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gekende waarden, waardoor mogelijk ongekende zaken over het hoofd gezien worden.  Het 

bewustworden van dit gegeven heeft er echter voor gezorgd een extra open geest te bewaren 

en de nodige omzichtheid hand te haven omtrent de interpretatie van de sporen en 

structuren. 

9.4. Sporen uit de latere prehistorie (bronstijd - ijzertijd) 

9.4.1. Bewoningssporen 

Bronstijd 

9.4.: Uitsnede uit de allesporenkaart met uitlichting van het gebouw uit de midden-bronstijd. 

Reeds bij aanvang van het onderzoek was er het vermoeden van een bewoningscomponent 

uit de metaaltijden.  Tijdens het veldonderzoek van fase één konden er zes huisplattegronden 

uit deze periode vastgesteld worden.  Naderhand werden er aan dit subtotaal, bij uitvoering 

van onderzoeksfase twee en drie, nog respectievelijk één en twee plattegronden toegevoegd.   
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Eén van de meest controversiële huisplattegronden werd aangetroffen in werkput 21.  Bij 

aanleg van het relevante archeologische niveau dagzoomden talloze kleine palen in een min 

of meer rechthoekige vorm, met een absidiaal uiteinde aan noordwestelijke korte zijde 

(Afbeelding 9.5.).  Aanvankelijk werd er gedacht in de richting van enkele bijgebouwen, maar 

tijdens het detailonderzoek van de sporen groeide het vermoeden van een veel oudere 

constructie.  De onderzochte sporen waren quasi allen zeer ondiep.  Dit zou kunnen 

verklaard worden door het graven van zeer ondiepe paalkuilen bij de constructie van dit 

gebouw, of door verstoring achteraf.   

Gezien de aanwezige bioturbatiehorizont en het afwezig zijn van een natuurlijke 

bodemopbouw, is het echter plausibel dat deze sporen grotendeels verstoord werden.  De 

locatie van deze hoeve moet extra onderhevig geweest zijn aan verstoring door 

landbewerking door zijn ligging op het hoogste punt in de regio, aangezien deze hoogte in 

het microreliëf intensiever bewerkt zal geweest zijn, om zo een nivelleren van het terrein te 

bekomen.  Deze intensievere bodembewerking houdt echter inherent in dat de 

onderliggende sporen in grotere mate verploegd werden.   

Door de beperkte bewaringssituatie werd er eveneens zeer weinig determineerbaar 

aardewerk of bemonsterbare sedimenten aangetroffen.   

Afbeelding 9.5.: Mogelijke bronstijdstructuur. 

Desalniettemin werd de mogelijkheid geopperd dat deze woonstalhoeve uit de midden 

bronstijd (tussen 1800/1750 en 1000 v. Chr.) dateert.  Gelijkaardige exemplaren komen 

slechts op enkele sites voor in zowel het Belgische als Nederlandse deel van het Maas-

Demer-Schelde gebied, met onder meer hoeves in Oss-Ussen, Venray, Boxmeer, Geldrop en 
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Loon op Zand (Afbeelding 9.6.).  Louter morfologisch zou de hoeve uit Eikevelden kunnen 

overeenkomen met woonstalhoeve Geldrop 11.  Dit gebouw is met circa 18 meter echter 

kleiner dan de hoeve uit Eikevelden, die ongeveer 25 meter lang was.  Ook is de hoeve uit 

Geel 3 meter breder dan deze uit Geldrop.  Er zijn echter hoeves gekend met de afmetingen 

vergelijkbaar met deze uit Geel, maar deze zijn veelal volledig rechthoekig, zonder absidiaal 

uiteinde.  Een voorbeeld is onder andere te vinden in Oss Ussen bij huis Oss 1282 

 

Een mogelijke ingangspartij bevindt zich centraal op de lange zijde.  Hier tekent zich 

schijnbaar een onderbreking in het continue patroon paalkuilen af.  Er werd echter geen 

duidelijke ingang als dusdanig aangetroffen.  Soms hebben hoeves met een absidiaal uiteinde 

een ingang op de kopse zijde, zoals bijvoorbeeld de hoeve uit Loon op Zand3.  Er zijn echter 

ook voorbeelden gekend zonder ingang in de absidiale zijde.4 

 

 

Afbeelding 9.6.: Enkele voorbeelden van bronstijdhoeves met van boven naar beneden: Oss Ussen 128, Geldrop 1 en 

Loon op Zand 15. 

                                                 
1 Wesdorp, 1997, fig. 10. 
2 Schinkel, 1998, p. 31. 
3 Roymans en Hiddink, 1991.  
4 Wesdorp, 1997. 
5 Gerritsen, 2003, p. 43. 
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Zoals reeds hierboven vermeld, werden er bijzonder weinig determineerbare archeologische 

indicatoren aangetroffen.  Hierdoor blijft een datering in de midden bronstijd als dusdanig 

plausibel, maar hypothetisch. 

 

 

IJzertijd 

Het merendeel van de grondsporen uit de late prehistorie dateert echter uit de ijzertijd.  Er 

werden in totaal acht huisplattegronden uit deze periode aangetroffen.  Zes van deze huizen 

vormden een noordelijke bewoningskern en lagen geclusterd in fase één van het onderzoek.   

Twee huizen vormden een zuidoostelijke cluster tegen de grens van de derde fase van het 

onderzoek.  

 

 

Afbeelding 9.7.: Enkele voorbeelden van huizen volgens het Sint-Oedenrode/Oss2 typeprofiel, met van boven naar 

onder: Oss Ussen 112, Wijk bij Duurstede en Beek en Donk6 

 

                                                 
6 Gerritsen, 2003, p. 47. 
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Opmerkelijk is dat van deze acht huisplattegronden er drie keer twee huizen elkaar deels 

overlappen.  Binnen de eerste bewoningscluster resulteert dit in vier bewoningslocaties, 

terwijl dit in het zuidelijke gebied gereduceerd wordt tot slechts één bewoonde zone.   

 

De meeste huisplattegronden zijn typologisch te onderscheiden als huizen van het St. 

Oedenrode/Oss 2-type (Afbeelding 9.7.).  Dit type gebouw is, samen met het Haps-type 

kenmerkend voor respectievelijk de vroege (800 - 475 v.Chr.) en midden/late ijzertijd (475 - 

57 v.Chr.).   

Het St. Oedenrode/Oss 2 gebouwtype kenmerkt zich door de twee tot vierbeukige 

binnenindeling.  Deze meerdere palenrijen waren nodig om de dakconstructie te 

ondersteunen.  De wand uit met leem bestreken vlechtwerk werd gevat in een ondiepe 

greppel, ook wel standgreppel genaamd en buiten deze greppel gaf een omcirkelende rij palen 

steun aan de neerwaartse kepers van het schilddak.  Centraal op de lange zijde werd een 

dubbele ingang aan weerszijde van de hoeve ingeplant.   

 

Een Haps type gebouwplattegrond kenmerkt zich, in tegenstelling tot de huizen uit de 

vroege bronstijd, door een centrale rij middenstaanders die als nokdragers dienst deden 

(Afbeelding 9.8.).  De kepers werden eveneens onderaan gestut door een omcirkelende rij 

korte paaltjes.  Een tweede rij paaltjes net binnen deze dakdragers dient als steun voor de 

vlechtwerkwand die de muren van deze hoeve vormen.  Een standgreppel, die de 

wandconstructie accentueert bij het St. Oedenrodetype is vaak afwezig.  Centraal op de lange 

zijde werd ook hier aan weerszijden een ingang voorzien.  Deze ingangspartij bestaat veelal 

uit twee tot drie palen, die door herhaaldelijk blootstellen aan weer en wind vaak hersteld 

moesten worden.  Hierdoor zijn deze sporen vaak als klein greppeltje aan elkaar gesmolten7.   

 

                                                 
7 De Boer en Hiddink, 2012, p. 62. 
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Afbeelding 9.8.: Gebouw volgens het Haps typevoorbeeld (Oss type 8C)8 

 

Drie huizen (Structuren9 002, 006 en 015) kunnen mogelijk aan het type St. Oedenrode/Oss 

2 toegeschreven worden.  Al deze huizen zijn slechts gedeeltelijk teruggevonden, waardoor 

een exacte determinering op basis van het grondplan bemoeilijkt wordt.   

Hoewel van Structuur 002 (Afbeelding 9.10.) slechts de zuidwestelijke kopse kant en de eerste 

nokdrager teruggevonden werd, werd het toch toegewezen aan bovenvermeld type door het 

voorkomen van een secundaire paal naast de middenstaander aan noordwestelijke zijde.  

Deze toewijzing zorgt echter voor een discrepantie tussen de vooropgestelde datering van 

het St. Oedenrode/Oss 2 type in de vroege ijzertijd (tussen 800 en 475 v.Chr.) en de 14C-

datering van de nokpaal van deze structuur, die tussen 420 en 380 v.Chr. gedateerd wordt.   

Waarschijnlijk situeert deze structuur zich op de overgangsperiode tussen St.Oedenrode/Oss 

2 en Haps.  Het is zeer goed mogelijk dat de secundaire paal geen onderdeel van de 

constructie uitmaakt en dat de vooropgestelde woning gelijkend is aan Structuur 003 (zie 

infra), hetgeen een datering op de overgangsperiode zou bevestigen. 

 

                                                 
8 Schinkel, 1998, fig. 110. 
9 In de catalogus worden de structuren weergegeven door de afkorting 'STR' met de desbetreffende 
volgnummer. 
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Afbeelding 9.9.: Algemeen overzicht met de structuren uit de ijzertijd.  In de noordwesthoek de eerste bewoningscluster, 

in de zuidoosthoek een tweede. 

 

 

Afbeelding 9.10.: Huisplattegronden 002, 006 en 015. 
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Uit het profiel ter hoogte van de eerste nokdrager bleek dat deze paal tot circa 50 centimeter 

bewaard gebleven is.  Bovenaan werd de paalkuil afgesneden door een zeer lokale dunne 

donkerbruine laag met verbrande leemfragmenten en aardewerk.  Het gaat hier waarschijnlijk 

over de restanten van het instorten van de woonstalhoeve of mogelijk een oud loopniveau.  

Bovenop deze dunne lens kwam het alom tegenwoordige dunne plaggendek voor die het 

geheel beschermde tegen recente verploeging 

 

Structuren 006 en 015 (Afbeelding 9.10.) lijken morfologisch meer op het vooropgestelde type.  

Hoewel de binnenindeling van structuur 006 licht afwijkt, past Structuur 015 volledig binnen 

de krijtlijnen vooropgesteld door het gebouw Oss Ussen 11210.  Hierdoor is Structuur 006 

mogelijk eveneens een overgangsvorm tussen vroege- en midden ijzertijd huisplattegronden.  

Een duidelijke ingangspartij kenmerkend voor deze laatste ontbreekt echter.  Enkel een 

centrale rij palen op de breedterichting markeert mogelijk de scheiding tussen woon en 

stalgedeelte en is zo een indicator voor de ingang van het gebouw.   

 

 

Afbeelding 9.11.: Overzicht van de noordelijke bewoningscluster met perceelsgreppel en enkele spiekers. 

 

                                                 
10 Schinkel, 1998.  
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Afbeelding 9.12.: Overzicht van de zuidelijke bewoningscluster. 

 

Van structuur 015 is voornamelijk de noordoostelijke helft bewaard.  Van de binnenindeling 

ontbreken enkele nokpalen.  Dit gebouw had een zeer geprononcieerde ingangspartij.  Na 

gedetailleerd onderzoek bleken beide kleine greppels echter te bestaan uit drie 

aaneengesloten paalkuilen.  Een dergelijke ingangspartij is eerder kenmerkend voor het 

jongere Hapstype.  Toch komt dit ook in oudere periodes voor.  Zo wordt onder meer huis 

Waterdael III 401 reeds in de vroege ijzertijd gedateerd, maar toch heeft het een even 

duidelijke ingangspartij11.   

 

Daarnaast is het opmerkelijk dat de dominante inplantingsrichting van het Oss 2-type 

schijnbaar noordwest-zuidoost is, terwijl het jongere Hapstype hier veelal haaks op ingeplant 

is, namelijk noordoost-zuidwest.  Dit is onder andere te bemerken op de vroege ijzertijdsites 

van Someren Waterdael12, Oss Ussen - Mikkeldonk13, Oss Ussen14, Beek en Donk15, Loon op 

                                                 
11 De Boer en Hiddink, 2012, p. 60. 
12 De Boer en Hiddink, 2012, p. 56. 
13 Woltering, 1991, p.93. 
14 Schinkel, 1998. 
15 Huijbers, 1990. 
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Zand16en Duurstede17 en op de midden/late ijzertijdsites van Someren Waterdael18, Haps19, 

Oss Ussen20, Ekeren Het Laar21, Meer Zwaluwstraat22, Mierlo Hout23 en Brecht - Hanepad24.   

Alle huisplattegronden te Geel - Eikevelden hebben echter deze laatste oriëntatie, waardoor 

wederom de vraag gestelt moet worden of deze huisplattegronden effectief als volwaardig 

type St.Oedenrode/Oss 2 kunnen gedetermineerd worden of dat het eerder een 

overgangstype is tussen deze laatste en het Hapstype.   

 

Vervolgens werden er twee woonstalhoeves aangetroffen die effectief een mengvorm waren 

tussen de typerende huizen uit de vroege en midden/late ijzertijd.  Structuren 003 en 014 

hadden beiden de kenmerkende centrale rij nokdragers, typerend voor het Hapstype en aan 

de buitenzijde werd de dakconstructie gedragen door een omringende rij palen (Afbeelding 

9.10.).  Waar bij een volwaardig Haps huis de binnenwand echter wordt gevormd door een 

tweede palenrij, is dit bij beide huizen te Geel echter door middel van een standgreppel.  

Deze greppel diende als extra ondersteuning voor het met leem bestreken vlechtwerk die de 

muur vormde.  In de gangbare literatuur werd tot op heden nergens een huis van het Haps 

type aangetroffen met een dergelijke standgreppel.   

 

Aan noordwestelijke zijde van Structuur 003 blijkt de standgreppel te zijn onderbroken.  

Traditioneel ligt echter bij het Hapstype de ingangspartij centraal aan weerszijde van de lange 

zijde.  Vermoedelijk berust deze afbuiging eerder op een toeval en is ze een gevolg een 

reparatie van de dakconstructie, waardoor beide negatieven met elkaar versmolten tot een 

geheel.  Aan de zuidelijke lange zijde is de ingang centraal gelegen en bestaat de constructie 

uit twee palenkoppels aan weerszijde van de deuropening.   

 

                                                 
16 Hiddink en Roymans, 1991, p. 111. 
17 Hessing, 1991. 
18 De Boer en Hiddink, 2012, p. 61. 
19 Verwers, 1972, p. 63 ev. 
20 Schinkel, 1998, p. 120. 
21 Verbeek en Delaruelle, 2004, p. 136. 
22 Verbeek en Dealruelle, 2004, p. 130. 
23 Tol, 1999. 
24 Verbeek en Delaruelle, 2004, p. 120. 
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Afbeelding 9.13: Gebouwen 014, 003 en 004. 

 

Bovenop Structuur 003, ongeveer drie meter naar het zuiden verschoven, ligt een volgend 

woonstalhuis ingeplant, namelijk Structuur 004 (Afbeelding 9.13).  Dit gebouw beantwoordt 

volledig aan het vooropgestelde Hapstype, met centrale palenrij als nokdrager en één rij 

duidelijke wandpalen25.  Een duidelijke ingangspartij kon niet gevonden worden, evenals het 

zuidelijke uiteinde van de constructie, die niet in situ bewaard is gebleven.  Mogelijk dient 

deze constructie als herbouwing of opvolger van het oudere Structuur 002.  Zonder 

sluitende 14C-datering van beide gebouwen is dit echter niet met zekerheid te stellen.   

 

                                                 
25 Verbeek en Delaruelle, 2004, p. 153. 
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Afbeelding 9.14.: De deels vierbeukige Structuur 016 

 

Structuur 16 vervolgens lag ten zuidoosten van Structuur 004 (Afbeelding 9.14.).  Deze 

huisplattegrond had zowel een afwijkende binnenindeling van het Hapstype en ontbrak een 

standgreppel.  Het gaat hier echter hoogstwaarschijnlijk over een gedeeltelijk vierbeukig type.  

Deze constructievorm werd onder ander aangetroffen tijdens de archeologische begeleiding 

van het HSL-project in 2004, en dit op de sites Brecht-Zoegweg, Brecht-Hanenpad en 

Ekeren-Het Laar.26   

 

 

Afbeelding 9.15.: De vierbeukige structuur te Ekeren - Het Laar 

 

Hoewel de afmetingen van de eerste twee gebouwen veel groter zijn dan van deze gevonden 

te Geel, komen de dimensies van het huis in Ekeren-Het Laar quasi volledig overeen.  Ook 

heeft het gebouw maar twee palenrijen in het vierbeukige gedeelte in plaats van drie bij de 

langere varianten.  Een functie voor de meerdere beuken wordt mogelijk toegeschreven aan 

de oprichting van een platfom aan een zijde van het gebouw dat mogelijk dienst gedaan heeft 

als opslagplaats voor goederen.27 

                                                 
26 Verbeek en Delaruelle, 2004, p. 154-155. 
27 Verbeek en Delaruelle, 2004, p. 154. 
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Deze gebouwen werden onder meer ook in Breda teruggevonden en worden gedateerd in de 

midden ijzertijd.  Een 14C-datering uit een van de paalkuilen van het vierbeukige gedeelte lijkt 

deze stelling te bevestigen en situeert zich tussen 390 en 110 voor Christus (2σ)28. 

 

Aan de twee laatste gebouwen uit deze periode kon geen type toegekend worden.  Zowel 

Structuur 005 als 017 misten te veel typerende kenmerken om een sluitende conclusie te 

trekken.   

 

 

Afbeelding 9.16.: De overlappende structuren 005 en 006 

 

Structuur 005 lag geschrankt onder of boven Structuur 006.  Wegens het ontbreken van een 

overlappend spoor is het onmogelijk te bepalen welke structuur precedeerde.  De ondiepe en 

fragmentarische bewaringstoestand van Structuur 005 doet vermoeden dat dit gebouw 

moglijk een voorloper was van Structuur 006.  Aangezien enkel de standgreppel werd 

aangetroffen en er geen spoor van de binnenindeling werd gevonden, is een hypothetische 

datering tot de vroege ijzertijd plausibel.  Zonder bevestiging via radiokoolstofdatering of 

                                                 
28 Datering LTL13541A, CEDAD, Università di Salento. 



Condor Archaeological Research  Eikevelden (Geel) 

 

82 
 

datering via aardewerk blijft deze toewijzing tot het St.Oedenrode/Oss 2 type mogelijk, maar 

met de nodige reserve. 

 

Van de laatste structuur werden enkel de buitenste keperdragende palen aangetroffen.  De 

wandconstructie en nokdragers waren allen buiten de opgravingszone gelegen.  Hierdoor is 

het mogelijk deze structuur toe te wijzen aan zowel de vroege als midden/late ijzertijd.  Bij 

verder onderzoek kan deze plattegrond verder aangevuld worden en kan er mogelijk een 

accuratere uitspraak gedaan worden omtrent datering van deze hoeve. 

 

In al de bovenvermelde structuren werd handgevormd aardewerk aangetroffen.  Het ontbrak 

echter aan concreet determineerbare vormen, waardoor de meeste dateringen op basis van 

het aardewerk bleven steken op een zeer ruime periodisering tussen 1100 v.Chr en 90/120 

n.Chr. 

 

 

9.4.2. Randstructuren 

 

Bijgebouwen 

Tijdens de opgravingscampagen werden talloze gebouwen aangetroffen die in de 

vakliteratuur steevast worden omschreven als Spiekers.  Deze bijgebouwen zijn een consante 

factor op erven vanaf de bronstijd tot in de middeleeuwen.  Ze bestonden uit vier of 

meerdere verticale palen waartussen een verhoogd platform werd geconstrueerd.  Daarna is 

de gangbare theorie dat de muren verder dicht gemaakt worden met de gebruikelijke 

constructiemethode en het dak bedekt in riet.  Dat al deze gebouwen een dergelijke 

constructie hadden is echter niet met zekerheid vast te stellen.  

De bedoeling van deze kleine gebouwen was het opslaan van de oogst en andere 

voedingswaren, waarbij de verhoogde vloer diende als afscherming tegen ongedierte van de 

levensnoodzakelijke etenswaren.   

 

Gezien de beperkte hoeveelheid palen die deze constructies rijk zijn en de vaak geringe 

bewaringsdiepte is de zoektocht naar determineerbaar aardewerk vaak vruchteloos.  

Hierdoor wordt er voor de deteminatie en periodisering van deze bijgebouwen vaak gekeken 

naar de aard van de paalkuilvulling of de nabijheid van een structuur, maar dit zijn allen 

slechts subjectieve criteria (zie supra), waarmee bij het lezen van deze paragrafen en 
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interpretaties rekening moet gehouden worden.  In totaal werden er 82 bijgebouwen herkend 

op deze site.  Al deze gebouwen aan een bepaalde periode of erf toewijzen is quasi 

onmogelijk (zie supra).  Hierdoor werden enkel de meest markante per periode besproken en 

hieronder opgelijst.   

 

 

Afbeelding 9.17.: Verschillende bijgebouwen die met enige zekerheid toe te wijzen zijn aan de ijzertijd. 

 

Het merendeel van de spiekers die werden aangetroffen waren van de vierpalige variant.  

Occasioneel werden echter ook zes- of meerpalige bijgebouwen aangetroffen.  Structuren 

050 en 091 kunnen eerder als klein bijgebouw gedetermineerd worden, aangezien ze met vier 

keer drie palen niet meer echt onder de term spieker  vallen.  Structuur 050 kan mogelijk 

gelieerd worden aan de nabij gelegen ijzertijdhoeve STR016.   
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STR091 ligt plomp verloren ten zuidwesten van de gebouwen 015 en 016.  De afstand tussen 

bij- en hoofdgebouw bedraagt echter circa 40 meter, waardoor het onwaarschijnlijk is dat dit 

bijgebouw noch tot STR015 of STR016 behoorde.  Mogelijk behoort deze constructie tot 

een hoofdgebouw dat ofwel buiten het opgravingsareaal gelegen is,  nog niet herkend is of te 

ondiep gefundeerd was, waardoor de resten verdwenen zijn.   

 

 

Afbeelding 9.18.: Mogelijke bijgebouwen bij Structuur 015 of 016 

 

Een speciale constructie was STR087.  Dit schijnbaar ovaal gebouw wordt eveneens in de 

ijzertijd gedateerd en wordt in verband gebracht met de onvolledig opgegraven, en nog 

hypothetische, Structuur 017.  Alle palen werden bijzonder ondiep bewaard, waardoor de 

kans op het aantreffen van vondsten aanzienlijk verkleint werd.    De toewijzing van deze 

structuur tot de ijzertijd is derhalve enkel gebeurd op basis van de nabijheid van structuur 

017. 
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Perceelsgreppels 

Tijdens de veldcampagne van fase één werd twee greppels29 aangetroffen die samen een 

erfafsluiting uit de ijzertijd vormen.  Eén greppel (A) staat haaks op de noordoost-

zuidwestoriëntatie van de woostalhoeves.  Na ongeveer 50 meter begint hij af te buigen naar 

het zuidwesten om na ongeveer 40 meter samen te komen met de tweede greppel (B) die 

dezelfde oriëntatie heeft als de woonstalhuizen.   

 

 

Afbeelding 9.19.: Perceelsgreppel en bijbehorende gebouwen.  Mogelijk behoren structuur 005 en 006 niet tot deze 

percelering.   

 

Het eerste segment van de perceelsgreppel werd gecoupeerd op regelmatige intervallen.  

Opvallend was dat hij een zeer diverse bewaringstoestand had, van enkele centimeters tot 

soms meer dan 40 centimeter.  Een volgend segment werd gecoupeerd door middel van 

aaneengesloten kruiscoupes, en hieruit bleek dat in deze greppel een wederkerend patroon 

van grote en kleinere palen te bemerken was, waarbij er telkens een grote paal om de vijf 

                                                 
29 In de catalogus worden greppels weergegeven door de afkorting 'GRE' met de desbetreffende 
spoornummer. 
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meter werd ingeplant en hiertussen, met een min of meer gelijke verdeling, twee kleinere 

werden geplaatst (Afbeelding 9.20.).  Deze constructiemethode werd zowel bij de eerste als de 

tweede greppel gedocumenteerd.   

 

Overigens werd in de uiterste zuidwesthoek, tegen de grens van de opgraving, in greppel B 

een strook van circa 15 meter aangetroffen waar bijzonder veel handgevormd aardewerk in 

werd aangetroffen.  Binnen deze context werd een potrand aangetroffen die door Van den 

Broeke als rand B1 werd geklasseerd30.  Aan deze determinering hangt volgens deze 

onderzoeker een datering vast in de vroege- /eerste helft midden ijzertijd. Daarnaast werd 

een wandfragment van type B2 aangetroffen, hetgeen een vroegste datering heeft in de 

vierde eeuw voor Christus31  

Beide dateringen passen binnen de huidige hypothese van deze erven, zijnde een bestaan 

tijdens de overgangsperiode vroege- en midden/late ijzertijd.   

 

 

Afbeelding 9.20.: Zicht op de sequentie paalkuilen (deels) in de perceelsgreppel. 

 

Haaks op greppel A werd nog een kleine aanzet van een derde greppeltje (C) aangetroffen.  

Of deze echter een onderdeel van het perceelsgreppelsysteem was, kon echter niet 

                                                 
30 Van den Broeke, 2012, p. 89-90. 
31 Van den Broeke, 2012, p.117. 
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uitgemaakt worden, gezien de geringe lengte die van deze greppel bewaard gebleven is.  De 

loodrechte oriëntering op greppel A en de gelijke alignering met STR002 zijn echter een zeer 

sterke indicatie dat deze greppel wel tot de perceelsafboording behoorde.   

 

De huizen waar deze perceelsgreppels voor dienden zijn hoogstwaarschijnlijk de hoeves 

STR002 en STR003.  Mogelijk behoorden STR005 en STR006 ook tot dezelfde fase, tenzij 

greppel C onderdeel was van het systeem.  Indien de greppel fictief verlengd zou worden 

volgens dezelfde oriëntatie, zou deze beide laatste structuren doorsnijden, waardoor een 

voorkomen binnen dezelfde fasering minder plausibel wordt.  STR016 zou eveneens door 

greppel C doorsneden worden, hetgeen deze hoeve ook uitsluit.   

Of deze perceelsgreppel ook een afsluiting vormde tussen de nederzetting en het zuidelijk 

gelegen grafveld is echter niet geweten, aangezien de zone van de nieuw gebouwde 

voetbalkantine, pal in het midden van de opgravingszone, niet archeologisch werd 

onderzocht.  Mogelijk kan dit nog wel achterhaald worden wanneer de parkzone gelegen 

rondom het huidige plangebied wordt ontwikkeld en deze eveneens archeologisch 

onderzocht zal worden.   

 

In de proefsleuven werd ten noordoosten van structuur 002 een derde grachtje aangetroffen 

die parallel loopt met de noordwest zuidoost lopende greppel A.  Deze kon in twee sleuven 

gedocumenteerd worden en schijnt het erf van structuur 002 aan noordelijke zijde af te 

sluiten.   
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Afbeelding 9.21.: De zuidelijke cluster ijzertijdhuizen met bijbehorende perceelsgreppel. 

 

Aan de zuidelijke groep ijzertijdhoeves (STR014 en 015) werd eveneens een deel van een 

perceelsgreppel aangetroffen.  Deze liep ten zuiden van de gebouwen in noordoost-

zuidwestelijke richting.  Mogelijk werd ook een deel van een greppel haaks op het eerste 

spoor aangetroffen.   

 

 

Waterputten 

Binnen het opgravingsareaal werden twee waterputten32 aangetroffen die mogelijk aan de 

ijzertijd toe te schrijven zijn, namelijk Spoor 2480 (WAP2480) en de Sporen 1768/1769 

(WAP1768).   

 

Waterput 2480 is eerder een waterkuil dan een put (Afbeelding 9.22.).  Er werd geen spoor van 

een houtconstructie of een negatief van een bekisting in vlechtwerk aangetroffen.  

Vergelijkbare sporen werden onder andere aangetroffen te Oss-Ussen.  Ook hier werden 

deze putten gedateerd in de ijzertijd, aangezien het gebruik van ongewapende waterkuilen in 

de Romeinse periode zeer sterk afneemt.  Uit het onderzoek van de putten te Oss bleek dat 

de ratio bekist ten opzichte van niet-bekiste structuren in de ijzertijd quasi één op één was, 

                                                 
32 In de catalogus worden waterputten aangegeven met de afkorting 'WAP' gevolgd door de desbetreffende 
spoornummer 
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terwijl dit in de Romeinse periode terugzakte naar zeven op één.  De reden hiervoor was 

vermoedelijk dat tijdens de Romeinse periode de voorkeur werd gegeven aan een meer 

solidere structuur,  

 

 

Afbeelding 9.22.: Waterput 2480 

 

aangezien een ongewapende put vrij snel verzandde en zo het water ondrinkbaar maakte.  

Indien het water echter voor andere activiteiten werd gebruikt, zoals het verwerken van 

gewassen of leer, of het drenken van klei, is het mogelijk dat tijdens de Romeinse periode 

deze activiteiten in bassins bovengronds werden uitgevoerd, in plaats van in een kuil in de 

grond33.   

 

                                                 
33 Schinkel,1998, p. 284.   
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Afbeelding 9.23.: Foto van de waterput 2480 

 

 

Afbeelding 9.24.: Kwartcoupe van waterput 1768/1769. 

 

Deze put wordt volgens radiokoolstofdatering geplaatst tussen 400 - 200 voor Christus 

(2σ34)35. 

                                                 
34 Datering bekomen door bij de ouderdom van het staal twee maal de standaardafwijking (σ) toe te voegen.  
Zo wordt een datering met 95% zekerheid bekomen.   
35 Datering LTL13576A, CEDAD, Università di Salento. 
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Het merendeel van het aardewerk aangetroffen in deze kuil was van het handgevormde type 

en kon niet nader gedateerd worden dan '1100 v.Chr tot 90/120 n.Chr.'  Twee scherven 

konden specifieker geplaatst worden in de midden/late ijzertijd, hetgeen perfect in de door 

de radiokoolstof datering geschetst tijdskader past.   

 

De putvulling van de waterput bestond uit verschillende lagen, met een wisselende 

aanwezigheid organisch materiaal.  Gezien deze rijke organische horizonten was dit spoor 

ideaal voor bemonstering voor pollenanalyse.  Een gedetailleerd overzicht van de 

bevindingen van dit onderzoek tezamen met het pollendiagram is te vinden in hoofdstuk 12.   

 

In totaal werden er vier lagen uit deze waterkuil geanalyseerd op pollen.  Hoewel de 

pollenspectra uit de verschillende vullingen in grote lijn onderling zeer goed vergelijkbaar 

zijn, zijn er toch kleine verschillen merkbaar.   

Het grootste deel van de aangetroffen pollen bestaat uit arboreaal pollen36.  De ratio 

arboreaal pollen ten opzichte van niet-arboreaal pollen37 wordt vaak als maatstaf genomen 

om een uitspraak te doen over de mate van bebossing.  Hieruit blijkt dat circa 60% van de 

pollen aangetroffen in de stalen afkomstig is van bos gerelateerde planten.  Uit vergelijkende 

studies van recente ecosystemen is gebleken dat stalen met een dergelijk aantal boompollen 

te relateren zijn aan een bosrijke omgeving.  Zowel bomen die gecorreleerd worden met 

droge als natte zandgronden komen nadrukkelijk in het landschap voor.   

 

Ten tijde van de vulling van het spoor is een verschuiving in het bomenspectrum 

opgetreden.  In de oudste fase waren berk en eik sterk aanwezig.  De pollencurve van beide 

soorten neemt echter sterk af naar de jongste fase toe, terwijl in deze periode de 

aanwezigheid van hazelaar sterk toeneemt.  Dit zou mogelijk kunnen wijzen op het rooien 

van bomen in de omgeving, waardoor planten die eerder met een bosrand te linken zijn, 

zoals hazelaar, meer kansen krijgen.  Ook de aanwezigheid van adelaarsvaren, een plant die 

wordt aangetroffen op open plaatsen in het bos waar bomen gekapt zijn of na een bosbrand, 

duidt mogelijk in die richting.   

 

Een interessante vondst zijn enkele pollen van haagbeuk.  Dit is een boom die nieuw is in 

het ijzertijdlandschap en die zich vanaf de Romeinse tijd verder zal verspreiden.  De vondst 

van deze pollen is derhalve een interessante, vroege vondst.   

                                                 
36 Pollen afkomstig van bomen en bosgerelateerde planten 
37 Pollen gerelateerd aan open weide en heide gebieden.  Hier horen ook de cultuurgewassen bij.   
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Tot slot werden er, welliswaar in zeer lage concentraties, pollen van cultuurgewassen 

aangetroffen, meerbepaald het stuifmeel van gerst of tarwe.  Daarnaast werd er ook stuifmeel 

gevonden van cultuurvolgers zoals alsem en gewoon varkensgras.  Dit zou mogelijk een 

indicatie kunnen zijn van akkerbouw, maar de waarden zijn te laag om hierover een 

duidelijke uitspraak te kunnen formuleren.   

 

Spoor 1768/1769 (Afbeelding 9.24.) werd aangetroffen in de nabijheid van Structuur 016.  

Deze kuil vertoonde eveneens geen beschoeiing aan de binnenzijde van de put.  Opmerkelijk 

zijn de zeer geleidelijk schuin aflopende wanden bovenaan de put.  Vermoedelijk is dit spoor 

als een waterkuil te interpreteren of als een afvalkuil.  Door hevige regenval en uitspoelen 

van sediment kon er uit deze put geen staal voor pollenonderzoek genomen worden.   

 

 

Afvalkuilen 

Vooral binnen de nederzetting uit de ijzertijd werden enkele kuilen aangetroffen die in relatie 

worden gebracht met de depositie van afvalcontexten38.  Deze kuilen bevatten veelal één of 

meerdere lagen, rijk aan organisch materiaal, die afgewisseld worden door lagen sediment.  

Vermoedelijk hadden dergelijke kuilen eerst een functie als opslagkuil of werden ze gebruikt 

voor zand- of leemwinning, alvorens ze als afvalkuil werden herbruikt.    Vermoedelijk werd 

er ook één opslagsilo (AFK1121) aangetroffen.  Deze kuilen hebben naast een vlakke bodem 

ook steile wanden en een wat conisch profiel, gecombineerd met een geringe diameter39.   

 

Binnen de noordelijke nederzettingskern werden vier kuilen aangetroffen, in de zuidelijke 

kern drie (Afbeelding 9.25).  Van de eerste groep kuilen kan enkel AFK1121 (Spoor 1121) met 

enige nauwkeurigheid aan de hand van het aardewerk gedateerd worden.  Deze kuil situeert 

zich  

                                                 
38 In de catalogus worden afvalkuilen afgekort door 'AFK', gevolgd door het desbetreffende spoornummer. 
39 De Boer en Hiddink, 2012, p.65. 
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Afbeelding 9.25.: Enkele afvalkuilen met van links naar rechts bovenaan AFK1121 en AFK1305.  Onderaan de 

afvalkuilen AFK369 en AFK6518. 

 

tussen 410 en 350 voor Christus en wordt derhalve in relatie gebracht met Structuur 002.  

Deze kuil ligt ook binnen de perceelsgreppels van het vermoedelijke erf waartoe dit gebouw 

behoort, hetgeen deze interpretatie bevestigt.   

De overige kuilen kunnen slechts zeer globaal gedateerd worden tussen de late bronstijd en 

de late ijzertijd.   

Met enige zekerheid behoren de afvalkuilen AFK1305 (Sporen 1305 en 1306) en AFK369 

(Spoor 369) tot Structuur 003 of 004.   

 

In de zuidelijke bewoningskern werden de afvalkuilen AFK6496 (Spoor 6496), AFK6518 

(Spoor 6518) en AFK6530 (Sporen 6530 en 6531) aangetroffen.  Een datering op basis van 

aardewerk situeert deze kuilen in het correcte tijdsvak.  Een nauwkeurigere toewijzing is 

echter op dit moment niet mogelijk. 

 

Speciale vermelding verdient afvalkuil S3384.  Deze afvalkuil bestaande uit de 

spoornummers 3384, 3385 en 3386 bestond drie lagen met bijzonder veel handgevormd 

aardewerk.  Opmerkelijk was dat vele van deze scherven te determineren als misbaksels.  
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Hierdoor werd deze kuil geïnterpreteerd als veldoven of als de restanten van een veldoven.  

Of ontbreken van een duidelijke brandlaag of een zone met verbrande leem buiten de put 

doet echter vermoeden dat dit een afvalkuil was met de restanten van een veldoven.  Van de 

eigenlijke oven werden geen sporen meer aangetroffen.   

 

 

Afbeelding 9.26.: Zicht op de afvalkuil 3384. 

 

 

 

Afbeelding 9.27.: Enkele vondsten uit de sporen S3384 en 3385.  Links enkele fragmenten handgevormd aardewerk 

van verschillende potten.  Rechts een prop versinterde klei die mogelijk als afstandshouder tussen potten gezeten heeft.   

 

 


