
 
 
 
 
 

Een inventariserend veldonderzoek  
door middel van proefsleuven 

in het plangebied Vroonakker te Diessen, 
gemeente Hilvarenbeek 

 
m a r a  w e s d o r p  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuidnederlandse Archeologische Notities 
 

 
      216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amsterdam 2010 
Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendrik Brunsting Stichting 



 2

De serie Zuidnederlandse Archeologische Notities is een uitgave van de Hendrik Brunsting Stichting van het 
Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
Opdrachtgever:  Gemeente Hilvarenbeek 
Project:   Diessen-Vroonakker 2010 
Plangebied:  Woongebied Vroonakker III 
Plaats documentatie: Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant 
Objectcode:  HVB-VA-10 
CIS-code:  39095 
Coördinaten:  NW:  139.586/387.668 
   ZO: 139.867/387.426 
Status:   Eindrapport 
Auteur:   drs. M. Wesdorp 
Autorisatie:  drs. C.W. Koot 
Afbeeldingen:  drs. K-J.R. Kerckhaert 
Omslagontwerp: Bert Brouwenstijn (ACVU) 
 
ISBN 978-90-8614-151-7 
 
©ACVU-HBS Amsterdam, april 2010 
Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit - Hendrik Brunsting Stichting, Amsterdam 
De Boelelaan 1105 
1081 HV  Amsterdam 
 



 3

i n h o u d  
 
1  i n l e i d i n g        5 
 
2  v o o r o n d e r z o e k       5 
   
3  d o e l s t e l l i n g e n       6 
 
4  o n d e r z o e k s s t r a t e g i e      6 
 4.1 Ligging van de proefsleuven     6 
 4.2 Onderzoeksmethode     7 
 
5  l a n d s c h a p  e n  b o d e m g e s t e l d h e i d    7 
 5.1 Het landschap rond Diessen     7 
 5.2 De bodem van het onderzoeksgebied   8 
 
6  r e s u l t a t e n       9 
 6.1 Grondsporen en vindplaatsen    9 
 6.2 Vondsten       10 
 
7  c o n c l u s i e  e n  s e l e c t i e a d v i e s    10 
 
8  l i t e r a t u u r       13 
 
9  f i g u r e n l i j s t       13 
 
b i j l a g e n  

1 Overzicht van archeologische perioden    15 
2 Onderzoeksvragen Programma van Eisen   17 
3 Sporenlijst       19 
4 Vondstenlijst       23 



 4

 
 



 5

1  i n l e i d i n g  
 
Van maandag 8 tot en met donderdag 11 februari 2010 heeft het Archeologisch Centrum van de Vrije 
Universiteit-Hendrik Brunsting Stichting (ACVU-HBS) een inventariserend archeologisch onderzoek 
door middel van proefsleuven (IVO) uitgevoerd in Diessen (fig. 1). Het onderzoek is opgedragen door 
de gemeente Hilvarenbeek die in het plangebied Vroonakker III infrastructuur en woningbouw gaat 
ontwikkelen. De hiermee gepaard gaande bodemingrepen kunnen eventuele archeologische resten 
verstoren. De onderzoekslocatie bevindt zich ten noordwesten van de dorpskern van Diessen en wordt 
aan de noordzijde begrensd door de Beekseweg en aan de oostzijde door de Holenweg. De omvang 
van het plangebied is ca. 5 ha. In 2006 is in het plangebied door SOB Research een bureauonderzoek 
en een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd. Aangezien de resultaten 
van deze onderzoekingen niet tot een betrouwbare waardering en selectiebesluit kunnen leiden, heeft 
het college van de gemeente Hilvarenbeek besloten om een inventariserend onderzoek door middel 
van proefsleuven te laten plaatsvinden. 

Het onderzoek is uitgevoerd door een team van het Archeologisch Centrum van de Vrije 
Universiteit-Hendrik Brunsting Stichting (ACVU-HBS) bestaande uit drs. Johan van Kampen, drs. 
Pawel Kubistal, Valentijn van den Brink en Magda Grajkowski MA onder leiding van drs. Mara 
Wesdorp. De projectleiding was in handen van drs. Cees Koot. Ans van Eenbergen voerde het 
landmeetkundig werk uit en was verantwoordelijk voor het digitaliseren van de veldtekeningen. Het 
machinaal grondverzet is uitgevoerd door Jeroen Verhagen (loon- en grondverzetbedrijf Ad van 
Doren).1 Contactpersoon bij de gemeente was J. Lubbers-Kluijtmans. 

De opbouw van dit rapport is als volgt: In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het 
vooronderzoek kort belicht. Hoofdstuk 3 gaat in op de doelstellingen van het onderzoek en hoofdstuk 
4 op de onderzoeksstrategie. In hoofdstuk 5 wordt het landschap van Diessen en van het plangebied 
besproken. Hoofdstuk 6 behandelt de resultaten van het onderzoek. Tot slot komen in hoofdstuk 7 het 
selectieadvies en de conclusie aan bod. 
  
 

2  v o o r o n d e r z o e k  
 
Het doel van het bureau- en booronderzoek van SOB Research was het in kaart brengen van mogelijk 
aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.2 Het booronderzoek heeft uitgewezen dat 
het bodemprofiel in het plangebied onverstoord is en in een aantal boringen is vuursteen en keramiek 
aangetroffen. Op basis van de onderzoeksresultaten is gesteld dat er aanwijzingen zijn dat zich binnen 
het plangebied archeologische vondsten en sporen uit waarschijnlijk de IJzertijd of de Romeinse Tijd, 
maar mogelijk ook ouder, bevinden.  
 Uit het onderzoekgebied is één archeologische waarneming bekend (ARCHIS-waarneming 
53396). Het betreft een fragment prehistorisch handgevormd aardewerk, in 2002 door RAAP 
Archeologisch Adviesbureau tijdens een booronderzoek gevonden. Daarnaast is bekend dat in 1986 
sporen van een bijgebouwtje uit de IJzertijd zijn opgegraven door amateur-archeologen. Het is echter 
niet gedocumenteerd waar deze sporen en vondsten precies liggen en er is ook geen melding van 
gemaakt in ARCHIS. Tijdens het veldonderzoek hebben wij vernomen dat deze vondstlocatie zich in 
het noordwestelijke deel van het plangebied bevindt.3 
 In de omgeving van het plangebied hebben enkele archeologische onderzoeken plaats 
gevonden. Op een terrein ten zuidwesten van het plangebied, in Esbeek, is in 2005 een gecombineerd 

                                                           
1 De kraan en machinist zijn ingehuurd via Luijten Archeologisch Grondwerk. 
2 van Wilgen 2006. 
3 Mondelinge mededeling Hans Schoenmakers. 
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proefsleuven en vlakdekkend onderzoek uitgevoerd.4 Hier zijn bewoningssporen uit de IJzertijd 
aangetroffen maar ook een aanzienlijk aantal scherven van gedraaid aardewerk uit de Romeinse Tijd. 
Bewoningssporen uit die tijd zijn echter niet gevonden. Tijdens een archeologisch onderzoek aan de 
Zijthorst in Diessen in 2002 zijn wel sporen van bewoning uit de Romeinse tijd aangetroffen.5 

 
 
3  d o e l s t e l l i n g e n  
 
Voor het onderzoek in Diessen-Vroonakker is door BAAC een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.6  

Het hoofddoel van dit proefsleuvenonderzoek is na te gaan of er in het plangebied sprake is van 
archeologische vindplaatsen en wat hun aard, omvang, datering en gaafheid is. Daarnaast heeft het 
onderzoek tot doel de archeologische verwachting binnen het gebied te toetsen. 

De tijdens het veldwerk verzamelde gegevens dienen als basis voor een waardering van 
eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen en een selectieadvies voor de verdere omgang met 
deze vindplaatsen.  
 
 

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

 
Het plangebied is onderzocht door middel van noordzuid georiënteerde raaien van proefsleuven in een 
verspringend stippellijnpatroon (fig. 2). De meeste sleuven meten ca. 25 bij 4 m en de afstand tussen de 
sleuven binnen een raai is 25 m. De afstand tussen de raaien is eveneens 25 m. In een aantal gevallen is 
afgeweken van de standaardafmetingen van de sleuven en van het standaardpatroon. In het 
noordoostelijke deel van het plangebied heeft werkput 30 een andere oriëntatie gekregen omdat deze 
anders zeer dicht langs het daar aanwezige fietspad zou komen te liggen. In het centrum van het 
plangebied is een terrein in gebruik door de schutterij Sint Joris. Hier zijn geen sleuven aangelegd in 
verband met een toernooi dat hier nog gehouden moest worden. In het midden van het noordelijke 
deel van het plangebied zijn een aantal volkstuinen aanwezig geweest. Tijdens het onderzoek bleek dit 
terrein maar ten dele ontruimd te zijn. Op een aantal percelen lagen hopen afval en de meeste 
afrasteringen waren niet weggehaald. Omdat het uitzetten en inmeten van de sleuven door de 
omstandigheden zeer lastig was, is besloten om het middenpad in twee delen uit te graven. Deze twee 
proefsleuven konden slechts de breedte van één bak van de kraanmachine krijgen. Werkput 22 is ook 
één bak breed omdat tijdens de aanleg al snel duidelijk was dat zich hier een depressie bevindt. In een 
dergelijk lager deel van het landschap is de kans op bewoningssporen zeer laag. De werkputten waar 
depressies voorkomen, worden gekenmerkt door een hoge grondwaterstand en dit heeft in een aantal 
gevallen gezorgd voor natte omstandigheden.  
 Uiteindelijk zijn tijdens het veldonderzoek 33 proefsleuven aangelegd met een gemiddelde 
lengte van 25 m. De kortste sleuf is 12 m en de langste meet 64 m. Het oppervlak van het door 
proefsleuven onderzochte gebied bedraagt 2804 m2. In het plan van aanpak is uitgegaan van een 
dekkingsgraad van 7 %. Vanwege de bovengenoemde redenen is de dekkingsgraad na afloop van het 
onderzoek echter 5.6 %. Indien de schuttersweide niet meegerekend wordt, komen we uit op een 
dekkingsgraad van 6.1 %. 
 

                                                           
4 Wesdorp 2007 
5 Siemons 2002 
6 Bink 2008  
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4 . 2  o n d e r z o e k s m e t h o d e  

 
Voorafgaand aan het onderzoek is een lokaal meetsysteem uitgezet, bestaande uit stalen buizen en 
betonijzers. Dit lokale meetsysteem is aangelegd met behulp van een Total-Station en via het inmeten 
van de hoekpunten van gebouwen vervolgens gerelateerd aan de coördinaten van de 
Rijksdriehoeksmeting. Na afloop van het veldwerk zijn de meetpunten verwijderd. 

De individuele sleuven zijn uitgezet met behulp van jalons en uitpassen vanaf de zojuist 
genoemde meetpunten. Het aanleggen van het archeologisch sporenvlak bestond uit het machinaal 
afgraven van de bouwvoor en de daaronder gelegen oudere akkerlagen tot op ca. 15 cm boven het 
archeologisch leesbare vlak. Het verdiepen van de laatste centimeters is in dunnere lagen gebeurd en is 
begeleid met een metaaldetector. Vondsten afkomstig uit de bouwvoor, het plaggendek en het 
sporenniveau zijn per laag verzameld. Aanwezige sporen zijn op basis van kleur- en textuurverschillen 
ingekrast en van de vlakken zijn foto’s gemaakt.  

De aangelegde proefsleuven zijn van een meetsysteem voorzien door stalen linten tussen de 
punten van het hoofdmeetsysteem te spannen en vervolgens met een schietlood meetpunten in het vlak 
over te brengen. Het vlak van iedere proefsleuf is getekend op schaal 1:50 en om de 5 m gewaterpast. 
Van het maaiveld is eveneens om de 5 m een hoogtemeting genomen.7  

In de sleuven zijn de meeste sporen met de hand gecoupeerd om vast te stellen of deze 
antropogeen of natuurlijk waren en om een indicatie te krijgen van de datering. Het merendeel van 
deze sporen is gefotografeerd en schaal 1:20 getekend. 

 De bodemopbouw van het plangebied is bestudeerd door middel van profielkolommen in de 
wanden van de proefsleuven. Deze profielen zijn doorgaans in de westelijke lange wand van de sleuven 
afgestoken. Tevens zijn op plaatsen met een interessante of gecompliceerde bodemopbouw extra 
profielenkolommen gezet. De meeste profielen zijn gefotografeerd en vervolgens getekend op schaal 
1:20.   

Na afronding van het veldonderzoek zijn de putten dichtgemaakt en is het meetsysteem 
verwijderd. Bij de uitwerking is zoveel mogelijk gewerkt volgens de standaardmethode van ACVU-
HBS in Zuid-Nederland.8  
 
 

5  l a n d s c h a p  e n  b o d e m g e s t e l d h e i d  
 
5 . 1  h e t  l a n d s c h a p  r o n d  d i e s s e n  
 

Diessen maakt onderdeel uit van het Zuid-Nederlandse dekzandlandschap. Dit dekzand is gedurende de 
eindfase van de Laatste IJstijd (het Weichselien) door de wind afgezet. Het dekzandlandschap wordt 
gekenmerkt door een afwisseling tussen hoger gelegen dekzandruggen en lager gelegen dalen. Het 
plangebied is gelegen op een dekzandrug en dergelijke hoger gelegen gebieden zijn een geschikte plaats 
voor bewoning. Vanaf het Laat-Neolithicum zijn de aanwezige loofbossen gekapt om plaats te maken 
voor erven en akkerland. Een proces dat zich heeft voortgezet tot aan de Late Middeleeuwen. Vanaf 
deze periode worden de hogere gronden zuiver als bouwland gebruikt en begint men met 
plaggenbemesting. Bij deze vorm van bemesting wordt de stalinhoud vermengd met strooisel en 
plaggen, waarna het mengsel (potstalmest) over de akkers wordt uitgereden. Door het opbrengen van 
dit materiaal komt het maaiveld in de loop der tijd steeds iets hoger te liggen.  

                                                           
7 De hoogtes van de proefsleuven zijn omgezet van een lokaal meetsysteem dat is afgeleid van bout 050F0234 in de westmuur 

van het pand Beekseweg 20 (17.869 m NAP).  
8 Hiddink 2005, 27. 
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De conservering van vindplaatsen onder plaggendekken is over het algemeen goed; de sporen 
en vondsten in het pleistocene dekzand zijn door de ophogingslaag beschermd tegen de verstorende 
effecten van ploegen of spitten. Bij het archeologische booronderzoek in 2006 is vast komen te staan 
dat het plaggendek plaatselijk een dikte van 70 tot 110 cm heeft. 
 Aan de westkant van het plangebied stroomt op enkele kilometers afstand de Hoogeindsche 
Beek / het Spruitenstroompje. Ten oosten van de dorpskern van Diessen stroomt de Reusel.  
 
  
5 . 2  d e  b o d e m  v a n  h e t  o n d e r z o e k s g e b i e d  

 
Volgens de bodemkaart komen in het plangebied hoge zwarte enkeerdgronden voor (zEZ21) en is 
plaatselijk sprake van grondwatertrap VII (relatief droog). Kortweg gaat het om antropogene bodems 
waarvan het plaggendek een dikte heeft boven de 50 cm.  
 Het bodemprofiel is in vrijwel het hele plangebied onverstoord. In werkput 2 in de zuidoost 
hoek van het plangebied zijn wel zogenaamde “bedden” aangetroffen. Dit soort kuilen is ook in 
werkput 27 en 28 aan de noordkant van het plangebied opgetekend. Het vlak van de noordelijke helft 
van werkput 32 is eveneens verstoord door bedden. Deze kuilen uit de Nieuwe Tijd worden in 
verband gebracht met het winnen van zand, (moes)tuinen en bodemverbetering.9 
 In de meeste werkputten heeft het plaggendek een dikte tussen 100 en 60 cm. Tijdens het 
onderzoek zijn in een aantal proefsleuven dagzomen van depressies aangetroffen, vooral in het 
zuidelijke deel van het plangebied (fig. 3). Het is niet met zekerheid te zeggen of de aangegeven 
depressies op elkaar aansluiten en groter zijn of dat ze juist kleiner zijn en uiteenvallen in een aantal 
kleinere laagtes. 
 Tijdens het veldonderzoek zijn 35 profielkolommen gedocumenteerd, waardoor inzicht is 
verkregen in de bodemopbouw (fig. 3, 4 en 5). Over het algemeen is de bodemopbouw vrij 
eenvoudig. De bovenste lagen vormen de het plaggendek en de hoofdkleur van deze lagen is donker. 
Laag 500 betreft de bouwvoor met daaronder een donkerbruine akkerlaag (501). Vaak is onder deze 
laag een meer grijze akkerlaag (502) aanwezig. In een aantal gevallen is het restant aanwezig van een 
ouder, licht grijs akkerpakket (laag 503). Deze laag is als de oudste fase van het plaggendek 
geïnterpreteerd op grond van het vondstmateriaal. Het plaggendek is het dikst in proefsleuf 1, 4, 5 en 8 
(100 cm) en in proefsleuf 27 is slechts een humeuze bovenlaag van 40 cm dikte aanwezig. In de meeste 
profielen is een plaggendek met een dikte van 70 cm waargenomen. 
 Onder het plaggendek is op een aantal plaatsen een (restant van een) natuurlijke podzolbodem 
aanwezig. In een aantal profielen is het restant van een B-horizont gezien (laag 505); dit is de bruin 
gekleurde inspoelingslaag. De daarboven gelegen uitspoelingslaag (de E-horizont, laag 509) is alleen in 
werkput 15, 16 en 22 waargenomen. De kleur van deze laag is lichtgrijs tot wit. In werkput 24 is zelfs 
het restant van de bovenste laag van de podzolbodem, de A-horizont, aanwezig. Deze laag is 
donkergrijs tot zwart van kleur en heeft tijdens het onderzoek laagnummer 504 gekregen. De onderste 
laag van een podzolbodem is de C-horizont of het schone moedermateriaal (laag 508). Laag 506 is 
toegekend aan de overgang tussen de B- en de C-horizont. Tussen de onderkant van het plaggendek 
en de C-horizont is op sommige plaatsen een diffuse menglaag (507) aanwezig. De enige profielen waar 
laag 510 is gezien zijn die van werkput 15 en 16. Het betreft een donkere laag met gele brokken die op 
de E-horizont ligt. Het lijkt een laag te zijn die mogelijk is opgebracht vanwege de hier aanwezige 
depressie.  
 Het oorspronkelijke en huidige reliëf is in kaart gebracht door middel van waterpassingen. Het 
plangebied kent enkele hoogteverschillen. De vlakken van de proefsleuven in het zuidelijke deel van 
het plangebied hebben een hoogte tussen 16.60 en 16.80 m NAP. Naar het zuidoosten loopt het 
terrein iets af en heeft het archeologische vlak een hoogte tussen 16.15 en 16.40 m NAP.  In het 
                                                           
9 Hiddink 2009 
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midden van het plangebied (rond werkput 15 en de zuidkant van werkput 21) ligt het oorspronkelijke 
niveau beduidend lager (rond 16.00 m NAP) en dit komt ook tot uiting in het huidige reliëf (rond 
17.10 m NAP ten opzichte van een gemiddelde van 17.60 m NAP). In noordelijke richting loopt het 
vlak weer op naar ca. 16.60 m NAP. De vlakken van de proefsleuven in het noordoostelijke deel van 
het plangebied liggen op een hoogte tussen 16.40 en 16.60 m NAP. 
 
 

6  r e s u l t a t e n  
 
6 . 1  g r o n d s p o r e n  e n  v i n d p l a a t s e n  

 
Tijdens het veldonderzoek zijn 100 spoornummers uitgedeeld. Het betreft in veruit de meeste gevallen 
paalkuilen, gevolgd door natuurlijke sporen, greppels en kuilen.10 De meeste sporen dateren in de 
Middeleeuwen, maar er zijn ook paalkuilen uit de IJzertijd en enkele greppels en kuilen uit de periode 
Middeleeuwen-Nieuwe tijd aangetroffen. De sporen uit de verschillende perioden komen verspreid 
over het plangebied voor en zijn in een viertal zones (A-D) onderverdeeld (fig. 6). Uit de IJzertijd en 
de Middeleeuwen zijn vooral nederzettingssporen aangetroffen. De grondsporen uit de Middeleeuwen-
Nieuwe Tijd relateren aan landinrichting en landgebruik. 

Waar mogelijk zijn de grondsporen gedateerd met behulp van vondstmateriaal. Gezien de 
bescheiden hoeveelheid vondsten is het merendeel van de sporen echter gedateerd op basis van kleur en 
samenstelling van de vulling. In een aantal gevallen is de datering zeker, maar in sommige gevallen is 
het niet met zekerheid te zeggen uit welke periode de sporen stammen. 
 
Vindplaats A en B, nederzettingssporen uit de IJzertijd 
Grondsporen uit deze periode zijn verspreid over het plangebied aangetroffen en kunnen in twee 
vindplaatsen worden onderverdeeld. 
 Vindplaats A ligt centraal in het westelijke deel van het plangebied en meet ca. 25 bij 25 m. In 
werkput 4 zijn zes paalkuilen en een grotere kuil opgetekend. In de paalkuilen is geen structuur 
herkend. Aan de oostkant van het plangebied is in werkput 20 en 21 ook een aantal paalkuilen uit 
vermoedelijk de IJzertijd aan het licht gekomen (vindplaats B). De omvang van deze vindplaats is ca. 20 
bij 40 m maar kan zich aan de westzijde buiten het plangebied uitstrekken en dus groter zijn.  

 De diffuse sporendichtheid in de proefsleuven past in het beeld dat bestaat van de 
nederzettingen uit deze periode: verspreid liggende boerenerven in een landschap van deels natuurlijke 
vegetatie en deels ontgonnen land. De erven zijn meestal niet meer dan enkele decennia bewoond; 
indien de omringende akkers uitgeput raakte, verplaatste men het erf.  
 De conservering van de grondsporen is over het algemeen goed. Vindplaats B ligt iets hoger 
ten opzichte van vindplaats A en de sporen zijn hier enigszins vaag begrensd. Vindplaats A ligt in de 
buurt van een laagte waardoor de sporen donkerder van kleur zijn en zich duidelijker aftekenen. 
 
Vindplaats C en D, nederzettingssporen uit de periode Volle Middeleeuwen-Late Middeleeuwen 
Vindplaats C ligt in het noordoostelijke deel van het plangebied en meet ca. 40 bij 90 m. 
In werkput 25 en 26 zijn paalkuilen van structuren uit de Volle Middeleeuwen gevonden. In werkput 
26 zijn bovendien twee waterputten gevonden.  
 In het noordelijke deel van proefsleuf 33 is een aantal kuilen aangetroffen (vindplaats D). Wat 
vorm betreft lijken het paalkuilen maar hoe oud deze sporen zijn is niet met zekerheid te zeggen. De 
vulling komt grotendeels overeen met die van de sporen uit de Volle Middeleeuwen in werkput 25 en 
26. De contouren van de sporen verschilt echter; de hier beschreven sporen hebben vage grenzen 

                                                           
10 Zie bijlage 3. 
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terwijl de middeleeuwse sporen duidelijk begrensd zijn. De oorsprong van de sporen ligt in ieder geval 
in de periode Volle Middeleeuwen - Late Middeleeuwen. 
 
sporen die niet aan vindplaatsen toegewezen zijn 
Op vindplaats D zijn behalve kuilen uit de periode Volle Middeleeuwen-Late Middeleeuwen ook één 
greppel uit de IJzertijd aanwezig. In werkput 23 is een enkele paalkuil uit vermoedelijk de IJzertijd 
aangetroffen. 
 Sporen uit de periode Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd zijn in veel werkputten aangetroffen. 
Vaak betreffen het kuilen (werkput 2, 3 en 17) met een onduidelijke functie. De kuil in werkput 17 lag 
geïsoleerd en om beter inzicht in de situatie te krijgen is de werkput rondom het spoor enkele meters 
uitgebreid. Dit heeft echter niet meer sporen opgeleverd.  
 Greppels uit deze periode zijn in werkput 6, 13, 15, 17, 23, 25, 29 en 31 aanwezig. De 
oriëntatie van de greppels is in de meeste gevallen oostwest en zuidwest-noordoost. Geen van de 
gevonden greppels komt overeen met het verkavelingpatroon dat staat afgebeeld op de oude 
Kadasterkaart. Het zuidelijke deel van het plangebied is verkaveld in noordzuid gerichte stroken maar 
greppels met deze oriëntatie zijn hier niet aangetroffen. Het deel van een oude sloot of greppel dat in 
werkput 15 is aangetroffen, komt overeen met de percelering zoals aangegeven op de kadasterkaart van 
1811-32. Op de topografische kaart van Hilvarenbeek in de Historische atlas van 1894-1914 staat deze 
perceelsgrens ook afgebeeld. 
 
 
6 . 2  v o n d s t e n  

 
Gedurende het veldonderzoek is een bescheiden hoeveelheid vondsten verzameld. Naast 67 fragmenten 
aardewerk zijn 10 fragmenten baksteen en 4 fragmenten natuursteen aangetroffen. Er is één metalen 
voorwerp gevonden en 5 stukken slak. In een grote natuurlijke vlek in werkput 23 is een klein stukje 
vuursteen gevonden. Het merendeel van het vondstmateriaal is tijdens de aanleg van de vlakken 
aangetroffen en afkomstig uit het plaggendek. De meeste van deze vondsten komen uit laag 503. 
 Uit de sporen komt over het algemeen weinig materiaal. In werkput 21 zijn in de vulling van 
sporen 6 en 7 scherven handgevormd aardewerk gevonden. Tijdens de aanleg van het vlak van werkput 
26 is uit een middeleeuwse paalkuil (26.026) een scherf Elmpter aardewerk verzameld. Een flinke 
hoeveelheid scherven handgevormd aardewerk is tijdens het onderzoek van spoor 2 in werkput 13 
aangetroffen. Het spoor lijkt echter geen kuil te betreffen maar eerder een natuurlijke vlek. 

Uit de bouwvoor (laag 500) is vooral baksteen, natuursteen, laat-middeleeuws en modern 
aardewerk afkomstig. Uit het plaggendek (laag 502) is een soortgelijk vondstenspectrum afkomstig,  

Er is besloten geen sporen of lagen te bemonsteren voor ecologisch onderzoek. Alle sporen 
liggen ruim boven de hoogste grondwaterstand, waardoor alleen verkoolde macroresten bewaard zijn 
gebleven. Geen van de sporen oogde echter dusdanig rijk aan houtskool dat dit de moeite van 
bemonstering waard zou zijn. 
 
 

7  c o n c l u s i e  e n  s e l e c t i e a d v i e s  
 
Tijdens het onderzoek zijn 33 proefsleuven aangelegd en is ca 2804 m2 onderzocht. Het terrein is voor 
het grootste deel onverstoord; alleen rond de sleuven 2, 27, 28 en 32 zijn sporen van verstoringen 
aangetroffen.  
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Binnen het onderzoeksgebied zijn vier vindplaatsen aanwezig: 

Vindplaats A: sporen uit de IJzertijd in en rondom werkput 4. 
Vindplaats B: sporen uit de IJzertijd in en rondom werkput 20 en 21. 
Vindplaats C: Bewoningssporen uit de Volle Middeleeuwen in en rondom werkput 25 en 26. 
Vindplaats D: Bewoningssporen uit de periode Volle Middeleeuwen-Late Middeleeuwen in 

            en rondom het noordelijke deel van werkput 33. 
 

Voor het waarderen van archeologische vindplaatsen wordt in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA) een aantal criteria gegeven, die elk een score van 1, 2 of 3 (laag, middel, hoog) 
toegekend krijgen (tabel 1).11 Een vindplaats wordt op basis van fysieke kwaliteit in principe als 
behoudenswaardig aangemerkt indien sprake is van een (bovengemiddelde) score van 5 of 6 punten. 
Voor wat betreft de inhoudelijke kwaliteit is een vindplaats behoudenswaardig bij een score van 6 of 7 
punten. De fysieke kwaliteit heeft betrekking op, onder andere, de gaafheid van sporen en eventuele 
vindplaatsen. Dat wil zeggen; zijn zij compleet, zonder significante fysieke beschadigingen. 

Als wordt gekeken naar de gaafheid van de vindplaatsen dan kan allereerst worden geconstateerd 
dat het vanaf de Middeleeuwen opgebrachte plaggendek een beschermende deken heeft gevormd, 
waardoor op diverse plaatsen de natuurlijke bodemopbouw (A, B en E-horizont) nog volledig intact is. 
Dit betekent dat ook archeologische sporen voor een groot deel beschermt zijn tegen recent 
grondverzet. De relatie tussen sporen en vondsten mag daarmee eveneens als intact verondersteld 
worden. Om deze redenen geldt voor alle vindplaatsen dat de score voor gaafheid hoog is (score 3). In 
het geval van vindplaats A zou echter wel enige vorm van verstoring aanwezig kunnen zijn als gevolg 
van de moderne bebouwing. 

Het criterium conservering heeft betrekking op de bewaartoestand van vondsten (zowel 
anorganisch als organisch) en ecologisch materiaal. De conservering van de grondsporen is in principe 
even goed als elders in het Zuid-Nederlandse dekzandgebied. Ook de conservering van anorganische 
vondsten (aardewerk en steen) is vergelijkbaar met die zoals aangetroffen op andere vindplaatsen in 
Zuid-Nederland. Hetzelfde geldt voor vondsten van organisch materiaal (hout, leer en bot). Deze zijn 
tijdens het veldonderzoek echter niet aangetroffen. Vondsten uit deze materiaalcategorieën worden op 
de zandgronden alleen in diepe sporen (zoals waterputten) onder het grondwaterniveau gevonden. De 
conservering van sporen, vondsten en ecologisch materiaal kan daarmee als gemiddeld (score 2) 
gewaardeerd worden. 
 Voor wat betreft zeldzaamheid geldt voor vindplaatsen C en D een bovengemiddelde score. 
Vindplaatsen uit de Volle Middeleeuwen zijn niet per definitie zeldzaam maar rondom Diessen zijn 
deze nog niet bekend wat resulteert in deze hoge score. Wat zeldzaamheid betreft scoren vindplaats A 
en B lager (score 2) omdat bewoningssporen uit deze tijd op heel veel plaatsen in Zuid-Nederland zijn 
onderzocht.  
 Het criterium informatiewaarde heeft betrekking op de waarde van de vindplaatsen als bron van 
kennis over het verleden waarbij vooral gedacht moet worden aan nieuwe kennis. De vindplaatsen 
zullen zeker nieuwe kennis opleveren over de geschiedenis van Diessen. Het is echter de vraag of 
vervolgonderzoek compleet nieuwe inzichten gaan opleveren. De informatiewaarde scoort daarom 
voor alle vindplaatsen gemiddeld.  

Kennis over het verleden kan ook ontstaan door een vindplaats in een groter verband te 
bestuderen en het te vergelijken met andere vindplaatsen uit eenzelfde periode. Het begrip 
ensemblewaarde heeft betrekking en op archeologische en de landschappelijke context van vindplaatsen. 
De ensemblewaarde van vindplaats A en D scoort hoog. In de directe omgeving zijn vindplaatsen uit 
dezelfde perioden weliswaar niet bekend, maar in een groter gebied rond Diessen zijn dergelijke 
                                                           
11 Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, specificatie waarderen (VS07). 
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vindplaatsen wel onderzocht. Bovendien lijkt vindplaats C compleet te zijn; waarschijnlijk zijn alle 
bekende fenomenen van dergelijke erven aanwezig (hoofdgebouw, bijgebouw(en) waterputten, 
greppels). Tevens is de vindplaats begrensd en kan deze compleet onderzocht worden. 
 Wat betreft de ensemblewaarde van vindplaatsen A en B is uitgegaan van een gemiddelde 
score. De vindplaatsen kunnen met elkaar vergeleken worden en met enkele in de omgeving. Het is 
echter waarschijnlijk dat de vindplaatsen niet compleet onderzocht kunnen worden omdat deze 
mogelijk verstoord zijn en aan de rand van het plangebied liggen. 

 
 

waarden criteria score 

vindplaats  

score 

vindplaats 

  A/B C/D 

fysieke kwaliteit gaafheid 3 3 

 conservering 2 2 

inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid 2 3 

 informatiewaarde 2 2 

 ensemblewaarde 2 3 

Tabel 1 Hilvarenbeek - Diessen Vroonakker III Scoretabel Waardestelling Archeologie. 
 

De uitkomst van de waardering verwijst naar behoud van alle vier de vindplaatsen en deze 
zullen moeten worden ingepast in de huidige besluitvorming (behoud in situ). Indien dit onmogelijk 
blijkt is behoud ex situ (opgraven) noodzakelijk. Hier kunnen echter nog enkele kanttekeningen bij 
geplaatst worden. 

Tijdens het IVO-p is de schuttersweide niet onderzocht waardoor geen uitspraken kunnen 
gedaan worden over dit deel van het plangebied. Indien de Historische kaart van 1894-1914 
geraadpleegd wordt is te zien dat de perceelsgrens in die tijd vrijwel op de zelfde plaats lag, echter iets 
meer naar het noorden. In werkput 15 is deze grens aanwezig in de vorm van een greppel of sloot (zie 
fig. 3) De waterpassingen van de vlakken in werkputten 5, 15, 21 hebben aangetoond dat deze 
perceelsgrens gepaard gaat met een laagte in het landschap. Het is zeer waarschijnlijk dat het zuidelijke 
deel van de schuttersweide vooral in een depressie ligt en daardoor geen nader onderzoek behoeft.  

De vindplaatsen A en B bestaan uit bewoningssporen uit de late prehistorie. Het is bekend dat 
in deze periode de bewoning zich op de hogere delen in het landschap concentreerde en een diffuus 
patroon kende. In de lagere delen van het landschap vindt men vaak geen sporen van bewoning. 
Gezien het grillige microreliëf van het zuidelijke deel van het plangebied en de lage spoordichtheid van 
vindplaats A, leid verder onderzoek waarschijnlijk niet tot een toename van kennis. Het zuidelijke deel 
van het plangebied kan daarom vrijgegeven worden. Vindplaats B is gelegen op de overgang van een 
hoger naar een lager deel in het landschap en de sporen in werkput 21 lijken deel uit te maken van een 
huisplattegrond. Hoewel vindplaats B op de grens van het plangebied ligt en waarschijnlijk niet 
compleet onderzocht kan worden, is het toch aan te raden deze vindplaats te behouden. 

 Wegens de situatie op het centraal gelegen perceel van de noordelijke helft van het plangebied 
(de moestuinen) konden niet genoeg sleuven aangelegd worden om een duidelijk beeld van de 
ondergrond ter plaatse te krijgen. Vindplaats D lijkt te bestaan uit ten minste enkele paalkuilen uit de 
periode Middeleeuwen - Volle Middeleeuwen. Het verdient aanbeveling om, indien vindplaats C 
nader onderzocht wordt, vindplaats D en het noordelijke deel van de schuttersweide aanvullend te 
onderzoeken. 
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9  f i g u r e n l i j s t   
 
Fig 1.   Diessen-Vroonakker. De ligging van Diessen en het plangebied in Nederland. Schaal 
  1:50.000 
 
Fig 2:   Diessen-Vroonakker. Gerealiseerd puttenplan. Schaal 1:2500 
 
Fig 3.   Diessen-Vroonakker. Ligging van depressies en afgebeelde profielen. Schaal 1:2500 
 
Fig 4 en 5: Diessen-Vroonakker.  Profielsecties. Schaal 1:30 
 
Fig 6.   Diessen-Vroonakker. Alle sporenkaart. Schaal 1:1500 
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b i j l a g e  1     o v e r z i c h t  v a n  a r c h e o l o g i s c h e  p e r i o d e n  
 
begin einde periode 
   
1750 na Chr. - heden Nieuwste Tijd 
1500 na Chr. - 1750 na Chr. Nieuwe Tijd 
   
1300 na Chr. - 1500 na Chr. Late Middeleeuwen 
1000 na Chr. - 1300 na Chr. Volle Middeleeuwen 
450 na Chr. - 1000 na Chr. Vroege Middeleeuwen 
   
270 na Chr. - 450 na Chr. laat-Romeinse tijd 
70 na Chr. - 270 na Chr. midden-Romeinse tijd 
12 voor Chr. - 70 na Chr. vroeg-Romeinse tijd 
   
250 voor Chr. - 12 voor Chr.  Late IJzertijd 
500 voor Chr. - 250 voor Chr. Midden IJzertijd 
775 voor Chr. - 500 voor Chr. Vroege IJzertijd 
   
2000 voor Chr. - 775 voor Chr. Bronstijd 
   
5300 voor Chr. - 2000 voor Chr. Neolithicum 
   
8800 voor Chr. - 4900 voor Chr.  Mesolithicum 
 
tot 8800 voor Chr. Paleolithicum 
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b i j l a g e  2     o n d e r z o e k s v r a g e n  p r o g r a m m a  v a n  e i s e n  
 
1. Zijn op het terrein vindplaatsen aan te wijzen? 
Tijdens het onderzoek zijn archeologische resten uit verscheidene perioden aangetroffen en zijn er vier 
vindplaatsen gedefinieerd. Voor een overzicht zie hoofdstuk 6. 
 
2. Zo ja, welke vindplaatsen zijn dit en hoe worden deze vindplaatsen gewaardeerd conform KNA 3.1? 
Het gaat om twee vindplaatsen met bewoningssporen uit de IJzertijd (vindplaats A en B) en twee 
vindplaatsen met bewoningssporen uit de Volle Middeleeuwen (vindplaats C en D). Vindplaatsen B tot 
en met D zijn behoudenswaardig. Zie hoofdstuk 7. 
 
3. Hoe is het gesteld met de gaafheid, zowel in  horizontale als in verticale zin en met de conserveringsgraad 
 van het bodemarchief ter plaatse? 
De conserveringsgraad van het bodemarchief is typisch voor het Zuid-Nederlandse dekzandgebied; met 
name anorganisch materiaal is goed bewaard gebleven. In de diepere sporen (onder grondwaterniveau) 
zal dit tevens gelden voor organisch materiaal. De conservering van sporen, vondsten en ecologisch 
materiaal kan gewaardeerd worden als  gemiddeld. Het akkerdek is goed geconserveerd op enkele 
verstoringen in het zuid-oosten en noorden van het plangebied na.  Zie hoofdstuk 5 en 7. 
 
4. Wat is de aard, datering, omvang en kwaliteit van de archeologische sporen en sporenclusters? 
Gedurende het veldonderzoek in Diessen zijn sporen en vondsten uit diverse perioden aangetroffen. 
Het betreffen nederzettingssporen bestaande uit paalkuilen, kuilen, greppels en waterputten. De sporen 
zijn voornamelijk gedateerd op grond van kleur en structuur van de vulling van de sporen en dateren in 
de IJzertijd, Volle Middeleeuwen, Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. De omvang van de 
vindplaatsen is klein en zij liggen over het gehele plangebied verspreid.  
De gaafheid van de meeste archeologische resten binnen het plangebied is goed. Het opgebrachte 
plaggendek heeft als een beschermende deken gewerkt waardoor sporen en vondsten grotendeels 
behoed zijn voor de verstorende werking van grondverzet. 
Zie tevens het antwoord op vraag 2 en 3 en hoofdstuk 6. 
 
5. Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren 
 zij? 
Het vondstmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit handgevormd aardewerk uit de prehistorie en keramiek 
uit de Volle- en Late Middeleeuwen. Daarnaast is ook natuursteen, slak en metaal aangetroffen. Zie 
hoofdstuk 6.2. 
 
6. Wat is de conserveringsgraad van sporen en verschillende materiaalcategorieën, inclusief eventueel 
 archeobotanisch en zoölogisch materiaal? 
Zie het antwoord op vraag 3. 
 
7. Wat is de relatie tussen de vindplaatsen en het landschap? 
Archeologische vondsten zijn in het plaggendek en in de C-horizont aanwezig. De grondsporen 
bevinden zich praktisch direct onder het plaggendek in het dekzand van de C-horizont. Vindplaatsen 
bevinden zich  aan de randen van de depressies. 
 
8. Wanneer is de archeologische site als woonplaats in onbruik geraakt? 
De erven uit de IJzertijd zijn waarschijnlijk niet langer dan enkele decennia bewoond geweest. Men 
verplaatste huis en haard als de akkers uitgeput raakte. Gezien de bescheiden omvang van vindplaats C 
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en de geringe spoordichtheid is het aannemelijk dat deze vindplaats in dezelfde periode dat ze gesticht 
is, verlaten is.  
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b i j l a g e  3      s p o r e n l i j s t  
 
In deze bijlage is een sporenlijst opgenomen met daarin de volgende velden en afkortingen: 
wp  werkputnummer 
sp  spoornummer 
definitie aard van het spoor of de verzameleenheid, bij niet gecoupeerde sporen onder 

voorbehoud 
coupetek nummer van de A4-tekening met de coupetekeningen 1:20 (jaar-volgnummer) 
diepte  maximale diepte van het spoor in cm ten opzichte van het opgravingsvlak;  

indien geen diepte is opgegeven, is het spoor niet gecoupeerd 
beginperiode oudste periode waarin het spoor ontstaan kan zijn 
eindperiode jongste periode waarin het spoor ontstaan kan zijn, voor perioden worden de volgende 
  afkortingen gebruikt: IJZT IJzertijd; VME Volle Middeleeuwen; LME Late  
  Middeleeuwen; NT Nieuwe Tijd. 
laag in het spoor onderscheiden laagnummers. Het ACVU gebruikt in Zuid-Nederland een 

vaste code voor elementen van archeologische contexten; deze wordt tevens gebruikt 
als laatste deel van het vondstnummer. Relevant voor Diessen-Vroonakker zijn de 
volgende codes: 
0 aanleg; 1 insteek; 2 kern; 3 nazakking; 4 indifferent; 5 uitgraafkuil; 10 en verder voor 
vullingen van greppels en kuilen. 

 

wp sp definitie coupe tek. diepte beginperiode eindperiode laag 

      

1 0 aanlegvondsten - - - - 0

2 0 aanlegvondsten - - - - 0

2 1 onderkant - 20 LME NT 4

2 2 kuil 10-1 26 LME NT 4

2 3 kuil 10-1 54 LME NT 4

3 1 kuil 10-1 20 LME NT 4

3 2 natuurlijk - - - - -

3 3 kuil 10-1 38 LME NT 4

3 4 kuil 10-1 20 - - 4

3 5 natuurlijk - - - - -

3 6 natuurlijk - - - - -

4 1 onderkant 10-1 10 IJZT IJZT 4

4 2 paalkuil  IJZT IJZT 

4 3 paalkuil 10-1 26 IJZT IJZT 4

4 4 paalkuil 10-1 26 IJZT IJZT 1

4 4 paalkuil 10-1 26 IJZT IJZT 2

4 5 paalkuil - - IJZT IJZT -

4 6 paalkuil - - IJZT IJZT -

4 7 paalkuil - - IJZT IJZT -

4 8 kuil - - - - -

6 0 aanlegvondsten - - - - 0

6 1 natuurlijk - - - - -

6 2 natuurlijk - - - - -

6 3 natuurlijk - - - - -
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wp sp definitie coupe tek. diepte beginperiode eindperiode laag 

      

6 4 natuurlijk - - - - -

6 5 natuurlijk - - - -

6 6 natuurlijk - - - -

6 7 natuurlijk - - - -

6 8 natuurlijk - - - -

6 9 natuurlijk - - - -

6 10 natuurlijk - - - -

6 11 natuurlijk - - - -

6 12 natuurlijk - - - -

6 13 nauurlijk - - - -

6 14 greppel - LME NT -

6 15 natuurlijk - - - -

6 16 natuurlijk - - - -

6 17 natuurlijk - - - -

7 0 aanlegvondsten - - - 0

12 0 aanlegvondsten - - - 0

12 1 natuurlijk - - - -

12 2 natuurlijk - - - -

13 1 natuurlijk - - - -

13 2 kuil/natuurlijk - 14 - - 4

13 3 natuurlijk - - - -

13 4 natuurlijk - - - -

13 5 natuurlijk - - - -

13 6 greppel 10-4 30 VME LME 4

15 0 aanlegvondsten - - - 0

15 1 greppel - NT NT -

17 1 kuil - 18 NT NT 4

17 2 kuil - 23 NT NT 4

17 3 natuurlijk - - - -

17 4 kuil 10-8 64 LME NT 4

17 5 greppel - LME NT 4

20 1 paalkuil 10-7 56 IJZT IJZT 4

20 2 paalkuil 10-7 48 IJZT IJZT 1, 3

20 3 paalkuil 10-7 22 IJZT IJZT 4

20 4 paalkuil 10-7 15 IJZT IJZT 4

21 1 paalkuil 10-7 20 IJZT IJZT 4

21 2 paalkuil 10-7 21 IJZT IJZT 4

21 3 onderkant 10-7 8 IJZT IJZT 4

21 4 paalkuil 10-7 20 IJZT IJZT 10, 11

21 5 onderkant 10-7 6 IJZT IJZT 4

21 6 paalkuil 10-7 IJZT IJZT 4

21 7 onderkant 10-7 12 IJZT IJZT 4

21 8 paalkuil 10-7 18 IJZT IJZT 4
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wp sp definitie Coupe tek. diepte beginperiode eindperiode laag 

      

22 0 aanlegvondsten - - - - 0

23 0 aanlegvondsten - - - - 0

23 1 greppel - 2 NT NT 4

23 2 paalkuil 10-8 20 IJZT IJZT 4

24 0 aanlegvondsten - - - - 0

25 0 aanlegvondsten - - - - 0

25 1 paalkuil - - VME VME -

25 2 paalkuil - - VME VME -

25 3 paalkuil - - VME VME -

25 4 paalkuil - - VME VME -

25 5 paalkuil - - VME VME -

25 6 paalkuil 10-8 51 VME VME 1, 5

25 7 paalkuil - - VME VME -

25 8 paalkuil - - VME VME -

25 9 greppel - - VME LME -

26 1 paalkuil - - VME VME 4

26 2 paalkuil 10-9 30 VME VME 1, 2

26 3 paalkuil - - VME VME -

26 4 paalkuil - - VME VME -

26 5 paalkuil - - VME VME -

26 6 paalkuil - - VME VME -

26 7 paalkuil - - VME VME -

26 8 waterput - - VME VME -

26 9 paalkuil - - VME VME -

26 10 paalkuil - - VME VME -

26 11 paalkuil - - VME VME -

26 12 paalkuil - - VME VME -

26 13 paalkuil - - VME VME -

26 14 paalkuil - - VME VME -

26 15 paalkuil - - VME VME -

26 16 paalkuil - - VME VME -

26 17 paalkuil - - VME VME -

26 18 waterput - - VME VME -

28 0 aanlegvondsten - - - - 0

29 0 aanlegvondsten - - - - 0

29 1 greppel - - LME NT -

31 1 kuil - 15 LME NT 4

31 2 kuil - 10 LME NT 4

31 3 greppel - - LME NT -

32 0 aanlegvondsten - - - - 0

32 1 natuurlijk - - - - -

32 2 kuil - - VME LME -

33 1 paalkuil 10-9 40 VME LME 1, 2
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wp sp definitie Coupe tek. diepte beginperiode eindperiode laag 

      

33 2 natuurlijk - - - - -

33 3 greppel - - LME NT -

33 4 paalkuil 10-9 36 VME LME 1, 2

33 5 greppel - 38 IJZT IJZT 4
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b i j l a g e  4     v o n d s t e n l i j s t  
 
In dit overzicht van de vondsten is sprake van de volgende velden en afkortingen: 
wp  werkputnummer 
sp  spoornummer 
lnr  laagnummer 
item  itemnummer 
mat  materiaalcategorie: AW(PREH/ME/LME) aardewerk (prehistorisch/   
  middeleeuws/laat-middeleeuws); BOUW bouwmateriaal; NST natuursteen; SLAK 
  slak; BST baksteen; MET metaal; VST vuursteen 
soort  materiaalsoort: HGV handgevormd; WM wit-Maaslands; BG blauwgrijs;R rood; G 

grijs; HGV handgevormd; S5 steengoed type 5; S2 steengoed type 2; W industrieel wit; 
SLE leisteen; MFE ijzer 

vorm  vorm van het object: BOR bord; BST baksteen; DAKLEI daklei; KAN kan; STAAF 
  staaf 
n  totaal aantal fragmenten 
gew  gewicht in gram 
opmerkingen VE verschillende exemplaren 
 
wp sp lnr item mat. soort vorm n gew opmerkingen 

        

24 0 0 1 AWME - - 1 10 Stortvondst zuidwest hoek plangebied 

1 0 503 2 AWME WM - 1 21 Met standring 

2 0 0 3 AWLME R - 3 14 VE uit moesbedden 

2 0 0 4 AWLME G - 1 5 uit moesbedden 

2 0 0 5 BST BST BST 1 3 uit moesbedden 

2 0 0 6 NST - - 1 87 uit moesbedden 

2 0 0 7 NST SLE DAKLEI 1 17 uit moesbedden 

2 0 0 8 SLAK - - 2 42 uit moesbedden 

2 3 4 9 AWPREH HGV - 2 9  

2 3 4 10 BST BST BST 1 5  

3 3 4 11 BST BST BST 1 1  

6 0 0 12 AWPREH HGV - 3 10 VE 

6 0 503 13 AWLME R - 1 5  

6 0 503 14 AWME S5 - 1 7  

6 0 503 15 BST BST BST 3 73  

7 0 503 16 AWPREH HGV - 1 8  

7 0 503 17 SLAK - - 1 9  

7 0 506 18 AWPREH HGV - 13 126 VE 

7 0 506 19 AWME BG - 1 7  

7 0 506 20 NST - - 1 6  

13 1 4 21 SLAK - - 1 6  

13 2 4 22 AWPREH HGV  22 174 VE 

13 2 4 23 AWPREH HGV - 1 6 met groeven  

12 0 503 24 BST BST BST 1 11  
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wp sp lnr item mat. soort vorm n gew opmerkingen 

        

12 0 503 25 AWLME R - 1 12 Aanzet  naar oor of handvat 

12 0 503 26 MET MFE STAAF 1 17  

15 0 501 27 AWLME R - 1 3  

15 0 501 28 AWLME W - 1 5  

17 5 4 29 AWLME R - 2 25  

17 5 4 30 NST - - 1 29  

21 6 4 31 AWPRE

H 

HGV - 1 19 Met chamotte magering 

21 7 4 32 AWPRE

H 

HGV - 2 25 Besmeten 

22 0 503 33 SLAK - - 1 63  

23 0 0 34 VST VST - 1 2 Afslagje met cortex en retouche? Uit 

grote natuurlijke vlek geschaafd 

25 0 502 35 AWLME S2 KAN 1 6  

26 1 0 36 AWME BG - 1 2  

28 0 0 37 AWLME R BOR 1 27 Met versiering 

29 0 502 38 AWME BG - 1 2  

29 0 502 39 AWME S5 - 1 8  

32 0 0 40 AWLME R - 2 57 VE uit moesbedden 

32 0 0 41 AWLME - - 1 8 Steengoedachtig; uit moesbedden 

32 0 0 42 BST BST BST 3 77 uit moesbedden 

 

 


