo zijn de palen van de 
zuidoostelijke zijde tot 40 en 50 cm ingegraven, 
terwijl die aan de noordwestelijke zijde slechts 12 
en 14 cm diep reiken. De paal in het noorden is 
een keer hersteld; de jongste van de twee palen 
is tot 36 cm onder vlakniveau ingegraven.

Romeinse tijd. Het overige vondstmateriaal be-
staat uit een stuk natuursteen.
Gezien de kleine hoeveelheid scherven is het niet 
zeker dat we de datering hiervan ook kunnen 
aanhouden voor de gebruiksperiode van de 

dan ook onduidelijk.

onderzoek
Spieker 13047 is tijdens het veldwerk op de te-
kentafel herkend.
constructie
Deze noord-zuid georiënteerde, vierpalige spie-
ker meet 1,60 x 2,30 m. De oostelijke palen zijn 
tot 29 en 36 cm onder het vlakniveau ingegra-
ven, de teruggevonden oostelijke paal tot 11 cm 
diep. De noordoostelijke paalkuil is niet terug-
gevonden. Aangezien de werkput al gedicht was 
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toen de spieker werd herkend, is er niet naar dit 
ontbrekend spoor gezocht.

Gezien de kleine hoeveelheid scherven is het niet 
zeker dat we de datering hiervan ook kunnen 
aanhouden voor de gebruiksperiode van de 

dan ook onduidelijk.

onderzoek
Spieker 13048 is tijdens het veldwerk op de te-
kentafel herkend. 
constructie
Deze zespalige spieker is noord-zuid georiën-
teerd en meet 2,60 x 2,40 m. De noordelijkste 
twee palen zijn, waarschijnlijk tegelijkertijd, ver-
vangen, evenals de middelste van de oostelijke 
en de zuidelijke van de westelijke wand.
De sporen zijn tussen de 8 en 44 cm onder het 
niveau van vlak 2 ingegraven.

-
-

riaal bestaat uit een stuk natuursteen.
De spieker is op basis van ligging en oriëntatie 
gerekend tot de bewoningsperiode van huis 

dateert. Gezien de sluitmunt van de in dit huis 
-

-
den gedateerd. 

onderzoek
Spieker 13049 tijdens het veldwerk op de teken-
tafel herkend in werkput 40.
constructie
Deze vierpalige spieker is noordoost-zuidwest 
georiënteerd en meet 1,50 x 1,60 m. De sporen 
tot een diepte tussen de 19 en 32 cm onder het 
vlakniveau bewaard gebleven.

Romeinse tijd. 
Gezien de kleine hoeveelheid scherven en het 
feit dat de scherven dateren in verschillende pe-
rioden, is het niet zeker dat we de datering van 
de jongste scherf ook kunnen aanhouden voor 
de gebruiksperiode van de spieker zelf. De date-

onderzoek
Spieker 13050 is tijdens het veldwerk op de te-
kentafel herkend in werkput 45.
constructie

palen een keer vervangen of verstevigd. Hier-
door komt het aantal sporen op twaalf. Er is 
tweemaal sprake van een oversnijding, maar he-
laas is de coupe van één van deze twee oversnij-

-
ning van twee hoekpalen (S45.12566 en 
S45.12567) blijkt dat spoor 45.12567 een latere 

De sporen waarvan de diepte bekend is zijn tus-
sen de 8 en 21 cm onder het vlakniveau ingegra-
ven.

twintig fragmenten handgevormd aardewerk 

-

Het overige vondstmateriaal bestaat uit vier 
stuks natuursteen.
Spieker 13050 wordt geassocieerd met huis 

de spieker dateert daarmee in deze periode. 

onderzoek
Spieker 13051 is tijdens het veldwerk op de te-
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kentafel herkend in werkput 48.
constructie
De vierpalige spieker meet 2,50 x 2,30 m en is 
noordnoordoost-zuidzuidwest georiënteerd. De 
sporen zijn tussen de 13 en 30 cm onder het 
vlakniveau ingegraven.

-
-

meinse tijd. Het overige vondstmateriaal bestaat 
uit vijf stuks natuursteen.
Gezien de kleine hoeveelheid scherven en het 
feit dat de scherven dateren in verschillende pe-
rioden, is het niet zeker dat we de datering van 
de jongste scherf ook kunnen aanhouden voor 
de gebruiksperiode van de spieker zelf. De date-

onderzoek
Spieker 13052 is in het veld herkend bij de aanlag 
van werkput 49.
constructie
Deze vierpalige spieker is noordnoordoost-zuid-
zuidwest georiënteerd en meet 2,10 x 1,9 m. Eén 
spoor is als natuurlijk geïnterpreteerd, de andere 
drie waren tussen de 18 en 21 cm onder het 
vlakniveau ingegraven.

-
zameld, te dateren in de Bronstijd. Het overige 
vondstmateriaal bestaat uit twee stuks natuur-
steen.
Gezien de kleine hoeveelheid scherven is het niet 
zeker dat we de datering hiervan ook kunnen 
aanhouden voor de gebruiksperiode van de 

dan ook onduidelijk.

onderzoek
Spieker 13053 kan in het veld herkend zijn, aan-
gezien het tijdstip van de aanleg van werkput 51 
met het volgnummer van de spieker correspon-

deert. In de dag- en weekrapporten wordt de 
spieker echter niet genoemd.
constructie
Deze vierpalige spieker is een keer herbouwd is. 
Drie van de vier hoekpalen worden vertegen-
woordigd door steeds een tweetal paalkuilen. 
De oostelijk gelegen fase is daarbij de jongste.
De spieker uit de eerste fase meet 2,50 x 2,05 m, 

van 2,50 x 2,10 m. De sporen uit de eerste fase 
zijn van 19 tot 28 cm onder vlakniveau ingegra-
ven, die uit de tweede fase reiken tussen de 19 
tot 23 cm diep.

dertig fragmenten handgevormd aardewerk 

-
-

tijd. Het overige vondstmateriaal bestaat uit elf 
stuks natuursteen.

-

onderzoek
Spieker 13054 is tijdens het veldwerk op de te-
kentafel herkend. De werkput was toen echter al 
gedicht.
constructie
Deze vierpalige spieker meet 2,50 x 2,40 m en is 
noordnoordoost-zuidzuidwest georiënteerd. De 
palen zijn tussen de 17 en 43 cm onder het 
vlakniveau ingegraven.

onderzoek
Spieker 13055 is in het veld herkend en is geheel 
vrij gelegen, in het centrale deel van werkput 55.
constructie
Deze vierpalige spieker meet 2,70 x 2,60 m en is 
noordnoordoost-zuidzuidwest georiënteerd. De 
sporen zijn tussen de 14 en 52 cm onder het 
vlakniveau bewaard gebleven.



868
—

negentien fragmenten handgevormd aardewerk 

waarschijnlijk in de (Midden-)Bronstijd, waaron-
der een randscherf van een miniatuurpotje. Het 
potje is gemagerd met zand en potgruis en ver-
sierd met nagelindrukken bovenop de rand. Het 
overige aardewerkcomplex is niet homogeen, 

vondstmateriaal bestaat uit twee stuks natuur-

onderzoek
Spieker 13057 is tijdens het veldwerk op de te-
kentafel herkend en ligt in werkput 55.
constructie
Deze vierpalige spieker meet 2,60 x 2,00 m en is 
noordwest-zuidoost georiënteerd. De palen wa-
ren tussen de 18 en 37 cm onder vlakniveau in-
gegraven.

zes sterk vergruisde fragmenten handgevormd 

-

spieker. Het overige vondstmateriaal bestaat uit 
een stuk natuursteen. De datering van spieker 

onderzoek
Spieker 13058 is tijdens het veldwerk op de te-
kentafel herkend, op het moment dat de betref-
fende werkput (22) reeds was gedicht. 
constructie
Deze vierpalige spieker meet 2,20 x 2,20 m en is 
westnoordwest-oostzuidoost georiënteerd. De 
sporen zijn tot een diepte tussen de 8 en 19 cm 
bewaard gebleven.

-
zertijd dateert.

onderzoek
Spieker 13059 kan in het veld herkend zijn. Het 
tijdstip van de aanleg van werkput 139 corres-
pondeert met het volgnummer van de spieker, 
maar in de dag- en weekrapporten wordt deze 
niet genoemd.
constructie
Deze vierpalige spieker meet 2,10 x 2,10 m en is 
oost-west georiënteerd. De sporen zijn tot een 
diepte tussen de 9 en 2 cm onder het vlakniveau 
bewaard gebleven. 

spieker kan op basis van de ligging en oriëntatie 
niet worden bepaald. 

onderzoek
Spieker 13060 kan in het veld herkend zijn. Het 
tijdtip van de aanleg van vlak 1 in werkput 93 
correspondeert met het volgnummer van de 
spieker, maar in de dag- en weekrapporten 
wordt deze niet genoemd.
constructie
Deze vierpalige spieker meet 2,80 x 2,70 m en is 
noordwest-zuidoost georiënteerd. De sporen 
zijn tot tussen de 13 en 26 cm onder het 
vlakniveau ingegraven.

Een datering kan op basis van de ligging en ori-
entatie niet worden bepaald.

onderzoek
Spieker 13061 is tijdens het veldwerk op de te-
kentafel herkend en ligt in werkput 93.
constructie
Deze vierpalige spieker meet 2,20 x 1,80 m en is 
noordwest-zuidoost georiënteerd. De palen zijn 
tussen de 14 en 21 cm onder vlakniveau ingegra-

vervangen of verstevigd met palen die, vanaf het 
vlakniveau, 17 en 21 cm diep zijn ingegraven.
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verzameld. De scherven dateren in de Bronstijd 

uit vier stuks natuursteen.
Gezien de kleine hoeveelheid scherven is het niet 
zeker dat we de datering hiervan ook kunnen 
aanhouden voor de gebruiksperiode van de 

dan ook onduidelijk.

onderzoek
Spieker 13062 kan in het veld herkend zijn. Het 
tijdstip van de aanleg van vlak 1 in werkput 59 
correspondeert met het volgnummer van de 
spieker, maar in de dag- en weekrapporten 
wordt deze niet genoemd.
constructie
Deze vierpalige spieker meet 1,40 x 1,00 m en is 
westnoordwest-oostzuidoost georiënteerd. De 
palen tussen de 14 en 30 cm onder vlakniveau 
ingegraven. In het vlak lijkt er op de noordwes-
telijke hoek sprake te zijn van twee sporen; in de 
coupe was echter maar één spoor zichtbaar. 
Deze noordoostelijke paal is mogelijk vervan-
gen.

sporen die tot deze spieker gerekend zijn. Deze 
vondst kan geen bijdrage leveren aan de date-
ring van spieker 13062. 

onderzoek
Spieker 13071 is in het veld herkend in werkput 
56 als spieker 19. Later werd deze spieker echter 
gezien als onderdeel van een mogelijke huisplat-

-
gens nummer 13071 gekregen.
constructie
Deze vierpalige spieker meet 2,35 x 2,40 m en is 
zuidzuidwest-noordnoordoost georiënteerd. De 
palen zijn tussen de 24 tot 26 cm onder het 
vlakniveau ingegraven.

tien fragmenten handgevormd aardewerk 

-

Gezien de kleine hoeveelheid scherven is het niet 
zeker dat we de datering hiervan ook kunnen 
aanhouden voor de gebruiksperiode van de 

dan ook onduidelijk.

onderzoek
Spieker 13147 is na het veldwerk op de tekentafel 
herkend. Bij de aanleg van werkput 52 werd ech-

-

de evaluatiefase van het onderzoek uit 2006 is 
de structuur echter als spieker geïnterpreteerd. 

13147 gekregen, aangezien het nummer 13047 
reeds was gebruikt. 
constructie
Deze achtpalige spieker meet 7,40 x 3,95 m en is 
min of meer oost-west georiënteerd. De palen 
zijn tot tussen de 12 en 30 cm onder het 
vlakniveau ingegraven. 

verzameld. Het complex bestaat onder andere 
uit een randscherf van een pot van het potop-
bouwtype II, te dateren in de Midden- of Late 
Bronstijd, en een klein fragment van een oor 
met potgruismagering. Het overige vondstmate-
riaal bestaat uit zeven stuks natuursteen.
Gezien de kleine hoeveelheid scherven is het niet 
zeker dat we de datering hiervan ook kunnen 
aanhouden voor de gebruiksperiode van de 

dan ook onduidelijk.

onderzoek
Spieker 13149 is na het veldwerk op de tekentafel 
herkend. Bij de aanleg van werkput 18 werd ech-

-
den moesten liggen.
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constructie
Deze zespalige spieker meet 2,75 x 2,75 m en is 
oost-west georiënteerd. De sporen zijn tot tus-
sen de 17 en 44 cm onder het niveau van vlak 1 
ingegraven.

negen fragmenten handgevormd aardewerk 

-
werk kan geen bijdrage leveren aan de datering 
van de structuur. Het overige vondstmateriaal 
bestaat uit zes stuks natuursteen.

onderzoek
Spieker 13157 is tijdens de uitwerking op de te-
kentafel herkend.
Constructie
Deze vierpalige spieker is noord-zuid georiën-
teerd. De spieker is één keer herbouwd, waarbij 
de westelijke fase de jongste is. De eerste fase 
meet 2,05 x 2,00 m en de tweede 2,15 x 2,00 m. 
De eerste fase is uitgegraven, waarbij de uit-

vlakniveau reiken. De sporen van fase twee zijn 
tussen de 15 en 20 cm onder het vlakniveau in-
gegraven.

rand van een pot met een lange hals die glad is 

-
aal bestaat uit acht stuks natuursteen.
De spieker is op basis van ligging en oriëntatie 
gerekend tot de bewoningsperiode van huis 

dateert. Gezien de sluitmunt van de in het huis 

verlaten. Spieker 13157 wordt dan ook in de eer-

genoemde ijzertijdaardewerk moet als intrusief 
worden beschouwd. 

onderzoek
Spieker 13158 is tijdens de uitwerking op de te-
kentafel herkend.
constructie
Deze spieker meet 2,10 x 2,20 m en is noord-zuid 
georiënteerd. De palen zijn tussen de 10 en 26 
cm onder het vlakniveau ingegraven.

verzameld. Gezien de kleine hoeveelheid scher-
ven is het niet zeker dat we de datering hiervan 
ook kunnen aanhouden voor de gebruiksperiode 
van de spieker zelf. De datering van spieker 13158 

onderzoek
Spieker 13159 is in het veld herkend in het zuiden 
van werkput 17.
constructie
Deze zespalige spieker meet 3,70 x 2,10 m en is 
westnoordwest-oostzuidoost georiënteerd. De 
sporen zijn tot een diepte tussen de 8 en 24 cm 
onder het vlakniveau ingegraven.
Spiekers 13159 en 13160 liggen op dezelfde plek 
en hebben dezelfde oriëntatie. Zij zullen elkaar 
op hebben gevolgd, hoewel niet bekend is in 
welke volgorde.

-
-

vondstmateriaal bestaat uit twee stuks natuur-
steen.
Gezien de kleine hoeveelheid scherven is het niet 
zeker dat we de datering hiervan ook kunnen 
aanhouden voor de gebruiksperiode van de 

dan ook onduidelijk.

onderzoek
Spieker 13160 is in het veld herkend in het zuiden 
van werkput 17.
constructie
Deze vierpalige spieker meet 2,00 x 2,00 m en is 
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westnoordwest-oostzuidoost georiënteerd. De 
sporen zijn tot een diepte tussen de 8 en 16 cm 
onder het valkniveau bewaard gebleven.
Spiekers 13159 en 13160 liggen op dezelfde plek 
en hebben dezelfde oriëntatie. Zij zullen elkaar 
op hebben gevolgd, hoewel niet bekend is in 
welke volgorde.

kleine hoeveelheid scherven is het niet zeker dat 
we de datering hiervan ook kunnen aanhouden 
voor de gebruiksperiode van de spiekers zelf. De 

-
delijk.

onderzoek
Spieker 13161 is tijdens de uitwerking op de te-
kentafel herkend en ligt in werkput 55.
constructie
Deze vierpalige spieker meet 3,95 x 4,15 m en is 
noord-zuid georiënteerd. De palen zijn tussen de 
8 en 26 cm onder het vlakniveau ingegraven.

Gezien de kleine hoeveelheid scherven is het niet 
zeker dat we de datering hiervan ook kunnen 
aanhouden voor de gebruiksperiode van de 

dan ook onduidelijk.

onderzoek
Spieker 13162 is tijdens de uitwerking op de te-

-
ganger van bijgebouw 9011.
constructie
Deze vierpalige spieker meet 3,40 x 2,30 m en is 
westnoordwest-oostzuidoost georiënteerd. De 

cm onder het vlakniveau ingegraven; het vierde 
spoor is niet teruggevonden.

Er zijn geen vondsten uit de sporen van spieker 

-
gebouw 9011, dateert de spieker in de Midden-
Romeinse tijd.

23.5  Kuilen 

Deze kuil is ovaal van vorm en meet 1,30 x 1,90 
m. De oostelijke zijde wordt oversneden door 
een recente verstoring. Het spoor is 71 cm diep 

Er zijn geen vondsten in de kuil gedaan. 
Kuil 25001 is niet gedateerd. 

Deze kuil is rechthoekig, meet 3,30 x 1,85 m, en 
is 70 cm diep. Helaas is de coupe over de breedte 
gezet en niet over de lengte. De bodem is vrij 
vlak, maar of dit ook in de lengterichting het ge-

-

Romeinse tijd, een ruwwandige scherf uit de 
Laat-Romeinse tijd en een fragment steengoed 

Deze kuil is langwerpig, 3,00 m lang en maxi-
maal 1,25 m breed. De bodem is vrij vlak en reikt 

De kuil is niet gedateerd.

Deze kuil is ovaal, meet 1,75 x 1,50 m en is tot 77 
cm onder het vlakniveau ingegraven. De kuil 
wordt in een dagrapport genoemd als een mooi 
gelaagde afvalkuil binnen huis 8002.

al blijkt er gezien de datering van de kuil geen 
samenhang met huis 8002 te bestaan.
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goed geconserveerd en weinig gefragmenteerd. 
Het vormenspectrum beslaat voornamelijk be-

-
-

opbouwtype III. Het aardewerk is gemagerd met 
potgruis. Enkele randen zijn versierd met vinger-
topindrukken bovenop de rand; wandversiering 
ontbreekt in het geheel. Dit complex dateert 

-
nomen voor kuil 25004. 

en is tot 84 cm onder het vlakniveau ingegraven. 
-

ling. De bodem is vrij onregelmatig; waarschijn-
lijk is de onderkant gebioturbeerd.

-

aardewerkcontext is uitvoerig beschreven in het 
aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 

van conservering wijzen erop dat het aardewerk 

gaat het om een met opzet gevulde afvalkuil. 

Daarnaast zijn er zeven stukken verbrande leem 
verzameld uit deze kuil. 
Kuil 25005 wordt op basis van het aardewerk in 

Deze kuil is rond-ovaal van vorm en meet 2,20 x 
1,95 m. Het spoor is oorspronkelijk tot 60 cm on-
der het vlakniveau uitgegraven. Naderhand is de 
kuil excentrisch opnieuw uitgegraven tot 40 cm 
onder het vlakniveau.

-
vormd gruis en twee ruwwandige scherven uit 

-

van de magering in de Bronstijd dateren, ver-
moedelijk de periode waarin de kuil is aange-
legd. Daarnaast zijn er in deze kuil acht stukken 

Kuil 25006 wordt op basis van het aardewerk uit 
de vulling in de Bronstijd gedateerd.  

In het vlak is deze kuil gezien als twee kuilen 
naast elkaar. In de coupe is echter duidelijk dat 
het een enkele kuil met een breedte van 176 cm 

ingegraven. Het vlak is echter niet opnieuw inge-
meten. 

aardewerk (11 g) verzameld. De scherven dateren 

kleine hoeveelheid scherven en de hoge frag-
mentatiegraad, is het niet zeker dat we de date-
ring van het aardewerk ook kunnen aanhouden 
voor de gebruiksperiode van de kuil. 

-
delijk. 

De kuil is ovaal van vorm en meet 2,05 x 1,60 m. 
Het spoor is tot 80 cm onder het vlakniveau in-
gegraven. De kuil wordt oversneden door sporen 
7.3369, 7.3394 en 7.3445.

vergruisd aardewerk uit de Midden- en mogelijk 
Late Bronstijd. Daarnaast zijn er 25 stukken na-

aan een periode toe te wijzen. De oversnijdingen 
bieden eveneens geen uitkomst. 

Deze kuil is samen met spoor S8.411 (kuil 25010) 
op vlak 1 gezien als twee oversnijdende kuilen. In 

het tweede vlak zijn de sporen als één groot 
spoor ingetekend.
De vulling van de kuil was donkerrood van kleur 
en bestond voor 90% uit fragmenten baksteen 
met een formaat tot 10 cm. Het overige deel van 
de vulling bestond uit zand. 
Kuil 25009 wordt op basis van het materiaal in 
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Deze kuil is samen met spoor S8.408 (kuil 
25009) op vlak 1 gezien als twee oversnijdende 
kuilen. In de coupe is echter geen oversnijding 

groot spoor ingetekend.
De vulling van de kuil was donkerrood van kleur 
en bestond voor 90% uit fragmenten baksteen 
met een formaat tot 10 cm. Het overige deel van 
de vulling bestond uit zand. 
Kuil 25010 wordt op basis van het materiaal in 

Deze kuil is eivormig en meet maximaal 1,50 m x 
1,25 m. Het spoor is tot 79 cm onder het 
vlakniveau ingegraven. De kuil is een keer op-

vlakke bodem is niet veel bewaard gebleven.
De kuil lijkt sterk op een uitgegraven paalkuil. Er 
zijn echter geen gelijkende sporen in de buurt 

van een gebouw is dan ook onwaarschijnlijk.
-

twee gedraaide scherven. De handgevormde 
scherven vormen een homogeen complex uit de 

-

besmeten of geglad kunnen zijn. De twee kleine 
fragmenten gedraaid aardewerk zijn beide ruw-
wandige scherven (7 g) die niet nader te dateren 
zijn dan in de Romeinse tijd. Deze twee scherven 
zijn wellicht later in de kuil terecht gekomen.
Daarnaast zijn er veertien stukken natuursteen 

Kuil 25011 wordt op basis van het handgevorm-

-
teerd. 

Deze kuil is in het vlak onregelmatig van vorm 
en meet 1,92 x 1,45 m. Na het couperen bleek de 
kuil een diameter van 1,98 m te hebben; waar-
schijnlijk is het spoor in het vlak groter en rond 

geweest.
De vulling is zeer gelaagd, wat doet vermoeden 

-

bestaat de rest van het complex uit sterk gefrag-
-

-
naast zijn er dertien stukken natuursteen uit de 
kuil verzameld. 

tijd.

Deze kuil is rond-ovaal en meet 85 x 72 cm. De 
kuil ligt 2,75 m ten zuidwesten van spoor 17.354 
(kuil 25014). De kuil is tot 80 cm onder het het 
vlakniveau ingegraven en de bodem is convex-
concaaf. De vulling is gelaagd met houtskool-
bandjes.

-
-

plex bestaat uit aardewerk uit Midden-Bronstijd, 
waaronder een grote randscherf van een pot van 
potopbouwtype II. Drie fragmenten van een kur-

zijn er één stuk bot en drie stukken vuursteen uit 

Kuil 25013 dateert in de Midden-Bronstijd.

Deze kuil is rond-ovaal en meet 100 x 80 cm. De 
kuil ligt 2,75 m ten noordoosten van spoor 17.352 
(kuil 25013). Het spoor is tot 53 cm onder het 
vlakniveau ingegraven.
De wanden van deze kuil zijn zeer steil en de bo-
dem is nagenoeg vlak. In de kuil zijn twee vullin-
gen herkend. 

-
komstig. Daarnaast zijn er zeven stukken na-
tuursteen en één stuk vuursteen verzameld. 

in de Midden-Bronstijd gedateerd.

Deze kuil is ovaal van vorm, meet 125 x 78 cm en 
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is tot 64 cm onder het vlakniveau ingegraven.

is lichtgeel en bestaat uit zand dat vrij snel na 
het graven in de kuil terecht is gekomen. Daar-
boven ligt een dunnere, donkere laag; het niveau 

bovenste laag is donkerbruin en lijkt in één keer 
te zijn opgevuld.

-

-
lijk een gemengd complex uit verschillende peri-
odes. Het Neolithicum, de Late Bronstijd, de 

de conservering en de fragmentatiegraad kan 
geen onderscheid worden gemaakt tussen de 
oorspronkelijke vulling en eventueel intrusief 
vondstmateriaal. 
De nazak van de kuil dateert vanaf de Romeinse 

Deze kuil is ovaal van vorm en meet 2,05 x 1,60 
m. De kuil is tot 66 cm onder het niveau van vlak 
1 ingegraven.
De onderste vulling is vrij schoon. De vreemd 
gevormde vulling daarboven is donker gekleurd. 

dateren in de Midden- of Late Bronstijd. De kuil 
zelf kan niet worden gedateerd.

De oorspronkelijke kuil is, nadat deze gedeelte-
lijk was opgevuld, opnieuw uitgegraven. In de 
vulling van de jongste ingraving is een grote 

uit 1.577 scherven met een totaalgewicht van 
-

schreven in het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 
7.3.3, kuil 25017). Laag 1 bevat een zeer vond-

strijke aardewerkassemblage, dat op basis van 
de kenmerkenpercentages en het vormenspec-

-
zertijd dateert. Het aardewerk uit de onderlig-
gende lagen dateert wellicht rond het begin van 

staat van de scherven en de aanwezigheid van 
-

positie van onbekende aard. Deze interpretatie 
wordt onderschreven door de vondst van een 

-
teerd. 

m. Het spoor is tot 76 cm onder het vlakniveau 

cm van het spoor zichtbaar.

een ca. 30 cm dikke houtskoolrijke vulling aan-
wezig. Aan beide zijden van deze vulling is het 
zand rossig opgegloeid. De vullingen daarboven 
zijn zeer schoon; de kuil lijkt te zijn dichtgesto-
ven.

-
zien de kleine hoeveelheid scherven is het niet 
zeker dat we de datering hiervan ook kunnen 
aanhouden voor de gebruiksperiode van de kuil 
zelf. 

Deze kuil is ovaal en meet 1,78 x 1,47 m. Het 
spoor is tot 70 cm onder het vlakniveau ingegra-
ven. De kuil is vrij homogeen qua vulling. Er zijn 

Deze kuil is ovaal van vorm en meet 1,19 x 1,40 
m. Het spoor is oorspronkelijk tot 86 cm onder 
het vlakniveau ingegraven. De kuil is later op-
nieuw uitgegraven, waarbij de bodem en hals 
van een grote voorraadpot en een weefgewicht 
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43-44.

totaalgewicht van 4.153 g. De meeste scherven 
hebben deel uitgemaakt van een voorraadpot 

-

Kuil 25021 wordt op basis van het aardewerk in 

Deze mogelijke kuil meet 2,66 x 1,52 m en is 
noord-zuid georiënteerd. Het spoor is tot 72 cm 
onder het vlakniveau ingegraven. De bodem is 
licht onregelmatig en de vulling is zeer schoon. 

-
tuurlijke verstoring.

handgevormd aardewerk (64 g) verzameld. Het 
aardewerk is versierd met vingertopindrukken 

Gezien de onduidelijke interpretatie wordt deze 
mogelijke kuil niet gedateerd. 

-
mig en meet maximaal 2,10 m x 2,30 m. De cou-
pe is over het midden gezet en op die plaats is 
het spoor 1,92 m breed. De kuil is tot 54 cm on-

-
-

werkfragmenten verzameld met een 

laag dertig stukken natuursteen en één stuk 

geen vondsten gedaan. 
De aardewerkcontext is uitvoerig beschreven in 
het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
25024). Het complex past goed in het normale 
beeld van aardewerk uit de Midden-Bronstijd B. 
Een standvoetje is de enige aanwijzing voor de 
aanwezigheid van aardewerk met mogelijk een 
speciale functie. Een vergelijkbare exemplaar 

gaat.1278

25024 in de Midden-Bronstijd B gedateerd en 
wordt de assemblage als speciale depositie geïn-

terpreteerd.

In het vlak is deze kuil eivormig en meet 1,62 x 
1,27 m. In de coupe lijkt de zuidoostelijke uitstul-
ping een ander spoor te zijn, al is er geen onder-
scheid tussen beide aangeduid in de tekening. 

1,25 m, rechte wanden en een vlakke bodem. 
Het spoor is tot 56 cm onder het vlakniveau be-
waard gebleven.

-

omvat vijf wandscherven ruwwandig aardewerk 

en een wandscherf gladwandig aardewerk (3 g). 
Deze assemblage kan niet nader worden geda-

Deze kuil is onregelmatig van vorm en meet 
maximaal 1,76 x 1,33 m. In doorsnede is het 
spoor onregelmatig rechthoekig met een maxi-

aardewerk (130 g) en één fragment tegula af-
komstig. Het handgevormde aardewerk omvat 

Romeinse tijd. In de categorie gedraaid aarde-
werk werden elf scherven ruwwandig aardewerk 

vier wandscherven van kruik- of middelgrote 
standamforen (13 g) en een doliumfragment 

-
den gedateerd dan in de Romeinse tijd. 
Kuil 25026 wordt gedateerd in de Romeinse tijd. 

vorm en meet maximaal 1,63 x 1,30 m. In door-
snede is het spoor onregelmatig rechthoekig 
met een maximale diepte van 90 cm. De metaal-
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vondsten bestaan uit twee ijzeren spijkers 

-

-

grote scherven die op basis van de vorm en 

-
maakt van één besmeten tonvorm. Het is op-
merkelijk dat één van deze scherven verbrand is, 
terwijl de andere scherf geen sporen van brand-
schade vertoont. Deze situatie houdt waar-
schijnlijk verband met (gedeeltelijke) afvalver-

aardewerk uit vulling 1 en 2 omvat aardewerkca-
tegorieën met een lange doorlooptijd. Het be-

-

nazak kan niet nauwkeuriger worden gedateerd 
dan in de Romeinse tijd. 
Kuil 25027 dateert waarschijnlijk in de Midden-

Deze kuil meet 3,50 x 1,50 m en is noordnoord-

werd het spoor geïnterpreteerd als mogelijke 
waterput. De wanden zijn convex en de bodem 

-
-

gen; uit de bovenste vullingis één stuk vuursteen 
-

knopingspunten voor de datering van deze kuil. 

Deze kuil is ovaal van vorm, meet 1,52 x 1,32 m 
en is vanaf het vlakniveau maximaal 60 cm diep. 

aardewerk en twee stukken verbrande leem af-
komstig. De kuil is echter een keer opnieuw uit-

gegraven. Het meeste aardewerk is uit deze her-

verzameld. Het handgevormde deel bestaat uit-
-

meinse tijd. Het gedraaide aardewerk omvat vier 
scherven van kruik- of middelgrote standamfo-

vier scherven in terra nigra (6 g), zeven scherven 

dekselfragment. Dit aardewerkspectrum kan 
niet nader worden gedateerd dan in de Midden-
Romeinse tijd.

-

steengoed (29 g), twee scherven Elmpter waar 

Kuil 25030 wordt gedateerd in de Late Middel-
eeuwen, tussen ca. 1250-1500 n.Chr.

een diepte van maximaal 72 cm onder het 

-

fragmenten van gedraaid aardewerk. De hand-
gevormde scherven (4.083 g) zijn van grote af-
metingen en relatief goed bewaard, ondanks het 
feit dat het grootste deel van deze scherven 

-
-

bouwtype III met vingertopindrukken bovenop 
de rand, dateert dit deel van het complex in de 

-
fen een gladwandige scherf (21 g) en een frag-
ment (17 g) van een voetkom Chenet 342 uit de 
Laat-Romeinse tijd. Gezien de sterke overeen-

-
zelfde periode. De Romeinse scherven kunnen 
worden beschouwd als intrusief. Daarnaast zijn 
uit de bovenste vulling een ijzeren sikkel 
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-

van een niet-determineerbaar weefgewicht 
-

meld. Het weefgewicht is de enige vondst die in 
laag 2 is gedaan, de overige vondsten stammen 
uit laag 1. De twee complete gewichten zijn co-
nisch of piramidaal van vorm. Eén weefgewicht 

aan de bovenkant. Hoewel het grootste deel van 
de weefgewichten uit deze context goed be-
waard is gebleven, vertonen zij wel sporen van 
sterke verbranding. De weefgewichten zijn te 
dateren vanaf de Bronstijd tot en met de Mid-

-

8.2.1).  Kuil 25031 kan daarmee gedateerd wor-

vondsten wijst op een speciale depositie.
-

tijd. 

vullingen; een insteek en een nazak. In de nazak 
zijn 109 stuks aardewerk, twee stukken natuur-

-
fragmenten verzameld met een totaalgewicht 

beschreven in het aardewerkhoofdstuk (para-
graaf 7.3.3, kuil 25032). Het aardewerk dateert in 

Kuil 25032 wordt op basis van het aardewerk in 

Deze kuil is afgerond rechthoekig en meet 2,16 x 

huis 8027. De kuil is tot 58 cm onder het 
vlakniveau ingegraven, de bodem is afgerond en 
er zijn twee lagen in het spoor herkend.

-

zijn er uit het spoor zestig scherven aardewerk, 
twee fragmenten bouwmateriaal, 86 stukken 
natuursteen, twee stukken vuursteen en 487 
stukken verbrande leem verzameld.
De gebruiksfase van huis 8027, waartoe deze 

eeuw n.Chr. gedateerd. Het huis is waarschijnlijk 
kort na 253 n.Chr. verlaten. 
Kuil 25033 dateert daarmee tussen ca. 200 en 
260 n.Chr. 

Deze kuil is ovaal van vorm in het vlak en meet 
69 x 56 cm. De wanden zijn licht convex en de 
bodem relatief vlak. De kuil is tot 64 cm onder 
het vlakniveau ingegraven.

waargenomen. Daarboven is de vulling relatief 

De wanden zijn min of meer recht en de bodem, 
gelegen op 57 cm onder het vlakniveau, is vlak. 

waargenomen. Daarboven is de vulling relatief 
-

zak.
-

-
tijd en één fragment is niet nader te determine-
ren. 
Kuil 25035 is niet gedateerd.

Deze kuil is ovaal en meet 2,50 x 1,85 m. In het 
veld is het spoor geïnterpreteerd als mogelijke 

-
dem bereikt. Er zijn diverse vullingen met scher-
pe begrenzingen herkend.

kuil. Deze vondsten bestaan uit één stuk glas, 

-
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steen, 21 stukken verbrande leem en vier stuk-
ken vuursteen. Het leer is niet tussen de overge-
dragen vondsten teruggevonden; het is 
waarschijnlijk verloren gegaan. De metaalvond-

-

en vier wandscherven steengoed (15 g). Het 
complex wordt, mede door het recente uiterlijk 

Deze ovale kuil meet 1,00 x 1,18 m en is tot 62 cm 
onder het vlakniveau ingegraven. De wanden 
zijn recht en de bodem is vlak. Het spoor is ge-

In de vulling van de kuil zijn twee stukken vuur-
-

-
meld die mogelijk vóór de Midden-Bronstijd da-
teren. 
Kuil 25038 wordt op basis van het aardewerk uit 
de kuilvullingen in de Midden-Bronstijd geda-
teerd.

Deze kuil is in het vlak onregelmatig van vorm 
en meet 2,05 x 2,62 m. De bodem ligt tussen de 
40 en 75 cm onder het vlakniveau. In de boven-
ste vulling is een bruine zandlens waargenomen; 

-
legen.

Kuil 25039 is niet gedateerd. 

Deze langgerekte kuil is onregelmatig van vorm 
-

gelmatig van vorm en reikt tot 54 cm onder het 

dunne humeuze laag op de bodem en een lichte, 
uitgebleekte laag daarboven. Waarschijnlijk is de 
kuil dichtgestoven.

-
komstig. Daarnaast zijn uit deze laag zijn zes ver-
gruisde fragmenten handgevormd aardewerk 
(14 g) uit de Bronstijd verzameld. Gezien de klei-
ne hoeveelheid scherven en de hoge fragmenta-
tiegraad, is het niet zeker dat we de datering 
hiervan ook kunnen aanhouden voor de ge-
bruiksperiode van de kuil zelf. 
De datering van kuil 25040 is onduidelijk. 

de depressie (structuur 26044; S93.10500) in het 
-

stond de kuil oorspronkelijk uit drie kuilen; na 
couperen bleek het om één geheel te gaan. De 
kuil is niet opnieuw ingemeten; de afmetingen 
zijn onbekend.

vrij vlakke bodem, waarop een okerkleurig leem-
laagje is afgezet. De vulling daarboven is uitge-

houtskool en brokken verbrande leem. In de bo-
venste laag is een concentratie vondsten als laag 

-
werk, vijf stukken natuursteen en één stuk vuur-

-
dewerk, vijf stukken verbrande leem en tien 

kuil een niet nader te dateren spinklos 
-

vormde aardewerkfragmenten die verzameld 
zijn in laag 1 en daaromheen hebben een totaal 
gewicht van 923 g. Het aardewerk is slecht ge-
conserveerd en bevat een groot aandeel gruis. 

klein deel dateert echter in de Bronstijd, waar-
onder een klein fragment met wikkeldraadver-

van de Midden-Bronstijd. Dit complex bevat te-
vens drie fragmenten van briquetage (6 g) in dik-

-
zertijd; een kleine component bestaat uit 
intrusief ouder materiaal. Het jongste materiaal 
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worden gedateerd. 

Deze kuil is ovaal van vorm in het vlak en meet 

vlakniveau, is vrij vlak en licht onregelmatig. De 

-
der gebroken kookstenen, en twaalf stukken 

-
werkfragmenten verzameld met een totaalge-
wicht van 4.540 g. In combinatie met het aarde-
werk zijn er twee fragmenten van een mogelijk 

aardewerk uit deze kuil is uitvoerig beschreven 
in het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
25042) en dateert aan het eind van de Midden-

-
teerd. 

69 cm onder het vlakniveau ingegraven.

zelf is deze niet gedateerd.

Deze kuil is ovaal in het vlak en meet 1,56 x 0,95 
m. De kuil is tot 90 cm onder het vlakniveau in-

-
gelmatige vorm. De vulling is gelaagd.

-

De kuil is niet gedateerd.

Deze kuil ligt 1 m ten noorden van kuil 25050, is 

boomval geïnterpreteerd. Bij het couperen bleek 
het echter toch om een kuil te gaan met een 
diepte van 1,06 m onder het vlakniveau.

-
sen leemrijke brokken. Er zijn geen vondsten in 

De kuil is niet gedateerd.

Deze kuil ligt 1 m ten zuiden van kuil 25049, is 

geïnterpreteerd. Bij het couperen bleek het ech-
ter toch om een kuil te gaan met een diepte van 
0,91 m onder het vlakniveau.

De kuil is niet gedateerd.

Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 
3,35 x 2,33 m. Het spoor ligt op ca. 1 m ten zuid-

wordt oversneden door een tweede kuil, die tot 
59 cm onder het vlakniveau is ingegraven. Het 

-
-

naast werd een fragment handgevormd aarde-

Deze kuil ligt ca. 1 m ten noordoosten van kuil 
25051. Het spoor is in het vlak onregelmatig van 
vorm en meet maximaal 2,40 x 2,65 m. De diep-
te van de kuil is 58 cm onder het vlakniveau. De 

diepste punt ligt in het midden. De kuil is ge-
laagd opgevuld.
In de vulling is een stuk baksteen gezien. Daar-
naast is er uit deze kuil een fragment roodbak-

De kuil wordt op basis van deze vondsten geda-
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Deze ovale kuil meet 1,80 x 2,45 m. Het spoor 

55 cm onder het vlakniveau. 
Binnen de kuil zijn drie lagen herkend. De onder-
ste laag is donkergrijszwart en bevat verkoolde 
zaden. De daaropvolgende laag bestaat uit 

-
derste laag is een monster verkoolde zaden ge-
nomen; dit monster is echter niet onderzocht. 
Hoewel het aardewerk over drie lagen verdeeld 
is, is zowel typologisch als op basis van de con-
servering en fragmentatiegraad geen onder-
scheid te maken tussen de vondsten uit de ver-

verzameld. Het complex bestaat uit relatief goed 

datering is gebaseerd op de aanwezigheid van 

randscherf van een deels besmeten en deels ge-
polijste schaal. 

Deze kuil ligt tegen de zuidelijke putwand van 
werkput 144. Het spoor is 1,23 m breed en steekt 
maximaal 43 cm de werkput in. De kuil is tot 75 
cm onder het vlakniveau ingegraven. De onder-
ste laag is grijsbruin, daarboven bevindt zich een 

-
meld die waarschijnlijk aan het begin van de 

-
komstig uit de nazak. 
De kuil is niet gedateerd.

Deze kuil is rechthoekig en meet 2,15 x 1,85 m. 
Het spoor ligt binnen huis 8022 en wordt als kel-
derkuil van dit huis geïnterpreteerd. De kuil is tot 
88 cm onder het vlakniveau ingegraven. De vul-
ling bestaat voor een groot deel uit een kleide-
pot.
In totaal zijn uit deze kuil 128 aardewerkfrag-

Het merendeel van het aardewerkspectrum, na-
-

gruisde scherven die niet nader kunnen worden 
gedateerd dan de Romeinse tijd. Het overige 
aardewerk vertoont echter duidelijke kenmerken 
van Laat-Romeins aardewerk. Deze aardewerk-
context is uitgebreid besproken in het aarde-
werkhoofdstuk (paragraaf 7.4.6, kelderkuil 
25055). Het Laat-Romeinse aardewerk omvat 
onder meer een scherf van handgevormd aarde-
werk met een ‘sponsachtig baksel’, twee scher-
ven van handgevormd aardewerk met een ‘zan-
dig baksel’, een randscherf van een ruwe kurkurn 
uit de regio ‘Rijnland/Eifel’ (te dateren in het eer-
ste kwart van de 4e eeuw n.Chr.), en een rand-
scherf van een voetkom in terra nigra-achtig 
aardewerk van het type Gellep 273. Deze scher-

-
ling van de kuil en kunnen worden gedateerd in 

De metaalvondsten bestaan uit een ijzeren 
haardrooster (craticula) dat uit de Romeinse tijd 

-
-

Kuil 25055 wordt op basis van het aardewerk uit 

eeuw n.Chr.

E))
Deze kuil is eivormig en meet 1,55 x 1,16 m. Het 
spoor is tot 49 cm onder het vlakniveau ingegra-
ven. De kuil ligt binnen huis 8027 en wordt tot 
de bewoningsfase van dit huis gerekend. De bo-
dem is vrij vlak, de wanden vallen buiten de cou-
pes.

bestaat uit restanten van een gefragmenteerd 
levensgroot beeld en rechthoekig geknipte 

1279

-
ven verzameld met een gewicht van 66 g. Het 

    Zie paragraaf 10.7.7 en huis 8027 in 

deze catalogus.
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die niet nader te dateren zijn dan de Midden-
Romeinse tijd. Het aardewerk kan geen bijdrage 
leveren aan de datering van deze kuil.
De kuil is gerekend tot de bewoningsfase van 
huis 8027, dat waarschijnlijk aan het begin van 

en niet lang na 253 n.Chr is verlaten. 
Kuil 25056 wordt tussen ca. 200 en 260 n.Chr. 
gedateerd. 

Deze kuil is grotendeels afgerond rechthoekig en 
meet 2,13 x 1,43 m. Het spoor is tot 59 cm onder 
het opgravingsvlak ingegraven. De vulling is ho-
mogeen donkerbruin. Het onderste deel van de 
vulling is, samen met de omliggende natuurlijke 
bodem, sterk uitgeloogd.

grote hoeveelheid sterk vergruisd materiaal en 
een aantal grote scherven. Het vergruisde deel 
dateert, op basis van de magering, vanaf de 

scherven hebben deel uitgemaakt van minimaal 
één besmeten pot van potopbouwtype II en glad 

Daarnaast zijn er in de kuil 43 stukken natuur-

-
-

dateerd. 

Deze kuil is afgerond rechthoekig in het vlak en 
meet 1,25 x 1,42 m. De kuil is tot 54 cm onder het 

-

kuil 25061, maar in de coupetekening liggen bei-
de kuilen los. De onderste laag onderscheidt zich 
van de daarboven gelegen laag door de aanwe-
zigheid van houtskool; beide lagen zijn licht-
bruin/grijs gevlekt. Daarboven bevindt zich een 
donkere laag die rijk is aan vondstmateriaal.

-
werk over drie lagen verdeeld is, is zowel typolo-
gisch als op basis van de conservering en frag-
mentatiegraad geen verschil aan te wijzen 
tussen het materiaal uit de verschillende vullin-
gen. Het aardewerk bestaat uit relatief sterk ge-
fragmenteerde scherven uit de Midden-Brons-
tijd. Daarnaast zijn er 152 stukken natuursteen 
en dertien stukken vuursteen uit deze kuil af-

lagen sterk overeenkomt is de kuil in de Midden-
Bronstijd gedateerd. Waarschijnlijk is de kuil aan 
het einde van zijn gebruiksperiode met afval vol-
gestort.

Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 
1,97 x 1,50 m. Het spoor is tot 35 cm onder het 
opgravingsvlak ingegraven. Het spoor is in kwa-
dranten gecoupeerd; in de coupetekeningen is 
het spoor 2,47 x 1,85 m groot. De bodem is onre-
gelmatig van vorm.

en 3 is een kleine hoeveelheid vergruisd aarde-
werk verzameld; uit vulling 1 zijn tevens grote 

-

wanddikte dateren alle scherven in de Midden-
Bronstijd. Daarnaast zijn uit het spoor één frag-
ment bot, 87 stukken natuursteen, twee frag-
menten verbrand bot, één stuk verbrand leem 

Het fragment onverbrand bot wordt als intrusief 
beschouwd. Gezien de ligging naast kuil 25063, 
alsmede de datering van het aardewerk, wordt 
kuil 25059 in de Midden-Bronstijd gedateerd. 
Waarschijnlijk is de kuil aan het einde van zijn 
gebruiksperiode met afval volgestort.

Deze kuil is tegen de oostelijke putwand van 

1,19 breed en steekt 73 cm uit de putwand. In het 
vlak zijn twee vullingen waargenomen, in de 
coupe slechts één. De kuil is tot 41 cm onder het 
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E kuil 26005 (S14.1719); F kuil 26006 (S6.2419).
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-
gelmatige, vlakke bodem.

-
dewerk, 62 stukken natuursteen en 5 stukken 

In de oostelijker gelegen werkput 45 is ter hoog-
te van deze kuil een spoor tegen de westelijke 

kunnen gaan. Gezien de coupes en het vondst-
materiaal is het echter waarschijnlijker dat het 

-
ding is noch in de coupes, noch in het vlak waar-
genomen.

-
-

werk is over het algemeen goed geconserveerd. 

een pot van potopbouwtype II met verdikte 
rand. Het aardewerk dateert in de Midden-
Bronstijd. 
Kuil 25060 wordt in de Midden-Bronstijd geda-
teerd. 

Deze kuil is afgerond rechthoekig, meet 1,05 x 
1,00 m en wordt oversneden door spoor kuil 
25058. In de coupetekening liggen beide kuilen 
echter los van elkaar en is kuil 25061 90 cm 
breed en 57 cm diep met een vlakke bodem.

aardewerk verzameld met een gewicht van 414 
g. Het aardewerk is sterk gefragmenteerd, maar 
dateert gezien de wanddikte en de magering in 
de Midden-Bronstijd. De rest van de vondsten 
bestaan uit 52 stukken natuursteen, vijf stukken 
vuursteen en een zeer gefragmenteerd schijfvor-

-
vat de onderste laag voldoende scherven om 
deze kuil in de Midden-Bronstijd te dateren. 
Waarschijnlijk is de kuil aan het einde van zijn 
gebruiksperiode met afval volgestort.

Deze kuil is ovaal van vorm en meet 3,95 x 
2,07m. In de coupetekening is het spoor 3,34 m 

stukken natuursteen en negen stukken vuur-

De kuil is niet gedateerd.

S53.13775)
-

spronkelijk vier verschillende sporen gedocu-

één enkele kuil gaat. De kuil is tot maximaal 29 
cm onder het vlakniveau ingegraven. 

-
ken natuursteen, en negen stukken vuursteen 

een aantal fragmenten van gesprongen kookste-
nen. Het aardewerk dateert in de Midden-
Bronstijd. 
Kuil 25063 wordt in de Midden-Bronstijd geda-
teerd. 

m. De kuil is tot 42 cm onder het vlakniveau be-
waard gebleven en de bodem is rond. In de cou-
petekening zijn twee lagen onderscheiden; laag 
2 lijkt op de foto echter een natuurlijke versto-
ring te zijn.

natuursteen, 26 stukken verbrande leem en tien 
-

steen bevinden zich een klopsteen, een aam-
beeld, een wrijfsteen en een fragment van een 
maalsteen. De enige metaalvondst, eveneens 

stuks aardewerk, 47 stukken natuursteen en 
-

dewerk dateert in de Midden- en Late Bronstijd.
Als het stuk ijzer als intrusief wordt beschouwd, 
en het aardewerk uit de Midden-Bronstijd als 
opspit, dan dateert deze kuil in de Late Bronstijd.

Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 
1,40 x 1,12 m. De kuil is aan de westelijke zijde 

zijn 44 stuks aardewerk, zestien stukken natuur-



887
—

 

deviatie van twee sigma (95,4% 

dateert in de Midden-Bronstijd.
Kuil 25065 wordt in de Midden-Bronstijd geda-
teerd. 

Deze kuil werd voor een deel tegen de noorde-
lijke putwand en tegen een greppel (S61.13249) 

60, is een ander deel bewaard gebleven als 
spoor 60.11509. Het spoor meet 1,37 x minimaal 
1,20 m en is tot 31 onder het vlakniveau bewaard 
gebleven. De bodem is glooiend.

Daarnaast zijn in het spoor één stuk onverbrand 
bot, negen stukken natuursteen en vijf stukken 

De kuil is niet gedateerd.

diameter bedraagt 73 cm; in de coupetekening is 
het spoor 62 cm breed. De kuil is tot 20 cm on-

rechte wanden, afgeronde hoeken en een vlakke 

laatste blijkt goed uit de vondstaantallen: 918 
stukken natuursteen en negen stukken vuur-
steen. Mogelijk is het grind gebruikt als bekle-
ding van de haardkuil (zie paragraaf 14.2.4).
Een 14

een datering in het Midden-Mesolithicum.1280

Kuil 25069 wordt in het vlak oversneden door 
het grotere spoor 12.4627. In de coupetekening 
is echter kuil 25069 juist groter en liggen beide 
sporen vrij van elkaar. De lengte van de coupe 
komt verder niet overeen met de ingemeten 
coupehaken en de eigenlijke vorm van de kuil in 
het vlak is dus onbekend.

-
te van 80 cm en een diepte van 32 cm. De onder-
ste laag is bruin en de bovenste laag is lichtgrijs. 

laag stammen enkel zes kiezels.

De kuil ligt 12,50 m ten zuidwesten van kuil 
25068. Zowel de vorm als het vondstenspectrum 

wordt ook kuil 25069 in 
het Midden-Mesolithicum gedateerd. 

cm. Het spoor is tot 38 cm onder het vlakniveau 
-

dem. In laag twee, een donkere vulling op de bo-
dem van de kuil, zijn dertien stukken natuur-

In de daarboven gelegen laag 1 zijn één stuk aar-
dewerk, 21 stukken natuursteen en drie stukken 

scherf (3 g) kan dateren vanaf de Late Bronstijd 

Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 
88 x 69 cm. In de coupe waren de contouren van 
de kuil echter niet goed zichtbaar.

-

doet, gezien de wanddikte en de magering, sterk 

het Midden- en Laat Neolithicum. Kuil 25071 ligt 

-

hierdoor uitgesloten. Waarschijnlijk is het aarde-
werk door erosie op deze plaats terechtgekomen 
waar het is blijven steken als gevolg van vegeta-
tie.

Deze kuil is onregelmatig ovaal van vorm en 
-
-

oostelijke kuil oversnijdt daarbij de noordweste-
lijke. De sporen zijn tot een diepte van 
respectievelijk 34 en 42 cm onder het vlakniveau 
bewaard gebleven.
In het veld werd al getwijfeld aan het spoor; een 
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Deze interpretatie is waarschijnlijk correct.
Enkel in het zuidoostelijke spoor is vondstmate-

twee stukken vuursteen. De fragmenten hand-
-

den- of Laat-Neolithicum. 
Gezien de moeizame interpretatie van kuil 25072 
wordt deze niet gedateerd. 

Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 
68 x 95 cm. Het spoor is tot maximaal 45 cm on-
der het vlakniveau bewaard gebleven. De ge-

de coupetekening worden geen interpretaties 
gegeven. De kuil lijkt in ieder geval één keer op-
nieuw te zijn uitgegraven. Helaas is er geen foto 
van de coupe gemaakt. 

uit deze kuil zeven gefragmenteerde scherven 
handgevormd aardewerk (15 g) verzameld. De 
scherven dateren vermoedelijk in het Neolithi-
cum, maar een datering in de Bronstijd is niet 

worden gedateerd.

Deze kuil is in het vlak licht onregelmatig, afge-
rond rechthoekig van vorm en meet 1,95 x 1,42 
m. De kuil is tot 42 cm onder het vlakniveau be-
waard gebleven. In de coupetekening is een deel 
van spoor 28.5715 bij de nazak van de kuil ge-
trokken; een onderscheid tussen beide sporen 
was niet zichtbaar.

-
-

aardewerk is waarschijnlijk zoek geraakt, want 

niet worden gedateerd.

en oversnijdt kuil 25076. Het spoor is tot een 

diepte van 42 onder het vlakniveau bewaard ge-
bleven. De bodem is zeer vlak. Het onderste ge-
deelte van de kuil is in twee lagen opgesplitst, 
waarbij de scheiding verticaal loopt. De kleur- en 
textuurbeschrijving zijn voor beide lagen echter 
identiek, zodat deze lagen waarschijnlijk beter 
als een enkele laag opgevat kunnen worden. Bo-
ven deze lagen bevindt zich een grote nazak.
Het spoor oversnijdt zowel spoor 36.6697 als 
spoor 36.6698 (kuil 25076). De oversnijding met 
het laatste spoor is in de coupe zichtbaar. Het 
eerstgenoemde spoor is op een zodanige manier 
gecoupeerd dat een oversnijding niet zichtbaar 
is.

gaat om zeven stuks aardewerk, twee stukken 
baksteen/dakpan, acht stukken natuursteen en 

-
steen bevindt zich een slijpsteen. Het aardewerk 
(107 g) is relatief goed geconserveerd en dateert 
uit de Midden-Bronstijd.
Het totaalgewicht van de fragmenten baksteen/
dakpan is 10 g en het is niet nader te determine-
ren. Het vondstnummer is echter dermate afwij-
kend van de overige vondstnummers uit dit 
spoor dat dit materiaal vermoedelijk verkeerd 
geadministreerd is. In dat geval dateert de kuil 
waarschijnlijk in de Midden-Bronstijd.

Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 
ca. 1,90 x 1,20 m. De kuil wordt oversneden door 
zowel spoor 36.6697 als spoor 36.6696 (kuil 

spoor blijkt dat kuil 25076 minimaal 96 cm breed 
is. In de coupe van het eerstgenoemde spoor is 
kuil 25076 niet te zien; de lengte is onbekend. De 
kuil is tot 30 cm onder het vlakniveau ingegra-
ven.

deze kuil drie fragmenten handgevormd aarde-
-

tijd dateren. 
De kuil is niet gedateerd.

-
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ter van 1,3 m. Het spoor is tot 42 cm onder het 
vlakniveau ingegraven.

scherven aardewerk, 33 stukken natuursteen en 

-
ven uit de Midden-Bronstijd. Een randscherf van 
een ruwwandige pot van het type Niederbieber 
89 kan niet nader gedateerd worden dan in de 
Midden-Romeinse tijd. 

Midden-Romeinse tijd gedateerd.

wordt oversneden door spoor 40.7112. In de 

basis van vlak en coupe meet kuil 25078 tenmin-
ste 1,45 x 1,40 m. 
Aan de buitenzijdes is de kuil tot respectievelijk 
14 en 20 cm onder het vlakniveau ingegraven, 
terwijl het centrale deel slechts tot 10 cm onder 
het vlakniveau reikt. 

-
-

tijd. Daarnaast zijn er 23 fragmenten natuur-

kan kuil 25078 niet worden gedateerd. 

grens ca. 5 cm verder moet liggen; het uiteinde-
lijke formaat is vanwege de coupestrategie ech-
ter niet meer te achterhalen. Het spoor over-
snijdt de oostelijke middenstijl van huis 8028 en 
is tot 21 cm onder het vlakniveau ingegraven.

-
staat uit zeer dikwandige scherven uit de Mid-
den-Bronstijd. Daarnaast is er één stuk vuur-
steen gevonden. 

Midden-Bronstijd worden gedateerd. 

Deze kuil is afgerond vierkant van vorm en meet 

golvende bodem. De kuil is tot 34 cm onder het 
vlakniveau ingegraven.

-
werk, één fragment natuursteen en één stuk 

-
teert in het Neolithicum of in de Bronstijd. Het 
vondstmateriaal kan geen bijdrage leveren aan 
de datering van het spoor. 
Kuil 25080 is niet gedateerd.

Deze kuil is in het vlak ovaal-rond van vorm en 
meet 1,05 x 0,97 m. In de coupe is de kuil 1,15 m 

-
tief steile wanden. Het spoor is helaas niet gefo-
tografeerd. 

uit de nazak komen drie fragmenten aardewerk. 
-

kan kuil 25081 niet worden gedateerd. 

Deze kuil meet in het vlak 1,02 x 1,27 m, terwijl 
de kuil in de coupe 1,41 m breed is. De bodem is 
grotendeels vlak en ligt op 10 cm onder het 
vlakniveau, met een uitschieter naar 20 cm. In 
het veld is de kuil geïnterpreteerd als haardkuil. 
Er zijn echter geen sporen van verbranding 
waargenomen in de matrix of bij het vondstma-
teriaal.

-
-

stukken oker. De twee fragmenten handge-

Bronstijd. 
Kuil 25082 wordt op basis van dit materiaal in de 
Midden-Bronstijd gedateerd. 

Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 
91 x 62 cm. Het noordelijke deel is tot 31 cm on-
der het vlakniveau ingegraven, het zuidelijke 
deel tot 20 cm.
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   Vanvinkenroye 1991, 120.

   Hiddink 2010, 152.

   Zie paragraaf 10.7.7 en huis 8027 in 

deze catalogus.

-
meld uit het Neolithicum of de Bronstijd. Daar-
naast zijn één stuk baksteen/dakpan, drie frag-
menten natuursteen en twee stukken vuursteen 

-
drage leveren aan de datering van de kuil. 

Deze kuil is ovaal van vorm en meet 2,82 x 2,23 
m. De kuil is niet volledig tot de bodem gecou-
peerd. 

-

vullingen 1, 2 en 6 is handgevormd aardewerk 

-

-

Deze kuil kan niet nauwkeuriger worden geda-
teerd dan in de Romeinse tijd. 

Deze kuil is in het vlak afgerond rechthoekig van 
vorm en meet 1,32 x 0,74 m. De kuil is tot 24 cm 

het spoor is het vlak hoger aangelegd omdat de 
bodem van een pot zichtbaar was. Bij het coupe-
ren van de kuil bleek het te gaan om de bodem 
van een kruik die een vrijwel complete pot af-

aanvankelijk als crematiegraf geïnterpreteerd. 
-

-
-

ckenroye tussen ca. 250 en 270 n.Chr. gedateerd 
-

ren.1281 Echter, veelal wordt een datering aange-
houden van ‘na 175 n.Chr.’.1282 Deze beker bleek 
uiteindelijk een muntschat van 142 zilveren 

Chr. 

nog twaalf stuks aardewerk en enkele fragmen-

gezeefd.

De kuil is gerekend tot de bewoningsfase van 
huis 8027, dat waarschijnlijk aan het begin van 

is, en niet lang na 253 n.Chr verlaten werd.1283 
Kuil 25086 kan waarschijnlijk omstreeks 260 n.
Chr. worden gedateerd, de periode dat de munt-
schat in deze kuil werd achtergelaten. 

Deze kuil is in het vlak niet goed ingemeten en 
de vorm is dan ook onbekend. De kuil is 15 cm 

bij het verdiepen.

baksteen/dakpan, één stuk natuursteen en ze-

aandeel gedraaid aardewerk kan niet nader ge-
dateerd worden dan in de Romeinse tijd. 
Kuil 25087 kan niet nader gedateerd worden dan 
in de Romeinse tijd. 

Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 
2,90 x 1,60 m. De kuil is 73 cm onder het 
vlakniveau ingegraven.

één stuk natuursteen, één stukmetaal en 21 
-

fragmenten (2.519 g) komen allemaal van een 
enkele oven of haard. Het gedraaide aardewerk 
bestaat uit één scherf gladwandige waar en één 
scherf in een ruwwandig baksel, te dateren tus-
sen 30 en 270 n.Chr dateren. Het overige aarde-

-
zertijd en mogelijk de Bronstijd. Het stuk glas is 

gekomen.

Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 
maximaal 1,10 x 1,10 m. Het spoor is tot 10 onder 

stuks aardewerk, vijf stukken baksteen/dakpan, 
drie stukken metaal en één stuk natuursteen af-
komstig. Het aardewerk bestaat onder andere 
uit twee doliumscherven en een fragment van 
een pot van het type Alzei 27, gedateerd in de 
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Kuil 25089 wordt in de Laat-Romeinse tijd geda-
teerd. 

Deze kuil is in het vlak onregelmatig van vorm 
en komt niet overeen met de coupes. De kuil 

vlakniveau. De wanden zijn licht convex en de 

schoon.

komen nog eens zeventig stuks aardewerk. Het 
aardewerk is sterk gefragmenteerd en kan op 
basis van de aanwezige diagnostische kenmer-

-
zertijd.

-

Romeinse tijd.
Daarnaast zijn uit de onderste laag twee kerami-
sche objecten verzameld: een kegelvormig of 

-
zertijd. 

-
tijd. 

een diameter van 36 cm. In de coupetekening is 
het spoor 53 cm breed en 18 cm diep. De kuil 

stukken baksteen/dakpan en één stuk metaal 

Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 
32 x 42 cm. De kuil is tot 13 cm onder het 
vlakniveau ingegraven. De bodem is komvormig. 

-
stig. Het aardewerk kan niet nader gedateerd 
worden dan tussen de Bronstijd en de Midden-

datering van het spoor. 

Deze kuil is in het vlak afgerond driehoekig van 
vorm en meet 76 x 58 cm. In de coupetekening is 
de kuil 73 cm breed en 34 cm diep. De bodem is 
afgeplat komvormig.

-

-
venste vulling is een stuk houtskool door middel 
van 14C-onderzoek gedateerd.1284

Bij het botanisch onderzoek van een monster uit 

-
zien brons niet gesmeed maar gegoten wordt, is 
een datering in de Bronstijd niet waarschijnlijk; 
het aardewerk en vuursteen zijn waarschijnlijk 
als opspit in de kuil terecht gekomen.

Romeinse tijd of de Middeleeuwen. Gezien de 
ligging in het zuidoostelijke deel van het terrein, 

het meest waarschijnlijk.

Deze kuil is ovaal van vorm en meet 1,80 x 2,20 
m. Het spoor is tot 1,02 m onder het vlakniveau 

met rechte wanden en vlakke bodem. Aan de 
bovenzijde zijn de wanden echter deels ingeval-

deze lange tijd open gelegen. 

-
-

ling 5 en vulling 1 en dateren vanaf de Late 

 

deviatie van twee sigma (79,4% 
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Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 
1,00 x 0,88 m. In de coupetekening is het spoor 
1,17 m breed en 70 cm diep. De wanden zijn recht 
en de bodem is komvormig. Er zijn geen vond-

De kuil is echter niet gecoupeerd en wordt niet 
in de dagrapporten genoemd. In de sporenlijst is 
vermeld dat het waarschijnlijk om een natuurlijk 
spoor gaat. 
In één vondstnummer zijn drie fragmenten van 
drie aparte weefgewichten geadministreerd 

392 g, 184 g en 209 g. Aan de hand van hun afge-

(zie paragraaf 8.2.2).
-

menten verzameld met een totaalgewicht van 6 
746 g. Deze aardewerkcontext is uitvoerige be-
schreven in het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 

7.3.3, kuil 26003). Het feit dat vrijwel alle scher-
ven volledig zijn versinterd, in combinatie met 
de aanwezigheid van een grote hoeveelheid ver-
brande leem, doet sterk vermoeden dat het hier 

binnen een gebouw, waarvan de rest van de 
sporen niet bewaard is gebleven. Het aardewerk 
dateert op basis van de algemene aardewerk-

-
sierd aardewerk is voor deze periode betrekkelijk 

-

enige metaalvondst is een stuk afval van me-
taalbewerking dat bestaat uit smeltbrons 

Kuil 26003 wordt op basis van het vondstmateri-

situaties.

de bovenvulling van kuil 26003 (S8.451). 

A B

C



893
—

Deze kuil is ovaal van vorm en meet 1,35 x 1,15 
m. De kuil is tot 44 cm onder het vlakniveau in-

spoor zijn tien stukken natuursteen en één stuk 
-

dewerkfragmenten verzameld met een totaal 
gewicht van 2.436 g. Deze aardewerkcontext is 
uitvoerig beschreven in het aardewerkhoofdstuk 
(paragraaf 7.7.7, kuil 26005). Alle scherven zijn 
verzameld uit laag 1 van de kuil. Mogelijk be-
hoort het aardewerkcomplex niet tot de oor-

een latere opvulling met afgedankt materiaal. 
Het aardewerk dateert, gezien de algemene ken-
merken en de aanwezigheid van fragmenten van 

Kuil 26005 wordt op basis van het aardewerk in 

Deze kuil is in het vlak afgerond rechthoekig van 
vorm en meet 1,50 x 0,72 m. In de coupeteke-
ning is de kuil 1,20 m breed en 36 cm diep, en 

spoor S6.2420 en wordt zelf oversneden door 
S6.3228.

stukken verbrande leem en drie stukken vuur-
-

dewerkfragmenten verzameld met een totaal 

uitvoerig beschreven in het aardewerkhoofdstuk 
(paragraaf 7.3.3, kuil 26006). Het aardewerk kan 
gedateerd worden in de Late Bronstijd. Deze da-
tering is echter problematisch aangezien kuil 
26006 een spoor oversnijdt met aardewerk uit 

administratie van de vondsten vondstzakken 
verwisseld. 

onduidelijk. 

Deze kuil is in het vlak afgerond rechthoekig van 
vorm en meet 0,93 x 1,38 m. De kuil is tot 33 cm 
onder het vlakniveau ingegraven. De bodem van 

-
zameld met een totaalgewicht van 2.273 g. Deze 
aardewerkcontext is uitvoerig beschreven in het 
aardewerkhoofdstuk (hoofdstuk 7.3.3, kuil 
26007). Dit aardewerkcomplex kan waarschijn-
lijk worden gekarakteriseerd als een afvaldump. 
De positionering van het vondstmateriaal in de 
coupe suggereert dat het om de primaire vulling 
van de kuil gaat. Mogelijk is de kuil speciaal voor 
dit doel gegraven. De aardewerkkenmerken ver-

-
-

-

pleit voor een datering in de overgangsfase van 

zijn er 37 stukken baksteen/dakpan uit deze kuil 

Het vondstnummer van deze laatste vondsten is 
echter dermate afwijkend van de overige 
vondstnummers uit dit spoor, dat deze vondsten 
vermoedelijk verkeerd zijn geadministreerd. In 
dat geval dateert de kuil, op basis van het weef-

-
tijd.

Deze kuil is in het vlak rond-ovaal en meet 71 x 
66 cm. In de coupetekening is het spoor 86 cm 

-
gen. De bodem is rond.

-
zameld met een totaalgewicht van 1.414 g. Deze 
aardewerkcontext is uitvoerig beschreven in het 
aardewerkhoofdstuk (hoofdstuk 7.3.3, kuil 

-
tering moet, op basis van de magering, wand-
dikte en het ontbreken van wandafwerking, in 
de Midden-Bronstijd worden gezocht. De voor-

goed met deze datering. Gezien het ontbreken 
van vroege kenmerken gaat de voorkeur uit naar 

-
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van de Midden-Bronstijd. 

Deze kuil is rond-ovaal en meet 53 x 56 cm. De 
kuil werd reeds waargenomen in de cultuurlaag 

-

kuil is niet gecoupeerd.
-

zameld met een totaalgewicht van 1.880 g. Deze 
aardewerkcontext is uitvoerig beschreven in het 
aardewerkhoofdstuk (hoofdstuk 7.3.3, kuil 
26010). Deze context kan waarschijnlijk als afval-
kuil worden geïnterpreteerd. Het aardewerk ver-

en morfologie, kenmerken die vooral thuis ho-
-

siering doet echter eerder denken aan de Late 
-

tijd over het algemeen aan de buitenkant van de 
rand is aangebracht. Al met al dateert dit com-
plex waarschijnlijk aan het eind van de Midden-

Kuil 26010 dateert op basis van het aardewerk 
-

tijd. 

Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 
1,75 x 1,17 m. In de coupetekening is het spoor 
1,95 m breed en 52 cm diep. De bodem is vrij 
vlak en is gebioturbeerd. De onderste vulling 

spoor is een nazak aanwezig. Aan de zuidzijde is 
aan de zijkant een extra laag aangegeven; deze 
is niet zichtbaar op de foto.

-

één stuk bot, drie stukken natuursteen, 61 stuk-
ken verbrande leem en vier stukken vuursteen. 

-
ten verzameld met een totaal gewicht van 3 
381g. Deze aardewerkcontext is uitvoerig be-
schreven in het aardewerkhoofdstuk (hoofdstuk 
7.3.3, kuil 26011). Kuil 26011 kan wellicht als af-
valkuil worden geïnterpreteerd. Het aardewerk 

-

tijd. Deze datering is afgeleid van de voorko-
mende potopbouwtypen, het voorkomen van 
scherven met steengruismagering en de aanwe-
zigheid van een driehoekig weefgewicht. 
Kuil 26011 dateert op basis van het vondstmate-

Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 
1,07 x 0,75 m. In de coupetekening is het spoor 
1,36 m breed en 18 cm diep. Er zijn na het coupe-
ren twee lagen onderscheiden. De enige vond-
sten die aan laag 2 toegeschreven worden ko-
men uit een monster dat over 10 mm gezeefd is. 
De overige vondsten zijn bij de aanleg als con-

deze vondsten al gelicht en zij komen dan ook 
niet voor op de coupetekening.

-
fragmenten verzameld met een totaalgewicht 
van 908 g. Het complex bestaat uit een grote 
hoeveelheid gruis en enkele tientallen scherven 
van gemiddelde afmetingen. De scherven zijn 

combinatie met zand. Hoewel deze vorm van 
magering een typisch kenmerk is voor het aar-
dewerk uit de Midden-Bronstijd, zijn de scher-
ven uit kuil 26013 relatief hard gebakken en ligt 
de wanddikte tussen 7 en 11 mm. De aanwezige 
randscherven hebben alle deel uitgemaakt van 

-
teert waarschijnlijk aan het eind van de Midden-
Bronstijd B of zelfs het begin van de Late Brons-
tijd.

laag 2 leverde nog eens vier stukken natuursteen 
en twee stukken vuursteen op.
Kuil 26013 wordt in de Midden-Bronstijd geda-
teerd. 

een diameter van ca. 1 m. In de coupetekening is 
het spoor 1,22 m breed en 28 cm diep. De bodem 
is licht glooiend rond. Er is een homogene laag 

aardewerk verzameld.
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verzameld met een gewicht van 1.253 g. Het 
complex bestaat voornamelijk uit fragmenten 

aan de buiten- als de bovenkant van de rand 
-

menten (12 g) van één of meerdere briquetage-

-
tijd. 

-

Deze kuil is in het vlak rond-ovaal van vorm en 
meet 1,50 x 1,20 m. In de sporenlijst is opge-
merkt dat het spoor tijdens het vooronderzoek 
gecoupeerd is. In de coupetekening is het spoor 

bodem en een homogene vulling.

stuks aardewerk verzameld, maar deze zijn niet 
tussen het overgedragen vondstmateriaal terug-
gevonden. Waarschijnlijk zijn zij verloren gegaan. 

Deze kuil is in het vlak licht onregelmatig, afge-
rond rechthoekig van vorm en meet 1,69 x 1,30 
m. In de coupetekening is het spoor 1,46 m 

bodem en een steile en een glooiende wand. De 
vulling bestaat uit één enkele laag.

-

aardewerkcontext is uitvoerig besproken in het 
aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 

-
denswaardig is het hoge percentage aan ver-

een grote range aan vormfuncties vertegen-
woordigd zijn in deze kuil. Dit duidt op een spe-
ciale depositie.

-
ken baksteen/dakpan, één stuk bot, twintig 
stukken natuursteen, dertien sintels en één stuk 

-

Deze kuil is in de Midden-Romeinse tijd geda-
teerd. De kuil oversnijdt namelijk een spoor van 

-
pologische gronden is de zeis in de Romeinse tijd 
gedateerd (zie paragraaf 10.7.6). Hoe het grote 

verklaard moet worden is onduidelijk, mede 
aangezien het verder om een homogene context 
lijkt te gaan. Mogelijk was er toch sprake van 
twee sporen of waren er toch verschillende, niet 
herkende lagen binnen de kuil aanwezig, waar-
onder een jongere nazak.

Deze kuil is ovaal van vorm, 2,25 m breed en 1,12 
m lang, gemeten langs de putwand. Het ooste-
lijke deel van de kuil is in werkput 36 niet aange-

breed en maximaal 46 cm diep. De bodem is 
zeer onregelmatig. Hoewel er in de documenta-
tie geen laag 2 voorkomt, is hier wel een zeef-
monster aan toegeschreven. Het zeven van laag 

-
verd. Het overige aardewerk komt uit laag 1.

-
zameld met een totaal gewicht van 4.523 g. Deze 
aardewerkcontext is uitgebreid besproken in het 
aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
26019). Het aardewerk dateert in de Midden-

-

doorboringen en mogelijk een fragment van een 
-

gewicht is globaal te dateren tussen de Midden-

-
-

vondsten uit deze kuil bestaan uit een ijzeren 
spijker en een niet determineerbaar ijzeren ob-

De kuil dateert op basis van het aardewerk in de 

Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 
1,10 x 1,02 m. In de coupetekening is het spoor 
97 cm breed en  maximaal 41 cm diep. De vorm 
is licht grillig maar over het algemeen afgerond 
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rechthoekig.

stukken verbrande leem en één stuk vuursteen 

-
menten verzameld met een totaal gewicht van 
1.154 g. Het aardewerk is gemagerd met potgruis 
met af en toe een kleine hoeveelheid steengruis. 
Het vormenspectrum bestaat grotendeels uit 

-

-
dateerd.

Deze kuil is onregelmatig van vorm en meet 
maximaal 1,04 x 1,07 m. De kuil wordt oversne-
den door een recente verstoring. In de coupete-
kening is de kuil 96 cm breed en 46 cm diep. De 
bodem is afgerond van vorm. Er zijn twee lagen 
onderscheiden. 

-
zameld met een totaal gewicht van 2 351 g. Deze 
aardewerkcontext is uitgebreid beschreven in 
het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
26022). Kuil 26022 is wellicht met opzet gevuld 
met scherven; er zijn echter geen aanwijzingen 

bestaande kuil deels opgevuld met afval uit de 

van de algemene aardewerkkenmerken, gecom-
bineerd met het voorkomen van briquetage, in 

één fragment van een niet nader te determine-

Daarnaast zijn er 26 stukken natuursteen, 51 
stukken verbrande leem en twee stukken vuur-

Kuil 26022 kan op basis van het vondstmateriaal 
-

den gedateerd. 

Deze kuil is ovaal-rond van vorm en meet 74 x 
80 cm. In de coupetekening is het spoor 86 cm 

-
den en een vlakke bodem. Er zijn twee lagen on-

derscheiden, waarvan er slechts een beschreven 
is.

-

aardewerkcontext is uitvoerig besproken in het 
aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
26023). De kuil is waarschijnlijk (secundair) ge-

-
zien de goede conservering, zeker geen zwerfaf-

het ontbreken van typische Hilversum-kenmer-
ken dateert dit complex waarschijnlijk in de 

het aardewerk zijn er elf stukken natuursteen en 

van de Midden-Bronstijd worden gedateerd. 

Deze kuil is ontdekt in de coupe van spoor 
62.12044. In het vlak is het spoor ovaal-rond van 
vorm en meet 1,74 x 1,62. De kuil oversnijdt 
spoor 62.12044. In de coupetekening is kuil 
26024 maximaal 1,16 m breed, 1,06 m diep en 
wordt het echter door spoor 62.12044 oversne-

of meer rechte wanden.

-
vat slechts één fragment van gedraaid vaatwerk, 
namelijk een ruwwandige scherf (19 g) die niet 
nader te dateren is dan in de Romeinse tijd. Het 
handgevormde aardewerk is slecht geconser-
veerd, maar lijkt gezien de algemene kenmerken 

fragment van een oor dateert mogelijk in de Late 

kan geen bijdrage leveren aan de datering van 
de structuur.

-
ten verzameld. Het gaat om zes fragmenten van 

een totaal gewicht van 145 g, en een keramisch 

De enige metaalvondst is een niet-determineer-

De kuil is op basis van het aardewerk slecht te 
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dateren. Wanneer de gedraaide scherf niet intru-
sief is, dateert de kuil uit de Romeinse tijd. Wan-
neer dit wel het geval is, kan kuil 26024 in de 

Deze kuil is op vlak 1 ingekrast na de vondst van 
het bronsdepot (zie paragraaf 10.5.2) uit de 
Bronstijd. Doel was het depot aan een spoor te 
kunnen koppelen. De kuil is onregelmatig van 
vorm en meet maximaal 2,50 x 3,50 m. In de 
sporenlijst is de opmerking opgenomen dat het, 
anders dan een echte kuil, eerder een vondstlaag 

en een gedeelte van minimaal 1,68 m breed en 

spoor echter niets met het bronsdepot te ma-
ken.

vrijwel uisluitend handgevormd; één scherf (2 g) 
terra nigra en één niet te determineren gedraai-

tijd. Het handgevormde aardewerk wordt ge-
kenmerkt door goede wandafwerking, waarbij 
sommige scherven deels besmeten zijn en deels 
gepolijst. De aanwezige randscherven zijn van 

-
topindrukken bovenop de rand. Dit complex da-

-
dateerd. 

Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 

foto’s en de coupetekeningen blijkt dat het ech-
ter om meerdere sporen gaat die geen individu-
ele spoornummers hebben gekregen. Het kui-
lenstelsel reikt tot 58 cm onder het het 
vlakniveau.

-
zameld met een totaalgewicht van 3.117 g. Het 

-
voerig beschreven in het aardewerkhoofdstuk 
(paragraaf 7.3.3, kuil 26027). De aard van deze 

coupe, is de verspreiding van delen van dezelfde 

De hoge verbrandingsgraad en de sterke vervor-
ming van de meeste scherven zou er, in combi-
natie met de grote hoeveelheid verbrande leem, 
zelfs op kunnen wijzen dat het hier gaat om een 
mislukte ovenlading van vaatwerk. De aanwe-
zigheid van onverbrande scherven, briquetage 
en een grote hoeveelheid natuursteen spreken 
dit echter tegen. Mogelijk gaat het om een afval-
kuil met productieafval, waarin ook overig afval 
in gedumpt is. De datering van het vaatwerk le-
vert weinig problemen op. De aanwezigheid van 

met geplugde oren en één fragment van een bri-
quetage-gootje, plaatst dit complex in de twee-

In de kuil zijn daarnaast 42 fragmenten van in 

787 g). 
Kuil 26027 kan op basis van het vondstmateriaal 

-
den gedateerd. 

Deze kuil is in het vlak afgerond rechthoekig van 
-

ning blijkt dat de nazak 1,55 m breed is; de ei-
genlijke kuil is 96 cm breed. De kuil is tot 44 cm 
onder het vlakniveau ingegraven.

verzameld met een totaal gewicht van 1 798 g. 
Deze aardewerkcontext is uitvoerig beschreven 
in het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
26029). Laag 2 bevat te weinig scherven voor en 
goede datering en kan alleen relatief worden ge-
dateerd aan de hand van het materiaal uit laag 1. 
Het complex uit laag 1 dateert op basis van de 
voorkomende vormtypen, de haakrandschaal-
fragmenten en het briquetage, in de tweede 

Deze kuil is in het vlak rechthoekig en meet 1,22 
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x 1,03 m. In de coupetekening is het spoor 1,17 m 

steile wanden en een onregelmatige bodem.
-

zameld met een totaal gewicht van 1.810 g. Deze 
aardewerkcontext is uitvoerig beschreven in het 
aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 

-

dezelfde vulling en is, gezien de passende scher-
ven, bij het uitgraven van de oorspronkelijke 
paalkuil verspreid geraakt over meerdere lagen. 
Het aardewerk dateert op basis van de voorko-
mende vormtypes en de briquetage in de twee-

Deze kuil is in het vlak rond-ovaal van vorm en 
meet 92 x 80 cm. In de coupetekening is het 
spoor 1,17 m breed en 25 cm diep. De bodem van 
de kuil is rond.

-
zameld met een totaal gewicht van 3.517 g. Deze 

aardewerkcontext is uitvoerig beschreven in het 
aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
26035). Dit complex onderscheidt zich op een 
aantal vlakken van de overige vondstrijke con-
texten uit de Late Bronstijd. Het verschil in frag-
mentatiegraad tussen de twee relatief goed be-

opvallend groot. De aanwezigheid van een vol-

onderkant van de tweede pot, zou kunnen wij-
zen op een (verstoord) graf, waarbij één pot is 
gebruikt als crematie-urn die werd afgedekt met 
de onderkant van een andere pot. Er zijn echter 

complex aangeduid als een intentionele deposi-
tie van onbekende aard. Het aardewerk dateert 

A B

C

(S37.12504).

A deels uitgeprepareerde kuil, opgedeeld in kwadranten; 

een kwadrant dat voor een deel op niveau is gebracht, 

inclusief uitgeprepareerde vondsten.
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op basis van de beschreven kenmerken in de ge-
vorderde Late Bronstijd. 
Kuil 26035 wordt in de Late Bronstijd gedateerd. 

Deze kuil is in het vlak rond-ovaal van vorm en 
meet 1,55 x 1,30 m. In de coupetekening is het 
spoor 1,60 m breed en 63 cm diep. De bodem is 
vlak en de wanden zijn vrij recht.

-
zameld met een totaal gewicht van 2.822 g. Deze 
aardewerkcontext is uitvoerig beschreven in het 
aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
26036). Dit complex maakt een ‘rommelige’ in-

heterogene verzameling van grof uitgevoerde, 

aardewerk. Bovendien impliceert de aanwezig-
heid van zowel een keramisch object dat niet na 

-
ge-variant die op zijn vroegst later in de Midden-

-

aardewerk, dat sterke Marne-invloeden ver-

indruk gewekt dat de scherven een langere tijd 
aan het oppervlak hebben gelegen en later in de 
kuil terecht zijn gekomen. De dateringsmarge 
van het complex ligt tussen het begin van de 

een fragment van een keramische lepel 
-

sche object zijn geen uitspraken te doen over de 

stukken natuursteen, één stuk verbrande leem 

Kuil 26036 kan niet precies worden gedateerd, 

Deze kuil is in het vlak onregelmatig van vorm, 
meet minimaal 1,84 x 1,08 m en wordt door een 
(sub)recente greppel oversneden. In de coupete-

kening is het spoor 2,17 m breed en 22 diep. In 
het midden van het spoor zijn zeer veel stenen, 
aardewerk en, volgens de coupetekening, ver-

het overgedragen vondstmateriaal.
-

zameld met een totaalgewicht van 3.064 g. Deze 
aardewerkcontext is uitvoerig beschreven in het 
aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
26037). Dit complex vertoont geen bijzondere 

Kuil 26037 kan op basis van het vondstmateriaal 

Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 
2,61 x 1,95 m. In het vlak is spoor 84.13711 als 
tweede vulling binnen het spoor aangegeven, 
maar in de coupe is deze vulling echter niet meer 
te zien. In de coupetekening is het spoor 2,20 m 
breed en 26 cm diep.

-
zameld met een totaal gewicht van 2.487 g. Deze 
aardewerkcontext is uitvoerig beschreven in het 
aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
26038). Gezien de complexiteit van de stratigra-

het geborgen aardewerk niet helemaal duidelijk. 
Mogelijk is het materiaal gedumpt in een open-
liggende kuil. Gezien de relatief hoge fragmenta-
tiegraad is het ook goed mogelijk dat het niet 
om een intentionele depositie gaat, maar om 
rondzwervend afval in een . Het aar-

-
teerd. 

Deze kuil is in het vlak ovaal-rond van vorm en 
meet 1,02 x 0,88 m. In de coupetekening is het 
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aardewerkscherven); D kuil 26037 (S84.13689); E kuil 26038 (S84.13710 en S84.13711); F kuil 26039 (S136.13872).
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   Voor een inventarisatie van indicaties 

voor verlatingsrituelen, zie Van den 

Broeke 2002, 45-58.

    Type 23a van Van den Broeke (1987a, 

33).

    Scholte Lubberink 2008, 65-67.

een vlakke bodem en relatief rechte wanden.
-

zameld met een totaal gewicht van 16.337 g. 
Deze aardewerkcontext is uitvoerig beschreven 
in het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 

-

forse afmetingen. De positie van de scherven in 
de kuil, en de staat waarin de scherven verkeren, 
doen sterk vermoeden dat dit een haardkuil is 
geweest die bekleed is met afgedankt aarde-
werk. Alle scherven uit deze kuil kunnen toege-

-
vendien sterk van elkaar verschillen. Het 

-
-

riode worden gedateerd. 

Deze kuil is in het vlak afgerond rechthoekig van 
vorm en meet 52 x 41 cm. In de coupetekening is 
het spoor 59 cm breed en 31 cm diep.

-
zameld met een totaal gewicht van 1.675 g. Deze 
aardewerkcontext is uitvoerig beschreven in het 
aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
26040). De scherven uit het insteek (laag 2) be-
horen waarschijnlijk tot de oorspronkelijke vul-
ling van de paalkuil en kunnen worden gekarak-
teriseerd als (zwerf)afval. Het aardewerk uit de 

-
neel te zijn gedeponeerd. De scherven zijn in een 
compacte kluit geplaatst in het paalgat van de 
(gedeeltelijk) verwijderde paal. Gezien de sterk 
versinterde staat van de scherven is hier waar-
schijnlijk sprake van een depositie met ritueel 

1285 

aanknopingspunten. De meest waarschijnlijke 
datering voor de besmeten tonvormige pot uit 

in die periode veelvuldig voor in Zuid-Neder-
land, hoewel een iets oudere of jongere datering 
niet kan worden uitgesloten.1286 De scherven uit 

maar zowel de magering als het ontbreken ver-
sierde rand- en wandscherven wijzen in de rich-

-
teerd. 

De vorm van de kuil is in het vlak onduidelijk. In 
de coupetekening is het spoor 1,00 m breed en 
20 cm diep. 

-
zameld met een totaal gewicht van 13.454 g. 
Deze aardewerkcontext is uitvoerig beschreven 
in het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
26042). Het hierboven beschreven complex da-
teert met een grote mate van zekerheid in de 

-
lijkbaar complex met Marne-aardewerk is aan-

1287 
Eén van de grootste verschillen is dat het per-
centage minerale verschraling in Groesbeek vele 
malen hoger ligt (bijna 87%). Dit is opvallend, 
gezien de relatief korte afstand van de twee si-
tes. Het lijkt te gaan om een heterogene verza-

-
dere aard en een hoeveelheid ‘gewoon’ 

om een speciale depositie. In de kuil zijn verder 

Deze kuil is in het vlak hoekig van vorm en meet 
maximaal 2,91 x 1,98 m. In de coupetekening is 
het spoor 1,58 m breed en 42 cm diep. De bo-
dem is licht onregelmatig van vorm.

g) verzameld. Deze aardewerkcontext is uitvoe-
rig beschreven in het aardewerkhoofdstuk (pa-
ragraaf 7.4.4, kuil 26043). Mogelijk gaat het bij 
deze kuil om een speciale depositie, want de 
vele scherven zijn weinig gefragmenteerd en bo-
vendien is een nagenoeg complete pot aange-

geval ouder dan dat uit huis 8068 en kuil 26048, 

kan deze datering worden aangehouden.  
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    Ball, Arnoldussen & Van Hoof 2001, 

20-21. 

Deze depressie ligt in het noordoostelijke deel 
van de opgraving. De ontstaansgeschiedenis van 
de depressie is beschreven in paragraaf 5.3.3. 
Met structuurnummer 26044 wordt de bovenste 

verzameld. Deze aardewerkcontext is uitvoerig 
beschreven in het aardewerkhoofdstuk (para-
graaf 7.4.5, depressie 26044). Hoewel het mees-

n.Chr. tot in de 3e eeuw n.Chr., lijkt het toch wel 
duidelijk om een 3e-eeuwse context te gaan. 
Aanwijzingen hiervoor zijn de terra sigillata-
wrijfschalen Drag. 45, de middelgrote standam-
foren uit de regio ‘Neuwieder Becken-Beneden-

, de late vormtypes binnen het grijze 
-

de waar (Niederbieber 32, Stuart 3), de geverfde 

borden en de scherven metaalglanswaar. Binnen 
het aardewerkspectrum bevindt zich weliswaar 
een oudere component, maar deze kan duidelijk 
als intrusief worden beschouwd, aangezien bij 
dit oudere materiaal de fragmentatie een stuk 
lager ligt en er nauwelijks randen zijn gevonden 
(onder meer handgevormd aardewerk, kurkur-
nen en een kruik in zeepwaar). Zeer opvallend is 
dat er in deze depressie een aantal speciale de-
posities waargenomen kan worden. In de eerste 
plaats zien we een pot Holwerda BG 140-142 in 
reducerende met uitgeslagen bo-

-
dem in oxiderende 

-

grootste groep bestaat uit 26 spijkers. Andere 

-

een bronzen hanger van paardentuig, te dateren 

en een ijzeren sleutel met een bronzen mannen-
kop met baard die de satyr voorstelt 

-

eerder onderzoek door Archol in deze depressie 
ook een wijnzeef en een aardewerken gezichts-
masker gevonden.1288

depressie 26044 (een musketkogel en een 
schroef) zijn waarschijnlijk verkeerd verzameld. 
De combinatie van vondsten vertoont kenmer-
ken van een speciale depositie. Dit gebruik van 
de depressie kan voornamelijk in de 3e eeuw n.
Chr. worden gedateerd.

-
krast om de begrenzing aan te geven; het opper-
vlak binnen de lijnen is 143,42 m2 groot. De 
vondstlaag behoort tot de depressie 26044. 

(1.573 g) verzameld. Het aardewerkspectrum is 
reeds besproken bij depressie 26044.
De metaalvondsten bestaan uit een ijzeren spij-

In een dagrapport wordt daarnaast een loden 
gewicht uit deze vondstlaag vermeld, helaas 
zonder vondstnummer.
Deze vondstlaag kan, net als depressie 26044, 
voornamelijk in de 3e eeuw n.Chr. worden geda-
teerd. 

Er zijn twee kuilen met dit spoornummer gedo-
cumenteerd op een tussenvlak. De noordelijke 

-
rond rechthoekige kuil met afmetingen van 1,42 
x 0,91 m. De sporen zijn niet gecoupeerd.

-
zameld (955 g). Deze aardewerkcontext is uit-
voerig beschreven in het aardewerkhoofdstuk 
(paragraaf 7.4.6, kuil 26046). Er is onder meer 
een complete kom van de zogenoemde ‘Räd-

’ uit de Argonnen van het type Chenet 
-



906
—

    Hübener 1968, Bild 31, 262-263; voor de 

 

Kerckhove 2011, 145; Van Kerckhove 

2005, 33-34; Reigersman-Van Lidth de 

Jeude 2003, 86-87.

kant van de bodem zijn nog resten van radstem-
pelversiering herkenbaar, bestaande uit schuine 

7.71B). Deze versiering behoort tot de vijfde 
groep van Hübener, met een dateringsmarge 
van 330 tot 450 n.Chr.1289 Gezien de goede staat 
van dit luxueuze tafelaardewerk, gaat het bij 
deze kuil met grote waarschijnlijkheid om een 
speciale depositie. 
Kuil 26046 kan in de Laat-Romeinse tijd worden 
gedateerd. 

Deze kuil is in het vlak afgerond rechthoekig van 
vorm en meet 1,62 x 2,18 m. De kuil wordt over-
sneden door spoor 6.2794. In de coupetekening 
is de kuil 1,72 m breed en 32 cm diep en wordt 
oversneden door spoor 6.2882, dat niet in het 
vlak is aangegeven. In de sporenlijst staat een 
aantekening dat het spoor in een cluster van 
sporen ligt die slecht gedocumenteerd zijn.

(3.006 g) verzameld. Deze aardewerkcontext 
wordt uitvoerig besproken in het aardewerk-
hoofdstuk (paragraaf 7.4.4, kuil 26048). Het aar-
dewerkspectrum kan, op basis van de kenmer-
ken van het handgevormde aardewerk en het 
gedraaide Romeinse aardewerk, gedateerd wor-
den in de Claudisch-Neronische periode. 
Kuil 26048 wordt in de Claudisch-Neronische 
periode geplaatst . 

Deze kuil is ovaal van vorm en meet 1,24 x 1,15 
m. In de coupetekening is het spoor 1,25 m 
breed en 20 cm diep. De bodem is relatief vlak.

-
zameld (1.201 g). Deze aardewerkcontext wordt 
uitvoerig besproken in het aardewerkhoofdstuk 

-
-

type 1 en een voetkom van het type Gellep 273, 
-

deponeerd zijn. Dit vermoeden wordt versterkt 
door de versiering die grote gelijkenissen ver-
toont met de met bloed versierde handgevorm-

-
dijk.1290 -
ring is vastgesteld dat zij te maken hebben met 
rituele activiteiten. De depositie van complete 
voetkommen is in De Nielt ook reeds waargeno-
men bij de hutkommen. In de hutkommen be-

drie fragmenten bot en zes stukken natuursteen 

munt is een as, geslagen tussen 388 en 402 n.Chr. 
Kuil 26050 wordt in de Laat-Romeinse tijd geda-
teerd. 

Deze kuil is ovaal van vorm en meet 76 x 55 cm. 
In de coupetekening is het spoor 82 cm breed en 

zijn twee lagen onderscheiden.
-

-
ale depositie. Deze kuil is tevens besproken in 
het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.4.4, kuil 
26052). 

-
dateerd. 

Deze kuil is ovaal van vorm en meet 36 x 28 cm. 
Het spoor is in het tussenvlak waargenomen en 
is niet gecoupeerd.

verzameld (345 g). Deze aardewerkcontext 
wordt uitvoerig besproken in het aardewerk-

depositie die, net zoals bij de hutkommen 9001 
en 9003, in het begin van de 5e eeuw n.Chr. ge-

De enige metaalvondst is een ijzeren spijker 

Kuil 26053 wordt in de Laat-Romeinse tijd geda-
teerd. 
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Deze kuil is ovaal van vorm en meet 1,15 x 0,98 
m. In de coupetekening is het spoor 1,32 m breed 
en 31 cm diep.

-
meld (935 g). Deze aardewerkcontext wordt uit-
voerig besproken in het aardewerkhoofdstuk 

omgeving van Mayen, dateert het aardewerk-
complex in het derde kwart van de 4e eeuw n.
Chr. De metaalvondsten bestaan uit een bronzen 

-

Kuil 26054 kan in het derde kwart van de 4e 
eeuw n.Chr. worden gedateerd. 

E))
Deze kuil bestaat in het vlak uit twee sporen die 
een ruimte van 1,35 x 0,74 m beslaan. In de cou-
petekening is de kuil 1,39 m breed en 24 cm diep.

-
zameld met een totaal gewicht van 1.720 g. Deze 
aardewerkcontext wordt uitvoerig besproken in 
het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
26055). Dit complex dateert, gezien de wand-
dikte, magering en versiering, in de Late Brons-
tijd. De aanwezigheid van (licht) besmeten aar-
dewerk is een indicatie voor een relatief late 
datering binnen deze periode. Dit is in overeen-

-
len, eveneens een kenmerk uit de gevorderde 

-
tijd. Al met al dateert dit complex naar alle waar-
schijnlijkheid aan het eind van de Late Bronstijd. 
Een opvallend verschil met de hiervoor beschre-
ven contexten uit deze periode is dat de meeste 
scherven verbrand zijn gedeponeerd. 
Kuil 26055 dateert op basis van het aardewerk 
uit het eind van de Late Bronstijd. 

Deze kuil is ovaal van vorm en meet 75 x 66 cm. 
Het spoor is in het tussenvlak waargenomen en 

afgebeeld.
-

meld met een totaal gewicht van 1.266 g. Deze 
aardewerkcontext wordt uitvoerig besproken in 
het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
26056). Het aardewerk vertoont geen bijzondere 
kenmerken en kan samen met de verbande leem 
worden gekarakteriseerd als afval. Het vaatwerk 

-
tijd worden gedateerd. 

Deze kuil is ovaal van vorm, 3,65 m breed en 
steekt 1,66 m uit de putwand. Het spoor is in het 
tussenvlak waargenomen en is niet gecoupeerd. 

-
zameld met een totaal gewicht van 1.852 g. Deze 
aardewerkcontext wordt uitvoerig besproken in 
het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 

dus geen coupetekeningen en foto´s beschik-
baar zijn, is de context van dit aardewerkcom-
plex lastig te duiden. Afgaande op de fragmen-
tatie en de aanwezigheid van verbrande 
scherven, kan worden verondersteld dat ook 

-

Deze datering steunt vooral op de Schrägrand-
achtige pot en het grote aandeel glad afgewerk-
te scherven.

-
tijd worden gedateerd. 

Deze kuil is hoekig van vorm en meet maximaal 
1,39 x 1,10m. In de coupetekening is het spoor 97 

bodem.
-
-

derhavige kuil is in het veld geïnterpreteerd als 
haardkuil, waarschijnlijk vooral op basis van de 
grote hoeveelheid verbrande leem. Indien deze 
interpretatie juist is, is het handgevormde vaat-
werk -gezien het feit dat slechts een deel van de 
scherven sporen van verbranding vertoont- pas 
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na het in onbruik raken in de haardkuil terecht 
-

-
teerd. Deze datering is gebaseerd op het veel-
vuldige voorkomen van golfranden en groefver-
siering, alsmede het relatief lage 
besmijtingspercentage. 

Deze kuil is ovaal van vorm en meet 86 x 65 cm. 
In de coupetekening is het spoor 93 cm breed en 
5 cm diep. De bodem van de kuil is vrij vlak.

-
zameld met een totaal gewicht van 2.885 g. Deze 
aardewerkcontext wordt uitvoerig besproken in 
het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
26059). De interpretatie van de aard van dit 
complex wordt bemoeilijkt doordat van de kuil 
alleen de onderkant onaangetast is gebleven bij 
de aanleg van huis 8024. De vlakke bodem van 
de kuil kan een indicatie zijn dat het een silo of 

-
complex oorspronkelijk waarschijnlijk omvang-
rijker geweest. Het aardewerk dateert op basis 
van de magering, het besmijtingspercentage en 

-
tijd. 

-
teerd. 

Deze kuil is ovaal van vorm en meet in het vlak 
1,71 x 1,40 m. In de coupetekening is het spoor 

-
ronde, vrij vlakke bodem.

bot, twee stukken natuursteen, drie stukken ver-
-

stig.
De aardewerkfragmenten hebben een totaal ge-
wicht van 5.865 g. Deze aardewerkcontext wordt 
uitvoerig besproken in het aardewerkhoofdstuk 
(paragraaf 7.3.3, kuil 26060). Het aardewerk be-

Het feit dat de aanwezige keramische objecten, 
net als het vaatwerk, gefragmenteerd zijn, is een 
aanvullend argument voor deze hypothese. Het 
aandeel verbrand aardewerk is echter opvallend 
laag vergeleken met de overige contexten van 
dezelfde aard. De drie scherven uit laag 2 verto-
nen te weinig diagnostische kenmerken voor een 
goede datering. Laag 1 dateert op basis van het 

-
zertijd. Deze datering is gebaseerd op het grote 
aandeel besmeten tonvormen, de kleine compo-

gelijkenissen vertonen met Marne-achtig aarde-
werk.

-
moedelijk een driehoekig plat exemplaar met 
één of meerdere doorboringen. Het fragment 
van het spinklosje (1g) en is erg klein. De weefge-

-

Deze kuil is in het vlak ovaal van vorm en meet 
2,85 x 2,10 m. In de tekening van de coupe is het 
spoor 1,63 m breed en 56 cm diep. De bodem is 
daar afgerond en vrij vlak. 

-
zameld met een totaal gewicht van 1.699 g. Deze 
aardewerkcontext wordt uitvoerig besproken in 
het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
26061). Dit complex is te omschrijven als neder-

-
brand aardewerk. Gezien de relatief vlakke on-
derkant van de kuil, zou deze primair gebruikt 
kunnen zijn als een silo of voorraadkuil. Laag 2 is 
op basis van het aardewerk niet nader te dateren 

-
teert, gezien de aanwezigheid van Marne-aarde-
werk en scherven met minerale magering, in de 

-
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Deze kuil is in het vlak rond-ovaal van vorm en 
meet 1,20 x 1,10 cm. In de coupetekening is het 

in de een vlakke onderzijde. De vulling van het 
spoor is gelaagd; de kuil is op natuurlijke wijze 
opgevuld.

-
zameld met een totaalgewicht van 1.372 g. Deze 
aardewerkcontext wordt uitvoerig besproken in 
het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
26062). Gezien de sterk gelaagde structuur van 

open kuil die in de loop der tijd langzaam is op-
gevuld. Het tijdbestek waarin deze opvulling 

lang dat er een duidelijke ontwikkeling zichtbaar 
is op basis van de algemene aardewerkkenmer-
ken en morfologie. Wel is het complex op basis 
van die kenmerken met een grote mate van ze-

zijn in de kuil twee fragmenten van een kerami-
-

steen, 22 stukken verbrande leem en twee stuk-

Kuil 26062 wordt in de Late Bronstijd gedateerd. 

Deze kuil is in het vlak sterk afgerond driehoekig 
van vorm en meet 68 x 68 cm. In de coupeteke-
ning is het spoor 49 cm breed en 14 cm diep. 
Hoewel kuil 26063 in het vlak spoor 84.13890 
niet raakt, wordt de kuil in de coupe door dit 
spoor oversneden.

-
zameld met een totaal gewicht van 1.719 g. Het 
aardewerk is sterk gefragmenteerd op enkele 

-
-

-
teerd. 

Deze kuil is ovaal van vorm en meet 1,15 x 1,00 
m. Het spoor is tot 28 cm onder vlakniveau inge-

-

zameld met een totaal gewicht van 1.385 g. Deze 
aardewerkcontext wordt uitvoerig besproken in 
het aardewerkhoofdstuk (paragraaf 7.3.3, kuil 
26064). De assemblage bestaat waarschijnlijk uit 

de scherven is erg verweerd en is mogelijk af-
komstig van het loopvlak. Het aardewerk dateert 

-
teerd. 

Deze structuur omvat een aardewerkconcentra-
tie. In de coupe was geen spoor herkenbaar. De 
uitgegraven grond is gezeefd. 

-
werkfragmenten verzameld met een totaal ge-
wicht van 3.984g. Deze aardewerkcontext wordt 
uitvoerig besproken in het aardewerkhoofdstuk 
(paragraaf 7.3.3, kuil 26065). De assemblage om-

-
dere functie dan opslag denkbaar is. Dit zou 
kunnen duiden op restanten van een voorraad-
kuil. Het grote aandeel verbrand aardewerk lijkt 

-
komstig uit een afvalkuil. Het aardewerk dateert, 
op basis van de voorkomende potvormen, ma-

-

S9.2169)
Deze cluster bestaat uit drie kuilen met een don-
kerbruine, humeuze vulling en een ronde bo-
dem. De kuilen zijn respectievelijk tot 16 en 24 
cm onder het vlakniveau ingegraven.

verzameld. Drie grote scherven dateren, gezien 
de grote wanddikte en grove steengruismage-
ring, in de Midden-Bronstijd. Het resterende 
gruis vertoont dezelfde kleur en structuur en da-
teert eveneens in deze periode. 
Kuilencluster 19001 wordt in de Midden-Brons-
tijd gedateerd. 
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onderzoek
Bij de aanleg van een tweede vlak in werkput 3, 
bedoeld om sporen van huis 8007 op te sporen, 
werd in het noorden van deze werkput een (sub)

is gecoupeerd in de hoop een waterput aan te 

werd achter de coupelijn inderdaad een gemet-
selde waterput ontdekt.
kuil

-

lagen waargenomen; de betekenis daarvan en 
de relatie met de put zijn echter onduidelijk. In 
het vlak achter de coupelijn is op de foto’s een 
concentratie bakstenen in een ronde vorm te 
zien.  
constructie
De waterput is opgemetseld uit taps toelopende 
bakstenen. De binnendiameter is 1,15 en de bui-

fundering gehad, door wateroverlast kon de 
vorm daarvan echter niet worden vastgesteld. 
De diepte onder het derde vlak kan enkel ge-
schat worden door de lagen te tellen op de fo-

-
ben.

-

datering
Waterput 7001 wordt in de Late Middeleeuwen 

-
telijke deel van het onderzoeksgebied gerecon-
strueerd is naar aanleiding van de aanwezige 
verstoringen (zie paragraaf 6.5.10, hoofd- en bij-
gebouwen).

onderzoek

noorden van de opgraving, 14 m westzuidwest 
van waterput 7010. De eerste poging de put te 
couperen is mislukt door opkomend grondwa-
ter. De tweede poging, een half jaar later, mis-
lukte om dezelfde reden. 
kuil

-
genomen met een diameter van 2 tot 2,25 m.
constructie

ronde vorm. De diameter van de houten con-
structie is 1 m. Door het opkomend grondwater 

-

is daardoor niet duidelijk.
datering

uit tonnen komen vanaf de Romeinse tijd voor. 
Gezien de ligging in het noordelijk deel van het 
onderzoeksgebied, en het ontbreken van water-

7002 waarschijnlijk in de Romeinse tijd.

onderzoek

-
zoeksgebied. Het couperen van de put is ge-
staakt vanwege opkomend grondwater.
kuil

-
genomen met een diameter van 3,95 tot 4,25 m. 

kuil had hier nog een diameter van 2,35 tot 2,5 
m.
constructie

niveau is een vierkante verkleuring waargeno-
men die waarschijnlijk de vorm van de bekisting 

Boven de waterput is een grote nazak waarge-
nomen. Na het in onbruik raken, is de waterput 
op natuurlijke wijze opgevuld.
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-

is uitvoerig besproken in het aardewerkhoofd-
stuk (paragraaf 7.4.5, waterput 7003). Het be-

-

De metaalvondsten bestaan uit zes spijkers 

datering

met name in de Romeinse tijd voor. Het aarde-

onderzoek

werkput 93.
kuil

bodem is vlak.
constructie
niet aanwezig.

De kuil is opgevuld geraakt met zand uit de 
stuifzandlaag, dit is de reden dat de waterkuil 
binnen deze laag niet zichtbaar was.

-

datering
Waterkuil 7005 kan niet nader gedateerd wor-

onderzoek

werkput 91. In een later stadium is de kuil op-
nieuw opgezocht om nog eens te zoeken naar 
een bekisting. 
kuil

-
-

ter van 1,6 m. De kuil is 1,4 m diep, gemeten van-

constructie
Niet aanwezig.

De kuil is op natuurlijke wijze opgevuld geraakt.

-

zijn vergruisd en relatief slecht geconserveerd. 

de Bronstijd verzameld. In laag 1 is een beter be-

Deze scherf is reducerend gebakken en voorzien 
van ronde indrukken opgevuld met incrustatie-
pasta. 
datering

-

onderzoek
Deze waterput is op vlak 1 van werkput 68 her-
kend en ligt op ca. 14 m van waterput 7002. In de 
coupe vanaf vlak 1 kon het spoor niet onder-

duidelijker af. De coupe is echter na 40 cm ge-
staakt vanwege opkomend grondwater.
kuil

formaat van 1,6 x 1,5 m.
constructie
Er zijn geen gegevens over de constructie.
datering
Waterput 7010 werd in het veld als recent gezien 
vanwege de vondst van baksteen met cement. 
In plaats van cement blijkt het echter om zand-

geconserveerd stuk tegula zijn. Er zijn geen an-

ten opzichte van waterput 7002, dateert de wa-
terput 7010 waarschijnlijk in de Romeinse tijd.
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onderzoek
Deze waterput werd in werkput 87 oorspronke-
lijk als rioolput geïnterpreteerd, waarschijnlijk 
vanwege de stank. 
kuil

coupetekening blijkt de kuil een diameter van 
141 cm te hebben.
constructie
De put is opgemetseld in baksteen, de binnen-
omtrek is 57 cm en de buitenomtrek 82 cm. Er 
zijn tot de bodem (1,90 m onder het vlak) 26 la-
gen bewaard gebleven. Er was geen gemetselde 
bodem aanwezig.

De waterput is secundair gebruikt als afvalput

datering

het waterput 7011 in de 20e eeuw n.Chr. 

23.7  Afscheidingen

Deze erfgreppel is in het veld herkend. Restan-
ten van de greppel zijn vanaf de noordelijke 
grens tot de zuidelijke grens over een afstand 
van 115 m te volgen. De ligging ten opzichte van 
huizen 8027, 8029, 8030 en 8031dateert de grep-

tijd.
De maximale waargenomen diepte van de spo-
ren is 31 cm onder het vlakniveau. In enkele cou-
pes zijn heringravingen zichtbaar die waarschijn-
lijk met het onderhoud te maken hebben. De 
greppel wordt oversneden door hutkom 9006. 
Waarschijnlijk is de greppel na het verlaten van 
huis 8027, omstreeks 260 n.Chr., in onbruik ge-
raakt.

gedraaide scherven is al het aardewerk te om-

-

greppel wordt gerekend tot de herstructurering 
van de erven, die omstreeks het midden van de 

waarschijnlijk in gebruik tot 260 n.Chr.

rand van het onderzoeksgebied, waren bedoeld 
om de vindplaats in deze richting te begrenzen. 
In dagrapport wordt de mogelijkheid geopperd 
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-
nen gaan.

te onderzoeken is werkput 133 aangelegd. De 
greppel is hier over een lengte van 21,50 m waar-
genomen, wat de minimale lengte op 98,50 m 
bracht. De mogelijkheid bestond dat de greppel 
aan het westelijke uiteinde in noordelijke rich-

-
-

echter niet waargenomen. Het is niet bekend 
waarom de greppel in oostelijke richting niet on-
derzocht is.
De greppel is vanaf vlakniveau maximaal 38 cm 

maken, aan de zuidelijke zijde is de greppel ver-
stoord.

-
-

gedraaide component bestaat uit vijf sterk ver-
weerde scherven van ruwwandig aardewerk uit 
de Romeinse tijd die niet verder te determineren 
zijn. De enige metaalvondst is een ijzeren spijker 

Het is verleidelijk de greppel in verband te bren-
gen met de bewoning in de Romeinse tijd. Het 
geringe aantal vondsten is dan wel opmerkelijk. 
Als de greppel gefunctioneerd zou hebben tij-
dens de bewoning in de Romeinse tijd, zou er, 
gezien het hoogteverschil, door hellingprocessen 
veel meer materiaal in terecht zijn gekomen.
Wat opvalt is dat de greppel evenwijdig loopt 
aan de bermgreppels van de weg naar Den Drul, 
die 16 m noordelijker zijn waargenomen. Deze 
afstand is te groot om greppel 14002 als onder-
deel van deze bermgreppels te beschouwen. Het 
is waarschijnlijker dat de greppel onderdeel is 
geweest van de dijken die tussen 1820 en 
1827/1828 zijn opgeworpen rondom de Hees-
wijkse Kampen en De Nielt (zie paragraaf 5.3.1).

waargenomen. De westnoordwest-oostzuidoost 
-

nimaal 45,00 m en volgt de zuidelijke grens van 

de noordelijke rivierduin. De greppel is maxi-
maal tot 55 cm onder het vlakniveau ingegraven.

deel uit sterk vergruisd handgevormd aardewerk 

-
ben echter beduidend grotere afmetingen en zijn 
beter geconserveerd. Deze scherven dateren in 

terecht gekomen in de greppel; zij kunnen dan 
ook worden geïnterpreteerd als opspit. De rest-

randscherf van een ruwwandige pot van het type 

drie scherven gladwandig aardewerk. Deze aar-
dewerkcategorieën hebben een relatief lange 
doorlooptijd en kunnen niet nauwkeuriger wor-
den gedateerd dan in de 2e eeuw n.Chr.
De greppel hoort waarschijnlijk bij het erf (erf 2) 
dat tot in de 2e eeuw n.Chr. op het noordelijke 

Deze greppel loopt van noord naar zuid langs de 
oostelijke rand van het westelijke rivierduin en is 
minimaal 76 m lang. In werkput 36 is de greppel 
op een hoger niveau waargenomen dan de spo-
ren van bijgebouwen 9056 en 9057. Naar het 
noorden, in werkput 37, lijkt de greppel in het 
vlak de wandgreppel van huis 8057 te oversnij-
den. Hoewel er helaas geen coupetekening van 
deze oversnijding bestaat, wordt in de sporen-
lijst wel opgemerkt dat de erfgreppel de wand-
greppel oversnijdt. De maximaal waargenomen 
diepte is 11 cm.
De richting van erfgreppel 14004 komt overeen 
met die van het zuidelijke deel van erfgreppel 
14005. Waarschijnlijk kan erfgreppel 14004 wor-
den beschouwd als de oostelijke tegenhanger 
van de erfgreppels 14005/14006 en dateert deze 
daarmee in de Late Middeleeuwen.

-
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vergruisd en bovendien verbrand. De gedraaide 
scherven kunnen niet nauwkeuriger gedateerd 
worden dan in de Romeinse tijd. Het aardewerk 
kan wellicht als opspit geïnterpreteerd worden.
Erfgreppel 14004 dateert waarschijnlijk in de 
Late Middeleeuwen. 

8013 buigt de greppel om richting het westen om 
na weer 22 m weer richting het noordnoordoos-
ten te buigen voor nog eens ca. 23 m. De maxi-
male waargenomen diepte van de erfgreppel is 
32 cm.

zijn sterk vergruisd en dateren in de Bronstijd en 

dateert gezien het schuurpapierachtige baksel in 
-

draaide aardewerk bestaat uit een fragment van 
-

nauwkeuriger gedateerd worden dan in de Ro-
meinse tijd. Daarnaast is er een scherf steengoed 

-
bruiksperiode van deze erfgreppel kan worden 
gerekend. 
Erfgreppel 14005 ligt deels rond huis 8013 en da-
teert daarmee in de Late Middeleeuwen. Het ou-
dere aardewerk kan als opspit geïnterpreteerd 
worden.

Deze erfgreppel ligt min of meer in het verleng-
de van erfgreppel 14005, is gebogen van vorm 

vlakken waarop erfgreppels 14005 en 14006 zijn 
waargenomen nagenoeg dezelfde hoogte ten 

-
pels in het vlak niet aan. Waarschijnlijk gaat het 
desondanks om dezelfde greppel, gedateerd in 
de Late Middeleeuwen.

-

-

zertijd. Een scherf van ruwwandig aardewerk 

dan in de Romeinse tijd. Het aardewerk kan als 
opspit geïnterpreteerd worden.
Erfgreppel 14006 dateert waarschijnlijk uit de 
Late Middeleeuwen. 

Het noordelijke deel van palissade 18001 is in 
werkput 16 herkend en het vervolg in werkput 
135. Het vlak lag in werkput 135 ca. 15 cm lager, 
zodat in werkput 16 nog een tweede vlak is aan-
gelegd. Helaas is de palissade daar niet waarge-
nomen.
De palissade, bestaande uit dicht opeen gestelde 
palen, ligt tegen huis 8042 aan en buigt aan de 
zuidelijke zijde van dat huis om. De oostelijke 

een lengte van 13,30 m. De palen zijn tot maxi-
maal 32 cm onder het vlakniveau ingegraven.

-
gruisd en zijn niet nader te dateren dan in de pe-

-

-
ger kunnen worden gedateerd dan in de Ro-
meinse tijd.
De palissade maakt waarschijnlijk onderdeel uit 
van een veekraal behorend bij huis 8042 en da-

voor deze palissade.

Deze palissade is in werkput 16 als wandgreppel 
van een huis geïnterpreteerd. 
De palissade ligt aan de westzijde van palissade 
18001 en is tot 28 onder vlakniveau ingegraven. 
De ligging, vlak binnen palissade 18001, maakt 
het waarschijnlijk dat het om een reparatie van 
palissade 18001 gaat.

sterk gefragmenteerde handgevormde scherven 

reparatie van palissade 18001 dateert de struc-
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kan wellicht als opspit geïnterpreteerd worden. 

Deze palenrij loopt ten noorden van de waarge-
nomen bermgreppels van een weg uit de Nieu-

-

aantal sporen is gecoupeerd en bleek tot een 
diepte tussen de 50 en 100 cm onder het 
vlakniveau te zijn ingegraven. De palenrij is frag-
mentarisch langs de gehele zuidelijke grens van 
het onderzoeksgebied te volgen. In het oosten 
hebben de sporen een tussenafstand van ca. 3 m 
en in het westen ca. 5 m. Dit houdt mogelijk ver-
band met de verschillende percelen waarop de 
palenrij stond.

Het handgevormde aardewerk bestaat uit der-
tien sterk vergruisde scherven uit de Bronstijd en 

-

-
dateerd worden dan in de Romeinse tijd.
Waarschijnlijk zijn deze sporen de restanten van 

Nielt. De afstanden tussen de palen wijzen op 

-
teerd.

Deze palissade is na het veldwerk op de tekenta-
fel herkend. De structuur bestaat uit vier paal-
kuilen met een tussenafstand van 3,10 m. Het is 
mogelijk dat de palissade in noordoostelijke 
richting door loopt; de vele aanwezige sporen 
maken een reconstructie echter lastig.

zestien handgevormde aardewerkfragmenten 
-

een tonvormige pot met zeer zware besmijting 

Gezien de ligging op het zuidoostelijke rivierduin 

Deze staakgatenrij is oorspronkelijk aangetrof-
fen op vlak 3 in het noorden van werkput 93, tij-
dens het onderzoek in 2006. Het vervolg van de 
staakgatenrij is ten oosten en westen van het 

-
derzoek in 2010. In totaal is de rij 16 m lang en 
telt deze 42 staakgaten. De rij volgt de rand van 
de uitgeblazen noordelijke depressie. De staak-
gaten zijn opgevuld geraakt met het bovenlig-
gende stuifzand; dit dateert deze staakgatenrij 

23.82A))
Deze kringgreppel is tijdens het vooronderzoek 
herkend en geïnterpreteerd als mogelijk grafmo-
nument.1291

2006 is de kringgreppel in zijn geheel vrijgelegd, 

waarin echter geen structuur valt te herkennen. 

duidelijk.
De greppel is onregelmatig van vorm, afgerond 

-
rapporten komt naar voren dat het spoor in de 
coupes niet altijd even duidelijk zichtbaar was. 
De kringreppel wordt oversneden door huis 
8008 dat tussen 60 en 130 n.Chr. gedateerd is.

complex bestaat uit gruis uit de periode Brons-

-

Als deze scherf als opspit wordt beschouwd da-
teert de kringgreppel waarschijnlijk in de Late 

valt echter niet uit te sluiten.

Deze kringgreppel is herkend in het zuiden van 
werkput 51. De greppel verloopt in een halve cir-

van deze herkende greppel ligt een onregelmatig     Ball, Arnoldussen & Van Hoof 2001, 16.
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    Hiddink 2003, 23.

spoor dat in het veld als natuurlijk is geïnterpre-
-

van handgevormd aardewerk verzameld. Dit 
materiaal is niet nader te dateren dan tussen de 

-

hand liggend, het valt echter niet uit te sluiten 
dat de kringgreppel ouder of jonger is.

23.8   Graven

Dit graf is in het veld herkend en als zodanig be-
handeld; de uitgegraven grond is gezeefd en de 
coupe is op schaal 1:10 getekend. Buiten 220 g 
verbrand bot zijn er geen vondsten uit het spoor 

In het vlak is het spoor ovaal van vorm en meet 

spoor 41 cm breed is en 31 cm diep. De vullingen 
liggen westelijker dan in het vlak was waargeno-
men.
De bovenste vulling is bruin van kleur, de onder-

-
cumentatie wordt niet duidelijk of er sprake is 
van een apart crematierestendepot of dat de kuil 
enkel is opgevuld met verbrandingsresten. In de 
typologie van Hiddink behoort het graf tot ofwel 
het type B, ofwel tot het type C.1292

Het graf kan op basis van het vondstmateriaal 
niet gedateerd worden. De graven van De Nielt 
zijn vergelijkbaar met die van De Heeswijkse 
Kampen, waarvan één exemplaar in de Midden-

-

graven van De Nielt.

diameter van ca. 23 cm. In de coupe bleek dat de 
insteek ook bewaard was gebleven; het spoor is 
daar 67 cm breed en 12 cm diep. Het graf behoort 

S14060

S14059

S14073

S2313

S2314

S2666

S2300

A

B

A kringgreppel 24001; B kringgreppel 24002.
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    Hiddink 2003, 23.

    Loonen et al. 2007, 66.

    Hiddink 2003, 23.

tot het type A in de typologie van Hiddink; een 
graf met enkel een crematierestendepot.1293

Buiten de 89 g crematieresten zijn er geen vond-
-

port wordt gesproken over een concentratie aar-

1294 -
tie blijkt echter dat dit aardewerk op een afstand 

-
tie tussen het graf en het aardewerk is niet aan-
toonbaar. Buiten materiaal uit de Bronstijd en 

-
ment van een standamfoor uit de Romeinse tijd.
Het graf kan op basis van het vondstmateriaal 
niet gedateerd worden. De graven van De Nielt 
zijn vergelijkbaar met die van De Heeswijkse 

-

deze reden wordt een datering in de Midden- of 

De Nielt.

het zeven van de gehele vulling wordt een inter-
-

staan. 
Het spoor is in het vlak rechthoekig van vorm en 
meet 88 x 86 cm. In de coupetekening is het 
spoor 112 cm breed en 49 cm diep. De bovenste 
vulling is lichtbruin van kleur en bevat geen 
vondstmateriaal. De onderste vulling is donker-
bruin tot zwart van kleur en hieruit zijn, naast de 
crematieresten, twee aardewerkfragmenten, 59 
stukken natuursteen (waaronder een fragment 
van een wetsteen) en 29 stukken vuursteen af-
komstig. Gezien de hoeveelheid verbrand men-
selijk bot (205 g) moet het spoor wel als graf ge-
interpreteerd worden. 

sprake is van een apart crematierestendepot of 
dat de kuil enkel is opgevuld met verbrandings-
resten. In de typologie van Hiddink behoort graf 
1012 tot het type B of C.1295

De aardewerkfragmenten dateren in de Late 
-

ten zijn geheel verbrand. Waarschijnlijk zijn de 

scherven bij de crematie toevallig verbrand ge-
-

ring . Het graf kan op basis van het 
vondstmateriaal niet gedateerd worden. De gra-
ven van De Nielt zijn vergelijkbaar met die van 
De Heeswijkse Kampen, waarvan één in de Mid-

de graven van De Nielt.

23.9  Baksteenovens

werkput 10. De oven bestaat uit een grote kuil 
van minimaal 5 x 10 m, met zowel aan de west-
zijde als op de middellijn van de kuil twee rijen 
van drie evenwijdige sporen met een diepte van 

-
hoekige kuil met afgeronde hoeken en een 
zwarte binnenvulling. De kuil bestaat tenminste 
uit twee duidelijk gescheiden lagen, zo blijkt uit 

cm dik) is donkerroodbruin gekleurd en is sterk 
verhit geweest. De sporen tezamen zijn in het 
veld geïnterpreteerd als een proto-industriële 
baksteenoven. De uitstulpingen van de kuil zijn 
mogelijk restanten van stookgangen.

bouwmateriaal en drie stukken natuursteen ver-
zameld. Het bouwmateriaal is door de hoge 

kunnen zowel van bakstenen als Romeinse tegu-

-
-

sterk gefragmenteerde scherven die gezien de 
magering en het harde baksel in ieder geval na de 

eveneens sterk gefragmenteerde scherven uit de 
Romeinse tijd, namelijk zeven fragmenten ruw-
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Het aardewerk kan geen bijdrage leveren aan de 
datering van deze structuur. Wel wordt in het 
dagrapport van 10 maart 2006 een scherf van 
een middeleeuwse kogelpot uit de vulling van de 
oven genoemd. Bij de analyse van het aardewerk 
is deze scherf echter niet teruggevonden.

oven 27003 is zichtbaar dat de oven afgedekt 
wordt door het pseudo-esdek waarin ter plaatse 

-
gezet (zie paragraaf 5.3.2).
De ligging van oven 27001 ten opzichte van de 
erfgreppels 14004, 14005 en 14006 doet ver-
moeden dat deze greppels bij de aanleg van 
ovens 27001 en 27003 nog in gebruik, of tenmin-

-
den op basis van de ligging in de 15e eeuw geda-
teerd; een datering in de 16de eeuw is echter niet 
uit te sluiten.

hoeken, een oranjeachtige binnenvulling 
(S8.514) en meet 8,5 x 6 m. Bij deze oven zijn 

hetzij stook- dan wel stapelgangen.1296

binnen de oven geen plaveisel aanwezig, zoals 
bij de veldovens van de Heeswijkse Kampen.1297 
Mogelijk zijn de resten hiervan opgenomen in 
het pseudo-esdek. 

-
dingsmateriaal, zoals een as- of houtskoollaag, 

de binnenvulling dat de grond sterk verhit is ge-
weest. 
Aan de zuidelijke rand van het spoor was nog 

Dit muurwerk was ondermeer nodig om de te 
bakken stenen van de buitenlucht af te sluiten. 
De baksteenformaten van deze muur bedragen 
ca. 28 x 13,5 x 5 cm (l x b x h) en kunnen daarmee 
tot de kloostermoppen worden gerekend.

-
bale datering tussen 1300 en 1500 worden be-

1
2

S14334

1

2

1

2

S14025

S14214

1007

1008

1012

A

B

C

1

1

1 2

   Vergelijk baksteenoven 1 uit Zeebrugge; 

    Ball, Arnoldussen & Van Hoof 2001, 

33-34.
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-
nen hebben namelijk reeds een 

eeuw werd het gebruikelijker om bakstenen met 
de verhouding 4:2:1 te bakken. 

ten oosten van oven 27001. Het spoor bestond 
uit een grote kuil van 12 x 6 m en is als het ware 
een spiegelbeeld van oven 27001. In tegenstel-
ling tot oven 27001 zijn er in deze oven mogelijk 
wel resten van stapelgangen te duiden; langge-
rekte oranje gekleurde banen die zich in de bin-

dan tussen deze stapelgangen hebben gelegen 
en zijn door het verbrande materiaal donker ge-

net als bij oven 27001, aan de buitenzijde een 
drietal paalkuilen, dit maal echter aan de oost-
zijde van de oven.

-

sterk gefragmenteerd en dateert waarschijnlijk 
in de Romeinse tijd. Het overige aardewerk be-

in ruwwandig aardewerk (1 g) en een sterk ver-
weerde randscherf van een wrijfschaal van het 
type Stuart 149. 

gedraaide scherven kan worden aangenomen 
dat het aardewerk gedurende een lange periode 

worden gekarakteriseerd als zwerfafval. Het aar-
dewerk kan geen bijdrage leveren aan de date-
ring van deze structuur.
De overige vondsten bestaan uit 37 stukken na-
tuursteen en elf stukken verbrande leem.
De ligging ten opzichte van oven 27001 doet ge-
lijktijdigheid of directe opvolging vermoeden. 

beide gedateerd in de 15e eeuw, waarbij een da-
tering in de 16de eeuw niet is uitgesloten.
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hoofdperiode deelperiode subperiode begin einde

Mesolithicum   8800 v.Chr.  4900 v.Chr.
 

 Midden-Mesolithicum  7100 v.Chr. 6450 v.Chr.
 Laat-Mesolithicum  6450 v.Chr. 4900 v.Chr.

Neolithicum   5300 v.Chr.  2000 v.Chr.

 Midden-Neolithicum  4200 v.Chr. 2500 v.Chr
  Midden-Neolithicum A 4200 v.Chr. 3400 v.Chr.
  Midden-Neolithicum B 3400 v.Chr. 2900 v.Chr.
 Laat-Neolithicum  2900 v.Chr.  2000 v.Chr.
  Laat-Neolithicum A 2900 v.Chr. 2500 v.Chr.
  Laat-Neolithicum B 2500 v.Chr. 2000 v.Chr.

Bronstijd   2000 v.Chr.  775 v.Chr.

 Midden-Bronstijd  1800 v.Chr.  1100 v.Chr.
  Midden-Bronstijd A 1800 v.Chr.  1500 v.Chr. 
  Midden-Bronstijd B 1500 v.Chr.  1100 v.Chr.
 Late Bronstijd  1050 v.Chr. 775 v.Chr.

Romeinse tijd   12 v.Chr.  450 n.Chr.

 Midden-Romeinse tijd  70 n.Chr.  270 n.Chr. 
  Midden-Romeinse tijd A 70 n.Chr.  150 n.Chr.
  Midden-Romeinse tijd B 150 n.Chr.  270 n.Chr. 
 Laat-Romeinse tijd  270 n.Chr.  450 n.Chr. 

Middeleeuwen   450 n.Chr.  1500 n.Chr.

 Late Middeleeuwen  1300 n.Chr.  1500 n.Chr.

Bijlage 1 Overzicht van archeologische 

    perioden 
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Inleiding

-
gen ten behoeve van bodemmicromorfologisch 

de opgraving Cuijk-De Nielt. Hier is op een duin-
-

van niet duidelijk is of het om een cultuurlaag 
gaat. Het bodemmicromorfologisch onderzoek 
had tot doel om hierover duidelijkheid over te 

Bemonstering en verwerking

135, 144 en 145 het traject tussen 2 en 47 cm be-
neden de top van de pollenbak bemonsterd. In 
het totaal zijn negen slijpplaatmonsters van 15 
cm hoogte verzameld. Deze zijn per drie in één 
slijpplaatbak geplaatst van 15 cm hoogte en 8 
cm breedte. De monsters zijn vervolgens kli-
maatsgedroogd en daarna geïmpregneerd met 
een kleurloze onverzadigde polyesteroplossing. 
Na verdamping van het grootste gedeelte van de 
aceton uit deze oplossing zijn de monsters ver-
hard. De slijpplaten van 15 x 8 cm met een dikte 
van 25 m zijn gemaakt uit de kern van de ver-
harde blokken, om verstoringen zoveel mogelijk 
uit te sluiten. De preparatiemethode is beschre-

Analyse

De analyse is uitgevoerd door R.Exaltus, bodem-
-

den in september 2012. De slijpplaat is geanaly-
seerd met een polarisatie lichtmicroscoop met 
vergrotingen tot 200 x.  Bij de analyse is gebruik 
gemaakt van de hiervoor gangbare handboeken 
(Bullock 1985, Courty  1989). 

Leeswijzer

In de analyseresultaten zijn achtereenvolgens 
van de monsters uit de beide pollenbakken de 
analyseresultaten beschreven en schematisch 

verschijnselen geïnterpreteerd.

Vraagstelling

Naar aanleiding tot de resultaten van de opgra-

voor het micromorfologisch onderzoek gefor-
muleerd:

-Hoe kunnen de verschillende lagen micromor-
fologisch, lithologisch, bodemkundig en eventu-
eel archeologisch beschreven worden?
-Wat is de genese van de lagen? Hoe verhoudt 
zich deze genese tot die van boven- en onderlig-

82 de resten te zijn van een begraven en geëro-

duintop. Kan dit op basis van de micromorfolo-
gie worden onderschreven en hoe kan dit bo-

-De Ab horizont (laag 83) van bovengenoemd 

worden?

en afgedekt door de lagen 81, 74, 69, 68, 67 (=8) 
en 7. Welke processen hebben hier een rol ge-
speeld? Meerdere bruine en gebleekte lagen 
wisselen zich af in bovengenoemde lagen (met 
uitzondering van laag 7). Zijn dit resten (afge-

-
cessen verantwoordelijk voor?

dunne bruine banden te herkennen, die vaak iets 
siltiger en humeuzer lijken te zijn. Is er op basis 
van de micromorfologie iets te zeggen over de 
ontstaanswijze ervan?
-Laag 67 (=8) lijkt op bijgeleverde foto´s gelijk te 
zijn aan laag 7. In het veld echter was hier en 
daar te zien dat laag 67 oorspronkelijk een laag 
is geweest die sterk lijkt op de eronder liggende 
laag 68, maar waar zoveel zand van laag 7 is bij-
gemengd dat de laag sterk is gaan lijken op laag 
7. Laag 7 wordt geïnterpreteerd als een eolisch 
pakket dat is afgezet in de depressie. In laag 7 
zijn macroscopisch geen sedimentaire structuren 
herkend en lijkt daarom snel te zijn afgezet. Wat 

Bijlage 3  Rapportage van het bodemmicro-

morfologisch onderzoek 

R.Exaltus (EGM)
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is de oorzaak van de  vermenging van laag 7 in 
-

den vanuit laag 7 (zoals deze nu is waargeno-
men, tot meer dan een meter dik), of is laag 7 
toch in meerdere fasen opgestoven? 
-Kan er op basis van de resultaten iets gezegd 
worden over het direct omliggende landschap 
en de omstandigheden waarin het ontstond? 
Bijvoorbeeld, wat impliceert de sterke uitloging 
van verschillende lagen met betrekking tot de 

zegt de aard van het pakket stuifzand (laag 7) 
iets over de toestand van het rivierduin ten tijde 
van het ontstaan van de laag?
Analyseresultaten

Pollenbak 135 2-7cm –top pollenbak; laag 7

Grondmassa
Matig- tot zeer grof zand. De zandkorrels zijn 
overwegend sterk afgerond en hebben gemid-
deld twee á drie raakpunten met naastliggende 
korrels.

zeer dun huidje van (5 micron) van ijzerhoudend 

de zandkorrels is opgevuld met ijzerhoudend 

In deze laag zijn geen andere sporen van biotur-

graafgang.

-

Pollenbak 135 7- 283 cm –top pollenbak;  

laag 67

Grondmassa
Matig- tot zeer grof zand. De zandkorrels zijn 
overwegend sterk afgerond en hebben gemid-
deld twee á drie raakpunten met naastliggende 
korrels.

zeer dun en onvolledig huidje (5 micron) van ij-

van de ruimten tussen de zandkorrels is opge-

In deze laag zijn geen andere sporen van biotur-

graafgang.

houtskooldeeltje van zandkorrelformaat aange-

Pollenbak 135 28- 47 cm –top pollenbak;  

laag 68

Grondmassa
Matig- tot zeer grof zand. De zandkorrels zijn 
overwegend sterk afgerond en hebben gemid-
deld drie raakpunten met naastliggende korrels.

aaneengesloten huidje (10 micron) van ijzerhou-

het ware met elkaar verbonden door cappings 

intergranulaire ruimte geheel opgevuld met ij-

ruimten tussen de zandkorrels is opgevuld met 

dergelijke concentraties, dunne, horizontaal lig-
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gende bandjes. De hoeveelheid ijzerhoudend 
-

delijk toe. 

In deze laag zijn geen andere sporen van biotur-

graafgang.

houtskooldeeltjes van zandkorrelformaat aan-
-

relformaat. De grootste houtskooldeeltjes me-
ten echter ongeveer 1mm in diameter.

Pollenbak 144 2-12cm –top pollenbak;  

laag  68

Grondmassa
Matig- tot zeer grof zand. De zandkorrels zijn 
overwegend sterk afgerond en hebben gemid-
deld drie raakpunten met naastliggende korrels.

n

aaneengesloten huidje (10 micron) van ijzerhou-

het ware met elkaar verbonden door cappings 

intergranulaire ruimte geheel opgevuld met ij-

ruimten tussen de zandkorrels is opgevuld met 

dergelijke concentraties, dunne, horizontaal lig-
gende bandjes. De hoeveelheid ijzerhoudend 

-
delijk toe. 

In deze laag zijn geen andere sporen van biotur-

graafgang.

houtskooldeeltjes van zandkorrelformaat aan-

-
relformaat. De grootste houtskooldeeltjes me-
ten echter ongeveer 1mm in diameter.

Pollenbak 144 12-25cm –top pollenbak;  

laag 74

Grondmassa
Matig- tot zeer grof zand. De zandkorrels zijn 
overwegend sterk afgerond en hebben gemid-
deld drie raakpunten met naastliggende korrels.

aaneengesloten huidje (10 micron) van ijzerhou-

het ware met elkaar verbonden door cappings 

de ruimten tussen de zandkorrels is opgevuld 

intergranulaire ruimten geheel opgevuld met 

Naast onopgevulde graafgangen zijn in deze laag 
hier en daar kleine ophopingen van bolvormige 
uitwerpselen (moderhumus) voor die een dia-
meter hebben van enkele tientallen micron. 

een enkel houtskooldeeltje van zandkorrelfor-

Pollenbak 144 25-35cm –top pollenbak;  

laag 81

Grondmassa
Matig- tot zeer grof zand. De zandkorrels zijn 
overwegend sterk afgerond en hebben gemid-
deld drie raakpunten met naastliggende korrels.

aaneengesloten huidje (10 micron) van ijzerhou-
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het ware met elkaar verbonden door cappings 

de ruimten tussen de zandkorrels is opgevuld 

intergranulaire ruimten geheel opgevuld met 

In deze laag zijn geen andere sporen van biotur-

graafgang.

-
tig houtskooldeeltje voor. Die een diameter heb-
ben van maximaal enkele millimeters. 

Pollenbak 144, 35-47cm –top pollenbak 

en pollenbak 145, 2-17cm –top pollenbak;  

laag 83

Grondmassa
Matig- tot zeer grof zand. De zandkorrels zijn 
overwegend sterk afgerond en hebben gemid-
deld twee raakpunten met naastliggende kor-
rels.

De korrels worden nauwelijks omsloten door 

deze al aanwezig zijn, zijn deze zeer dun (5 mi-

verspreid door de grondmassa voor zijn hier en 
daar  cappings -

zandkorrels is opgevuld met ijzerhoudend stof-

In deze laag zijn geen andere sporen van biotur-

graafgang.

houtskooldeeltje voor. Deze meten maximaal 
ongeveer een centimeter in diameter. De meeste 
hebben echter een diameter van maximaal en-

-

tjes vertonen een sterke mate van fragmentatie 
waarbij de afzonderlijke deeltjes als de stukjes 
van een uiteenvallende puzzel, naast elkaar lig-
gen. Naar beneden toe is gen afname zichtbaar 
van de hoeveelheid en de grote van de houts-
kooldeeltjes.

Pollenbak 145, 17-40cm –top pollenbak;  

laag 79

Grondmassa
Zeer zwak kleiig, matig- tot zeer grof zand. De 
zandkorrels zijn overwegend sterk afgerond en 
hebben gemiddeld drie raakpunten met naast-
liggende korrels. De kleiigheid wordt veroor-
zaakt door de verspreide aanwezigheid van op-
hopingen tussen en op de zandkorrels van kleine 
concentraties siltige klei en neemt naar onder 
toe, enigszins toe. Hier en daar vormen derge-
lijke concentraties, dunne, horizontaal liggende 
bandjes.

De korrels worden nauwelijks omsloten door 

deze al aanwezig zijn, zijn deze zeer dun (5 mi-
cron) en onvolledig ontwikkeld. 

In deze laag zijn geen sporen van bioturbatie 

-
tig houtskooldeeltje voor. Deze hebben een  dia-
meter van maximaal enkele millimeters. 

Pollenbak 145, 40-47cm –top pollenbak;  

laag 82

Grondmassa
Zwak kleiig, matig- tot zeer grof zand. De zand-
korrels zijn overwegend sterk afgerond en heb-
ben gemiddeld drie raakpunten met naastlig-
gende korrels. De kleiigheid wordt veroorzaakt 
door de verspreide aanwezigheid van ophopin-
gen tussen en op de zandkorrels van kleine con-
centraties siltige klei. Hier en daar vormen der-
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gelijke concentraties, dunne, horizontaal 
liggende bandjes.

In het zwak kleiige zand is een grote hoeveelheid 
ijzer neergeslagen. Hierdoor worden de zand-
korrels aan elkaar gekit. De ruimten tussen de 
zandkorrels zijn hier en daar volledig opgevuld 
met ingespoeld ijzer.  

In deze laag zijn geen sporen van bioturbatie 

Bovenin deze laag is één enkel houtskooldeeltje 

volledig geïmpregneerd met ingespoeld ijzer.

Interpretatie

dat uit de bovenliggende lagen. Dit betekent dat 

en eveneens door de wind zal zijn afgezet. De 
aanwezigheid van klei tussen dit zand vormt een 
sterke aanwijzing dat aanvoer van zand door de 
wind werd afgewisseld door de aanvoer van klei 
door water. Waarschijnlijk voerde de wind duin-
zand aan waarover telkens weer klei werd afge-
zet. Hierdoor ontstond een zandmassa met tus-

geleidelijk aan afnemen van de hoeveelheid klei 
in laag 79, valt af te leiden dat de invloed van het 
water in de nabijheid van de monsterlocatie 

ondertussen gestaag door.  
-

Deze laag lijkt gedurende enige tijd het maai-
veldniveau te hebben gevormd. De relatief grote 
hoeveelheid houtskooldeeltjes in deze laag lijkt 
een direct gevolg te zijn van menselijke activitei-
ten op deze locatie. Zowel de sterk diversiteit in 

-
tige distributie, de fragmentatie en het nage-

noeg ontbreken van houtskooldeeltjes in de bo-
venliggende lagen, vormen aanwijzingen dat de 
houtskooldeeltjes niet op natuurlijke wijze aan-
gevoerd kunnen zijn. De verplaatsing van het 

lossere pakking van het zand. Hierdoor hebben 
de zandkorrels in deze laag slechts twee raak-
punten met naastliggende korrels in plaats van 
drie zoals in de bovenliggende laag 81. Betreding 
van houtskool op zand leidt ertoe dat houts-
kooldeeltjes gefragmenteerd raken en in het 
zand worden gedrukt. Bij intensieve betreding 

centimeter diepte in het zand terecht (Exaltus 

-

deze laatste verschijnselen is in dit geval geen 
-

tjes als de hoeveelheid hiervan blijven naar be-
neden toe, ongeveer gelijk. Bovendien komen de 
houtskooldeeltjes voor tot diep in laag 79 en 
daarmee tot een diepte van meer dan 30 cm on-

-
-

fologisch onderzoek van donken in Zuid-Holland 
(Exaltus 1999 en Exaltus 2000). Hier bleken de 
genoemde verschijnselen het gevolg te zijn van 
betreding op een helling waarbij de vorming van 
colluvium was opgetreden. Hierdoor waren de 
houtskooldeeltjes verdeeld geraakt over een 
veel dikker zandpakket en had ook de gebruike-

-
gelijk vormt ook hier colluviumvorming of in elk 
geval een gelijktijdige aanvoer van zand en 
houtskool, een verklaring voor het ontstaan van 

Door de losse pakking van de zandmassa in laag 

Het uitgespoelde materiaal is neergeslagen in en 
op de laag 82 die door de aanwezigheid van klei 
tussen de zandkorrels, stagnerend zal hebben 
gewerkt op verdere doorstroming. Hierdoor is in 
laag 82 een grote hoeveelheid ijzer neergeslagen 
en zijn de zandkorrels in deze laag door ijzer 
aaneengekit. 
De inspoelingsverschijnselen in de boven laag 83 
gelegen lagen 81 en 74 nemen naar beneden toe, 
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geleidelijk aan af. Deze tendens zet zich door in 
de lagen 83 en 79. De inspoeling die in naar be-
neden toe afnemende mate in de lagen 74, 81, 

uit te maken van dezelfde periode van bodem-
vorming waarbij het maaiveld ongeveer ter 
hoogte van de top van laag 68 lag. Dit verklaart 
mogelijk ook de wat grotere hoeveelheid houts-
kooldeeltjes in deze laag.  De aanwezigheid van 
een geringe hoeveelheid moderhumus in laag 74 
vormt een aanwijzing dat deze bodem niet al-
leen onder invloed stond van in- en uitspoeling 
ten gevolge van in het bodemwater opgeloste 
zuren maar dat hier ook bodemdieren actief wa-
ren. In- en uitspoeling zoals kenmerkend voor 
een bodem waarop planten groeien die zuren 

De overgang tussen de lagen 68 en 67 is tamelijk 
abrupt. Dit vormt een sterke aanwijzing dat het 
zand waaruit de lagen 67 en 7 bestaan is afgezet 
tijdens een fase van hernieuwde zandaanvoer. 
De zeer geringe hoeveelheid houtskool in deze 
lagen maakt het zeer onwaarschijnlijk dat gedu-

plaatsvonden in de directe omgeving van de 
monsterlocatie. De inspoelingsverschijnselen in 
deze lagen hebben waarschijnlijk vanuit een ho-
ger niveau plaatsgevonden dat niet is bemon-
sterd.  

Conclusies en beantwoording van de 

vragen

De eerste vraag uit de vraagstelling is be-
antwoord in de beschrijving van de analyse-
resultaten. De tweede vraag is uitgebreid 
beantwoord in de interpretatie van de aan-

de overige vragen worden beantwoord.

-

De resultaten van het bodemmicromorfologisch 
onderzoek laten zien dat de lagen 83, 79 en 82 

een zandpakket vormen dat in eerste instantie is 
afgezet in een periode waarin ook klei werd aan-
gevoerd. De aanvoer van klei nam echter gelei-

waaruit laag 83 bestaat werd in het geheel geen 
klei meer aangevoerd. Dit zandpakket is gedu-
rende de vorming aangerijkt met houtskool dat 
door betreding en colluviumvorming in het zand 
is opgenomen. Door het zand stromend neer-
slagwater zorgde voor het ontstaan van dunne 

-
koolstof in de lagen 83 en 79. Door de aanwezig-
heid van relatief veel klei in laag 82, stagneerde 
het door de bodem stromende water hier en 
sloeg hier veel ijzer neer. Hierdoor werden de 
zandkorrels in laag 82 aaneen gekit. 

-

In deze laag is inderdaad een relatief grote hoe-
-

kooldeeltjes hebben onder invloed van betre-
ding gestaan waardoor fragmentatie en 
vermenging met het zand hebben plaatsgevon-
den. De diepte tot waarop de houtskooldeeltjes 
in het zand voorkomen is echter aanmerkelijk 
groter dan op basis van louter betreding moge-
lijk is. De aanvoer van zand door colluviumvor-
ming in de periode dat de houtskool is afgezet, 
kan dit echter gemakkelijk verklaren. 

-

-
-

-

De lagen 81, 74, 69, 68, 67 en 7 lijken twee fasen 
van hernieuwde overstuiving of colluviumvor-
ming te vertegenwoordigen. Hierbij vormen de 
lagen 68, 74 en 81 min of meer één pakket dat 
onder invloed van bodemvorming stond waarin 
de in -en uitspoeling van humusstof en ijzer on-
der invloed van in het bodemwater opgeloste 
zuren, overheerste. De lagen 7 en 67 lijken de 
onderkant te vormen van een volgende afdek-
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kingsfase waarin vanuit het bovenliggende ma-
teriaal een lichte mate van inspoeling van ijzer 

-
ne huidjes rond de zandkorrels is neergeslagen.  

-

-

waarin op ongeveer gelijk niveau de ruimten 
tussen de zandkorrels opgevuld zijn met ijzer-
houdend humusstof. Waarschijnlijk zijn deze 
bandjes ontstaan doordat de inspoeling van ij-
zerhoudend humusstof gedurende de periode 
van vorming, stagneerde op grondwater dat op 

stond.

-

-

 
Micromorfologisch gezien lijkt laag 7 de voort-

-
scheid dat micromorfologisch tussen deze lagen 
is te maken is, is dat in laag 7 iets meer ijzerhou-
dend humusstof is neergeslagen. 

-
-

-

Gedurende de vorming van de lagen 82 en 79 
vonden nog regelmatig overstromingen plaats 
waarbij klei werd afgezet. Geleidelijk aan lijkt het 
milieu minder onder invloed van overstromin-
gen te hebben gestaan. De colluviumvorming 
die tot de vorming van de lagen 79 en met name 

ontbreken van een vegetatie-type dat in staat 
was om het zand te consolideren. Eerder lijkt er 
een heide-achtige vegetatie te hebben gegroeid 
die zuren afscheidde. Door deze zuren werden 
de processen van in- en uitspoeling die de bo-
demvorming kenmerken, mogelijk gemaakt.  

en colluviumvorming die tot het ontstaan van 
-

staan dat het zand wist vast te houden. Her-
nieuwde overstuiving of colluviumvorming kon 
plaats blijven vinden waardoor de lagen 7, 67, 
68, 74 en 81 zijn ontstaan. Deze overstuiving lijkt 
in fasen te hebben plaatsgevonden waarbij eerst 
de lagen 81, 74 en 68 zijn ontstaan en vervolgens 
de lagen 7 en 67. De perioden van hernieuwde 
overstuiving lijken te zijn afgewisseld met perio-
den waarin een heide-achtige vegetatie tot ont-
wikkeling kwam. Deze scheidde de zuren uit die 
de in- en uitspoelingsverschijnselen die de bo-
dem kenmerken, hebben veroorzaakt. 
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Quartz Optical Dating Report 
21st October, 2012 

Cuijk-De Nielt, The Netherlands 
 

Abstract: Optical luminescence dating at the single aliquot level was applied to coarse quartz grains 

extracted from ten samples taken from the Cuijk De Nielt site, The Netherlands.  These samples exhibited 

good OSL characteristics.  The data shows that the samples appear to be reproducible and to have been reset 

prior to burial.  Best estimate ages for the samples range from 14.04 ± 0.60 to 2.90 ± 0.16 ka.  

 

1. Introduction:  Ten samples from the HCuijk De Nielt site were submitted for luminescence dating by Diederick 

Habermehl (University of Amsterdam).  All luminescence work was carried out at the Sheffield Centre for International 

Drylands Research (SCIDR) luminescence laboratory.  The samples were assumed not to have been exposed to 

sunlight during sampling or transportation to the laboratory.  Upon arrival, the samples were allocated Sheffield lab 

numbers (Table 1). This report provides a summary of procedures and results for the samples. 

Table 1. Sample descriptive data. 

Lab No.  Field Reference Latitude     
(  N) 

Longitude            
( W) 

Altitude 
(m) 

Sampling Depth  
(cm below surface) 

Shfd12050 91-313 51o 44  5 o    8.9 195 

Shfd12051 91-314 51o 44  5 o    9.3 120 

Shfd12052 92-149 51o 44  5 o    9.4 155 

Shfd12053 92-156 51o 44  5 o    8.6 180 

Shfd12054 92-167 51o 44  5 o    9.2 80 

Shfd12055 92-168 51o 44  5 o    9.0 110 

Shfd12056 92-169 51o 44  5 o    9.3 75 

Shfd12057 92-170 51o 44  5 o    8.9 60 

Shfd12058 101-333 51o 44  5 o    9.4 120 

Shfd12059 101-334 51o 44  5 o    9.1 140 

      

 

In order to derive an optically stimulated luminescence (OSL) age both the palaeodose (De - the amount of absorbed 

dose since the sample was buried) and the dose rate (the estimated radiation flux for the sedimentary bodies) have to 

be determined.  Aitken (1998) gives a detailed explanation of both these parameters.  To calculate an age, the 

palaeodose (expressed in Grays) is divided by the annual dose rate (Grays/yr).  An inherent assumption in these age 

whilst in situ prior to burial and that no post-depositional sediment disturbance has occurred.  As part of this 

investigation, efforts have been taken to establish if the sediments sampled have been bleached or disturbed by, for 

example, bioturbation.   

 

Bijlage 4 Rapportage van de OSL-dateringen 
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2.  Dose Rate Analysis: Naturally occurring potassium (K), thorium (Th), rubidium (Rb) and uranium (U) are the main 

contributors of dose to sedimentary quartz.  The concentrations of these elements were determined by inductively 

coupled plasma mass spectrometry (ICP) at SGS laboratories Ontario Canada (Table 2).  Elemental concentrations 

were converted to annual dose rates using data from Adamiec and Aitken (1998), Marsh et al. (2002) and Aitken 

(1988). This took into account attenuation factors relating to sediment grain sizes used, density and palaeomoisture. It 

has been assumed that the sample formed part of a thick homogeneous unit with no gamma contribution (other than 

from cosmogenic sources) being received by the sample from other unsampled sedimentary units.  Attenuation of dose 

by moisture used the present-day moisture values as measured in the laboratory, with a  5% error to incorporate 

seasonal and longer-term fluctuations in moisture which the sample may have endured since burial (Table 2).  The 

contribution to dose rates from cosmic sources were calculated using the expression published in Prescott and Hutton 

(1994; Table 2).  The dose rates as calculated are based on analyses of the sediment sampled at the present day.  This 

assumption is only valid if no movement and/or reprecipitation of the four key elements has taken place since sediment 

burial and the adjacent sediments to that sampled had similar dose rates.  Further analysis would have to be 

undertaken to establish whether the latter is true and if radioactive disequilibrium is present in the dose rate.  

 

                      
Figure 1: Examples of single aliquot OSL data for (a) Sample Shfd12052 OSL decay of naturally acquired signal; (b) Sample Shfd12052 SAR 

growth curve.  

2. Palaeodose Determination: Samples were prepared under subdued red lighting following the procedure to 

extract and clean quartz outlined in Bateman and Catt (1996).  Prepared aliquots samples were taken from 

within a maximum size range of 180-250 m to ensure sufficient material for measurements. The samples then 

underwent measurement at the single aliquot level using a Risø TL DA-18 luminescence reader with radiation 

doses administered using a calibrated 90strontium beta source.  For measurement purposes, quartz grains were 

mounted as a monolayer on 9.6 mm diameter stainless steel using silkospray.  An array of blue/green LEDs 

provided the stimulation and luminescence detection was through a Hoya U-340 filter.  Samples were analysed 

using the single aliquot regenerative (SAR) approach (Murray and Wintle 2000), in which an interpolative 

growth curve is constructed using data derived from repeated measurements of a single grain which has been 

given various laboratory irradiations (Figure 1).  For this batch of samples no feldspar contamination was found 

in the prepared quartz extracts.  The last irradiation dose within the SAR protocol replicated the first to check if 

sensitivity changes cause by repeated measurement of the same grain had been correctly monitored and 

corrected for (known as the recycling ratio).  All aliquots where the ratio of first and last dose point exceeded 

10% of unity were excluded from further analysis.  The most appropriate preheat temperature for each sample 

was selected using a dose recovery preheat plateau test (Fig.2). Results of this resulted in selection of preheat 

temperatures of 220 °C for 10 seconds. These were applied to each sample prior to OSL measurement to 

(a) (b) 
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remove unstable signal generated by laboratory irradiation.  A up to total of 24 replicate aliquots per sample 

were measured to better understand sample variability.  All samples showed good luminescence characteristics 

(Fig. 1a), with recycling ratios mostly within 10% of unity and a marked increase in OSL signal with laboratory 

dose (Fig. 1b). 

 

              
Figure 2. Results of Dose recovery test on Shfd12053 used to determine appropriate preheat for SAR protocol. (a) Results of different preheat 
temperatures in recovering a 20.9 Gy beta radiation dose; (b) recycling ratio of different preheats. 

 

Table 2.  Summary of results  Dosimetry related data. 

Lab Code 

 

U        
(PPM) 

Th      
(PPM) 

Rb 
(PPM) 

K          
(%) 

Dcosmic 
+

   
(μGy/a-1) 

Moisture        
(%) 

Dose rate  
(μGy/a-1) 

Shfd12050 0.36 1.1 17.3 0.3 162  8 7.7 590  25 

Shfd12051 0.31 1 17.9 0.4 179  9 3.9 702  32 

Shfd12052 0.43 1.5 22.7 0.4 171  9 6.5 734  32 

Shfd12053 0.78 2.2 27 0.5 165  8 8.7 926  41 

Shfd12054 0.6 1.8 25.9 0.5 189  9 12.0 851  38 

Shfd12055 0.53 1.8 24.8 0.4 181  9 8.7 771  33  

Shfd12056 0.35 1.1 21.1 0.4 190  10 4.4 723  32 

Shfd12057 0.44 1.4 21.9 0.4 194  10 5.5 760  33 

Shfd12058 0.37 1 18.9 0.4 179  9 4.2 711  32 

Shfd12059 0.4 1.1 19.5 0.4 174  9 3.0 728  33 

        

+ Cosmic dose is calculated as a linear decay curve at depths below 50 cm. Above this depth, errors in calculation may lead to an under-estimation 
of the cosmic dose contribution. 

 Total Dose is attenuated for grain size, density and moisture. 

 

4.  Sedimentary bleaching behaviour: The effects of incomplete bleaching of the sediment during the last period of 

transport or exposure in situ can be profound.  Typically, poorly bleached sediments retain a significant level of residual 

signal from previous phases of sedimentary cycling, leading to inherent inaccuracies in the calculation of a palaeodose 

value.  By plotting the replicate data for the sample as a probability density function some assessment of whether older 

or younger material has been included in the sample measurements can be made (Figure 3).  In principle a well  

(a) (b) 



970
—

                          

   

   

   

   

Figure 3: A combined probability density function of De values from single aliquot measurements showing degree of inter-aliquot variability.   Also 

plotted are individual aliquot De values (black) and the unweighted mean De (red).   

bleached unpost-depositionally disturbed sample should have replicate palaeodose (De) data which is normally 

distributed and highly reproducible (See Bateman et al. 2003, Fig 3; Bateman et al 2007a).  Where post-depositional 

disturbance or incomplete bleaching prior to sample burial has occurred skewing of this distribution may occur and/or 

replicate reproducibility may be lower (Bateman et al 2007a; Bateman et al. 2007b).  In the case of poorly bleached 

Shfd12057 

Shfd12051 Shfd12052 

Shfd12053 

Shfd12056 

Shfd12050 

Shfd12054 Shfd12055 

Shfd12058 
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material skewing should be evident with a high De tail (e.g. Olley et al. 2004).  ).  It should be pointed out that by making 

OSL measurement of samples on a 9.6 mm diameter aliquot with approx. 1500-2000 grains any heterogeneity in De 

that individual grains have may be masked.  This could be overcome by analysis at a smaller aliquot size or at the 

single grain level or measurement of smaller aliquots. 

As Figure 3 (see also appendix) show, the single aliquot De data distribution for the are mostly normally distributed with 

a reasonably low level of scatter (OD less than 20%).  The exception to this is sample Shfd12055 which has more 

scatter although once outliers (those outside 2 standard deviations of the mean) are removed the OD falls below 20%. 

Based on this reproducibility and non-skewed distribution all samples are considered to have been reset prior to burial. 

For all samples the De used for age calculation purposes was calculated using a mean based on the central age model 

(See Roberts et al 2000) excluding outliers. 

 

Table 3. Summary of OSL results 

Lab Code 

 

Field Ref. Depth    
(cm) 

De            
(Gy) 

Dose rate 
(Gy/ka-1) 

Age           
(ka) 

Shfd12050 91-313 195 8.29  0.13 0.590  0.025 14.04  0.60 

Shfd12051 91-314 120 2.62  0.07 0.702  0.032 3.73  0.24 

Shfd12052 92-149 155 6.45  0.12 0.734  0.032 8.78  0.42 

Shfd12053 92-156 180 5.68  0.13 0.926  0.041 6.14  0.34 

Shfd12054 92-167 80 9.79  0.19 0.851  0.038 11.50  0.58 

Shfd12055 92-168 110 6.43  0.24 0.771  0.033  8.34  0.38 

Shfd12056 92-169 75 9.20  0.11 0.723  0.032 12.72  1.49 

Shfd12057 92-170 60 7.78  0.09 0.760  0.033 10.23  0.46 

Shfd12058 101-333 120 2.06  0.06 0.711  0.032 2.90  0.16 

Shfd12059 101-334 140 2.28  0.06 0.728  0.033 3.12  0.16 

      

 

5. Age Calculation and Conclusions: Ages are quoted in years from the present day (2012) and are 

presented with one sigma confidence intervals which incorporate systematic uncertainties with the dosimetry 

data, uncertainties with the palaeomoisture content and errors associated with the De determination.  Table 3 

shows the final age estimates.  Aliquot-specific data for the samples is included in appendix 1. The data shows 

that the samples appear to be reproducible and to have been reset prior to burial.  Best estimate ages for the 

samples range from 14.04 ± 0.60 to 2.90 ± 0.16 ka. 

 

Prof Mark D. Bateman 
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Appendix 1  
 

Single aliquot data and plots for the Cuijk De Nielt site, The 
Netherlands  

 

 

Sample specific data including:- 

 list of De's derived from individual grains 

 calculated statics for De distribution (Skewness, kurtosis and sorting)  

 calculated means based on a range of statistical models including Finite Mixture Modelling (FMM) 

 histogram plot of distribution of De within a sample  

 probability density plot (curve) with ranked De data (black points) and probability mean (uppermost red 
point). 
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Field Code: 91-313 Site: Cuiik De Nielt 
Lab Code: Shfd12050 
Aliquot Size: standard 

Aliquot Palaeodose (Gy) error   De (Gy) error 
1 7.818 0.221 Minimum  7.31 0.27 
2 8.902 0.255 Maximum 14.35 0.39 
3 7.911 0.210 N 24   
4 8.234 0.210 
5 14.345 0.393 Unweighted      
6 8.349 0.244   All Data Minus Outliers 
7 8.879 0.370 Mean (Gy) 8.73 8.29 
8 12.662 0.336 SD 1.58 0.55 
9 7.657 0.221 SE 0.32 0.11 

10 8.141 0.221 N 24 22 
11 8.856 0.255 
12 8.164 0.244 Weighted     
13 7.957 0.221   All Data Minus Outliers 
14 7.749 0.187 Mean (Gy) 8.44 8.24 
15 8.718 0.233 SD 1.12 0.56 
16 7.311 0.267 SE 0.23 0.12 
17 8.672 0.255 N 24 22 
18 7.980 0.416 
19 9.548 0.244 Probability      
20 8.211 0.244   All Data Minus Outliers 
21 8.372 0.255 Mean (Gy) 8.24 8.21 
22 7.657 0.210 SD 0.61 0.47 
23 9.179 0.233 SE 0.12 0.10 
24 8.164 0.233 N 24 22 

De 
Distribution All Data Minus Outliers Central Age Model   
Skewness 2.57 -0.09   All Data Minus Outliers 
Kurtosis 7.77 -0.15 Mean (Gy) 8.62 8.28 
Median 8.22 8.19 SD 0.27 0.13 
Sorting 0.11 0.06 OD (all data) 14.72% 5.78% 

 

N 24 22 
 
 

  
  

  

 

       

N
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Field Code: 91-314 Site: Cuijk De Nielt 
Lab Code: Shfd12051 The Netherlands 
Aliquot Size: standard 

Aliquot Palaeodose (Gy) error   De (Gy) error 
1 2.295 0.080 Minimum  2.21 0.09 
2 2.214 0.086 Maximum 4.00 0.12 
3 2.399 0.075 N 24   
4 2.664 0.091 
5 2.537 0.097 Unweighted    
6 2.860 0.158   All Data Minus Outliers 
7 2.675 0.091 Mean (Gy) 2.66 2.62 
8 2.975 0.086 SD 0.35 0.20 
9 2.687 0.086 SE 0.07 0.04 

10 2.664 0.075 N 24 22 
11 2.825 0.080 
12 2.502 0.130 Weighted     
13 2.560 0.108   All Data Minus Outliers 
14 2.860 0.086 Mean (Gy) 2.63 2.62 
15 2.525 0.086 SD 0.29 0.20 
16 2.260 0.108 SE 0.06 0.04 
17 2.618 0.075 N 24 22 
18 2.745 0.086 
19 2.721 0.070 Probability    
20 2.606 0.075   All Data Minus Outliers 
21 4.001 0.124 Mean (Gy) 2.62 2.63 
22 2.479 0.080 SD 0.20 0.18 
23 2.883 0.086 SE 0.04 0.04 
24 2.352 0.080 N 24 22 

De 
Distribution 

All 
Data Minus Outliers Central Age Model   

Skewness 2.33 -0.09   All Data Minus Outliers 
Kurtosis 9.00 -0.60 Mean (Gy) 2.65 2.62 
Median 2.64 2.64 SD 0.09 0.07 
Sorting 
 0.08 0.07 

OD (all 
data) 11.13% 6.32% 
N 24 22 
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Field Code: 92-149 Site: Cuijk De Nielt 
Lab Code: Shfd12052 The Netherlands 
Aliquot Size: standard 

Aliquot Palaeodose (Gy) error   De (Gy) error 
1 6.389 0.164 Minimum  5.72 0.15 
2 6.965 0.244 Maximum 7.17 0.19 
3 6.850 0.176 N 22   
4 6.043 0.153 
5 6.135 0.153 Unweighted    
6 6.965 0.176   All Data Minus Outliers 
7 6.342 0.187 Mean (Gy) 6.47 6.47 
8 7.104 0.187 SD 0.48 0.48 
9 6.435 0.164 SE 0.10 0.10 

10 5.766 0.176 N 22 22 
11 5.789 0.164 
12 5.812 0.176 Weighted   
13 6.758 0.198   All Data Minus Outliers 
14 6.273 0.198 Mean (Gy) 6.40 6.40 
15 5.720 0.153 SD 0.47 0.49 
16 7.034 0.210 SE 0.10 0.10 
17 6.665 0.187 N 22 22 
18 7.011 0.210 
19 5.927 0.153 Probability    
20 6.642 0.187   All Data Minus Outliers 
21 7.173 0.187 Mean (Gy) 6.47 6.47 
22 6.550 0.176 SD 0.46 0.46 

SE 0.10 0.10 
De 
Distribution 

All 
Data Minus Outliers N 22 22 

Skewness -0.15 -0.15 
Kurtosis -1.34 -1.34 Central Age Model   
Median 6.49 6.49   All Data Minus Outliers 
Sorting 0.08 0.08 Mean (Gy) 6.45 6.45 

SD 0.12 0.12 
OD (all 
data) 6.80% 6.80% 
N 22 22 
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Field Code: 92-156 Site: Cuijk De Nielt 
Lab Code: Shfd12053 The Netherlands 
Aliquot Size: standard 

Aliquot Palaeodose (Gy) error   De (Gy) error 
1 6.158 0.148 Minimum  5.02 0.13 
2 5.985 0.148 Maximum 6.77 0.17 
3 5.674 0.148 N 23   
4 5.639 0.159 
5 6.216 0.193 Unweighted    
6 5.293 0.125   All Data Minus Outliers 
7 5.466 0.130 Mean (Gy) 5.71 5.71 
8 5.581 0.148 SD 0.56 0.56 
9 5.362 0.136 SE 0.12 0.12 

10 5.155 0.125 N 23 23 
11 5.247 0.136 
12 5.016 0.125 Weighted   
13 6.077 0.153   All Data Minus Outliers 
14 5.247 0.136 Mean (Gy) 5.61 5.61 
15 5.074 0.125 SD 0.52 0.56 
16 5.235 0.136 SE 0.11 0.12 
17 6.596 0.164 N 23 23 
18 5.570 0.142 
19 5.235 0.130 Probability    
20 6.769 0.170   All Data Minus Outliers 
21 6.677 0.164 Mean (Gy) 5.53 5.54 
22 5.431 0.142 SD 0.45 0.46 
23 6.619 0.159 SE 0.09 0.10 

N 23 23 
De 
Distribution 

All 
Data Minus Outliers 

Skewness 0.64 0.64 Central Age Model   
Kurtosis -0.83 -0.83   All Data Minus Outliers 
Median 5.57 5.57 Mean (Gy) 5.68 5.68 
Sorting 0.09 0.09 SD 0.13 0.13 

OD (all 
data) 9.01% 9.01% 
N 23 23 
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Field Code: 92-167 Site: Cuijk De Nielt 
Lab Code: Shfd12054 The Netherlands 
Aliquot Size: standard 

Aliquot 
Palaeodose 

(Gy) error   De (Gy) error 
1 8.580 0.244 Minimum  8.40 0.23 
2 11.117 0.347 Maximum 16.81 0.46 
3 16.813 0.462 N 24   
4 10.217 0.267 
5 10.886 0.267 Unweighted      
6 10.286 0.290   All Data Minus Outliers 
7 8.395 0.233 Mean (Gy) 10.12 9.83 
8 9.156 0.244 SD 1.66 0.87 
9 10.379 0.267 SE 0.34 0.18 

10 9.156 0.233 N 24 23 
11 9.041 0.233 
12 8.672 0.233 Weighted     
13 9.594 0.278   All Data Minus Outliers 
14 10.102 0.255 Mean (Gy) 9.78 9.69 
15 8.949 0.244 SD 1.16 0.88 
16 10.817 0.267 SE 0.24 0.18 
17 11.186 0.313 N 24 23 
18 9.410 0.233 
19 10.863 0.278 Probability      
20 9.433 0.244   All Data Minus Outliers 
21 10.863 0.290 Mean (Gy) 9.79 9.77 
22 10.309 0.290 SD 0.88 0.80 
23 9.364 0.233 SE 0.18 0.17 
24 9.364 0.233 N 24 23 

De 
Distribution 

All 
Data Minus Outliers Central Age Model   

Skewness 2.50 -0.13   All Data Minus Outliers 
Kurtosis 11.63 -1.32 Mean (Gy) 10.02 9.79 
Median 9.85 9.59 SD 0.29 0.19 
Sorting 0.08 0.08 OD (all data) 13.47% 8.26% 
 
 

N 24 23 
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Field Code: 92-168 Site: Cuijk De Nielt 
Lab Code: Shfd12055 The Netherlands 
Aliquot Size: standard 

Aliquot Palaeodose (Gy) error   De (Gy) error 
 1 7.080 0.170 Minimum  3.70 0.09 

2 7.080 0.176 Maximum 12.13 0.33 
3 6.608 0.170 N 24   
4 8.845 0.238 
5 5.823 0.148 Unweighted      
6 7.599 0.221   All Data Minus Outliers 
7 4.555 0.114 Mean (Gy) 6.53 6.51 
8 3.702 0.091 SD 1.71 1.06 
9 7.161 0.187 SE 0.35 0.22 

10 5.005 0.142 N 24 21 
11 5.731 0.142 
12 5.316 0.142 Weighted     
13 7.703 0.182   All Data Minus Outliers 
14 7.576 0.205 Mean (Gy) 5.81 6.18 
15 6.781 0.176 SD 1.43 1.07 
16 4.186 0.130 SE 0.29 0.23 
17 6.769 0.170 N 24 21 
18 5.916 0.164 
19 6.804 0.164 Probability      
20 5.016 0.136   All Data Minus Outliers 
21 6.089 0.182 Mean (Gy) 6.47 6.55 
22 7.253 0.193 SD 1.02 0.83 
23 12.131 0.329 SE 0.21 0.18 
24 5.996 0.148 N 24 21 

De 
Distribution 

All 
Data Minus Outliers Central Age Model   

Skewness 1.11 -0.01   All Data Minus Outliers 
Kurtosis 4.03 -0.21 Mean (Gy) 6.33 6.43 
Median 6.69 6.77 SD 0.32 0.24 
Sorting 0.20 0.14 OD (all data) 24.40% 16.12% 
 
 

N 24 21 
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Field Code: 92-169 Site: Cuijk De Nielt 
Lab Code: Shfd12056 The Netherlands 
Aliquot Size: standard 

Aliquot Palaeodose (Gy) error   De (Gy) error 
1 8.995 0.255 Minimum  8.28 0.23 
2 9.179 0.244 Maximum 10.47 0.29 
3 9.387 0.255 N 24   
4 9.179 0.244 
5 9.133 0.244 Unweighted    
6 8.926 0.221   All Data Minus Outliers 
7 8.879 0.244 Mean (Gy) 9.26 9.20 
8 9.525 0.233 SD 0.53 0.48 
9 8.833 0.221 SE 0.11 0.10 

10 9.110 0.221 N 24 23 
11 9.963 0.255 
12 9.617 0.244 Weighted   
13 10.009 0.267   All Data Minus Outliers 
14 10.471 0.290 Mean (Gy) 9.21 9.17 
15 9.087 0.221 SD 0.50 0.48 
16 8.556 0.244 SE 0.10 0.10 
17 9.963 0.244 N 24 23 
18 8.487 0.233 
19 9.756 0.267 Probability    
20 9.087 0.233   All Data Minus Outliers 
21 8.926 0.244 Mean (Gy) 9.20 9.17 
22 9.041 0.221 SD 0.46 0.44 
23 9.779 0.267 SE 0.09 0.09 
24 8.280 0.233 N 24 23 

De 
Distribution All Data Minus Outliers Central Age Model   
Skewness 0.36 -0.11   All Data Minus Outliers 
Kurtosis -0.17 -0.57 Mean (Gy) 9.24 9.20 
Median 9.12 9.11 SD 0.12 0.11 

Sorting 0.05 0.05 
OD (all 
data) 4.89% 4.29% 
N 24 23 
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Field Code: 92-170 Site: Cuijk De Nielt 
Lab Code: Shfd12057 The Netherlands 
Aliquot Size: standard 

Aliquot Palaeodose (Gy) error   De (Gy) error 
1 7.815 0.187 Minimum  6.60 0.15 
2 10.646 0.238 Maximum 10.65 0.24 
3 6.596 0.152 N 16   
4 8.097 0.188 
5 7.753 0.188 Unweighted    
6 7.904 0.183   All Data Minus Outliers 

7 8.664 0.202 
Mean 
(Gy) 7.94 7.78 

8 8.006 0.193 SD 0.84 0.23 
9 7.425 0.173 SE 0.21 0.06 

10 7.452 0.176 N 16 13 
11 7.931 0.182 
12 7.710 0.177 Weighted   
13 7.442 0.176   All Data Minus Outliers 

14 7.999 0.180 
Mean 
(Gy) 7.82 7.77 

15 7.722 0.176 SD 0.72 0.23 
16 7.944 0.189 SE 0.18 0.06 

N 16 13 
De 
Distribution 

All 
Data Minus Outliers 

Skewness 1.90 -0.04 Probability    
Kurtosis 7.70 -0.95   All Data Minus Outliers 

Median 7.86 7.82 
Mean 
(Gy) 7.81 7.79 

Sorting 0.06 0.03 SD 0.38 0.28 
SE 0.09 0.08 

Central Age Model   N 16 13 

  
All 

Data Minus Outliers 
Mean (Gy) 7.91 7.78 
SD 0.20 0.09 
OD (all data) 9.21% 1.59% 
N 16 13 
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Field Code: 101-333 Site: Cuijk De Nielt 
Lab Code: Shfd12058 The Netherlands 
Aliquot Size: standard 

Aliquot Palaeodose (Gy) error   De (Gy) error 
1 1.795 0.067 Minimum  1.79 0.07 
2 1.970 0.061 Maximum 2.26 0.07 
3 2.004 0.076 N 19   
4 2.010 0.069 
5 1.965 0.074 Unweighted    
6 2.248 0.087   All Data Minus Outliers 
7 1.812 0.072 Mean (Gy) 2.02 2.07 
8 2.100 0.103 SD 0.14 0.08 
9 2.089 0.064 SE 0.03 0.02 

10 2.089 0.082 N 19 14 
11 2.151 0.069 
12 2.259 0.067 Weighted   
13 2.043 0.059   All Data Minus Outliers 
14 1.806 0.054 Mean (Gy) 2.00 2.06 
15 1.970 0.057 SD 0.15 0.10 
16 1.800 0.057 SE 0.03 0.02 
17 2.128 0.085 N 19 14 
18 2.111 0.057 
19 2.106 0.114 Probability    

  All Data Minus Outliers 
Mean (Gy) 2.03 2.06 

SD 0.14 0.11 
De 
Distribution 

All 
Data Minus Outliers SE 0.03 0.03 

Skewness -0.25 0.27 N 19 14 
Kurtosis -0.63 0.10 
Median 2.04 2.09 Central Age Model   
Sorting 0.07 0.04   All Data Minus Outliers 
 

Mean (Gy) 2.02 2.06 
SD 0.07 0.06 
OD (all 
data) 6.09% 1.50% 
N 19 14 
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Field Code: 101-334 Site: Cuijk De Nielt 
Lab Code: Shfd12059 The Netherlands 
Aliquot Size: standard 

Aliquot Palaeodose (Gy) error   De (Gy) error 
1 2.387 0.100 Minimum  2.13 0.08 
2 2.127 0.083 Maximum 2.61 0.08 
3 2.265 0.092 N 21   
4 2.335 0.116 
5 2.335 0.083 Unweighted    
6 2.611 0.075   All Data Minus Outliers 
7 2.577 0.092 Mean (Gy) 2.31 2.28 
8 2.145 0.075 SD 0.14 0.10 
9 2.265 0.083 SE 0.03 0.02 

10 2.508 0.092 N 21 19 
11 2.335 0.068 
12 2.127 0.083 Weighted   
13 2.422 0.068   All Data Minus Outliers 
14 2.214 0.083 Mean (Gy) 2.31 2.28 
15 2.300 0.083 SD 0.15 0.12 
16 2.231 0.068 SE 0.03 0.02 
17 2.249 0.092 N 21 19 
18 2.214 0.100 
19 2.179 0.083 Probability    
20 2.369 0.083   All Data Minus Outliers 
21 2.352 0.075 Mean (Gy) 2.29 2.28 

SD 0.14 0.13 
De 
Distribution All Data Minus Outliers SE 0.03 0.03 
Skewness 0.77 -0.22 N 21 19 
Kurtosis 0.10 -0.31 
Median 2.30 2.27 Central Age Model   
Sorting 0.05 0.04   All Data Minus Outliers 
 
 

Mean (Gy) 2.31 2.28 
SD 0.07 0.06 

 

OD (all 
data) 4.57% 2.60% 
N 21 19 
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When did lightning strike?  
Attempts to date sand fulgurite using TL and OSL methods

Candice A. Johns1 , Jakob Wallinga1, Caroline Helmich2
1Netherlands Centre for Luminescence dating, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands 

2Becker & Van de Graaf, Zevenaar, the Netherlands

Introduction
Sand fulgurite is a sedimentary feature 
formed when lightening strikes sand; a 
hollowed, glassified, gas bubble filled core 
is ringed with fused sand grains.

We investigate a fulgurite that was 
discovered by archaeologists below a pot 
containing >100 Roman coins, during an 
excavation near Cuijk (southern 
Netherlands). 

The main question is whether the 
‘treasure’ and lightning strike date from 
the same time (~265 AD); do we have 
evidence for worship of a thunder god?

Methods
fulgurite preparation

PVC tubes of fulgurite and surrounding sediment were taken.
Outer light-exposed parts were removed. Inner sections were washed for 5 min. in a 
sonicator to remove loosely fused grains. Sonication for an additional 5 min. produced the 
fused grains sample.  The outer rind of the fulgurite core was removed with a water saw 
(diamond blade). The end product was a hollow core with edge thickness of approx. 2mm. 
Gentle crushing followed. The fraction of 180-250 m is used for analysis.
Standard quartz purification treatments were used: HCl, H2O2, HF, HCl

Conclusions
Sediments surrounding the fulgurite show 
good OSL behaviour, quartz SAR OSL ages 
suggest deposition around 12 ka.

The glass core of the fulgurite shows poor 
OSL behaviour; TL dating results are 
scattered, but suggest a De plateau at 
around 0.7 Gy (~ 1050 AD).

TL dating of the fused grains from the 
fulgurite yield doses in line with the 
geological age of the surrounding 
sediment; suggesting that temperatures 
during the fulgurite formation were not 
high enough to reset the TL signal.

OSL behaviour of the fused grains was 
good. Spread in single aliquot De’s indicates 
heterogeneous bleaching. The youngest 
component suggests a resetting event at 
~1100 AD, in line with TL results on the 
fulgurite core. 

We conclude that the lightning most likely 
struck around 1100 AD; hence the lightning 
post-dates the treasure.

TL and OSL results suggest resetting for the 
outer grains was due to light exposure, not 
to heat. Is this reasonable?

TL results

0.96

0.90 

During and after excavation the fulgurite was exposed 
to daylight. Therefore we first tried to isolate a TL signal 
which was not affected by light exposure. This was 
unsuccessful; new fieldwork was recently carried out to 
take additional samples that were not light exposed.

Here we report preliminary quartz OSL and TL results 
obtained on the newly obtained samples.

DiscussionOSL results

TL De’s obtained on fulgurite core material 
with different filters are widely scattered, 
but centre around 0.7 Gy (blue).

TL De’s obtained on the outer grains 
indicate at plateau around 10 Gy (red).

TL results indicate that only the inner part 
of the fulgurite reached temperatures that 
reset the geologically stable TL signals.

OSL dating of sediment directly 
surrounding the fulgurite and some 50 cm 
away yielded doses of 8.4 - 8.9 Gy, 
indicating an age of ~ 12 ka.

OSL dating of the inner fulgurite core 
failed due to poor OSL characteristics of 
this material.

OSL results on the outer grains were 
scattered (see radial plot). The youngest 
component (FMM) yields an equivalent 
dose of 0.66 Gy (~0.9 ka).

TL results on the fulgurite core and OSL 
results on the fused grains indicate that 
the fulgurite formed ~ 0.9 ka. This 
suggests that the fulgurite post-dates the 
‘treasure’ by about 800 years.

The TL results on the fused grains are 
similar to the OSL results on the sediment; 
indicating that the TL signal was reset 
upon deposition, but not by the lightning 
strike.

(Partial) resetting of the OSL of the 
fulgurite grains, without resetting of the 
TL suggests bleaching occurred by light, 
not by heat. Curious as quartz melted at 
>1200°C and fused the grains .

10 min sonication after sawing

Bijlage 7  Poster met de resultaten van het on-

derzoek naar de fulgurietbuis
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Tenzij anders vermeld wordt, zijn alle resten verkoold 
Legenda: o = onverkoold, m = gemineraliseerd, cf. = gelijkend op (determinatie niet zeker, (+) = enkele, + = 11-50, ++ = 51-100, +++ = >100.

Structuur 25061

Context kuil

Spoor 960

Werkput 18

Vondstnummer 1235

Datering BRONSM

Gebruiksplanten

Granen

Cerealia indet., fragm. (+) Granen, indet.

Hordeum vulgare var. vulgare 1 Bedekte gerst

1 Broodtarwe?

Wilde planten, onkruiden

Chenopodium album + Melganzenvoet

Overige vondsten

Houtskool ++

Bijlage 8 Resultaten van het 

macrorestenonderzoek (Bronstijd)
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Bijlage 9 Cuijk-De Nielt. Resulta-

ten van het macrorestenonderzoek 

(IJzertijd)

Tenzij anders vermeld wordt, zijn alle resten verkoold.
Legenda: o = onverkoold, m = gemineraliseerd, cf. = gelijkend op (determinatie niet zeker, (+) = enkele, + = 11-50, ++ = 51-100, +++ = 
>100.
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Bijlage 10 Resultaten van het 

macrorestenonderzoek (Romeinse 

tijd en Late Middeleeuwen)

Tenzij anders vermeld wordt, zijn alle resten verkoold.
Legenda: o = onverkoold, m = gemineraliseerd, cf. = gelijkend op (determinatie niet zeker, (+) = enkele, + = 11-50, ++ = 51-100, +++ = 
>100.
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Vondstnummer 3.4444

Spoor 3.3697

BIAX labnummer BX5143

Aantal (N) en percentage (%) N %

Getelde totalen

256 30,7 Som boompollen

577 69,3 Som niet-boompollen

833 100

Bomen en struiken (drogere gronden)

Betula (B) 45 5,4 Berk

Carpinus betulus (B) 1 0,1 Haagbeuk

Corylus (B) 51 6,1 Hazelaar

Fagus (B) 6 0,7 Beuk

14 1,7 Den

Quercus (B) 37 4,4 Eik

Sambucus nigra-type (B) 1 0,1 Gewone vlier-type

7 0,8 Linde

3 0,4 Iep

Alnus (B) 89 10,7 Els

Salix (B) 2 0,2 Wilg

Cultuurgewassen

Cerealia-type 4 0,5 Granen-type

Fagopyrum (B) 7 0,8 Boekweit

32 3,8

Secale (B) 14 1,7 Rogge

11 1,3

Akkeronkruiden en ruderalen

Agrostemma githago (B) 2 0,2 Bolderik

Artemisia (B) 3 0,4 Alsem

Centaurea cyanus (B) 5 0,6 Korenbloem

Chenopodiaceae p.p. (B) 2 0,2 Ganzenvoetfamilie

1 0,1 Geel hauwmos 

10 1,2 Gewoon varkensgras-type

1 0,1 Schapenzuring

Spergula arvensis 5 0,6 Gewone spurrie

Graslandplanten

Centaurea jacea-type (B) 2 0,2 Knoopkruid-type

13 1,6 Smalle weegbree-type

1 0,1 Grote, Getande en/of Ruige weegbree-type

158 19,0 Grassenfamilie

8 1,0

Ranunculus acris-type (B) 5 0,6 Scherpe boterbloem-type

Rhinanthus-type (B) 2 0,2 Ratelaar-type

6 0,7

2 0,2 Klaver

Bijlage 11 Resultaten van het pollen- 

onderzoek

Legenda: + = waarneming buiten de pollensom, cf. = determinatie niet geheel zeker, B = determinatie volgens Beug (2004), P = determinatie volgens 
Punt et al. (1976-2003), T (gevolgd door nummer) = Type sensu Van Geel (1976). 
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Vondstnummer 3.4444

Spoor 3.3697

BIAX labnummer BX5143

Aantal (N) en percentage (%) N %

Algemene kruiden

Apiaceae (B) 4 0,5 Schermbloemenfamilie

90 10,8 Composietenfamilie lintbloemig

6 0,7 Composietenfamilie buisbloemig

Brassicaceae (B) 41 4,9 Kruisbloemenfamilie

Caryophyllaceae (B) 1 0,1 Anjerfamilie

Cyperaceae (B) 17 2,0 Cypergrassenfamilie

Fabaceae p.p. (B) 1 0,1

Matricaria-type (B) 3 0,4 Kamille-type

1 0,1 Rapunzel-type

Rubiaceae (B) 11 1,3 Sterbladigenfamilie

Heide- en hoogveenplanten

Calluna vulgaris (B) 45 5,4 Struikhei

Ericaceae (overig) 2 0,2 Heifamilie (overig)

Sphagnum 39 4,7

Sporenplanten

Dryopteris-type 22 2,6 Niervaren-type

Indet en Varia 26 3,1

Gegevens t.b.v. concentratieberekeningen

21.571 .

18583 .

2 .

370 .

Monstervolume in ml 4 .
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Snr Vnr N-C Soort Ned. Deel N G Vraat Vervormd

350 494 1  eik stam 11 6,109 . 2

350 494 . . eik indet. 35 3,287 . 5

350 494 6 gewone es indet. 1 0,383 . .

350 494 16 els stam 3 0,208 . .

350 494 . Indet. indet. 4 ? . 4

totaal 54 9,987

rest 0

Snr vnr N-C soort deel n g vraat vervormd

7844 8624 1  eik indet. 90 3,175 . 1

7844 8624 5 els indet. 3 0,109 . .

7844 8624 22  wilg indet. 4 0,069 2 .

7844 8624 . cf. Eik? indet. 3 0,073 . .

totaal 100 3,426 . 1

rest ca.100

Snr vnr N-C soort deel n g vraat vervormd

2020 2461 1 els indet. 12 0,077 . .

2020 2461 2 eik indet. 19 0,153 . 2

2020 2461 4 hazelaar indet. 1 0,010 . .

2020 2461 16 kornoelje indet. 1 0,013 . .

2020 2461 indet. 13 0,114 . .

totaal 46 2,267 . .

rest

-

analyse bij te houden bij de hoeveelste determinatie een nieuwe soort wordt gevonden kan een beeld worden verkregen 

Bijlage 12 Resultaten van het houts-

koolonderzoek
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Bijlage 13 Determinatieoverzicht 

van de metaalassemblage

Wp Vnr Sn Nr Soort Hoofdgroep Type Subtype Begin Eind Periode

1 1085 1007 1 brons siernagel - - - -

1 1086 1007 1 ijzer hang- en sluitwerk muurhaak 1250 1900

1 1094 - 1 ijzer mes groot vleesmes - - -

2 267 - 1 brons munt - - - Romeinse tijd

2 361 - 1 brons met duidelijk 

beugelknop

zonder kapvormig 
uitlopende 
beugelkop, 
Haalebos 1.2

-50 -15

3 2059 - 1 brons gesp gespplaat rechthoekig - 1350 Late 
Middeleeuwen

3 2061 - 1 koper munt - - -

3 2065 - 1 brons sieraad armband in doorsnede rond, 
glad

- Romeinse tijd

3 2066 - 1 koper munt - - -

3 2069 - 1 brons - - - Romeinse tijd

3 3058 2857 1 brons Nijmegen variant - -20 25 Romeinse tijd

3 3183 - 1 brons overig - - - Recent

3 3256 - 1 brons vaatwerk - - - -

3 3958 3113 1 ijzer overig staaf - - -

3 4416 3289 1 lood onbekend - - - -

3 4441 3697 1 ijzer spijker - - - -

3 4441 3697 2 ijzer overig plaatje - - -

4 270 - 1 ijzer gereedschap bijl -280 -15

4 2004 1580 1 brons sieraad armband in doorsnede rond, 
glad

met 
kogelvormige, 

knop

100 -

4 3682 - 1 koper munt - - -

5 2105 - 1 ijzer gereedschap - - - -

5 2120 - 1 brons beslag concave ronde 
knop

met kogelvormig 
centrum

-

5 2161 - 1 lood spinklos - - - -

5 2162 - 1 brons onbekend - -

5 2779 - 1 ijzer onbekend - Romeinse tijd

5 2956 - 1 ijzer militaria aanvalswapen dolk lang en smal Romeinse tijd

5 2956 - 2 brons beslag - - riembeslag 350 400 Romeinse tijd

5 3104 - 1 zink munt - - - Recent

5 3144 - 1 ijzer gereedschap 70 350 Romeinse tijd

5 3404 2781 1 ijzer gereedschap Romeinse tijd

5 3570 2779 1 ijzer gereedschap Romeinse tijd

5 3589 2630 1 ijzer spijker - - - -

5 3589 2630 1 ijzer onbekend - -

5 10511 2321 2 ijzer onbekend - - - -

5 10511 2321 1 ijzer spijker - - - Romeinse tijd

5 11121 - 1 lood spinklos - - - Late 
Middeleeuwen

6 266 - 2 brons sieraad haarnaald smalle, Riha 12.26.4 250 Romeinse tijd
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Wp Vnr Sn Nr Soort Hoofdgroep Type Subtype Begin Eind Periode

6 2175 - 1 koper munt - - -

6 2519 - 1 ijzer hang- en sluitwerk - -

6 3135 2782 1 ijzer+brons mes klein vleesmes Romeinse tijd

6 3139 - 1 brons metaalbewerkingsafval smeltbrons Romeinse tijd

6 3244 - 1 ijzer onbekend - Recent

7 3333 - 1 zilver munt - - -

7 3334 - 1 ijzer gereedschap hamer - -

7 3350 2733 1 brons - - - Romeinse tijd

7 3353 2731 1 ijzer overig staaf - - -

7 3506 - 1 brons onbekend Riha 5.17.3 40 100
tijd

7 3509 - 1 lood spinklos - - - -

7 3512 - 1 lood gewicht/balans gewicht balkvormig afgerond met 
perforatie 
(ophangoog)

Romeinse 
tijd

7 3514 - 1 brons in doorsnede 
vlakruitvormige 
beugel

met inkeping
 in onderkant 
naaldhouder

100 175 Midden Romeinse 
tijd

7 4041 - 1 koper munt - - -

7 4044 - 1 brons metaalbewerkingsafval smeltbrons Romeinse tijd

7 4047 - 1 brons overig balk - - Romeinse tijd

7 4048 - 1 brons ring massief - - -

7 4054 - 1 ijzer gereedschap beitel grote beitel met 
rechthoekig blad

-

7 4293 2737 1 ijzer hang- en sluitwerk - - - Romeinse tijd

7 4507 3356 1 brons beslag rechthoekig met 
nietgat

- - Romeinse tijd

8 261 451 1 brons metaalbewerkingsafval smeltbrons Romeinse tijd

9 839 - 1 koper munt duit - - -

9 1084 - 1 koper munt - - -

9 1884 1644 1 lood spinklos - - - -

9 2269 - 1 koper munt - - -

9 2486 - 1 koper munt - - -

9 2487 - 1 brons in doorsnede 
bandvormige 
beugel

100 200 Midden Romeinse 
tijd

11 5668 - 1 brons Almgren 19 Haalebos 5A3 40 Romeinse tijd

11 5884 - 1 lood spinklos - - - -

11 5885 - 1 brons hoekig gebogen 
beugel 22C/D

60 150
tijd

11 5888 - 1 brons ring - - - -

11 5891 - 1 brons ring - - - -

11 5898 - 1 brons paardentuig overig
630-632

200 260 Romeinse tijd

11 5899 - 1 zilver onbekend - -

11 6007 - 1 brons in doorsnede 
bandvormige 
beugel

100 200 Midden Romeinse 
tijd

11 6011 - 1 brons Riha 5.11 40 120
tijd
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Wp Vnr Sn Nr Soort Hoofdgroep Type Subtype Begin Eind Periode

11 6014 - 1 brons metaalbewerkingsafval smeltbrons Romeinse tijd

11 6026 - 1 zilver onbekend - -

11 6027 - 1 brons hoekig gebogen 
beugel 22C/D

60 150
tijd

11 6028 - 1 brons in doorsnede 
bandvormige 
beugel

100 200 Midden Romeinse 
tijd

11 6161 - 1 brons zegeldoosje vierkant - - 100 270 Romeinse tijd

12 337 - 1 brons paardentuig passant/hanger - - -

12 5410 - 1 brons sieraad armband in doorsnede rond, 
glad

- Romeinse tijd

12 5442 4261 1 brons zegeldoosje vierkant - - 100 270 Romeinse tijd

12 6583 - 1 koper munt - - -

12 11039 - 1 brons paardentuig hanger
435-450

- 150 260 Romeinse tijd

13 603 761 1 brons onbekend - -

13 780 - 1 brons vaatwerk - - - -

13 860 - 1 brons onbekend - -

13 949 778 1 koper munt - - -

13 955 778 1 koper onbekend -

14 275 - 1 brons overig strip - - -

14 1575 - 1 lood gewicht/balans gewicht balkvormig afgerond met 
perforatie 
(ophangoog)

Romeinse 
tijd

14 1575 - 1 brons hoekig gebogen 
beugel 22C/D

60 150
tijd

14 4881 - 1 brons overig haak - -

14 4887 - 1 brons sieraad kraal - - Romeinse tijd

14 4889 - 1 koper munt - - -

14 5083 - 1 koper munt - - - Recent

14 11122 - 1 brons met rondgebogen 
beugel 22A/B

-15 70 Romeinse tijd

16 9827 8546 1 lood onbekend - - - -

16 9850 - 1 koper munt - - -

18 528 - 1 koper munt - - -

18 542 - 1 koper munt - - -

18 1326 - 1 lood onbekend - -

18 1329 - 1 brons sieraad haarnaald conische kop vlakke 
onderzijde

Riha 1990 12.16 0 400 Romeinse tijd

18 1335 - 1 zilver munt - - -

18 3040 - 1 koper munt - - -

20 5454 - 1 koper munt - -

20 5459 - 1 koper munt - - - Recent

22 8829 - 1 brons ring - - -

23 4961 - 1 koper munt - - -

24 6259 - 1 brons sieraad kraal - - Romeinse tijd

26 9518 7908 1 ijzer gereedschap sikkel - -

27 6509 - 1 brons ring - - - -
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Wp Vnr Sn Nr Soort Hoofdgroep Type Subtype Begin Eind Periode

27 6510 - 1 ijzer hang- en sluitwerk - - - 0 400 Romeinse tijd

27 6511 - 1 ijzer gesp - - - -

27 6511 - 2 ijzer onbekend - -

28 6361 - 1 brons paardentuig hanger - 100 250 Romeinse tijd

30 6280 - 1 brons metaalbewerkingsafval - - - Romeinse tijd

31 6270 - 1 koper munt - - -

31 6389 - 1 lood spinklos - - - -

31 6395 - 1 koper munt - - -

31 6398 - 1 lood spinklos - - - -

32 9910 - 1 ijzer gereedschap bijl -280 -15

32 10609 - 1 brons geëmailleerde 
beugel- of 

ruitvormige 

centrale versiering

Riha 7.4.1 25 100
tijd

33 13064 - 1 ijzer gereedschap sikkel - - Romeinse tijd

33 13067 - 1 ijzer overig - - -

33 13067 - 2 ijzer hang- en sluitwerk - - - -

33 13561 - 1 brons in doorsnede 
vlakruitvormige 
beugel

100 175 Midden Romeinse 
tijd

33 13751 - 1 brons sieraad vingerring zegelring - Romeinse tijd

33 14068 - 1 brons sieraad armband bandvormige draad 
met ruitvormig 
verbrede kop en 
puntversiering

cf. Riha 3.14 270 400 Romeinse tijd

33 14251 12755 1 ijzer overig strip - - Romeinse tijd

34 5305 - 1 brons sieraad haarnaald ronde of ovale kop Riha 12.16 met 
gladde steel

250 Romeinse tijd

34 5306 - 1 brons ring massief - - -

34 5317 - 1 brons sieraad armband in doorsnede rond, 
glad

met 
kogelvormige, 

knop

100 Romeinse 
tijd

34 6303 6210 1 ijzer overig haardrooster carticula Romeinse tijd

34 6635 6397 1 ijzer spijker schoenspijker - - Romeinse tijd

34 6726 - 1 brons Almgren 20 Haalebos 5B met 
vloeiend gebogen 
beugel

40 80 Romeinse tijd

34 6774 6061 1 koper onbekend -

34 6961 - 1 brons onbekend Riha 5.1 0 50
tijd

34 7008 - 1 koper munt - - -

34 8766 6341 1 ijzer spijker schoenspijker - - Romeinse tijd

35 8247 7522 1 ijzer gereedschap zeis zeis Romeinse tijd

35 10960 - 1 ijzer militaria aanvalswapen speerpunt bladvormig, breed -50 450 Romeinse tijd

35 10985 10018 1 ijzer sieraad vlechtring -250 -50

35 11218 9783 1 ijzer mes groot vleesmes - - Romeinse tijd

35 11220 9690 1 brons overig ringfragment? - - Romeinse tijd

35 11647 9783 1 ijzer spijker schoenspijker - - Romeinse tijd

36 5392 - 2 brons onbekend - Romeinse tijd

36 5392 - 1 brons haarnaald - haarnaald Fecamp 370 400 Laat Romeinse tijd

36 6663 - 1 brons 350 450 Laat Romeinse tijd
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Wp Vnr Sn Nr Soort Hoofdgroep Type Subtype Begin Eind Periode

36 6668 - 1 brons sieraad armband in doorsnede rond, 
glad

met 
kogelvormige, 

knop

100 Romeinse 
tijd

36 6787 6824 1 ijzer gereedschap sikkel - -

36 6883 - 1 brons hang- en sluitwerk kist- of 
kastbeslag

handgreep onbekend 400 Romeinse tijd

36 6883 - 1 brons onbekend - -

36 6891 - 1 koper munt -

36 6917 - 1 brons hoekig gebogen 
beugel 22C/D

60 150
tijd

36 7235 - 1 koper onbekend - -

37 10947 - 1 koper munt - - -

37 10950 - 1 brons hang- en sluitwerk slotnagel - - 0 400 Romeinse tijd

37 13055 - 1 brons onbekend - -

37 13273 - 1 brons gereedschap priem -2000 -800 Late Bronstijd

37 13316 - 1 brons opengewerkte 

met 2-delige 
veerconstructie

Böhme 46b 150 225 Midden Romeinse 
tijd

37 13516 - 1 brons gereedschap - - - Late Bronstijd

37 13517 - 1 brons gereedschap - - - Late Bronstijd

37 13517 - 2 brons gereedschap - - - Late Bronstijd

37 13519 - 1 ijzer gereedschap lepelboor Romeinse tijd

37 13526 - 1 brons in doorsnede 
vlakruitvormige 
beugel

100 175 Midden Romeinse 
tijd

37 13539 12294 1 brons militaria gordel/ /
wapenschort

heupgordel randbeslag type 
D/E

300 400 Laat Romeinse tijd

37 13539 12294 2 brons - - - Romeinse tijd

37 13560 12270 1 brons open ogen met een 
gesloten rand

Haalebos 
6Ab zonder 
concentrische 
groef

-5 40
tijd

37 13614 - 1 ijzer militaria aanvalswapen speer/lans pilum Romeinse tijd

37 13632 - 1 ijzer onbekend - - - Romeinse tijd

37 14431 12430 1 brons ring massief - - -

37 14434 12430 1 brons - - - Romeinse tijd

38 7457 - 1 ijzer paardentuig hoofdstel bitonderdeel? -12 300 Romeinse tijd

38 7505 - 1 brons paardentuig overig Beslag 150 260 Romeinse tijd

38 7506 - 1 ijzer militaria aanvalswapen speer/lans lansvoet 400

38 7519 7036 1 ijzer hang- en sluitwerk sleutel draaisleutel Romeinse tijd

38 7600 - 1 brons beslag alleen ronde
tegenknop 485-489

- 150 275 Romeinse tijd

38 7674 6933 1 brons overig splitpen lus - Romeinse tijd

38 7674 6933 1 ijzer hang- en sluitwerk - - - -

38 7722 - 1 brons sculptuur - - - Romeinse tijd

38 7786 - 1 lood+ijzer overig - - - Romeinse tijd

38 7791 - 1 brons ring massief - - -

38 7794 - 1 ijzer overig strip - -



1008
—

Wp Vnr Sn Nr Soort Hoofdgroep Type Subtype Begin Eind Periode

38 7830 7037 1 brons gereedschap onbekend Romeinse tijd

38 7839 - 1 ijzer militaria aanvalswapen pijlpunt - -50 450 Romeinse tijd

38 7976 7036 1 ijzer gereedschap eergetouwkap - - Romeinse tijd

38 8616 - 1 koper munt - - -

38 8720 7674 1 ijzer hang- en sluitwerk scharnier eendelig -

39 10928 - 1 brons sculptuur onbekend - Romeinse tijd

39 10929 - 1 lood gewicht/balans gewicht rond - Romeinse tijd

39 10934 - 1 lood verzwaring - - - -

39 10935 - 1 brons sculptuur - - - Romeinse tijd

39 10939 - 1 koper munt - - -

39 10946 - 1 koper munt - - -

39 11101 - 1 koper munt - - -

39 11104 - 1 brons vaatwerk onbekend - - -

39 11105 - 1 koper munt - - -

39 12058 10989 1 brons metaalbewerkingsafval smeltbrons Midden Romeinse 
tijd

39 12061 10989 1 brons metaalbewerkingsafval gietrest - - Midden Romeinse 
tijd

39 12067 10989 1 brons metaalbewerkingsafval smeltbrons Midden Romeinse 
tijd

39 12108 10974 1 ijzer gereedschap beitel - - Romeinse tijd

39 12119 10989 1 brons metaalbewerkingsafval smeltbrons Midden Romeinse 
tijd

39 12129 10989 1 brons metaalbewerkingsafval smeltbrons Midden Romeinse 
tijd

39 12240 10989 1 brons metaalbewerkingsafval smeltbrons Romeinse tijd

39 12680 11294 1 ijzer spijker - - - -

40 7291 - 1 koper munt - - -

40 7509 - 1 koper munt - - -

40 7511 - 1 brons ring - - - -

40 7683 - 1 brons beslag - - - Romeinse tijd

40 8377 - 1 brons ring massief - - -

41 11026 - 1 brons paardentuig hanger - - Romeinse tijd

41 11031 - 1 koper munt - - -

42 7702 - 1 zilver munt - - -

42 7714 - 1 koper munt - - -

43 10245 9142 1 ijzer spijker - - -

43 10245 9142 2 ijzer overig strip - - -

43 10307 9141 1 ijzer spijker schoenspijker - - Romeinse tijd

43 11035 - 1 koper munt - -

44 7716 - 1 zilver munt - -

44 7717 - 1 brons paardentuig overig beslag met 
tegenknop

150 260 Romeinse tijd

44 8086 - 1 lood spinklos ringvormig - -

45 14452 - 1 zilver munt - -

45 14573 - 1 koper munt - -
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Wp Vnr Sn Nr Soort Hoofdgroep Type Subtype Begin Eind Periode

45 14574 - 1 brons sieraad armband in doorsnede rond, 
glad

- Romeinse tijd

45 14574 - 2 ijzer onbekend -

45 14587 12593 1 ijzer hang- en sluitwerk ring - - -

46 8361 - 1 brons Nijmegen variant - -20 25 Romeinse tijd

46 8362 - 1 koper munt - -

46 8363 - 1 brons vaatwerk - - -

46 8364 - 1 brons overig plaatje - - -

47 17848 - 1 koper munt - -

48 10235 - 1 brons sieraad armband in doorsnede rond, 
glad

verdikte, eenmaal 

knop

70 260 Romeinse tijd

48 10641 - 1 brons militaria aanvalswapen speerpunt - Midden Bronstijd

48 10642 - 1 brons sieraad haarnaald ronde of ovale kop Riha 12.16 met 
gladde steel

250 Romeinse tijd

48 18640 - 1 brons paardentuig overig beslag
nr 272

150 260 Romeinse tijd

49 19014 - 1 brons siernagel vierkant 

kop

- - 0 400 Romeinse tijd

49 19091 - 1 ijzer gereedschap eergetouwkap - - Romeinse tijd

50 14597 - 1 brons ring - - -

51 15904 - 1 brons beslag balustervormig ? - -

51 18419 - 1 ijzer onbekend -

52 8107 - 1 koper onbekend -

53 15015 - 1 brons metaalbewerkingsafval smeltbrons Romeinse tijd

53 15036 - 1 brons sieraad vingerring - -

53 15116 - 1 medaille

55 15373 - 1 lood verzwaring - - Romeinse tijd

56 11033 - 1 brons onbekend - - Recent

56 11868 - 1 brons hoekig gebogen 
beugel 22C/D

60 150
tijd

58 12132 - 1 koper munt - -

61 15290 13292 1 brons overig plaatje - - -

62 13230 - 1 ijzer onbekend -

65 13599 - 1 brons militaria aanvalswapen gevestring -

65 13600 - 1 lood gewicht/balans - -

65 15202 - 1 brons gereedschap bijl randbijl/randhielbijl -2000 -1100 Midden Bronstijd

65 15557 - 1 koper munt - -

67 19211 - 1 ijzer paardentuig tuig bel type D, conisch 
rechthoekig 
grondvlak

120 300 Laat Romeinse tijd

67 19211 - 2 ijzer overig plaatje - - -

67 19211 - 3 ijzer spijker - - -

70 20009 - 1 brons overig haarnaald Wijster 400 450 Laat Romeinse tijd

70 20140 - 1 ijzer militaria aanvalswapen speer/lans bladvormig, breed -50 450

70 20154 - 1 ijzer militaria aanvalswapen speer/lans bladvormig, breed -50 450

71 7284 - 1 koper onbekend
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Wp Vnr Sn Nr Soort Hoofdgroep Type Subtype Begin Eind Periode

80 7049 - 1 brons met in doorsnede 

beugel
Buchem 14Cb

-15 70

80 7051 - 1 brons vaatwerk - - -

80 7052 - 1 brons vaatwerk - - -

83 10704 9581 1 ijzer gereedschap schop klein formaat

84 13882 - 1 brons toiletgerei onbekend - - Romeinse tijd

84 13910 - 1 koper munt - - Recent

84 13912 - 1 zilver munt - -

84 13961 - 1 brons onbekend -

84 14994 - 1 zilver munt - -

84 15000 - 1 brons open ogen met een 
gesloten rand

Haalebos 
6Ab zonder 
concentrische 
groef

-5 40
tijd

85 17287 - 1 brons overig draad - - Romeinse tijd

86 16575 - 1 brons vaatwerk deksel plat met perforatie 
voor greep

onbekend

86 16583 - 1 brons overig strip - - Romeinse tijd

86 16859 - 1 koper munt - -

87 8117 - 1 brons paardentuig tuig bel conisch, vierkant 
grondvlak met 
knoppen, Nicolay 
type C

-12 120 Midden Romeinse 
tijd

87 8593 - 1 koper munt - -

88 2 2 1 brons gesp rechthoekig - - -

90 7076 - 2 brons Engelse Alcester type Romeinse tijd

90 7079 - 1 ijzer gereedschap schaaf blokschaaf Romeinse tijd

90 7080 - 1 brons beslag balustervormig - Riha 2001, nr 601 0 400 Romeinse tijd

90 7118 - 1 koper munt - -

90 7119 - 1 koper munt - -

90 7406 - 1 koper munt - -

90 7409 - 1 koper munt - - Recent

90 7416 - 1 lood verzwaring - - -

90 7488 - 1 brons overig schijf met 
centrale 
perforatie

- - Romeinse tijd

90 7489 - 1 koper onbekend

90 9634 7792 1 ijzer overig greep -

91 15719 - 1 zink munt - - Recent

91 17027 14447 1 ijzer gereedschap beitel guts Romeinse tijd

92 23 35 1 brons geëmailleerde 
beugel- of 

- - Midden Romeinse 
tijd

92 12535 - 1 brons toiletgerei spiegel - - Romeinse tijd

92 12535 - 2 ijzer spijker - - -

92 17232 - 1 koper munt - -

92 18078 - 1 brons sieraad armband - - 0 300 Romeinse tijd

92 18308 15798 1 brons ring - -
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Wp Vnr Sn Nr Soort Hoofdgroep Type Subtype Begin Eind Periode

92 18614 - 1 brons onbekend - - Romeinse tijd

92 18618 - 1 brons Riha 5.6 40 120
tijd

92 18655 - 1 brons metaalbewerkingsafval smeltbrons Romeinse tijd

92 18660 - 1 brons vaatwerk deksel van kan cf. Eggers 128 80 200 Midden Romeinse 
tijd

92 18677 - 1 brons metaalbewerkingsafval gietrest - - Romeinse tijd

92 19372 - 1 ijzer spijker schoenspijker - - Romeinse tijd

93 11417 - 1 brons onbekend - - -

93 11418 - 1 brons militaria gordel/ /
wapenschort

heupgordel gesp type E 300 400 Laat Romeinse tijd

93 11421 - 1 koper munt - -

93 11623 - 1 brons ring - - -

93 11639 - 1 brons paardentuig overig bel - 0 260 Romeinse tijd

93 11733 10500 1 ijzer beslag rechthoekig Recent

93 11734 10500 1 ijzer mes klein vleesmes smal bladvormig 
lemmet en 
asymmetrische 
angel

- 0 400 Romeinse tijd

93 11736 10500 1 ijzer gereedschap hamer Romeinse tijd

93 11741 10500 1 brons paardentuig hanger
414-342

- 150 260 Romeinse tijd

93 11742 10500 1 brons hang- en sluitwerk sleutel kopvormige 
sleutelkop

Romeinse tijd

93 11746 10500 1 ijzer onbekend - - - Romeinse tijd

93 11754 10500 1 ijzer militaria aanvalswapen pijlpunt - -50 450

94 17735 - 1 brons beslag - 0 260 Romeinse tijd

94 17747 - 1 koper munt - - -

94 17786 - 1 lood gewicht/balans gewicht rond - Romeinse tijd

94 17923 15060 1 ijzer onbekend - - - -

94 17959 - 1 ijzer militaria aanvalswapen speer/lans bladvormig, breed -50 450

94 20260 - 1 ijzer ring - - - -

95 15736 - 1 brons gesp onbekend - -

95 15760 13932 1 koper munt - - -

95 15911 - 1 ijzer militaria aanvalswapen speer/lans - Romeinse tijd

95 16069 - 1 koper munt - - -

95 16282 - 1 brons hoekig gebogen 
beugel 22C/D

60 150
tijd

95 16282 - 3 koper onbekend - -

95 16804 14165 1 brons vaatwerk onbekend reparatiestuk Romeinse tijd

96 19341 - 1 koper munt - - -

96 19347 16685 1 brons in doorsnede 
bandvormige 
beugel

200 Romeinse tijd

97 12013 - 1 koper munt - - -

97 17616 - 1 ijzer onbekend - - - -

97 19913 - 1 koper munt - - -

98 16981 - 1 koper munt - - -

98 16997 - 1 koper onbekend -
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98 18891 - 1 koper munt - - -

99 11581 - 1 koper munt - - -

99 11582 - 1 brons onbekend - - - Romeinse tijd

99 12159 - 1 koper munt - - -

99 12160 - 1 koper munt - - -

99 12866 - 1 brons driehoekige 
kopplaat en 
gevorkte beugel

Böhme type 27 180 250 Midden Romeinse 
tijd

99 13181 - 1 koper munt - - -

99 14213 - 1 koper munt - - -

99 14223 - 1 zilver munt - - -

100 16599 - 1 koper munt - - -

100 17235 - 1 koper munt - - -

100 18897 - 1 koper munt - - -

101 11583 - 1 koper munt - - -

101 11584 - 1 koper onbekend -

101 12021 - 1 koper onbekend -

101 12026 - 1 koper munt - - -

101 12027 - 1 koper munt - - -

101 16759 - 1 koper munt - - -

108 16271 14186 1 ijzer onbekend - -

108 16807 13905 1 ijzer onbekend -

108 16850 - 1 koper munt - - -

109 17369 - 1 koper onbekend - -

111 19019 - 1 brons sieraad vingerring bandvormige 
doorsnede

Riha 3.11 Romeinse tijd

111 19134 - 1 koper munt - - -

128 3049 - 1 ijzer hang- en sluitwerk sleutel schuifsleutel Romeinse tijd

131 8105 - 1 koper munt - - -

135 10078 - 1 brons onbekend - - - Romeinse tijd

135 11412 - 1 koper onbekend - -

135 11413 - 1 zilver munt - - -

135 11414 - 1 koper munt - - -

137 16064 - 1 koper munt - - -

139 18626 - 1 koper munt - - -

139 18773 - 1 koper munt - - -

142 19359 - 1 koper munt - - -

147 21012 - 1 koper munt - - -

153 16682 14136 1 koper munt - - -
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