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Samenvatting
Park Reehorst in Ede wordt getransformeerd naar een kwalitatief hoogwaardig woongebied.
Deze gebiedsontwikkeling wordt sinds 2014 gefaseerd uitgevoerd en is op het moment van
verschijnen van deze rapportage bijna afgerond. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat
binnen het plangebied verschillende belangrijke archeologische vindplaatsen aanwezig zijn die
tijdens de ontwikkeling niet behouden kunnen blijven. Er is dan ook besloten om de delen van
de vindplaatsen die bedreigd worden voorafgaand aan iedere fase op te graven. In de oostelijke
helft van het plangebied zal een parkzone worden ontwikkeld. Omdat deze ontwikkeling geen
bedreiging vormt voor de archeologische resten, zullen deze hier in de grond (in situ) bewaard
blijven.
Het gehele plangebied heeft een oppervlakte van ca. 4,2 ha. Hierbinnen is een oppervlak van
ongeveer 2,5 ha. vlakdekkend onderzocht (het onderzoeksgebied). De onderzoeken zijn gefaseerd
uitgevoerd tussen 2014 en 2016, naar gelang de verkoop van de woningbouw vorderde. Dit
rapport behandelt de resultaten van fase 1, 2 en 3. Fase 1 betrof het onderzoek in het oostelijke
deel van het plangebied. Hier zijn in het voorjaar van 2014 een gebouw uit de Karolingische tijd,
verschillende (delen van) boerderijen uit de vroege- en volle middeleeuwen en crematiegraven uit
de midden- en late ijzertijd opgegraven. Losse sporen, een crematiegraf en divers vondstmateriaal
duiden daarnaast nog op activiteiten in de midden bronstijd. Tijdens de tweede fase zijn in
het najaar van 2015 delen van middeleeuwse erven in het oostelijke deel van het plangebied
onderzocht en is een deel van een nederzetting uit de ijzertijd in de westelijke helft van het
plangebied opgegraven. De derde fase, uitgevoerd in de zomer van 2016, heeft zich eveneens op
de westelijke helft gericht. Hierbij is het overige deel van de nederzetting uit de ijzertijd en enkele
gebouwen uit de middeleeuwen in kaart gebracht.
De vroegste vondst die tijdens het onderzoek is gedaan dateert uit het laat paleolithicum. Het
betreft een vuurstenen kling die kan worden toegeschreven aan de Ahrensburgcultuur. Een
tweede kling kan mogelijk in dezelfde periode worden gedateerd. Deze losse vondsten duiden in
ieder geval op menselijke aanwezigheid in het laat paleolithicum, maar over de precieze aard van
deze aanwezigheid kunnen geen uitspraken worden gedaan. Hetzelfde geldt voor de volgende
prehistorische periode waaraan vondsten kunnen worden toegeschreven: het laat neolithicum.
Het gaat om fragmenten (klok)bekeraardewerk en bewerkt vuursteen, die over vrijwel de gehele
westelijke helft van het onderzoeksgebied zijn aangetroffen. Deze vondsten wijzen op menselijke
aanwezigheid in het onderzoeksgebied, maar er kunnen geen daadwerkelijke bewoningsporen
aan deze periode worden gekoppeld. Wellicht maakte het onderzoeksgebied deel uit van het
akkerareaal van een nabij gelegen nederzetting. Vanaf de midden bronstijd is er wel overtuigend
sprake van bewoningssporen. Uit deze periode zijn meerdere kuilen aangetroffen, waaronder een
silokuil met resten van verkoolde graankorrels en een omvangrijk kuilencluster. Deze sporen horen
vermoedelijk bij een boerenerf dat is gelegen in de zone, in het centrale deel van het plangebied,
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die niet is opgegraven. Naast de nederzettingssporen is ten westen van de Diedenweg een
crematiegraf gevonden dat op basis van radiokoolstofdatering eveneens uit de midden bronstijd
dateert. Uit de late bronstijd en de vroege ijzertijd zijn geen overtuigende sporen afkomstig,
al tonen twee dateringen van houtskool in de vroege ijzertijd dat het onderzoeksgebied in die
periode niet geheel verlaten is. Vermoedelijk vond de bewoning op dat moment direct buiten het nu
onderzochte areaal plaats.
Uit de periode van de midden-ijzertijd tot het begin van de Romeinse tijd is een uitgestrekt
nederzettingsareaal opgegraven. Binnen deze nederzetting zijn delen van achttien huizen en
tientallen bijgebouwen opgetekend. De verschillende erven zijn relatief kortstondig bewoond
geweest. Omdat als gevolg van deze korte bewoningsduur weinig verbouwingen hebben
plaatsgevonden en er vrijwel geen gebouwen zijn herbouwd, worden de sporen vrijwel
nergens oversneden door sporen van latere bebouwing. Dit heeft er voor gezorgd dat de
gebouwplattegronden zeer goed bewaard zijn gebleven.
Op grond van de vondsten en

14

C-dateringen wordt duidelijk dat het onderzoeksgebied in een

periode van zo’n 200 jaar bewoond is geweest, waarbij waarschijnlijk gedurende de gehele
periode steeds twee of drie huizen gelijktijdig bewoond waren. Iedere keer als een huis versleten
was, werd deze op korte afstand herbouwd.
Opvallend is de variatie aan bouwtechnieken die zijn toegepast in de huizen. De huizen vertonen
verwantschap met zowel gebouwtypes die op de Noordoostnederlandse zandgronden worden
aangetroffen als met gebouwtypes in Zuid-Nederland. Aan de hand van de bouwkundige
kenmerken zijn de gebouwplattegronden in Park Reehorst onderverdeeld in zes lokale types.
Als wordt gekeken naar de datering van de afzondelijke huizen wordt duidelijk dat verschillende
gebouwtypes naast elkaar hebben bestaan. Hiermee levert het onderzoek in Park Reehorst een
belangrijke bijdrage aan onze kennis van de lokale huizenbouwtraditie.
In het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied is, direct ten westen van de Diedenweg,
een klein grafveld opgegraven uit de periode tussen de tweede helft van de midden-ijzertijd en de
eerste helft van de late ijzertijd (globaal tussen 400 en 100 voor Chr). De sporen in het grafveld
zijn vrij eenvoudig van opbouw en bestaan in het algemeen uit een kuil waarin, naast de resten van
de brandstapel, een eenvoudig handgevormd potje is meegegeven. Hierin hebben waarschijnlijk
voedselresten gezeten, mogelijk de resten van een dodenmaal.
Uit de analyse van de verbrande botresten blijkt dat in het grafveld in ieder geval één kind en vijf
volwassenen zijn bijgezet. Van twee personen kon alleen een minimale leeftijd van respectievelijk
5 en 10 jaar worden vastgesteld. Van twee personen was het mogelijk om het geslacht vast te
stellen: een man en een vrouw met een leeftijd tussen 20 en 40 jaar. Van de overige bijzettingen
waren onvoldoende herkenbare elementen aanwezig om het geslacht vast te kunnen stellen.
Dat de graven dateren uit de midden- of late ijzertijd is bijzonder, aangezien soortgelijke
grafveldjes op de Veluwe nog nauwelijks bekend zijn. Afgezien van een min of meer gelijktijdig graf
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in Bennekom – Streekziekenhuis 1 en een graf in Wageningen – Mouterijnoort 2 zijn in de omgeving
van Ede, maar ook verder daarbuiten, geen gelijktijdige grafvelden bekend.
Gezien de kleinschaligheid en de korte doorlooptijd van het grafveld, wat gebruikelijk is voor
grafvelden uit deze periode, lijkt het te gaan om de begraafplaats van een kleine gemeenschap,
mogelijk van één familie. Het is overigens niet zeker of het gehele grafveld is opgegraven,
aangezien nergens sprake is van een duidelijke begrenzing, zoals een greppel of een palenrij. Het
grafveld hoort mogelijk bij de vroegste fase van de nederzetting die in het westelijke deel van het
onderzoeksgebied is opgegraven. In ieder geval twee huizen zijn op basis van de resultaten van
radiokoolstofdatering gelijktijdig met het grafveld in gebruik geweest. De datering van het grafveld
overlapt slechts gedeeltelijk met de nederzetting. Het is dus duidelijk dat in de directe omgeving
van het onderzoeksgebied nog minimaal één grafveld gezocht moet worden.
Vermoedelijk nog voor, maar uiterlijk vrij snel na het begin van onze jaartelling wordt de
nederzetting verlaten. Het duurt vervolgens tot de Karolingische tijd voor zich weer activiteiten
binnen het onderzoeksgebied afspelen, die zich in het sporenbestand laten herkennen. Uit
de periode tussen 700 en 900 dateren in ieder geval een bijgebouw en een haardkuil. Rond
of vrij snel na 900 worden drie erven ingericht met grote bootvormige huizen, bijgebouwen en
waterputten. Twee van deze erven bevinden zich direct ten westen van de Diedenweg, een derde
erf is meer naar het westen ingericht. Dit erf is door middel van een karrenspoor verbonden met de
Diedenweg, een eeuwenoude handelsweg die mogelijk al in de prehistorie bestond.
De erven langs de Diedenweg zijn bewoond geweest tot en met de elfde eeuw. In deze periode
zijn de hoofdgebouwen op beide erven meerdere keren op dezelfde plaats opnieuw opgebouwd.
Op beide erven lagen verschillende schuren en hooimijten naast de boerderij. Een waterput,
opgebouwd uit een forse uitgeholde eik, zorgde voor vers drinkwater. Op basis van eerder
onderzoek, dat verder naar het noorden langs de Diedenweg door AWN 3 is uitgevoerd, nemen we
aan dat deze erven deel uitmaken van een uitgestrekt bewoningslint. Dit lint was georiënteerd
op de doorgaande handelsweg. Van het bewoningslint zijn nog maar weinig resten onderzocht.
Tijdens het al eerder genoemde onderzoek door AWN op een afstand van ongeveer 400 m naar
het noorden, zijn sporen van gebouwen en waterputten uit dezelfde periode in kaart gebracht.
De bewoning langs de Diedenweg lijkt vόόr of rond het begin van de twaalfde eeuw te worden
beëindigd. Het derde erf is aangetroffen in de westelijke helft van Park Reehorst, op een afstand
van ongeveer 140 m ten westen van de beide erven langs de Diedenweg. Dit erf dateert op basis
van de radiokoolstofdatering van een graankorrel uit een waterkuil uit de tiende of de elfde eeuw,
maar is aanzienlijk minder lang bewoond geweest.
Nadat de huizen langs de Diedenweg verlaten zijn, verplaatst de bewoning zich naar het
noordwesten, richting de Oude Kerkweg. In het westelijke deel van het onderzoeksgebied is

1

De Leeuwe et al., 2008.

2

Hermsen, 2014.

3

Beyer et al., 2018.
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namelijk, direct ten zuiden van de Sportlaan, een vierde erf aangetroffen. Dit erf wordt op basis
van jaarringonderzoek en aardewerk in de eerste helft van de twaalfde eeuw gedateerd, dus
direct volgend op de bewoning langs de Diedenweg. Daarnaast zijn direct ten oosten van de Oude
Kerkweg verschillende grote roedenbergen gevonden die waarschijnlijk bij een vijfde erf horen.
Het aardewerk dat in het westelijke deel van het onderzoeksgebied is aangetroffen wijst eveneens
op een datering in de twaalfde eeuw. Het onderzoeksgebied lijkt aan het eind van de twaalfde of
aan het begin van de dertiende eeuw definitief te worden verlaten. Op dat moment verplaatst de
bewoning zich verder naar het westen, richting de Maanderbrink. De verplaatsing van bewoning
in de loop van de middeleeuwen van de hoger gelegen stuwwal flank in het oosten naar lager
gelegen land in het westen sluit aan bij het beeld van de middeleeuwse bewoningsdynamiek dat
we kennen van andere nederzettingen in Nederland en is vastgesteld in onder andere Nistelrode –
Zwarte Molen en en Someren – Waterdael. 4
Tijdens het onderzoek zijn, afgezien van enkele slecht geconserveerde kiezen, geen zoölogische
resten aangetroffen. Bovendien leverden meeste botanische monsters vrijwel geen bruikbare
resultaten op, zodat er weinig gezegd kan worden over de bestaanswijze (voedselvoorziening)
van de bewoners in de middeleeuwen. Een uitzondering vormt een monster met botanische resten
uit een kuil uit de Karolingische tijd. Het monster geeft een inkijk in de lokale akkerbouw in de
omgeving van Ede in die periode. De dominantie van rogge wijst op de vooraanstaande rol die
dit gewas gedurende de middeleeuwen speelde. De twee andere aangetroffen cultuurgewassen,
broodtarwe en vlas, zullen waarschijnlijk niet lokaal zijn verbouwd. Broodtarwe en vlas verlangen
hoogwaardige, mineraalrijke gronden die schaars zijn in de omgeving van Ede. Mogelijk werden
deze gewassen in het nabijgelegen Rijnstroomgebied verbouwd en van daaruit verhandeld met de
bewoners in Park Reehorst.

4

Keunen, 2016; De Boer & Hiddink, 2012.
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1 Inleiding
1.1 Kader
Het Park Reehorst in Ede, tot enkele jaren geleden in gebruik als sportterrein, is getransformeerd
naar een kwalitatief hoogwaardig woongebied. De ontwikkeling van deze ‘groene’
inbreidingslocatie in de bebouwde kom van Ede is gefaseerd uitgevoerd. Omdat binnen het
plangebied belangrijke archeologische vindplaatsen aanwezig waren, is voorafgaand aan
iedere ontwikkeling archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het plangebied heeft een oppervlakte
van ca. 4,2 ha (figuur 1.1). Hiervan is een oppervlak van 2,5 ha. vlakdekkend onderzocht (het
onderzoeksgebied). 5 De onderzoeken zijn in opdracht van gemeente Ede gefaseerd uitgevoerd
door RAAP. De uitvoer van de verschillende opgravingscampagnes was afhankelijk van het tempo
van de verkoop van de woningbouw. Het centrale deel van het terrein is als parkzone ontwikkeld.
Hier worden de archeologische resten in de grond (in situ) bewaard.
Fase 1 betrof de ontwikkeling van woningen in het oostelijke deel van het plangebied, direct
grenzend aan de Diedenweg. Dit gebied is onderzocht tussen 10 februari en 24 februari 2014. De
uitwerking van de onderzoeksgegevens vond plaats tussen maart 2014 en juni 2015. Toen in de
zomer van 2015 de voorbereidingen voor de uitvoering van fase 2 waren afgerond, is besloten
om de resultaten uit zowel de eerste als tweede fase in dezelfde rapportage te beschrijven.
Uiteindelijk kon ook het veldwerk van fase 3 kort daarna worden uitgevoerd en gerapporteerd.
Deze rapportage behandelt dus de resultaten van fase 1, 2 en 3, waarmee de verschillende
vindplaatsen in samenhang met elkaar kunnen worden bestudeerd.
Tijdens het onderzoek is op een prettige wijze samengewerkt met de archeologen van de
gemeente Ede, Charlotte Peen en Marlous van der Harst-Van Domburg en met projectleider
Machiel van Zutphen. Onderzoeksdocumentatie en vondstmateriaal zullen worden overgedragen
aan het depot voor bodemvondsten van de provincie Gelderland te Nijmegen.
Het veldwerk is uitgevoerd door de volgende personen: Renske den Boer (senior KNA archeoloog),
Bettina Bussemaker (stagiair), Koen van Egmond (stagiair), Lars van Egmond (stagiair), Ronald
’t Hart (KNA archeoloog), Iris Hesseling (senior KNA archeoloog), Eva Heukers (stagiair),
Hans Ringenier (KNA archeoloog), Twan van Rooij (senior veldtechnicus), Matthijs Sonneveld
(archeoloog), Kees Lommertzen (projectmedewerker), Geert Overmars (archeoloog), Amy van
Saane (stagiair), Claartje Schamp (senior KNA archeoloog), Huub Scholte Lubberink (senior KNA
archeoloog), Jasper Tuinstra (KNA archeoloog), Naomi Wildeman (archeoloog) en Nico Willemse
(senior KNA prospector en senior KNA archeoloog). De verschillende werkputten zijn vakkundig
aangelegd door Jurgen van Hal van de firma Overvest.
5

Indien gesproken wordt van plangebied, wordt daarmee het gehele projectgebied ‘Park Reehorst’ bedoeld. Het onderzoeksgebied is dat deel van
het plangebied dat daadwerkelijk door middel van archeologisch onderzoek is onderzocht.
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Figuur 1.1. De ligging van het onderzoeksgebied; inzet: ligging in Nederland (ster).

De dagelijkse leiding in het veld was gedurende alle fases in handen van Eric Norde (senior
KNA archeoloog). Hij is tevens hoofdauteur van dit rapport. De verschillende specialistische
onderzoeken zijn uitgevoerd door de volgende materiaalspecialisten: Ivo Hermsen en Huub
Scholte Lubberink (handgevormd aardewerk), Jelte van de Laan (houtskool), Arnoud Maurer
(botanische resten), April Pijpelink (crematieresten), Floris van Oosterhout en Gerard Boreel
(natuursteen), Martin Schabbink (middeleeuws aardewerk) en Nico Willemse (landschap). Luuk
Keunen verzorgde de historisch geografische bijdrage en Huub Scholte Lubberink zorgde voor de
overkoepelende wetenschappelijke begeleiding.
De opgraving is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24
van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA,

14

RAAP-RAPPORT 3379 - versie 23 juli 2019
Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven
uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3).

versie 3.3)6, beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.
nl), geldt in de praktijk als richtlijn RAAP is gecertificeerd voor het verrichten van opgravingen.
Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde geologische en archeologische
perioden.

1.2 Administratieve gegevens
Plangebied: Park Reehorst – fase 1-3
Plaats: Ede
Gemeente: Ede
Provincie: Gelderland
Bevoegde overheid: gemeente Ede
Onderzoeksgebied: Park Reehorst
Centrumcoördinaten: 174146 / 448385
ARCHIS-onderzoeksmeldingsummer: 2431314100 (fase 1), 3974885100 (fase 2 en 3)

6

KNA versie 3.3 was ten tijde van het veldwerk de vigerende versie en gold als zodanig ook voor de uitwerking.

15

RAAP-RAPPORT 3379 - versie 23 juli 2019
Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven
uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3).

Archeologische perioden
Datering

Tijdperk

Recente tijd
Nieuwe tijd

- 1945

C

- 1850

B

- 1650

A
Laat B
Laat A

Vroeg

Middeleeuwen

D: Ottoonse tijd
C: Karolingische tijd
B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd
Laat

Romeinse tijd

Midden
Vroeg
Laat

IJzertijd

Midden
Vroeg
Laat

Bronstijd

Midden

Prehistorie

Vroeg

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Mesolithicum
(M idden Steentijd)

Paleolithicum

(O ude Steentijd)

Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Jong B
Jong A
Midden
Oud

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Tabel
tijdschaal.
Tabel1.1.Archeologische
Archeologische
tijdschaal.
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- 1500
- 1250
- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450
- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700
- 12.500
- 16.000
- 35.000
- 250.000

RAAP-RAPPORT 3379 - versie 23 juli 2019
Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven
uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3).

2 Voorafgaand onderzoek
Het eerste onderzoek binnen het plangebied is in 2008 door ADC ArcheoProjecten uitgevoerd
en bestond uit een bureauonderzoek en een booronderzoek. 7 Tijdens het bureauonderzoek
is een verwachtingsmodel opgesteld waarin werd aangegeven dat het plangebied een hoge
verwachtingswaarde had voor de aanwezigheid van archeologische resten vanaf het Mesolithicum.
Met het booronderzoek is aangetoond dat in het plangebied een intact plaggendek aanwezig
was, met daaronder een oude akkerlaag. In enkele boringen zijn bovendien spikkels houtskool
waargenomen. Op basis van deze gegevens is geadviseerd om een proefsleuvenonderzoek uit te
laten voeren.
In 2013 is door de firma Archeodienst een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 8 Hierbij zijn
verspreid over het plangebied 22 proefsleuven aangelegd. Op basis van de onderzoeksresultaten
zijn zes afzonderlijke vindplaatsen onderscheiden (figuur 2.1): drie uit de ijzertijd tot vroeg
Romeinse tijd (vindplaats 1, 2 en 3), twee uit de volle middeleeuwen (vindplaats 4 en 5) en één uit
de Tweede Wereldoorlog (vindplaats 6).
• Vindplaats 1 betrof mogelijk een geïsoleerd erf uit late prehistorie in het noordwestelijke deel van
het plangebied. Op basis van de lage vondstdichtheid werd ervan uitgegaan dat het erf slechts
één generatie bewoond is geweest.
• Vindplaats 2 bestond uit een uitgestrekt nederzettingsterrein uit de gevorderde ijzertijd tot en
met vroeg Romeinse tijd en besloeg een groot deel van de zuidelijke helft van het plangebied. In
de proefsleuven zijn minstens drie huisplattegronden en meerdere spiekers herkend.
• Vindplaats 3 betrof de resten van een crematiegrafveld uit de periode van de midden-ijzertijd tot
en met de Romeinse tijd. Van dit grafveld is een zogenaamd brandrestengraf terug gevonden.
Direct buiten het graf werd in de onderzijde van het plaggendek een concentratie verbrand
aardewerk gevonden, die mogelijk in verband stond met het grafveld. Rondom het graf werd een
zone van 380 m² aangegeven als ‘potentieel grafveld’.
• Vindplaats 4, gelegen in het noordwestelijke deel van het plangebied, was te relateren aan een
geïsoleerd erf uit de volle middeleeuwen. 9 Op basis van de vondst van een fragment Andenne
keramiek ging het mogelijk om een iets jongere vindplaats dan vindplaats 5, gelegen ten westen
van de Diedenweg.
• Vindplaats 5 betrof een langdurig bewoond erf dat vermoedelijk zijn oorsprong in de tiende eeuw
kent. Op dit erf is in ieder geval een deel van een boerderijplattegrond herkend, die kan worden
gerekend tot het type D in Kootwijk of het type Gasselte B in Noordoost-Nederland. Buiten dit

7

Holl & Van Lil, 2008.

8

Bergsma & Hermsen, 2013.

9

In deze rapportage wordt gesproken van de volle middeleeuwen en de late middeleeuwen. Met volle middeleeuwen wordt bedoeld de periode
tussen 1050 en 1250. Met de late middeleeuwen wordt de periode tussen 1250 en 1500 bedoeld. In ABR termen vallen de volle middeleeuwen
samen met de late middeleeuwen A en de late middeleeuwen met late middeleeuwen B.

17

RAAP-RAPPORT 3379 - versie 23 juli 2019
Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven
uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3).

Figuur 2.2. Resultaten van het proefsleuvenonderzoek. Bron: Archeodienst.

hoofdgebouw zijn de resten gevonden van een eenbeukige schuur die volgens de onderzoekers
in dezelfde periode geplaatst kon worden. Andere sporen duidden er op dat op het erf meerdere
hoofd- en bijgebouwen verwacht konden worden die op basis van het vondstmateriaal dateren
uit de periode van de tiende tot en met de twaalfde eeuw.
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is geadviseerd om de onderscheiden
vindplaatsen in situ te behouden of, wanneer dit niet mogelijk bleek, (de bedreigde delen van de
vindplaatsen) vlakdekkend op te graven.

18

RAAP-RAPPORT 3379 - versie 23 juli 2019
Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven
uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3).

3 Onderzoekskader
3.1 Algemeen
Binnen het plangebied Park Reehorst waren belangrijke archeologische vindplaatsen aanwezig.
Omdat deze niet in situ (in de grond) bewaard konden blijven, is door de bevoegde overheid
(gemeente Ede) besloten om die delen van de vindplaatsen, die bedreigd werden door woningbouw,
op te graven. Archeologische resten die niet werden bedreigd zijn in situ behouden. Op die manier
kon informatie behouden blijven die van belang is voor kennisvorming over het verleden.
Het doel van de opgraving is geformuleerd in het PvE en aangevuld in een Plan van Aanpak, dat
is opgesteld in het kader van de Europese aanbesteding voor het onderzoek. 10 De gemeente vroeg
om een gerichte onderzoeksstrategie en bood de ruimte om hier een eigen invulling aan te geven.
Door de schaal van het onderzoek bood de opgraving kansen om onze kennis van de bewoning
in de gemeente Ede en de Gelderse Vallei, in zowel de late prehistorie als de middeleeuwen,
inhoudelijk aan te vullen. Om de bestaande kennisleemtes met betrekking tot deze periodes in
kaart te brengen, is gekeken naar archeologisch onderzoek dat in de gemeente en in de regio Ede
is uitgevoerd en is het onderzoek in een bredere context geplaatst. 11 Hieruit komt het volgende
beeld naar voren:

IJzertijd
In en rondom de Gelderse Vallei worden regelmatig nederzettingen uit de ijzertijd aangetroffen.
Er wordt algemeen aangenomen dat in de ijzertijd op de Veluwe sprake was van een sterke
bevolkingstoename. Dit wordt weerspiegeld in de grote hoeveelheid Celtic fields en urnenvelden
die het gebied rijk is. Zogenaamde zwervende erven, bekend uit andere regio’s, die in de loop
van de ijzertijd plaatsvaster worden, zijn op de Veluwe nog weinig aangetoond. Nederzettingen
met huisplattegronden uit de ijzertijd zijn vooral aangetroffen op de overgang naar de Gelderse
Vallei. Bekende locaties zijn: Barneveld-Harselaar, Bennekom-Wildekamp, Ede-De Vallei, EdeHeestereng, Ede-Kerkweg, Ede-Concordia, Bennekom-Streekziekenhuis, Putten-Halvinkhuizen,
Putten-Husselerveld en Voorthuizen-Blanckersgoed. Deze vindplaatsen hebben vrijwel allemaal
zeer duidelijke sporen van hoofd- en bijgebouwen, alsmede bruikbare vondstcomplexen
opgeleverd. Het onderzoek naar vindplaatsen uit de late prehistorie heeft zich tot nu toe
voornamelijk toegespitst op de nederzettingen zelf, met de bijbehorende gebouwplattegronden.
De relatie met het omliggende landschap is vaak onderbelicht gebleven, evenals onderzoek naar
de aard en dynamiek van de nederzetting. Op deze gebieden valt dus met gericht onderzoek zeker
kenniswinst te behalen. Hoewel in het verleden veel onderzoek is gedaan naar de nederzettingen,
bestaan er nog veel vragen over de huisplattegronden, met name op het gebied van typologie
10		

Van Domburg & Peen, 2013; Hesseling & Norde, 2014.

11		

Taayke e.a., 2012; Van der Velde, 2011; Van der Heiden, 2002; Williams, 2005; De Leeuwe, 2008; Bijlsma & Schrijer, 2003; Oude Rengerink,

2004.
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en datering. Zo zijn in het verleden veel plattegronden in de midden ijzertijd gedateerd vanwege
gelijkenissen met het type “Haps”, maar betrouwbare (wetenschappelijke) dateringen ontbreken
vooralsnog. Een belangrijk vraagstuk betreft verder de herkomst van de bouwtraditie. Is er sprake
van invloeden uit noordelijke en/of zuidelijke regio’s of is er sprake van een specifiek, lokaal of
regionaal ontstaan ‘Veluws type’? Hier kan het onderzoek in Ede een belangrijke bijdrage aan
leveren.

Romeinse periode
In het oosten van Nederland is ten noorden van de Rijn in de Romeinse periode een (culturele)
verandering zichtbaar. Deze verandering uit zich op verschillende fronten, zoals het type huizen en
de materiële cultuur. Vanaf de vroeg-Romeinse tijd worden de voorheen sterke culturele banden
met het Midden-Nederlandse rivierengebied en het zuiden van Nederland minder sterk, om in de
tweede eeuw na Chr. grotendeels te verdwijnen. Bovendien lijkt een verschuiving qua oriëntatie
richting het noorden van Nederland plaats te vinden. Dit hangt mogelijk samen met de komst van
de Bataven en de inrichting van de Limes langs de Rijn. Vanaf het begin van de tweede eeuw na
Chr. lijkt de inrichting van het landschap te veranderen, waarbij clustervorming van erven op de
centrale (hogere) delen van de dekzandruggen plaatsvindt. In Ede is dit bijvoorbeeld duidelijk
zichtbaar op de dekzandrug van Maanen, waar de afgelopen decennia diverse nederzettingen uit
de Romeinse tijd aan het licht zijn gekomen.
Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de ligging en inrichting van het akkerareaal
vanaf het begin van de tweede eeuw, de periode waarin de akkers waarschijnlijk centraal op
de dekzandruggen komen te liggen. Ook over de ontwikkeling van de omvang en ligging van
grafvelden in deze periode is nog veel onduidelijkheid. 12 Het onderzoek kan, wanneer de sporen
daadwerkelijk uit de Romeinse tijd dateren, meer informatie verschaffen over de bovengenoemde
zaken. Zeker wanneer sprake is van doorlopende bewoning van de late ijzertijd tot in de Romeinse
tijd biedt het onderzoek goede kansen om meer inzicht te verschaffen in bestaande kennisleemtes.

Middeleeuwen en nieuwe tijd
Het plangebied ligt op de Maandereng, één van de oude bouwlandcomplexen langs de westrand
van de ´Stuwwal van Ede-Wageningen´. De huidige Oude Kerkweg vormt de westelijke begrenzing
van deze eng; de weg zelf heeft ook een middeleeuwse ouderdom. Tussen de Bovenbuurtweg
en Oude Kerkweg lagen in 1832 meerdere boerderijen met hun weitjes, boomgaarden en tuinen.
Tot deze boerderijen hoorde waarschijnlijk – op basis van een eerste indruk van de verkaveling
en de eigendomsverhoudingen - land direct achter de boerderij op de eng. Ten westen van
het plangebied bevonden zich de boerderijen De Oude Hof en Het Raetsgoed. Deze werden
gesloopt in het derde kwart van de twintigste eeuw. Op basis van de eigendomsverhoudingen
in de negentiende eeuw bestaat het vermoeden dat het desbetreffende perceel bouwland tot
het Raetsgoed zal hebben gehoord. Afgaande op hun naam wordt voor beide boerderijen een
middeleeuwse ouderdom vermoed. Dat wordt voor het Raetsgoed bevestigd door een vermelding
van een verpanding van het Raetsgoet in Manen door Diederic, heer van Lienden, aan Hertgher

12

Van der Velde, 2011.
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van Manen in 1400. 13 Voor het Raetsgoed is in het familiearchief van latere eigenaren een grote
hoeveelheid documenten uit de late veertiende tot de zeventiende eeuw bewaard gebleven die
ons – naast de gebruikelijke historisch-geografische bronnen - veel over de geschiedenis van
de boerderij en de bijbehorende landerijen kunnen vertellen en mogelijk kunnen bevestigen of
weerleggen of het plangebied ook vóór 1832 al tot het Raetsgoed behoorde. 14 Boerderijen op
de Veluwe en daarbuiten werden tot in de twaalfde of dertiende eeuw zeer regelmatig op korte
afstand van de vroegere huisplaats herbouwd. Naarmate de tijd vorderde, was vaak sprake van
een gemiddelde daling van de locatie in het landschap. Hierbij werden de zones waar voorheen
nog boerderijen stonden geleidelijk omgevormd tot een aaneengesloten akkerareaal, de basis
voor de West-Veluwse engen. Het is daarom zeer goed mogelijk dat de middeleeuwse sporen die
tijdens het vooronderzoek in Park Reehorst zijn aangetroffen hebben toebehoord aan voorgangers
van (één van) beide erven. Dit biedt mogelijkheden om de ontwikkeling van de middeleeuwse
bewoning over een grote afstand door het landschap te volgen.

3.2 Onderzoeksvragen
Op basis van de in het bovenstaande benoemde kennisleemtes, de Nationale Onderzoeksagenda
Archeologie (NOaA) en de Provinciale Kennisagenda Veluwe zijn onderzoeksvragen geformuleerd,
met het doel de kennislacunes op te vullen:

Landschap
1. Wat is de bodemopbouw in het onderzoeksgebied? (Na het uitvoeren van de laatste fase: wat is
de bodemopbouw en microreliëf in het gehele plangebied?)
2. Vanaf welk moment en op welke wijze is het plaggendek gevormd? Is er een verschil in
ouderdom en ontwikkeling vast te stellen in de verschillende delen van het onderzoeksgebied?
3. Wat kan er gezegd worden over de landschappelijke ontwikkeling van het plangebied?
4. Welke veranderingen traden in de loop van de tijd op in de vegetatie van het landschap en wat
was de rol van de mens hierbij?
5. In hoeverre hebben landschappelijke omstandigheden een rol gespeeld bij de locatiekeuze? Is
er een duidelijke relatie tussen de ligging van de verschillende soorten archeologische sporen
en het landschap in het desbetreffende onderzoeksgebied (hoog-laag, nat-droog)?
6. Hoe werd het landschap in de verschillende perioden gebruikt (waaronder beakkering en/of
weiden van vee)?

Nederzetting
7. Wat is de horizontale begrenzing, de ligging en de omvang van de vindplaatsen?
8. Wat is de datering van de aangetroffen resten?
9. Is er sprake van alleen bewoningssporen uit de Late IJzertijd-Vroeg Romeinse Tijd en/of
Middeleeuwen-Nieuwe tijd of zijn er nog andere bewonings-/gebruiksperioden? Licht dit toe.

13
14

Gelders Archief, archief Familie Hoff, regestnr. 1 d.d. 1400.
Mogelijk is de boerderij ook terug te vinden in het leenregister van Lienden en Ter Led, waarvan het repertorium in manuscriptvorm in het Gelders
Archief bewaard wordt. Ook deze bron kan zeer bruikbare informatie bevatten.
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10. Welke post-depositionele processen hebben plaatsgevonden?
11. Komen de resultaten van het proefsleuvenonderzoek overeen met de resultaten van de
opgraving wat betreft de structuren? Licht dit toe.
12. Is er sprake van plattegronden van gebouwen en bijgebouwen? Zo ja, welke en wat was hun
constructiewijze?
13. Zijn er parallellen voorhanden van vergelijkbare gebouwen, in het bijzonder op de Veluwe?
Zo ja, welke zijn dat en waar zijn deze gevonden? Zijn er overeenkomsten of juist afwijkingen
in vergelijking met de gebouwstructuren in Ede, Barneveld of elders in Midden- en
Oost-Nederland?
14. In vindplaats 1 zijn verschillende greppels gevonden die waarschijnlijk in de Prehistorie
gedateerd kunnen worden. Wat is de functie van deze greppels en zijn er parallellen bekend
van andere vindplaatsen op de Veluwe of in de Gelderse Vallei?
15. Sluiten de aangetroffen gebouwplattegronden aan op de door Taayke et al. voor de regio
opgestelde gebouwtypologie? Wat zijn overeenkomsten/verschillen?
16. Hoe was de inrichting van erven gedurende de Late IJzertijd-Vroeg Romeinse Tijd,
Middeleeuwen-Nieuwe tijd en in eventuele andere perioden?
17. Hoe is de interne ruimtelijke spreiding van nederzettingssporen, sporenclusters en structuren?
Kunnen faseringen vastgesteld worden?
18. Is er sprake van (water)kuilen en waterputten? Zo ja, van welk type en wat is hun datering,
ligging en verspreiding? Zijn ze te relateren aan specifieke erven of perioden? Zo ja, welke?
19. Zijn er sporen die gerelateerd kunnen worden aan ambachtelijke activiteiten? Zo ja, welke
sporen en welke activiteiten en wat is hun ouderdom?
20. Zijn er onderlinge relaties aan te wijzen tussen de verschillende structuren, complexen of
spoorclusters? Zo ja, zijn deze te herleiden tot erven?
21. Zijn er aanwijzingen voor verkavelingsstructuren of perceelscheidingen (zoals hekwerken of
greppels)? Zo ja, waar, hoe manifesteren deze zich en wat is hun ouderdom?
22. Vertonen de structuren sporen van herbouw of verbouwing? Zijn er aanwijzingen voor
verbrande gebouwen?
23. Zijn er in of rond de structuren vondsten aangetroffen die duiden op bouwoffers en/of
verlatingsdeposities? Zo ja, waaruit bestaan deze?
24. Wat kan worden gezegd over de economische bestaansbasis van de nederzetting/
huisplaatsen?
25. Wat omvat de materiële cultuur van de verschillende bewoningsfasen (typochronologie en
ontplooide activiteiten)?
26. Welke typologische ontwikkeling maakte het aardewerk door in de aangetroffen
bewoningsfasen? In hoeverre zijn (chrono)typologieën met betrekking tot aardewerk en andere
materiaalcategorieën van Ede en aangrenzende regio’s toepasbaar? Welke overeenkomsten
en welke verschillen zijn aanwijsbaar?
27. Was er sprake van culturele invloeden en/of uitwisseling van producten (bijvoorbeeld
aardewerk) uit andere gebieden? Zo ja, van waar en welke invloeden?
28. Zijn er aanwijzingen voor ritueel gebruik van het landschap (offers, deposities ed.)? Zo ja,
welke aanwijzingen en waar?
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29. Zijn er begraafplaatsen of graven aanwezig? Zo ja, wat is hun verschijningsvorm, omvang,
datering en landschappelijke ligging?
30. Wat kan er op basis van archeobotanisch en zoölogisch onderzoek gezegd worden over de
wijze waarop de mensen in hun levensonderhoud hebben voorzien?
31. Wat kan er op basis van het vondstmateriaal en de structuren gezegd worden over de materiële
cultuur, de sociale status en etniciteit van de bewoners?
32. Welke aanbevelingen zijn er, op basis van de onderzoeksresultaten, te doen m.b.t. een breder
gebied rondom de vindplaats?

Specifieke vragen indien er graven worden aangetroffen (met name vindplaats 3)
33. Welke graftypen zijn aangetroffen (urnbegraving, losse crematie, inhumatie)?
34. Kan er een relatie gelegd worden tussen het grafveld en de nederzettingssporen binnen het
plangebied?
35. Wat is de datering van de graven en op basis waarvan zijn ze gedateerd (bijgiften, stratigrafie
of

14

C)?

36. Welke fasering kan in de aangetroffen graven worden aangebracht?
37. Hoe passen de individuele begravingen in de typologie van Hiddink?
38. Welke vormen van bovengrondse en ondergrondse architectuur behorend bij de graven zijn
aangetroffen (greppels, ringsloten (vorm!), grafheuvel, markering?)
39. Is er een relatie aanwijsbaar tussen de vorm van de aangetroffen kringgreppels (en ander
vormen van grafarchitectuur) en de aard van het graf/de begravene (chronologie, geslacht,
leeftijd, rijkdom van de grafinventaris e.d.)?
40. Is er een verband tussen de indeling van het graf, de bijgaven (aard, hoeveelheid en conditie
van de voorwerpen) en de sociale positie van het begraven individu?
41. Kunnen er uitspraken worden gedaan over de aard, functie en gebruik van de bijgiften en hun
eventuele inhoud (bijvoorbeeld container van voedsel)?
42. Zijn er aanwijzingen voor rituele activiteiten binnen het grafveld? En zijn deze contemporain
met het grafveld?

Specifieke vragen Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd
43. Wat is de ouderdom van plaggendek? Zijn er aanwijzingen dat de bouwlandkamp in meerdere
fasen is uitgegroeid?
44. Wat is de verhouding tussen de twee nederzettingslocaties binnen het plangebied?
45. Is er een ruimtelijke relatie met één van de bestaande boerderijen te leggen?
46. Zo ja, kunnen we de historische ontwikkeling en eigendomsgeschiedenis van dit erf
reconstrueren? Hoe past deze ontwikkeling binnen de landschapsgenese van Maanen voor
zover die bekend is?
47. Stemmen de ouderdom van de opgegraven huisplaats(en) en de verwachte ouderdom van het
historisch erf (geformuleerd op basis van een mediëvistisch verwachtingsmodel) met elkaar
overeen?
48. Op welk moment werd het plangebied als bewoningsareaal verlaten en in akkerland omgezet?
49. Het kadastraal minuutplan laat in het plangebied één groot perceel zien. Laat het archeologisch
onderzoek ook zien dat het hier om een historisch onverdeelde bouwlandkamp gaat, of zijn
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er op een zeker moment vóór 1832 meerdere oude percelen samengevoegd en liggen er dus
verkavelingsgreppels binnen het opgegraven areaal?
50. Is er een geleidelijke uitbreiding van de bouwlandkamp waarneembaar, of is de bouwlandkamp
in één keer ontgonnen?
51. In welke periode startte men met (minerale) plaggenbemesting?
52. Valt op basis van materiaal in het opgebrachte pakket of aan andere materiaalvondsten iets
over de materiële cultuur van de eigenaren of pachters van het land te zeggen?
53. Welke cultuurgewassen werden er (in de verschillende bewoningsfasen) verbouwd?
54. Welke aanwijzingen zijn er voor veeteelt? Hoe was de samenstelling van de veestapel (in de
verschillende bewoningsfasen)?
55. Zijn er aanwijzingen voor oude, verdwenen verkavelingen of perceelsscheidingen?

Specifieke vragen met betrekking tot de loopgraaf
56. Wat is de datering van de loopgraaf?
57. Voor welke doeleinden is de loopgraaf gebruikt?
58. Wat is de constructie van de loopgraaf en eventuele stellingen?
59. Is er sprake (geweest) van een vloer- en of dakconstructie in de loopgraaf?
60. Wat is de diepteligging, horizontale dimensie van de constructies?
61. Is er sprake van een natuurlijke en/of antropogene opvulling van de loopgraaf?
62. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid en hoe is de
conserveringstoestand?
Deze vragen hebben niet alleen betrekking op de aard en de omvang van het archeologische
complex, maar ook op de datering, economische bestaansbasis, landschappelijke inbedding en
de regionale (culturele) betekenis ervan. Al deze onderwerpen zijn tijdens de opgraving zoveel
mogelijk onderzocht.
Na afloop van iedere opgravingsfase zijn de onderzoeksvragen geëvalueerd. Hierbij is beoordeeld
of de vragen konden worden beantwoord, of er vragen moesten komen te vervallen of dat de
onderzoeksresultaten juist aanleiding gaven om aanvullende onderzoeksvragen toe te voegen.
Toen duidelijk werd dat toch alles onderzoeksfases in één rapport zouden verschijnen is na
afloop van de derde onderzoeksfase een finale afweging gemaakt. Hierbij zijn de volgende
onderzoekvragen toegevoegd:

Menselijk botmateriaal
63. Wat kan gezegd worden over de populatie van het grafveld aan de hand van het fysisch
antropologisch onderzoek van de crematieresten? Wat is de leeftijd en het geslacht van
de individuen? Welke aanwijzingen zijn er voor pathologieën? Zijn er aanwijzingen voor
dubbelbegravingen of gebruik van de brandstapel voor meer dan 1 individu?
64. Welke bijgiften van anorganisch materiaal zijn meegegeven? Welke zijn onverbrand, welke
verbrand en welke zijn (mogelijk) per ongeluk in de grafkuil terechtgekomen?
65. Welke bijgaven van vlees (dierenbot) zijn meegegeven op de brandstapel dan wel in de
grafkuilen?

24

RAAP-RAPPORT 3379 - versie 23 juli 2019
Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven
uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3).

66. Welke soorten deposities zijn er behalve de grafkuilen, en op welke locaties komen deze voor
(excentrisch binnen grafgreppel, in grafgreppel, buiten grafmonument in loopvlak of in kuil)?

Plaggendek
67. Wat is de aard en genese van de humeuze laag?
68. Wat is de ouderdom van de laag?
69. Kan het percentage organische stof duiden op plaatselijke veengroei?
70. Indien er inderdaad sprake is van veengroei, wat zegt dit over de verbreiding van het
veenpakket? Komt dit overeen met de waarneming van veengroei in de omgeving van het
plangebied?
71. Wat is het gebruik geweest van de bodem ten tijde van de bewoning? Is deze omgewerkt
voordat er op werd gewoond? Is er direct op de laag geakkerd?
Op basis van de resultaten van het onderzoek is geconcludeerd dat onderzoeksvraag 30 met
betrekking tot het levensonderhoud 36 als gevolg van het gebrek aan botanische en zoölogische
resten niet beantwoord worden. Deze vraag is komen te vervallen.
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4 Methoden
Binnen het plangebied werden, zoals aangegeven in hoofdstuk 2, sporen verwacht die dateren uit
de periode vanaf de midden-ijzertijd tot en met de vroeg-Romeinse tijd, de volle middeleeuwen
en Tweede Wereldoorlog. Tijdens de eerste fase van de opgraving zijn vindplaatsen 3 en 5
gedeeltelijk onderzocht. Tijdens de tweede fase is onderzoek gedaan naar vindplaats 2, 5 en 6. De
derde fase had betrekking op vindplaats 1, 2 en 4.

Werkputten
Tijdens de eerste fase van de opgraving zijn zeven werkputten aangelegd met een gezamenlijk
oppervlak van 4.075 m² (figuur 4.1). De werkputten hadden een breedte van 12 m en een variabele
lengte, afhankelijk van de vorm van het onderzoeksgebied. Na afloop van de eerste fase is in het
voorjaar van 2015 een bouwblok onder archeologische begeleiding uitgegraven. In fase 2 zijn
vervolgens tien werkputten aangelegd met een totaal oppervlak van ca. 8.100 m2. Deze lagen in het
noorden van het onderzoeksgebied tegen de Sportlaan, in het oosten tegen de Diedenweg, en centraal
in de westelijke helft van het onderzoeksgebied. Tijdens de derde fase is een rechthoekig blok in de
westelijke helft van het onderzoeksgebied door middel van aansluitende werkputten onderzocht. Dit
blok grenst in het noorden tegen de werkgrens langs de Sportlaan uit fase 2 en in het zuiden eveneens
aan het onderzoeksgebied van fase 2 en heeft een oppervlak van 11.949 m2. Direct voorafgaand aan
het veldwerk van fase 3 is een bouwkavel tegen de Diedenweg aan opgegraven (kavel 6, WP 11). Alles
bij elkaar is een oppervlak van circa 2,5 ha onderzocht.
Naast de werkputten die door RAAP zijn opgegraven, heeft afdeling 17 van de vrijwilligersorganisatie
Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) zelfstandig onderzoek verricht. Hierbij zijn twee
werkputten opgegraven (WP20 en WP40) en is het uitgraven van twee bouwputten archeologisch
begeleid (kavel 4 / WP18 en kavel 5 / WP19). De resultaten uit deze werkputten worden door AWN
uitgewerkt en apart gerapporteerd.15 De meetgegevens van de sporen zijn meegenomen in het
allesporenbestand van RAAP. Sporen in werkputten van de AWN, die bij grotere gebouwstructuren
horen, zullen eveneens in deze rapportage worden behandeld.
Alle werkputten zijn machinaal aangelegd. Het vlak is aangelegd in de top van de C-horizont. Omdat
dit vaak slecht leesbaar was als gevolg van bioturbatie, is het vlak plaatselijk verdiept tot ongeveer 5
tot maximaal 10 cm in de C-horizont. Indien de begrenzing van sporen niet direct duidelijk was, zijn ze
handmatig opgeschaafd (figuur 4.3).

Profielen
Verspreid over de opgravingsputten zijn profielkolommen gedocumenteerd. Oorspronkelijk was
gepland om een doorlopend profiel te documenteren, maar vanwege de matige conservering van
de bodem werd dit niet zinvol geacht. Door egalisatie tijdens de ontwikkeling van de sportvelden,
was slechts lokaal sprake van een min of meer intact plaggendek. Het fysisch-geografische

15

De auteur van deze publicatie is nog niet bekend, zodat een literatuurverwijzing niet mogelijk is.
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Figuur 4.1. Overzicht van de werkputten per onderzoeksfase.

onderzoek heeft zich dan ook zoveel mogelijk gericht op het documenteren van deze intacte
delen. Hierbij zijn profielkolommen gefotografeerd en getekend op schaal 1:20. De bodemlagen
en sporen, die in de profielen zijn waargenomen, zijn beschreven in een database. Ten behoeve
van de datering van het plaggendek is uit de meest veelbelovende profielkolom een serie OSLmonsters genomen. Om de aard van de basis van het plaggendek te onderzoeken, is tevens een
aantal micromorfologische monsters genomen (figuur 4.5 en bijlage 1).

Sporen, structuren en vondsten
Sporen zijn digitaal ingemeten met een rtk-GPS met een maximale afwijking van 3 cm. Alle sporen zijn
gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt (figuur 4.4). In principe zijn alle coupes getekend, tenzij het
zeer ondiepe sporen betrof (minder dan 10 cm). In dat geval is volstaan met het documenteren van de
resterende spoordiepte in een database. Sporen die in het veld zijn toegeschreven aan een structuur zijn
altijd getekend. Nederzettingssporen zijn getekend op schaal 1:20; graven zijn getekend op schaal 1:10.
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Figuur 4.2. Sfeerbeeld van de werkzaamheden die door leden van de AWN zijn uitgevoerd.
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Figuur 4.3. De sporen van een huisplattegrond in WP28 worden handmatig opgeschaafd.

Tijdens het veldwerk zijn de gebouwplattegronden in detail beschreven in dagrapporten, is zoveel
mogelijk gezocht naar eventueel ontbrekende sporen en zijn de sporen tijdens het couperen
onderling met elkaar vergeleken. Conform het Plan van Aanpak zouden gebouwstructuren
zoveel mogelijk compleet worden blootgelegd alvorens de sporen te couperen. Dit bleek niet in
alle gevallen haalbaar, omdat meerdere structuren zich tot buiten het onderzoeksgebied van de
betreffende veldfase uit bleken te strekken. Ook zijn enkele grotere gebouwstructuren pas na
afloop van het onderzoek op de tekentafel ontdekt.
Bij de machinale aanleg van het vlak zijn artefacten in vakken van 5 x 6 m verzameld. Bij het
couperen en afwerken van sporen zijn vondsten per onderscheiden spoor(vulling) verzameld.
Bijzondere vondsten, zoals compleet vaatwerk of metaalvondsten, zijn als puntvondst ingemeten.
Voor het verzamelen van metaal is tijdens het aanleggen van de vlakken en bij het afwerken van
de vlakken en sporen intensief gebruik gemaakt van een metaaldetector (model Tesoro Lobo).

Monsters
Met het oog op de vraagstelling is tijdens de opgraving een gerichte monsterstrategie gehanteerd
(figuur 4.5). Hierbij is van alle gebouwstructuren of spoorclusters en vondstrijke kuilen bepaald
of er geschikte vullingen voor monstername aanwezig waren (sporen met een humeuze of
houtskoolrijke vulling of sporen die reiken tot onder de grondwaterstand). Uit geschikte sporen
zijn vervolgens monsters genomen ten behoeve van macrobotanisch of

14

C-onderzoek. Bij

gebouwstructuren is gestreefd naar het verzamelen van minimaal drie monsters per structuur.
Omdat veel sporen een vrij schone vulling hadden, is dit niet altijd gelukt.
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Figuur 4.4. Sfeerimpressie van het onderzoek. Links: Sporen van het huis op erf 4 worden gecoupeerd en
gedocumenteerd. Rechts: couperen en afwerken van sporen in WP1.

Van graven is de gehele kuilinhoud integraal in emmers verzameld en gezeefd over een zeef
met een maaswijdte van 1 mm. Van waterputten waarin hout bewaard was, is een houtmonster
genomen ten behoeve van dendrochronologisch onderzoek. Daarnaast zijn uit het profiel OSL-,
pollen- en micromorfologische monsters genomen. In totaal zijn 128 monsters genomen. De aard
en context van alle grondmonsters is weergegeven in bijlage 1.

Uitwerking
Sporen en structuren
Tijdens de evaluatiefase heeft de primaire dataverwerking plaatsgevonden. Hierbij zijn de
allesporenkaart en de coupetekeningen gecontroleerd en is de database bijgewerkt. Vervolgens
zijn de gebouwstructuren aangegeven op de allesporenkaart en is gestart met hun beschrijving.
Hierna is op basis van oversnijdingen tussen sporen en oriëntatie van gebouwstructuren een
voorlopige fasering voor de nederzetting opgesteld. Op grond van de voorlopige fasering en
gebouwtypologie zijn vervolgens daartoe geschikte monsters geselecteerd om door middel van
radiokoolstofdatering absoluut te worden gedateerd.
Alle losse sporen die niet aan gebouwstructuren gekoppeld konden worden, zijn zoveel mogelijk
per periode en per spoorcategorie gegroepeerd en eveneens aan een (administratieve) structuur
gekoppeld. Dit maakt het mogelijk om thematische sporen- en structurenkaarten te vervaardigen.
Vervolgens is gestart met de beschrijving van de gebouwen en zijn de sporen per spoorcategorie
verder geanalyseerd.
Macrobotanische en houtskool monsters
Alle verzamelde botanische monsters zijn tijdens de verschillende evaluatiefases gewaardeerd. Uit
deze waardering is gebleken dat de monsters vrijwel geen botanische resten bevatten en dat veruit
de meeste monsters ongeschikt waren voor nadere analyse. Tijdens de eerste fase bleek slechts
één monster, afkomstig uit een silokuil uit de bronstijd, geschikt voor analyse. De tweede fase van
het onderzoek leverde geen enkel geschikt monster; tijdens de derde fase bleken vijf monsters
geschikt voor analyse. Geschikte monsters zijn tijdens de uitwerking nader geanalyseerd. Om te
bepalen welke houtsoorten tijdens het crematieproces zijn gebruikt, is van alle graven houtskool
geanalyseerd.

31

RAAP-RAPPORT 3379 - versie 23 juli 2019
Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven
uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3).

Figuur 4.5. Overzicht van de monsterlocaties.

Dendrochronologisch onderzoek
Tijdens de eerste fase is van vier waterputten geprobeerd door middel van dendrochronologisch
onderzoek de kapdatum van het hout vast te stellen. Tijdens de waardering van het verzamelde
hout bleken twee monsters geschikt voor analyse. De andere hadden te weinig jaarringen
voor nader onderzoek. Tijdens de tweede fase zijn twee houtmonsters gewaardeerd en is één
monster geanalyseerd. De derde fase leverde tenslotte vier monsters op die geschikt waren voor
dendrochronologisch onderzoek. Alle monsters zijn onderzocht door Van Daalen Dendrochronologie.
De resultaten van het dendrochronologisch onderzoek zijn integraal opgenomen in bijlage 2.
14

C-datering

Om inzicht te verkrijgen in de precieze datering van de sporen zijn 44 monsters aangeboden
voor

14

C-ouderdomsbepaling. Met het oog op de vraagstelling kwamen hiervoor alle graven,

enkele vondstrijke kuilen en paalsporen, die met zekerheid bij een gebouwstructuur horen,
in aanmerking. Bij de selectie van materiaal is zoveel mogelijk geprobeerd om verkoolde
graankorrels te selecteren, aangezien het dateren van bijvoorbeeld houtskool dat afkomstig
is van een langlevende eik een te oude datering kan opleveren. In veel gevallen bleken in de
grondmonsters geen geschikte botanische resten aanwezig te zijn. In het geval er geen verkoold
botanisch materiaal voorhanden was, is er naar gestreefd om houtskool van kortlevende soorten
te selecteren. Van alle crematiegraven is verbrand bot geselecteerd. De

14

C-ouderdomsbepalingen

zijn uitgevoerd door het Poznan Radiocarbon Laboratory onder leiding van professor Tomas
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Goszlar en door het laboratorium ICA. De resultaten van deze analyse zijn opgenomen in bijlage 3.
De kalibraties zijn verricht met het programma OxCal v4.1.5. 16
Vondsten
Tijdens de vondstverwerking zijn alle vondsten gewassen, gedroogd, gesplitst naar
materiaalcategorie, geteld en ingevoerd in de database. Vervolgens zijn de materiaalgroepen
ter beschikking gesteld aan materiaalspecialisten. Het aardewerk is bovendien gesplitst naar
hoofdperiode (prehistorie en middeleeuwen) en door periode-specialisten geanalyseerd.
De vondsten worden in deze rapportage in een afzonderlijk hoofdstuk per vondstcategorie
beschreven. Een uitzondering is gemaakt voor het handgevormde aardewerk uit de
crematiegraven. Vanwege de samenhang met de sporen en de informatie die het aardewerk geeft
over het grafritueel, is ervoor gekozen om de beschrijving hiervan integraal op te nemen in de
analyse van de graven.

Afwijkingen en aanpassingen van de onderzoeksstrategie
Het onderzoek kon volledig volgens het PvE worden uitgevoerd. Zoals in hoofdstuk 3 beschreven,
vormde het PvA het raamwerk voor de onderzoeksstrategie. Na afloop van iedere onderzoeksfase
is deze strategie waar nodig op basis van voortschrijdend inzicht bijgesteld.

Publieksbereik
De verschillende fasen van het onderzoek konden rekenen op een ruime belangstelling. Om
de bevolking van Ede en geïnteresseerden van elders te informeren, is tijdens alle fasen van
het onderzoek een open dag gehouden: op zaterdag 15 februari 2014 (fase 1), op zaterdag
7 november 2015 (fase 2) en op zaterdag 16 juli 2016 (fase 3). Ondanks de sterk wisselende
weersomstandigheden hebben veel enthousiaste bezoekers de vrijgelegde resten uit de ijzertijd en
de middeleeuwen ter plaatse bewonderd (figuur 4.6).
Verder zijn schoolklassen (HAVO 4 van scholengemeenschap Het Streek en een plusgroep uit
Veenendaal) op bezoek geweest voor een speciaal georganiseerde rondleiding (figuur 4.7).
Om de resultaten te ontsluiten voor een breder publiek is tegen het einde van de
uitwerkingsperiode door illustrator Paul Becx een aantal verbeeldingen vervaardigd van zowel
de bewoning in de ijzertijd als in de middeleeuwen (figuur 4.8). Tegelijkertijd is in erfgoedcentrum
Cultura een kleine tentoonstelling van de resultaten gepresenteerd. De afbeeldingen van Paul
Becx zullen deel gaan uitmaken van een multimediale presentatie in Cultura.
Buiten de open dagen heeft een groep amateurarcheologen verschillende dagen enthousiast
meegeholpen met de opgraving: Yoram Brons, Annereinou Dijkstra, Rob Nijsse, Gerda van RaanOnderwater, Elsa van Roest en Tony van der Werf. Tijdens fase 2 en 3 heeft AWN bovendien
zelfstandig een eigen werkput opgegraven, daarbij ondersteund door vele enthousiaste
buurtbewoners.

16		

Bronk Ramsey, 2010; kalibratie aan de hand van atmosferische gegevens van Reimer et al., 2009.
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Figuur 4.6. Sfeerimpressie van de verschillende open dagen.
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Figuur 4.7. Bezoek van HAVO 4 van scholengemeenschap Het Streek.

Figuur 4.8. Sfeerimpressie van het vervaardigen van de verbeelding van de nederzetting uit de ijzertijd in de
studio van Paul Becx.
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5 Fysische geografie
Door Nico Willemse

5.1 Beknopte landschapsgeschiedenis
Het onderzoeksgebied ligt op de westelijke flank van de Stuwwal van Ede-Wageningen. Deze
bestaat uit door gletscherwerking opgestuwde en scheef gestelde rivierafzettingen (zand, grind
en klei) en is in de voorlaatste ijstijd gevormd. 17 In de millennia daarna, met name gedurende het
koude Weichselien (de laatste ijstijd), vormden de stuwwallen hoofdzakelijk een erosiegebied.
Door afstromend sneeuwsmeltwater over een permanent bevroren ondergrond werden in de
opgestuwde zand- en grindheuvels vrij gemakkelijk brede dalen gevormd. Voorbij de dalmondingen
werd dit erosiemateriaal in de vorm van reliëfarme afspoelingswaaiers afgezet, die zich geleidelijk
tot in de Gelderse Vallei voortzetten. Gedurende de laatste droge fase van het Weichselien
vormden de zandige erosiewaaiers een onuitputtelijke bron voor stuifzand, dat door de wind over
de flanken van de stuwwal werd verspreid. Deze stuifzandafzettingen worden daarom doorgaans
aangeduid met de term gordeldekzanden en zijn in meerdere fasen vanaf het Laat Pleniglaciaal
ontstaan. 18 Beide afzettingen, de top van de zandige erosieafzettingen en het gordeldekzand,
hebben goeddeels hetzelfde herkomstgebied en zijn daarom granulometrisch moeilijk van elkaar
te onderscheiden. Het gordeldekzand is doorgaans iets beter gesorteerd.
Vanaf ongeveer 12.000 jaar geleden raakte het zandlandschap langzaam begroeid, eerst met
toendravegetaties, later gevolgd door een volledige bosontwikkeling. Onder de bosvegetatie
ontstonden (bos)bodems, vermoedelijk moderpodzolen. Het afwateringssysteem van het
lager gelegen valleilandschap was door de vorming van duincomplexen verstopt geraakt.
Regenwater stagneerde en gebieden werden geïnundeerd met water uit bovenstrooms gelegen
beeksystemen en vanuit kwelzones langs de voet van de omringende heuvels. Hierdoor konden
hoge grondwaterstanden optreden. Al in het Vroeg-Holoceen vond in deze laagten veenvorming
plaats. 19 Op plaatsen waar veenmos in het laagveen groeide, ging de vorming van laagveen
geleidelijk over in hoogveenvorming. 20 Veenmos is een van de weinige plantensoorten die louter
kan leven van nutriëntarm regenwater. Kussens van veenmos zuigen zich vol met regenwater en
het veenmos sterft van onderen af, maar groeit aan de bovenzijde door. In de loop van duizenden
jaren kon zich hierdoor een enkele meters dik en uitdijend kussen hoogveen vormen, bestaande
uit op elkaar gepakte, onverteerde, dode plantenresten (voornamelijk veenmos). Uiteindelijk had
de hoogveenvorming tot gevolg dat in het oorspronkelijk vrij reliëfrijke valleilandschap (met lokaal

17

Verbraeck, 1994; Ten Houte de Lange, 1977; Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015.

18

Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015.

19

Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015.

20

Zie bijvoorbeeld Pleijter & Beekman. 1979.
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duinen van meer dan 4 m hoogte) steeds minder uitgesproken hoogten voorkwamen. 21 De mens
trok zich om die reden terug op de hoogste delen in het landschap: de hogere dekzandruggen
en de (flanken van de) stuwwal. Over de exacte omvang die de veenkussens bereikten, lopen
de meningen uiteen. De voormalig horizontale verbreiding was in ieder geval veel groter dan het
thans op bodemkaarten aangegeven restant. Vanuit de Gelderse Vallei zijn ook delen van hogere
dekzandruggen bedekt geraakt, zelfs tot op de flank van de stuwallen. 22 Op talloze locaties op
de hogere flanken van de zuidelijke Vallei zijn namelijk veenresten in kaart gebracht, Zoals in
Bennekom, Ede-Kernhem, maar ook nabij Park Reehorst. 23 Van de hoogveenkussens is door
vervening en oxidatie vrijwel niets meer in herkenbare vorm overgebleven. Verspreid over de Vallei
komen alleen nog resten voor, zoals zuidelijk te Veenendaal. 24
Het opgegraven gebied is onderdeel van de voormalige eng van Maanen, een omvangrijk gebied
met plaggendekken (bemestingsdekken) aan de rand van de Edese buurschap Maanen. Deze eng
is gelegen op een uitgestrekte, winkelhaakvormige dekzandrug langs de flank van de stuwwal.
Deze dekzandrug strekt zich globaal uit tot aan de spoorlijn, waar het onder een rechte hoek
afbuigt naar het westen (zie figuur 6.1). Het grootste deel van het oorspronkelijke Maanen is
gelegen op dit deel van de dekzandrug. Het natuurlijk reliëf loopt af van gemiddeld 16,9 m +NAP
langs de Diedenweg in het oosten tot 15,6 m +NAP langs de Oude Kerkweg in het westen, zoals
zichtbaar is in figuur 5.1. Het maximale hoogteverschil bedraagt dus ongeveer 1,3 m over een
afstand van ruim 250 m.

5.2 Bodemopbouw
Ter illustratie van de bodemopbouw binnen het grootste deel van het onderzoeksgebied is in
figuur 5.2 het profiel 2303 in werkput 23 afgebeeld. De basis van het profiel bestaat uit matig
fijn zand met een bijmenging van grofzandige korreltjes en fijn grind (S10040-0). Zonder nader
granulometrisch onderzoek is het niet goed vast te stellen of het hier gaat om verspoeld of
om verstoven zand. De top van deze afzettingen (S10032 en 10031) is fijnzandiger en beter
gesorteerd. Mogelijk betreft dit een dunne laag duinzand. In de top van deze zandige afzettingen
is een dunne bodem gevormd, waarvan S 10031-0 de (begraven) A-horizont betreft en S 10032-0
een inspoelingshorizont (B-horizont). Vanuit dit niveau zijn vele graafgangen van insecten en
andere dieren (de ‘mollenlaag’) en wortelpennen in de ondergrond doorgedrongen. Ter plaatse van
de nederzetting uit de late prehistorie heeft zich in S10031-0 een cultuurlaag gevormd. Vondsten
uit deze cultuurlaag dateren vanaf het laat neolithicum tot en met de late ijzertijd. Op basis van
deze vondsten wordt vermoed dat het onderzoeksgebied in de late prehistorie met enige regelmaat
als landbouwgebied heeft gefungeerd, waarbij vondsten uit verschillende perioden als gevolg van
regelmatig ploegen door de gehele laag gemengd zijn geraakt. Als gevolg van deze conclusie is
dan ook besloten dat het niet zinvol is om de verzamelde OSL monsters te laten dateren.

21

Pape, 1963, Ede-Kernhem: Müller & Devriendt, 2015.

22

Verbraeck, 1984; Lohof, Müller & Devriendt, 2015; zie ook Pape, 1963.

23

Pape, 1963; Müller & Devriendt, 2015; Verbraeck, 1984: fig. 50.

24

Kleijer & Zegers, 1971: bijlage 3; Kleijer, 1978: 9.
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Figuur 5.1. Verloop van de hoogte van het natuurlijk oppervlak op basis van de vlakmetingen.

De afzetting die boven de afgedekte zandbodem is ontstaan (S10030-0), is sterk afwijkend en
bestaat in zijn meest kenmerkende vorm uit een (zeer) sterk humeuze en compacte laag die door
het hoge organische gehalte enigszins lemig en verslempt aanvoelt. Klastische bijmenging is
aanwezig en ondanks het feit dat er geen macroscopisch herkenbare plantenresten in gevonden
zijn, is deze laag in eerste instantie geïnterpreteerd als een (hoog?)veen(rest). Dergelijke
veenresten zijn eveneens door medewerkers van de Rijks Geologische Dienst op korte afstand van
Park Reehorst aangetroffen. 25 Tijdens de latere veldwerkfases is geconcludeerd dat het gaat om
de zeer humeuze basis van het plaggendek. Het boven deze basis gelegen plaggendek bestaat
uit een reeks humusrijke en soms duidelijk doorgespitte ophogingslagen. De ophogingslagen zijn
ontstaan door het generaties lang opbrengen van mest- en zandrijk strooisel op de akkers ter
verhoging van de opbrengst. Een praktijk die goeddeels in de vroege nieuwe tijd op gang moet zijn
gekomen. 26 In het grootste deel van het onderzoeksgebied dateren de vondsten uit het plaggendek
zelfs uit de gevordere nieuwe tijd (grofweg de zeventiende eeuw), al dient hierbij wel in acht te
worden genomen dat het aantal dateerbare vondsten uit het plaggendek zeer laag is. Daar waar
wel laatmiddeleeuwse vondsten zijn gedaan in de basis van het plaggendek hangt dit vrijwel altijd

25

Verbraeck, 1984: fig. 50.

26

Spek, 2004.
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Figuur 5.2. Profiel 2303 in WP23. Uitwerking en interpretatie (links) en profielfoto (F24, rechts).
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Figuur 5.3. Profielopname (tekening (links) en foto (rechts)) 3001 van de westelijke korte wand van WP30,
direct grenzend aan de Oude Kerkweg. In het profiel is goed zichtbaar dat de middeleeuwse greppel S2878 is
ingegraven vanuit de middeleeuwse akkerlaag S30027 en de prehistorische akkerlaag S30030 doorsnijdt.
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samen met daaronder gelegen middeleeuwse sporen. Buiten de middeleeuwse erven worden in
het plaggendek geen middeleeuwse vondsten gedaan.
Het zogenoemde ‘plaggendek’ is in een groot gedeelte van het onderzoeksgebied sterk
beschadigd geraakt tijdens de aanleg van de sportvelden. Op een diepte van 40 tot 50 cm is een
waterdoorlatende laag gecreëerd, zodat de bovenste lagen van het plaggendek verstoord zijn.
Slechts plaatselijk is een meer compleet plaggendek aangetroffen. Op plaatsen waar de onderste
lagen van het plaggendek meer intact waren (zoals in profiel 2303), zijn hierin diverse lagen
zichtbaar, veroorzaakt door verschillen in organische of minerale stof. In laag S 100020-0 zijn
duidelijke 10-15 cm diepe spitsporen waargenomen.
In het westelijke deel van het onderzoeksgebied, direct ten oosten van de Oude Kerkweg, is
sprake van een vrijwel intact bodemprofiel. De bodemopbouw direct grenzend aan de Oude
Kerkweg zal aan de hand van figuur 5.3 worden beschreven.
De basis van het profiel wordt ook hier gevormd door de natuurlijke C-horizont, S30032. De top
van de C-horizont is gebioturbeerd (S30031) en wordt afgedekt door de prehistorische akkerlaag
S30030.
Afwijkend ten opzichte van het hierboven beschreven profiel is dat direct ten oosten van de Oude
Kerkweg, tussen WP 26 en WP28, over een afstand van ongeveer 40 meter, de prehistorische
akkerlaag wordt afgedekt door een middeleeuwse cultuurlaag, S30027. Vanuit deze laag zijn
verschillende laatmiddeleeuwse sporen ingegraven, zoals greppel S2878 in figuur 5.2. Op basis
van het aardewerk uit de cultuurlaag en de datering van de sporen die vanuit deze laag zijn
ingegraven, is een datering in het laatste kwart van de twaalfde eeuw aannemelijk. Het feit dat de
middeleeuwse laag maar in een klein gebied langs de Oude Kerkweg wordt aangetroffen, duidt er
waarschijnlijk op dat de akkerlaag is ontstaan binnen een kleinschalig kampenlandschap.
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6 Middeleeuwse erven in Manen: een
historisch-geografische studie
Door Luuk Keunen (RAAP, Zutphen), m.m.v. Jan Kijlstra (Ede)

6.1 Een historisch-geografische situatieschets
In het zuidelijk deel van de huidige bebouwde kom van Ede lag tot enkele decennia geleden de
bebouwing van de buurschap Manen. De boerderijen lagen aan de zuid- en westzijde van een
winkelhaakvormige rug (figuur 6.1), waarop de eng van Manen gesitueerd was. De opgegraven
erven binnen het onderzoeksgebied Park Reehorst bevinden zich op deze voormalige eng. Ze
lagen op twee percelen die bij de inwerkingtreding van het kadaster in 1832 kadastraal bekend
stonden als:
- D449, in gebruik als bouwland en destijds bijna 6 hectare groot;
- D450, in gebruik als bouwland en destijds bijna 1 hectare groot.

Figuur 6.1. Manen volgens de Topografisch-Militaire Kaart, circa 1850.

Deze percelen bouwland maakten deel uit van het noord-zuid-gestrekte deel van de genoemde
winkelhaakvormige eng in de Edese buurtschap Manen of Maenhem, zoals op een schetskaart
uit de zestiende eeuw is te lezen (figuur 6.2). 27 Op de overgang naar de nattere, lagere en venige
weidegronden van het Maanderbroek in het westen bevonden zich enkele boerderijen langs
een nu verdwenen weg. Deze weg liep tussen, en parallel aan, de Oude Kerkweg en huidige

27

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6131 (K20).
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Figuur 6.2 Maenhem op een manuscriptkaart van de Gelderse Vallei uit het midden van de 16e eeuw (bron: Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6132 (K20)).
Figuur
6.2. Maenhem op een manuscriptkaart van de Gelderse Vallei uit het midden van de zestiende eeuw
(bron: Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6132 (K20)).

Bovenbuurtweg, en werd in 1553 aangeduid als die Manerrbrinck ofwel de Maanderbrink. 28 Later
stond die weg bekend als de Bovenbuurtweg. Om naamsverwarring met de huidige, westelijker
gelegen Bovenbuurtweg te voorkomen zal verder over de Maanderbrink gesproken worden.
Nog op het kadastraal minuutplan is te zien dat het daadwerkelijk om een brink ging (figuur 6.3).
In de loop van de negentiende eeuw was de brink echter gereduceerd tot een smalle weg, en
waren de gronden langs die weg geprivatiseerd of lagen braak. Tussen 1966 en 1985 werd de
weg in meerdere fasen opgeheven. De scholengemeenschappen die daar nu staan, staan dus
op de plek van de vroegere boerderijen op en aan weerszijden van de Maanderbrink. De huidige
Bovenbuurtweg is in deze periode aangelegd.
Over de eng liepen in de lengterichting van de eng nog enkele wegen, zoals de Kerckwech (nu Oude
Kerkweg), de Dietwech (nu Diedenweg) en de Bovenste Dietwech (nu Baron van Wassenaerlaan
en de Nassaulaan ten zuiden van de Tooroplaan). Deze werden door oost-west-gestrekte wegen
met elkaar verbonden: de Buersteegh (nu Sportlaan) en Hoeffwech (nu Zandlaan). Vanuit de
Maanderbrink liepen de Heijstersteegh (nu Tooroplaan) en Maenderdijck (nu Frans Halslaan) het
Maanderbroek in. Oostelijk van het bouwland, grofweg ten oosten van de Baron van Wassenaerlaan,
strekten zich tot ver in de negentiende eeuw de woeste gronden van Manen uit waarover enkele
paden liepen die nu verdwenen zijn. In dit gebied met woeste gronden lagen al vóór 1832 enkele
ontginningen (bouwland, bos), die in de voorafgaande eeuwen ontstaan waren.

28

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6131, blad 18.
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midden tekent zich de Maanderbrink nog af.

Het gebied dat historisch-geografisch is onderzocht, strekte zich uit van de Rembrandtlaan in
het westen, de J.Th. Tooroplaan en de Parkweg in het noorden, het voormalige ENKA-terrein
in het oosten tot de Zandlaan in het zuiden. De gekozen eenheid is wenselijk om Manen in zijn
historische context te kunnen belichten, al omvat dit gebied maar een klein, zuidelijk, deel van de
oorspronkelijke buurtschap. In geheel Manen stonden in 1647 namelijk 29 boerderijen, waaronder
langs de huidige Tooroplaan. 29
Het verleden van de buurt Manen werd eerder geanalyseerd door J.F. van Oosten Slingeland
(1919-2010) in zijn proefschrift over de Sijsselt, naar welk proefschrift in dit hoofdstuk meerdere
malen verwezen wordt. 30 Van Oosten Slingeland schetst Manen vooral in het licht van de
gebruiksrechten op de aangrenzende woeste gronden. Om die reden wordt in zijn studie relatief
veel aandacht besteed aan de aanwezige boerenbedrijven en hun specifieke bedrijfseconomische
kenmerken door de tijd heen. De auteur gaat in op oppervlaktes van de bedrijven, op de
hoeveelheid vee en op de eigendoms- en pachtverhoudingen. Het aantal huizen nam blijkens
zijn studie tussen 1526 en 1849 toe van 27 tot 43, vooral in de laatste eeuw. Daarbij valt op dat
er gaandeweg de tijd een sterkere scheiding tussen grote en kleine bedrijven ontstaat, waarmee
het aantal middelgrote bedrijven afnam. Die middelgrote bedrijven voerden, althans naar vee

29

Van Oosten Slingeland, 1958: 21.

30

Van Oosten Slingeland, 1958: 18 e.v.
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gerekend, in 1526 nog de boventoon: van de 27 boerderijen was er slechts één zonder paarden en
slechts twee met één paard. Het gemiddelde van vier paarden per bedrijf is hoog te noemen. 31 In
hedendaagse bewoordingen kan gesteld worden dat de kloof tussen arm en rijk in de onderzochte
periode groter is geworden. Dit past in het beeld van de economisch-agrarische omstandigheden
van de vroege nieuwe tijd.
In dit hoofdstuk zal nader worden ingezoomd op de historisch-landschappelijke context van de
opgraving en op de relatie met de laatmiddeleeuwse en nieuwtijdse nederzetting. Tenslotte zal ook
ingegaan worden op de vraag of te achterhalen is wie de vol- en laatmiddeleeuwse boerderijen,
bijgebouwen en landerijen die zijn opgegraven, bezaten.

6.2 De opgraving in zijn historische context
Het perceel bouwland D449, waar het grootste deel van de nederzettingssporen zich bevinden,
behoorde in 1832 toe aan de erven J. Hoff, die ook boerderij Het Raetsgoed bezaten. Een nadere
blik op hun bezittingen leert dat de kern daarvan wordt gevormd door de boerderij 32 met een groot
rechthoekig blok cultuurland dat zich tot aan de Diedenweg uitstrekte. Daarnaast bezat dezelfde
eigenaar nog enkele percelen wat verder naar het zuiden. Deze verdeling zou een belangrijke
aanwijzing kunnen geven voor de vroegere eigendomsverhoudingen op de eng: het ligt voor de
hand dat elke boerderijbezitter ook het land bezat dat zich achter de boerderij naar het oosten
uitstrekte. Deze systematische structuur wordt nog eens benadrukt doordat de grenzen van de
kavels achter de boerderij precies aansluiten op die van de kavels tussen Oude Kerkweg en
Diedenweg. De boerderijen De Oude Hof, Het Raetsgoed en de naamloze boerderij ten zuiden
ervan kenden in 1832 allemaal doorlopend bezit over de Oude Kerkweg heen. Een klassieke
opstrekkende verkaveling en bezitsverdeling lijkt zich hier te laten zien (figuren 6.4 en 6.5). 33 Zo
behoorde het perceel D450, met een kleiner deel van de opgegraven nederzetting, in 1832 toe
aan de eigenaar van de Oude Hof, Maas Maassen. Al in 1642 bestond de grens tussen deze twee
percelen, D449 en D450, al volgens het verloop zoals dat ook op het kadastraal minuutplan uit
1832 is aangegeven.
Pas voorbij de Diedenweg sluit niet alleen de verkaveling slechter aan, ook de bezitsverhoudingen
waren totaal anders, zodat hier geen sprake meer lijkt te zijn van een rationeel omgrensd areaal
cultuurland met daartoe behorende boerderij, maar van een secundaire, daarvan losstaande
ontwikkeling. Ook noordelijk van De Oude Hof en zuidelijk van de naamloze boerderij was de
verkaveling onregelmatiger en het bezit verdeeld tussen bezitters van de drie boerderijen en
personen van buiten. We hebben derhalve te maken met een regelmatige kern van drie boerderijen
met opstrekkende percelen en een onregelmatig verkavelde schil ten noorden, oosten en zuiden
ervan. Deze situatie, met een boerderij aan de Maanderbrink, bestond blijkens de kaart uit 1553
toen in elk geval al.

31

Van Oosten Slingeland, 1958.

32

Deze boerderij stond op de plaats waar zich nu het gebouw van het ROC A12, gebouwd in 1972, bevindt.

33

Kroes, 1991; Neefjes & Bleumink, 2015: 136-139.
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Figuur 6.4b. Grondgebruik volgens het kadastraal minuutplan uit 1832, met kadastrale nummering.
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6.3 Boerderijen in Manen
In de navolgende paragrafen worden vier belangrijke bezitscomplexen in dit deel van Manen
besproken (waaronder de kern van drie boerderijen met opstrekkend bezit) en trachten we na te
gaan, hoe zij zich qua ruimtelijke structuur en bezitsontwikkeling tot elkaar verhielden. Daarna
wordt geprobeerd conclusies te trekken uit deze ontwikkeling, om vervolgens dieper in de historie
te duiken.

6.3.1 Het Raetsgoed
Omdat de nederzettingssporen zijn gevonden binnen het bezitscomplex van Het Raetsgoed
(figuur 6.6), wordt allereerst de historische ontwikkeling van die boerderij besproken. Daarnaast
zal aandacht besteed worden aan De Oude Hof, aangezien deze boerderij met zijn beperkte
hoeveelheid land als een wig in de bezittingen van Het Raetsgoed steekt. Dat werpt de vraag op of
De Oude Hof eertijds niet van Het Raetsgoed is afgesplitst.
We verkeren in de gelukkige en vrij zeldzame omstandigheid dat we kunnen beschikken over een
rijk archief van de familie Hoff, die nog in 1832 Het Raetsgoed bezat. De oudste vermelding dateert
uit 1400, toen Diederic, heer van Lienden, het Raetsgoet te Manen voor 300 Gelderse guldens
verpandde aan Hertgher van Manen of diens zoon Herman. Indien de pandschap niet binnen 6
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Figuur 6.6. Boerderij ‘Het Raetsgoed’ na de Tweede Wereldoorlog (bron: Gemeentearchief Ede, nr 28015).

jaar zou zijn ingelost, zou het goed definitief aan Hertgher of diens zoon toekomen. 34 Walraven van
Meurs (ca. 1393 – 3 oktober 1456), tegenbisschop tijdens het Utrechts Schisma en heer van Baer,
Lede en Lienden, verkocht het Raetsgoed in 1439 aan Ceelman van Hall. 35 Ceelman verpachtte
vervolgens op zijn beurt dit goed in 1440 voor 10 jaar aan Willem van den Bouhuys. 36 Er kan vanuit
gegaan worden dat Willem de daadwerkelijke gebruiker was; hij had dus een eigenaar (Ceelman
van Hall) en een pandheer (Walraven van Meurs) boven zich in een systeem waarin grondbezit
getrapt kon zijn. Van Meurs verklaarde bij zijn verkoop dat hij het Raetsgoed de eerstkomende 25
jaar niet zou inlossen, een bewering, waarbij het erop lijkt dat eerder van een pandschap dan een
verkoop sprake was. 37
In 1441 droeg Derick Hermanszoon het eigendom van een oorkonde betreffende het Raydsguyt
over aan Selman van Halle, dezelfde als de bovengenoemde Ceelman van Hall. Het betreft de
originele oorkonde over de verpanding uit 1400 die hierboven genoemd is en zich nu nog in het
familiearchief bevindt. 38 Ceelman’s zoon Henrick verpachtte het Raetsgoed in 1492 voor 8 jaar
aan Elys van Stoppellenborch. 39 Uiteindelijk zou de ‘beterscap’ van het Raetsgoed in 1497 worden
ingebracht bij het huwelijk van Ceelman’s dochter Geertruit van Hall met Henrick van Tuyll. 40

34

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 40, d.d. 14-01-1400.

35

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 40, d.d. 15-03-1439.

36

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 42, d.d. 1440.

37

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 40, d.d. 30-01-1455.

38

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 40, d.d. 19-06-1441.

39

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 42, d.d. 12-09-1492.

40

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 40, d.d. 08-11-1497.
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Daarna worden de bezitsverhoudingen van het Raetsgoed wat schimmig. Zeker is dat de
verpanding in stand bleef en dat de graven van Meurs de facto weinig met het Raetsgoed te
maken hadden. Het lijkt erop dat Walraven voor het pandrecht op het Raetsgoed werd gevolgd
door zijn neef (oomzegger) Vincentius van Meurs, graaf van Meurs († 1499). 41 Het pandrecht op
het Raetsgoed is vervolgens in zijn familie vererfd, los van andere bezittingen die in 1461 naar de
heren van Culemborg overgingen. We weten dat in 1576 de ene helft van het Raetsgoed in handen
was van Henrick Wyntgis, de broers Everth, Gijsbrecht en Wijnandt Everwijn en hun zusters
Geerttgen, Beertgen en Hendersken. Zij kregen in dat jaar het recht om het goed, dat zij van hun
ouders geërfd hadden, als onlosbaar goed te bezitten, d.w.z. dat het niet meer door een pandheer
ingelost kon worden door de pandpenningen terug te betalen. Dit recht werd hen geschonken
door Caerll van Neuenahr, verre erfgenaam van Vincentius van Meurs en tevens graaf van Meurs.
De andere helft van het goed werd bezeten door hun neef Engelbertt Engelen en kon door de
broers en zussen Everwijn worden ingelost als zij dit wilden. Door hun neef een bedrag te betalen
zouden zij het goed dus geheel in eigendom kunnen krijgen. 42 Caerll’s opvolger Herman, graaf tot
Neuenahr en Meurs, schonk dit losrecht in 1578 nogmaals. 43 Doordat het goed onlosbaar werd,
verviel in 1578 de bemoeienis van de graven van Meurs met het Raetsgoed en kregen de bezitters
het volledige recht om met het goed te doen en te laten wat zij wilden. Een situatie die sinds de
eerste verpanding in 1400 de facto al bestond, werd nu ook de jure het geval.
Door een transactie binnen de familie Everwijn kwam het Raetsgoed uiteindelijk in 1631 in handen
van slechts enkele leden van de familie, namelijk Reyner Everwijn, burgemeester van Arnhem,
Gijsbert van Eck en Engel Engelen Janszoon, burgemeester van Arnhem. 44 Daarna zou er nog met
enige regelmaat los land verhandeld worden aan en tussen de nazaten van deze drie kopers. Nog
in 1650 kocht Henrick van Eck van Abraham Tulleken, burgemeester van Arnhem, en zijn vrouw
Gerardina Everwijn een derde deel van het Raetsgoed voor 3000 Carolusguldens. 45 Uiteindelijk
zou de familie Van Eck aan het langste eind trekken. In 1647 was Ebbe Gerrits de pachter van
het Raetsgoed, waartoe op dat moment 13 molder bouwland, 12 morgen hooiland en 10 schaar
weiland behoorde. Daarmee bezette het Raetsgoed in omvang een gedeelde tweede plaats van 29
boerderijen en was het één van de 16 pachtboerderijen in Manen. 46
Op een kaart van de Culemborgse bezittingen in Manen uit 1553

47

wordt als belending ook het

Raetsgoed, alhoewel zonder naam, weergegeven ten noorden van het Culemborgse bezit (figuur
6.7). Als eigenaar wordt die vrouwe van Tuyll genoemd, een familie die we uit de oorkonden
41

Vincentius’ zus Walburga kreeg de heerlijkheid Baer in 1456 van haar oom.

42

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 40, d.d. 03-06-1576.

43

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 40, d.d. 06-09-1578; de bemoeienis die de graven van Meurs met het Raetsgoed hadden
als verpandende institutie zou kunnen betekenen, dat zich in het archief van het graafschap Meurs nog documenten met betrekking tot het
Raetsgoed bevinden. Waar zich deze archieven bevinden is niet helemaal duidelijk; Meurs maakte vanaf 1707 deel uit van de Pruisische
bezittingen.

44

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 50, d.d. 18-08-1631.

45

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 40, d.d. 28-03-1650 (2 oorkonden).

46

Van Oosten Slingeland, 1958: 21.

47

Deys heeft het over de vroege 17e eeuw, maar het betreffende proces, waar ook de ingekleurde kaart K20 bij behoort, lijkt zich omstreeks 1553
afgespeeld te hebben. Dat verklaart bovendien ook de eigenaren die vermeld worden en vaak (veel) eerder dan de vroege 17e eeuw eigenaar
waren. Daarnaast staat op het kaartblad in de rechterbovenhoek een duidelijke datering: den vi dach junij anno xv-c liij.
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kennen. Pachter was ten tijde van het maken van de kaart Johan Neliss; zijn naam wordt ook
genoemd bij de huisplaats: jonge Jan Neliss erve. 48 Het betrof het hele grondstuk tussen de weg
waarlangs de boerderijen stonden in het westen en de Dietwech in het oosten. Ook westelijk
van de Maanderbrink bezat de vrouwe van Tuyll landerijen, weilanden. 49 Slechts één klein
perceel, mogelijk het weilandje dat in 1832 ten zuiden van het erf lag, behoorde aan de graaf van
Culemborg.
In grote lijnen komt de bezitsstructuur – voor zover zichtbaar – overeen met de situatie in 1832,
met die kanttekening dat het land ten zuiden van de diaconieboerderij nog tot een afzonderlijk erf
behoorde en pas later bij het Raetsgoed werd gevoegd (figuur 6.8). Dit erf komt in de volgende
paragraaf aan de orde.

6.3.2 Het Ketelbueters goetgen
Naast het Raetsgoed werd er ook ander bezit in de directe omgeving verhandeld. In 1475
verkochten Otte Goedertzoon en zijn vrouw Margrieta aan Ghijsbert Janszoon van Reesscoten ten
behoeve van de nagelaten kinderen van diens zuster Margriete en haar man Jan Brant een perceel
bouwland ter grootte van 1 mud en 3 schepel, gelegen aan de Dietwech in Manen. 50 Negen jaar
later, in 1484, droegen Otte en Margrieta samen met Aernt en Ghijsbert Heynriczoon onroerend
goed in hetzelfde gebied over, namelijk een huis met alles wat daarbij hoorde in Manen tussen
den Brinck en den Dietwech, alsmede het land in Maenre Enck, dat behoorde aan Ottes ouders
Goedert Stevens en Alijt en aan Ghijsbert’s ouders Heynric Hollant en Alijt. Koper was Brant
Janszoon, de zoon van de koper uit de koop van negen jaar eerder. 51 Deze Brant en zijn zuster Alijt
verkochten dit goed te Manen in 1487 aan Ermgart van Amstell. 52 Zij kocht met haar man Gerit van
Wetten en haar broer Henrick van Amstell in 1496 ook 3 mud bouwland in Bennekom. 53 In 1530
werd de helft van dit goed door Johan van Amstell en door Hermen van Hoeckellum en diens vrouw
Walbuerch verkocht aan Henrick Creyevenger en diens vrouw Eermgert. Henrick bezat de andere
helft reeds, omdat hij deze had geërfd van zijn schoonvader, van wie we de naam niet kennen. 54
Hun nazaat Ermgart Crevenger, weduwe van Berndt Pass, gaf in 1595 dit erf in pand aan haar
zuster Geertruyt, weduwe van Herman Geerlichs. Pas in dit document wordt de naam van het goed
voor het eerst vermeld: Ketelbueters goetgen ter Manen. 55 De erfgenaam van de familie Geerlichs,
Hermanna, verkocht het goed in 1643 aan Henrick van Eck, de eigenaar van het Raetsgoed. 56
Vermoedelijk stond er in 1647 al geen boerderij meer op het goed. 57

48

Mogelijk was hij in 1526 onder de naam Jan Eliss ook al pachter van het Raetsgoed (Van Oosten Slingeland, 1958: 19).

49

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6131, blad 18.

50

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 36, d.d. 12-05-1475.

51

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 36, d.d. 24-03-1484.

52

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 36, d.d. 24-09-1487.

53

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 36, d.d. 07-03-1496.

54

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 36, d.d. 21-10-1530.

55

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 36, d.d. 05-08-1595.

56

Gelders Archief, archief Familie Hoff, inventarisnr. 36, d.d. 08-03-1643.

57

Van Oosten Slingeland, 1958: 21.
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heren
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blad 18). is het latere diaconiegoed te zien (bron: Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg,
inventarisnr. 6131, blad 18).

De kaart uit 1553 (zie figuur 6.7) laat zien om welke percelen het gaat. Het perceel bouwland
D447, dat in 1832 een vreemd buitenbeentje in het bezit van de familie Hoff vormde, vormde
samen met het kennelijk vóór 1832 vervreemde D494 het Ketelbueters goetgen. 58 Ook hier was
– net als bij het Raetsgoed – sprake van een opstrekkend bezitscomplex tussen Maanderbrink
en Diedenweg. Net als in 1832 hoorde in 1553 een perceel ten oosten van de Diedenweg tot dit
bezitscomplex. Johan Evertz was in 1553 de pachter. 59

58

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6131, blad 18.

59

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6131, blad 18.
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6.3.3 Het Diaconiegoed
Een tweede belangrijk bezitscomplex naast dat van de familie Hoff – dat op zichzelf alweer uit
twee oudere erven bleek te zijn opgebouwd – was dat van de naamloze boerderij van de diaconie,
wat verder naar het zuiden.
Gerrit II, heer van Culemborg, verwierf in 1461 onroerend goed in Manen van Johan van Gymnich.
Johan had in 1455 van Vincentius, graaf van Meurs en Saarwerden, de losbrief van het goed
overgenomen. 60 Vincentius van Meurs en zijn vrouw hadden hun goed te Maenhem in Betuwe
(sic!) namelijk in 1454 nog voor 2400 Rijnse guldens aan Roloff Mummen en diens vrouw Ailheit

60

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6331, d.d. 18-05-1455.
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van Bare verpand. 61 Daarmee is Vincentius van Meurs als oudst bekende eigenaar van dit goed
geidentificeerd. Het is – gezien de volgorde in het kaartboek van 1553 – niet onaannemelijk
dat hiermee de erste hoff bedoeld werd. Vincent was de neef van Walraven en had van hem in
1453 de heerlijkheid Lienden met Ter Lede in pand gekregen. Het is daarmee goed mogelijk dat
de diaconieboerderij net als het Raetsgoed uit het bezit van de heren van Lienden stamt en via
Walraven van Meurs bij Vincentius van Meurs terecht is gekomen. Waar het Raetsgoed bezit bleef
van de familie Van Meurs, ging de naamloze boerderij mee naar Culemborg. 62
Meer dan welke tekstuele weergave ook laat de kaart uit 1553 de bezittingen van de graaf van
Culemborg in Manen zien. Men bezat de latere diaconieboerderij (den erste hoff te Mahne naest
Bennecom), inclusief de lange strook met land erachter tot aan de Diedenweg (zoals nog in 1832),
enigszins versprongen de weide aan de overzijde van de Maanderbrink en een perceel land –
duidelijk later uitgegeven, want niet binnen de opstrekkende verkaveling passend – ten oosten van
de Diedenweg. Ook de kleinere percelen D446 en D497 en de kavel D 442 behoorden in 1553 al
tot het goederencomplex van de graven van Culemborg. Ardt Gertz ofwel Art Gerijts was in 1545
en 1553 de pachter van deze Culemborgse boerderij, die in 1545 werd omschreven als bouwinge
aan deijne van Maenen. 63
De naamloze diaconieboerderij werd in 1575 aangeduid als de hof aan het eind van de Maander
Buurt, en was Gerrit Aertsen de pachter. 64 Zijn weduwe pachtte het in 1578. 65 In 1598 was
Wouter Jacobss de pachter van den hoff teijnden [aen] Maenrebuurt. 66 Later wordt gezegd
dat hij de opvolger was van Jacob Wouterss. 67 Het lijkt erop dat in 1639/1640 Gerrit Ebben de
pachter was van de bouhoff t’eijndens de Maenre Buijrte naest het erve Haelboom gelegen,
en in 1647 zijn zoon Hendrik Gerrits. 68 Deze pachtte het in 1657 nog altijd. 69 Op basis van de
rentmeestersrekeningen van de heren van Culemborg is een aaneensluitende rij van pachters over
de periode 1545-1657 samen te stellen, maar aangezien onze focus in de eerste plaats op het
Raetsgoed ligt, hebben we dat niet gedaan.
Op een zeker moment in de zeventiende eeuw, mogelijk kort na 1657, verkocht de graaf van
Culemborg de boerderij aan de diaconie van Ede, die de boerderij tot in de twintigste eeuw
behield. Vlak vóór de verkoop, in 1647, bezat de graaf nog 8 van de 16 pachtboerderijen in
Manen. 70

61

Gelders Archief, archief Graven en Hertogen van Gelre, inleiding.

62

Gelders Archief, archief Graven en Hertogen van Gelre, inventarisnr. 5995, d.d. 1453.

63

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6131, blad 18; idem, inventarisnr. 6134, d.d. 1545.

64

Van Oosten Slingeland, 1958: 22.

65

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6168, d.d. 1577/1578.

66

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6193, d.d. 1597/1598.

67

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6236, d.d. 1618/1619.

68

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6293, d.d. 1639/1640; Van Oosten Slingeland, 1958: 21.

69

Gelders Archief, archief Graven en Hertogen van Gelre, inventarisnr. 6309, d.d. 1656/1657.

70

Van Oosten Slingeland, 1958: 21.
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Overigens levert het kaartboek uit 1553 nog meer weergaves van dit Culemborgs bezit te Manen
71

, maar de identificatie en lokalisering daarvan is onderwerp voor een volgende studie. Duidelijk

is wel dat men tenminste ook De Nieuwe Hof, ten noorden van het Raetsgoed, bezat. 72 Deze
boerderij werd in 1553 en 1575 gepacht door Jan Baruwen of Berwen, en werd aangeduid als de
hof aan de Manense Brink tussen Jan Gerrits en Herbert Dircx. 73 Meer gespecificeerd is de situatie
in 1597/1598, toen Jan Barwen een hoff pachtte tusschen Jan Gerritssen zuijdtwaert en Herbert
Dirckssen noortwaert. 74 Jan Gerrits woonde op de zuidelijk gelegen Oude Hof (zie hieronder). In
1618-1619 wordt gezegd dat Jan van Berwen deze hof plach te gebruijcken, heeft nu weder in
gehuijrt den jongen Jan van Berwen. 75
Mogelijk was Jan Barwen familie van Goesen Beruwen of van Franck Beruwen, in 1525 al boeren
in Manen. 76

6.3.4 De Oude Hof
Vooralsnog is van de Oude Hof, die ten noorden van het Raetsgoed lag, relatief weinig bekend.
De eerder genoemde kaart uit 1553 geeft, in vergelijking met het kadastraal minuutplan uit 1832,
enkele aanwijzingen. De percelen D445 en D427 nabij de Zandlaan (in 1832 bij de Oude Hof
behorend) moeten namelijk al in 1553 tot één, van de rest gescheiden bezitscomplex hebben
behoord. Volgens vermelding als belending op deze kaart was Johan Geritz destijds de eigenaar
van deze percelen.
De kaart uit 1553 loopt helaas niet ver genoeg door naar het noorden om meer te achterhalen
over de locatie van het erf van de Oude Hof en het opstrekkende grondbezit. 77 Wel is bekend, dat
in 1642 Marij en Rijck Willemsen de eigenaren waren. 78 Anders dan de naastgelegen goederen
waren hier privépersonen de hoofdeigenaar, niet instituties. De grens tussen de bouwlandkavels
van de Oude Hof en het Raetsgoed achter de boerderijen, die deels binnen de opgraving valt, was
in 1642 en 1832 identiek. In 1642 was er dus ook zeker sprake van opstrek van kavels achter de
boerderijen, ook bij de Oude Hof. Of die scheiding een volmiddeleeuwse ouderdom heeft en we
dus ook twee gescheiden voorgangers van enerzijds de Oude Hof en anderzijds het Raetsgoed
mogen verwachten, is onzeker. Het private, niet-institutionele grondbezit van de Oude Hof kan op
een geringere ouderdom duiden.

71

Het betreft het pachtgoed van Johan Bernsen, van Jacop Diricx, van Reijer Brantz en van Wouther Lubberts (Gelders Archief, archief Heren en
Graven van Culemborg, inventarisnr. 6331).

72

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6131, blad 19.

73

Van Oosten Slingeland, 1958, p. 22; het perceel tussen boerderij De Nieuwe Hof en de Buursteeg bestond in 1553 vermoedelijk nog uit meerdere
stroken. Hetzelfde geldt voor het aangrenzende blok tussen Diedenweg en Bovenste Diedenweg.

74

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6193, d.d. 1597/1598.

75

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6236, d.d. 1618-1619.

76

Van Oosten Slingeland, 1958: 19.

77

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6131, blad 18.

78

Gemeentearchief Ede, kaartencollectie.
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6.3.5 Een complicatie: een foutieve kaart?
Bovenstaande analyse van de bezitsverhoudingen maakt duidelijk dat het bezitscomplex, zoals
dat tot ons komt vanuit het kadastraal minuutplan uit 1832, geen statisch geheel was, maar door
de tijd niet alleen verkocht, maar ook gesplitst, samengevoegd en aangevuld werd. Desondanks
is gebleken dat wanneer gekeken wordt naar de feitelijke verdeling van kavels op het kadastraal
minuutplan uit 1832, de herkenbare opstrekkende eigendomsblokken ook in het midden van de
zestiende eeuw al bestonden.
Merkwaardig daarin is de positie van een manuscriptkaart uit 1642, die zich in het Edese
gemeentearchief bevindt (figuur 6.9). Deze kaart is getekend door Nicolaas van Geelkercken
en moet in het kader van een proces voor het Hof van Gelre en Zutphen zijn vervaardigd. In
tegenstelling tot de meeste andere kaarten van zijn hand staat de legenda niet op het kaartblad
zelf, maar is vermoedelijk in het processtuk opgenomen. 79 Ook deze kaart laat de verschillende
boerderijen zien die op het kadastraal minuutplan staan. Ook de verkaveling, voor zover ingetekend,
komt overeen met de situatie uit 1832. Alle boerderijen aan de Maanderbrink bestonden al. Toch laat
de kaart een merkwaardige situatie zien die niet klopt met de kaart uit 1553.
Hoewel onduidelijk is wiens bezit deze manuscriptkaart precies aangeeft, is te zien dat een
aantal met letters aangeduide percelen van één eigenaar waren (figuur 6.10). Het gaat om ons

Figuur 6.9. Manuscriptkaart uit 1642 uit de kaartencollectie van het Gemeentearchief Ede, die het grondbezit
behorend tot het Raetsgoed weergeeft (bron: Gemeentearchief Ede).
79

Het is vooralsnog niet gelukt om in het archief van het Hof van Gelre en Zutphen, dat bewaard wordt in het Gelders Archief, het bijbehorende
procesdossier boven water te krijgen.
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Figuur 6.10 Interpretatie van de manuscriptkaart uit het Edese gemeentearchief, waarop we het grondbezit rond
Figuur 6.10. Interpretatie van de manuscriptkaart uit het Edese gemeentearchief, waarop we het grondbezit
het Raetsgoed omstreeks 1642 ten dele hebben gereconstrueerd en voor de waarschijnlijk gemaakte fout reeds
rond
het Raetsgoed
gecompenseerd
hebben.omstreeks 1642 ten dele hebben gereconstrueerd en voor de waarschijnlijk gemaakte fout

reeds gecompenseerd hebben.

perceel bouwland (D449, hier aangeduid met Q), om de tuin van de naamloze diaconieboerderij
(D488, hier aangeduid met P) en om land in het westelijke verlengde van de diaconieboerderij.
Waarschijnlijk hoorde de diaconieboerderij er zelf ook toe, aangezien diens tuin tot het complex
behoorde. Belendende eigenaren worden ook genoemd.
Uitgaande van de opgesomde belendingen, dan kan er vanuit gegaan worden dat dit een kaart is
van het Raetsgoed en de bijbehorende percelen zelf. Dat klopt met de belending aan de zuidzijde,
de graven van Culemborg (namelijk de diaconieboerderij). Ook het perceel Q vormde een
onderdeel van het Raetsgoed. De cartograaf heeft echter niet de boerderij met tuin en weide van
het Raetsgoed ingetekend, maar abusievelijk de diaconieboerderij afgebeeld!

80

Hij heeft daarmee

twee bezitscomplexen met elkaar vermengd. Op basis van de zuidelijke belending, namelijk het
bezit van de graven van Culemborg (met kennelijk dus niet de bedoeling het grafelijk bezit af te
beelden), kan verondersteld worden dat Van Geelkercken ten westen van de Oude Kerkweg de
verkeerde percelen heeft ingetekend. Dat blijkt bovendien uit de naam van de pachter die hij bij
de boerderij heeft geschreven; uit andere bronnen is bekend dat Ebbe Gerrits de pachter van het
Raetsgoed was. 81
80

Als hij werkelijk de diaconieboerderij had bedoeld, had de zuidelijke belending in 1642 een telg van de familie Geerlichs moeten zijn. Zij deden
hun bezit – Ketelbueters goetgen - een jaar later over aan Van Eck op het Raetsgoed.

81

Van Oosten Slingeland, 1958.
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Waar de fout waarschijnlijk zit, is dat ten westen van de Maanderbrink wél een verschuiving van
het bezit voorkwam. De weilanden van het Raetsgoed liepen relatief ver naar het zuiden door,
tot voor de diaconieboerderij. Dit is zowel op het kadastraal minuutplan als op de kaart uit 1553
terug te zien. De verspringing die Van Geelkercken tussen de percelen P en Q weergaf, had dus
eigenlijk – in beperktere mate – tussen O en P moeten voorkomen. Zolang evenwel de achtergrond
van de kaart uit 1642 onbekend is, is het trekken van conclusies lastig.

6.4 Een machtsnetwerk vanuit het rivierengebied
In de Late Middeleeuwen waren meerdere grootgrondbezitters in Manen gegoed. Schriftelijke
bronnen reiken niet verder terug dan het jaar 1400. Kunnen we echter op basis van de
eigendomssituatie in dat jaar iets meer zeggen over de voorafgaande periode?
De eerste eeuwen dat het Raetsgoed uit de geschiedenis tot ons komt, speelt het pandschap
een belangrijke rol. Verpanding bestaat ook nu nog en is feitelijk het verkrijgen van financiële
middelen door het voor een bepaalde of onbepaalde periode afstand doen van (de inkomsten
van) goederen, die tegen betaling weer terug verkregen kunnen worden. Het lijkt erop dat het
Raetsgoed tussen 1400 en 1576 verpand is geweest. De pandheren, de feitelijke eigenaren, waren
niet de minste. De oudst bekende was Diederic, heer van Lienden (1400). In 1439 was Walraven
van Meurs, Utrechts tegenbisschop en heer van Baer, Lede en Lienden de pandheer. In 1576 was
dat Caerll van Nuenar en in 1578 Herman, graaf tot Neuenahr en Meurs.
Wie waren deze pandheren en hoe heeft de feitelijke vererving plaatsgevonden? De oudst
bekende eigenaar, Diederic heer van Lienden, moet een zoon zijn geweest van Johan, heer van
Lienden, en Elisabeth van Bergh. Hij is in de huidige telling bekend als Dirk III, en was heer van
Lienden tussen 1381 en 1408. Zijn vader Johan was in 1379 beleend met het Huys ter Lede, dat bij
Kesteren lag. 82 Zie de kadertekst op pagina 63 voor de verdere context van de familie Van Lienden.
De bezittingen van de familie Van Lienden in Ede staan niet op zichzelf. Als we in de geschiedenis
van het geslacht en de met hen verbonden heerlijkheden duiken, wordt duidelijk dat meer telgen
uit dit geslacht bezittingen langs de westelijke Veluweflank hadden. Zo komen in het leenregister
van Huis Hemmen bezittingen in Ede en Wageningen voor – en wellicht niet geheel toevallig was
ook de heerlijkheid Hemmen sinds de late veertiende eeuw in bezit van het geslacht Van Lynden.
Steven van Lienden, die nog in 1383 als voogd optrad voor de jonge Diederic 83, verwierf Hemmen
door huwelijk; en wellicht zijn via hem ook goederen in Ede bij die van de heerlijkheid Hemmen
gevoegd. Het is daarom mogelijk dat de bezittingen van de heren van Lienden en die van Hemmen
in Ede en Wageningen ooit één geheel vormden.
Walraven van Meurs bezat tevens tussen 1434 en 1455 de heerlijkheid Lienden, die hij van de
nazaten van de familie Van Lienden op oneigenlijke wijze had verkregen, mogelijk binnen de

82

Jas et al., 2013: 350.

83

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6345, d.d. 17-05-1383.
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context van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. 84 Walraven was een kleinzoon van Diederik
IV van Meurs en Elisabeth van Baer, die ervoor hadden gezorgd dat kasteel Baer in 1359 in de
familie Van Meurs terecht kwam. 85 Opvallend is dat, terwijl de opvolger van Walraven van Meurs
in 1461 de heerlijkheid Lienden aan de heren van Culemborg overdroeg, Walraven het Raetsgoed
ogenschijnlijk binnen zijn familie heeft weten te behouden. In 1461 scheidden de wegen van de
heer van Lienden en het Raetsgoed, een belangrijke constatering.
Interessant in dit licht is een opmerking die in de rentmeestersrekeningen van de heer van
Culemborg van tenminste 1577/1578, 1597/1598 en 1618/1619 te vinden is: is te weten dat de
vrouwe van Tuijll met hare consoorten int gebruijck van een bouhoff ende enige cueterse hoffsteden
mede aenhaldende liij mergen broucklanden welcke goet schijnt van Culenborchse ende Maenre
goederen affgescheijden te zijn gelijck als oock noch liij mergen broucklants mette Culenborchse
totten onraet van dijcken ende weteronghen gelegen te weten de rechte helfte tegen de andre
maenre goedren gelden ende dragen dus ter memorie. 86 Hier beweert de rentmeester dus dat wat
de vrouw van Tuijll bezat, ooit was achtergehouden maar feitelijk tot de Culemborgse goederen
behoorde. Dat klopt precies met dat wat we weten wat in 1461 is gebeurd: alle bezittingen van de
heren van Lienden lijken over te zijn gegaan naar Culemborg (inclusief vermoedelijk de naamloze
diaconieboerderij), behalve het Raetsgoed dat in de familie Van Meurs werd ‘weggemoffeld’.
Kennelijk was de herinnering daaraan meer dan een eeuw later nog niet vervaagd!
De laatst bekende pandheer van het Raetsgoed, die het
volledige eigendom in 1578 definitief aan de pandhebbers
overdroeg, was vermoedelijk Herman van Neuenahr de
jongere (1520-1578; figuur 6.11). De identiteit van zijn
tijdelijk plaatsvervanger Caerll hebben we niet kunnen
ophelderen. Herman stamde via zijn moeders’ lijn uit de
grafelijke familie van Meurs en was daarmee direct verwant
met Walraven van Meurs.
Zeker is het niet, maar ook de Culemborgse bezittingen in
Manen – waaronder de diaconieboerderij – lijken een relatie
met het Liendense complex te hebben. In 1454 werden de
bezittingen in Manen verpand door Vincentius, graaf van
Meurs, de oudst bekende eigenaar. 87 Vincent was een neef
van de eerder genoemde Walraven en had van hem sinds
1453 Ter Lede en Lienden in pand. Hoe Vincentius aan
deze boerderij kwam, weten we niet. Daarover zwijgen de

Figuur 6.11. Beeld van Hermann van
Neuenahr de jongere, te vinden in
Krefeld naast de Oude Kerk (bron:
Wikimedia Commons).

84

Gelders Archief, archief Heren en graven van Culemborg, inventarisnr. 5993 en 5994, d.d. 1434 resp. 1437.

85

Jas et al., 2013: 533.

86

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6236, d.d. 1618/1619.

87

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6331; opmerkelijk is, dat de inventarisbeschrijving van de verkoop van het
losrecht in 1593 spreekt over de Manense goederen onder Ede, terwijl de regesten van de daaraan verbonden oudere oorkonden spreken over
Maenhem in de Betuwe.
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bronnen. Is er een verband met zijn familielid Walraven, die sinds 1434 de heerlijkheid Lienden
én de eigen goederen van de heer van Lienden, zoals het Raetsgoed, in bezit genomen had?
Aannemelijk is dat wel, omdat de familie Van Meurs verder weinig bemoeienis met Manen
had en Walraven via de overname van de bezittingen van de Van Lienden’s in Manen de enig
bekende schakel tussen de familie Van Meurs en Ede vormt. Dat zou betekenen dat ook de
diaconieboerderij al in de vroege vijftiende eeuw van de familie Van Lienden moet zijn geweest,
net als het Raetsgoed. De opmerking in de rentmeestersrekeningen versterkt deze gedachte.
Vincentius droeg de Edese goederen in 1455 over aan Van Gymnich, waardoor ze uiteindelijk in de
Culemborgse context terecht kwamen.

6.5 De heren van Lienden en een relatie met Elten?
We hebben de hypothese opgeworpen dat veel van de boerderijen in het zuidoostelijk deel van
Manen te herleiden zijn tot één bezitscomplex omstreeks 1400, namelijk dat van het geslacht Van
Lienden. Nadien zou het uiteen gevallen zijn in een Liendens-Meurs’ deel en een Culemborgs
deel, en later wellicht in nog meer delen.
Maar wat is te zeggen over de oudere periode? Daarvoor verdiepen we ons in deze en in
de volgende paragraaf nader in de achtergronden van Elten en de familie Van Lienden. De
heerlijkheid Lienden – d.w.z. de bestuurlijke rechten met wat daarbij hoorde - bestond ten tijde
van de overgang naar Culemborg in 1461 uit twee helften. De ene helft kwam uit de geliquideerde
boedel van Walraven van Meurs, de andere helft van het zogenaamde erfschenkambt van Gelre,
verbonden aan de Schenckhof in Kesteren. Dit zou later bijvoorbeeld betekenen dat Lienden
steeds twee richters had, één namens de hertog en één namens de heer van Lienden. 88
Het Gelderse deel kwam voort uit rechten van de Sint-Paulusabdij in Utrecht. In 1327 erkende de
graaf van Gelre dat hij het hoge en lage gericht te Lienden van de abt van de Sint-Paulusabdij
in Utrecht in erfpacht genomen had. 89 In 1345, 1367, 1381, 1403 en 1425 herhaalde de hertog
dit pachtschap. 90 Daarna zou de abdij zelf weer zeggenschap over haar oude bezit krijgen, want
in 1461 beleende zij de heer van Culemborg met tynsgoederen en renten uit de heerlijkheid
Lienden. 91 De Staten van Utrecht, de rechtsvolger van de abdij, bezat de halve heerlijkheid tot
1676. Vanaf 1709 had de Gelderse Rekenkamer de halve heerlijkheid in bezit. 92
Wat we weten is dat de andere halve heerlijkheid, die van de heren van Lienden, in 1408 een
leen was van de abdij Elten (figuur 6.12): Lucia van Kerpen, abdis van Elten, beleent Elisabet van
Lienden, vrouwe van Huekellem en Millingen, met de halve heerlijkheid Lienden, de tienden te
Lienden, Aelst en Meerten en den ouden hof te Lienden, een dienstmansleengoed, zooals haar
88
89

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, regestnr. 1601, d.d. 28-01-1460.
Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, regestnr. 66, d.d. 25-04-1327; zie Broer, 2000, p. 362 e.v. voor een betoog over de
relatie tussen Lienden en de Paulusabdij.

90

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, regestnr. 150, d.d. 14-05-1345; idem, regestnr. 222, d.d. 25-04-1367; idem, regestnr.
300, d.d. 28-06-1381; idem, regestnr. 447, d.d. 29-03-1403; idem, regestnr. 829, d.d. 20-03-1425.

91

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6000, d.d. 19-03-1461.

92

De Beaufort & Van den Berg, 1968: 320.
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Figuur 6.12. De abdijkerk van Hoog-Elten met oorlogsschade, 1949 (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

vader wijlen heer Johan, heer van Lienden, daarmede beleend is geweest. 93 Het beleende werd
nog nader gepreciseerd: en die halve heerlicheit to Lienden myt den aelde hof to Lienden. 94 De
heren van Lienden behoorden dus zonder enige twijfel al in de veertiende eeuw, toen de vader van
Elisabet werd beleend, tot de vertrouwelingen van de abdij Elten. De relatie met Elten liep na de
overgang van ‘Eltens Lienden’ naar Culemborg gewoon door. 95 Van Winter stelde al in 1962 vast
dat de familie Van Lienden tot de ministerialiteit van Elten behoorde, maar ook dat hun oorsprong
onduidelijk is door de vele als vals geïdentificeerde oorkonden die er bestaan. 96
93

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, regestnr. 502, d.d. 22-12-1408.

94

Van Winter, 1962: 158.

95

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, regestnr. 2472, d.d. 05-02-1490.

96

Van Winter, 1962: 159.
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Bezitsontwikkeling “tweeherige” hof te Lienden met de heerlijkheid
Wichman van Hamaland
|
|
Abdij Elten
Adela van Hamaland
(leenman: de heer van Lienden,
|
later de heer van Culemborg)
Bisschop Adelbold
|
Abdij Hohorst / Paulusabdij te Utrecht
(erfpachter: graaf/hertog van Gelre, leenman voor
enkele rechten: heer van Culemborg)
|
Staten van Utrecht
|
Gelderse Rekenkamer
De relatie tussen Lienden enerzijds en de abdijen te Elten en Utrecht anderzijds ging ver terug. Al
in 968 werd de curtis Liendna of Liendle door graaf Wichman aan de abdij te Elten geschonken,
welke schenking in 970 door keizer Otto I werd bevestigd. 97 Met die schenking was dochter Adela
het niet eens. In 996 werd Lienden betrokken in de deling van de goederen tussen de abdij Elten
enerzijds en Adela en haar man Balderik anderzijds. 98 Hier ligt dan ook de oorzaak van de splitsing
van Lienden in twee delen: het ene deel bleef Eltens bezit, het andere deel kwam via gravin Adela
terecht bij de Utrechtse bisschop Adelbold, die het ter genoegdoening had gekregen. In 1028
werd de schenking door deze bisschop aan het klooster Hohorst bij Leusden, de voorloper van
de Paulusabdij, bevestigd. Beide helften hadden een eigen domeincomplex in Lienden en een
daarop staande hof. 99 De oude hof van Elten werd in 1408 nog genoemd. 100 De Eltense hof kan
de oorspronkelijke uit de late tiende of vroege elfde eeuw zijn geweest. Zij werd ook Het Haagje
of Den Haag genoemd. 101 Broer vermoedt dat bij de splitsing een nieuwe hof is opgericht voor de
helft van de Hohorst, en wel nabij het gehucht Venhuizen aan de Bandijk. 102 Leenmannen voor die
Eltense helft gingen zich heer van Lienden noemen; de eerste heer wordt in 1327 genoemd: Dirc
van Lynden. 103
Dat de heerlijkheid en de hof te Lienden voor de ene helft een pachtgoed van de Paulusabdij en
voor de andere helft een leengoed van de abdij Elten was, is hierboven beargumenteerd. Ook is
bekend dat de Paulusabdij leengoederen in Lienden had die onderdeel moeten zijn geweest van
de schenking van Adelbold. 104 Daarnaast bezat de abdij op de Hohorst goederen in Rhenen die pas
secundair onder de hof te Lienden lijken te zijn ondergebracht en oorspronkelijk uit het domein van
klooster Deutz bij Keulen afkomstig lijken te zijn. 105
97

De Beaufort & Van den Berg, 1968: 320.

98

Kos, 2002: 37.

99

Broer, 2000: 365-366.

100

Kos, 2002, 49; De Beaufort & Van den Berg, 1968: 320.

101

Broer, 2000: 365-366.

102

Broer, 2000: 365-366.

103

De Beaufort & Van den Berg, 1968: 320.

104

Broer, 2000: 366.

105

Broer, 2000: 366.
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Dat leidt tot de vraag of álle onder de Liendense hof ressorterende goederen van één van de
abdijen wel tot het oorspronkelijke Liendense domein hebben gehoord? Dat geldt in het bijzonder
voor verder weg liggende onderdelen van het latere leen, zoals de goederen te Rhenen. Des te
pregnanter is de vraag of de Hamalandse herkomst ook geldt voor de bezittingen die later eigen
bezit van de heren van Lienden blijken te zijn, maar waarvoor geen aanwijzingen bestaan dat
zij een verplichte afdracht hadden aan Elten of de Paulusabdij. Daar komen we namelijk weer
terug bij Manen. Het Raetsgoed werd in 1400 door de heer van Lienden verpand, maar van
afhankelijkheid van Elten, de leenheer van de heren van Lienden, blijkt in de bestudeerde stukken
niets. Theoretisch is het mogelijk dat een horig goed, behorend onder een Eltense hof, werd
vrijgemaakt en een eigen Liendens goed werd, zoals het Raetsgoed in 1400 moet zijn geweest.
Het kan evenwel ook niet uitgesloten worden dat de heren van Lienden de bezittingen in Manen
als allodium bezaten, en dat Elten hier nooit een rol heeft gespeeld. Opmerkelijk is dan wel dat de
familie een allodium had dat zo dicht bij de Bennekomse bezittingen van de abdij Elten lag in een
regio waar de familie zelf niet vandaan kwam. Dat is een sterk argument dat pleit voor een Eltense
oorsprong. Eenduidige bewijzen ontbreken echter vooralsnog.

Van hof naar heerlijkheid
Het is opmerkelijk dat de twee helften van de heerlijkheid Lienden beide in de vroege vijftiende
en zelfs veertiende eeuw te linken waren aan abdijen: de abdij van Elten en de St.-Paulusabdij
te Utrecht. Abdijen waren normaal gesproken niet of nauwelijks bezig met het verwerven van
landsheerlijke macht. In de tiende eeuw, toen Lienden nog van de graven van Hamaland was,
was er alleen sprake van onroerend goed en niet van een heerlijkheid met bestuurlijke rechten.
De St.-Paulusabdij verkreeg veel van haar bezittingen in het westelijk Rivierengebied eeuwen
eerder van de bisschop van Utrecht, maar voor de relatief veel jongere heerlijke rechten lijkt
dat dus onwaarschijnlijk. 1 Het lijkt er hier op dat zich uit een grondheerlijkheid – bezit van
boerderijen in Lienden en zeggenschap daarover – geleidelijk een territoriale heerlijkheid
heeft ontwikkeld. Dat hield dus in dat de zeggenschap geleidelijk werd uitgebreid over de hele
nederzetting Lienden alsmede over andere aspecten, zoals het gebruik van woeste gronden,
visserij etc.
Wie die uitbreiding dan namens de beide abdijen tot stand bracht – de meiers, de voogden
misschien? – is volstrekt onduidelijk. Het omzetten van grondheerlijke in landsheerlijke macht
is op lokale schaal een bekend gegeven: uit de domaniale hof te Colmschate te Deventer
ontwikkelde zich onder gezag van de bisschop van Utrecht de woonstede van de landsheerlijke
schout van Colmschate, die het schoutambt bestuurde: de grondheerlijke meier werd een
landsheerlijke schout. 2

We keren terug naar Manen. Het is mogelijk dat meerdere boerderijen in Manen ooit Eltens bezit
waren en uiteindelijk in handen van een leenman, in dit geval de persoon die de heerlijkheid
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Lienden in leen had, zijn gekomen. Dat moet op de overgang van de Volle naar de Late
Middeleeuwen zijn geweest, toen vele lokale heren in Gelderland het toneel van territoriale en
grondbezittende macht betraden. Tot het geheel van deze ontwikkelingen, de laatmiddeleeuwse
transitie, rekenen we ook de ruimtelijke transformatie van het landschap, waaronder de
verplaatsing van het opgegraven erf in de twaalfde of dertiende eeuw naar zijn definitieve locatie. 106
De opgraving in Park Reehorst biedt één van de eerste bewijzen in Ede voor de transitie met zijn
ruimtelijke dynamiek.
Elten was geen onbekende op de westelijke Veluwe. De abdij had namelijk in Bennekom
ook goederen in tijns uitgegeven. 107 Ook in Ginkel en Renkum lagen al vóór 1400 Eltense
bezittingen, maar in het tijnsboek uit dat jaar wordt Manen niet genoemd. 108 De erven in Manen
moeten uiteraard een bezitter hebben gehad. Uit de periode waaruit veel van de erven dateren
kennen we nog geen familie Van Lienden. Wie bezat de erven dan wel? Een oorsprong in het
goederencomplex van de abdij Elten is een mogelijkheid.
We kunnen evenmin uitsluiten dat de bezittingen van het geslacht Van Lienden in Ede toch
voortgekomen zijn uit allodiaal bezit van deze familie. In dat geval is het aannemelijk dat zij al
in handen waren van Dirck van Lienden en zijn vrouw Ermgart van Keppel, gehuwd vóór 1327.
De kinderen van zijn zoon Jan moeten immers in 1383 al hebben beschikt over de windmolen
in Wageningen en zoon Steven bracht Wageningse en Edese goederen in zijn huwelijk in,
waardoor de heerlijkheid Hemmen later over leengoederen in die twee plaatsen zou beschikken.
In de volgende paragraaf gaan we wat dieper op de achtergrond van deze familie in, om deze
mogelijkheid te verkennen.

6.6 Ingezoomd: het geslacht Van Lienden
6.6.1 De genealogie

109

Omdat het Raetsgoed in 1400 mogelijk een allodium van de Van Liendens was, is het van belang
om naar de genealogie van de oudste generaties te kijken, om te zien of we aanwijzingen voor
herkomst van de allodiale bezittingen kunnden vinden.
De genealogie van het geslacht Van Lienden kan al enkele eeuwen op warme belangstelling
rekenen. Dat heeft er onder andere mee te maken dat Christophorus Butkens zich in 1626 waagde
aan een reconstructie

110

, maar daarbij op vele fronten de plank missloeg. 111 Nadien hebben onder

meer Nico Plomp en Hans Vogels getracht de oudste generaties met een betere onderbouwing in
kaart te brengen, hetgeen tot resultaten heeft geleid waarvan we hier een deel zullen presenteren.

106

Van Bavel 1999; Vangheluwe en Spek 2008; Uiteraard dient voor een volledig beeld feitelijk nog wel aangetoond te worden dat zich op de plek
van het latere erf geen bewoning ouder dan de 13e eeuw bevond.

107

Dijkveld Stol, 1968: 11 e.v.

108

Kist, 1853: 142-144.

109

Met dank aan Hans Vogels, Anja Jaspers (Regionaal Archief Rivierenland, Tiel) en Ben Blommers.

110

Butkens, 1626.

111

Plomp, 1999.
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De genealogie van het geslacht Van Lienden begint voor zover met enige zekerheid te bepalen
112

met [Jan]

113

van Lynden, die rond 1265 huwde met een dochter van Hubert II Schenk van

Bosinchem, die zelf rond 1242 huwde. Uit dit huwelijk werden als zonen vermoedelijk Gooswijn
(gehuwd omstreeks 1297, overleden vóór 1307), [Hubert] (overleden vóór ca. 1299). Dirk [Splinter]
(gehuwd omstreeks 1301, vermeld 1307-1314, overleden in of kort vóór 1314), [Jan] (overleden vóór
1307) en Steven (vermeld 1307-1318, overleden tussen september en december 1318) geboren.
Na het tussen 1318 en 1320 ongehuwd overlijden van Dirk [Splinter]s enige zoon Jan (geboren
uiterlijk 1302/03, vermeld 1316-1318) ging het ambt van heer van Lienden over op de nazaten van
Steven. Zijn oudste zoon, Jan (vermeld 1320-1322), huwde met Agnes van Keppel. Hij stierf echter
kort na zijn huwelijk, waarna zijn jongere broer Dirk van Lynden (vermeld 1320-1359), omstreeks
1323 gehuwd met Ermgard van Keppel (vermeld 1327-1345). 114 Er was daarnaast nog een jongere
broer Hubrecht (vermeld 1335-1352).
Dirck, ridder (1335), was raad van hertog Reinald III van Gelre en wordt vermeld als erfschenker
van Gelre in 1342. Hij bekleedde de rol van pincerna. Hij had bezittingen in Winssen, Deest,
Afferden en Druten, maar verkocht die in 1327 aan het klooster Graefenthal. Hij trouwde vóór 17
april 1327 met Ermgard, de dochter van Wolter, heer van Keppel, en Jutte van der Sluse.
Tussen 1333 en 1335 werd hij, vermoedelijk in navolging van zijn vroeg gestorven oudere broer
Jan, door de abdis van Elten beleend met de halve heerlijkheid Lienden. Daardoor was hij samen
met de graaf ten tijde van diens verheffing tot hertog gedeeld heer van Lienden.
Dirck en Ermgard hadden een zoon Jan, heer van half Lienden en van Leede, en een zoon Steven,
ridder, heer van Hemmen, die vóór 1375 met Elisabeth van Doornick trouwde. Uit haar familie
kwam de heerlijkheid Hemmen, die we vervolgens in de nazaten van Steven verder zien gaan. 115
Steven was tevens de voogd van de kinderen van zijn broer Jan. In die hoedanigheid verpandde
hij in 1383 de windmolen in Wageningen. 116 Dat betekent dus dat tenminste één van de bezittingen
langs de Veluwezoom zeker niet uit het goederencomplex van Hemmen kwam, maar uit de familie
Van Lienden.
De tak van deze broer Jan, heer van half Lienden en van Leede, gehuwd met Elisabeth van Bergh,
stierf met de kinderloze dood van zijn zoon uit. 117 Deze zoon moet Diederic zijn geweest, die het
Raetsgoed in 1400 verpandde. Diederic was ook heer van Lienden en werd na zijn dood in 1408
opgevolgd door zijn zuster Lijsbeth, waardoor de heerlijkheid Lienden de mannelijke lijn van de

112

Een aantal oorkonden over de vroegere Van Liendens is geïdentificeerd als vals (Van Winter 1962, 159).

113		

Namen tussen rechte haken zijn gereconstrueerde namen, en niet als zodanig schriftelijk overgeleverd.

114		

Hans Vogels, 19 december 2006 via soc.nederlandse.adel.

115		

Nederlands Adelsboek 1948.

116

Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6345, d.d. 17-05-1383.

117		

Nederlands Adelsboek 1948.
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familie verliet en bij de heren van Heukelum terecht kwam. 118 Haar zoon Johan van Hoekelem was
de laatste nazaat van de Van Liendens die sinds 1421 de heerlijkheid Lienden nog in leen had. 119
Johan maakte grote schulden en werd door Philips de Goede verbannen wegens valsemunterij.
Walraven van Meurs werd zijn opvolger als heer van Lienden en tevens als bezitter van het
Raetsgoed.

6.6.2 Bezittingen op de Veluwe en in de Vallei
Na de dood van Johan, heer van Lienden, tussen februari 1380 en juni 1381, trad zijn broer
Steven op als voogd over de kinderen. Hij deed in die hoedanigheid aan de hertog afstand van alle
aanspraken die zijn broer had gehad op het ambt te Wageningen of enig ander ambt op de Veluwe. 120
Dit kan terugverwijzen naar een landvrede uit 1377 tussen Jan van Blois en hertogin Machteld
enerzijds, en de ridderschap van onder meer de Veluwe, met Steven van Lynden als medeoorkonder
in de hoedanigheid van ambtman over een deel van de Veluwe. 121 In datzelfde decennium was
Steven met zijn vrouw als slotbewaarder woonachtig op Grunsvoord bij Renkum, nadat zij dat samen
met Jan van Blois hadden veroverd. Begin mei 1372 werd er een kind van hen geboren. 122
Steven verpandde als voogd voor de kinderen van zijn broer in mei 1383 de windmolen in
Wageningen, met behoud van het recht die te mogen lossen. 123 Ook zijn broer Johan had voor zijn
dood al land verpand. Broer Steven en diens neef Dirk kregen in december 1385 het recht van
terugkoop. 124 Later verweet Dirk zijn oom dat die tijdens zijn voogdschap onder meer het goed
Mossel en het Mosselerhout had vervreemd, alsmede mogelijk ook het Dol Ghisen goet op de
Veluwe, en een goed te Wageningen. 125
Voor zover we hebben kunnen reconstrueren had Johan dus zelf al belangen op de Veluwe, los
van de bezittingen die zijn broer Steven en diens vrouw al zeker in 1367 op de Veluwe hadden. 126
Deze belangen werden voortgezet onder Johans zoon Diederic van Lienden. Diederic komen
we onder meer tegen als één van de eigenaren van de te verdelen venen onder Wageningen en
Manen in 1390 en zoals we zagen als verpander van het Raetsgoed in Manen in 1400. 127
Diederic bezat naast de mogelijke allodia ook leengoederen, zoals de tienden te Harten bij
Wolfheze en Heelsum, niet ver van Wageningen, die na zijn dood eveneens overgingen op zijn
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Van den Hoven van Genderen, 2012; Onterecht koppelde Van Winter de heerlijkheid Lienden aan de kasteelheren van Hoekelum bij Bennekom
(Van Winter, 1962: 158 en 302-303).

119

Kist, 1853: 168.

120

Plomp, 1999.

121

Plomp, 1999.

122

Plomp, 1999.

123

Gelders Archief, archief Heren en graven van Culemborg, regestnr. 308 & 309, d.d. 17-05-1383.

124

Plomp, 1999.

125

Plomp, 1999.

126

In die hoedanigheid gaf Steven van Lienden in 1367 al een hofstede te Dolre onder Wageningen in leen uit (Gelders Archief, archief Huis
Hemmen, regestnr. 1, d.d. 27-06-1367).

127

Plomp, 1999.
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zuster Lijsbeth en haar erfgenamen. Deze tienden hadden zij in leen van de bisschop van Utrecht
en hertog van Gelre. Zij beleenden de tienden onder via de leenkamer van hun huis Ter Lede. 128
Alles samenvattend zien we in het vierde kwart van de veertiende eeuw bezittingen langs de
Veluwezoom in de familie opduiken, zowel bij Johan als bij zijn broer Steven. Een deel van
Stevens bezittingen zal afkomstig zijn uit de familie Van Doornik en verbonden zijn geweest aan
de heerlijkheid Hemmen. We vinden ze onder meer terug in het leenboek van dat huis. Vooral de
goederen van Johan moeten echter onafhankelijk daarvan in de familie terecht zijn gekomen. Het
ligt voor de hand dan te kijken naar de echtgenotes van Johan. Hij was achtereenvolgens in juli
1365 gehuwd met Elisabeth van den Bergh, dochter van Willem, heer van Bergh, en Sophia van
Bylandt, en vóór mei 1372

129

met Margriet van Gennep († 1419), dochter van de vroegere heer

van Gennep. Via zijn eerste huwelijk verwierf Johan de hoge en lage heerlijkheid Millingen. Geen
van beide huwelijken, noch eerdere huwelijken in de familie, wijzen echter op een link met de
Veluwe(zoom), anders dan nauwe banden met de hertog waarvoor de vader van Johan in 1344
borg stond bij de steden Arnhem en Wageningen. 130 De bezittingen zouden dus evenzeer via vader
Dirk of door aankopen van Johan zelf in de familie gekomen kunnen zijn. Naar de wijze waarop de
Veluwse goederen in handen van Johan van Lienden en later zijn zoon Dirk / Diederic kwamen,
tasten we dus vooralsnog in het duister.

6.7 Parallellen van landschappelijke dynamiek
We blikken alvast vooruit naar de aangetroffen nederzettingssporen. Het oudst bekende en
betrouwbare beeld van 1553 lijkt erop te wijzen dat er in elk geval toen sprake was van een
opstrekkende verkaveling waarbij tot een boerderij het land behoorde dat zich erachter opstrekte.
Vooropgesteld dat zich op de plaats van het historische Raetsgoed de voorgangers van dat erf
bevinden die het hiaat in de tijd tussen de archeologisch aangetroffen erven en het historische
goed dichten, is een duidelijke relatie tussen het Raetsgoed en de opgegraven erven aannemelijk.
Het land waarop de erven lagen behoorde immers al in 1553 tot het Raetsgoed, en tot 1832 is van
relatief weinig dynamiek in eigendom en verkaveling sprake.
Naar aanleiding van een vergelijking met situaties elders, die we hierna kort zullen noemen, willen
we een hypothese over de specifieke wijze van opschuiving van lineaire nederzettingen opwerpen,
als verbijzondering van de verschuivingen van hoog naar laag. De verschuiving van de bewoning
van de Diedenweg naar de Maanderbrink lijkt een verplaatsing van de hogere naar de lagere flank
van een stuwwal of dekzandrug, waarbij de nederzetting in de volle middeleeuwen langs de ene
en in de late middeleeuwen langs een andere belangrijke doorgaande weg gepositioneerd lag en
beide wegen parallel aan elkaar liepen. Op een zeker moment werd achter het nieuwe erf een
opstrekkende verkaveling tegen de flank van de landschappelijke hoogte aangelegd, die eindigde
bij de weg die het hart van de vroegere nederzetting vormde.
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Neefjes, 1992; zie ook Gelders Archief, archief Heren en graven van Culemborg, regestnr. 519, d.d. 23-07-1409 en 696, d.d. 11-10-1419.
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Gelders Archief, archief Heren en graven van Culemborg, regestnr. 243, d.d. 31-05-1372.

130

Plomp, 1999.
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Soortgelijke verplaatsingen zijn uit archeologisch/historisch-geografisch onderzoek ook elders
bekend. Voorbeelden vinden we in Nistelrode-Zwarte Molen, Someren-Waterdael en Nunspeet.
In de buurtschap Delst in Nistelrode ontstond in de tweede helft van de tiende eeuw een
lintnederzetting langs een doorgaande weg over een langgerekte dekzandrug. Daar nam men op
een nog onbekend moment na de verplaatsing, die omstreeks 1200 plaatsvond, als cultuurland
een strookkavel in gebruik die zich vanaf de nieuwe huisplaats opstrekte tot aan de weg langs de
vroegere nederzetting. 131
In Nunspeet en Hulshorst vinden we opstrekkende verkaveling van wat men daar strookkampen
noemt. Het betreft een langgerekte zone met omwalde bouwlandkampen langs de noordwestelijke
Veluwezoom, met aan de lage zijde een parallel lopende weg met erven, en achter elk erf
een opstrekkende kavel. Het ontstaan van dit patroon wordt om archeologische en historischgeografische redenen, net als in Delst, rond 1200 geplaatst. 132 Wat hier lijkt te ontbreken, is
de hoger gelegen route waarlangs een volmiddeleeuwse lintnederzetting lag. In Ermelo, de
opgraving Horst-Horster-Engweg is de verkaveling bij de verplaatsing een kwartslag omgeklapt,
en stond de weg met de volmiddeleeuwse lintnederzetting haaks op het laatmiddeleeuwse lint met
strookkampen. 133
Het landschappelijke patroon dat voorafging aan en ontstond na de aanleg van de opstrekkende
verkaveling in Nistelrode, Someren, Nunspeet en Horst lijkt in meer of mindere mate op dat
van Manen. De opgravingsresultaten van Manen doen wel vermoeden dat er niet direct na het
verplaatsen van het lint langs de Diedenweg een opstrekkende verkaveling is uitgezet, maar dat er
een kleinschalig kampenlandschap als tussenfase is geweest (zie § 5.2 en § 7.6).

6.8 Conclusies
Uit de analyse is duidelijk geworden dat we te maken hebben met een opstrekkende
strokenverkaveling die in 1553 voor het eerst cartografisch is vastgelegd. Deze opstrekkende
kavels liepen van de erven aan de Maanderbrink tot aan de Diedenweg. Op basis van de
parallellen met situaties in Someren-Waterdael en Nistelrode-Zwarte Molen hebben we
voorgangers van de laatmiddeleeuwse nederzetting langs de Maanderbrink hoger op de stuwwal
verwacht, onder meer als lint langs de Diedenweg. Deze verwachting kon vervolgens tijdens het
gravend onderzoek worden getoetst. De resultaten daarvan worden in de volgende hoofdstukken
uiteen gezet.
Enige tijd nadat de erven naar hun uiteindelijke plek aan de Maanderbrink waren verplaatst, zeker
vóór 1553 maar vermoedelijk al in de dertiende of veertiende eeuw, ontstond een opstrekkende
verkaveling haaks op de lengterichting van de eng. Deze opstrekkende kavels liepen vanaf de
nieuwe erven tot aan de vroegere bewoningsas, een weg over de langgerekte eng, in dit geval de

131

De Boer & Hiddink, 2012; Keunen, in voorbereiding.

132

Neefjes & Bleumik, 2015: 136-137.

133

Scholte Lubberink et.al., 2015: 140-144.
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Diedenweg. In dit geval kan het om een secundaire uitbreiding in de vorm van strookkavels van
een aanvankelijke kleinere bouwlandkamp aan de Maanderbrink gaan.
Vanaf 1400 traden Diederic van Lienden en zijn opvolgers als pandheffers van het Raetsgoed
op, de opvolger van de archeologisch onderzochte nederzetting. Hoe Diederic aan het goed
kwam, is niet vast komen te staan. Het kan gaan om een uit de horigheid van Elten vrijgemaakt
cq. geüsurpeerd goed zijn, of, waarschijnlijker, om een allodiaal bezit van de familie Van Lynden /
Van Lienden. Die familie was vanaf het laatste kwart van de veertiende eeuw aantoonbaar op de
westelijke Veluwe(zoom) gegoed, maar behoudens de goederen die via de Hemmense bezittingen
aan de familie toekwamen, is niet duidelijk hoe zij de goederen in Wageningen en Ede verwierven.

6.9 Een mogelijke verdiepingsslag
Niet alleen inhoudelijk kunnen er conclusies getrokken worden, ook methodisch heeft het
historisch-geografisch onderzoek naar het Raetsgoed en zijn omgeving waardevolle zaken aan het
licht gebracht. Het kaartboek met het grondbezit van de heren van Culemborg uit 1553 hebben we
slechts voor een klein deel kunnen analyseren en interpreteren. Deze bron bevat nog veel meer
gegevens over de rechten op de grond in Manen dan in bovenstaande tekst en in de bijbehorende
kaarten verwerkt kon worden. In combinatie met de rentmeestersrekeningen uit de periode 1545–
1657 ontstaat een uniek beeld van pachters, grondgebruik en belendingen in Manen, zeker
als dit gecombineerd wordt met gegevens uit andere bronnen, zoals het kadastraal minuutplan
en eventuele transportaktes van onroerend goed. Op die manier moet het mogelijk zijn om het
grondbezit van Manen in elk geval voor de periode tussen circa 1545 en heden vrijwel volledig te
reconstrueren, en in veel gevallen nog wel verder terug. Wanneer het juiste proces voor het Hof
van Gelre en Zutphen bij de proceskaart in 1642 wordt gevonden, kan voor de omgeving van het
Raetsgoed het patroon nog verder worden gedetailleerd.
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7 Grondsporen en structuren
7.1 Inleiding
Het onderzoek heeft verspreid over het gehele onderzoeksgebied, met een oppervlakte van 25.000
m2, ruim vijfduizend sporen uit zeer uiteenlopende perioden opgeleverd (figuur 7.1). Direct ten
westen van de Diedenweg zijn verspreide sporen uit de bronstijd, een grafveld uit de middenen late ijzertijd, een gebouw uit de vroege middeleeuwen en twee langdurig bewoonde erven uit
de vroege en volle middeleeuwen opgegraven. In de westelijke helft van het onderzoeksgebied
kwamen een uitgestrekt nederzettingsterrein uit de late ijzertijd en twee erven uit de volle
middeleeuwen aan het licht. Daarnaast zijn verspreid over het gehele onderzochte gebied sporen
uit het neolithicum, de bronstijd en uit de Tweede Wereldoorlog opgetekend. Alles bij elkaar is een
periode van ruim vierduizend jaar vertegenwoordigd.
De sporen bleken over het algemeen goed geconserveerd. Alleen direct ten zuiden van de
Sportlaan (ter plaatse van het voormalige parkeerterrein van de sportvelden) bleek een groot deel
van de ondergrond te zijn verstoord. Hierdoor is waarschijnlijk een deel van een erf uit de volle
middeleeuwen verstoord geraakt. In totaal zijn tijdens de eerste fase 751 bodemverkleuringen
opgetekend, in de tweede fase konden 1.799 sporen worden onderzocht en fase 3 leverde 3359
sporen op. De relevante sporen betreffen vooral paalkuilen en in mindere mate kuilen, greppels,
crematiegraven, waterkuilen, waterputten en een karrenspoor. In tabel 7.1 zijn de aantallen sporen
per type/interpretatie weergegeven.
interpretatie

aantal

graf

8

greppel

128

haard

3

kuil

178

paalkuil

4857

(natuurlijke) verstoring

685

vervallen

37

waterput

12

karrenspoor

1

totaal

5909

Tabel 7.1. Aangetroffen sporen per spoorcategorie.

Tijdens de uitwerking zijn de sporen zoveel mogelijk gegroepeerd in overkoepelende structuren
(figuur 7.2). Dit kunnen zowel gebouwstructuren (woonstalhuizen, spiekers, roedenbergen)
zijn als groepen van vergelijkbare sporen, zoals graven en grafmonumenten, waterputten,
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448200

448300

448400

[TV]/EDRH_basis.qgs/14112018

legenda

spoor

0

plangebied

40 m

173900

crematiegraf
greppel
greppel algemeen
haard
huisgreppel
karrespoor
kuil
loopgraaf
paalkuil met paalgat
paalkuil:grondspoor kuil voormalige paal
ploegspoor
spitspoor
standgreppel
waterkuil
waterput

20
173900

174000

174000

174100

174100

174200

174200
448400

448300

448200

Figuur 7.1. Allesporenkaart, uitgesplitst naar spoorcategorie.

middeleeuwse greppels of kuilen uit de ijzertijd. Een structuur betekent dus niet in alle gevallen
een gebouwstructuur, maar betreft meer een reeks sporen met gezamenlijke kenmerken, een
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Figuur 7.2. Structurenkaart, uitgesplitst naar periode.

administratieve eenheid. De eerste tien structuurnummers zijn met het oog op de verwachting
voor het onderzoek al voorafgaand aan de opgraving toegewezen. Deze zijn tijdens het onderzoek
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uiteindelijk niet allemaal aangetroffen. De structuren vanaf nummer 11 zijn daadwerkelijk
aangetroffen. In hoofdstuk 14 is een gebouwen catalogus opgenomen, waarin per hoofdgebouw de
specifieke bouwkundige details worden beschreven.
In het onderstaande wordt in eerste instantie ingegaan op de wijze waarop de fasering van de
sporen en structuren tot stand is gekomen. Vervolgens zullen de sporen en structuren per tijdvak
worden besproken, beginnend met de prehistorie en eindigend met de Tweede Wereldoorlog.

7.1.1 Absolute ouderdom van de vindplaatsen
Omdat er nog weinig zicht is in de precieze datering van zowel gebouwstructuren als van
de materiële cultuur gedurende de ijzertijd in de Gelderse Vallei, vormde het verkrijgen van
natuurwetenschappelijke dateringen één van de hoofddoelen van het onderzoek in Park Reehorst.
Tijdens de uitwerking zijn 42 monsters, afkomstig uit kuilen, huisplattegronden, waterkuilen en
C-ouderdomsbepaling. In tabel 7.2 wordt een overzicht gegeven
14

C-ouderdomsbepaling gedateerde sporen.

gedateerd
materiaal

lab. nr.

context

s-nr

structuur

monster

van de administratieve gegevens van de middels een

gekalibreerd
(p = 95,4 %)

14

resultaat in
jaren BP

crematiegraven ingestuurd voor

edrh4 - M6

5

740

ingangspartij huis

ICA-18C/0150

eik, stam

2050 ± 30 BP

166 cal BC - 20 cal AD

edrh4 - M12

10

605

paalkuil

ICA-18C/0323

graankorrel

2030 ± 30 BP

156 cal BC - 53 cal AD

edrh4 - M9

10

389

middenstaander huis

ICA-18C/0151

eik, stam

2960 ± 30 BP

1263 - 1056 cal BC

edrh4 - M9

10

389

paalkuil

ICA-18C/0322

eik, stam

2770 ± 30 BP

997 - 839 cal BC

edrh2 - M11

11

34

paalkuil

Poz-72770

houtskool

1090 ± 30 BP

892 cal AD - 1014 cal AD

edrh2 - M35

15

504

paalkuil

Poz-72772

houtskool

1190 ± 30 BP

722 cal AD - 945 cal AD

edrh4 - M25

15

1022

paalkuil

ICA-18C/0324

eik, stam

2040 ± 30 BP

162 cal BC - 46 cal AD

edrh4 - M26

15

1019

kuil naar structuur 15

ICA-18C/0325

eik, stam

2090 ± 30 BP

195 - 42 cal BC

edrh4 - M27

15

1008

middenstaander huis

ICA-18C/0153

eik, stam

2840 ± 30 BP

1108 - 917 cal BC

edrh4 - M28

15

786

kuil naar structuur 15

ICA-18C/0326

eik, stam

730 ± 30 BP

1224 cal Ad - 1298 cal AD

edrh2 - M33

25

196

paalkuil

Poz-72771

houtskool

985 ± 30 BP

990 cal Ad - 1154 cal AD

edrh5 - M54

51

2500

middenstaander huis

ICA-18C/0327

eik, stam

3820 ± 30 BP

2448 - 2144 cal BC

edrh5 - M54

51

2500

middenstaander huis

ICA-18C/0135

eik, stam

3020 ± 30 BP

1391 - 1131 cal BC

edrh5 - M55

51

2213

ingangspartij huis

ICA-18C/0328

eik, stam

2560 ± 30 BP

805 - 553 cal BC

edrh5 - M81

61

4544

middenstaader huis,
verlatingsdepositie

ICA-18C/0146

graankorrels

2020 ± 30 BP

107 cal BD - 59 cal AD

edrh5 - M62

62

3027

wandpaal huis

ICA-18C/0138

eik, stam

2180 ± 30 BP

361 - 168 cal BC

edrh5 - M64

63

3182

middenstaander huis

ICA-18C/0140

loofhout

2040 ± 30 BP

162 cal BC - 46 cal AD

edrh5 - M74

70

3469

middenstaander huis

ICA-18C/0143

eik, stam

2060 ± 30 BP

170 cal BC - 4 cal AD

edrh5 - M76

71

3551

middenstaander huis

ICA-18C/0144

eik, stam

2580 ± 30 BP

814 - 590 cal BC

edrh5 - M67

72

4027

middenstaander huis

ICA-18C/0142

loofhout

2120 ± 30 BP

345 - 50 cal BC
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edrh5 - M78

74

4384

middenstaander huis

ICA-18C/0329

eik, stam

2150 ± 30 BP

356 - 61 cal BC

edrh5 - M79

74

4384

middenstaander huis

ICA-18C/0330

eik, stam

2100 ± 30 BP

198 - 47 cal BC

edrh5 - M79

74

4159

middenstaander huis

ICA-18C/0145

twijgje
loofhout

270 ± 30 BP

1514 cal AD - 1799 cal AD

edrh5 - M82

88

4696

middenstaander huis

ICA-18C/0147

eik, stam

2150 ± 30 BP

356 - 61 cal BC

edrh5 - M84

89

4752

middenstaander huis

ICA-18C/0148

eik, stam

840 ± 30 BP

1059 cal AD - 1264 cal AD

edrh2 - M1

220

graf

Poz-0

eik, stam

geen

edrh2 - M2

376

graf

Poz-72001

menselijk
bot

3195 ± 30 BP

1517 - 1414 cal BC

edrh2 - M28

546

graf

Poz-72004

menselijk
bot

2255 ± 30 BP

396 - 208 cal BC

edrh2 - M32

578

graf

Poz-72005

menselijk
bot

2210 ± 35 BP

380 - 194 cal BC

edrh2 - M40

527

graf

Poz-72007

menselijk
bot

2210 ± 30 BP

371 - 199 cal BC

edrh2 - M41

528

graf

Poz-72008

menselijk
bot

2210 ± 30 BP

371 - 199 cal BC

edrh2 - M44

526

graf

Poz-72009

menselijk
bot

2160 ± 35 BP

359 - 97 cal BC

edrh2 - M7

400

graf

Poz-72003

menselijk
bot

2205 ± 30 BP

370 - 196 cal BC

edrh4 - M15

1124

kuil

ICA-18C/0152

buitenste
jaarringen
loofhout

3050 ± 30 BP

1401 - 1226 cal BC

edrh4 - M34

1508

houtskoolmeiler

ICA-18C/0154

eik, stam

880 ± 30 BP

1042 cal AD - 1222 cal AD

edrh4 - M38

1660

houtskoolmeiler

ICA-18C/0155

eik, stam

880 ± 30 BP

1042 cal AD - 1222 cal AD

edrh5 - M52

2149

kuil naast huis

ICA-18C/0134

buitenste
jaarringen
eik

3739 ± 30 BP

2274 - 2035 cal BC

edrh5 - M56

2650

kuil naast huis

ICA-18C/0136

eik, stam

2090 ± 30 BP

195 - 41 cal BC

edrh5 - M57

2658

kuil naast huis

ICA-18C/0137

buitenste
jaarringen
eik

3700 ± 30 BP

2199 - 1981 cal BC

3121

middenstaander huis

ICA-18C/0139

graankorrel

geen

edrh5 - M65

3751

middeleeuwse
waterkuil

ICA-18C/0141

graankorrels

1080 ± 30 BP

894 cal AD - 1018 cal AD

edrh5 - M85

5252

kuil in/door structuur 92

ICA-18C/0149

eik, stam

2170 ± 30 BP

360 - 116 cal BC

edrh5 - M63

63

Tabel 7.2. Resultaten van de

14

C-ouderdomsbepalingen.

Bij de absolute dateringen moet met een aantal factoren rekening worden gehouden die
kunnen zorgen voor een vertekend beeld. Ten eerste is binnen het ondrzoeksgebied sinds
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het laat neolithicum periodiek sprake van menselijke aanwezigheid, zoals onder andere blijkt
uit de fragmenten klokbeker aardewerk die verspreid over het gehele onderzoeksgebied zijn
aangetroffen. Vanaf het laat neolithicum is dan ook een laag ontstaan waarin zich afval heeft
opgehoopt. Aangezien alle prehistorische sporen vanuit deze laag zijn ingegraven, bestaat er een
grote kans dat hierbij ouder verkoold materiaal in de sporen terecht is gekomen. Dit kan tot gevolg
hebben dat monsters uit sporen die op basis van hun positie binnen een gebouwplattegrond
met zekerheid aan gebouwstructuren uit de ijzertijd toebehoren, een aanzienlijk oudere datering
hebben. Meerdere dateringen komen dan ook uit in het laat neolithicum, de bronstijd en de
vroege ijzertijd, terwijl de sporen waaruit de gedateerde monsters afkomstig zijn horen bij
huisplattegronden die typologisch dateren uit de late ijzertijd. Daarnaast is het mogelijk dat als
gevolg van bijvoorbeeld bioturbatie juist jonger materiaal in een spoor terecht is gekomen. Hierop
duiden enkele dateringen in de middeleeuwen of zelfs in de nieuwe tijd van monsters die genomen
zijn uit sporen die horen bij huisplattegronden uit de ijzertijd. Verder is als uitgangsmateriaal, bij
gebrek aan geschikte verkoolde zaden of twijgen, in meerdere gevallen houtskool van eik gebruikt
voor de ouderdomsbepaling. Omdat deze monsters afkomstig kunnen zijn van bomen die op het
moment dat ze gekapt werden een hoge leeftijd hadden, dient bij de dateringen rekening te worden
gehouden met het zogenaamde oud-hout effect. Monsters kunnen dus ouder uitvallen dan de
structuur die gedateerd wordt in werkelijkheid is. Uiteraard is met deze kanttekeningen rekening
gehouden bij het selecteren van de monsters. Omdat het verkrijgen van exacte ouderdommen van
de structuren één van de kerndoelen van het onderzoek was, is vantevoren rekening gehouden
met het feit dat een aantal dateringen onbetrouwbaar zou zijn. Uiteindelijk heeft 70 % van de
ingestuurde monsters wel een betrouwbare datering opgeleverd.
Op basis van de resultaten van de

14

C-analyses kan een beeld worden geschetst van de ouderdom

van het crematiegrafveld in het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied en in de fasering
van de nederzetting uit de ijzertijd in de westelijke helft. Daarnaast zijn, aanvullend op de
datering van het aardewerk, natuurwetenschappelijke dateringen verkregen van enkele langdurig
bewoonde erven uit de middeleeuwen. In het onderstaande zal op basis van de resultaten van
het dateringsonderzoek een beeld worden geschetst van de ontwikkeling van de menselijke
activiteiten vanaf het laat neolithicum.
De oudste dateringen (EDRH5-M52 en EDRH5-M57) komen uit op respectievelijk 3739 ± 30 BP
en 3700 ± 30 BP, gekalibreerd valt dit met een zekerheidsmarge van 95% tussen 2210 en 2010
voor Chr., het einde van het laat neolithicum. Deze dateringen worden opgevolgd door een serie
monsters die, met uitzondering van de vroege bronstijd, een groot deel van de bronstijd omvatten.
Van oud naar jong zijn dit: EDRH2-M4 (3240±35BP), EDRH2-M2 (3195 ±30 BP), EDRH5-M15
(3050±30BP), EDRH5-M54 (3020±30BP), EDRH5-M9 (2960±30BP), EDRH5-M27 (2840±30BP) en
EDRH5-M9 (2770±30BP). Gekalibreerd beslaat dit met een zekerheidsmarge van 95% de periode
tussen 1611 en 830 voor Chr. Opvallend hierbij is overigens dat EDRH5-M9 twee verschillende
dateringen heeft opgeleverd. Zoals in paragraaf 7.2 duidelijk zal worden is niet de gehele bronstijd
vertegenwoordigd in het sporenbestand. De natuurwetenschappelijke dateringen tonen samen
met enkele losse vondsten aan dat in de omgeving van het onderzoeksgebied vermoedelijk wel
gedurende dit gehele tijdvak sprake is geweest van menselijke activiteit.
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Na de bronstijd wordt de vroege ijzertijd vertegenwoordigd door twee dateringen, beide afkomstig
uit sporen die zijn toegescheven aan huisplattegronden uit de late ijzertijd: EDRH5-M76 (2580±30)
en EDRH5-M55 (2560±30). Gekalibreerd dateren deze twee monsters met een zekerheidsmarge
van 95 % tussen 820 en 550 voor Chr. Afgezien van deze dateringen zijn er geen vondsten of
structuren die met zekerheid aan deze periode kunnen worden toegeschreven. De eerste helft van
de midden-ijzertijd is vervolgens niet vertegenwoordigd in de natuurwetenschappelijke dateringen.
De tweede helft van de midden-ijzertijd is zichtbaar in een serie graven en twee huisplattegronden.
Het gaat om EDRH2-M28 (2255 ±30BP), EDRH2-M32 (2210±35BP), EDRH2-M40 (2210±30BP),
EDRH2-M41 (2210±30BP), EDRH2-M7 (2205±30BP), EDRH5-M62 (2180±30BP), EDRH5-M85
(2170±30BP), EDRH2-M44 (2160±35BP), EDRH5-M78 (2150±30BP) en EDRH5-M82
(2150±30BP). Gekalibreerd met een zekerheidsmarge van 95 gaat het hierbij om de periode
tussen 396 en 90 voor Chr. Geen van de dateringen komt uit in uitsluitend de midden-ijzertijd; alle
dateringen lopen door tot in de late ijzertijd.
Aansluitend op de midden-ijzertijd valt een grote groep dateringen in de late ijzertijd, met
een zeer kleine uitloop tot in de vroeg Romeinse tijd. Deze dateringen zijn alle afkomstig uit
huisplattegronden of vondstrijke kuilen. Het gaat om EDRH5-M67 (2120±30BP), EDRH5-M79
(2100±30BP), EDRH5-M26 (2090±30BP), EDRH5-M56 (2090±30BP), EDRH5-M74 (2060±30BP),
EDRH5-M6 (2050±30BP), EDRH5-M25 (2040±30BP), EDRH5-M64 (2040±30BP), EDRH5-M12
(2030±30BP), EDRH5-M84 (2030±30BP) en EDRH5-M81 (2020±30BP).
Na de late ijzertijd of eventueel de vroeg Romeinse tijd zijn er tot in de gevorderde vroege
middeleeuwen geen menselijke activiteiten zichtbaar in de

14

C-dateringen. Vanaf de vroege

middeleeuwen lijkt er tot en met de late middeleeuwen continu sprake van menselijke
aanwezigheid. Het gaat om EDRH2-M8 (1210±30BP), EDRH2-M11 (1210±30BP), EDRH2-M35
(1190±30BP), EDRH2-M34 (1090±30BP), EDRH5-M65 (1080±30BP), EDRH2-M33 985±30BP),
EDRH2-M29 965±30BP), EDRH2-M25 (905±30BP), EDRH5-M34 (880±30BP), EDRH5-M38
(880±30BP) en EDRH5-M74 (270±30BP). Gekalibreerd gaat het bij een zekerheidsmarge van 95%
om de periode tussen 695 en 1799 na Chr. Het resultaat van EDRH5-M74 in de periode tussen de
zestiende en de negentiende eeuw is opvallend, aangezien deze periode geheel afwezig is in het
vondstmateriaal. Vermoedelijk is hier sprake van jong materiaal dat als gevolg van bioturbatie in
een ouder spoor terecht is gekomen.
Voor de bewoningsfasen in de middeleeuwen zijn buiten de

14

C-dateringen eveneens verschillende

dendrochronologische dateringen beschikbaar. Het gaat om EDRH2-M49 (S475), EDRH2-M51
(S488), EDRH4-M39 (S488), EDRH5-M50 (S2046), EDRH5-M51 (S496) en EDRH5-M59 (S2770).
De afzonderlijke verslagen van het dendrochronologisch onderzoek zijn weergegeven in bijlage
2. Voor de meeste houtmonsters bleek het niet mogelijk om (bij benadering) de kapdatum te
bepalen. Een aantal monsters bevatte hiervoor te weinig jaarringen, daarnaast kon een aantal
monsters dat wel voldoende jaarringen bevatte niet worden gesynchroniseerd met de beschikbare
referentiecurves. Uiteindelijk zijn slechts twee dendrochronologische dateringen geslaagd. Dit
leverde voor EDRH2-M51 een kapdatum op tussen 1016 en 1032 en voor EDRH5-M59 een
kapdatum na 1110. Van de overige monsters is het, ondanks het feit dat er ruim voldoende

77

RAAP-RAPPORT 3379 - versie 23 juli 2019
Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven
uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3).

jaarringen aanwezig waren, niet gelukt om bij benadering een kapdatum te bepalen. Blijkbaar wijkt
het regionale groeipatroon teveel af van de beschikbare jaarringscurves.

7.2 Vondsten uit het neolithicum en sporen uit de brontijd
In het westelijke deel van het onderzoeksgebied zijn verspreid over een groot gebied losse
trechterbekerscherven, fragmenten (klok)bekeraardewerk en bewerkt vuursteen uit het laat
neolithicum gevonden. Het vondstmateriaal is afkomstig uit de prehistorische akkerlaag en
kan niet met zekerheid aan bewoningssporen worden toegeschreven. Wel zijn rondom de
aardewerkfragmenten sporen opgetekend die opvielen vanwege de veel lichter gekleurde vulling
ten opzichte van de sporen uit de ijzertijd. Bij deze sporen is tijdens het veldwerk opgemerkt dat
het vermoedelijk om aanzienlijk oudere sporen zou kunnen gaan. Aangezien er geen neolithisch
aardewerk uit grondsporen afkomstig is, kan niet worden vastgesteld of het hierbij daadwerkelijk
gaat om sporen uit die periode.
Als wordt gekeken naar de verspreiding en aantallen van het aardewerk uit het neolithicum
valt op dat de vondsten met name in de zuidwestelijke helft van het onderzoeksgebied zijn
gedaan, maar dat eigenlijk nergens sprake is van duidelijke concentraties (figuur 7.3). Op basis
van de verspreiding lijkt het waarschijnlijk dat de westelijke helft van het onderzoeksgebied
in het neolithicum in gebruik was als akker en gaat het niet om bewoning ter plaatse. In een
nederzettingscontext zouden de vondsten minder sterk verspreid zijn en meer clusteren,
bovendien ontbreken vondstconcentraties en grondsporen die overtuigend in deze periode
geplaatst kunnen worden; alle vondsten zijn aangetroffen in een prehistorische akkerlaag.
Overtuigende bewoningssporen uit het neolithicum ontbreken tot nu toe vrijwel geheel in Ede,
al tonen diverse losse vondsten en vooral de vele grafheuvels in de gemeente dat in deze
periode op verschillende plaatsen bewoning moet hebben plaatsgevonden. Zo zijn in Ede –
Veldhuizen scherven van klokbeker- en potbekeraardewerk en een ovaal gevormde configuratie
van paalsporen met een vermoedelijke neolithische ouderdom gevonden. 134 Overtuigende
gebouwplattegronden ontbreken nog geheel.
Aan de bronstijd kunnen wel met zekerheid bewoningssporen worden toegeschreven, maar
het is in sommige gevallen lastig om hier de precieze aard van vast te stellen (figuur 7.4). Het
gaat om een silokuil en een crematiegraf uit de midden-bronstijd in het oostelijke deel van het
onderzoeksgebied en een cluster sporen uit de late bronstijd in het westelijke deel. Deze sporen
horen waarschijnlijk bij één of meerdere erven die zijn gelegen in het centrale deel van het
onderzoeksgebied waar geen onderzoek heeft plaatsgevonden.
Ten westen van de middeleeuwse erven langs de Diedenweg is, tegen de westelijke grens van het
onderzochte gebied, een silokuil gevonden (S369). (figuur 7.5). Het gaat om een ovale kuil met
een doorsnede van ruim 1,5 meter en een resterende diepte van 70 cm. In de coupe is te zien dat
de kuil vrij rechte wanden en een vlakke bodem heeft. Op de bodem was een houtskoolrijke laag

134

Taayke, Peen, Van der Harst-Van Domburg & Vos, 2012: 57.
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Figuur 7.3. Verspreiding van het vondstmateriaal uit het laat neolithicum.

aanwezig waarin zich naast fragmenten aardewerk eveneens verbrande fragmenten natuursteen
(breuksteen) bevonden. Meerdere vullingslagen bevatten scherven van dezelfde potten, wat
betekent dat de kuil – nadat hij als voorraadkuil uit gebruik was genomen – waarschijnlijk binnen
korte tijd laagsgewijs opgevuld is geraakt. Silokuilen worden over het algemeen gezien als
kuilen die werden gebruikt voor de ondergrondse opslag van gewassen. Bij goed afgesloten
silo’s ontstond door het ‘ademen’ van het graan, waarbij koolstofdioxide wordt uitgestoten,
een zuurstofarme omgeving. Deze zuurstofarme omstandigheden zorgen dat het graan de niet
ontkiemt, waardoor het lang kan worden opgeslagen. 135
Bij hergebruik werden de silo’s eerst door middel van vuur ontsmet. Hiermee kon worden
voorkomen dat het graan in de kuilen werd aangetast door schimmels of bacteriën. In dit type

135

Hermsen & Haverman, 2009: 30.
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Figuur 7.4. Overzicht van de sporen en vondsten uit de bronstijd.

kuilen wordt dan ook bijna altijd houtskool aangetroffen. 136 Ook in de silokuil in Park Reehorst is
onderin de kuil een houtskoolrijke laag zichtbaar.
Het aardewerk uit silokuil S 369 dateert op basis van het baksel en versiering uit de gevorderde
fase van de midden bronstijd, de periode tussen circa 1600 en 1100 voor Chr. 137 Een fragment
houtskool uit de kuil is gedateerd door middel van

14

C-ouderdomsbepaling. Het resultaat daarvan

geeft gekalibreerd een datering tussen 1611 en 1439 voor Chr. In een grondmonster uit het spoor
zijn geen botanische resten aangetroffen, zodat niet kan worden vastgesteld welke gewassen in de
silokuil werden opgeslagen.

136

Hermsen & Haverman, 2009: 30.

137

Zie o.a. Arnoldussen, 2008: 177-178.
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Figuur 7.5. Doorsnede van silokuil S369 tijdens het couperen.

In het oostelijke deel van WP 28 is tussen twee huisplattegronden uit de late ijzertijd een opvallend
min of meer rechthoekig gevormd cluster kuilen en paalkuilen aanwezig, waarin aanzienlijk ouder
aardewerk is gevonden dan in de andere spoorclusters (figuur 7.6). Vermoedelijk is hier een erf
uit de midden of late bronstijd aangesneden. Het cluster heeft afmetingen van globaal 16 x 8 m,
maar strekt zich waarschijnlijk in het oostelijke deel tot buiten het onderzoeksgebied uit. De sporen
binnen het cluster betreffen zowel kuilen als paalkuilen die sterk van elkaar verschillen in vorm,
omvang en resterende diepte.
Globaal in het midden van het spoorcluster bevinden zich twee evenwijdige rijen paalsporen. De
afstand tussen deze rijen bedraagt globaal 2,5 m. Het kan hier gaan om de binnenconstructie van
een huisplattegrond uit de midden bronstijd. Omdat beide rijen vrij slecht geconserveerd zijn, is
deze interpretatie niet zeker.
Uit kuil S1124 is een vrij grote hoeveelheid vondsten afkomstig. Uit de vondsten kon één complete
pot worden gereconstrueerd, een tweede pot is voor een groot gedeelte bewaard gebleven (figuur
7.7). Uit deze kuil is een fragment houtskool gedateerd door middel van

14

C-analyse. Het resultaat

daarvan komt gekalibreerd (2 sigma) uit tussen 1401 en 1226 voor Chr. Deze kuil dateert dus
eveneens uit de midden bronstijd, maar is wel aanzienlijk jonger dan de hierboven genoemde
silokuil.
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Figuur 7.6. Detail van het sporencluster uit de midden-bronstijd in WP28.

Vergelijkbare kuilenclusters zijn onder andere gevonden in Twello – De Schaker en in RhenenRemmerden. 138 In Rhenen Remmerden is een vergelijkbaar kuilencluster gevonden waarbij in
eerste instantie werd gedacht aan een huisplattegrond met inpandige kuilen. Nader onderzoek
leerde dat het als gevolg van het ontbreken van duidelijke constructieve elementen vermoedelijk
gaat om een speciale activiteitenzone, gelegen op enige afstand van een erf. 139
In Twello is een rechthoekig gevormd kuilencluster gevonden dat geheel binnen een
huisplattegrond is gelegen. Hier wordt geconcludeerd dat het gaat om inpandige kuilen. 140 Op basis

138

Meurkens, 2014; Van Hoof & Meurkens, 2008.

139

Van Hoof & Meurkens, 2008: 91.

140

Meurkens, 2014: 127.
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Figuur 7.7. Coupe over kuil S 1124 met daarin een groot deel van een aardewerken pot die op zijn zij in de kuil
is gedeponeerd.

van de vorm van de kuilen en de aanwezigheid van twee rijen paalkuilen binnen dit cluster lijkt het
ook in Ede te gaan om een kuilencluster binnen een huisplattegrond.
Op basis van de sporen en vondsten is het de verwachting dat in de directe omgeving van de
sporen een erf uit de bronstijd aanwezig is. Zowel de silokuil als het vondstrijke kuilencluster
zullen zich in de buurt van een huis bevinden. Helaas is het deel van het onderzoeksgebied tussen
de silokuil en de vondstrijke kuilen tijdens een sanering tot op grote diepte verstoord. 141

7.3 Een grafveld uit de midden tot late ijzertijd
Door Ivo Hermsen & Eric Norde

7.3.1 Beschrijving van het grafveld
Ten noorden van en tussen de sporenclusters van het middeleeuwse erf 1 is een crematiegrafveld
aangesneden, bestaande uit acht crematiegraven en een grafmonument. Met uitzondering van
S526, S527 en S528, die in een groepje dicht bij elkaar aangetroffen zijn, liggen de graven los
verspreid over een uitgestrekt gebied van circa 80 bij 55 m (figuur 7.8).
De hoeveelheid bot in de sporen varieert sterk. Vier graven bevatten tien gram of minder,

141

Tijdens de tweede ondrzoeksfase werd de grond onder het voormalige kantinegebouw gesaneerd. Hierbij is waarneomen dat de ondergrond tot
ongeveer twee m -Mv werd vergraven.
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Figuur 7.8. Overzicht van de aangetroffen graven en grafstructuur (in rood). Later middeleeuwse sporen zijn in
lichtgrijs weergegeven.

de overige gaven bevatten 76 tot 1022 gram verbrand bot. Bij sporen met slechts een kleine
hoeveelheid kan wellicht getwijfeld worden aan een interpretatie als graf. Het zou bijvoorbeeld
ook kunnen gaan om afvalkuilen waarin de resten van de brandstapel zijn begraven. 142 De
aanwezigheid van een kleine hoeveelheid verbrande botresten kan echter ook passen in het
grafritueel in de tweede helft van de ijzertijd. In de loop van de ijzertijd neemt namelijk het gebruik
om zorgvuldig de crematieresten uit de brandstapelresten te verzamelen steeds verder af. 143 Om
die reden is ervoor gekozen om alle kuilen waarin met zekerheid de aanwezigheid van verbrand
menselijk bot kon worden aangetoond als graf te interpreteren.

142

Van Beek, 2009: 4.

143

Norde, 2018: 125.
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Tijdens de uitwerking is de inhoud van alle grafkuilen gezeefd, waarna het residu is gesplist in
verbrand bot, houtskool, aardewerk en metaal. De botresten zijn gedetermineerd door een fysisch
antropoloog en vervolgens gedateerd door middel van een

14

C-ouderdomsbepaling. 144 Van het

houtskool uit de graven is de houtsoort vastgesteld. Verder is het handgevormde aardewerk per
graf gedetermineerd, waarna alle gegevens per graf zijn samengevoegd. In de volgende paragrafen
wordt eerst ingegaan op de voorkomende graftypen, vervolgens worden de afzonderlijke graven
beschreven. Hierin worden per graf de gegevens van de verschillende specialistische onderzoeken
samengevat. Voor de volledige beschrijving van het specialistische onderzoek van het menselijk
botmateriaal en houtskool wordt verwezen naar paragrafen 8.6 en 8.8.

7.3.2 Graftypen
In de loop van de geschiedenis gingen nabestaanden op verschillende manieren met hun
overledenen om. In de ene periode bestond er een heersende voorkeur voor inhumatie
(lijkbegraving) en in de andere periode was juist crematie (lijkverbranding) gebruikelijk. In de
midden- en late ijzertijd waren in Oost-Nederland kleine grafvelden met een korte gebruiksduur
de norm. Hierin werden vaak in niet meer dan een tiental eenvoudige kuilen de brandstapelresten
bijgezet. 145 In deze graven werden over het algemeen weinig bijgiften meegegeven, bovendien
werden de graven vrijwel niet omgeven door een randstructuur. Dit staat in schril contrast met de
voorgaande periode, waarin de gecremeerde resten werden bijgezet in grote urnenvelden, met
soms honderden bijzettingen.
Bij het begrafenisritueel kan op verschillende wijzen zijn omgegaan met de gecremeerde resten
van de dode en met de brandresten van de brandstapel. 146 De botresten kunnen zorgvuldig uit
de brandstapelresten zijn verzameld en apart in een doek of een urn in een grafkuil zijn bijgezet,
maar kunnen ook minder zorgvuldig zijn verzameld en samen met de brandstapelresten in een
kuil zijn gedeponeerd. Door te kijken naar de manier waarop de nabestaanden zijn omgegaan
met de crematieresten kunnen verschillende graftypen worden onderscheiden. Een probleem bij
het bestuderen en vergelijken van de grafvelden in het studiegebied is de verschillende wijze van
beschrijven van de afzonderlijke graven en de daarbij gehanteerde terminologie.
Vanwege de sterke overeenkomsten van het grafveld in Ede met bijvoorbeeld grafvelden in
Noordrijn-Westfalen (D), is bij de beschrijving van de graven in Park Reehorst aangesloten bij
de in Duitsland gehanteerde graftypologie (figuur 7.9). 147 Hier worden de volgende graftypes
onderscheiden:
• A: Urngraf waarbij zorgvuldig uitgezochte crematieresten in een urn zijn bijgezet. De grafkuil is
opgevuld met schone grond;
• B: Leichenbrandnest / Knochenlager / beendernest, waarbij zorgvuldig uitgezochte crematieresten zijn bijgezet in een grafkuil; de kuil is opgevuld met schone grond;
144		

De absolute datering wordt in de lopende tekst omwille van de leesbaarheid van de tekst genoemd in jaren voor Chr. Alle dateringen betreffen
gekalibreerde ouderdommen met een zekerheid van 95%.

145		

Van Beek, 2006: 63; Van Beek, 2009: 439.

146

Hiddink, 2003: 112.

147

cf. Berenger et al., 2015: 200.
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Figuur 7.9. Schematische weergave van de verschillende graftypen. Naar: Berenger et al., 2015: 200.

• C: Brandschüttungsgrab, waarbij zorgvuldig uitgezochte crematieresten in een urn of in
een organisch omhulsel worden bijgezet, maar waarbij de grafkuil wordt opgevuld met
brandstapelresten;
• D: Brandgrubengrab / brandrestengraf, waarbij slechts een willekeurig en beperkt deel van de
crematieresten samen met brandstapelresten in de grafkuil wordt bijgezet.
De graftypen in Park Reehorst zijn weergegeven In tabel 7.3. Op één graf na gaat het bij alle
graven om brandrestengraven. Graf 4 (S546) betreft een zogenaamd brandschüttungsgrab. In dit
spoor was echter niet uitsluitend de grafkuil opgevuld met brandresten, maar bleek eveneens een
handgevormde kom gevuld te zijn met brandresten. Vergelijkbare graven worden vooral in meer
oostelijk gelegen gebieden zoals Westfalen aangetroffen, maar ook een graf uit Brummen en uit
Doetinchem kan als een brandschüttungsgrab worden gezien.

7.3.3 Beschrijving van de graven en grafinhoud
De crematiegraven in Park Reehorst betreffen in alle gevallen zogenaamde brandrestengraven
(Brandgrubengräber) van het hierboven beschreven type D (figuur 7.10). Bij deze graven kan een
onderscheid worden gemaakt tussen graven met en graven zonder bijgiften. Drie graven bevatten
een bijgift in de vorm van een (al dan niet op de brandstapel meeverbrand) aardewerken potje.
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Tabel 7.3. Kenmerken van de crematiegraven.

In één geval (graf 4) is een aardewerken kom gebruik om een deel van de crematieresten in te
begraven. De hoeveelheid verbrande botresten verschilt aanzienlijk per graf. Het is dan ook niet
zeker of het bij alle sporen daadwerkelijk om graven gaat. Hierbij is het opvallend dat juist de
graven waarin meer dan 50 gram verbrand bot is aangetroffen ook een bijgift aanwezig was.
Het in de graven aangetroffen aardewerk kan worden onderverdeeld in drie groepen:
• aardewerk dat vermoedelijk in min of meer complete vorm in het graf is meegegeven zonder
van tevoren sterk verbrand te zijn geraakt (in graf S400 en S527). Deze potten zijn als bijgift,
vermoedelijk met voedsel of drank, in de grafkuil geplaatst;
• aardewerk dat voorafgaand aan de begraving dusdanig sterk en langdurig verhit is
geweest dat het geheel in scherven uiteen is gevallen, waarna een deel van de verbrande
aardewerkfragmenten samen met crematieresten en houtskool in de grafkuil is gedeponeerd
(in graf S526 en eventueel graf S528). Dit aardewerk is vermoedelijk op de brandstapel
meeverbrand;
• aardewerk dat voorafgaand aan de begraving intensief verhit is geweest en daardoor sterk is
aangetast, echter niet volledig uiteen is gevallen, waarna het als urn in de grafkuil is geplaatst
(in graf S546). Dit aardewerk heeft tijdens de crematie mogelijk naast de brandstapel gestaan.
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Figuur 7.10. Voorbeeld van een brandrestengraf (S400). Deze graven worden in het vlak gekenmerkt door een
sterke verspreiding van houtskool, mat daartussen fijne verbrande botresten.

Opvallend is dat de meeste potten uit de graven in een eerder stadium aantoonbaar (zoals blijkt
uit de aanwezigheid van sporen van lichte secundaire verbranding en/of verbrande aankoeksels)
als kookpot zijn gebruikt. Ook in het ceremonieel rondom de begrafenis kunnen zij als zodanig
dienst hebben gedaan en bijvoorbeeld een vers bereide ‘dodenmaaltijd’ hebben bevat. In de
graven zijn geen resten aangetroffen van aardewerkvormen zoals schalen, kleine kommen of
bekers die bij uitstek geschikt waren voor het opdienen en consumeren van voedsel en drank. In
dit opzicht lijkt er bij het crematiegrafveld in Ede-Reehorst een bewuste keuze te zijn gemaakt
aangaande het gebruik en meegeven van bepaald aardewerk bij het afscheidsritueel.
Zoals eerder gesignaleerd door Taayke et al., is het referentiekader waarop in Ede en
aangrenzende delen van de Gelderse Vallei en de Veluwe teruggevallen kan worden bij het
determineren en dateren van aardewerk uit de ijzertijd (en feitelijk ook het begin van de Romeinse
tijd), heel beperkt. Dit hangt in belangrijke mate samen met de omstandigheid dat uit deze regio
tot nu toe nog nauwelijks gesloten vondstcomplexen met een (betrouwbare) absolute
dendrochronologische datering zijn gepubliceerd.

148

14

C- of

In het bijzonder geldt dit voor de tweede helft

van de ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd. De absolute dateringen van de graven uit Ede-Reehorst
kunnen bij toekomstig archeologisch onderzoek in Ede en omgeving ijkpunten vormen bij het
dateren van aardewerk uit deze periode.

148

Taayke et al., 2012: 260-261.
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In het onderstaande wordt in meer detail ingegaan op de individuele graven (figuur 7.10). Hierbij
wordt, voor zover bepaald kon worden, ingegaan op de leeftijd en geslacht van de bijgezette
persoon, de op de brandstapel gebruikte houtsoort en eventuele bijgiften. 149 Verbrand dierlijk bot is
in geen van de graven vastgesteld.
Graf 1 (S220)
Het eerste graf is aangetroffen tussen de sporen op het middeleeuwse erf en bestond uit een
vrij diffuus, gevlekt ovaal restant van een spoor (ca. 75 bij 30 cm) waarin vooral veel houtskool
zichtbaar was. In de coupe was slechts een restant van de oorspronkelijke grafkuil zichtbaar met
een diepte van nog ongeveer 3 cm. Het spoor heeft slechts 1 gr verbrand bot opgeleverd. Dit
is afkomstig van een persoon met een minimale leeftijd van vijf jaar. In het restant van het graf
zijn geen aanwijzingen voor bijgiften gevonden. Uit de houtsoortbepaling is gebleken dat op de
brandstapel zowel eik als es als brandstof gebruikt zijn. Een

14

C-datering van het botmateriaal is

niet geslaagd.
Graf 2 (S376)
Dit betreft ook een slecht geconserveerd graf waarvan slechts de onderste 8 cm van de
oorspronkelijke, ronde grafkuil met een diameter van circa 85 cm bewaard is gebleven. In de
vulling van het spoor was nog 5 gram aan menselijke botresten aanwezig. Van de bijgezette dode
kon een minimale leeftijd van 10 jaar worden vastgesteld. Er zijn geen aanwijzingen voor bijgiften
gevonden. De fragmenten houtskool die in het graf zijn gevonden waren te klein om de houtsoort
vast te kunnen stellen. Een

14

C-ouderdomsbepaling van het menselijk bot plaatst dit graf opvallend

genoeg in de midden bronstijd B (1517-1414 voor Chr.). Het hoort dus duidelijk niet bij het grafveld
uit de ijzertijd.
Graf 3 (S400)
Dit graf manifesteerde zich als een sterk gevlekte, ovale kuil met een doorsnee van ruim 1 m. De
kuil had nog een resterende diepte van 16 cm en was opgevuld met brandresten. Uit het fysisch
antropologisch onderzoek is duidelijk geworden dat in het graf de resten van een persoon met een
leeftijd tussen 20 en 40 jaar zijn bijgezet. Het was niet mogelijk om aan de hand van de botresten
het geslacht vast te stellen.
Tegen de noordelijke rand van de grafkuil is een kleine pot van handgevormd aardewerk gevonden
(V429). De pot was sterk gefragmenteerd, maar nog wel in situ aanwezig (figuur 7.11). De
opgegraven 28 scherven hebben een totaal gewicht van 542 gr en vormen samen ruim de helft van
de pot in zijn originele omvang. Omdat de bovenkant van het graf verstoord was, kon in het veld
niet worden vastgesteld of de pot – al dan niet met inhoud –intact in de grafkuil is geplaatst of al
voor of tijdens het deponeren in stukken is beland en slechts ten dele in de kuil is gedeponeerd.
De bodem is compleet aangetroffen. Van het bovenste gedeelte – in het bijzonder van de randzone
– resteert minder. Toch zijn voldoende fragmenten aanwezig voor een reconstructie van de

149

In de beschrijving worden de resultaten van het fysisch antropologisch onderzoek samengevat. Het gehele onderzoek naar menselijk botmateriaal
is weergegeven in hoofdstuk 9.
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Figuur 7.11. Handgevormde pot V429, in situ in het graf.

Figuur 7.12. Reconstructietekening van handgevormde pot V429.
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potvorm (figuur 7.12). Het gaat om een pot met een conische buik die ruim boven het midden via een
bolling overgaat in een rechte schouder en vervolgens in een korte, verticaal gerichte hals met een
licht naar buiten geknepen, afgerond uiteinde. De randdiam bedraagt 15 cm, de hoogte 14,5 cm en
het volume ruim 1,5 liter. Het buitenoppervlak is volledig polijst, de binnenzijde iets slordiger, matig
glad afgewerkt. De magering bestaat uit potgruis. Oorspronkelijk is dit aardewerk in een zuurstofarm
milieu volledig reducerend gebakken. Door blootstelling aan vuur is de donkerbruingrijze kleur aan
de buitenzijde plaatselijk lichter geworden. Op zowel het buiten- als binnenoppervlak zijn vlekken
met verbrand organisch residu aanwezig, die erop wijzen dat de pot enige tijd als kookpot in gebruik
is geweest. De pot kan worden geclassificeerd als een representant van Oss-Ussen vormtype
55a. 150 Deze algemeen voorkomende potvorm is, vaak voorzien van potgruismagering, een lange
periode in gebruik geweest, gedurende de hele ijzertijd tot ver in de Romeinse tijd. 151 Op basis van de
14C-ouderdomsbepaling wordt het graf gedateerd tussen 370 en 196 voor Chr., in de tweede helft
van de midden-ijzertijd of het begin van de late ijzertijd.
Uit de houtsoortbepaling van het houtskool is gebleken dat op de brandstapel zowel eik als els zijn
gebruikt.
Graf 4 (S546)
Graf 4 is aangetroffen tegen de oostelijke putwand van WP3. De ovale kuil met een maximale
diameter van 90 cm had nog een diepte van 34 cm. Een groot gedeelte van de grafkuil werd
ingenomen door een grotendeels complete, handgevormde kom, waarin een deel van de
brandstapelresten was bijgezet. Opvallend is dat deze resten zowel in de kuilvulling als in de kom
zijn bijgezet.
De met brandresten gevulde kom was rechtstandig en centraal in de kuil geplaatst (M27). Hij
was, afgezien van de bovenzijde, vrijwel compleet aanwezig. De bovenzijde is deels verdwenen
als gevolg van latere bodemverstoringen zoals agrarische landbewerking. Uit de 33 geborgen
fragmenten met een totaalgewicht van 1705 gr laat zich de complete vorm van het aardewerk
afleiden. Het gaat om een volledig matig grof besmeten kom van het vormtype Oss-Ussen 52,
die boven de korte steile schouder een kort verticaal halsje bezit (figuur 7.13). 152 De bovenzijde
van de rand met een diam van 32 cm is versierd met vrij grove, diepe vingertopindrukken. De
hoogte van de kom bedraagt circa 17 cm, het volume 7 à 7,5 liter. Als mageringsmateriaal heeft
de pottenbakker potgruis aan de klei toegevoegd. Op de breukvlakken vertoont dit aardewerk
een opvallend schilferige structuur. Voorafgaand aan de depositie moet de kom langere tijd in of
langs een vuur – mogelijk de brandstapel – hebben gelegen, waardoor de binnen- en buitenzijde
een lichter beige-oranje oppervlak heeft gekregen en op veel plaatsen gescheurd is. Omdat bijna
alle breukvlakken van de scherven onverbrand zijn en een vers breukpatroon vertonen, heeft de
verhitting er klaarblijkelijk niet toe geleid dat de kom grotendeels is gebarsten, zodat hij nog kon
worden ingezet als container van brandstapel- en verbrande botresten in het graf.

150

Van den Broeke, 2012: 71-74 en fig. 3.20.

151

Taayke et al., 2012: 261-262.

152

Van den Broeke, 2012: 69-71 en fig. 3.18.
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Figuur 7.13. Pot Oss-Ussen 52 uit graf 4.

Kommen van het vormtype Oss-Ussen 52 treden frequent op in de IJzertijd en Romeinse tijd.
Gedurende de tweede helft van de vroege ijzertijd en de eerste helft van de midden-ijzertijd
lijken zij tijdelijk in populariteit te hebben ingeboet. Varianten met een oppervlak dat volledig
tot aan de rand besmeten is, zoals het exemplaar uit graf S546, worden op vindplaatsen uit de
Romeinse tijd niet meer aangetroffen. Ook versiering in de hoedanigheid van vingertopindrukken
op de bovenzijde van de rand komt bij dit soort kommen in de Romeinse tijd nauwelijks meer
voor. Op basis van deze chronologische kenmerken kan de kom uit graf S 546 in de midden- of
late ijzertijd worden geplaatst en wel in het bijzonder waarschijnlijk in de periode van de vierde
t/m eerste eeuw voor Chr. Deze typologische datering komt overeen met het resultaat van een
14

C-ouderdomsbepaling van verbrand bot uit de kom. Deze plaatst het graf tussen 396 en 208 voor

Chr., dus in de tweede helft van de midden-ijzertijd of het begin van de late ijzertijd.
Uit de houtsoortbepaling van houtskool is gebleken dat op de brandstapel eik als brandstof is
gebruikt. Opvallend is de aanwezigheid van hulst tussen de houtskoolresten. Op de mogelijke
functie van hulst wordt verder ingegaan in hoofdstuk 11.
Graf 5 (S578)
Het vijfde graf maakt deel uit van een cluster van drie graven. De min of meer ronde grafkuil had
een diameter van 1 m en een resterende diepte van 18 cm. In de kuilvulling was voornamelijk
houtskool aanwezig en slechts 2 gr botresten. Deze zijn afkomstig van een kind met een
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leeftijd tussen 2 en 6 jaar. In het spoor zijn geen aanwijzingen voor bijgiften gevonden. De
houtskoolanalyse heeft uitsluitend eik opgeleverd. Op basis van een

14

C-ouderdomsbepaling aan

gecremeerd bot dateert het graf uit de periode tussen 380 en 194 voor Chr., dus in de tweede helft
van de midden-ijzertijd of in het begin van de late ijzertijd.
Graf 6 (S527)
De grafkuil was ovaal van vorm en had een doorsnee van 1,1 m en een diepte van 26 cm.
Het midden van de kuil werd doorsneden door een kabelsleuf. In de kern van de kuil lag een
concentratie houtskool en verbrand bot; de buitenvulling bevatte ook verbrandingsresten, maar
oogde aanzienlijk schoner. Uit de analyse van de botresten blijkt dat in het graf een persoon met
een leeftijd tussen 20 en 30 jaar is bijgezet.
In het graf zijn in totaal 116 scherven met een gezamenlijk gewicht van 1087 gr aangetroffen
(V263). Eén wandfragment met potgruismagering, een relatief grote wanddikte van 12 mm en
een grof besmeten oppervlak, waarop verbrande aankoeksels aanwezig zijn, is afkomstig van
een grote kookpot. Dit fragment is los in de kuilvulling aangetroffen. Gezien het forse formaat
en de nauwelijks verweerde toestand van deze scherf, is de kans groot dat dit stuk tegelijk in
de kuil is terecht gekomen met alle overige scherven, die van een andere pot afkomstig zijn.
Tegen de noordelijke rand van de kuil was een groot deel van nog een (sterk gefragmenteerde)
handgevormde pot aanwezig (figuur 7.14). De pot is incompleet, alleen de bodem is volledig
bewaard gebleven. Van het buik- en schoudergedeelte is ongeveer de helft teruggevonden. Van
het bovenste deel slechts een klein randfragment. Er bestaat een reële mogelijkheid dat deze pot

Figuur 7.14. Sterk gefragmenteerde handgevormde pot, in situ in de grafkuil.
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compleet in de grafkuil is gedeponeerd, waarna formatieprocessen er voor hebben gezorgd dat
(vooral de bovenste helft van) de pot sterk beschadigd is geraakt en delen ervan zijn verdwenen.
Anders dan het aardewerk uit graf S526, is dat uit graf S527 niet volledig secundair verbrand tot op
de breuken, wat impliceert dat deze pot niet op de brandstapel heeft gelegen of anderszins door
een intense inwerking van vuur is gebarsten. Uit de aangetroffen scherven kan de oorspronkelijke
vorm van de pot worden gereconstrueerd (figuur 7.15).
Het is een hoog model, relatief nauwmondige pot met een vloeiende overgang van de buik naar de
bolle schouder, die via een kromming overgaat in een naar buiten gerichte, 2,5 cm lange hals. De
afgeronde, onverdikte rand heeft een diameter van 16 cm. De vlakke bodemplaat is licht van de
buikwand afgezet. In gereconstrueerde vorm bedraagt de hoogte van de pot 19 cm en het volume
ruim 3 liter. Het gehele potoppervlak is glad afgewerkt, maar door verwering en vermoedelijk ook door
het gebruik als kookpot – waardoor vooral het oppervlak iets lichter beige lijkt te zijn gekleurd en wat
verbrande aankoeksels bevat – ruwer geworden. In de kern is het aardewerk door een onvolledig
oxiderend bakproces grijs gereduceerd. Als mageringsmateriaal is potgruis aan de klei toegevoegd.

Figuur 7.15. Reconstructie van de oorspronkelijke potvorm uit graf 6.
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Deze pot bezit wat betreft zijn vorm een treffende parallel in Taayke’s potvorm Westergo type
Ge5a, zij het dat bij onderhavig exemplaar niet het voor het Noord-Nederlandse aardewerk
karakteristieke paar oren tussen de rand en schouder is aangebracht of kon worden vastgesteld. 153
In Midden- en Oost-Nederland zijn oren op dit soort nauwmondige potten wel vaker afwezig, wat
beschouwd kan worden als een aanpassing van dit soort, op noordelijke leest geschoeide potten
aan de lokale functionele behoeften en noodzakelijkheden, bijvoorbeeld om het aardewerk op
een bepaalde manier af te kunnen dekken en al dan niet over grotere afstanden met de inhoud
erin te kunnen vervoeren. Potten van Westergo type Ge5a worden in Friesland gedateerd tussen
200 voor Chr. en 100 na Chr. Gezien het voorkomen van de eerder genoemde typische besmeten
ijzertijdscherf in het graf is een datering vóór het begin van de jaartelling aannemelijk. De
14

C-datering van de crematieresten uit dit spoor tussen 371 en 199 voor Chr., is wat ouder dan op

basis van het aardewerk zou kunnen worden aangenomen. Dit onderstreept des temeer het belang
van het opstellen van een goede regionale aardewerktypologie.
Uit de houtsoortbepaling van houtskool is gebleken dat op de brandstapel eik als brandstof is
gebruikt. Daarnaast zijn verschillende fragmenten hulst aangetroffen.
Graf 7 (S528)
Het meest oostelijke graf was ovaal van vorm en had een doorsnee van 70 cm. De diepte van de
kuil bedroeg nog 24 cm. De kuilvulling bestond uit hoofdzakelijk brandstapelresten waarbinnen nog
7 gr verbrand bot aanwezig was. Het bot is afkomstig van een volwassen persoon met een leeftijd
tussen 20 en 40 jaar.
Tussen de brandstapelresten is een fragment van een verbrande, met parallelle groeven/strepen
versierde, bronzen arm- of beenring gevonden (V261). Een ander fragment (V383), vermoedelijk
van dezelfde ring, is in de nabijheid van graf 7 in de basis van het plaggendek aangetroffen. De
versierde ring die ongetwijfeld uit meer zuidelijk gelegen streken stamt, vertoont overeenkomsten
met Knotenringen van de Hunsrück-Eifel-Kultur (HEK) uit de midden-ijzertijd (zie § 8.4.2).
Verder zijn uit de vulling van de grafkuil zeven kleine fragmenten aardewerk met een totaal gewicht
van minder dan 7 gr geborgen. 154 Twee onverbrande, witkleurige scherven zijn afkomstig van een
stuk Badorf- of vroeg Pingsdorf-aardewerk uit de middeleeuwen (circa achtste-tiende eeuw na
Chr.). Dit materiaal moet vrijwel zeker als intrusie worden beschouwd. De overige scherven zijn
afkomstig van handgevormd aardewerk, dat zowel aan het oppervlak als op de breukvlakken
secundair sterk verbrand lijkt te zijn. De fragmenten hebben toebehoord aan een of meerdere
potten met een glad tot ruw oppervlak waarvan de vorm door de sterke mate van fragmentatie
en het ontbreken van diagnostische, morfologische kenmerken niet bepaald kan worden. Hun
relatie tot het grafritueel staat evenmin vast. Het is niet uit te sluiten dat ook (enkele van) deze
scherven pas later bij toeval als opspit in het spoor zijn beland. Als mageringsbestanddelen zijn in
de scherven zowel plantaardige componenten als fijn zand te herkennen. Plantaardige magering
is kenmerkend voor de late ijzertijd en de Romeinse tijd, wat kan impliceren dat graf S 528 uit
een van deze twee tijdvakken dateert (zie verder onder graf 8). De aanwezigheid in dit spoor van

153

Taayke, 1996: Teil I, 133-136, Abb. 17.

154

V430.
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enkele brokjes verbrande leem die sterke gelijkenis vertonen met die in graf S526 (zie verder
7.2.5), kan als een aanvullende indicatie worden beschouwd dat beide sporen uit globaal dezelfde
periode dateren. Op basis van de

14

C-ouderdomsbepaling dateert het graf uit de periode tussen

371 en 199 voor Chr.
Ook in dit graf is tijdens de houtskoolanalyse het gebruik van eik en hulst geconstateerd.
Graf 8 (S526)
Dit graf is al tijdens het proefsleuvenonderzoek aangesneden. Hierbij waren uit de top van het
spoor enkele botresten en fragmenten ijzer verzameld.
Tijdens onderhavige opgraving zijn in graf 8, een 26 cm diepe, ovale kuil met een omvang
van circa 70 bij 100 cm, 75 fragmenten aardewerk met een gezamenlijk gewicht van 1103 gr
aangetroffen (V411). De scherven zijn afkomstig van twee nagenoeg identieke handgevormde
potten. Van beide exemplaren zijn meerdere tientallen fragmenten gevonden, die samen circa een
vierde tot vijfde deel van de complete exemplaren vertegenwoordigen en die alle volledig – ook op
de breukvlakken – secundair (dat wil zeggen: na het aanvankelijke bakproces) sterk zijn verbrand.
Als gevolg van de verbranding zijn de meeste scherven vlekkerig oranje en lichtgrijs gekleurd en
is het oppervlak ruwer en soms iets zachter geworden. Aangenomen wordt dat deze potten tijdens
de crematie zijn meeverbrand op de brandstapel. Beide potten zijn te rekenen tot Oss-Ussen
vormtype 56a. 155 Zij bezitten een korte, licht naar buiten gebogen hals en een bol lichaam met de
grootste omvang ongeveer halverwege de rand en de bodem, waarvan de vlakke bodemplaat
licht van de potwand is afgezet. Dat het om de overblijfselen van twee verschillende exemplaren
gaat, kan eenduidig worden afgeleid uit het feit dat in graf S526 van beide potten meer dan de
helft van de monding is teruggevonden. De verschillen tussen de potten zijn subtiel. Het eerste
exemplaar (figuur 7.16: graf 8 V411-1) bezit in gereconstrueerde vorm een randdiam van 15,5 cm
en een hoogte van 15 cm, waarmee het volume ervan – evenals dat van het andere exemplaar
– kan worden berekend op ruim 2 liter. De 13 mm dikke bodemplaat loopt aan de onderzijde iets
schuin naar buiten. Het gehele oppervlak is ietwat hobbelig en matig ruw tot glad afgewerkt. Als
mageringsmateriaal is potgruis toegepast. Daarnaast bevat het baksel incidenteel plantaardige
inclusies. Op de bovenzijde van de rand zijn als versiering, onregelmatig verspreid, kleine, ondiepe
vingertopindrukken aangebracht. De tweede pot uit graf S526 heeft een iets bollere schouder, een
randdiam van 16,5 cm, een hoogte van 15 cm en een 15 mm dikke bodem, waarvan de buitenzijde
iets minder scherp is afgezet van de buikwand dan bij het eerste exemplaar (figuur 7.16: graf 8
V411-2). De magering van dit exemplaar verschilt van de andere pot door de aanwezigheid van
meer, in dit geval overduidelijk opzettelijk toegevoegd, plantaardig materiaal. Deze plantaardige
magering is gecombineerd met potgruis. Het potoppervlak is overwegend ruw en vertoont her en
der vingervegen. De bovenzijde van de rand is versierd met vingertopindrukken, die qua vorm,
grootte en diepte sterk lijken op de vingertopindrukken op het eerste exemplaar. Mogelijk zijn
beide potten door dezelfde persoon vervaardigd, gezien de fijnheid van de vingertopindrukjes
waarschijnlijk door een vrouw of kind. Op meerdere plaatsen op het oppervlak van de laatst
besproken pot zijn resten van verbrand aankoeksel aanwezig die aangeven dat dit vaatwerk,

155

Van den Broeke, 2012: 73-77 en fig. 3.22.
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Figuur 7.16. Twee handgevormde potten uit graf 8. Links: V411-1; rechts: V411-2.

voordat het in het graf belandde, als kookpot is gebruikt.
Aardewerk van het vormtype Oss-Ussen 56a wordt gedurende de hele IJzertijd en de VroegRomeinse tijd aangetroffen. Relatief lage, weinig zorgvuldig afgewerkte varianten met een
bodemplaat die duidelijk van de buikwand is afgezet en die zijn voorzien van indrukversiering op de
bovenkant van de rand, lijken hoofdzakelijk op te treden in de late ijzertijd tot in het begin van de
Romeinse tijd, van globaal de derde eeuw voor Chr. tot in de eerste eeuw na Chr. 156 In dit geval geeft
de plantaardige magering een aanvullende aanwijzing dat de datering van de twee potten uit graf
S526 in de late ijzertijd of de (Vroeg-)Romeinse tijd gezocht moet worden. 157 Deze datering wordt
echter niet geheel bevestigd door de 14C-datering van het verbrande bot uit graf 8, die uitkomt in de
periode tussen 359 en 97 voor Chr. (tabel 7.3). In de regio is al eerder op de vindplaats Kesteren-De
Woerd aardewerk met plantaardige magering aangetroffen dat in de midden-ijzertijd gedateerd kan
worden. 158 Dit duidt er op dat we er rekening mee dienen te houden dat het gebruik van organische
magering in de wijde omgeving van Ede al voor de late ijzertijd in zwang is geraakt. Voor graf 8 kan
derhalve een datering in de midden-ijzertijd niet uitgesloten worden.
Op één van de twee potten uit graf S 528 is op het buitenoppervlak en op een gedeelte van het
breukvlak vlakbij de rand ijzer vastgekit, waarvan het karakter duidelijk afwijkt van ijzerconcreties
die op natuurlijke wijze door bodemkundige processen worden gevormd en afgezet. Mogelijk geeft
de ijzeraanslag op het aardewerk een aanwijzing dat op de brandstapel een of meerdere ijzeren
voorwerpen zijn meeverbrand. De vondsten tijdens het proefsleuvenonderzoek bevestigen de
aanwezigheid van één of meerdere ijzeren voorwerpen in het graf.
Uit de houtskoolanalyse blijkt dat op de brandstapel gebruik is gemaakt van een combinatie van
eik en es.

156

Vergelijk o.a. Van den Broeke, 2012: 76 en fig. 3.22-8; Fermin, 2011: 45-52 en fig. 69, 72 en 76.

157

Taayke et al., 2012: 262.

158

Wiepking, 2001: 138.
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Tijdens het zeven van de kuilvulling zijn verder enkele tientallen kleine fragmenten bronsblik en
een ijzeren spijker/nagel gevonden (V411). Deze zijn te klein om nog iets te kunnen zeggen over
de oorspronkelijke vorm en functie van het object. In het voorgaande proefsleuvenonderzoek
waren al verschillende fragmenten van ijzeren objecten aangetroffen. Deze ijzeren objecten
konden niet nader worden gedetermineerd dan een smeedijzeren strip en delen van een tweede,
minder massief object. 159 Omdat het ijzer sterke sporen van verhitting vertoont, wordt aangenomen
dat het resten betreft van metalen voorwerpen die zijn meegegeven op de brandstapel.

7.3.4 Grafmonument (en)
Naast de crematiegraven is in WP3 het restant van een randstructuur van een graf aangetroffen
(S356). Het gaat om een afgerond rechthoekige, enigszins onregelmatig gevormde greppel met
een komvormige doorsnede en een diepte van 16 cm. Zowel in het noordoosten als in het westen
is de greppel onderbroken. De greppel heeft een doorsnede van 5,2 m aan de buitenzijde en 4,6
m aan de binnenzijde. Binnen de greppel is geen bijzetting aangetroffen. Omdat ook in het spoor
zelf geen vondsten zijn gedaan, is het niet mogelijk om de ouderdom te bepalen. Gezien de ligging
in de directe nabijheid van verschillende graven wordt uitgegaan van een datering in de middenof late ijzertijd. Het grafmonument toont een sterke gelijkenis met een kringgreppel die aan de
Herderweg in Apeldoorn is opgegraven. Ook hier ging het om een onregelmatig gevormde greppel
met een binnendiameter van 4,4 m. Op basis van de associatie met een gedateerd crematiegraf
wordt in Apeldoorn uitgegaan van een datering in de late ijzertijd of vroeg-Romeinse tijd. 160 Ook in
Oost-Nederland worden regelmatig randstructuren aangetroffen rond graven uit deze periode. 161
In het uiterste noorden van het onderzoeksgebied is een globaal noordwest – zuidoost
georiënteerde, rechthoekige greppelstructuur met een omvang van circa 17 bij 8,5 m aangetroffen
(S572, S573 en S574). De greppels waren in doorsnede komvormig en nog circa 7 cm diep. De
noordwestelijke zijde van de structuur is geheel open. In eerste instantie werd gedacht dat het ook
hier ging om een grafmonument. Omdat in de greppels geen vondsten zijn gedaan en ook binnen
het spoor geen bijzettingen zijn aangetroffen, is deze interpretatie onzeker. Grote rechthoekige
of vierkante randstructuren zijn echter in grafvelden uit de onderhavige periode geen geheel
onbekende verschijning. 162

7.3.5 Verbrande leem uit de graven
Tussen de fragmenten handgevormd aardewerk uit graf S526 zijn 17 licht- tot donkergrijze en
soms licht oranje verbrande brokjes leem of klei aangetroffen met een gezamenlijk gewicht
van 50 gr. De brokjes zijn niet van vaatwerk afkomstig (figuur 7.17). Soortgelijke leembrokjes
zijn tevens in graf S 528 (V430, vier fragmenten met een gewicht van 3 gr) en graf S 546 (M28,
tien fragmenten met een gewicht van 36 gr) aangetroffen. Het gaat om onregelmatig gevormde
brokken met bolle en holle kneedstructuren en deels afgeplatte zijden, waarin soms kantige of
cilindrische afdrukken zichtbaar zijn. De indrukken wijzen erop dat zich twijgjes of iets dergelijks
159

Hermsen, 2013: 19.

160

Norde, 2013: 62.

161

Van Beek, 2006.

162

Zie bijvoorbeeld Doetinchem-Connexxionterrein (Scholte Lubberink, 2010).
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Figuur 7.17. Overzicht van
verbrande leembrokjes,
afkomstig uit de graven.

in de klei of leem hebben bevonden. De oorspronkelijke dikte van de 1 tot 4 cm grote leembrokjes
varieert tussen 5 en meer dan 15 mm. Hoe zij in functioneel opzicht geduid moeten worden
en wat hun relatie is met het grafritueel, is moeilijk vast te stellen. Er bestaan verschillende
interpretatiemogelijkheden. Een paar dikke leembrokken met een platte zijde en houtindrukken
doen sterk denken aan huttenleem, gebruikt voor het bepleisteren van vlechtwerkwanden. Het is
denkbaar dat tijdens een crematie op de brandstapel oud bouwhout is meeverbrand waaraan nog
wat leem vastzat. De meeste fragmenten verbrande leem vertonen echter geringere diktes dan 10
à 15 mm en bovendien sterke afrondingen, die atypisch zijn voor huttenleem. Een andere optie is
dat sprake is van pottenbakkersafval, dat al dan niet bij toeval in de grafkuil is terecht gekomen.
In dat geval zou het gaan om verbrande klei waaraan geen magering is toegevoegd. Meer voor
de hand ligt dat deze leemfragmenten een specifieke functie hebben vervuld in het grafritueel.
Omdat tot nu toe in archeologisch Nederland nauwelijks aandacht is besteed aan het voorkomen
van verbrande leem in crematiegraven – die bij een vlotte beschouwing gemakkelijk kunnen
worden aangezien voor ‘normaal’ verbrand handgevormd aardewerk – is onbekend hoe vaak deze
eventueel ook elders in bepaalde perioden voorkomen en wat de precieze betekenis hiervan is.
Een van de weinige vindplaatsen waaruit vergelijkbare bewerkte leembrokjes zijn gepubliceerd,
is een klein crematiegrafveld uit de overgangsperiode van de Midden- naar de Late IJzertijd
(derde-tweede eeuw voor Chr.) in Wijchen-Bijsterhuizen. Daarvoor is geopperd dat zij deel kunnen
hebben uitgemaakt van dunne lagen klei of leem die zich op of aan de rand van de brandstapel
hebben bevonden, bijvoorbeeld als pleisterlaag op een (gedeelte van een) baar waarop de dode
lag toen hij of zij op de brandstapel werd gelegd. 163 Iets vergelijkbaars is ook voor de graven uit
Ede denkbaar.

163

Hermsen, 2011: 109-110 en fig. 3.77-3.78.

99

RAAP-RAPPORT 3379 - versie 23 juli 2019
Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven
uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3).

7.3.6 Interpretatie van het grafveld
De crematiegraven, acht in getal, zijn verspreid aangetroffen in een vrij smalle, zuidoostnoordwest gerichte strook met een omvang van circa 80 bij 55 m. Op één na kunnen ze gedateerd
worden in de tweede helft van de midden-ijzertijd of het begin van de late ijzertijd. Slechts één graf
is voorzien van een randstructuur in de vorm van een afgerond rechthoekige greppel. Binnen de
omgreppelde ruimte is geen bijzetting aangetroffen. Mogelijk is het grafveld oorspronkelijk groter
geweest of is een deel van de graven verdwenen door latere landbewerking. Aangezien noch in
het plaggendek, noch in de middeleeuwse sporen verbrande botfragmenten zijn aangetroffen,
wordt ervan uitgegaan dat het oorspronkelijke aantal graven niet veel hoger zal zijn geweest.
Aangezien grafvelden uit de tweede helft van de ijzertijd vrijwel nooit zijn voorzien van een fysieke
afscheiding, kan het oorspronkelijke oppervlak van het grafveld in Park Reehorst niet worden
vastgesteld. Als het grafveld wordt vergeleken met andere, gelijktijdige grafvelden op de OostNederlandse zandgronden blijkt het goed te passen binnen het algemene beeld dat we hebben
van het grafritueel in die periode. Over het algemeen gaat het om kleine tot zeer kleine grafvelden
waarbinnen niet meer dan tien graven zijn bijgezet. 164
Met uitzondering van graf 4 (een zogenaamd Brandschüttungsgrab) gaat het in alle gevallen
om brandrestengraven. De verbrande botresten van de overledene zijn samen met resten van
de brandstapel in een kuil bijgezet. De helft van de graven bevatte naast de resten van de
brandstapel ook fragmenten handgevormd aardewerk en in één geval ook kleine fragmenten
bronsblik. Het handgevormde aardewerk is ofwel als bijgift in de grafkuil geplaatst of is op de
brandstapel meegegeven, verbrand en samen met resten van de brandstapel in de grafkuil terecht
gekomen. Twee keer was er sprake van min of meer compleet vaatwerk dat als bijgift, mogelijk
gevuld met drank of voedsel, in de grafkuil is bijgezet. In één geval is een handgevormde kom
gebruikt om een deel van de brandstapelresten bij te zetten. Het aardewerk uit de graven bestond
uitsluitend uit (voormalige) kookpotten die een ‘tweede leven’ als bijgift werd gegund.
Door middel van het houtskoolonderzoek dat naar alle graven is uitgevoerd, is inzicht verkregen
in de op de brandstapel gebruikte houtsoorten. Om de dode te cremeren is in Park Reehorst
waarschijnlijk gebruik gemaakt van een bewuste selectie van eik, es en els. Het betreft
houtsoorten die lokaal voorhanden waren. Opvallend is de vondst van fragmenten hulst in de
helft van de graven. Hulst knettert luid en veroorzaakt flinke rook wanneer het wordt verbrand.
Het is niet ondenkbaar dat deze houtsoort om die redenen een speciale rol binnen het grafritueel
heeft gespeeld. 165 Bovendien is hulst een eeuwig groene soort, waaraan vaak een bijzondere
betekenis wordt toegekend. Het gebruik van eeuwig groene heesters is ook in graven buiten
Ede gedocumenteerd. Zo beschrijft Van der Sanden (2016) bijvoorbeeld het voorkomen van
jeneverbes tussen de crematieresten in de situla van Meppen uit de vroege ijzertijd. Hij wijst hierbij
op de symbolische betekenis van eeuwig groene soorten die wellicht in verband kunnen worden
gebracht met het eeuwige leven. 166 Dat bepaalde houtsoorten een bijzondere betekenis konden
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Van Beek, 2006: 63; Van Beek, 2009: 439.
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Van der Laan, 2018.

166

Van der Sanden, 2016: 120.
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hebben, valt af te leiden uit de passage van Tacitus in de Germania over de wijze van cremeren
door de Germanen. Hij beschrijft dat begrafenissen geen opsmuk hebben en dat de lichamen van
vooraanstaande mannen met bepaalde houtsoorten werden verbrand. 167
Een vreemde eend in de bijt betreft S376, een graf dat enigszins afzijdig lag van de andere
crematiegraven en is gedateerd in de midden-bronstijd B. Een periode waarin inhumatie de
meest toegepaste vorm van lijkbehandeling was. Desalniettemin zijn uit deze periode ook diverse
crematiegraven bekend. Crematie won aan populariteit in de midden-bronstijd A, maar in de
midden-bronstijd B kreeg lijkbegraving weer de overhand. In de late bronstijd werd het cremeren
van de overledene de norm. 168 Het crematiegraf uit de midden bronstijd maakt duidelijk dat dat de
lokale bevolking reeds eerder voor deze locatie heeft gekozen om zijn doden te begraven. Mogelijk
heeft in de buurt van het onderzoeksgebied zelfs een grafheuvel gelegen die diende als focuspunt
en in de nabijheid waarvan men in verschillende perioden zijn doden bijzette. Het graf uit Ede-Park
Reehorst levert, in combinatie van een vrijwel gelijktijdige datering van een nabijgelegen silokuil
(zie § 8.1.1), belangrijke informatie over het gebruik van het onderzoeksgebied in de bronstijd. Ook
onderstreept de datering van het spoor het belang om tijdens toekomstig onderzoek consequent
botmateriaal uit graven te laten dateren.

7.4 Een nederzetting uit de midden- en late ijzertijd
In het westelijke deel van het onderzoeksgebied zijn tijdens fase 2 en 3 resten gevonden van
een uitgestrekte nederzetting uit de ijzertijd (figuur 7.18). De sporen binnen deze nederzetting
zijn toe te wijzen aan minimaal achttien huisplattegronden, 50 spiekers en diverse hekwerken /
erfbegrenzingen. Bij de gebouwplattegronden wordt uitdrukkelijk een minimaal aantal genoemd,
aangezien er enkele sporenclusters zijn waarin geen betrouwbare gebouwplattegrond kon worden
herkend. Dat deze clusters wel gebouwen representeren lijkt evident.
Vrijwel alle erven zijn vrij kortstondig bewoond geweest en zijn bovendien in de meeste
gevallen niet overbouwd door latere gebouwen. De meeste gebouwplattegronden zijn dan ook
goed bewaard gebleven. Uitzondering geldt voor een erf in het uiterst zuidelijke deel van het
opgegraven gebied, waarop een nieuw huis gedeeltelijk over de sporen van een ouder huis is
gebouwd (structuur 88 en 89) en twee huizen langs de oostelijke grens van de nederzetting,
waarvan de sporen slecht bewaard zijn gebleven (structuur 97 en 99). De kortstondige
bewoning van de erven heeft overigens wel tot gevolg dat het als gevolg van het ontbreken van
oversnijdingen lastig is om een fasering aan te brengen in de bewoning van de nederzetting.
Op basis van zowel de 14C-ouderdomsbepalingen als van het vondstmateriaal vangt de bewoning
aan in de eerste helft van de late ijzertijd. Enkele koolstofdateringen wijzen op activiteiten in de
midden-ijzertijd (figuur 7.19), maar het aardewerk lijkt daadwerkelijke bewoning in deze periode uit
te sluiten. De piek van de bewoning ligt in de tweede helft van de late ijzertijd. Afgezien van huis
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Van Hal, 2011: 100.
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Lohof, 1991: 230.
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Figuur 7.19. Gekalibreerde 14C-dateringen van de huizen en vondstrijke kuilen die met de huizen zijn
geassocieerd. In dit overzicht zijn uitsluitend de betrouwbare resultaten afgebeeld. Evident te oude dateringen,
bijvoorbeeld een neolithische ouderdom van een spoor binnen de ijzertijd nederzetting, zijn hier buiten
beschouwing gelaten.

structuur 62, 74 en 88 dateren alle 14C-gedateerde huizen tussen 200 voor Chr. en het begin van de
jaartelling. Als de 14C-dateringen worden gecombineerd met de diagnostische kenmerken van het
aardewerk lijkt het aannemelijk dat de nederzetting rond het begin van de Romeinse tijd is verlaten.

7.4.1 Hoofdgebouwen
Zoals gezegd zijn in de westelijke helft van het onderzoeksgebied (delen van) achttien
hoofdgebouwen uit de late ijzertijd herkend. Omdat tot nu toe nog relatief weinig bekend is over
de ontwikkeling van de huizen in de ijzertijd op de Veluwe en in de Gelderse Vallei en er nog maar
weinig huisplattegronden nauwkjeurig gedateerd zijn, is tijdens het onderzoek een uitgebreid
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14

C-monsterprogramma uitgevoerd. Als de resultaten van deze dateringen worden gecombineerd

met de datering van het vondstmateriaal is het mogelijk om de verschillende soorten gebouwtypen
te dateren en een beeld te schetsen van de ontwikkelingsgeschiedenis van de nederzetting.

Een regionale gebouwbeschrijving
Over het algemeen wordt bij het beschrijven van huisplattegronden gebruik gemaakt van het
door Waterbolk opgestelde overzicht van gebouwplattegronden voor Noordoost Nederland 169
of de typologie die voor Oss-Ussen is opgesteld en veelal bruikbaar is voor Zuid-Nederland. 170
Een nadeel van het gebruik van dit soort regionale gebouwtypes is dat het benoemen van
een huisplattegrond, zoals bijvoorbeeld een type Dalen, een bepaalde geografische spreiding
impliceert en tegelijkertijd het huistype binnen een specifiek chronologisch kader plaatst. Hierbij
wordt geen rekening gehouden met regionale variatie, zoals bijvoorbeeld in Ede het geval is.
Een bepaald gebouwtype kan immers in een andere regio een afwijkende datering hebben.
Zoals De Vries (2017) ook al heeft vastgesteld doet de bestaande wijze waarop huizen worden
ondergebracht bij overkoepelende regionale gebouwtypes geen recht aan de werkelijkheid. Niet
alle huizen passen binnen de bestaande typologieën, en wanneer een huis wel past binnen een
specifiek type is er geen ruimte om specifieke bijzonderheden binnen dat type te beschrijven. 171
Verschillende studies hebben recentelijk duidelijk gemaakt dat de huizenbouwtraditie in Ede
en de Gelderse Vallei gedeeltelijk afwijkt van aangrenzende gebieden. 172 De huizenbouwtraditie
lijkt te zijn beïnvloed vanuit verschillende windstreken en maakt wellicht een eigen ontwikkeling
door. Om te komen tot een objectieve beschrijving van de gebouwen en recht te doen aan de
lokale ontwikkeling is voor Park Reehorst geprobeerd de structuren op basis van bouwkundige
kenmerken te ordenen en onderling te vergelijken en niet zozeer te kijken naar bekende huistypes
die zijn beschreven in andere delen van Nederland. Hierbij is gebruik gemaakt van de kenmerken
die in het synthetiserende onderzoek ‘Ede vol erven’ zijn onderscheiden, aangevuld met enkele
kenmerken die opvallen bij de plattegronden in Park Reehorst. 173 In bijlage 8 zijn alle bouwkundige
kenmerken van de hoofdgebouwen omschreven.
• 2- of (gedeeltelijk) 4 beukige plattegrond;
• Enkele- of dubbele wandpalen;
• Aanwezigheid van een prominente ingangspartij;
• Dubbele paalzetting (palenpaar) in het ingangsvak;
• Nokpaal in het ingangsvak;
• Palenparen aan de kopse kanten;
• Gebruik van zware of lichte middenstaanders en de plaatsing daarvan ten opzichte van de korte
wand;
• Aanwezigheid van buitenstaanders en de plaatsing daarvan ten opzichte van de wand.
169

Waterbolk, 2009.

170

Schinkel, 1998.
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De Vries, 2017: 187.
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Taayke et al., 2012; Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015.
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Taayke et al., 2012.
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Op basis van deze bouwkundige kenmerken kan een onderverdeling in gebouwtypes worden
gemaakt zoals weergeven in tabel 7.4. Ieder huis uit de ijzertijd is aan één van deze types
toegewezen. In het onderstaande zullen per gebouwtype de bijzonderheden worden besproken.
Type-lokaal

Type-regionaal

Structuurnummer

Datering gekalibreerd

A

Maanen

5, 15, 51, 71, 88, 89, 97

170 BC-20 AD; 162 BC-46 AD; 360-90 BC; 120
BC-60 AD

B

Dalen

10, 62, 72, 74

120 BC-60 AD; 370-160 BC; 210-50 BC; 200-40 BC

C

Variant Oss-Ussen 4a

37, 70

170 BC-10 AD

D

Colmschate / Oss-Ussen 5

91

gevorderde late ijzertijd

61, 63

110 BC-60 AD; 120 BC-50 AD

E
F

Onbekend

92

late ijzertijd

G

Onbekend

99

late ijzertijd

Tabel 7.4. In Park Reehorst onderscheiden gebouwtypen, de structuurnummers die aan de gebouwtypen zijn
toegeschreven en waar mogelijk de absolute datering.

Gebouwtype A
Het eerste en meest kenmerkende gebouwtype heeft een deels twee- en deels vierbeukige
opbouw (figuur 7.20). Het is overigens de vraag of er wel daadwerkelijk kan worden gesproken van
een vierbeukige huisplattegrond, waarbij daadwerkelijk alle palen binnen de kernconstructie een
dakdragende functie hebben gehad. Bestudering van de dieptediagrammen van de afzonderlijke
paalkuilen leert dat de middenstaanders aanzienlijk dieper zijn ingegraven dan de palen die aan
weerszijden daarvan zijn ingegraven. Er is eerder sprake van een variant van het type Dalen (zie
onderstaande beschrijving) waarbinnen extra sporen ten behoeve van een binnenconstructie,
bijvoorbeeld voor stalboxen, zijn geplaatst dan dat het gaat om een daadwerkelijk andere
bouwkundige constructie. Het is goed mogelijk dat in het veld als tweebeukige herkende
gebouwplattegronden oorspronkelijk van hetzelfde type zijn geweest, maar dat de minder diep
ingegraven palen als gevolg van slechtere conserveringsomstandigheden niet bewaard zijn
gebleven. Dit heeft dus tot gevolg dat post depositionele processen leiden tot het toewijzen aan
een ander gebouwtype.
De best bewaarde voorbeelden van gebouwtype A zijn structuur 5 en 15, maar ook structuur 71,
88, 89, 97, en 51 kunnen tot gebouwtype A worden gerekend. Hierbij wordt opgemerkt dat van
verschillende van deze structuren vooral de binnenconstructie minder goed bewaard is gebleven.
In sommige gevallen zijn van de oorspronkelijke vierbeukige indeling slechts enkele palen
bewaard gebleven.
De wandpalen zijn regelmatig geplaatst op een afstand van 0,5 tot 0,6 m buiten de wand zijn op
regelmatige afstand dakvoetondersteunende buitenstaanders geplaatst. Bij structuur 71 zijn de
dakvoetondersteunende palen overigens dichter op de wand geplaatst en lijken daarin bijna te zijn
opgenomen. Hierdoor lijkt een zware wand met dubbel gestelde palen te ontstaan. Mogelijk toont
dit een bouwkundige ontwikkeling waarbij de functie van ondersteuning van het dak geleidelijk
wordt overgenomen door de wand.
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Figuur 7.20. Structuren van het gebouwtype A (structuur 5, 15, 88, 89 en 97).

In structuur 5 is een deel van een wandgreppel bewaard gebleven, wat er op duidt dat de wand
(soms?) in een standgreppel werd geplaatst. De plattegronden hebben twee tegenover elkaar
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gelegen, zwaar uitgevoerde ingangen met een breedte van 1,9 tot 2,2 m in de lange wand. De kern
van de plattegrond wordt in de meeste gebouwen gevormd door vier forse middenstaanders die
het grootste deel van de daklast zullen hebben gedragen. De middenstaanders zijn in vrijwel alle
gevallen ruim voor de korte wand geplaatst, waaruit kan worden opgemaakt dat de huizen voorzien
zijn geweest van een schilddak. Bij huis structuur 15 is de oostelijke middenstaander in de korte
wand opgenomen, zodat duidelijk wordt dat dit huis een gecombineerd zadel- en schilddak heeft
gehad. Opvallend is dat de locatie van het staldeel (het vierbeukige deel van de plattegrond)
wisselt tussen het oostelijke deel en het westelijke deel van het huis; structuur 15 is een exacte
spiegeling van structuur 5. Een soortgelijke variatie is ook door Taayke et al. waargenomen en
wordt door hen vooral vanaf de latere fase van de late ijzertijd gedateerd. 174 De afmetingen van de
gebouwen van het type A variëren van 13,4 m x 5,7 tot 19,7 x 7,2 m.
In diverse plattegronden zijn reparaties zichtbaar; vooral in de lange wanden lijken verschillende
keren palen te zijn vervangen, een fenomeen dat door Arnoldussen en Scheele ook in Wekerom is
vastgesteld. 175 Opvallend is dat de meeste reparaties zichtbaar zijn in één helft van de huizen en
dat in de andere helft aanzienlijk minder reparaties zijn uitgevoerd. Zo zijn bij structuur 72 in de
westelijke helft vrij veel uitgevoerd, terwijl in de oostelijke helft vrijwel geen reparaties zichtbaar
zijn. Bij structuur 89 is dit precies andersom en zijn juist in de oostelijke helft van het huis veel
reparaties uitgevoerd.
Gebouwtype A komt overeen met het in het boek ‘Ede vol erven’ omschreven type Maanen. Dit
type is daar voor het eerst beschreven. De auteurs zien in de vierbeukige opbouw, de palenparen
aan de kopse kanten van de huizen en het voorkomen van zware middenstijlen voldoende
afwijkende kenmerken van de tot dan toe gehanteerde gebouwtypologieën om te kunnen spreken
van een regionaal gebouwtype. Op grond van de opbouw en dateringen vermoeden de auteurs
dat het type Maanen als een opvolger kan worden gezien van het type boerderij dat in de Lunterse
Celtic Fields is opgegraven, wat overeenkomt met het type Dalen. 176
De datering valt op basis van de beschikbare

14

C-dateringen en het aardewerk uit sporen van de

plattegronden of geassocieerde vondstrijke kuilen tussen 360 voor Chr. en 60 na Chr., dus in de
midden- en late ijzertijd. 177 Drie van de vier gedateerde plattegronden dateren uit de gevorderde
late ijzertijd, met een eventuele uitloop in de vroeg-Romeinse tijd. Op basis van het ontbreken
van aardewerk dat eenduidig in de midden-ijzertijd of Romeinse tijd gedateerd wordt, kan worden
geconcludeerd dat het type in Park Reehorst geheel in de late ijzertijd dateert. Het resultaat van
de

14

C-ouderdomsbepaling van structuur 71 in de vroege ijzertijd kan op basis van met het huis

geassocieerd aardewerk worden verworpen. Hier is vermoedelijk ouder materiaal gedateerd dat
als opspit in de betreffende paalkuil terecht is gekomen.

174

Taayke et al., 2012:, 225.

175

Arnoldussen & Scheel; 2014: 19.

176

Taayke et al., 2012: 232.

177

Structuur 5: ICA-18C/0150: 2050 ± 30 BP / 166 cal BC - 20 cal AD; structuur 15: ICA-18C/0324. 2040 ± 30 BP / 162 cal BC - 46 cal AD.
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Vindplaats/plattegrond

Gedateerd materiaal

Datering

Gekalibreerd 2 sigma In
(Oxcal 4.2)

Harselaar-Wencopperweg-West 2

verkoold graan

2285 ± 42 BP (Utc-12714)

408-206 BC

Harselaar-Wencopperweg 3

verkoold graan

2275 ± 40 BP (Utc-12715)

404-207 BC

Harselaar-Zuid structuur 14

verkoold graan

2090 ± 30 BP (Poz-86209)

195-42 BC

Harselaar-Zuid structuur 11

verkoold graan

2190 ± 30 BP (Poz-86208)

361-178 BC

Leusden-De Schammer 12

houtskool

2240 ± 30 BP (GrA-47335)

390-205 BC

Leusden-De Schammer 10

houtskool

2215 ± 35 BP (GrA-47314)

380-198 BC

Harselaar-Wencopperweg 4

verkoold graan

2210 ± 42 BP (Utc-12716)

384-179 BC

Leusden-De Schammer 7

houtskool

2185 ± 35 BP (GrA-47315)

370-164 BC

Ede-Park Reehorst 88

houtskool

2150 ± 30 (18C/0147)

360-90 BC

Leusden-De Schammer 7

houtskool

2135 ± 35 BP (GrA-47349)

353-52 BC

Leusden-De Schammer 12

houtskool

2135 ± 35 BP (GrA-47294)

353-52 BC

Driebergen-Lange Dreef 1

verkoold graan

2105 ± 30 BP (Poz-37030)

201-46 BC

Leusden-De Schammer 6

houtskool

2100 ± 30 BP (GrA-47347)

198-47 BC

Ede-Park Reehorst 15

houtskool

2040 ± 30 (18C/0324) / 2090 ± 30
(18C/0325)

120-40 BC

Ede-Park Reehorst 5

houtskool

2050 ± 30 (18C/0150)

170-20 BC

Harselaar-West-West 101

houtskool

2090 ± 35 BP (GrA-55966)

202-2 BC

Driebergen-Lange Dreef 1

verkoold graan

2075 ± 30 BP (Poz-37031)

181-1 BC

Leusden-De Schammer 6

houtskool

2050 ± 30 BP (GrA-47348)

166 BC-20 AD

Ede-Park Reehorst 89

houtskool

2030 ± 30 (18P/0331)

120 BC-60 AD

Wageningen-Mouterijnoort 2

houtskool

1990 ± 30 BP (Beta-369967)

49 BC-72 AD

Leusden-De Schammer 11

houtskool

1955 ± 55 BP (GrN-31628)

92 BC-212 AD

Tabel 7.5. Overzicht van C-gedateerde plattegronden van het type Maanen in de Gelderse Vallei. Naar
Scholte Lubberink, 2015: 74, aangevuld met dateringsgegevens van Park Reehorst en recent onderzoek in
Harselaar-Zuid (Meurkens, 2018).
14

tabel 7.5 wordt een overzicht weergegeven van alle gedateerde gebouwplattegronden van het
type Maanen in de Gelderse vallei. Dit overzicht maakt duidelijk dat de huizen van dit type, met
uitzondering van het huis in Leusden-De Schammer, dateren in de midden- en late ijzertijd.
Uit de datering van de plattegronden van het type Dalen (zie in het onderstaande onder
plattegronden van het type B wordt duidelijk dat types Dalen en Maanen gelijktijdig voorkomen.
Het in Ede vol Erven veronderstelde chronologische verschil tussen beide gebouwtypes, waarbij
het type Maanen wordt gezien als de opvolger van het type Dalen, gaat dus in het geval van Park
Reehorst niet op. 178

178

Taayke et al., 2012: 232.
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Gebouwtype B
Gebouwtype B is met vier structuren na het type A het best vertegenwoordigd. Het gaat om
een geheel tweebeukige gebouwplattegrond, waarvan de wanden zijn opgebouwd uit dicht op
elkaar geplaatste palen en regelmatig geplaatste dakvoetondersteunende buitenstaanders. Op
de centrale as van de huizen zijn drie tot vier zwaar uitgevoerde middenstaanders geplaatst
die het grootste deel van de daklast zullen hebben gedragen. Een kenmerkend element is het
staanderpaar dat in het ingangsvak is geplaatst, haaks op de lengteas van het gebouw. Opvallend
is dat de plaatsing van dit staanderpaar varieert tussen het westelijke deel van het ingangsvak
(structuur 10) en het oostelijke deel (structuur 62). De ingangspartijen zijn duidelijk herkenbaar
en vrij zwaar uitgevoerd. Een opvallende structuur binnen dit gebouwtype is structuur 74, een
drieledige gebouwplattegrond met een lengte van minimaal 15 m. In de lange wanden van dit
gebouw zijn twee ingangspartijen zichtbaar, waardoor het huis in drie delen wordt opgedeeld. In
beide ingangsvakken is aan één zijde een zware middenstaander geplaatst en aan de andere zijde
een staanderpaar. Als wordt gekeken naar het verloop van de lange wanden en de plaatsing van
de middenstaanders lijkt er geen sprake te zijn van een gebouw dat later is uitgebouwd, maar is de
drieledige constructie bewust in één bouwfase toegepast.
Op basis van de plaatsing van de middenstaanders wordt duidelijk dat de huizen meestal voorzien
waren van een schilddak. Een enkele keer is een combinatie van een schild- en zadeldak
toegepast. De lengte van de gebouwen varieert van 9,9 tot 12,6 m, de breedte bedraagt 5,3 tot
6,1 m. Structuur 10 is het best bewaarde voorbeeld van het gebouwtype. Dit gebouw is zeer
regelmatig opgebouwd, waarbij vooral de zeer dichte paalzetting en de langgerekte vorm van de
paalkuilen de indruk wekken dat de wand in een greppel is geplaatst. De buitenstaanders stonden

Figuur 7.21. Structuren van het gebouwtype B (structuur 10, 62, 72 en 74).
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op een ruime afstand van elkaar geplaatst, maar waren vrij zwak uitgevoerd. Als wordt gekeken
naar de spoordieptes valt op dat juist de wandpalen vrij diep gefundeerd zijn. De datering van het
gebouwtype valt op basis van de

14

C-ouderdomsbepalingen tussen 370 voor Chr. en 60 na Chr.

(tabel 7.2). Op grond van het ontbreken van vondstmateriaal dat eenduidig in de midden-ijzertijd
of de vroeg-Romeinse tijd gedateerd wordt, lijken de gebouwen van het type B in Park Reehorst
voornamelijk in de late ijzertijd te dateren.
Gebouwtype B is op verschillende punten vergelijkbaar met het type Dalen, dat bekend is in
Zuid-Drenthe, Overijssel, de Gelderse Achterhoek en het Duitse Eemland. 179 Vermoedelijk vormt
de Gelderse Vallei de westgrens van het voorkomen van dit type. Het gebouwtype is geheel
tweebeukig van opbouw en wordt gekenmerkt door het voorkomen van een stijlpaar binnen het
ingangsvak, haaks op de lijn van de lange wanden en op de overgang naar het stalgedeelte. 180
Aan de andere zijde van het ingangsvak stond meestal een middenstaander. Verder wordt het
type gekenmerkt door het voorkomen van regelmatig geplaatste buitenstaanders die de dakvoet
ondersteunden. Een belangrijk verschil met de huizen in Park Reehorst is dat de wandpalen bij
de door Waterbolk afgebeelde structuren op een aanzienlijk grotere afstand van elkaar stonden,
terwijl die in Park Reehorst dicht op elkaar zijn geplaatst en bovendien zwaar gefundeerd waren.
Vindplaats/plattegrond

Datering

Gekalibreerd 2 sigma (Oxcal 4.2)

Ede-Park Reehorst 62

2180 ± 30 BP (ICA-18C/0138)

370-160 BC

Weerselo - ‘t Spikkert

2070 ± 30 BP (GrA 54035)

174 BC - 1 AD

Ede-Park Reehorst 10

2030 ± 30 BP (ICA-18C/0323)

120-60 BC

Ede-Park Reehorst 61

2020 ± 30 BP (ICA-18C/0146)

110-60 BC

Bornsche Maten-Zuid Esch

2115 ± 30 BP (POZ-14569)

205-49 BC

Bornsche Maten-Grutterskamp

2110 ± 35 BP (GrA-42165)

206-43 BC

Dalen-Thijakkers

2105 ± 35 BP (GrN-28570)

206-41 BC

Laren-Zutphenseweg

2087 ± 33 BP (UtC-1598)

199-38 BC

Ede-Park Reehorst 70

2060 ± 30 BP (ICA-18C/0143)

170-10 BC

Deventer-Colmschate

2090 ± 50 BP (GrN-27897)

210 BC-24 AD

Ede-Park Reehorst 63

2040 ± 30 BP (ICA-18C/0140)

120 BC-50 AD

Tabel 7.6. Overzicht van 14C-gedateerde plattegronden van het type Dalen in Oost-Nederland. Naar Scholte
Lubberink 2015, 74, aangevuld met dateringsgegevens van Park Reehorst.

In tabel 7.6 wordt een overzicht gegeven van alle gedateerde gebouwplattegronden van het type
Dalen in Oost-Nederland, inclusief de gebouwen van het type B in Park Reehorst. In dit overzicht
vertegenwoordigen de gebouwen in Park Reehorst zowel de oudste (gebouw 62) als de jongste
datering (gebouw 63). Het overzicht maakt verder duidelijk dat gebouwen van het type Dalen in de
Gelderse Vallei vrijwel uitsluitend in de late ijzertijd voorkomen.

179

Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015: 72; Waterbolk, 2009: 64.

180

Waterbolk, 2009: 64.
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Figuur 7.22. Structuren van het gebouwtype C (structuur 37 en 70).

Gebouwtype C
Gebouwtype C, waaraan twee structuren zijn toegewezen (structuur 37 en 70) is een geheel
tweebeukig gebouwtype. De middenstaanders hebben een vrij klein formaat. De afmetingen
variëren van 11,4 x 5,8 (structuur37) tot 12,7 x 5,9 m (structuur 70). De ingangspartijen zijn wel
zichtbaar, maar aanzienlijk minder zwaar uitgevoerd dan bij het type A en B. Ook ontbreekt het
staanderpaar binnen het ingangsvak. Een groot deel van de lange wanden is opgebouwd uit
dubbele palen, waarvan sommige alternerend ten opzichte van elkaar zijn geplaatst. De korte
wanden zijn opgebouwd uit enkele palen.
Houtskool afkomstig uit één van de palen die zijn toegewezen aan structuur 70 is door middel van
14

C-ouderdomsbepaling gedateerd. Gekalibreerd resulteert dit in een ouderdom tussen 170 en

10 voor Chr. De (weinige) aardewerkvondsten die uit sporen van de plattegronden afkomstig zijn,
bevestigen deze datering.
Als wordt gekeken naar vergelijkbare gebouwplattegronden dan is de plattegrond op basis van
het voorkomen van de dubbele wandpalen nog het best te vergelijken met het Zuid-Nederlandse
huistype Oss4A uit de midden- en late ijzertijd. Vooral de alternerend ten opzichte van elkaar
geplaatste dubbele wandpalen zijn een belangrijke overeenkomst. Belangrijke verschillen zijn
dat de korte wanden niet (geheel) zijn opgebouwd uit dubbele palen en dat de ingangspartijen
minder prominent zijn uitgevoerd. 181 Hier kan uiteraard de matige conserveringsgraad van de
plattegronden een rol spelen.

Gebouwtype D
Aan dit gebouwtype is één plattegrond toegewezen: structuur 91. Het gaat om een geheel
tweebeukig gebouw, waarbinnen opvallend veel (vijf) vrij dicht op elkaar geplaatste, zwak
uitgevoerde middenstaanders zijn geplaatst. Opvallend is dat deze middenstaanders vooral in
de westelijke helft van de plattegrond zijn geplaatst. Ten oosten van de prominente ingangspartij
bevinden zich geen middenstaanders; de meest oostelijke middenstaander is opgenomen in de
korte wand. De afmetingen van het gebouw bedragen 10,4 x 5,3 m.

181

cf. Schinkel, 1998: 191-193.
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Figuur 7.23. Structuur 91 van het gebouwtype D.

De wanden zijn opgebouwd uit dubbele wandpalen, die niet overal in een haakse lijn ten opzichte
van de lengteas van het gebouw zijn geplaatst. De gebouwplattegrond is vergelijkbaar met
zowel het type Colmschate uit het noordoostelijke zandgebied als met het type Oss 5A in ZuidNederland. Dit gebouwtype wordt voornamelijk in de late ijzertijd gedateerd. In Gelderland zijn
vergelijkbare huisplattegronden bekend uit onder andere Amersfoort – Wieken – Vinkenhoef,
huis 7, 29 en 30 (Hulst 2014), Barneveld Harselaar – Wencopperweg West huis 5 (Oude
Rengerink 2004) en Ede De Vallei West, huis 6 (Bijlsma & Schrijer 2003). Als wordt gekeken naar
gedateerde plattegronden in en direct rondom de Gelderse Vallei wordt duidelijk dat vergelijkbare
plattegronden hoofzakelijk in de late ijzertijd of de vroeg-Romeinse tijd geplaatst worden (tabel
7.7). Alleen het huis in Driebergen-Lange Dreef dateert mogelijk (deels) in de midden-ijzertijd.
Voor gebouw 91 in Park Reehorst zijn geen natuurwetenschappelijke dateringen beschikbaar. Ook
zijn er onvoldoende vondsten afkomstig uit sporen die aan de structuur zijn toegewezen. Op basis
van de datering van de nederzetting als geheel lijkt een plaatsing in de late ijzertijd aannemelijk.
Vindplaats/plattegrond

Gedateerd materiaal

Datering

Gekalibreerd 2 sigma (Oxcal 4.2)

Driebergen-Lange Dreef 3

houtskool

2180 ± 30 BP (Poz-37028)

361-168 BC

Harselaar-West-West 2

verkoold graan

2075 ± 25 BP (GrA-55678)

175-4 BC

Harselaar-West-West 1

houtskool

2050 ± 30 BP
(Poz-A-09.0252M245R)

166-20 BC

Harselaar-West-West 4

verkoold graan

1970 ± 25 BP (GrA-55679)

40 BC-78 AD

Tabel 7.7. Overzicht van 14C-gedateerde plattegronden van het type Colmschate in Oost-Nederland. Naar
Scholte Lubberink, 2015: 78.

Figuur 7.24. Structuren van het gebouwtype E (structuur 61 en 63).
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Gebouwtype E
Aan dit gebouwtype zijn twee huisplattegronden toegeschreven (structuur 61 en 63). De
afmetingen bedragen 13,0 x 6,6 (structuur 61) en minimaal 13,5 x 6,0 (structuur 63). Dit laatste
huis lag niet compleet binnen het onderzoeksgebied. Het gaat om een geheel tweebeukige
plattegrond met drie tot vier zware middenstaanders die vrij dicht op elkaar zijn geplaatst en een
prominente ingangspartij. De locatie van de middenstaanders ten opzichte van de korte wanden
impliceert dat huizen van dit type voorzien waren van zowel een zadel- als een schilddak. Bij
beide huisplattegronden van het type E is, evenals bij het type B, een staanderpaar binnen het
ingangsvak geplaatst. In tegenstelling tot het huistype B zijn bij het huistype E dubbele wandpalen
toegepast. Deze zijn deels tegenover elkaar en deels alternerend ten opzichte van elkaar
geplaatst. Het lijkt er op dat in dit huistype de buitenstaanders geheel in de wand zijn opgenomen.
In die zin kan het huistype wellicht worden gezien als een doorontwikkeling van het gebouwtype B.
Het huistype heeft kenmerken van het type Oss Ussen 5a / Colmschate uit de late ijzertijd, maar
is hier zeker niet identiek aan. Het lijkt eerder te gaan om een lokale variant op beide types. Van
beide huizen is een koolstofdatering verkregen. De resultaten hiervan komen uit tussen 110 voor
Chr. en 60 na Chr. en 120 voor Chr. en 50 na Chr., dus rond het einde van de nederzetting. Het
idee van een evolutie van het huistype waarbij de buitenstaanders langzaam richting de wand
worden verplaatst en daar op een gegeven moment in worden opgenomen kan met deze datering
worden ondersteund.

Gebouwtype F
Aan gebouwtype F is één huisplattegrond toegeschreven: structuur 92. Het gaat om een geheel
tweebeukig, opvallend brede, gedrongen plattegrond met een zwaar uitgevoerde ingangspartij.
De afmetingen van het gebouw bedragen 13,2 x 7,1 m. De ingangspartij, met een breedte van 2,3
m, deelt het huis op in twee ongelijke delen. Het oostelijke deel heeft een lengte van 6,3 m, terwijl
de lengte van het westelijke deel slechts 3,1 m bedraagt. De middenstaanders zijn uitsluitend
binnen de ingangspartij geplaatst. Vooral de westelijke korte wand geeft aan dat een deel van de
daklast zal zijn gedragen door de wanden. Deze wanden lijken grotendeels te bestaan uit dubbele
wandpalen, die onregelmatig ten opzichte van elkaar zijn geplaatst. Opvallend zijn de forse palen
op alle hoeken van het gebouw.

Figuur 7.25. Structuur 92 van het gebouwtype F.

Figuur 7.26. Structuur van het gebouwtype G.
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Voor het gebouw zijn nog geen parallellen bekend. Het aardewerk dat afkomstig is uit de
sporen die aan de huisplattegrond zijn toegeschreven dateert uit de late ijzertijd of de vroegRomeinse tijd. In de noordoostelijke hoek van de structuur is kuil S5252 ingegraven, waaruit een
houtskoolmonster door middel van

14

C-ouderdomsbepaling gedateerd is. Deze datering komt met

een zekerheidsmarge van 95% uit tussen 360 en 150 voor Chr. Dit geeft aan dat het gebouw in
ieder geval vóór 150 voor Chr. moet dateren.

Gebouwtype G
Gebouwtype G is gereserveerd voor gebouwen die te slecht bewaard zijn gebleven om een
betrouwbare type-toewijzing mogelijk te maken. Aan dit type is structuur 99 toegewezen. Dit
ogenschijnlijk tweebeukige huis lag slechts gedeeltelijk binnen het onderzoeksgebied en van de
paalkuilen resteerde over het algemeen niet meer dan 10 cm.

Verlatingsdeposities in gebouwen
Een voor Ede zeldzaam fenomeen wordt zijn door de aanwijzingen die zijn gevonden in drie
hoofdgebouwen (structuur 63, 88 en 89) voor zogenaamde verlatingsdeposities. In één geval
(structuur 63) gaat het om een vrij grote hoeveelheid verbrand aardewerk, aangetroffen in de
meest oostelijke middenstaander. Het betreft 193 fragmenten secundair verbrand aardewerk,
aangetroffen naast 21 fragmenten van één of meerdere (opzettelijk gebroken?) weefgewichten.
Uit het spoor is houtskool door middel van

14

C-ouderdomsbepaling met 95 % zekerheid gedateerd

tussen 110 voor Chr. en 60 na Chr.
Bij structuur 88 en 89 gaat het om grote (archeologisch complete) fragmenten van vergelijkbare
kommen, die misschien ook als resten van deposities gezien kunnen worden. 182 In structuur 88
is in een paalkuil (S5129) binnen de zuidelijke ingang een groot fragment van een versierde
handgevormde kom aangetroffen. Binnen structuur 89 is in S4749, in de noordoostelijke hoek van
het huis, een groot deel van een handgevormde pot ondersteboven in de paalkuil gedeponeerd
nadat de paal verwijderd was (figuur 7.27).
Soortgelijke deposities worden elders in Nederland in verband gebracht met bepaalde rituelen die
samengaan met het verlaten van een huis of nederzetting. Over het algemeen gaat het om grote
hoeveelheden secundair verbrand aardewerk, maar het kan ook gaan om individuele, onverbrande
potten. 183 Dit soort vondsten kan het best worden omschreven als dankoffers die de bewoners
achterlieten bij het afscheid van hun boerderij. In Ede zijn dit soort deposities tot nu toe nog
onbekend.

7.4.2 Bijgebouwen
Binnen de nederzetting uit de ijzertijd zijn in totaal de plattegronden van 52 bijgebouwen herkend,
waarbij het gaat om vierkante of rechthoekige gebouwen. Over het algemeen worden deze
gebouwen al snel geïnterpreteerd als spiekers: vierkante of rechthoekige gebouwtjes met een

182

Gerritsen, 2003: 84-86; Van de Broek, 2015: 95.

183

Van den Broeke, 2015: 96.
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Figuur 7.27. Coupe over S4751 (links), S4750 en S4749 (rechts) met in S4749 een ondersteboven
gedeponeerde handgevormde pot.

Figuur 7.28. Twee gecoupeerde spiekers in WP9. Op de voorgrond zespalige spieker structuur 27, op de
achtergrond vierpalige spieker structuur 38.
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verhoogde vloer die werd ondersteund door vier, zes, acht of meer palen. Ze werden waarschijnlijk
gebruikt voor de opslag van graan, hooi of andere landbouwgewassen en vormden een vast
onderdeel op het erf of langs de randen van de akkers. Omdat het niet mogelijk is om op basis
van een vierkante of rechthoekige paalconfiguratie de oorspronkelijke functie van een gebouw
te achterhalen, kan dit niet voor alle gebouwen met zekerheid worden bepaald. Wellicht kan ook
gedacht worden aan kleine schuurtjes voor bijvoorbeeld de opslag van gereedschappen van hout.
Voor het cremeren van de overleden zal immers ook permanent een flinke hoeveelheid hout op
voorraad moeten zijn geweest. 184
Oorspronkelijk zullen er meer bijgebouwen binnen de nederzettingen zijn geweest. In het
sporenbestand bevinden zich nog enkele paalclusters waarbinnen mogelijk nog de resten van
gebouwstructuren aanwezig zullen zijn. Tijdens de uitwerking zijn alleen betrouwbare structuren
beschreven: regelmatig gevormde, vierkante of rechthoekige gebouwen. De spiekers in Park Reehorst
betreffen zowel vier- als zespalige spiekers en een enkele negenpalige spieker (figuur 7.28).
Bij enkele spiekers is direct buiten het gebouw nog een extra paalkuil gevonden, waarvan wordt
aangenomen dat hier een trap stond die toegang bood tot het verhoogde platform van de spieker.
De afmetingen van de vierpalige spiekers variëren van 1,7 x 1,7 m tot 2,0 x 2,8 m; de afmetingen
van de zespalige spiekers variëren van 1,9 x 2,0 m tot 2,2 x 3,0 m. In tabel 7.8 zijn per spieker
de afmetingen en het oppervlak weergeven in. Hieruit blijkt dat de vierpalige spieker met 44
exemplaren veruit het meest voorkomt. Het gemiddelde oppervlak van de vierpalige spiekers is 4,
75 m2. De zespalige spieker is met acht exemplaren aanzienlijk minder sterk vertegenwoordigd.
Het gemiddelde oppervlak van deze gebouwen is 6,7 m2. De zespalige spiekers zijn dus over
het algemeen groter dan de vierpalige spiekers. De negenpalige spieker is slechts één keer
aangetroffen (structuur 104), direct ten oosten van huis structuur 89. Met een oppervlak van 20,4
m2 is dit veruit de grootste opslagstructuur binnen de nederzetting.
Verschillende spiekers kunnen op basis van hun locatie en oriëntatie worden gekoppeld aan specifieke
huizen(figuur 7.29). Fraai om te zien zijn de spiekers op het erf van huis structuur 51. Rondom dit huis
zijn één zespalige en drie vierpalige spiekers gelegen. In het zuidelijke deel van de nederzetting ligt
een cluster spiekers dat is georiënteerd op het hekwerk rondom huis structuur 88/89.
Op basis van de overeenkomstige oriëntatie wordt duidelijk dat bij de meeste huizen minimaal
twee spiekers hebben gestaan. Opvallend is dat aan het erf van zowel huis structuur 74 als 73
geen spieker kan worden toegeschreven. In veel gevallen is het niet mogelijk om een een spieker
te koppelen aan een specifiek huis/erf. Hierbij gaat het om spiekers die op grotere afstand van
de plattegronden van hoofdgebouwen zijn gelegen of juist tussen meerdere gebouwen in. Als
wordt gekeken naar de clustering van spiekers tussen de huizen in met name het zuidoostelijke
deel van de nederzetting, is het goed mogelijk dat het daar gaat om meer gemeenschappelijke
opslagstructuren of bijvoorbeeld om spiekers die aan de rand van akkers hebben gestaan.

184

Mondelinge mededeling Silke Lange, Biax consult.
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strct

type

lengte

breedte

oppervlak

22

sk4

1,7

1,3

2,21

36

sk4

1,7

1,6

2,72

106

sk4

1,7

1,6

2,72

69

sk4

1,8

1,6

2,88

38

sk4

1,7

1,7

2,89

83

sk4

1,8

1,7

3,06

29

sk4

1,9

1,7

3,23

23

sk4

2

1,7

3,4

85

sk4

2

1,8

3,6

28

sk4

1,9

1,9

3,61

59

sk4

2,3

1,6

3,68

40

sk4

2

1,9

3,8

25

sk6

2,4

1,6

3,84

77

sk4

2,1

1,9

3,99

78

sk4

2

2

4

58

sk4

2,3

1,8

4,14

50

sk4

2,1

2

4,2

53

sk4

2,2

2

4,4

12

sk4

2,1

2,1

4,41

46

sk4

2,1

2,1

4,41

16

sk4

2,5

1,8

4,5

7

sk4

2,3

2

4,6

30

sk4

2,2

2,1

4,62

52

sk4

2,2

2,1

4,62

57

sk4

2,3

2,1

4,83

90

sk4

2,3

2,1

4,83

8

sk4

2,2

2,2

4,84

13

sk4

2,2

2,2

4,84

11

sk4

2,4

2,2

5,28

39

sk6

2,4

2,2

5,28

49

sk4

2,4

2,2

5,28

108

sk4

2,4

2,2

5,28

17

sk4

2,3

2,3

5,29

33

sk4

2,6

2,1

5,46

54

sk4

2,5

2,2

5,5

84

sk4

2,6

2,2

5,72

32

sk4

2,5

2,3

5,75

24

sk4

2,4

2,4

5,76
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strct

type

lengte

breedte

oppervlak

41

sk4

2,8

2,2

6,16

55

sk6

3,1

2

6,2

14

sk4

2,5

2,5

6,25

9

sk6

2,6

2,5

6,5

27

sk6

2,7

2,5

6,75

68

sk4

2,7

2,5

6,75

6

sk6

2,6

2,6

6,76

101

sk4

2,6

2,6

6,76

18

sk4

3

2,3

6,9

100

sk4

2,7

2,6

7,02

31

sk6

2,8

2,6

7,28

115

sk4

3,3

3,1

10,23

76

sk6

4,9

2,2

10,78

104

sk9

5,1

4

20,4

Tabel 7.8. Overzicht van de afmetingen van de spiekers uit de ijzertijd. SK4: vierpalige spieker; SK6: zespalige
spieker; SK9: negenpalige spieker.

Figuur 7.29. Overzicht van de spiekers en hoofdgebouwen uit de ijzertijd.
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Opvallend is dat in Park Reehorst blijkbaar alle opslag in bovengrondse structuren heeft
plaatsgevonden en niet in de ondergrondse silo’s die vaak in ijzertijd-nederzettingen worden
aangetroffen. Dit heeft wellicht te maken met de datering van de nederzetting in grofweg de tweede
helft van de late ijzertijd, terwijl veel ondergrondse opslagstructuren vroeger in de ijzertijd dateren. In
het direct ten zuiden van het onderzoeksgebied gelegen onderzoeksgebied Reehorsterweg-Midden,
zijn door Econsultancy bijvoorbeeld wel meerdere silokuilen opgetekend. 185 Deze sporen lijken
gemiddeld iets ouder te zijn dan de nederzettingssporen in Park Reehorst.

7.4.3 Waterkuil
Tijdens het onderzoek is slechts één waterkuil uit de ijzertijd aangetroffen (S4723). Het gaat om
een ovale kuil met een doorsnede van 2,9 m en een resterende diepte van 118 cm. In de coupe
is te zien dat het spoor vrij steile wanden heeft en een vlakke bodem (figuur 7.30). De onderste
vulling toont een sterke, zeer fijne gelaagdheid wat duidt op de aanwezigheid van stilstaand
water. De waterkuil oversnijdt sporen van huis structuur 88 en 89 en zal dus bij geen van beide
huizen horen. Rondom het spoor liggen nog minimaal vier huizen, zodat het niet mogelijk is om de
waterkuil te koppelen aan een specifiek erf.
Waterputten ontbreken geheel binnen het onderzochte deel van de nederzetting. Het ontbreken
van waterputten op de erven zelf lijkt het algemene beeld te zijn binnen de nederzettingen uit de
midden- en late ijzertijd op de dekzandrug van Maanen. Deze lijken meer geclusterd te hebben
gelegen in de lager gelegen gebieden op enige afstand van de erven. 186 In de lager gelegen

Figuur 7.30. Coupe over waterkuil S4723.
185

Diependaal & Wemerman, 2016: 13.

186

Taayke et al., 2012: 238.
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Figuur 7.31. Hek
structuur 65 in het vlak
van WP27, gezien
richting het zuiden.

nederzettingen richting de Gelderse Vallei, zoals op het bedrijventerrein De Vallei-Oost, maken
waterputten wel standaard deel uit van de erven. 187

187

Vergelijk Van der Heiden, 2002: afbeelding 21.
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7.4.4 Hekwerken
Binnen de nederzetting zijn op verschillende plaatsen resten van hekwerken opgetekend. Deze
konden over een afstand tot ruim 65 m worden gevolgd. De hekken zijn opgebouwd uit palen die
enigszins onregelmatig ten opzichte van elkaar zijn geplaatst (figuur 7.31). De paalkuilen hebben
een diameter tussen 0,2 en 0,4 m. De afstand tussen de palen varieert van 0,4 tot 1,5 m.
Omdat verschillende hekken over een grote afstand konden worden gevolgd, krijgen we een idee
van de vorm van de percelen die door deze afscheidingen werden begrensd (figuur 7.32). Zo zijn
huis structuur 61, 63 en 91 gelegen binnen een groot rechthoekig perceel met een lengte van 63
m en een breedte van minimaal 21 m. Het zuidelijke uiteinde eindig tegen de noordoostelijke hoek
van huis structuur 91. Aangezien de korte wand van dit huis exact parallel ligt aan de richting van
het hek, zullen het hek en het huis gelijktijdig bestaan hebben. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor

Figuur 7.32. Reconstructie van twee percelen in het zuidelijke deel van de nederzetting met de daarbinnen
gelegen structuren.
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huis structuur 61 en 63, die een overeenkomstige oriëntatie hebben. Huis structuur 74 lijkt over het
hek heen te zijn gebouwd en is dus jonger.
Opvallend is het hekwerk rondom een groot gedeelte van huis structuren 88 en 89. Dit hekwerk
begrenst een polygonaal terrein en heeft dezelfde oriëntatie als de huizen. Eenzelfde fenomeen
is waargenomen in Oss – Mikkeldonk, waar twee hekwerken (die eindigden ter hoogte van
de stalingang) zijn geïnterpreteerd als veedrift. 188 In Park Reehorst zijn binnen het hekwerk
verschillende spiekers aanwezig. Deze zijn gelijk georiënteerd als het hek en zullen dus gelijktijdig
bestaan hebben. Het lijkt er dus op dat het terrein binnen het hekwerk functioneel is ingedeeld,
waarbij de spiekers een spefieke plaats op het erf hadden. Binnen het westelijke hekwerk zijn op
een afstand van enkele meters de resten van een ouder hekwerk aanwezig.
Een enkel hekwerk (structuur 64) kan over grote afstand worden vervolgd en is ook waargenomen
in het ten zuiden van het onderzoeksgebied door Econsultancy opgegraven deel van de
nederzetting (figuur 7.33). Omdat hier alleen bouwkavels zijn opgegraven, is het niet bekend in
hoeverre de overige hekwerken ook verder hebben doorgelopen. Hiervoor is het beeld van de
nederzetting ten zuiden van het onderzoeksgebied te gefragmenteerd.

7.5 Bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen
Verspreid over de oostelijke helft van het onderzoeksgebied zijn tijdens de eerste fase van het
onderzoek bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen gevonden. Sporen uit deze periode
ontbreken geheel in de westelijke helft. In het onderstaande wordt ingegaan op een gebouw
(structuur 15) en een kuil (S361) die met zekerheid in de vroege middeleeuwen gedateerd
kunnen worden. De in §7.6 beschreven erven hebben daarnaast een oorsprong in de vroege
middeleeuwen. Omdat deze erven doorlopend tot in de late middeleeuwen bewoond zijn gebleven,
zullen de gebouwen die uit de vroege middeleeuwen dateren in samenhang met de latere
bebouwing in die paragraaf worden beschreven.
In WP3 is een tweebeukig bijgebouw aangetroffen (structuur EDRH2-15; figuur 7.34). Het bestaat
uit drie rijen van vier stijlen en heeft afmetingen van 5,5 bij 9 m. De stijlen staan in de breedte van
het gebouw niet allemaal in één lijn en de buitenste wanden zijn licht gebogen. De oriëntatie van
de structuur is licht afwijkend ten opzichte van de oostelijk gelegen volmiddeleeuwse huizen. De
datering houtskool uit één van de paalkuilen (S504) levert een datering op tussen 722 en 945 na
Chr., waarmee het gebouw in de Karolingische tijd geplaatst kan worden.
Het is lastig om te bepalen hoe het gebouw geïnterpreteerd moet worden. Het kan gaan om zowel
een klein huis als een bijgebouw. Vergelijkbare plattegronden uit de vroege middeleeuwen zijn
bekend uit onder andere Someren-Waterdael 3 in Noord-Brabant. Daar worden ze geïnterpreteerd
als kleinere (bij-) gebouwen, waarbij voor enkele plattegronden beargumenteerd kan worden dat

188

Fokkens & Jansen, 1999: 58.
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Figuur 7.33. Zuidelijk deel van het onderzoeksgebied Park Reehorst, samen met de sporen die door Econsultancy
zijn opgegraven in het zuidelijker gelegen onderzoeksgebied Reehorsterweg-Midden. Het doorlopende hekwerk
structuur 64 is met een stippellijn aangegeven. Naar: Diependaal & Wemerman, 2016.

het gaat om een hoofdgebouw. 189 Op basis van de ligging van structuur 15, aan de rand van het
opgegraven areaal, wordt verwacht dat zich verder naar het westen, in het niet onderzochte deel
van het onderzoeksgebied, meer bewoningssporen uit de Karolingische tijd bevinden. Daar is
tegenin te brengen dat in dat geval meer vondstmateriaal uit deze periode verwacht had mogen
worden. Een andere mogelijkheid is dat het gebouw hoort bij een vroege ontginningsfase en dat er
geen sprake was van een groter nederzetting.
Een opvallend spoor betreft S361 (figuur 7.35). Dit betreft een min of meer ronde kuil met een
doorsnede van 1,7 m en een resterende diepte van 30 cm waarvan het centrale deel was opgevuld

189

De Boer, 2012: 84.
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Figuur 7.34. Detail van het Karolingisch gebouw structuur EDRH2-15, inclusief spoordieptes. Inzet: ligging van
de structuur binnen het onderzoeksgebied.
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met fragmenten verbrande natuursteen, bestaande uit tefriet, zandsteen en kwartsiet. Het lijkt
op basis van de verbrande stenen en de houtskoolrijke kuilvulling te gaan om een opgeruimde
haardplaats. Het spoor kan op basis van een

14

C-ouderdomsbepaling aan houtskool gedateerd

worden tussen 695 en 891 na Chr., dus in de Karolingische tijd. Omdat het spoor geïsoleerd is
gelegen zonder eventuele gebouwsporen eromheen, is het lastig om de precieze functie vast te
stellen. Opvallend is de overklap met de datering met structuur EDRH2-15, op enige afstand ten
zuidwesten van de kuil.
In WP1 is, tegen de zuidelijke grens van het onderzoeksgebied, de noordelijke lange wand van
een hoofdgebouw aangetroffen(structuur 1). Het gaat om een licht gebogen wand met een lengte
van ruim 17 m die is opgebouwd uit relatief kleine paalkuilen (figuur 7.36 en figuur 7.37). De
paalkuilen hebben een diameter tussen 0,3 en 0,6 meter en een resterende diepte van 12 tot 38
cm. De afstand tussen de onderlinge paalkuilen varieert van 0,7 tot 1,5 m (figuur 7.37).
Omdat slechts de helft van de gebouwplattegrond is blootgelegd, zijn er verder geen bouwkundige
gegevens beschikbaar op basis waarvan meer gezegd kan worden over het gebouwtype. Op grond
van de licht gebogen vorm van de wand, de betrekkelijk geringe afmetingen van de paalkuilen en
het ontbreken van buitenstaanders gaat het waarschijnlijk om een huisplattegrond van het type
Gasselte A 190 of Kootwijk D1 191, vergelijkbaar met het oudste huis op erf 1 (zie §7.6.1). Een goede
parallel voor dit type huis is in 2012 opgegraven bij de recreatieplas Zeumeren, tussen Barneveld

Figuur 7.35. Detail van kuil S361, ingezoomd op de met natuursteen opgevulde kern.

190

Waterbolk, 2009: 94.

191

Vergelijk Heidinga, 1987: 48.
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Figuur 7.36. Sporen van structuur 1 in het vlak van WP1, direct na het blootleggen.

Figuur 7.37. Detail van structuur 1, inclusief spoordieptes.
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en Voorthuizen. 192 Uit de sporen zijn geen dateerbare vondsten afkomstig. Op basis van de
algemene datering van huisplattegronden van het type Gasselte A kan de plattegrond in de vroege
middeleeuwen worden gedateerd, meer specifiek in de tiende eeuw. 193

7.6 Volmiddeleeuwse bewoning langs de Diedenweg en de Oude
Kerkweg
Tijdens het onderzoek zijn direct ten westen van de Diedenweg, in de oostelijke helft van het
onderzoeksgebied, en in de westelijke helft sporen van bewoning uit de Ottoonse tijd en de volle
middeleeuwen aangetroffen (figuur 7.38). Het gaat hierbij om twee erven langs de Diedenweg
(erf 1 en 2) en om twee erven in de westelijke helft van het onderzoeksgebied (erf 3 en 4). Op de
erven langs de Diedenweg is het hoofdgebouw tussen het eind van de negende en het begin van
de twaalfde eeuw herhaaldelijk op min of meer dezelfde plaats is herbouwd. Van de twee erven
in het westelijke deel van het onderzoeksgebied is één erf gelijktijdig bewoond geweest met de
erven langs de Diedenweg. Het tweede erf is iets jonger en kan als directe opvolger van één van
de erven worden gezien. Bijzonder bij de middeleeuwse sporen is een oost-west georiënteerd
karrenspoor dat over een grote afstand kon worden gevolgd. Het lijkt er op dat dit pad de
verbinding vormde tussen de Diedenweg in het oosten en de Oude Kerkweg in het westen.
In het onderstaande zullen eerst de middeleeuwse erven worden beschreven, hierna wordt,
mede op basis van het in H6 beschreven historisch geografische onderzoek, ingegaan op de
ontwikkeling van de bewoning in de loop van de middeleeuwen.

7.6.1 Erf 1
Het noordelijk gelegen erf langs de Diedenweg is langdurig bewoond geweest, waarbij het
hoofdgebouw tot twee keer toe op vrijwel exact dezelfde plaats is herbouwd (figuur 7.39). Direct
ten oosten van het hoofdgebouw zijn twee opeenvolgende bootvormige gebouwplattegronden
aangesneden, die op basis van hun kleinere afmetingen als schuur kunnen worden
geïnterpreteerd. Op het erf zijn verder sporen van meerdere rechthoekige bijgebouwen,
roedenbergen en waterputten gevonden. Als gevolg van de vele verbouwingen die in de loop van
de tijd hebben plaatsgevonden, is het in veel gevallen niet mogelijk om individuele sporen aan
een specifieke gebouwconstructie toe te schrijven. In het onderstaande wordt eerst ingegaan op
de fasering van de verschillende bewoningsfases, vervolgens worden de gebouwen op het erf in
detail besproken en wordt ingegaan op de precieze gebruiksduur van het erf.
Aan de hand van de oriëntatie van de gebouwen en oversnijdingen tussen sporen kunnen de
gebouwen en waterputten binnen het erf ten opzichte van elkaar relatief worden gedateerd. In
tabel 7.9 worden de verschillende opeenvolgende structuren vermeld.
Op het erf kunnen in ieder geval zes bewonings- of verbouwingsfases worden onderscheiden. Op
basis van vondstmateriaal, aangevuld met dendrochronologische- en 14C-ouderdomsbepalingen,
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Williams-Kodde & Zandboer, 2013.

193

Waterbolk, 2009: 94.
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Figuur 7.38. Detail van de structurenkaart met de middeleeuwse structuren.
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Figuur 7.39. Overzicht van de gebouwen en waterputten op erf 1.

is geprobeerd om de verschillende fases absoluut te dateren. De verkregen

14

C-dateringen blijken

in lang niet alle gevallen bruikbaar. Hoewel in het veld zorgvuldig is bemonsterd, is kennelijk
herhaaldelijk materiaal gedateerd afkomstig van voorgaande bewonings- of gebruiksfasen.
Verschillende dateringen uit gebouwen die zowel typologisch als op basis van het vondstmateriaal
uit de volle middeleeuwen dateren komen uit in de vroege middeleeuwen. Vroegmiddeleeuwse
dateringen aan houtskool zouden bijvoorbeeld gerelateerd kunnen worden aan activiteiten van
houtskoolbranders in de omgeving, hoewel in de opgraving zelf geen meilerkuilen uit deze periode
zijn gevonden. 194 Zo komt de datering van materiaal uit S 34 (toegewezen aan structuur 11) uit in
de periode tussen 695 en 891 na Chr., terwijl de dateringen van materiaal uit twee paalkuilen van
structuur 12, die wordt oversneden door structuur 11 (en dus ouder is) uitkomen in de periode

194

Bijvoorbeeld Groenewoudt, 2005.
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tussen 1040 en 1155 na Chr. In de gevallen waarin de absolute dateringen oversnijdingen
tegenspreken, is ervoor gekozen om meer belang te hechten aan de oversnijding.
Roedenberg structuur 20 wordt oversneden door waterput S488. Voor deze waterput is een
dendrochronologische datering beschikbaar van kort na 1016. De roedenberg zal dus vermoedelijk
horen bij de eerste fase van de bewoning van het erf. Van de drie boerderijplattegronden is huis
structuur 19 op basis van de oversnijdingen het oudst. Ook is deze plattegrond in typologisch
opzicht ouder dan de andere plattegronden. Structuur 19 huis oversnijdt op haar beurt spieker
structuur 23, wat duidt op een vroegere bewoningsfase (in de directe omgeving). Structuur 19
wordt opgevolgd door huizen structuur 12 en 11. Verder wordt huis structuur 19 oversneden
door waterput S292. Als het laatste huis is verlaten, worden roedenbergen structuren 24 en 25
opgericht. Deze gebouwen horen waarschijnlijk bij de eindfase van het gebruik van het erf.
Van structuur 14 en structuur 21 kan worden vastgesteld dat bijgebouw structuur 21 wordt
oversneden door bijgebouw structuur 14 en dus het jongstvan beide is. Verder kan worden
vastgesteld dat bijgebouw structuur 14 waterput S292 oversnijdt en dus jonger is. De overige
waterputten en roedenbergen op het erf liggen verspreid en zijn dus moeilijk aan een specifieke
fase te koppelen.
opeenvolgend structuur / spoor

opeenvolgend structuur / spoor

spieker structuur 23

roedenberg structuur 20

huis structuur 19

waterput S488 (ca. 1016 na Chr.)

waterput spoor 292

bijgebouw structuur 14

huis structuur 12

waterput S292

huis structuur 11

bijgebouw structuur 21

roedenberg structuur 24 / 25

Tabel 7.9. Relatieve datering (van oud naar jong) van de structuren op erf 1
langs de Diedenweg op basis van oversnijdingen.

Hoofdgebouwen
Op één plaats kunnen drie opeenvolgende, elkaar oversnijdende boerderijplattegronden worden
herkend, van oud naar jong structuur 19, 12 en 11. Door de grote hoeveelheid sporen op een klein
oppervlak was het lastig om de afzonderlijke plattegronden goed van elkaar te (onder)scheiden
(figuur 7.40).
De plattegronden hebben alle dezelfde, globaal oost-west gerichte oriëntatie, haaks op de
Diedenweg (figuur 7.41). Een overeenkomstige relatie tussen volmiddeleeuwse erven en
een contemporaine weg is ook elders rondom de Gelderse Vallei vastgesteld, bijvoorbeeld te
Ermelo-Horst. 195 Iets oostelijker zijn resten van twee andere gebouwen aangesneden die als
bijgebouw zijn geïnterpreteerd (structuur 14 en 21). In het onderstaande zal de ontwikkeling

195

Heidinga, 1987.
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Figuur 7.40. Sporen van drie opeenvolgende huisplattegronden in het vlak van WP2, direct na het blootleggen.

van de opeenvolgende boerderijen/huizen worden geschetst. Bij de beschrijving van de
afzonderlijke plattegronden wordt voornamelijk ingegaan op de hoofconstructie of de dragende
delen. Zowel binnen als buiten de plattegronden zijn (veel) sporen aanwezig die kunnen duiden
op binnenwanden of op verbouwingen. Omdat er sprake is van elkaar opvolgende gebouwen
op dezelfde plaats, is het vrijwel niet mogelijk om deze sporen met zekerheid aan individuele
plattegronden toe te wijzen. Hiervoor zouden teveel aannames gedaan moeten worden. In het
onderstaande wordt dan ook uitsluitend ingegaan op de dragende constructie van de gebouwen.
Huis structuur 19
Het oudste huis op het erf (figuur 7.42) wordt oversneden door waterput S 292, sporen van huis
structuur 12 en huis structuur 11. Als gevolg van de sporen die later door de plattegrond heen zijn
gegraven, is deze vrij slecht bewaard gebleven en pas tijdens de uitwerking herkend. Het gaat om
een eenbeukige structuur met zwak ellipsvormige, gebogen wanden. De lengte van het gebouw
bedroeg 23 m; de breedte varieerde van 6,7 m op het smalste gedeelte tot 8,3 m halverwege het
huis. De kern van de constructie wordt gevormd door een reeks wandpalen. Vanwege de matige
conservering van de plattegrond is het niet mogelijk om voor iedere wandpaal een tegenhanger
in de tegenover gelegen wand aan te wijzen. In de oostelijke korte wand zijn twee paalsporen
opgetekend. Vermoedelijk is een derde spoor vergraven tijdens het oprichten van huis structuur
11. In de westelijke korte wand is slechts één paalspoor bewaard gebleven. Gezien de afstand
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Figuur 7.41. Oriëntatie van de dragende constructie van de overlappende huisplattegronden op erf 1.

naar de andere sporen bestond de westelijke wand waarschijnlijk uit twee palen. Dit kan een
aanwijzing zijn om hier de ingangspartij te plaatsen.
De paalsporen van het huis zijn met diameters tussen 60 en 100 cm aanzienlijk kleiner dan die van
de opvolgende huizen en zijn vrij dicht op elkaar geplaatst. De afstand tussen de sporen varieert
van 1,3 m tot 2,5 m. De resterende diepte van de kuilen bedraagt tussen 5 cm en 48 cm. Omdat de
wanden van het gebouw slecht bewaard zijn gebleven, is het lastig om een ingang aan te wijzen.
Eén ingang kan mogelijk in de westelijke korte wand worden geplaatst. Analoog aan andere
gebouwen uit deze periode elders in Oost-Nederland zullen de ingangen in zowel de lange- als de
korte wand geplaatst zijn geweest.
De plattegrond is typologisch het best te vergelijken met het type Gasselte A, hoewel er wat betreft
de ellipsvormige wanden ook overeenkomsten zijn met plattegronden van het voorafgaande
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Figuur 7.42. Detail van huis structuur 19.

type Odoorn C’. 196 De voor dit laatste type kenmerkende buitenpalen zijn echter in Ede niet
waargenomen. Afwijkend ten opzichte van plattegronden van het type Gasselte A uit Noord- en
Oost-Nederland is dat bij de plattegrond in Ede de paalsporen van de wandpalen niet heel zwaar
zijn uitgevoerd. Hiermee is de plattegrond vergelijkbaar met het in §7.5 beschreven huis structuur
1 en een even oude plattegrond uit Zeumeren (gemeente Barneveld). 197 De plattegronden in Ede en
Zeumeren lijken vooralsnog de meest westelijke voorbeelden van het type te vormen. Huizen van
het type Gasselte A worden geïnterpreteerd als woonstalhuizen, waarbij mens en vee onder één
dak woonden. In Park Reehorst zijn geen aanwijzingen gevonden voor een interne indeling van het
huis, zodat het niet mogelijk is om een woon- of een stalgedeelte aan te wijzen.

196

Vergelijk Waterbolk. 2009: 94-96.

197

Williams-Kodde & Zandboer, 2013.
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Het type Gasselte A komt voor in een groot gebied in Noord- en Oost-Nederland en wordt over
het algemeen gedateerd in de eindfase van de Vroege Middeleeuwen. 198 Dit komt goed overeen
met de datering van het vondstmateriaal uit sporen van het huis in Park Reehorst. Uit de tot de
plattegrond gerekende sporen komen in totaal 32 fragmenten aardewerk, waaronder fragmenten
Huneschans- en kogelpotaardewerk. Op basis van het Huneschans-aardewerk wordt huis 1
gedateerd rond het begin van de tiende eeuw.

Huis structuur 12
De plattegrond van huis 2(figuur 7.43 en figuur 7.44) is, zeker in vergelijking met het eerste
huis, sterk bootvormig. Het skelet van het gebouw was opgebouwd uit tien paar zware, zeer
regelmatig geplaatste en onderling gekoppelde stijlen of gebinten. De stijlparen vormen de kern
van de constructie. De afstand tussen de stijlen varieert tussen 2,3 en 2,6 m. De afstand tussen
de onderlinge stijlparen varieert van 2,2 tot 2,4 m. Buiten de noordelijke rij stijlen vormen kleinere
buitenpalen een zijbeuk of uitkubbing. Het gebouw heeft een lengte van 21,1 m en een breedte van
9,5 m, inclusief de noordelijke uitkubbing. De zijbeuk heeft een breedte van 1,6 m, wat voldoende
was om koeien te stallen.
De paalsporen hebben een diameter tussen 1,0 en 1,3 m en zijn vrij diep uitgegraven. De nog
resterende diepte varieert van 42 tot 86 cm, maar van de meeste palen was ruim 60 cm bewaard
gebleven. In de coupes was regelmatig een uitgraafkuil zichtbaar, wat er op duidt dat het gebouw
systematisch is afgebroken en het hout is hergebruikt.

Figuur 7.43. De sporen van structuur 12, voor de open dag zichtbaar gemaakt door middel van jalons.

198

Waterbolk, 2009: 94.
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Figuur 7.44. Detail van huis structuur 12.

Uit de sporen die aan dit huis zijn toegeschreven, zijn in totaal 267 fragmenten aardewerk
afkomstig. Het betreft enkele fragmenten Pingsdorftype-aardewerk, maar voornamelijk kogelpot.
Op basis van enkele Pingsdorf-randen (Sanke periode 4; zie § 8.2) wordt het gebouw gedateerd in
het laatste kwart van de tiende eeuw.
Het huis sluit typologisch goed aan bij het door Waterbolk beschreven type Gasselte B en het
overeenkomstige type Kootwijk D van Heidinga. 199 Een bootvormig huis met zware, gekoppelde
stijlen en uitkubbingen langs (een gedeelte van) de wanden. De ingangen bevonden zich in één
van de korte en/of de lange zijden. De lengte van de plattegronden bedraagt 19 tot 32 m, de
maximale breedte (met zijbeuken) 10 tot 12 m. 200

199

Heidinga, 1987; Waterbolk, 2009.

200

Waterbolk, 2009: 94.
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Huis structuur 11
Het derde en tevens jongste huis is iets groter dan zijn voorgangers. Ook dit huis heeft een
uitgesproken bootvorm en een kernconstructie die is opgebouwd uit zware, gekoppelde wandpalen
(figuur 7.45). Langs de noordelijke rij wandpalen vormt een reeks kleinere palen een zijbeuk
of uitkubbing met een breedte van 2,2 m. De buitenstijlen, die tegen de kernconstructie zijn
geplaatst, vormen een extra gebruiksruimte. Waterbolk betoogt dat deze extra ruimte onder andere
kan zijn gebruikt voor de stalling van vee. 201 Opvallend bij de plattegrond is dat in het westelijke
deel een extra ruimte is aangebouwd. De afmetingen van deze aanbouw bedragen 4,2 m bij 4,3
m. De afmetingen van het (kern)gebouw bedragen 23,7 m bij 7,6 m en 27,9 m bij 9,8 m inclusief
de uitkubbing en de aanbouw. De afstand tussen de wandpalen varieert van 2,6 tot 3,0 m en is
daarmee opvallend groter dan bij huis 2. De paalkuilen zijn afgerond rechthoekig van vorm en
174150
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Figuur 7.45. Detail van huis EDRH2-structuur 11.
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Waterbolk, 2011.
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hebben een diam van 1,0 tot 1,4 m. De resterende diepte van de sporen bedroeg nog 36 cm tot
86 cm, waarbij de meeste sporen een diepte van meer dan 60 cm hebben. De buitenstijlen die
de uitkubbing vormen zijn aanzienlijk minder diep ingegraven. Ook de sporen van de uitbouw zijn
minder diep ingegraven dan de kernconstructie van het gebouw.
In tegenstelling tot de andere twee gebouwen is het bij huis structuur 11 wel mogelijk om
uitspraken te doen over de locatie van de ingangen. Als wordt gekeken naar de afstand tussen de
buitenstijlen in de uitkubbing, is het aannemelijk dat in de noordelijke lange wand twee ingangen
aanwezig waren. Hiermee wordt het huis in drie delen opgedeeld.
Ook huis structuur 11 kan aan het door Waterbolk beschreven type Gasselte B worden
toegeschreven. Het voorkomen van aanbouwen wordt vaker waargenomen bij huizen van dit type.
Een voorbeeld hiervan is huis 87 in Gasselte, waarvan wordt aangenomen dat de aanbouw tegen
het woongedeelte is gebouwd. 202 Wat de functie van de aanbouw is kan op basis van de sporen niet
worden vastgesteld. Mogelijk gaat het om een extra opslagruimte.
Uit de sporen van het huis zijn 435 fragmenten aardewerk verzameld. Dit betreft voornamelijk
kogelpot, Pingsdorf en blauwgrijs (Paffrath-achtig) aardewerk op basis waarvan het gebouw in de
tweede helft van de elfde eeuw wordt gedateerd.
Bijgebouwen, spiekers en roedenbergen
Op het langdurig bewoonde erf zijn buiten de hoofdgebouwen de plattegronden van diverse
andere gebouwen blootgelegd: een één- en een tweebeukig bijgebouw, vier spiekers en drie
roedenbergen. Spieker structuur 25 oversnijdt de plattegronden van de hoofdgebouwen en moet
dus zijn gebouwd nadat de huizen zijn verlaten.
Direct ten oosten van de huisplattegronden zijn delen van twee bootvormige gebouwplattegronden
aangetroffen (structuur 14 en 21; figuur 7.46). Evenals de hierboven beschreven huizen gaat het
hierbij om een gebouw dat op vrijwel exact dezelfde plaats is herbouwd. De gebouwplattegronden
konden niet compleet worden blootgelegd, omdat deze zich gedeeltelijk buiten het
onderzoeksgebied bevinden.
Structuur 21 wordt oversneden door zowel gebouwstructuur 14 als waterput S 292, waardoor de
plattegrond vrij gefragmenteerd bewaard is gebleven. De oostelijke lange wand lijkt compleet
te zijn blootgelegd. Het gaat om een bootvormige gebouwplattegrond met een noordoostzuidwestelijke oriëntatie. De lengte bedraagt ruim 19 m. en de breedte maximaal 6,2 m. De
kernconstructie is opgebouwd uit acht gebinten. De afstand tussen de gebinten varieert van 2,2 tot
2,7 m. De palen zijn geplaatst in min of meer ovale paalkuilen met een diameter tussen 0,9 en 1,2
m. De resterende diepte van deze kuilen bedraagt 30 tot 74 cm.
Van structuur 14 lijkt de oostelijke lange wand (vrijwel) geheel te zijn blootgelegd, van de
westelijke lange wand ruim de helft. De afstand vanaf het breedste deel van de plattegrond

202

Waterbolk, 2009: 99.
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Figuur 7.46. Detail van twee overlappende schuren structuur 14 en 21.

tot de meest noordelijke staander is namelijk gelijk aan de afstand tot aan de meest zuidelijke
staander. Uitgaande van een symmetrische opbouw van de plattegrond bedraagt de totale lengte
van het gebouw 20,7 m. Het gebouw is opgebouwd uit negen gebinten. De afstand tussen deze
paren varieert van 1,7 tot 3,0 m. De paalkuilen hebben een diameter tussen 1,1 en 1,2 m en een
resterende diepte van tussen 58 en 78 cm.
Qua vorm en opbouw is structuur 14 vergelijkbaar met de hierboven beschreven huizen. Met
een breedte van maximaal 6,3 m is het gebouw wel aanzienlijk smaller. Bovendien ontbreken de
kubbingen bij deze structuur. Dit gebouw kan dan ook eerder als schuur dan als woonstalhuis
worden geïnterpreteerd. Qua opbouw en afmetingen is het gebouw goed vergelijkbaar met
eenbeukige gebouwen die bijvoorbeeld in Peeloo als schuur zijn geïnterpreteerd. 203

203

Kooi, 1995: 193-205.
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Op basis van de afwijkende oriëntatie ten opzichte van de huisplattegronden is het aannemelijk dat
zowel structuur 14 als structuur 21 aan een andere bewoningsfase moeten worden toegeschreven.
Het is dan ook niet zeker of deze bijgebouwen wel bij de bewoning op erf 1 hebben gehoord.
Helaas zijn in de spoorvullingen van de plattegronden vrijwel geen vondsten gedaan, waardoor
hun exacte datering onzeker blijft.
Roedenbergen zijn over het algemeen veelhoekige vijf- of zespalige gebouwen, soms voorzien
van een centrale paal in het midden van de plattegrond (figuur 7.47). Het dak van deze gebouwen
kon omhoog worden getakeld boven op de opgetaste producten zoals hooi of graan. 204 In de
middeleeuwen vormden de roedenbergen een vast element op het erf. Ze waren vaak in korte rijen
langs de randen van het erf geplaatst. Op erf 1 zijn twee roedenbergen herkend, beide direct ten
noorden van de huisplattegronden. Het gaat om een zespalige roedenberg met een centrale paal
(structuur 20) en een vijfpalige roedenbergen (structuur 17; figuur 7.48). Hun diameter varieert van
2,9 tot 5,5 m. De zespalige roedenberg structuur 20 wordt oversneden door waterput S488. De
kapdatum van de boom waaruit de bekisting van deze put is vervaardigd, kon worden vastgesteld
tussen 1016 en 1032 AD. De ‘onderliggende’ roedenberg zal daarmee minimaal uit de tiende eeuw

Figuur 7.47. Een gereconstrueerde roedenberg in het nagebouwde vroegmiddeleeuwse dorp Freilichtlabor
Lauresham (D). Foto gemaakt door de hoofdauteur.

204

Waterbolk, 2009: 129
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Figuur 7.48. Detail van de roedenbergen structuur 17 en 20 op erf 1.

dateren. De sporen van roedenberg structuur 16 hebben vrijwel geen dateerbaar vondstmateriaal
opgeleverd, zodat de datering niet kan worden vastgesteld.
De vier spiekers op erf 1 zijn opgebouwd uit vier (structuur 25), vijf (structuur 18) of zes palen
(structuur 118 en 113) en zijn vierkant of rechthoekig van vorm (figuur 7.49). Hun afmetingen
variëren van 1,4 x 3,4 (structuur 18) m tot 4,0 x 3,9 m (structuur 118). Structuur 18 is waarschijnlijk
oorspronkelijk een zespalige spieker geweest, waarvan één paal verloren is gegaan. Structuur 118
is gedeeltelijk buiten het onderzoeksgebied gelegen. Het kan bij deze structuur ook gaan om een
grotere, rechthoekige schuur. Qua vorm en afmetingen zijn de spiekers vergelijkbaar met de kleine
bijgebouwen die over het algemeen in middeleeuwse nederzettingen worden aangetroffen. 205

205

Vergelijk Kooi, 1995: 208-214.
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Figuur 7.49. Detail van de vier spiekers (EDRH2-structuur 13, EDRH2-structuur 18, EDRH2-structuur 25 en
EDRH5-structuur 118) op erf 1.

Het is niet mogelijk om de oorspronkelijke functie van deze gebouwen vast te stellen. De
gebouwen kunnen zijn gebruikt voor de opslag van gewassen, maar de grotere rechthoekige
gebouwen kunnen ook kleine schuren zijn geweest die bijvoorbeeld werden gebruikt voor de
opslag van gereedschappen.
Waterputten en waterkuilen
Rondom de huizen zijn drie waterputten (S292, S475 en S488; figuur 7.50) en twee waterkuilen
(S334 en S378) gevonden. S489 betreft waarschijnlijk eveneens een waterput. Omdat dit spoor
grotendeels buiten het onderzoeksgebied is gelegen, kan dit vermoeden niet worden bevestigd.
Het onderscheid tussen een waterput en een waterkuil is gemaakt op basis van de aan- of
afwezigheid van een houten bekisting/putcilinder.
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Figuur 7.50. Overzicht van de waterputten, in verschillende stadia van het onderzoek.
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De waterkuilen (S 334 en S 378) waren rond van vorm, hadden een doorsnee tussen 350 en 500
cm en een diepte van 231 cm en 185 cm. Ze bezaten vrij schuine wanden, de wand van S 334 was
enigszins getrapt uitgegraven. In de coupes zijn geen aanwijzingen gevonden voor enige vorm van
beschoeiing van de wanden. Het is wel mogelijk dat de wanden met plaggen bedekt zijn geweest
om te voorkomen dat de kuilen zouden instorten of dat er zand zou inspoelen. Gezien de diepte
van de kuilen is het de verwachting dat, als er een houten beschoeiing aanwezig is geweest, daar
resten van terug zouden zijn gevonden. In de waterputten was hout namelijk vanaf een diepte van
maximaal 145 cm onder het vlak bewaard gebleven (zie onderstaande).
De vulling van beide waterkuilen was sterk gelaagd, waarbij fijne siltige laagjes in de onderste
vullingen duiden op langdurig stilstaand water. In de waterkuilen is te weinig vondstmateriaal
aangetroffen om hun precieze ouderdom te bepalen. Waterkuil S334 zal gezien zijn ligging bij
een van de middeleeuwse hoofdgebouwen hebben gehoord. S378 lag vrij geïsoleerd op enige
afstand van de gebouwen. Dit spoor kan eventueel ook gehoord hebben bij een tijdens het
proefsleuvenonderzoek gelokaliseerd meer westelijk gelegen erf uit de middeleeuwen.
De waterputten (S292, S449, S475 en S488) waren allemaal voorzien van een houten putcilinder
(figuur 7.51). Om deze te kunnen plaatsen, zijn kuilen gegraven met een doorsnede tussen 4,0 m
en 5,2 m. De maximale diepte van de kuilen bedroeg respectievelijk 290, 280 en 265 cm onder het
opgravingsvlak, wat overeenkomt met een hoogte tussen 13,9 +NAP en 14,15 +NAP. De vulling
van alle sporen is sterk gelaagd met fijne siltige bandjes, waaruit kan worden afgeleid dat de
waterputten langzaam zijn opgevuld geraakt.
De bovenkant van het in de kuilen resterende hout werd aangetroffen op een diepte tussen 130 en
145 cm onder het vlak. Dit komt overeen met een NAP-hoogte tussen 15,44 m en 15,56 m + NAP.
S475 betreft een dubbele waterput. Nadat de eerste put in onbruik was geraakt, is de kuil opnieuw
uitgegraven en is een nieuwe cilinder geplaatst (figuur 7.52).
De constructie van de bekisting/cilinder binnen de waterputten bestond in alle gevallen uit een
eikenhouten boomstam. Deze was in tweeën gekliefd en uitgehold. Beide houten delen zijn
vervolgens door middel van houten pennen weer aan elkaar gezet (zie detail in figuur 7.50,
onderste foto). Waarschijnlijk hebben deze houten pennen gediend om bijvoorbeeld wilgentenen
omheen te vlechten, zodat de beide delen stevig tegen elkaar konden worden gehouden.
Van alle waterputten is hout verzameld ten behoeve van dendrochronologisch onderzoek (Bijlage
2). Omdat het zeer slecht geconserveerd was, kon van slechts twee waterputten het hout aan een
verdere analyse onderworpen worden. Hout van de overige waterputten bleek niet (meer) geschikt
voor dendrochronologisch onderzoek. Met behulp van het dendrochronologisch onderzoek was het
mogelijk om bij benadering de kapdatum van één waterput vast te stellen: de boom waarmee de
bekisting van S488 was vervaardigd, bleek tussen 1016 en 1032 na Chr. te zijn gekapt.
Opvallend is het vrijwel ontbreken van vondstmateriaal in de waterputten; geen van de sporen heeft
meer dan een handvol aardewerk opgeleverd. Omdat hieronder geen goed dateerbare vondsten
zijn, is het niet mogelijk om de waterputten via vondstmateriaal te dateren. Gezien de ligging rondom
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Figuur 7.51. Coupetekingen van waterput S292, 475 en 488.
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Figuur 7.52. Detailfoto’s van de dubbele waterput S475 tijdens het couperen. A: detail van beide houten
putcilinders in het vlak; B: de putcilinders in de coupe.

de huisplattegronden is het aannemelijk dat de waterputten gelijktijdig met de huizen hebben
gefunctioneerd, maar het is niet mogelijk om een koppeling met een specifieke bewoningsfase te maken.
Kuilen
Verspreid over erf 1 zijn kuilen gevonden die op basis van het vondstmateriaal uit de
middeleeuwen dateren. Op basis van hun vorm kan weinig gezegd worden over hun specifieke
functie. Vondstrijke kuilen, die een nauwkeurige datering mogelijk maken, ontbreken. Ze kunnen
daardoor niet worden toegeschreven aan een specifiek huis of een bewoningsfase. Om die reden
is er dan ook voor gekozen om geen uitgebreide analyse van de losse kuilen te maken.
Het einde van het erf
Op basis van het vondstmateriaal lijkt het onderzochte deel van het erf (of van de erven) rond
de tweede helft van de elfde eeuw of uiterlijk in het begin van de twaalfde eeuw te zijn verlaten.
Zoals in de historisch-geografische studie betoogd, is toen de bewoning vermoedelijk naar het
westen verplaatst, richting de huidige Oude Kerkweg. Of de opgegraven boerderijen de directe
voorgangers zijn van latere boerderijen nabij de Oude Kerkweg is nog onderwerp van discussie.
Even ten westen van het nu onderzochte erf zijn immers op erf 3 ook sporen uit de middeleeuwen
aangetroffen.

7.6.2 Erf 2
Ten zuiden van erf 1 zijn de resten van een tweede erf uit de volle gevonden (figuur 7.53). Het
gebied tussen erf 1 en erf 2 wordt als parkzone ingericht, zodat de nederzettingsresten daar in situ
behouden kunnen blijven. Dit deel is dan ook niet onderzocht, waardoor de precieze grens tussen
beide erven niet kon worden vastgesteld.
Ook dit erf is langdurig bewoond geweest, waarbij het hoofdgebouw tot twee keer toe opnieuw
is opgebouwd (van oud naar jong structuur 21, 43 en 2, figuur 7.54). Deze ontwikkeling is sterk
vergelijkbaar met het eerste erf, met als enige verschil dat op erf 2 niet alles hoofdgebouwen op
exact dezelfde plaats gebouwd zijn. Nadat het huis uit de eerste fase in onbruik is geraakt, worden
de twee opvolgende huizen iets naar het noorden gebouwd. Naast het huis zijn een roedenberg
(structuur 3), een rechthoekige schuur (structuur 20) en twee waterputten op het erf aangetroffen.
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Figuur 7.53. Overzicht van de gebouwen uit de volle middeleeuwen op erf 2.

Hoofdgebouwen
Huis structuur 21
De gebouwplattegrond uit de eerste fase (structuur 21) is gefragmenteerd bewaard gebleven als
gevolg van oversnijdende paalkuilen van latere gebouwplattegronden en waterput S1316 (figuur
7.55). De oriëntatie van de structuur is globaal oostnoordoost-westzuidwest, gelijk aan de huizen
op erf 1. De zuidelijke wand is vrij compleet bewaard gebleven, maar gezien de totale lengte van
15,6 m is ook deze wand waarschijnlijk niet compleet blootgelegd. Van deze wand zijn zeven
grote, min of meer ovale paalkuilen met een diameter tussen 1,0 en 1,6 m gevonden. Deze zijn
geplaatst in een gebogen lijn, waardoor de structuur een bootvorm heeft. De afstand tussen de
palen bedraagt 2,1 tot 2,9 m. De grootste breedte van de structuur bedraagt 6,8 meter. Op een
afstand van 1,6 tot 1,7 meter ten zuiden van de zuidelijke wand is een rij kleinere palen gevonden
die waarschijnlijk een kubbing hebben gevormd. Opvallend is dat deze palen zijn geplaatst in zeer
langwerpige paalkuilen die tegen de paalkuilen van de kernconstructie zijn gegraven.
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Figuur 7.54. Oriëntatie van de dragende constructie van de overlappende huisplattegronden op erf 2.

Van de noordelijke wand resteren slechts drie paalkuilen. De overige paalkuilen binnen deze wand
zijn geheel vergraven bij de bouw van jongere huizen en door de aanleg van waterput S1316.
Uit sporen die aan de structuur zijn toegeschreven zijn slechts 48 fragmenten aardewerk
afkomstig, die niet nauwkeuriger gedateerd kunnen worden dan in de periode tussen de tiende
en de twaalfde eeuw. Typologisch gezien kan het huis waarschijnlijk worden toegeschreven aan
het type Gasselte B, maar de plattegrond is te gefragmenteerd bewaard gebleven om dit met
zekerheid te kunnen bepalen.
Huis structuur 43
Huis structuur 21 wordt opgevolgd door het iets noordelijker gelegen huis structuur 43. Ook deze
structuur is slechts gedeeltelijk bewaard gebleven en wordt grotendeels oversneden door sporen
van huis structuur 2 (figuur 7.56). De structuur is over een lengte van 18,2 m blootgelegd. Ervan
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Figuur 7.55. Detail van huis structuur 21.

uitgaande dat de grootste breedte van de plattegrond zich halverwege de lange wanden bevindt, lijkt
het er op dat de structuur vrijwel compleet is blootgelegd. De maximale breedte bedraagt 7,9 m.
De structuur heeft bestaan uit vijf stijlparen die zijn ingegraven in ovale paalkuilen met een
diameter van 0,8 tot 1,6 m. De afstand tussen de stijlparen bedraagt 2,5 tot 3,2 m. De korte
wanden van de plattegrond worden zowel in het oosten als in het westen afgesloten door twee
vrij dicht op elkaar geplaatste sluitpalen (in het westen 2,0 m, in het oosten 2,3 m). De resterende
diepte van de sporen varieert van 52 tot 80 cm. Beide lange wanden zijn vrij sterk gebogen,
waardoor een uitgesproken bootvorm ontstaat.
Uit sporen die aan de structuur zijn toegeschreven, zijn in totaal 43 fragmenten aardewerk
afkomstig. Het gaat om fragmenten kogelpot en Pingsdorf type keramiek die niet nader gedateerd
kunnen worden dan in de periode van de tiende tot de twaalfde eeuw. Typologisch lijkt het gebouw
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Figuur 7.56. Detail van huis structuur 43.

niet direct aan te sluiten bij het door Waterbolk omschreven Gasselte B. Hiermee vergeleken
heeft de plattegrond in Park Reehorst een veel sterkere bootvorm, ook kunnen er geen kubbingen
worden onderscheiden, maar dat kan veroorzaakt worden door de vele oversnijdende sporen. Qua
opbouw kan de plattegrond wellicht beter vergeleken worden met de gebouwen in Zuid-Nederland,
zoals bijvoorbeeld gebouw 1 in Geldrop. In de Maas-Demer-Schelde typologie komt de plattegrond
overeen met het type H2 met het korte wandtype Y: sluitpalen op enige afstand van het eerste /
laatste staanderpaar. 206
Huis structuur 2
Op vrijwel dezelfde plaats als structuur 43 wordt huis structuur 2 opgericht. Dit huis is,
vergelijkbaar met de ontwikkeling die op erf 1 is geschetst, aanzienlijk forser dan beide

206

Huijbers, 2014: 378-381.
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voorgangers en kon compleet worden blootgelegd binnen de grenzen van het onderzoeksgebied
(figuur 7.57). De lengte van het gebouw bedraagt 22,6 m en de breedte bedraagt maximaal 8,6 m.
De dragende constructie van het gebouw is opgebouwd uit tien stijlparen. De afstand tussen
de stijlparen varieert van 4,9 m aan de westelijke korte zijde tot 8,6 m n het midden van de
plattegrond. De stijlen vormen binnen een lange wand een gebogen lijn, waardoor de structuur
bootvormig is. De wanden zijn overigens aanzienlijk minder sterk gebogen dan de beide
voorgangers van het gebouw. De afstand tussen de stijlparen varieert van 2,0 tot 2,7 m. De
plattegrond wordt in het oosten afgesloten door een afsluitend palenpaar (de sluitpalen); in de
westelijke korte wand zijn geen sluitpalen waargenomen. Parallel aan beide lange wanden zijn
verschillende paalkuilen aanwezig die onderdeel kunnen hebben gevormd van een kubbing, maar
de maximale afstand van deze palen ten opzichte van de wanden van 1,6 m lijkt hiervoor te klein.
Om die reden zijn deze sporen niet tot de structuur gerekend.
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Uit sporen van de plattegrond zijn in totaal 329 fragmenten aardewerk afkomstig, aanzienlijk meer
dan uit de voorgaande huisplattegronden. De jongste vondsten lijken er op te duiden dat het huis
aan het begin van de twaalfde eeuw verlaten is. Hiermee zal de bouw van het huis waarschijnlijk in
de tweede helft van de elfde eeuw geplaatst kunnen worden (zie verder §8.2.4). Typologisch toont
het gebouw overeenkomsten met het type Gasselte B, al is, evenals bij de voorgaande plattegrond
structuur 43, zeker ook wel verband te zien met de Zuid-Nederlandse huisplattegronden uit de
volle middeleeuwen.
Bijgebouwen, spiekers en roedenbergen
Direct ten westen van de huisplattegronden zijn twee bijgebouwen aanwezig (figuur 7.53): een
zespalige roedenberg zonder middenpaal (structuur 3) en een rechthoekige schuur (structuur 20).
Ten oosten van de plattegronden bevond zich een waterput (S1316).
De roedenberg heeft een diameter van 5,1 m en is opgebouwd uit ronde paalkuilen met een
diameter van 0,5 m en een resterende diepte tussen 16 en 36 cm (figuur 7.58). Hiermee is de
roedenberg goed vergelijkbaar met de roedenbergen op erf 1, maar aanzienlijk kleiner dan de
opslagstructuren langs de Oude Kerkweg (zie §7.6.5) Structuur 20, gelegen direct ten westen
van de roedenberg, betreft een vrij kleine, eenbeukige schuur met afmetingen van 4,3 x 10,0
m en is opgebouwd uit twee rijen van vier palen. Gezien de ligging van paalkuil S1498 tegen
de noordelijke putwand kan het niet worden uitgesloten dat de structuur zich verder buiten het
opgegraven areaal uitstrekt. In de zuidelijke korte wand is een sluitpaal aanwezig, de noordelijke
korte wand lijkt open te zijn geweest (ervan uitgaande dat de structuur compleet is blootgelegd).
Figuur 7.58. Detail van
roedenberg structuur 3 (links)
en schuur structuur 20 (rechts),
inclusief spoordieptes.

Waterputten en waterkuilen
Waterput S1316 bevond zich gedeeltelijk buiten de werkput en lag bovendien direct onder een
monumentale eik. Het was dan ook niet mogelijk om dit spoor verder te onderzoeken. Gezien de
met de waterputten op erf 1 vergelijkbare diameter van minimaal 4,2 m lijkt het waarschijnlijk dat
het gaat om een boomstam waterput.
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Figuur 7.59. Links een detail van het hekwerk in het vlak en rechts een voorbeeld van een hek, nagebouwd in
Freilichtlabor Lauresham (D). Foto gemaakt door de hoofdauteur.

Begrenzing en bewoningsduur van het erf
Als wordt gekeken naar het vondstmateriaal binnen het erf is het lastig om de precieze
bewoningsduur vast te stellen. Vooral de aanvang van bewoning op het erf is niet nauwkeurig te
bepalen. Hiervoor is te weinig diagnostisch vondstmateriaal met een korte gebruiksduur gevonden.
Het aardewerk kan niet nauwkeuriger gedateerd worden dan in de periode van de tiende tot de
twaalfde eeuw. Er is geen materiaal gevonden dat eenduidig in de gevorderde twaalfde eeuw
gedateerd kan worden, wat duidelijk maakt dat het erf ergens aan het begin van de twaalfde eeuw
is verlaten. Gezien de bewoningsduur van het erf lijkt zowel het aantal bijgebouwen als de enkele
waterput klein. Het lijkt er op dan ook op dat niet het gehele erf is blootgelegd.
Waarschijnlijk strekken sporen van het erf zich uit tot in de parkzone in het noorden en verder
naar het oosten, dus buiten het onderzoeksgebied. De zuidelijke grens van het erf kon wel
worden vastgesteld. Deze wordt gevormd door een hekwerk dat is op gebouwd uit dicht op elkaar
geplaatste staken. Waarschijnlijk is tussen deze staken vlechtwerk geplaatst geweest (figuur 7.59).
Het hek kon over een afstand van ruim 38 meter worden opgetekend. De afstand tussen de staken
bedraagt gemiddeld 25 tot 30 cm.

7.6.3 Erf 3
Het derde erf (figuur 7.60 en 7.61) is centraal in de westelijke helft van het onderzoeksgebied
aangetroffen en bestaat uit een hoofdgebouw (structuur 4), een roedenberg (structuur 112), een
waterput (S1250) en een waterkuil (S3751).

Hoofdgebouwen
Huis structuur 4
Het hoofdgebouw is qua opbouw duidelijk anders dan de gebouwen die langs de Diedenweg
en ten zuiden van de Sportlaan zijn aangetroffen. Omdat het gebouw geïsoleerd in het vlak lag,
geen sporen van reparaties vertoont en ook niet wordt oversneden door latere sporen, kon het
in detail onderzocht worden. Het gebouw heeft een lengte van 20,6 m en een breedte van 9,6 m.
De rechthoekige kernconstructie wordt gevormd door vijf staanderparen. De breedte tussen de
gebinten varieert tussen 5,6 en 6,0 meter en de afstand tussen de staanderparen bedraagt 3,2
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Figuur 7.60. Sfeeropname van het hoofdgebouw (op de achtergrond) en de waterput (op de voorgrond) op erf 3.

m. De wandpalen zijn op een afstand van 2,0 m van de kernconstructie geplaatst. De wandpalen
zijn hierbij in een licht gebogen lijn geplaatst, waardoor het huis een zwakke bootvorm heeft. De
afstand tussen de wandpalen varieert van 1,6 tot 1,0 m. In beide lange wanden is in het midden
van het huis een duidelijk herkenbare ingangspartij aanwezig, bestaande uit twee extra palen
tussen de wandpalen en twee staanderparen.
Uit sporen van het huis komen relatief weinig vondsten, in de meeste gevallen gaat het om
vroege kogelpotbaksels. Hout uit waterput S1250 (zie verderop) kon niet door middel van
dendrochronologisch onderzoek worden gedateerd. Houtskool uit waterkuil S3751, die vrijwel
zeker met het huis geassocieerd kan worden, kon door middel van

14

C-analyse worden gedateerd.

Op basis daarvan wordt de waterkuil gedateerd tussen 890 en 1020 na Chr. De datering van de
vroege kogelpotscherven uit zowel de gebouwplattegrond als uit de met het huis geassocieerde
waterkuil komt hier goed mee overeen. Hiermee kan aannemelijk worden gemaakt dat het huis
gelijktijdig bewoond is geweest met de langdurig bewoonde erven langs de Diedenweg.
Zoals gezegd wijkt de opbouw van het gebouw sterk af van de gelijktijdig gedateerde
huisplattegronden ten westen van de Diedenweg (figuur 7.62). Ook in de directe omgeving van
Ede zijn geen goed vergelijkbare plattegronden voorhanden. De hier bekende gebouwen uit de
volle middeleeuwen zijn voornamelijk binnen het door Waterbolk beschreven type Gasselte te
plaatsen. De buitenstaanders rondom de gehele plattegrond en de prominente ingangspartijen in
de lange wanden wijken hier duidelijk van af. Als alleen worden gekeken naar de kernconstructie is
overigens wel een plattegrond zichtbaar die min of meer vergelijkbaar is met de andere gebouwen
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Figuur 7.61. Detail van de gebouwen op erf 3. Op de achtergrond zijn de karrensporen zichtbaar, die exact
parallel aan het hoofdgebouw liggen.

in Park Reehorst van het type Gasselte B. Het hoeft dus niet perse te gaan om een ander type,
het zou ook kunnen gaan om een uitzonderlijk goed bewaarde huisplattegrond waarvan alle
buitenstaanders bewaard zijn gebleven.
Een vrijwel exacte parallel voor het gebouw is in 1983 en 1984 opgegraven in Oud Leusden. Het
rapport van deze opgraving is nog niet verschenen, maar in de archeologische kroniek wordt de
plattegrond gedateerd in de tweede helft van de twaalfde eeuw. 207 Dit is een fors jongere datering
dan het gebouw in Park Reehorst, maar uit de archeologische kroniek kan niet worden afgeleid
waar de datering op gebaseerd is.

207

Tent, 1988: 30.
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Figuur 7.62. Detail van het hoofdgebouw structuur 4.

Het hoofdgebouw heeft een vergelijkbare oriëntatie als het karrenspoor tussen de Diedenweg en
de Oude Kerkweg (zie §7.6.6), wat er voor pleit dat beide gelijktijdig in gebruik zijn geweest.
Bijgebouwen, spiekers en roedenbergen
Zowel ten noordwesten als ten zuiden van het huis zijn de sporen van twee bijgebouwen
gevonden (figuur 7.63) Op een afstand van 4 m ten zuiden van de huisplattegrond is een
kleine vijfpalige roedenberg herkend (structuur 112, figuur 7.63). Deze opslagstructuur heeft
een doorsnede van slechts 2,5 m en is opgebouwd uit ronde paalkuilen met een diameter van
0,3 m. De resterende diepte van de sporen varieert van 11 tot 30 cm. Deze roedenberg is dus
aanzienlijk minder zwaar uitgevoerd dan de roedenbergen op erf 1 en 2 en de roedenbergen
langs de Oude Kerkweg (zie 7.6.5). Structuur 111 betreft een vijfpalige roedenberg, gelegen op
een afstand van 15 m ten westen van het hoofdgebouw. De diameter van het gebouw bedraagt
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Figuur 7.63. Detail van roedenbergen structuur 111 en 112.

4,4 m. De palen waren geplaatst in paalkuilen met een diameter van 0,4 m en hadden een
resterende diepte tussen 28 en 30 cm
Waterputten en waterkuilen
Direct ten westen van het hoofdgebouw is een waterput gevonden (S1250), ten noorden bevond
zich een waterkuil (S3751). De waterput had in het vlak een ovale vorm en een diameter van
2,75 m. De kern van de waterput was excentrisch geplaatst. Het spoor heeft een diepte van
130 cm onder het vlak, aanzienlijk minder diep dan de andere waterputten in Park Reehorst.
De kernconstructie van de waterput was opgebouwd uit een uitgeholde eikenstam. Hiervan was
slechts 25 cm bewaard gebleven. Als gevolg van de slechte conservering van het hout was het niet
mogelijk om een dendrochronologische datering uit te voeren.
Waterkuil S3751 had in het vlak een doorsnede van 2,4 m en in de coupe een diepte van 78 cm.
In de coupe is te zien dat het spoor vrij schuine wanden heeft en een zwak komvormige bodem.
Vooral de onderste vullingen tonen een sterke, fijne gelaagdheid, wat duidt op stilstaand water.
Tijdens het couperen en afwerken zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van
een houten beschoeiing, zodat het spoor als waterkuil wordt geïnterpreteerd. Uit het spoor zijn
58 vondsten afkomstig, voornamelijk fragmenten keramiek en enkele fragmenten natuursteen.
Daarnaast is van een fragment houtskool uit de waterkuil door middel van radiokoolstofdatering
de ouderdom bepaald. Het resultaat hiervan (labnr. ICA-18C/0141: 1080±30 BP) duidt op
een gekalibreerde datering tussen 894 en 1018 na Chr. Tussen het aardewerk bevinden zich
verschillende vroege kogelpot baksels en randen die deze datering ondersteunen. Het aardewerk
kan echter niet nauwkeuriger worden gedateerd om deze ruime datering aan te scherpen.
Op basis van de afwezigheid van oversnijdende sporen, de geringe hoeveelheid vondsten op het
erf en de beperkte doorlooptijd van het aardewerk kan worden geconcludeerd dat erf 3 aanzienlijk
minder lang bewoond is geweest dan erf 1 en 2 langs de Diedenweg.
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Figuur 7.64. Overzicht van de gebouwen op erf 4.

7.6.4 Erf 4
Het vierde erf uit de middeleeuwen bevindt zich in het noordwestelijke deel van het
onderzoeksgebied, vrijwel direct ten zuiden van de Sportlaan. Op dit erf zijn de resten van een
grote boerderijplattegrond (structuur 56), drie bijgebouwen (structuur 26, 79 en 107) en een
waterput (S2195) gevonden (figuur 7.64).

Hoofdgebouwen
Huis structuur 56
De boerderijplattegrond is noord-zuid georiënteerd en wijkt qua opbouw af van de eerder
beschreven plattegronden uit de middeleeuwen (figuur 7.65). Het gaat om de resten van een
vrijwel rechthoekig gevormd gebouw met afmetingen van 18,5 x 14 m. De wanden van het huis zijn
licht gebogen, maar vormen een aanzienlijk minder sterke bootvorm dan de andere huizen uit de
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Figuur 7.65. Vlakfoto van de huisplattegrond op erf 4 direct na het blootleggen, gezien richting het noorden.
Goed zichtbaar is de dieper gelegen proefsleuf op de achtergrond.

volle middeleeuwen in Park Reehorst (figuur 7.66). Het verschil in spoordieptes in de westelijke
wand wordt veroorzaakt door een diepe proefsleuf.
De binnenconstructie is opgebouwd uit zeven paren zware staanders. De afstand binnen de
staanderparen varieert van 8,8 m in het zuiden tot 10,1 m halverwege de plattegrond. De afstand
tussen de staanderparen bedraagt 2,3 tot 2,6 m. Op een afstand tussen 2,3 en 2,6 m van de
kernconstructie zijn aan beide lange zijden paalsporen gevonden die duiden op de aanwezigheid
van kubbingen. De noordelijke korte wand wordt gevormd door twee palen; de afsluiting van de
zuidelijke wand is niet duidelijk. In het midden van de korte wand is een paalspoor aanwezig
(S2298), maar deze ligt niet geheel in lijn met de beide staanderkuilen. Bovendien is de resterende
diepte van dit spoor met 26 cm aanzienlijk minder diep dan de staanders aan weerszijden, die
een diepte hebben van 86 cm (S2289) en 84 cm (S2300). Het is dan ook niet zeker of dit spoor bij
de plattegrond gerekend kan worden. In de noordelijke korte wand zijn tussen de staanderparen
twee sluitpalen geplaatst. Opvallend hierbij is dat beide staanders niet geheel in lijn staan met de
lange wanden, maar iets naar buiten zijn geplaatst. Hierdoor is de noordelijke korte wand met een
breedte van 11,1 m bijna twee meter breder dan de zuidelijke korte wand. In de lange wanden zijn
geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van ingangen. Deze zijn vermoedelijk in de
korte wanden geplaatst.
De paalkuilen waarin de staanders geplaatst waren zijn zeer fors uitgevoerd en hebben een
diameter tussen 1,3 en 2,4 m en een resterende diepte tussen78 en 102 cm. De staanders zijn
aanzienlijk groter en werden dieper gefundeerd dan bij de andere middeleeuwse huizen in Park
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Figuur 7.66. Plattegrond van de boerderijplattegrond structuur 56. Figuur 7.65. Vlakfoto van de huisplattegrond
op erf 4 direct na het blootleggen, gezien richting het noorden. Goed zichtbaar is de dieper gelegen proefsleuf
op de achtergrond.

Reehorst (figuur 7.67). In de meeste staanderkuilen was een paalkern zichtbaar, daarnaast was
onderin paalkuil S2770 nog een deel van een eikenhouten paal bewaard.
Enkele sporen laten een uitgraafkuil zien, wat er op duidt dat bij het afbreken van het gebouw goed
bewaarde palen werden uitgegraven om te worden hergebruikt. Bij paalkuilen waarin een kern
zichtbaar was, zal bij de afbraak de houten paal aan het maaiveld zijn afgekapt. Opvallend is de
aanwezigheid van een grote kuil (S2566) in de noordelijke helft van het gebouw. De functie van dit
spoor, met een diameter van 3,2 m en een diepte van 48 is niet duidelijk.
Uit sporen die aan het gebouw zijn toegeschreven zijn 44 scherven aardewerk verzameld.
Hiertussen bevinden zich enkele vroegmiddeleeuwse scherven die kunnen duiden op oudere
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Figuur 7.67. Detail van enkele coupes over paalkuilen van structuur 56. Van links naar rechts: S2299 met
intacte paalkern, S2564 met uitgraafkuil en S2770 met paalstomp onderin de kern.

bewoning ter plaatse of in de directe omgeving. Het merendeel van de scherven duidt echter op
een datering in de twaalfde eeuw. Zo zijn op dit erf de enige fragmenten Maaslandse keramiek
uit het onderzoeksgebied aangetroffen en duidt ook het blauwgrijze aardewerk op een latere
datering ten opzichte van de andere volmiddeleeuwse erven in Park Reehorst (zie verder §8.2.4,
erf 4). Enkele scherven horen zelfs thuis in de late twaalfde of de vroege dertiende eeuw. Van de
paalstomp, die onderin paalkuil S2770 is aangetroffen, kon door middel van dendrochronologisch
onderzoek bij benadering de kapdatum worden bepaald, een indicatie voor de bouwdatum van
het huis. Omdat in het houtmonster geen spinthout aanwezig was, kon de exacte kapdatum niet
worden vastgesteld. Met enige marge valt deze ergens in de eerste helft van de twaalfde eeuw,
in ieder geval na 1110. Hiermee lijkt dit gebouw de bewoning op één van de ervan langs de
Diedenweg op te volgen. Van deze erven is vastgesteld dat ze rond het begin van de twaalfde
eeuw moeten zijn verlaten. Op basis van het aardewerk kan voorzichtig worden gesteld dat het erf
van de eerste helft van de twaalfde eeuw tot uiterlijk het begin van de dertiende eeuw bewoond is
geweest.
Waterputten en waterkuilen
Ten oosten van het huis is waterput S2195 gelegen. Dit spoor heeft op het vlak een diameter van
5,2 m en in de coupe een resterende diepte van 240 cm. In de coupe (figuur 7.68) is te zien dat de
insteek van het spoor de bovenste halve meter vrijwel verticaal is, waarna de rest van de insteek
onder een flauwe hellingshoek verloopt. De putmantel bestaat uit een uitgeholde, eiken boomstam
waarvan de resten vanaf 90 cm –Mv zijn waargenomen. Resten van de putmantel waren over
een lengte van 150 cm bewaard gebleven, maar zeer slecht geconserveerd. Beide helften van
de boomstam zijn door middel van houten pennen en (vermoedelijk) gevlochten wilgentenen aan
elkaar bevestigd. Hiervan is onderin het spoor een fragment opgetekend, maar dit was te slecht
bewaard om te bergen. Ook was het niet mogelijk om door middel van dendrochronologische
analyse de kapdatum te bepalen.
Uit de vullingen van de waterput zijn in totaal 29 fragmenten aardewerk verzameld, waar blauwgrijs
aardewerk met zeven fragmenten een groot deel van uitmaakt. Gezien de overeenkomsten met
het vondstmateriaal op de rest van het erf, is een datering van het spoor in de twaalfde eeuw
aannemelijk. Een bijzondere vondst in het spoor in nog een groot fragment van een strijkglas (zie
hiervoor §8.6)
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Figuur 7.68. Coupe over waterput S2195. De coupe is hier gezet tot op het niveau waarop de eerste houtresten
van de putmantel zichtbaar zijn.

Bijgebouwen, spiekers en roedenbergen
Direct ten zuiden van het hoofdgebouw bevindt zich een oost-west georiënteerd bijgebouw
(structuur 79). De plattegrond van dit gebouw ligt zeer dicht tegen het hoofdgebouw (minder dan
4 m), zodat het niet zeker is of beide gebouwen wel gelijktijdig bestaan hebben. Op basis van de
oriëntatie is het ook mogelijk dat dit bijgebouw bij erf 3 heeft gehoord. Het gaat om een gebouw
met afmetingen van 9 x 4 m dat oorspronkelijk vrijwel geheel is omgeven door een standgreppel,
waarin de wandpalen waren geplaatst (figuur 7.69). De noordelijke standgreppel is niet gevonden,
maar aan het verloop van de wandpalen kan worden afgeleid dat deze er oorspronkelijk wel zal
zijn geweest. Binnen het gebouw zijn drie stijlparen zichtbaar, terwijl de oostelijke sterk afgeronde
korte wand wordt afgesloten door een zwaar uitgevoerde paalkuil. Tussen het oostelijke stijlpaar is
een standgreppel zichtbaar waarin een wand geplaatst was. Ter hoogte van de middenstaander in
de oostelijke korte wand is een opening zichtbaar. Het lijkt er dus op dat het gebouwtje opgedeeld
was in verschillende ruimtes.
Voor het bijgebouw zijn geen parallellen bekend. Het is dan ook niet mogelijk om de
oorspronkelijke functie vast te stellen. Op basis van de afgeronde vorm werd in het veld in eerste
instantie gedacht aan een schaapskooi. Deze verklaring lijkt echter niet logisch, aangezien de
schapen tegen de palen van de interne stijlparen geplet kunnen worden.
Ten noorden van het hoofdgebouw bevindt zich een eenvoudige eenbeukige schuur met
afmetingen van 5,3 x 6,7 m (structuur 107). Deze structuur zet zich mogelijk verder voort naar het
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Figuur 7.69. Bijgebouw structuur 79. Links: de
sporen in het vlak, rechts een detail van de
standgreppel, waarin de afzonderlijke paalkuilen
zichtbaar zijn.

noorden, buiten het opgegraven areaal. De schuur is opgebouwd uit twee rijen van (minimaal)
drie palen, die geplaatst waren in ovale paalkuilen met een diameter tussen 0,7 en 1,5 m. De
resterende diepte van de sporen varieerde van 20 tot 61 cm.
Iets verder naar het noorden zijn direct ten zuiden van de Sportlaan de sporen gevonden van
een zespalige roedenberg zonder middenpaal (structuur 26). Sporen van de structuur worden
oversneden door een loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog. De diameter van het bijgebouw
bedraagt 8,7 m. De ovale paalkuilen hadden een doorsnede tussen 0,85 en 1,0 m en een
resterende diepte tussen 50 en 88 cm (figuur 7.70).

7.6.5 Roedenbergen langs de Oude Kerkweg
Parallel aan de Oude Kerkweg is een rij van drie roedenbergen in kaart gebracht (figuur 7.71).
Vanwege de aanwezigheid van een bomenrij konden deze gebouwen niet allemaal compleet
worden blootgelegd. Op basis van de afstand tussen de paalsporen is het wel mogelijk om van alle
roedenbergen de afmetingen te reconstrueren.
Roedenbergen of steltenbergen hadden een verstelbaar dak dat op en neer kon bewegen. De
bijgebouwen waren bedoeld voor de opslag van producten als hooi of graan en vormen gedurende
de gehele middeleeuwen een vast element op het erf. Roedenbergen kunnen zijn opgebouwd op vijf,
zes, zeven of negen palen. Bij zespalige roedenbergen wordt som een middenpaal waargenomen. 208

208

Waterbolk, 2099: 129.
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Bij de roedenbergen langs de Oude Kerkweg
gaat het in twee gevallen om een zespalige
constructie met een middenpaal (structuur 67
en 93). Van de derde roedenberg (structuur 94)
ontbreken teveel sporen om de oorspronkelijke
constructie vast te kunnen stellen.
Roedenberg structuur 67 is compleet
blootgelegd (figuur 7.72). Het gaat om een
zespalige roedenberg met een centrale paal.
De doorsnede van het gebouw bedraagt 8,0
m. De structuur is opgebouwd uit palen die zijn
ingegraven in ronde tot ovale paalkuilen met
een diameter van 1,9 m. De resterende diepte
van de paalkuilen varieert tussen 60 en 82
cm. De omvang en diepte van de paalkuilen is
groter dan de paalkuilen van sommige huizen
uit de volle middeleeuwen in Park Reehorst,
vermoedelijk om de zware last van het
verplaatsbare dak en de opgeslagen goederen
te kunnen dragen. De middenpaal S3343 is met
een resterende diepte van 12 cm aanzienlijk
minder diep ingegraven. Deze paal zal geen
dakdragende functie hebben gehad, maar
meer hebben gediend als geleider tijdens het
in hoogte verstellen van het dak. In de coupes
is te zien dat alle palen zijn uitgegraven tijdens
het afbreken van het gebouw.
Uit de paalkuilen van de roedenberg zijn
uitsluitend fragmenten handgevormd aardewerk

Figuur 7.70. Plattegrond en spoordieptes van
roedenberg structuur 26.

uit de ijzertijd afkomstig die als opspit in de
sporen terecht zijn gekomen. Het is dus niet

mogelijk om de structuur op basis van de vondsten te dateren. Aangezien roedenbergen in de loop
van de tijd niet of nauwelijks van vorm veranderen, is een typologische datering evenmin mogelijk.
Roedenberg structuur 93 betreft eveneens een zespalige structuur met een middenpaal. De twee
westelijke palen van dit gebouw bevinden zich buiten het onderzoeksgebied. De diameter van de
roedenberg bedraagt 9,1 m. De plattegrond is evenals structuur 67 opgebouwd uit forse paalkuilen
met een diameter tussen 1,4 en 1,8 m. De resterende diepte van de sporen varieert van 64 tot 94
cm. De diepte van middenpaal S2901 bedroeg 64 cm.
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Figuur 7.71. Ligging van de roedenbergen structuur 67, 93 en 94 langs de Oude Kerkweg.

Van roedenberg structuur 94 zijn slechts twee paalkuilen opgetekend, het overige deel van de
structuur bevindt zich buiten het onderzoeksgebied. De interpretatie als roedenberg is dus niet
zeker, maar wel waarschijnlijk. De omvang van de sporen en de afstand van 3,5 m tussen de
paalkuilen lijkt namelijk op die van de hierboven beschreven roedenberg structuren.
De verspreiding van de roedenbergen komt overeen met de verspreiding van een oudere
middeleeuwse akkerlaag die op basis van het vondstmateriaal uit de late middeleeuwen dateert.
Dit is de enige locatie binnen het gehele onderzoeksgebied waar deze laag is aangetroffen.
Waarschijnlijk stonden de roedenbergen aan de rand van een ouder bouwland. Op basis van
het vondstmateriaal, dat in de akkerlaag is aangetroffen, lijkt een datering van de akker in de
veertiende eeuw aannemelijk.
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Figuur 7.72. Roedenberg structuur 67 in WP28 tijdens het couperen van de sporen. Paalkuil S2399 bevindt
zich net buiten beeld en is blootgelegd in WP23.

7.6.6 Karrensporen
Tijdens fase 2 en fase 3 is haaks op de Diedenweg en de Oude Kerkweg een bundel karrensporen
opgetekend (figuur 7.73). Deze kon over vrijwel de gehele breedte van het onderzoeksgebied
worden gevolgd. Het gaat om een bundel met een breedte van minimaal 2 en maximaal 4,6 m. De
sporen werden zichtbaar onder het plaggendek en doorsnijden de prehistorische akkerlaag (laag
30). Uit de karrensporen zelf zijn geen vondsten afkomstig. Op basis van de oriëntatie en het feit
dat het karrenspoor in het westelijk deel van het onderzoeksgebied pas onder de middeleeuwse
akkerlaag zichtbaar werd, wordt een oorsprong in de volle- of late middeleeuwen vermoed.
Het feit dat het huis op erf 3 parallel aan het karrenspoor ligt en de karrensporen bovendien
precies tussen erf 1 en 2 lopen, duidt er waarschijnlijk op dat er al dat de weg gelijktijdig met deze
erven in gebruik is geweest en er dus al in de volle middeleeuwen een weg heeft gelegen haaks
op de Diedenweg en de Oude Kerkweg. Wellicht is deze weg de voorganger van de in hoofdstuk 6
genoemde oost-west verbinding tussen deze oude wegen.

7.6.7 Greppels
Sporen van perceleringsgreppels uit de middeleeuwen ontbreken geheel in Park Reehorst.
Wel is in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied op erf 1 een bundel smalle greppels
aangetroffen die een relatie lijken te hebben met waterput S440. Verder zijn in het westelijke deel
van het onderzoeksgebied, direct ten oosten van de Oude Kerkweg, twee greppels gevonden die
evenwijdig aan elkaar zijn gegraven en vermoedelijk een pad hebben begrensd. Deze greppels
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Figuur 73. Detail van het karrenspoor in WP23.

hebben een breedte van 1,5 m en zijn met een tussenafstand van 2,4 tot 3,4 m van elkaar
aangelegd. Beide greppels zijn waargenomen vanaf de Sportlaan in het noorden en zijn van daaraf
over een afstand van 65 m richting het zuiden te volgen. Hierna volgt een onderbreking van 60
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m, waarna beide greppels afbuigen naar het westen, richting de Oude Kerkweg. Beide greppels
oversnijden sporen op erg 4, zodat kan worden aangenomen dat de greppels zijn aangelegd nadat
de bewoning hier was beëindigd.

7.6.8 Houtskoolproductie
In de westelijke helft van het onderzoeksgebied zijn twee sporen (S1508 en S1660) aangetroffen
die op basis van hun vorm en houtskoolrijke vulling als houtskoolmeilers zijn geïnterpreteerd.
Houtskoolmeilers worden gebruikt om houtskool in te produceren. Uit beide sporen is houtskool
door middel van radiokoolstofdatering absoluut gedateerd. Deze datering komt in beide gevallen
uit op 880 ± 30 BP, wat gekalibreerd neerkomt op de periode tussen 1040 en 1230 na Chr. Dit
is aanzienlijk jonger dan de datering van de meeste houtskoolmeilers op de Oost-Nederlandse
zandgronden, waar de nadruk ligt op de achtste en negende eeuw. 209 Opvallend in dat ligt is
een recent uitgevoerd onderzoek aan de Swammerdamlaan in Bennekom. Hier tonen enkele
sporen dat naast de Romeinse tijd en volle middeleeuwen eveneens in de late middeleeuwen
houtskoolmeilers in gebruik waren voor houtskoolproductie. 210

7.7 Sporen uit de Tweede Wereldoorlog
Verspreid over het onderzoeksgebied zijn sporen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Het
gaat om delen van loopgraven langs de Diedenweg, Sportlaan en aan de zuidelijke grens van het
onderzochte areaal en een kleine stelling langs de Sportlaan.
De loopgraaf die langs de Diedenweg is aangetroffen heeft een noordoost-zuidwestelijke
oriëntatie en kon over een lengte van 55 m worden opgetekend (figuur 7.74). Het spoor heeft
een kenmerkende hoekige vorm met een zigzag verloop. Hierbij heeft het spoor afwisselend een
noordoost-zuidwest en een noordwest-zuidoost oriëntatie. De delen hebben een ongelijke lengte;
de noordoost-zuidwest gerichte poot heeft een lengte tussen 14 en 16 m, terwijl de delen met een
noordwest-zuidoostelijke richting met een lengte tussen 3,1 en 4,1 m aanzienlijk korter zijn.
De breedte van het spoor is over het gehele verloop min of meer gelijk en bedraagt op het vlak
0,7 m. In doorsnee is het spoor taps gevormd (figuur 7.75), waarbij de breedte aan het maaiveld
150 cm bedraagt. Het spoor heeft vanaf het maaiveld een diepte van 120 cm, is tot ongeveer 20
cm in de C-horizont ingegraven en heeft een vlakke bodem. In tegenstelling tot de loopgraven
die bij het onderzoek Bennekom Streekziekenhuis zijn aangetroffen, zijn in Ede geen sporen van
versteviging van de wand aangetroffen. 211 Dit kan betekenen dat de bodem waarin de loopgraven
zijn aangelegd stevig genoeg was en geen versteviging hoefde te worden aangelegd om instorting
te voorkomen.,Het is ook mogelijk dat er een constructiewijze werd gebruikt die geen sporen in de
bodem achterlaat. Zo is bijvoorbeeld bekend dat in de omgeving van Renkum deuren uit huizen
werden gehaald om te gebruiken in loopgraven. 212
209

Groenewoudt, 2005: 158.

210

Norde, 2019.

211

Bosman, 2008: 65.

212

Mondelinge mededeling drs. R. Kok.
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Figuur 7.74. Het verloop van de loopgraaf in WP8. De loopgraaf is zichtbaar als een donkerbruin spoor in het
midden van het beeld. De sporen op de achtergrond horen bij het volmiddeleeuwse erf 2.

Direct ten zuiden van de Sportlaan is eveneens een loopgraaf aangetroffen. Dit spoor heeft hier
globaal een oost-west oriëntatie (parallel aan de Sportlaan) en kon vanaf de oostelijke grens
van het onderzoeksgebied over een afstand van vijftien meter worden vervolgd. Omdat direct
ten zuiden van de Sportlaan in de jaren 1950 meerdere grote kuilen zijn gegraven is het niet
zeker of langs de Sportlaan meer loopgraven hebben gelegen. De loopgraaf eindigt in een kleine
geschutopstelling (figuur 7.76). Deze opstelling bevindt zich aan het einde van een loopgraaf
en bestaat uit een centrale ruimte met een doorsnede van 1, 8 m en vier uitspringen naar het
noorden, noordwesten, zuidwesten en zuiden. De uitsparingen hebben afmetingen van 0,6 x
0,5 m. Op grond van de vorm en afmetingen kan het spoor mogelijk geïnterpreteerd worden al
een opstelling voor een granatwerfer. Deze kon centraal in het spoor worden opgesteld, de vier
uitsparingen konden dienen als munitie nissen.
Aan de hand van de opgravingsgegevens heeft Leo van Midden een reconstructie gemaakt van de
geschutsopstelling (figuur 7.77). 213
Het is niet mogelijk om de datering van de loopgraven en geschutsopstelling op basis van
vondsten vast te stellen. Tijdens het onderzoek van de sporen uit de Tweede Wereldoorlog is
slechts één vondst gedaan: een fragment van een oor van een porseleinen kopje van het merk
Tiktak dat niet nader gedateerd kan worden dan in de jaren 1930. Op basis van verschillende

213

Met dank aan Leo van Midden voor het beschikbaar stellen van deze reconstructie.
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Figuur 7.75. Loopgraaf S1253 in het profiel.
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Figuur 7.76. De geschutsopstelling in het vlak van werkput 5.

Figuur 7.77. Reconstructie van de geschutsopstelling, gemaakt door Leo van Midden.
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luchtfoto’s kunnen de sporen wel nader worden gedateerd. Op luchtfoto’s uit het najaar van 1944
zijn in de omgeving van het onderzoeksgebied nog geen loopgraven zichtbaar, terwijl op een foto
uit het voorjaar van 1945 een uitgebreid stelsel aangelegd is. De loopgraven moeten dus in de
winter van 1944/1945 zijn gegraven. Het bestaan van de geschutsopstelling aan de Sportlaan in
deze winter is bekend uit een dagrapport van de lokale politie:
Dagrapport Politie Ede 29-2-45 (17.00 uur)
“De Duitse Weermacht, Sportlaan 24, deelt mede dat het hout achter Reehorst (bosch) wordt
gestolen waardoor de stellingen bloot komen te liggen. Zij verzoeken toezicht opdat de daders
gegrepen worden”. 214

214

Met dank aan Jan Kijlstra voor het speurwerk naar gegevens over de stelling achter zijn ouderlijk huis.
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Sfeerimpressies studio Paul Becx

Erven in de ijzertijd.
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Middeleeuwse karrensporen.
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Interieur van een ijzertijd huis.
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Middeleeuws erf.
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8 Vondsten
Tijdens de opgraving zijn in totaal 8804 artefacten aangetroffen, voornamelijk van aardewerk en
natuursteen. Tabel 8.1 geeft een overzicht van de aantallen per materiaalcategorie.
materiaal

aantal

bouwkeramiek

183

dierlijk bot

225

glas
keramiek

28
7048

metaal-ferro

38

metaal-non ferro

39

metaalslak
natuursteen

1
1177

onbepaald

13

vuursteen

52

totaal

8804

Tabel 8.1 Overzicht van de aantallen per materiaalcategorie.

8.1 Handgevormd aardewerk uit de Prehistorie
Door I.C.G. Hermsen en H.B.G. Scholte Lubberink
Een groot gedeelte van het handgevormde aardewerk uit de opgraving Ede-Park Reehorst dateert
uit een brede periode binnen de late prehistorie: van het laat-neolithicum tot de vroeg-Romeinse
tijd. Een deel is afkomstig uit crematiegraven uit de midden-ijzertijd of het begin van de late
ijzertijd en is in paragraaf 7.2 besproken. Het merendeel van het prehistorische handgevormde
aardewerk is gevonden tijdens de tweede en derde fase van het onderzoek binnen een uitgestrekt
nederzettingsterrein. Het aardewerk uit dat deel van het onderzoek wordt in de onderstaande
paragrafen in chronologische volgorde besproken.

8.1.1 Aardewerk uit het laat-neolithicum en de vroege bronstijd (H.B.G. Scholte
Lubberink)
Tijdens de opgraving in Ede-Park Reehorst zijn 33 scherven verzameld die op basis van hun
maakwijze en versiering in het laat-neolithicum en de vroege bronstijd gedateerd kunnen worden.
Het materiaal is verzameld uit lagen, met name uit de oude cultuurlaag aan de basis van het
plaggendek (S ..30), en uit de vullingen van grondsporen uit latere perioden. Het merendeel van het
materiaal stamt uit een smalle strook langs de zuidgrens van de opgraving, in de nabijheid waarvan
bewoningssporen vermoed kunnen worden. Daarnaast is in het noorden van de opgraving plaatselijk
materiaal uit het laat-neolithicum en de vroege bronstijd aangetroffen (figuur 8.1 en 8.2).
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Figuur 8.1. Verspreiding van aardewerk uit het laat-neolithicum en de vroege bronstijd.

De ouderdom van een deel van het scherfmateriaal komt overeen met de resultaten van een
aantal

14

C-dateringen aan houtskool uit de vullingen van sporen uit latere bewoningsfasen. Zo

leverden houtskool uit kuil S2149 en houtskool uit kuil S2658 dateringen op in respectievelijk het
laat-neolithicum B (2274-2035 BC; tabel 7.2) en rond overgang van het laat-neolithicum B naar
de vroege bronstijd (2199-1981 BC; tabel 7.2). Het gaat hierbij kennelijk om houtskool dat is
gerelateerd aan bewoning in de gevorderde/late klokbekerfase en dat als opspit in jongere sporen
is geraakt.
Twee scherven uit werkput 33 kunnen worden toegewezen aan de Enkelgrafcultuur. Het gaat
om een oranjebruin wandfragment van een standvoetbeker die is gemagerd met potgruis en is
versierd met een visgraatmotief dat met een gladde spatel is aangebracht (V1011) en om een
donkergekleurd randfragment van een golfbandbeker met vingertopindrukken op de bovenzijde
van de rand (V1006; figuur 8.3).
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Figuur 8.2. Compilatie van aardewerkscherven uit het laat-neolithicum en de vroege bronstijd (schaal 1:1).
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Figuur 8.3. Randfragment van een
golfbandbeker uit het laat-neolithicum A
(schaal 1:3).

Het merendeel van de scherven, 28 in getal, kan worden toegewezen aan de klokbekercultuur.
Het gaat om elf fragmenten van (Veluwse) klokbekers met hun kenmerkende met een kerfspatel
aangebrachte, versierde banden en om fragmenten van versierde potbekers, waarvan een
deel mogelijk uit de aansluitende vroege bronstijd stamt. Het grootste deel van dit aardewerk is
gemagerd met fijn tot middelgrof steengruis, meestal kwarts, of fijn potgruis. Fragmenten van
klokbekers zijn doorgaans oranjebruin tot geelbruin van kleur en dunwandig (< 7 mm). Tussen met
kerfspatelversierde banden bevinden zich bij enkele scherven onversierde, in reliëf uitstekende
verticale ribbels/banen (V560, 562, 564 en 924; figuur 8.2), een enkel randfragment toont een
afgeschuinde binnenrand (V560; figuur 8.2). Dit en de versieringsmotieven, met spatelindrukken
begrensde en onbegrensde banden gevuld met (kerf)spatelindrukken (o.a. verticale en
horizontale kerfspatelindrukken/lijnen, kruisarcering en halve visgraten in kerfspatel en kriskras
aangebrachte nagel of gladde spatelindrukken) duiden op Veluwse klokbekers uit de ‘gevorderde’
klokbekerperiode (typen 2 Ie en 2 If). 215 Maritieme klokbekers (type 2 Ia), met touwbegrenzingen van
de zones en kenmerkend voor de vroege fase van de klokbekerperiode, 216 ontbreken in Ede-Park
Reehorst. De potbeker(achtige) scherven zijn gemagerd met steengruis (kwarts) en/of potgruis.
Hun kleur varieert van oranjebruin tot grijs. Ze zijn versierd met combinaties van nagelindrukken
en uitgeknepen reliëf (V652, 654 en 852-1; figuur 8.2). Een enkel randfragment laat een
doorboring onder de rand zien (V562-3; figuur 8.2).
Naast het klokbekeraardewerk zijn enkele fragmenten van aardewerk uit de vroege bronstijd
aangetroffen (V846 en 852). V846 is een met potgruis gemagerd wandfragment van een vroege
wikkeldraadbeker versierd met een stempel met zeer fijn gewonden wikkeldraad. V852 is een
randfragment van een pot met een grove minerale magering met in de hals een onversierde
plastische lijst/ribbel (figuur 8.2: V852-2). Vermoedelijk gaat het om een fragment van een
wikkeldraadpot. Daarnaast is het mogelijk dat een deel van potbeker(achtige) aardewerk uit de
vroege bronstijd stamt (zie hierboven).

8.1.2 Aardewerk uit de midden- en late bronstijd
Inleiding
In twee delen van de opgraving zijn sporen en aardewerk uit de midden- en late bronstijd
gevonden. In het meest oostelijke deel van de opgraving is tijdens de eerste opgravingscampagne
een grote hoeveelheid aardewerk aangetroffen in een silokuil (EDRH2-S369). Tijdens de latere
campagnes is aardewerk uit de midden- en late bronstijd verspreid over het opgegraven areaal
gevonden, maar vooral ter hoogte van de werkputten 7, 23 en 28 waar naast een cluster van

215

Ten Anscher, 2012: figuur 9.1; Lanting, 2007/2008: 35-36 en 48-52.

216

Lanting & Van der Plicht, 1999/2000: 36-37 en 81-82; Lanting, 2007/2008: 35-36 en 48-52.
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kuilen een (restant van een) vermoedelijke huisplattegrond is opgetekend. Dit cluster ligt op een
afstand van circa 75 m van silokuil S369 (EDRH2) en wordt daarvan gescheiden door een niet
voor onderzoek geselecteerd deel van het onderzoeksgebied. In het onderstaande zal eerst het
aardewerk uit de bronstijd in de oostelijke helt van het onderzoeksgebied worden beschreven,
daarna volgt een beschrijving van het aardewerk in de westelijke helft.

Het aardewerk uit silokuil S369 (EDRH2; Ivo Hermsen)
In het noordwesten van het opgegraven gebied ligt silokuil S369, een 70 cm diepe kuil waarin
in totaal 57 fragmenten handgevormd aardewerk met een gezamenlijk gewicht van 823 gr zijn
aangetroffen (zie figuren 7.5 en 7.6). 217 Dit materiaal is karakteristiek voor de midden-bronstijd
en behoort daarmee tot het oudste aardewerk dat tijdens de eerste fase van de opgraving is
gevonden. De scherven zijn afkomstig uit verschillende vullingslagen van de kuil. Op basis van
de variatie in baksels en andere kenmerken kunnen zij aan minimaal elf stuks vaatwerk worden
toegewezen. Meerdere vullingslagen bevatten scherven van dezelfde potten, wat betekent dat
de kuil – nadat hij als voorraadkuil uit gebruik was genomen – waarschijnlijk binnen korte tijd
laagsgewijs opgevuld is geraakt. In algemene zin kenmerkt het aardewerk uit kuil S369 zich door
een homogeen kleurenspectrum. In de meeste gevallen is de kern van het aardewerk door een
onvolledig oxiderend (zuurstofrijk) bakproces grijs gekleurd. Het buiten- en binnenoppervlak
vertonen in de regel een licht gele tot gelig bruine tint. Bij twee volledig oxiderend gebakken potten
is ook de kern licht van kleur. Eén exemplaar is onder volledig reducerende omstandigheden (dat
wil zeggen in een zuurstofarm milieu) geheel donker bruingrijs gestookt. Dit is tevens het enige
stuk dat zorgvuldig glad is afgewerkt. Het overige aardewerk heeft een ruw, vaak iets hobbelig
oppervlak, waarop soms vingervegen herkenbaar zijn. Herhaaldelijk komen schuine, afgevlakte
breukvlakken voor (zogenaamde ‘N-voegen’) die duiden op de plaatsen waar de pottenbakker
bij het vervaardigen van de pot de op elkaar geplaatste, platgedrukte rollen klei, waaruit de vorm
werd opgebouwd, aan elkaar heeft gewreven. Voor het mageren van de klei is eenmaal fijn zand
gebruikt. In de overige gevallen is middelgrof steengruis (minstens zeven exemplaren met een
structurele fractie tussen 2 en 4 mm) en minder vaak grof steengruis (minstens drie exemplaren
met een fractie grover dan 4 mm tot maximaal 7 mm) toegepast, vijfmaal in combinatie met
potgruis. Eén exemplaar bevat granietgruis, een ander exemplaar een combinatie van kwartsgruis
en gruis van noordelijke zwerfstenen. In de overige gevallen bestaat de steengruiscomponent
uitsluitend uit gebroken kwarts. Het aardewerk is zacht tot matig hard gebakken en vertoont in het
oppervlak vaak haarscheurtjes. Dit zijn typische kenmerken van midden-bronstijd aardewerk. De
wanddikte varieert tussen 6 en 12 mm. Het merendeel van het aardewerk heeft een wanddikte van
7 tot 10 mm. Twee exemplaren – waarschijnlijk de grootste potten – zijn iets dikwandiger. Door
sterke fragmentatie (de meeste scherven hebben een doorsnede van minder dan 5 cm) en het
nagenoeg ontbreken van diagnostische fragmenten, leent de aardewerkinhoud van silokuil S369
zich nauwelijks voor het reconstrueren van potvormen. Enkele randfragmenten uit vulling 1 geven
een inkijkje in de ogenschijnlijk beperkte vormvariatie. Twee scherven hebben toebehoord aan
een dunwandig potje met een steile schouder en een spits toegeknepen verticale rand, waarvan
de diameter globaal op 15 cm kan worden geschat. Daarnaast komt een randfragment voor van
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EDRH2-V106, V161, V163, V164 en V165.
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een pot of hoge kom met een licht naar binnen gebogen onverdikte, afgeronde rand. Een afgerond
randfragment van een derde exemplaar is te klein om conclusies met betrekking tot de potvorm
te kunnen trekken. Alle wandscherven vertonen een lichte bolling. Van vijf potten zijn fragmenten
van de bodem gevonden. De dikte van de bodemplaten kon worden vastgesteld op tweemaal 6
mm en eenmaal 10 mm, 13 mm en 18 mm. Een van de dunste bodems heeft een reconstrueerbare
diameter van 9 cm. Deze bodem laat aan de buitenzijde van het standvlak een lichte uitstulping
zien met een hele lichte bolling aan de onderzijde, die regelmatig voorkomt bij aardewerk uit de
midden-bronstijd. Ook bij een ander bodemfragment uit kuil S369 is dit zichtbaar. Van een relatief
grote pot is in gefragmenteerde toestand nagenoeg de complete bodem terug gevonden. Deze
meet 13,5 cm in doorsnede.
Onder de scherven uit kuil S369 zijn twee versierde wandscherven, afkomstig van twee
verschillende potten, waaronder het volledig reducerend gebakken exemplaar. Beide zijn op
vergelijkbare wijze versierd door middel van een enkele rij verticale nagelindrukjes op een licht
opgeknepen horizontale verdikking aan de onderkant van de schouder, waarboven de wand in
dikte iets afneemt.
Vergelijkbaar materiaal is aangetroffen op diverse andere midden-bronstijd vindplaatsen binnen
en buiten de regio en kan worden beschouwd als typisch nederzettingsaardewerk. 218 Hierbij valt
op dat – afgaande op de gemeten wanddiktes en reconstrueerbare diameters – in kuil S369
relatief veel fragmenten van kleine en middelgrote potvormen en slechts enkele grote potten
zijn vertegenwoordigd. Op basis van het ontbreken van versierings- en vormkenmerken die
karakteristiek zijn voor de vroege fase van de midden-bronstijd (zoals touwlijnindrukken, verticale
rijen nagelindrukken, sterk geprononceerde stafbanden en andere opvallende schouder- of
randversiering), past het aardewerk uit silokuil S369 het beste in het aardewerkspectrum dat bekend
is uit de gevorderde fase van dit tijdvak, dat wil zeggen de periode tussen circa 1600 en 1100 voor
Chr. 219 Dit sluit uitstekend aan bij het resultaat van de 14C-ouderdomsbepaling van verkoold graan uit
de silo, die gekalibreerd een datering geeft tussen 1611 en 1439 voor Chr.(zie tabel 7.2).

Aardewerk uit de midden- en late bronstijd in de westelijke helft van het onderzoeksgebied
(H.B.G. Scholte Lubberink)
Algemeen
Ook gedurende latere opgravingscampagnes in Ede-Park Reehorst is aardewerk uit de middenen/of late bronstijd verzameld uit lagen, grondsporen (greppels, kuilen en paalsporen) en uit
de vullingen van natuurlijke sporen. Het materiaal onderscheidt zich door zijn grove minerale
magering en/of zijn grote wanddikte en/of zijn maakwijze van het handgevormde aardewerk uit de
(late) ijzertijd (figuur 8.4).

218

Vergelijk bijv. Ufkes, 2002 (Lienden), Meurkens, 2008: 74 (Bennekom-Streekziekenhuis), Jager & Pronk, 2011: 52-56 (Elspeet-Uddelerweg) en
Taayke et al., 2012: 157-159, fig. 7.3 (Ede Bunschoten/Op den Berg).

219

Zie o.a. Arnoldussen, 2008: 177-178.
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Figuur 8.4. Handgevormd aardewerk uit de midden- en/of late bronstijd (V111 en 529).
type/spoor

greppel

kuil

laag

9

2

gruis

13

8

3

rand

11

4

3

4

22

bodem

paalspoor

natuurlijk

totaal
11
24

wand

1

115

113

26

1

256

totaal

1

148

127

32

5

313

Tabel 8.2. Aardewerk uit de midden- en/of late bronstijd en zijn vondstcontext.
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Figuur 8.5. Verspreiding van aardewerk uit de midden- en late bronstijd.

Uit tabel 8.2 blijkt dat het merendeel van het materiaal afkomstig is uit lagen, met name uit de
cultuurlaag op de overgang van het plaggendek en het natuurlijke bodemprofiel, en uit de vullingen
van kuilen. Een

14

C-datering aan houtskool uit één van die kuilen (S1124) uit een kuilencluster

(structuur 73) ter hoogte van een vermoedelijke huisplattegrond (structuur 94) leverde een
datering op van 1401 – 1226 BC (zie tabel 7.2), richting het einde van de midden-bronstijd.
14

C-dateringen aan houtskool uit sporen elders in de opgraving leiden tot drie andere dateringen

in deze tijdspanne: 997 – 839 BC (late bronstijd; S389), 1108 – 917 BC (late bronstijd; S1008)
en 1391 – 1131 BC (overgang midden- naar late bronstijd; S2500). Uit deze dateringen en de
verspreiding van vondsten volgt dat de activiteiten in de midden- en late bronstijd zich buiten de
voornoemde structuren over een groter deel van het opgegraven areaal uitstrekten, maar dat
deze uitsluitend hebben geleid tot het ontstaan van een oppervlakkige spreiding van vondsten en
houtskool (figuur 8.5). Mogelijk bevonden zich hier akkers die zijn bemest met huishoudelijk afval
van nabijgelegen nederzettingen.
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Het aardewerk uit het kuilencluster (structuur 73) en uit andere sporen
Kuilencluster structuur 73 houdt waarschijnlijk verband met een boerderijplattegrond uit de middenof late bronstijd. Vergelijkbare kuilen worden regelmatig aangetroffen binnen boerderijplattegronden
uit de bronstijd, 220 zoals bijvoorbeeld ook is vastgesteld te Bennekom-Streekziekenhuis. 221 Hoewel de
kuilen oorspronkelijk voor opslag van voedselgewassen en goederen gediend zullen hebben, zal er
uiteindelijk bewoningsafval in zijn beland. Rond het kuilencluster bevond zich nog een klein aantal
overeenkomstige kuilen, deels met materiaal uit dezelfde periode (bijv. S1189, 3026, 3076 en 2587).
In totaal zijn uit de vullingen van de tot het cluster gerekende kuilen 148 scherven (maximum aantal
individuen) geborgen. Hieronder zijn grote aardewerkfragmenten, zoals twee vrijwel complete potten
uit kuil S1124 (V223-1 en 2; figuur 8.6, 8.7 en 8.8).
Het bronstijdaardewerk uit het kuilencluster is bruin tot beigebruin van kleur, vrij hard gebakken
en soms opvallend zorgvuldig afgewerkt, hoewel het oppervlak altijd ruw is gelaten. Regelmatig
zijn verticale vingervegen zichtbaar. De wanddikte ligt vooral tussen 7 en 13 mm (84,9%). Een
klein deel van het aardewerk (13,5%) is dikker, de rest dunner (1,5%). Het merendeel van het
aardewerk is gemagerd met steengruis (91,7%), waarbij het overwegend om grof tot (zeer) fijn
kwartsgruis gaat. Het restant is gemagerd met potgruis, een enkele keer in combinatie met fijn
organisch materiaal. Een combinatie die bij aardewerk uit de midden-bronstijd op de Veluwe vaker
is geconstateerd. 222
In het kuilencluster is acht keer wandversiering vastgesteld, uitsluitend in kuil S3768. Het gaat
zonder uitzondering om vingertopindrukken. Een enkele keer betreft het een hoog op de schouder
gelegen, horizontale rij van diepe dellen met daaronder een patroon van vlakdekkend of in rijen
aangebrachte indrukken (bijv. S3768; V667 en 713; figuur 8.9). Buiten het kuilencluster domineren
vingertopindrukken evenzeer en zijn nog tien wanden met vingertop-/nagelindrukken geteld,
waaronder een fragment met een horizontale rij nagelindrukken hoog op de bovenzijde van de
schouder (V809; figuur 8.7). Een onversierde plastische lijst of stafband is drie keer aangetroffen
in spoor kuil S159 (V111). Randversiering ontbreekt geheel. In totaal is circa 7% van het
bronstijdaardewerk versierd.
Wat betreft de morfologie domineren tweeledige vormen (66,7%, n = 10) binnen het
bronstijdaardewerk, waarbij het gaat om tonvormige potten met een hoog gelegen overgang van
schouder naar hals met of zonder een korte opstaande, eenvoudig vormgegeven rond tot afgerond
rechthoekige rand (< 1 cm; overeenkomstig vormtypen Oss-Ussen 23a en b 223; V223 en 809; figuur
8.6 en 8.7). Een deel van de potten kan vanwege een langere, uitstaande rand/hals (> 1 cm) als
drieledig aangemerkt worden (33,3%, n = 5; overeenkomstig vormtype Oss-Ussen 55a 224) hoewel
ze qua basisvorm over het algemeen maar weinig verschillen van de tonvormen (V223-1 en V546;
figuur 8.6 en 8.7).
220

Arnoldussen. 2008: 208; Waterbolk, 2009: 42-53.

221

De Leeuwe et al., 2008: bijvoorbeeld plattegronden 2 en 22.

222

Hermsen. 2012: 145; Scholte Lubberink. 2018: 34-35.

223

Van den Broeke. 2012: 55-57.

224

Van den Broeke. 2012: 71-74.
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Figuur 8.6. Aardewerk uit de overgang van de midden- naar de late bronstijd (schaal 1:3).
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Figuur 8.7. Aardewerk uit de overgang
van de midden- naar de late bronstijd
(schaal 1:3).

Figuur 8.8. Pot uit de overgang van de
midden- naar de late bronstijd (V223;
schaal 1:2).

Hoewel het aardewerk uit kuilencluster structuur 73 en omliggende sporen in bepaalde
opzichten nog duidelijk een midden-bronstijd signatuur heeft, is er een aantal kenmerken dat
op een late datering binnen deze periode wijst. De relatief hardgebakken baksels, de deels
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Figuur 8.9. Met vingertopindrukken versierd aardewerk uit de overgang van de midden- naar de late bronstijd
(schaal 1:1).

fijne steengruismagering en de vrij zorgvuldig afgewerkte (maar ruwe) oppervlakken wijzen
in de richting van de (overgang naar de) late bronstijd. Een datering die bevestigd wordt door
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de vlakdekkende versieringspatronen en de hoog op de schouder geplaatste versiering (een
horizontale rij indrukken) op een deel van het aardewerk. Vlakdekkende wandversiering ontbreekt
in de midden-bronstijd grotendeels. Overeenkomstige patronen van vingertopindrukken zijn echter
wel aangetroffen op in de late bronstijd gedateerd aardewerk uit Bennekom-Streekziekenhuis, 225
niet ver van Ede Park-Reehorst, en in een op de overgang van de midden- naar de late bronstijd
gedateerd aardewerkcomplex uit Rhenen-Remmerden ten westen van Ede. 226 Binnen het in de
negende of tiende eeuw vóór Chr. gedateerde aardewerk uit Bennekom-Streekziekenhuis is reeds
een substantieel deel van het vroeger in de late bronstijd gedateerde aardewerk besmeten (6 –
13%), 227 een kenmerk dat dit complex deelt met materiaal van andere vindplaatsen uit deze periode
maar dat in Ede-Park Reehorst ontbreekt. 228 Het eind van de midden-bronstijd laat bovendien een
toename van de variatie aan potvormen zien. Tot in de twaalfde eeuw voor Chr. hebben emmeren tonvormige vormen de overhand, waarna we een sterke toename van drieledige en kleinere
aardewerkvormen zien. 229 Een deel van het aardewerk van Bennekom-Streekziekenhuis laat
licht uitstaande rechte, slanke halzen zien, soms met een scherpe binnenhalsknik. Dergelijke
voor de periode karakteristieke halsknikken zijn in de wijde regio bijvoorbeeld ook aangetroffen
in aardewerkcomplexen uit de late bronstijd in Rhenen-Remmerden, 230 Wijchen 231 en Arnhem. 232
Tevens is sprake van het in een toenemende mate optreden van wandversiering, in eerste
instantie een veelvoud aan patronen van vingertop-, nagel- en spatelindrukken. 233 Het aardewerk
uit Ede-Park Reehorst lijkt aan het begin van deze ontwikkeling te staan. Rond de overgang naar
de late bronstijd, maar vermoedelijk nog net in de midden-bronstijd B, in of rond de twaalfde eeuw
voor Chr. Een datering die past bij drie van de hierboven genoemde

14

C-dateringen. De vierde

datering daarentegen wijst op activiteiten in een latere fase van de late bronstijd, in de tiende
en de negende eeuw voor Chr. Aan deze fase kan een aantal scherven van een met horizontale
rijen, ondiepe indrukken versierde en met potgruis gemagerde pot uit de cultuurlaag onder het
plaggendek (S31030) worden toegewezen (V313). Een scherf laat een opvallende doorboring zien,
vermoedelijk een reparatiegat. Bewoningssporen uit deze fase van de late bronstijd ontbreken.

8.1.3 Handgevormd aardwerk uit de ijzertijd
Inleiding
Handgevormd aardewerk uit de ijzertijd is met 3548 scherven de meest omvangrijke vondstgroep
uit de opgraving Ede-Park Reehorst. Het materiaal is tijdens de opgraving verzameld uit lagen
en grondsporen. Een aanzienlijk deel van het aardewerk is bij de determinatie aan individuele
potten toegewezen. Een ander deel bestaat uit ondetermineerbare brokken en aardewerkgruis
(n = 588). Dit materiaal blijft hier verder buiten beschouwing. Aldus resteert een groep van 2249

225

Meurkens, 2008: figuren 6.3-88d en e en 6.4-103b.

226

Van Hoof & Meurkens, 2005.

227

De Leeuwe et al., 2008: tabel 6.2.

228

Arnoldussen & Ball, 2007: tabel 1.

229

Arnoldussen & Ball, 2007: 194-195.

230

Arnoldussen & Ball, 2007: Afb. 3.4, 5 en 14.

231

Scholte Lubberink, 2011: bijvoorbeeld figuur 49.5 en 8, 52.1.

232

Scholte Lubberink, in voorbereiding.

233

Arnoldussen & Ball, 2007: 197.
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scherven (maximum aantal individuen) op basis waarvan hieronder de kenmerken van het complex
als geheel en van een aantal omvangrijke aardewerkcomplexen met een minimum aantal van 100
scherven (individuen) uit gesloten vondstcontexten beschreven worden (zie bijlage 6: tabellen).
Het aardewerk is beschreven aan de hand van de in 2012 door P.W. van den Broeke in zijn
proefschrift gepubliceerde typologie van Oss-Ussen. 234 Ede lag in de midden- en late ijzertijd aan
de noordgrens van het toepassingsgebied voor deze typologie. 235 Door het aardewerk volgens
de voor Oss-Ussen ontwikkelde methode te beschrijven, is het complex vergelijkbaar met op
overeenkomstige wijze beschreven materiaal van andere, goed gedateerde en min of meer
gelijktijdige vindplaatsen in de wijde regio, bijvoorbeeld het ijzertijdaardewerk van de vindplaats
Geldermalsen-Hondsgemet 236 in het centrale rivierengebied en Driebergen-Lange Dreef aan de
voet van de Utrechtse heuvelrug 237 en Harselaar-Wencopperweg in de Gelderse Vallei. 238 Daarnaast
is het materiaal uit Ede-Park Reehorst (indien de relevante gegevens beschikbaar zijn) vergeleken
met aardewerkcomplexen van andere gelijktijdige ijzertijdvindplaatsen in Ede, bijvoorbeeld De
Vallei-West en -Oost 239 en Slijpkruikweg. 240
Hieronder wordt als eerste aandacht besteed aan de verspreiding van aardewerk binnen de
opgraving en aan de contexten waarin het aardewerk is aangetroffen. Daarna worden de
chronologisch relevante kenmerken van het aardewerk beschreven en de verhouding waarin deze
binnen het aardewerkcomplex als geheel en binnen bepaalde gesloten contexten voorkomen:
maakwijze en baksel, wandafwerking, versiering op randen en wanden, de morfologie van het
aardewerk en aan chronologische betekenis van bepaalde kenmerken. Met verspreidingskaarten
is het voorkomen van bepaalde chronologisch relevante kenmerken binnen de nederzetting
geïllustreerd. Daarnaast is een groot aantal objecttekeningen vervaardigd, die op schaal 1:3 zijn
afgebeeld (figuur 8.10 t/m 8.18).

Verspreiding en context
Handgevormd aardewerk uit de ijzertijd is verspreid over de gehele opgraving aangetroffen (figuur
8.19). Tabel 8.3 laat zien dat het merendeel van de scherven uit de vullingen van contemporaine
kuilen, paalsporen en greppels stamt. Omvangrijk zijn vooral vondstcomplexen uit de vullingen
van vier kuilen waarin huishoudelijk afval lijkt te zijn gedumpt (tabel 8.4; figuren 8.10-8.14). Het
relatief grote aantal determineerbare scherven uit deze sporen verschaft een gedetailleerd inzicht
in (de ontwikkeling van) de keramiek in delen van de late ijzertijd. Drie van deze kuilen liggen op
korte afstand van elkaar rond huisplattegrond structuur 15. Vermoedelijk zijn ze gelijktijdig met
deze plattegrond. Organisch materiaal uit een van de kuilen, kuil S1019, en uit een paalspoor van
structuur 15 is door middel van AMS

14

C-analyses in de late ijzertijd gedateerd, respectievelijk

234

Van den Broeke, 2012.

235

Van den Broeke, 2012: figuur 5.2.

236

Van Kerckhove, 2009.

237

Chtcheglov & Van Kerckhove, 2011.

238

Oude Rengerink, 2004.

239

Van der Heiden, 2001; Bijlsma & Schrijer, 2003; Taayke et al., 2012.

240

Burnier, 2002.
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Figuur 8.10. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (S786; schaal 1:3).

tussen 200 en 40 voor Chr. en tussen 170 voor en 30 na Chr. (zie tabel 7.2). De vierde kuil (S4190)
bevond zich direct ten oosten van huisplattegrond structuur 74, die middels AMS- 14C-eveneens
in de late ijzertijd is gedateerd (zie tabel 7.2). Voor de kuil zelf is geen natuurwetenschappelijke
datering beschikbaar.
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Figuur 8.11. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (S1019; schaal 1:3).
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Figuur 8.12. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (S2023; schaal 1:3).
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Figuur 8.13. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (S2023; schaal 1:3).

Figuur 8.14. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (S4190; schaal 1:3).

vondstcontext/type

aard

grondspoor

archeologisch compleet

rand

wand

bodem

totaal

kuil

5

83

795

86

969

paalspoor

6

75

619

60

760

greppel

15

overige sporen

17

4

21

laag
totaal

15

1

36

431

16

484

12

196

1877

166

2249

Tabel 8.3 Aardewerk uit de ijzertijd (maximum aantal individuen) en de vondstcontext.

Groot is ook het aantal scherven dat is geborgen uit de vullingen van paalsporen. Er zijn echter maar
weinig paalsporen waarvan de vulling meer dan één of enkele scherven heeft opgeleverd. Hierdoor
is het aantal vondsten per structuur (huizen, spiekers en palenrijen) doorgaans vrij gering (tabel 8.3).
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Figuur 8.15. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (overige sporen; schaal 1:3).

spoornummer

aard

compleet

rand

wand

bodem

totaal

786

kuil

26

255

42

323

1019

kuil

30

314

22

366

2023

kuil

10

90

14

118

4190

kuil

7

92

4

103

80

784

95

910

totaal

4

6

Tabel 8.4 Vondstrijke kuilen uit de ijzertijd.
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Figuur 8.16. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (overige sporen; schaal 1:3).

Veel structuren zijn zelfs geheel vondstloos gebleven. De kans dat rondslingerend afval van de
bewoners van een huis in de vullingen van de paalsporen is beland, is kennelijk niet groot.
Bij gebouwplattegronden met grotere aantallen vondsten is niet zelden het merendeel van de
verzamelde scherven afkomstig uit de vullingen van één of enkele paalsporen, zoals bijvoorbeeld
het geval is bij ‘vondstrijke’ structuren 61, 63 en 71 (tabel 8.5). Dit doet vermoeden dat het om
materiaal gaat dat niet toevallig in de vulling van de grondsporen is geraakt bij het graven van
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Figuur 8.17. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (overige sporen; schaal 1:3).
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Figuur 8.18. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (overige sporen; schaal 1:3).

paalsporen of bij de ontmanteling van een gebouw. Dit zal zeker het geval zijn wanneer het gaat
om grotere aardewerkfragmenten met slechts geringe sporen van verwering, maar ook wanneer
de sporen in bepaalde delen van een plattegrond opvallend vondstrijk zijn. In het geval van huis
structuur 61 is bijvoorbeeld 77% van het aardewerk afkomstig uit de vullingen van vier paalsporen
in de zuidelijke ingangspartij en in de zuidwand van het stalgedeelte. Onder het materiaal uit
dat deel van de plattegrond is bovendien vrij veel aardewerk met brandsporen verzameld, dat
vergezeld werd door kleine fragmenten houtskool. Het lijkt er op dat de paalkuilen van het huis na
het verwijderen van de palen voor een deel zijn gedicht met afval, dat deels verbrand, in de directe
omgeving van huis structuur 61 voor handen was. Mogelijk bevond zich nabij de zuidzijde van het
gebouw een haard of een mestvaalt, waarop tevens huishoudelijk afval gedumpt werd.
Uit één van de middenstaanders van huis structuur 63 (S3182) daarentegen, stammen 193
aardewerkscherven (V572, V750 en V751) waarvan er 33 zijn toegewezen aan één sterk
verbrande pot. Onder het vondstmateriaal zijn bovendien 21 fragmenten van één of een aantal
weefgewichten. De combinatie van verbrand aardewerk en (gebroken) weefgewichten doet
vermoeden dat het in dit geval wel om een rituele depositie kan gaan. De gedachte gaat dan hier
als eerste uit naar een zogenaamde verlatingsdepositie, die in verband gebracht kan worden met
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Figuur 8.19 De verspreiding van en dichtheid aan handgevormd aardewerk uit de ijzertijd in de opgraving
Ede-Park Reehorst.

gebruiken rond het opgeven/verlaten van het huis. Het einde daarvan wordt gesymboliseerd door
het verbranden en begraven van voorwerpen (of delen daarvan) uit de inboedel, zoals aardewerk,
weefgewichten, spinklossen en maalstenen. 241
Uit enkele huisplattegronden zijn bovendien grote (archeologisch complete) fragmenten van
gelijkvormige kommen afkomstig die misschien ook als resten van deposities gezien kunnen
worden. 242 Wat hier tegen spreekt, is dat slechts één daarvan geen onderdeel is van een grotere
groep van scherven, die als nederzettingsafval geduid kunnen worden. Een volledig gepolijste
kom (V634/697) stamt uit de vulling van S3618 in huis structuur 71 (vormtype Oss-Ussen 42a;

241

Van den Broeke, 2002; Gerritsen, 2003: 96-102.

242

Gerritsen, 2003: 84-86.
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figuur 8.17.8). Het potje maakt deel uit van groep van 129 onverbrande scherven. In een paalspoor
(S3045) van huis structuur 99 is uitsluitend een qua vorm vrijwel identieke, deels gepolijste en ook
vrijwel complete kom (V595) aangetroffen (vormtype Oss-Ussen 42b; figuur 8.17.2). Een groot
fragment van een versierde kom van hetzelfde vormtype (Oss-Ussen 42a) is met enkele andere
scherven gevonden in een paalspoor (S5129) van de zuidelijke ingang van structuur huis 88
(figuur 8.18.1).
Een omvangrijke groep aardewerk is bovendien verzameld uit lagen, uit de natuurlijke ondergrond
(S…30) en uit de daarboven liggende fossiele cultuurlaag (S…31). Het merendeel van dit
materiaal zal in de middeleeuwen (en eventueel later) uit de vullingen van grondsporen zijn
geploegd. Een klein aantal scherven is bovendien aangetroffen als intrusief element in de
vullingen van sporen uit oudere, maar vooral uit jongere perioden.
structuur

structuurtype

compleet

rand

wand

bodem

5

huis

6

spieker

1

7

spieker

7

8

spieker

4

9

spieker

2

10

huis

5

11

spieker

4

4

13

spieker

2

2

15

huis

16

spieker

17

spieker

18

spieker

1

19

palenrij

0

24

spieker

1

27

spieker

30

spieker

31

spieker

34

palenrij

35

palenrij

36

spieker

3

37

huis

4

39

spieker

2

51

huis

55

spieker

61

huis

4

68

1

53

126

62

huis

2

27

3

9

41

17

1

gruis/brok

totaal

6

23
1

4

11
2

2
23

21

4

1

5

1

2

3

24

1
1
1

1
1

2

2

37

2

1

1

6

1

3

1

1

4

5

1

1

8

15

1

3

14

2

5

1

5
2

1

4

1
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structuur

structuurtype

compleet

rand

wand

bodem

gruis/brok

totaal

63

huis

1

8

82

3

32

126

70

huis

3

17

2

2

24

71

huis

9

45

11

30

97

72

huis

1

5

6

74

huis

1

6

7

76

spieker

1

5

6

78

spieker

3

84

spieker

1

1

86

palenrij

1

1

88

huis

1

7

25

1

10

44

89

huis

1

3

40

3

14

61

91

huis

2

4

3

92

huis

4

27

22

53

97

huis

7

1

9

99

huis

3

1

5

100

spieker

104

spieker

106

spieker

totaal

2

1

3

9

1
1

6

1
1

8

1
6

67

523

6

1
41

215

854

Tabel 8.5. Structuren uit de ijzertijd met vondsten en vondstaantallen.

Kenmerken van het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd
Maakwijze en baksel
Het aardewerk uit de ijzertijd is met de hand vormgegeven, waarbij het (waar dit vastgesteld
kon worden) is opgebouwd uit centimeters hoge kleibanden. Hierna werd het aardewerk in een
open vuur gebakken. De uiteindelijke kleur van het oppervlak van de potten werd beïnvloed
door het zuurstofgehalte tijdens het bakproces. Lichte en bruine tinten duiden op zuurstofrijke
omstandigheden, donkerbruine en zwarte tinten op zuurstofarme omstandigheden. Al met al
duiden de beige tot roodbruine kleuren van het potoppervlak er op dat 84,9% van het aardewerk
uit Ede-Park Reehorst onder zuurstofrijke omstandigheden is gebakken. Daarbij moet er rekening
mee gehouden worden dat een deel van het aardewerk secundair (lichter) kan zijn verkleurd
door secundaire verhitting, met name door gebruik als kookpot. Dat een aanzienlijk deel van het
aardewerk een dergelijk gebruik heeft gekend, blijkt uit frequent voorkomende roetaanslag rond de
pothals (figuur 8.20). De overige 15,1 % van het aardewerk is onder zuurstofarme omstandigheden
gebakken.
Aan de klei waarvan het aardewerk is vervaardigd, is voorafgaand aan het bakproces magering
toegevoegd om te voorkomen dat het aardewerk tijdens het bakken zou scheuren. Vrijwel al het
handgevormde aardewerk uit de ijzertijd te Ede-Park Reehorst is gemagerd met potgruis, soms
in combinatie met fijn plantaardig materiaal (10,5%) en steengruis (0,1%). Bij een deel van de
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Figuur 8.20. Pot met roetaanslag (V863; schaal 1:2).

scherven zijn onder het oppervlak zandkorrels voelbaar en zichtbaar. Vermoedelijk zijn deze niet
opzettelijk aan de klei toegevoegd, maar waren ze reeds aanwezige in de gebruikte klei. Bij slechts
één scherf zijn relatief grote, hoekige holtes in het baksel vastgesteld. Deze duiden op uitgebrande
grove organische magering, mogelijk strohaksel of iets vergelijkbaars. De scherf (V57), verzameld
uit de vulling van een middeleeuwse waterput (S100), stamt vermoedelijk uit de midden- of laatRomeinse tijd en is daarmee aanzienlijk jonger dan het andere handgevormde aardewerk.
Bij het fijne plantaardige materiaal gaat het om sprietig materiaal, bijvoorbeeld om dunne grasjes
en strootjes (dierlijke mest?), die na het bakken langgerekte poriën hebben achtergelaten. De
poriën zijn niet altijd en overal duidelijk zichtbaar, zodat het percentage in werkelijkheid iets
hoger zal liggen dan de nu geconstateerde 10,5%. Het gaat om een vorm van magering die in
het noordelijke en noordwestelijke kustgebied volop werd toegepast in de late ijzertijd en die
omstreeks het begin van de jaartelling naar het zuiden en oosten toe sterk uitbreidde, tot in het
Kromme Rijngebied en de Nederbetuwe, waar in het midden van de eerste eeuw percentages
van minimaal 30-50% gescoord werden. 243 Dit verschijnsel bereikte ook de IJsselvallei, waar
op een veel kleinere schaal sprietig materiaal als hoofdmagering en in combinatie met potgruis
optrad in de tweede helft van de late ijzertijd en in het begin van de vroeg-Romeinse tijd. 244 Elders
in Ede is de combinatie potgruis en plantaardig materiaal vastgesteld voor een (hoofdzakelijk)
in de tweede helft van de late ijzertijd gedateerde nederzetting te Ede-De Vallei-West met een
percentage van 18,6%. 245 Afwijkend en uitzonderlijk hoog is het percentage van 65,6 % scherven
met een plantaardige magering als hoofdmagering en/of bijmengsel dat wordt opgegeven door
243

Van den Broeke, 2018: 78.

244

Hermsen & Havema, 2009: 205; Hermsen, Van der Wal & Pollmann, 2016: 212-213.

245

Taayke et al., 2012: tabel 11.1.
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de onderzoekers van de in de midden-ijzertijd gedateerde nederzetting Ede-Slijpkruikweg. 246 In
het ontbreken van scherven met een grove minerale magering wijkt het aardewerk uit Ede-Park
Reehorst af van materiaal uit bijvoorbeeld Harselaar-West-West, in het noorden van de Gelderse
Vallei, waar een aanzienlijk deel van het aardewerk met steengruis is gemagerd en dat ten dele uit
de late ijzertijd dateert. 247 Aardewerkcomplexen te Harselaar-Wencopperweg (midden-ijzertijd) 248 en
Putten-Husselerveld (late ijzertijd) 249 daarentegen zijn vrijwel geheel gemagerd met potgruis (deels
in combinatie met zand), hoewel op de laatste vindplaats ook steengruismagering niet ontbreekt.
Het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd is zeer uniform wat betreft zijn wanddikte. Een ruime
meerderheid (95%) van het materiaal valt binnen de grootte klasse van 13 tot 17 mm. De overige
klassen scoren veel minder, waarbij opgemerkt kan worden dat het dikwandige(r) materiaal > 13
mm vrijwel uitsluitend uit bodemfragmenten bestaat.
Er is wat betreft de kleur- en wanddikte vrijwel geen verschil in de percentages voor de
gehele opgraving en die voor de vondstrijke sporen. Dit is wel het geval voor de toegepaste
mageringsbestanddelen, waarbij het percentage scherven met als bijmengsel fijn organisch
materiaal fluctueert van 0 tot 20,8%. Het is niet uitgesloten dat hieraan een verschil in ouderdom
ten grondslag ligt, maar scherven met een fijne plantaardige magering zijn verspreid over de
gehele opgraving aangetroffen (figuur 8.21). Hierbij valt wel op dat in de vondstrijke kuilen
S1019 en 786, uit de tweede helft van de late ijzertijd, relatief veel fijne plantaardige magering is
vastgesteld.

Wandafwerking
Van het ijzertijdaardewerk uit Ede-Park Reehorst is 18% geruwd door middel van besmijting (tabel
8.6). Hierbij is het onderscheid tussen fijn en grof besmeten aardewerk relevant. De eerste variant
is geruwd door de wand relatief dun te bestrijken met een kleipapje, waarin grote(re) klodders
die boven uit oppervlak uitsteken ontbreken. Het laatste is duidelijk wel het geval bij de tweede,
grovere variant. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat bij aardewerk dat als grof besmeten is
geclassificeerd niet perse het gehele oppervlak op deze wijze is afgewerkt. Niet zelden betreft
het maar een bescheiden aantal dikke klodders binnen een relatief fijne matrix. Zelfs wanneer
ook dit materiaal tot het grof besmeten aardewerk gerekend wordt, overheerst aardewerk met een
fijn besmeten oppervlak. Dit is met uitzondering van kuil S2023 ook het geval binnen de grote(re)
vondstcomplexen, waarvan er overigens drie (S786, 1019 en S4190) een iets hoger percentage
besmeten aardewerk (tot 30,1%) laten zien dan de gemiddelde waarde voor de gehele opgraving.
Daarmee is het percentage besmeten aardewerk in Ede-Park Reehorst vergelijkbaar met het
percentage dat is vastgesteld voor de ijzertijd-nederzetting Ede-De Vallei-West (25%) en iets lager
dan is vastgesteld in de Ede-De Vallei-Oost (35,5%). 250

246

Burnier, 2002: afb. 14.

247

Taayke, 2012.

248

Oude Rengerink, 2004: 27.

249

Ufkes, 2005.

250

Taayke et al., 2012: tabel 11.2.
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Figuur 8.21. Verspreiding van aardewerk met een fijne plantaardige magering.

Park Reehorst totaal

S 786

S 1019

S 2023

S 4190

(deels) besmeten grof

4,8

7,4

6,6

10,1

6,8

(deels) besmeten fijn

13,2

19,8

22,1

8,3

23,3

besmeten totaal

18

27,2

28,7

18,4

30,1

onbesmeten

82

72,8

71,3

81,7

69,9

100

100

100

100

100

totaal

Tabel 8.6. Verhouding besmeten / onbesmeten aardewerk.

Het overige aardewerk in Ede-Park Reehorst is ruw gelaten of (min of meer) glad afgewerkt. Een
klein deel van het aardewerk (4,8%) is (deels) gepolijst. Opvallend is dat het hierbij overwegend
(72,8%) gaat om aardewerk met een donker gekleurd, onder zuurstof arme omstandigheden
gebakken, oppervlak.
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Met percentages besmeten aardewerk die variëren tussen circa 18 en 30 % sluit het aardewerk
van Ede-Park Reehorst aan bij een voor de ruime regio vastgestelde trend met een chronologische
betekenis. Van den Broeke heeft voor Oss-Ussen vastgesteld dat daar het percentage besmeten
aardewerk afneemt van meer dan 50% in de tweede helft van de midden-ijzertijd tot circa 10%
rond het begin van de jaartelling. Percentages vergelijkbaar met Ede-Park Reehorst worden in
Oss-Ussen gescoord in de tweede helft van de late ijzertijd, dat wil zeggen in fase K met een
datering van 150/125 – 50/25 v.Chr. Een fase waarin tevens in een toenemende mate sprake
is van overwegend fijn besmeten aardewerk. 251 Ten westen van Ede liep, onder invloed van
ontwikkelingen in het kustgebied waar vanaf circa 200 v.Chr. nauwelijks nog besmeten aardewerk
wordt vervaardigd, 252 het percentage besmeten aardewerk in de loop van de late ijzertijd (nog)
sneller en verder terug. 253

Versiering
Het aandeel versierde randen is voor het gehele complex met meer dan 62% zeer hoog (tabel
8.7; figuren 8.10 t/m 8.18). Wanneer alleen naar de vondstrijke kuilen wordt gekeken scoren drie
daarvan zelfs nog hoger. In Oss-Ussen wordt dit hoge aandeel randversiering enigszins benaderd
in de tweede helft van de vroege en in de tweede helft van de late ijzertijd. Het hoge percentage
versierde randen in de laatste periode wordt daar geweten aan een toename van invloed vanuit
het westelijke kustgebied waar hoge percentages vergelijkbaar met die in Ede-Park Reehorst
regelmatig voorkomen. 254 Een hoog aandeel versierde randen is ook bekend uit het centrale en
westelijke deel van het rivierengebied, met name op vindplaatsen uit de late ijzertijd en van rond
het begin van onze jaartelling. 255
randversiering

Park Reehorst

S786

S1019

S2023

S4190

aanwezig

62,7

73,1

73,3

66,7

47,1

afwezig

37,2

26,9

26,7

33,3

42,9

100

100

100

100

100

totaal

Tabel 8.7. Aandeel randversiering voor de gehele opgraving en voor vier vondstrijke kuilen.

Naast het aandeel randversiering heeft de positie van de versiering op de rand een chronologische
betekenis. Vanaf circa 200 voorChr. worden in (vrijwel) heel Nederland op ijzertijdaardewerk,
naast de tot dan toe gangbare versiering op de bovenzijde van de rand, ook vingertopindrukken
op de buitenzijde van de rand aangebracht. In de loop van de late ijzertijd krijgen randen met
indrukken aan de buitenzijde een steeds prominentere rol, waarbij in West-Nederland en in delen
van het centrale rivierengebied vingertopindrukken op de bovenzijde van de rand zelfs bijna

251

Van den Broeke, 2012: 104-105.

252

Van den Broeke, 2012: 105.

253

Illustratief zijn bijvoorbeeld percentages besmeten aardewerk van 31 tot 7% te Odijk-West (late ijzertijd; Van Kerckhove, 2007: tabel 7.1), <10% te
Geldermalsen-Hondsgemet (aardewerkfase fase B: ca. 150 70/450 voor Chr.; Van Kerckhove, 2009: fig. 5.37), 16 % te Driebergen-Lange Dreef
(huis 1, circa 200-100 v.Chr.; Chetcheglov & Van Kerkhove, 2011: tabel 7.3).

254

Van den Broeke, 2012: 107.

255

Van Kerckhove, 2009: tabellen 5.3, 5.4, 5.5 en 5.6.
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geheel van het toneel verdwijnen. 256 In de regio Oss-Ussen is in de tweede helft van de late ijzertijd
bij versierde randen circa 50% van de indrukken aan de buitenzijde aangebracht. 257 In het iets
noordelijker gelegen Ede ligt het aandeel zelfs nog iets hoger (tabel 8.8). Het is niet eenvoudig om
aan de verspreiding van randfragmenten met indrukken op of indrukken tegen de rand conclusies
te verbinden. De verspreidingskaarten laten zien dat beide vormen van randversiering in de gehele
opgraving voorkomen (figuren 8.22 en 8.23). De ruime spreiding van randen met indrukken tegen
de rand doet vermoeden dat bewoningssporen uit de late ijzertijd zich over een groot deel van het,
zo niet over het gehele, opgraven areaal uitstrekken. Voor een deel daarvan is een datering in de
tweede helft van deze periode aannemelijk, op basis van het zeer hoge percentage randen met
indrukken aan de buitenzijde, bijvoorbeeld (ter hoogte van) structuur 15 en structuur 71.

Figuur 8.22. Verspreiding van randen met indrukken aan de bovenzijde.

256

Van den Broeke, 2012: 112; Van Kerckhove, 2009: 132-133.

257

Van den Broeke, 2012: figuur 3.43.
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Figuur 8.23. Verspreiding van randen met indrukken aan de buitenzijde.
positie randversiering

Park Reehorst

binnenzijde
bovenzijde
buitenzijde

S 786

S 1019

S 2023

S 4190

4

-

-

-

-

33,6

15,8

18,2

62,5

75

58

73,7

72,7

37,5

25

meervoudige technieken

5,3

10,5

9,1

-

-

totaal

100

100

100

100

100

Tabel 8.8: positie randversiering voor de gehele opgraving en voor vier vondstrijke kuilen.

Variatie is tenslotte ook waargenomen in de aard van de randversiering ofwel de randversieringstechniek.
Hierbij is analoog aan Van den Broeke uitgegaan van enkelvoudige technieken, met een enkele rij vingertop
of nagel-/spatelindrukken, of golfversiering en van meervoudige technieken die zich kenmerken door twee
of meer rijen indrukken of golfversiering op de bovenzijde, de buitenzijde of de binnenzijde van de rand.258
258

Van den Broeke, 2012: 107-111.
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Het grootste deel van de versierde randen, 84,6% voor het gehele aardewerkcomplex, is versierd met
een enkelvoudige rij indrukken (tabel 8.9; bijvoorbeeld figuur 8.10.2, 4, 6, 7 5, 8 en 10). Een enkele
scherf waarbij indrukken zijn aangebracht op een horizontale lijst, stamt uit de vroege of middenijzertijd (V1006). Voor de vondstrijke kuilen variëren de percentages versierde randen van 50 tot
100%. Enkelvoudige rijen vingertopindrukken (op de binnen-, boven of buitenzijde van de rand) komen
gedurende gehele ijzertijd voor. Tot in het begin van de late ijzertijd, als ook andere randversieringstechnieken geïntroduceerd worden, is deze techniek vrijwel de enige vorm van randversiering.
Nagel- en/of spatelindrukken komen in de regio Oss-Ussen vanaf het eind van de midden-ijzertijd
op om vanaf het eind van de late ijzertijd en in de vroeg-Romeinse tijd een zeer dominante positie
in te nemen, waarbij percentages van meer dan 60% niet ongebruikelijk zijn. In Ede-Park Reehorst
is het een spaarzaam vertegenwoordigde versieringstechniek. Slechts drie randen (2,3%) zijn
versierd met nagel-/spatelindrukken. Twee daarvan zijn aangetroffen in associatie met een
boerderijplattegrond uit de late ijzertijd (structuren 15 en 70).
Frequenter is het voorkomen van randen met golfversiering, waarbij het gaat om schuin over de
bovenzijde van de rand lopende indrukken of vegen (bijvoorbeeld figuren 8.12.1 en 8.16.3). Net
als nagel-/spatelindrukken komt golfversiering op in de laatste fase van de midden-ijzertijd, rond
de overgang naar de late ijzertijd. Zijn hoogtijdagen kende deze versieringstechniek in de tweede
helft van de late ijzertijd, als in de kernregio Oss-Ussen circa 50 % van de versierde randen op
deze wijze is gedecoreerd. In gebieden ten noorden van de Rijn lijkt de golfrand in de loop van de
eerste eeuw na Chr. weer te verdwijnen.
In Ede-Park Reehorst ligt het percentage randen met golfversiering net iets boven de 10% (figuur
8.24). Binnen de vondstrijke kuilen zijn de verschillen groot, van het geheel ontbreken in kuil
S4190 tot een aandeel van 37,5% in kuil S2023. Bij deze getallen moet opgemerkt worden dat
golfversiering tevens is aangetroffen in combinatie met andere randversieringstechnieken (bijv.
figuren 8.13.5 en 8.15.3). Dergelijke meervoudige randversiering, bestaande uit twee of meer rijen
van de hierboven besproken versieringstechnieken, komt in Ede-Park Reehorst voor bij circa 4%
van de versierde randen (bijvoorbeeld figuren 8.15.6 en 7, en 8.17.4). Kuilen S1019 en S2023
scoren veel hogere percentages, rond de 10-12%. Het voorkomen van meervoudige randversiering
is overwegend gebonden aan de late ijzertijd en dan vooral aan de fase(n) Oss-Ussen (J en) K.,
waarin in de kernregio Oss-Ussen percentages tot circa 30% voorkomen. In de fasen daarvoor en
daarna is de meervoudige techniek incidenteel toegepast.
randversieringstechniek

Park Reehorst

S 786

S 1019

S 2023

S 4190

vingertopindrukken (A1)

83,3

94,7

77,3

50

100

2,3

-

-

-

-

10,6

5,3

13,6

37,5

-

meervoudige randversiering (B)

3,8

-

9,1

12,5

-

totaal

100

100

100

100

100

nagel-/spatelindrukken (A2)
golfversiering (A3)

Tabel 8.9. Randversieringstechniek voor de gehele opgraving en voor vier vondstrijke kuilen.
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Figuur 8.24. Verspreiding van randen met golfversiering.

Het percentage wandversiering is voor het gehele aardewerkcomplex uit Ede-Park Reehorst 5,9%
(tabel 8.10). Voor de vondstrijke kuilen S786, 1019 en 2023 is een vrijwel gelijk tot iets hoger
percentage berekend. Kuil S4190 scoort duidelijk minder met slechts 1% versierde wanden. Het
percentage wandversiering voor het gehele complex en de eerste drie kuilen komt min of meer
overeen met wat op basis van aardewerkcomplexen uit de late ijzertijd van elders verwacht mag
worden. Enigszins lager is het percentage (3,7%) dat is berekend voor de iets westelijker in
Ede-Maanen gelegen ijzertijdnederzetting De Vallei-West. Veel lager (0,4%) ligt het percentage
voor het aangrenzende De Vallei-Oost. Beide nederzettingen worden door Taayke et al. in de
late ijzertijd gedateerd, 259 waarbij De Vallei-West op basis van de kenmerken van het aardewerk
waarschijnlijk later in deze periode geplaatst moet worden. Een vergelijkbaar laag percentage
(0,8%) is berekend voor een aardewerkcomplex uit Wageningen-Mouterijnoort, waarbij opgemerkt

259

Taayke et al., 2012: 270-272.
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moet worden dat het aardewerk van deze vindplaats uit zowel de midden- als de late ijzertijd
stamt. 260 Van een aardewerkcomplex uit een op de overgang van de midden- naar de late ijzertijd
gedateerde huisplattegrond van het type Maanen te Driebergen-Lange Dreef laat 4,4% een vorm
van wandversiering zien. 261 In Oss-Ussen stijgen de percentages wandversiering alleen in de late
ijzertijd uit boven de 5%, met als hoogtepunt circa 13% in aardewerkfase K in de tweede helft
van deze periode. 262 Gezien de bovenstaande getallen moet in (de omgeving van) Ede net als in
andere gebieden ten noorden van de Rijn 263 met (iets) lagere percentages wandversiering rekening
gehouden worden. Wel lijkt er ook in Ede sprake van een trend waarbij het percentage versierde
wanden in de (loop van de) late ijzertijd hoger ligt dan in de voorafgaande periode. Wellicht
bespeuren we hier enige invloed vanuit het nabije, centrale rivierengebied waar in de late ijzertijd
percentages versierde wanden, in het voetspoor van ontwikkelingen in het kustgebied, 264 boven de
20% niet ongewoon zijn. 265
wandversiering

Park Reehorst

S786

S1019

S2023

S4190

5,9

6,5

5,7

6

1

94,1

93,5

94,3

94

99

100

100

100

100

100

aanwezig
afwezig
totaal

Tabel 8.10. Aandeel wandversiering voor de gehele opgraving en voor vier vondstrijke kuilen.

De toegepaste versieringstechnieken zijn zeer divers van aard en bestaan uit (combinaties
van) vingertop-, nagel- en spatelindrukken, dellen, gepolijste banen, groeven, kamstreken en
(verrassend genoeg) verfstrepen (zie tabel 8.11). Wanneer de percentages van de individuele
technieken nader onder de loep worden genomen, blijkt dat bepaalde technieken duidelijk de
overhand hebben.
Dit geldt vooral voor de groeven, die op meer dan 54% van de versierde wanden in de het gehele
aardewerkcomplex optreden, al dan niet in combinatie met een andere vorm van versiering. De
vondstrijke kuilen S786 en 1019 scoren nog hogere percentages, waarbij de eerste kuil zelfs een
percentage ruim boven de 65% laat zien. In kuil S2023 ontbreken scherven met groevenversiering,
terwijl het maximale percentage van 100% in kuil S4190 is te herleiden tot één versierde
scherf. Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen simpele, enkelvoudige groeven (bijvoorbeeld
figuren 8.10.2 en 8.18.1) en samengestelde groeven, waartoe smalle gelede groeven, dubbele
w-vormige groeven en brede oppervlakkige groeven gerekend worden (figuur 8.16.1). Wat betreft
de datering van de groevenversiering kan in zijn algemeenheid gesteld worden dat groeven in
de regio Oss-Ussen aan het eind van de ijzertijd de meest populaire vorm van wandversiering
is. Hierbij treden samengestelde groeven vooral op in de gevorderde late ijzertijd. 266 De hoge

260

Hermsen, 2014: 44.

261

Chtcheglov & Van Kerckhove, 2011: tabel 7.3.

262

Van den Broeke, 2012: 112.

263

Hermsen, 2007: 114; Scholte Lubberink & Willemse, 2009: 137.

264

Van Heeringen, 1992; Van den Broeke, 2012: 112.

265

Bijvoorbeeld Van Kerckhove, 2009: tabel 5.6.

266

Van den Broeke, 2012: 116-117.
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percentages groevenversiering in Ede-Park Reehorst zijn vergelijkbaar met de scores die in de
regio Oss-Ussen in de tweede helft van de late ijzertijd behaald worden. Deze percentages liggen
aanzienlijk hoger dan op andere vindplaatsen in de wijde omgeving van Ede. Het aardewerk uit
het reeds eerder gememoreerde huis 1 uit Driebergen-Lange Dreef, gedateerd op de overgang
van de midden- naar de late ijzertijd, ten westen van Ede, toont een percentage van 15,1%
groevenversiering. 267 Te Geldermalsen-Hondsgemet in het centrale rivierengebied ten zuidwesten
van Ede zijn voor de late ijzertijd percentages van 21 en 27% groevenversiering geconstateerd. 268.
wandversieringstechniek

Park Reehorst

S 786

S 1019

S 2023

S 4190

23,5

33,3

14,3

14,3

-

vingertop/nagel (aaneengesloten)

1,5

-

4,8

14,3

-

vingertop-/nagelindrukken met groeven

0,8

4,8

-

-

-

eenvoudige groeven

31,1

28,6

47,6

-

100

samengestelde groeven

21,2

23,8

4,8

-

-

simpele en samengestelde groeven

0,8

-

-

-

-

simpele groeven en kamstreek

0,8

-

-

-

-

kamstreken

9,1

-

9,5

28,6

-

kamstreken met gepolijste banen

0,8

-

-

-

-

grote dellen

0,8

-

-

-

-

spatelindrukken

1,5

-

-

-

-

verfstrepen

8,3

9,5

19,1

42,9

-

totaal

100

99,9

100

100,1

100

vingertop/nagel (afzonderlijk)

Tabel 8.11. Wandversieringstechniek voor de gehele opgraving en voor vier vondstrijke kuilen.

Versiering met losse en aaneengesloten vingertop- en nagelindrukken (incl. dellen) neemt na
groevenversiering met ruim 25% de tweede plaats in te Ede-Park Reehorst. Het gaat hierbij onder
meer om enkelvoudige horizontale rijen aangebracht op de schouder (figuren 8.11.5, 8.1-17.1,
8.13.4 en 8.17.9) of om min of meer verticale rijen (figuur 8.12.2). Hierbij valt één randfragment
van een kom (vormtype Oss-Ussen 22) met een verdikte rand op met een dubbele groef onder
rand (V180), die (imitatie) streepbandversiering omschreven zou kunnen worden.
In de vondstrijke kuilen varieert het percentage van 0 tot 38,1 %. Vingertopindrukken waren in
het tijdsgewricht van de ijzertijd een veel voorkomende, zo niet de meest voorkomende vorm van
versiering. Dit is te Driebergen-Lange Dreef (overgang midden-/late ijzertijd) en te GeldermalsenHondsgemet (late ijzertijd) duidelijk het geval met respectievelijk circa 62 en circa 70% van
de versierde wanden. 269 In de regio Oss-Ussen waren vingertopindrukken vooral in de vroege
ijzertijd en de eerste helft van de late ijzertijd de dominante versieringstechniek. Aaneengesloten
indrukken beperkten zich daar tot de vroege en de late ijzertijd. Van deze laatste periode laat daar
vooral de eerste helft van de late ijzertijd een opleving van potten versierd met aaneengesloten
267

Chtcheglov & Van Kerckhove, 2011: tabel 7.3.

268

Van Kerckhove 2009: tabel 5.6.

269

Chtcheglov & Van Kerckhove, 2011: tabel 7.3; Van Kerckhove, 2009: tabel 5.6.
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vingertopindrukken zien, met percentages van meer dan 50% van het versierde aardewerk. 270
Dergelijke percentages worden in de Ede-Park Reehorst bij lange na niet gescoord. Daar vertonen
alleen de vondstrijke kuilen S1019 en 2023 substantiële percentages wanden met aaneengesloten
indrukken van 4,8 en 14,3%.
Kamstreken, al dan niet in combinatie met gepolijste banen, komen met bijna 10% op de derde
plaats van de toegepaste versieringstechnieken (figuren 8.13.5 en 8.16.1). In de vondstrijke kuilen
S1019 en 2023 komt met kamstreken versierd aardewerk voor, met percentages van respectievelijk
9,5 en 28,6%. Het gaat om een techniek die in de regio Oss-Ussen vooral in de midden-ijzertijd en
de vroeg-Romeinse tijd domineert en in de late ijzertijd slechts spaarzaam (< 10%) werd toegepast. 271
Vergelijkbare tot lagere percentages zijn geconstateerd te Driebergen-Lange Dreef (7,5%) en
Geldermalsen-Hondsgemet (late ijzertijd, 150 voor tot 70/40 v.Chr.; 2 tot 6%). 272
De meest verassende, en opvallend talrijk, toegepaste vorm van versiering in het
aardewerkcomplex uit Ede-Park Reehorst zijn bruine verfstrepen op 8,3 % van het versierde
aardewerk (figuren 8.26, 8.10.6, 8.11.2, 4 en 8, 8.12.1 en 8.16.2). Het gaat om verticale strepen,
die vermoedelijk met de vinger vanaf de rand over de hals en een deel van de schouder zijn
getrokken. Verfstrepen zijn vooral aanwezig op het aardewerk uit drie vondstrijke kuilen S786,
1019 en 2023, waarvoor een datering in de tweede helft van de late ijzertijd aannemelijk is, en is
daarnaast aangetroffen ter hoogte van boerderijplattegronden structuren 62 en 70. Het gaat bij
deze vorm van versiering overwegend om vrij smalle, verticale strepen met een breedte van circa
0,5 tot 2 cm. Soms lijken ook bredere, verticale vlakken te zijn ingekleurd.
Versiering in de vorm van verticale verfstrepen is vooral kenmerkend voor het gebied langs de
Noordzeekust in de tijdspanne van de late ijzertijd en Romeinse tijd. 273 In Zuid- en Oost-Nederland
is incidenteel reeds in de vroege en (de eerste eeuwen van de) midden-ijzertijd verf/pigment
als versiering op aardewerk aangebracht. 274 In de late ijzertijd is deze versieringstechniek in
de regio Oss-Ussen echter niet of nauwelijks toegepast. 275 Uit de late ijzertijd/vroeg-Romeinse
tijd zijn echter wel voorbeelden bekend uit het centrale deel van het rivierengebied. 276 Er is wel
geopperd dat voor de verf gebruik gemaakt is van een (mengsel met) bloed en dat de beschilderde
potten een rol speelden in rituelen. 277 Chemische analyse van de verfstof leverde voor één pot
inderdaad bewijs voor het gebruik van dierlijk bloed. 278 Elders is vastgesteld dat het een organische
substantie betreft van vermoedelijk een dierlijke herkomst 279 en dat soms als verfstof gebruik is
gemaakt van ijzerhoudend slib. 280 Ritueel gebruik van beschilderde potten wordt soms geopperd,
270

Van den Broeke, 2012: figuur 3.46.

271

Van den Broeke, 2012: figuur 3.46.

272

Chtcheglov & Van Kerckhove, 2011: tabel 7.3; Van Kerckhove, 2009: tabel 5.6.

273

Abbink, 1999; Van den Broeke, 2012: 122; Sier ,2003.

274

Bijv. Van den Broeke, 1981: 56; Hermsen & Haveman, 2009: 191.

275

Van den Broeke, 2012: 122.

276

Blom & Roessingh, 2010: 79; Van Kerckhove, 2009: fig. 5.14.

277

Abbink, 1999: 301 en 313.

278

Reigersman – Van Lith de Jeude, 2003: 87 onderschrift afbeelding 4.4; Joosten & Van Bommel, 2007.

279

Joosten, 2007.

280

Joosten & Van Os, 2015.
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Figuur 8.25. Verspreiding van aardewerk met verfversiering.

maar kan niet bevestigd worden. Althans te Ede-Park Reehorst waar de scherven van beschilderde
potten zijn aangetroffen tussen normaal nederzettingsafval.

Morfologie
Van de morfologie of vorm van het aardewerk zijn zes aspecten beschreven, te weten de
randvorm, de halslengte, de bodemvorm, de potopbouw en de vorm van de pot. Daarnaast is gelet
op de aanwezigheid van applicaties, bijvoorbeeld oren.
Bij de randvorm gaat het om de vormgeving van het bovenste deel van de pot. 281 In EdePark Reehorst zijn vier varianten onderscheiden, waarvan de eenvoudige spitse tot afgerond
rechthoekige rand (randvorm A1; bijv. figuur 8.10.1, 2 en 3) duidelijk de boventoon voert (tabel

281

Van den Broeke, 2012: 89-92.
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Figuur 8.26 Aardewerk met verticale verfstrepen (schaal 1:2).

8.12). De daterende waarde van deze variant is echter gering. Het gaat om een vorm die
gedurende de gehele ijzertijd in (zeer) hoge percentages voorkomt, maar waarvan de aantallen
in de loop van deze periode enigszins afnemen. Een lange levensduur heeft ook de haaks tot
binnenwaarts afstreken rand (randvorm A2; figuur 8.10.8) die gedurende de gehele ijzertijd in
aanzienlijke aantallen naast randvorm A1 figureert. Meer diagnostisch zijn de verdikte randen,
waarbij opvalt dat randen met een ronde tot hoekige verdikking aan de buitenzijde (randvorm
B2; figuur 8.10.13 en figuur 8.18.6 ) binnen het gehele aardewerkcomplex qua percentage de
tweede plaats innemen, hoewel deze met uitzondering van kuil S786 in de vondstrijke sporen
niet is aangetroffen. In Oss-Ussen treedt randvorm B2 (in relevante aantallen) op vanaf het
begin van de midden-ijzertijd, wat daar verband houdt met de opkomst van de Marne-keramiek.
Een aardewerktraditie die ten noorden van de Rijn nauwelijks een rol speel, maar waarvan in
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de omgeving van Ede incidenteel voorbeelden (imitaties) worden aangetroffen. 282 Percentages
van meer dan 10% worden echter in Oss in deze periode niet of nauwelijks gehaald. Na een
kortstondige terugval rond het begin van de late ijzertijd neemt het percentage van de rond tot
hoekig verdikte randen daar en in het oostelijke rivierengebied aan het eind van de tweede helft
van de late ijzertijd, maar vooral in de vroeg-Romeinse tijd, sterk toe (van circa 20 tot circa 40%). 283
Ede-Park Reehorst scoort duidelijk lagere percentages, hoewel het aardewerkcomplex uit S786
aan het begin van deze ontwikkeling zou kunnen staan. Interessant is de aanwezigheid van een
klein aantal randen met een min of meer spitse verdikking of kleine randlip aan de buitenzijde van
de rand (randvorm B3; figuur 8.17.5), in de omgeving van Oss kenmerkend voor de periode van
de Marne-keramiek in de midden-ijzertijd en in een mindere mate de vroeg-Romeinse tijd. 284 In het
Overrijnse gebied komen randen met min of meer spitse tot afgeronde, vaak kleine randlippen aan
de buitenzijde regelmatig voor in de periode van de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd. 285 Ook in
het midden-Nederlandse rivierengebied zijn overeenkomstige randen in de vroeg-Romeinse tijd
geen onbekende verschijning. 286 In Ede-Park Reehorst treden ze al op in de tweede helft van de
late ijzertijd.
randvorm

Park Reehorst

S 786

S 1019

S 2023

S 4190

81,2

73,1

84,6

80

85,7

haaks tot binnenwaarts afgestreken (A2)

4,8

7,7

3,9

-

14,3

ronde tot hoekige verdikking aan de buitenzijde (B2)

8,6

19,2

-

-

-

spitse verdikking aan de buitenzijde (B3)

5,4

-

11,5

20

-

totaal

100

100

100

100

100

spitse tot afgerond rechthoekig (A1)

Tabel 8.12. percentages randvormen voor de gehele opgraving en voor vier vondstrijke kuilen.

Er is binnen het handgevormde aardewerk uit Ede-Park Reehorst maar een geringe variatie in
halslengte vastgesteld. De lengte van vrijwel alle randen is relatief klein, dat wil zeggen meestal
niet meer dan 1 tot 2 cm en slechts één keer meer dan 3 cm. De laatste rand, van een pot van
vormtype 52/55b uit paalspoor S3182, heeft een lengte van 3,3 cm en vingertopindrukken op de
bovenzijde. Vrijwel zeker gaat het om één van de oudere vondsten binnen het aardewerkcomplex,
waarvoor een datering aan het eind van de midden- of in de eerste helft van de late ijzertijd
aangenomen kan worden.
Net als bij de voorafgaande randvorm is de variatie in bodemvorm overwegend gering. Binnen
het aardewerkcomplex uit Ede-Park Reehorst komen uitsluitend eenvoudige bodemvormen voor,
waarbij vooral het hoge percentage bodems met een markering van de bodemschijf (bodemvorm
A4; figuur 8.17.4 en 8) opvalt. In Oss-Ussen kende deze bodemvorm zijn hoogtepunt in en rond de
eerste helft van de late ijzertijd, wat daar ten koste ging van bodems met een hoekige overgang
282

Bijvoorbeeld Verlinde & Hulst, 2010: 83-84.

283

Van den Broeke, 2012: 91.

284

Van den Broeke, 2012: 91.

285

Scholte Lubberink, 2007: afb. 44-5; Scholte Lubberink, 2018: afb. 5.20-13, 14, 15.

286

Taayke, 2002: bijvoorbeeld Figure 4-10, 4-14 en 10-8.

217

RAAP-RAPPORT 3379 - versie 23 juli 2019
Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven
uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3).

van standvlak naar wand (bodemvorm A3; figuur 8.17.2). 287 In Ede-Park Reehorst tekent zich
(gezien het vrij lage aantal bodems in bepaalde sporen) voorzichtig een vergelijkbare trend af,
waarbij bodemvorm A4 in de (loop van de) tweede helft van de late ijzertijd weer wat terrein lijkt te
verliezen. Bodemvorm A2 komt gedurende de gehele ijzertijd voor en is weinig diagnostisch.
bodemvorm

Park Reehorst

S 786

S 1019

S 2023

S 4190

2,4

6,7

-

-

-

met een hoekige overgang van standvlak naar wand (A3)

32,8

30

37,5

28,6

-

als A3, maar met een markering van de bodemschijf (A4)

64,8

63,3

62,5

71,4

100

100

100

100

100

100

met standvlak dat vloeiend in de wand overgaat (A2)

totaal

Tabel 8.13. Percentages bodemvormen voor de gehele opgraving en voor vier vondstrijke kuilen.

Ook de vormenrijkdom van het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd uit Ede-Park Reehorst is
beperkt. Er is wat dat betreft weinig verschil tussen het complex als geheel en de grotere, gesloten
vondstcomplexen uit kuilen. De variatie wordt hoofdzakelijk bepaald door de hoogte van de pot, de
vorm van de schouder en in een mindere mate de aan- of afwezigheid van een rompknik.
Voor zover dat kon worden vastgesteld heeft bijna 91% van het aardewerk een gesloten vorm
met daarboven een hals (drieledig). Het gaat bovendien in hoofdzaak om middelgrote tot grote
kommen en potten (met randdiameters variërend van circa 20 tot meer dan 40 cm) met een
afgerond S-vormig profiel, waarvan de hoogte, de vorm van de schouder en de lengte van de rand
varieert. In functionele termen gaat het om voorraad- en kookpotten die zich kenmerken door een
hoog percentage rand- (73,6%) en wandversiering (23%). Het percentage besmeten is met 10,3 %
zeer gering en ongetwijfeld iets te laag, wat veroorzaakt wordt door een oververtegenwoordiging
van onbesmeten rand/hals-partijen binnen de op vorm determineerbare scherven. Bij grotere
potfragmenten blijkt dat vaak wel degelijk sprake is van een besmeten buik.
Gesloten kommen en potten met een knikloze overgang van buik naar schouder boven de halve
hoogte, een steile schouder en een korte hals vormen de grootste groep (61,3%). In de typologie
van Oss-Ussen betreft het de vormtypen 52 (kom; figuren 8.16.1 en 8.17.1) en 55a (pot; bijv.
figuren 8.12.1, 2 en 8.16.3). Waar de hoogte van de kom/pot niet (met zekerheid) bepaald kon
worden, wordt gesproken van vormtype 52/55a. Hiernaast is er een groep kommen/potten waarvan
de vorm in de basis vrijwel identiek is, maar met een vlakke(re) schouder (16,1%). In de typologie
van Oss-Ussen gaat het om de vormtypen 54 (hoog gelegen overgang buik/schouder en scherpe
hoek tussen hals en schouder; figuren 8.10.12 en 8.16.3) en 57 (overgang buik/schouder rond de
halve hoogte van de pot en korte hals; figuur 8.17.6). Drie potten/kommen wijken af vanwege hun
langere, iets meer dan 3 cm lange hals. Omdat hun vorm en hoogte niet met zekerheid bepaald
kon worden, zijn ze aangeduid als vormtypen Oss-Ussen 52/55b en 55b/58.
nder de drieledige vormen zijn ook vijf kommen/potten (4,7%) met een scherpe i.p.v. een
afgeronde buikknik. Ze zijn toegewezen aan licht gesloten kommen of potten met een rompknik

287

Van den Broeke, 2012: 93-99.
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ruim boven de halve hoogte, een korte hals en een korte, vrij steile schouder. Afhankelijk van de
scherpte van de hoek tussen de rand en de schouder wordt gesproken van vormtype 42a (flauw;
figuren 8.17.8 en 8.18.1) of vormtype 42b (scherp; figuren 8.10.9 en 8.17.2). Minstens drie ervan
zijn vrij kleine kommen met een deels of volledig gepolijst oppervlak. Bij één exemplaar zijn zowel
de rand- als de wand versierd. De overige zijn geheel onversierd. Vormtype 42a komt voor vanaf
de late bronstijd en komt gedurende de gehele ijzertijd voor. In de eerste helft van de middenijzertijd echter is de vorm relatief zeldzaam. Vanaf de tweede helft van deze periode neemt vorm
weer sterk in aantal toe en is dan relatief vaak versierd. Vormtype 42b is vooral kenmerkend voor
de periode van de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd. 288
Een- en tweeledige vormen zijn schaars onder het ijzertijdaardewerk uit Ede-Park Reehorst. Dit
geldt het minst voor de tweeledige, gesloten vormen zonder hals waarvan zestien exemplaren
zijn geïdentificeerd. Ze zijn te verdelen in vijf lichte gesloten bolle kommen (Oss-Ussen vormtype
22; figuren 8.15.7, 8.17.4, 5 en 8.18.6) en maximaal vier licht tot sterk gesloten tonvormige potten
(Oss-Ussen vormtype 23a; figuren 8.10.7 en 8.14.2). Waar de exacte vorm/hoogte niet bepaald
kon worden wordt gesproken van vormtype 22/23a (figuren 8.10.7 en 8.15.2). Vormtype 22 komt
gedurende gehele ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd voor. Voor het merendeel van de kommen uit EdePark Reehorst is een datering in de late ijzertijd tijd waarschijnlijk, bijvoorbeeld een exemplaar met
een horizontale rij nagelindrukken op de schouder en met een dubbele rij indrukken op de binnen- en
de buitenzijde van de rand (figuur 8.17.4). Voor een strak vormgegeven exemplaar met een verdikte
rand is een datering in de vroeg-Romeinse tijd zeker mogelijk (figuur 8.17.5).
Eenledige vormen ontbreken vrijwel geheel. Eén randfragment is toegewezen aan een eenvoudig
vormgegeven, dunwandig miniatuurschaaltje (Oss-Ussen vormtype 3b), een ander fragment
behoort toe aan een hoge schaal of kom van hetzelfde type. De rand van deze schaal/kom toont
golfversiering (figuur 8.15.4).

Briquetage-aardewerk
Als laatste kan gewezen worden op twee met potgruis gemagerde wandscherven die op basis van hun
poederige geelroze tot gelige baksel sterk doen denken aan kust- of briquetageaardewerk uit de (late)
ijzertijd. Ze houden mogelijk verband met de import van zout uit het kustgebied (V246 en 277).289

Conclusie
Het ijzertijdaardewerk uit Ede-Park Reehorst maakt een vrij homogene indruk en stamt
grotendeels uit één aaneengesloten bewoningsfase in de (gevorderde) late ijzertijd. Het
complex als geheel kenmerkt zich door een zeer hoog percentage potgruismagering, een
vrij laag percentage besmeten aardewerk, een hoog percentage randversiering, waarvan het
merendeel aan de buitenzijde van de rand is aangebracht in samenhang met een andere vorm
van randversiering en een dominantie van drieledige vormen en een relatief hoog percentage
wandversiering, voornamelijk groeven en nagel-/vingertopindrukken (deels aaneengesloten).

288

Van den Broeke, 2012, 67.

289

Van den Broeke, 2012: 155-188.
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golfranden

verfstrepen

36,7

63,3

14

11

-

-

-

-

-

-

166 BC - 20 AD

huis structuur 10 (32)

23,3

100 (5)

5

-

-

-

156 BC - 53 AD

huis structuur 15 (23)

13,6

100 (1)

100

-

-

-

162 BC - 46 AD/195 - 42 BC

huis structuur 37 (5)

-

-

-

-

-

-

-

huis structuur 51 (19)

-

33,3 (3)

-

100

-

-

-

huis structuur 61 (73)

6,7

25 (4)

-

100

-

-

107 BD - 59 AD

huis structuur 62 (32)

40,6

50 (2)

-

100

-

1

361 - 168 BC

huis structuur 63 (97)

5

70 (9)

71,4

28,6

-

-

162 BC - 46 AD

huis structuur 70 (22)

22

100 (3)

66,7

33,3

1

-

170 BC - 4 AD

huis structuur 71 (67)

15,4

73,6 (11)

-

100

-

-

-

huis structuur 74 (7)

14,3

-

-

-

-

-

356 - 61 BC

huis structuur 88 (34)

11,8

72,5 (9)

66,7

33,3

1

-

356 - 61 BC

huis structuur 89 (47)

10,5

50 (4)

50

50

-

-

-

huis structuur 91 (9)

11,1

-

-

-

-

-

huis structuur 92 (42)

9,8

80 (5)

25

75

-

-

huis structuur 97 (7)

14,3

-

-

-

-

-

huis structuur 99 (4)

-

-

-

-

-

-

kuil S 786 (322)

27,2

73,1 (26)

15,8

84,2

1

2

kuil S 1019 (366)

28,7

73,3 (30)

18,2

81,8

3

4

kuil S 2023 (116)

18,4

66,7 (12)

62,5

37,5

3

4

kuil S 4190 (103)

30,1

47,1 (7)

75

25

-

-

huis structuur 5 (17)

Besmeten (%)

14

randversiering
buitenzijde/combinatie

63,2 (209)

Park Reehorst (2172)

randversiering aanwezig (%)

18

structuur/variabele

randversiering
bovenzijde/binnenzijde
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360 - 116 BC

Tabel 8.14 Huisplattegronden en vondstrijke kuilen uit de opgraving Ede-Park Reehorst en het voorkomen van
goed dateerbare kenmerken binnen het handgevormde aardewerk. De aantallen scherven/randen zijn tussen
aanhalingstekens weergegeven.

Daarnaast zijn golfranden en versiering met verfstrepen opvallende elementen (tabel 8.14; ).
De samenhang van kenmerken duidt op een datering in de late ijzertijd, waarbij het merendeel
van het aardewerk waarschijnlijk uit een gevorderde fase van die periode zal stammen. Hetgeen
wordt bevestigd door een deel van de

14

C-dateringen (tabel 8.14). Het zeer hoge percentage

randversiering dat voornamelijk aan de buitenzijde van de rand is aangebracht en het rijkelijk
voorkomen van meervoudige randversiering duiden in vergelijking met Oss-Ussen (in hoofdzaak)
op een datering in de tweede helft van de late ijzertijd. Hierbij komt vooral Oss-Ussen fase K in
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beeld (150/125 tot 50/25 BC). 290 Een datering die vooral geldt voor het materiaal uit de vondstrijke
kuilen S786, 1019 en 2023, maar die ook voor het materiaal uit diverse huisplattegronden (hoewel
geringer in aantal) voor de hand ligt. Opvallende verschillen met Oss-Ussen zijn een kleiner aantal
golfranden, een iets lager percentage versierde wanden en het voorkomen van verfversiering,
een versieringswijze die (via het centrale rivierengebied) zal zijn overgenomen uit het westelijke
kustgebied. Voor de nederzetting als geheel kan een aanloop in de voorafgaande fase Oss-Ussen
J (225/200 – 150/125 BC) zeker niet uitgesloten worden. Een dergelijke datering is eventueel
mogelijk voor complexen met een relatief laag percentage randversiering en een hoog percentage
indrukken op de bovenzijde van de rand, bijvoorbeeld de vondstrijke kuil S4190 en huizen
structuren 62 en 88.
Er zijn binnen het aardewerk maar weinig kenmerken die duiden op bewoning (binnen het
opgravingsareaal) in een nog vroegere fase van de ijzertijd. De geringe aantallen tonvormen,
het lage percentage besmeten aardewerk en het ontbreken van besmijting tot aan de rand sluit
een aanvang van de bewoning in de midden-ijzertijd vrijwel uit, hoewel losse vondsten wel op
activiteiten in eerdere perioden wijzen. Een klein aantal kommen met een verdikte rand, en een
deel van de

14

C-dateringen, kan eventueel op het doorlopen van de bewoning tot in de eerste

decennia van de vroeg-Romeinse tijd wijzen.

8.2 Handgevormd en gedraaid aardewerk uit de middeleeuwen.
Door Martin Schabbink

8.2.1 Inleiding
Tijdens het onderzoek zijn 2.380 scherven middeleeuws gebruiksaardewerk verzameld. Het is
vooral afkomstig uit grondsporen en in een mindere mate uit het afdekkende cultuurdek. Daarnaast
is een kleine hoeveelheid materiaal uit de nieuwe tijd verzameld uit enkele kuilen. Deze 58
scherven dateren uit de late negentiende of vroege twintigste eeuw en zijn voor het onderzoek
naar middeleeuwse bewoning van geen belang. 291
Het materiaal is gedetermineerd naar baksel, herkomst en datering. In een database zijn de
vondstnummers uitgesplitst naar baksel, waarbij zowel het aantal gevonden scherven als hun
gewicht is vastgelegd. 292 Gezien de sterke fragmentatie van het aardewerk is geen minimum aantal
individuen vastgesteld. Met een totaal gewicht van bijna 14 kg is het gemiddelde gewicht op 9 gr
per scherf vastgesteld. Dit lage gemiddelde geeft de grote fragmentatie duidelijk aan.
Het gebruiksaardewerk uit de middeleeuwen is bepaald op bakselsoort. Het overgrote deel
bestond uit handgevormd aardewerk in de vorm van kogelpot- en blauwgrijs aardewerk. De
overige scherven zijn afkomstig van geïmporteerd, op draaischijf vervaardigd aardewerk, waarbij
het aandeel Pingsdorfaardewerk overheerste. Van een deel van het gedraaide aardewerk kon het

290

Van den Broeke, 2012.

291

Zie bijlage 5 vondstenlijst. Het betreft voornamelijk Europees porselein en industrieel aardewerk (als industrieel witbakkend en steengoed). Het
aardewerk uit de nieuwe tijd is niet meegenomen in de tellingen van het middeleeuwse aardewerk en wordt besproken in § 8.2.5.

292

Deze werkwijze is alleen uitgevoerd bij de uitwerking van de eerste fase van het onderzoek waarbij 1.535 scherven uit de middeleeuwen zijn
geborgen. Het aantal scherven uit latere fasen van het onderzoek bedraagt 846 stuks uit de middeleeuwen en 58 stuks uit de nieuwe tijd.
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baksel niet geplaatst worden binnen de bekende bakselgroepen. 293 Het gedraaide aardewerk maakt
12% van het totaal uit. De bakselverdeling staat weergegeven in tabel 8.15 en figuur 8.27.
code

baksel

n

%

datering

ba

Badorf

7

0,3

750-900

db

Duisburg

5

0,2

900-1000

pi

Pingsdorf

232

9,5

900-1200

kp

kogelpot

1.802

76

900-1300

bg

blauwgrijs

285

12

900-1350

wm

witbakkend Maaslands

9

0,3

900-1250

s5

proto-steengoed

1

0,04

1200-1300

s1

steengoed

2

0,06

1300-1500

s2

steengoed glazuur

4

0,2

1350-1500

awg

gedraaid aardewerk

33

1,4

2.380

100

totaal

Tabel 8.15. Aantal scherven middeleeuws aardewerk en percentage per bakselgroep.

Figuur 8.27. Bakselverdeling middeleeuws aardewerk Ede-Park Reehorst.

8.2.2 Handgevormd aardewerk
Het handgevormde aardewerk wordt met 2.087 scherven gedomineerd door kogelpotaardewerk,
dat ruim ¾ deel van het totaal aan middeleeuwse vondsten uitmaakt. De tweede groep
handgevormd aardewerk bestaat uit blauwgrijs aardewerk dat in Ede-Reehorst 12% van het geheel
uitmaakt. Handgevormd aardewerk vormt daarmee 88% van het gehele complex.

293

Aangegeven als AWG.
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Kogelpotten
De term kogelpot wordt zowel gebruikt om de vorm als het baksel aan te duiden. Het zijn
handgemaakte, kogelronde potten van een lokaal of regionaal baksel. De vorm kogelpot komt echter
ook in andere bakselgroepen als bijvoorbeeld Pingsdorf of blauwgrijs aardewerk voor. Hoewel het
merendeel sterk gefragmenteerd was, zijn een aantal grote fragmenten gevonden (figuur 8.28).

1

2

3
Figuur 8.28 Enkele grotere fragmenten van kogelpotten: 1: V243; 2: V377; 3: V519. Schaal 2:3.

De kogelpotten van Ede-Reehorst zijn onderverdeeld in zes verschillende bakselgroepen (figuur 8.29):
• Kogelpotten van baksel kp1 is veruit de meest voorkomende bakselgroep bij de kogelpotten
(bijna 80% van alle kogelpotten) met een grijze tot bruine kleur met een grijze kern. Het
aardewerk is gemagerd met zand en fijn tot matig grof kwartsiet. In de klei zijn van nature
glimmers aanwezig;
• Baksel kp2 komt met 126 scherven voor. De scherven zijn donkerder van kleur en hebben een
duidelijke gelaagdheid op de breuk. Enkele scherven vertonen een grote overeenkomst met het
blauwgrijze aardewerk (zie onder);
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Figuur 8.29 a (boven) Baksels kogelpotten: 1: V408; 2: V190; 3: V82; 4: V266; 5: V518;
6: V130. Schaal 2:3. 8.29 b (links) Detail van het stempel op een randfragment in baksel
kp6 (V130). Schaal: 1:2.

• Baksel kp3, aanwezig met 158 scherven, is vooral oxiderend gebakken en heeft een oranjerode
breuk. Het aardewerk is gemagerd met gebroken kwartsiet en potgruis. In de klei zijn rode
insluitsels van in de klei aanwezige ijzerdeeltjes zichtbaar;
• Baksel kp4 is aanwezig met 65 scherven en vergelijkbaar met kp1, alleen harder gebakken. Het
baksel heeft veel meer steengruismagering, die alleen aan de ruw, bruin gekleurde binnenzijde
zichtbaar is. De buitenzijde is waarschijnlijk afgesmeerd; deze voelt gladder aan en de
steengruismagering is niet zichtbaar.
• Baksel kp5 met 24 scherven betreft zeer hard gebakken kogelpotten waarbij op de bijna
gesinterde breukvlakken steengruis zichtbaar is. Het betreft duidelijk latere producten met
gefacetteerde randen.
• Baksel kp6 is het minst aanwezig met 13 scherven. Het bruine baksel is op de breuk donkergrijs
tot zwart en gemagerd met zand. In de klei zijn glinsterende mineralen zichtbaar. Gezien de
zachtheid van het baksel en de aanwezigheid van een stempel op het enige randfragment betreft
het een vroeg product uit de negende of tiende eeuw.
Binnen het kogelpotaardewerk zijn 119 randfragmenten aangetroffen. Deze zijn eenvoudig van
vorm en onderverdeeld in zeven randtypen. De verdeling van het aantal randtypen binnen de
verschillende bakselgroepen kp1 tot en met kp3 is nagenoeg gelijk (tabel 8.16). Deze gelijkmatige
verdeling van de eerste drie bakselgroepen geeft aan dat er waarschijnlijk geen chronologisch
onderscheid is tussen bakselgroep en/of randtype.
Randtype1 is een eenvoudige omgeslagen, vierkante rand die een enkele keer verdikt is. Het
voorkomen van lange of meer korte halzen is gelijk verdeeld (figuur 8.30). Randtype 2 is de
eenvoudig omgeslagen, afgeronde, niet verdikte rand. Randtype 3 is hiermee vergelijkbaar met
alleen een scherpe overgang tussen hals en pot (figuur 8.30). De randen van type 3 hebben
een enkele keer een dekselgeul (V190) of een meer afgeschuinde binnenzijde (V30). Bij één
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baksel

n scherven

type1

type2

type3

type4

type5

type6

type7

kp1

1.416

30

36

12

11

0

0

0

kp2

126

2

5

6

1

0

0

0

kp3

158

1

1

1

0

0

0

0

kp4

65

2

3

0

0

2

0

1

kp5

24

0

0

0

0

6

0

0

kp6

13

0

0

0

0

0

1

0

Tabel 8.16. Verdeling van zeven randtypen kogelpot in de onderscheiden bakselgroepen.

randfragment zijn vingervegen aan de buitenzijde waargenomen (V297). Het overige materiaal
is onversierd. Het vierde randtype betreft kogelpotten met een meer uitgeknepen rand, waardoor
een driehoekige randvorm ontstaat. Een enkele keer is de rand ondersneden (figuur 8.30: V51).
Randtype 5 betreft meer geprofileerde en gefacetteerde randen, die evenals randtype 7 met een
extra profilering op de overgang van rand naar schouder, duidelijk latere producten betreffen.
Randtype 6 is slechts een enkele keer aangetroffen. Het betreft een kogelpot met een korte
omgeslagen rand. Het fragment was versierd met een wafelstempel.
De datering van kogelpotten is problematisch en ze hebben een lange verschijningsvorm van de
negende tot en met de veertiende eeuw in vooral Noord-Nederland. Randen met een scherpe
overgang tussen hals en pot (randtype 3) werden in Midden- en Oost-Nederland tot voor kort
vooral in de twaalfde eeuw gedateerd. 294 Nieuw onderzoek heeft echter aangetoond dat reeds in
de vroege elfde eeuw een veelvoud aan randtypen gangbaar is, waaronder meer geprofileerde
randen alsook de scherpe overgang tussen hals en pot. Het betreft de opgraving van De Hoesstie
in de gemeente Oldenzaal, waarbij in een aantal gedateerde waterputten grote hoeveelheden
kogelpotranden zijn aangetroffen. 295 Op deze locatie is een (deel van een) erf blootgelegd dat als
voorloper wordt beschouwd van een historisch bekend bisschoppelijk domeingoed, oorspronkelijk
ressorterend onder de hof van Oldenzaal. Naast de grote hoeveelheid kogelpotaardewerk
is nog geen 2% van het vondstmateriaal van De Hoesstie geïmporteerd. De datering van
kogelpotten wordt dan ook vooral afgeleid van beter dateerbare bakselgroepen als bijvoorbeeld
Pingsdorfaardewerk.
Toch heeft het materiaal uit Ede-Reehorst wel enige zeggingskracht. De grote uniformiteit en
aanwezigheid van bakselgroepen 1 tot en met 3 en randtypen 1 tot en met 4 is waarschijnlijk
te relateren aan de meeste bewoningssporen uit de tiende en elfde eeuw. Slechts een enkele
bakselgroep, kp6 lijkt ouder. Dit wordt vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van de stempel
op het enige aangetroffen randfragment van deze bakselgroep. Het gebruik van stempels op
kogelpotten is relatief zeldzaam en een vroeg verschijnsel dat vaker in de negende of tiende eeuw
dan in de latere perioden geplaatst wordt. 296

294

Verhoeven, 1998: 220-244.

295

Oude Rengerink, 2005.

296

Verhoeven, 1998: 107.
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Figuur 8.30 Randtypen kogelpot; 1: V405, V267, V176, V266; 2: V398, V214. V337 3: V405, V287, V190, V30;
4: V240, V51; 5: V518, V777, V503; 6: V130; 7: V257. Schaal 1:3.
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Bakselgroep kp4 is een harder gebakken vorm afgeleid van kp1. Hoewel randtypen 1 en 2 ook
veel voorkomen, lijkt het voorkomen van randtypen 5 en 7 een voorzichtige aanwijzing dat deze
bakselgroep in ieder geval langer doorloopt na de elfde eeuw. Deze meer geprofileerde randtypen
worden vooral in de twaalfde eeuw en later toegepast. 297 Dit blijkt in Ede-Reehorst ook zeker uit de
harde baksels die gevonden zijn en die, gezien de sintering op de breuk, eigenlijk al neigen naar
proto-steengoed, dat in de dertiende eeuw zijn intrede doet.

Blauwgrijs aardewerk
Het blauwgrijze aardewerk is een verzamelnaam voor handgevormd grijs aardewerk. Het
aardewerk is zowel aan buiten- als aan binnenzijde overwegend grijs van kleur. De klei is
gemagerd met zandkorrels, zichtbaar als witte stipjes op de breuk, en fijn steengruis. De baksels
kunnen worden getypeerd als matig hard gebakken. Het blauwgrijze aardewerk komt voor in het
hele Noordwest-Europese gebied van Noord-Frankrijk tot aan Zuid-Scandinavië en in een groot
deel van het aangrenzende Noord-Duitse gebied, waar het bekend staat als Grautonige Irdenware.
Het vondstmateriaal uit Ede-Park Reehorst vertoont vooral, maar niet uitsluitend, overeenkomsten
met de bekende producten uit Paffrath (figuur 8.4). Het aardewerk ondergebracht in deze groep
bestaat uit het karakteristieke, gemakkelijk te herkennen aardewerk uit Paffrath, hoewel het ook
uit Wildenrath of Katterbach afkomstig kan zijn. De scherven hebben een meestal witte, schilferige
gelaagdheid op de breuk en zijn gemagerd met zand. Het materiaal heeft vaak een metaalachtige
glans op het oppervlak. Het aardewerk heeft een ruime datering van de tiende tot de dertiende
eeuw. 298 Meer dan de helft van de blauwgrijze waar is als Paffrath of Paffrath-achtig aangeduid. 299
Er zijn echter ook duidelijk andere baksels vertegenwoordigd. Deze zijn donkerder van kleur en/
of gelaagd op de breuk en vertonen sporadisch overeenkomsten met kogelpotten van baksel kp2.
Overigens ligt een bekende productieplaats van blauwgrijs aardewerk niet ver van Ede-Reehorst:
in betreft Oosterbeek bij Arnhem. De aardewerksoort uit Oosterbeek was echter vooral donkergrijs
tot roodbruin van kleur, en is niet vertegenwoordigd binnen het Edese vondstcomplex. 300
Een klein deel van de scherven (n=7) van blauwgrijze waar vertoont gelijkenis met producten uit
de (latere) productieplaats Elmpt/Brüggen. Bij de toewijzing is voor deze categorie gekozen voor
Elmpt3, omdat de gelijkenis met producten uit Elmpt het grootst is. 301 Het aardewerk is (blauw-)
grijs van kleur met een bruine teint aan de buitenzijde, is matig hard gebakken en toont affiniteit
met de uit Duitsland bekende blaugraue Ware. De magering bestaat uit (grof) zand, soms zijn
kleine, meest afgeronde kiezels te onderscheiden; de kleur op de breuk is grijs. Recent onderzoek
in Swalmen (Zuid-Limburg) heeft aangetoond dat al in de tweede helft van de elfde eeuw de
productie van aardewerk in de regio Elmpt/Brüggen op gang moet zijn gekomen. Omdat er geen

297

Verhoeven, 1998: 253, 254.

298

Lung, 1955/1956.

299

Van de blauwgrijze waar zijn 42 scherven met zekerheid afkomstig uit Paffrath en vertonen 63 scherven een grote gelijkenis (Paffrath-achtig).

300

Verhoeven, 1998: 226-229.

301

Elmpt1 staat voor het klassieke Elmpter aardewerk dat vanaf het begin van de 12e eeuw in groten getale wordt aangetroffen; Elmpt2 staat voor
een variant in Elmpt-baksels die voornamelijk in de tweede helft van de 12e eeuw zijn te dateren; het betreft niet geheel reducerend, heel hard
gebakken producten met een rode laag in het midden van de breuk. De rode kleur wordt mogelijk veroorzaakt door hoge baktemperaturen, maar
een andere productieplaats kan niet worden uitgesloten (Zie ook Ostkamp, 2013).
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aanwijzingen zijn dat de productie in die regio eerder plaatsvond dan in de twaalfde eeuw 302,
suggereert Ostkamp dat in de omgeving van Swalmen en het nabij gelegen Elmpt vooralsnog
onbekende productiecentra met gespecialiseerde pottenbakkers een rol hebben gespeeld bij de
productie van blauwgrijze waar. 303 Wanneer deze aardewerksoort voortkomt uit het eerdere ZuidNederlandse handgemaakte aardewerk 304, dan lijkt er net zoals in Duitsland sprake te zijn van
overgangsproducten tussen het kogelpotaardewerk en de latere, harder gebakken blaugraue
Ware, waartoe ook het Elmpt-aardewerk gerekend moet worden. 305 Dit verklaart ook de opvallende
gelijkenis tussen enkele blauwgrijze en kogelpotbaksels (kp2).
Het vormenrepertoire van de blauwgrijze waar in Ede-Park Reehorst lijkt (in eerste instantie)
volledig uit kogelronde potten te bestaan. Van de 26 aangetroffen randfragmenten bestaat het
merendeel uit klassieke, driehoekige randen of de afgeronde variant daarvan. De elf driehoekige
(figuur 8.31: V400, twee individuen) en zes afgerond driehoekige (figuur 8.31: V180) randen,
waarvan één verdikt (figuur 8.31: V18 ), zijn overigens bijna allemaal van Paffrath- of Paffrathachtig aardewerk. Slechts twee exemplaren van deze kogelpotten met driehoekige rand (binnen
het Deventer systeem aangeduid als bg-kog-2) zijn gevonden in een klassiek Elmpt- en in een
Elmptachtig baksel.
Dergelijke klassieke, driehoekige randen worden voor het blauwgrijze aardewerk voornamelijk
in de (tweede helft) van de twaalfde eeuw geplaatst. Voor het Paffrath-aardewerk kan echter
gesteld worden dat dergelijke randen al gangbaar waren vanaf de eerste introductie van deze
aardewerksoort in de Nederlanden. In Tiel komen verschillende randtypen, waaronder de
driehoekige al voor in het eerste kwart van de tiende eeuw. 306 Verhoeven stelt echter dat deze
datering genuanceerd moet worden. Hij plaatst de introductie van Paffrath-aardewerk niet eerder
dan rond het midden van de tiende eeuw en het hoogtepunt van verspreiding in de elfde en eerste
helft van de twaalfde eeuw. 307 Ook in Zuid-Nederlandse vondstcomplexen zijn driehoekige randen
niet ongebruikelijk in een elfde-eeuwse context. 308
Een afwijkend randtype uit Ede-Park Reehorst is aan de bovenzijde afgeplat (figuur 8.31:
V228/124). Van dit individu zijn drie scherven, waarvan twee passend gevonden in drie
verschillende sporen (S184, S281 en S282). Ook voor dit randtype, als onderdeel van de
algemene groep blauwgrijs aardewerk, geldt waarschijnlijk een late datering: begin dertiende
eeuw. Maar ook dit door Lung beschreven randtype 1c van Paffrath-aardewerk 309 komt bijvoorbeeld
in Tiel al in de tiende eeuw voor. 310

302

Heege, 1995: 30.

303

Ostkamp, 2013.

304

Een door Verhoeven (1993) onderscheiden groep handgemaakt aardewerk uit Zuid-Nederland die afwijkt van de (gelijktijdige) kogelpotten uit de
rest van Nederland. Opvallendste kenmerk is de gelaagdheid op de breuk, die overigens in het rivierengebied ook veelvuldig wordt aangetroffen
bij kogelpotten, zoals ook het voor Ede onderscheiden baksel kp2.

305

Zie ook Verhoeven, 1998: 50.

306

Dijkstra, 1998: 35/36.

307

Verhoeven, 2011.

308

Ostkamp, 2012: 245-247 en cat.nr.44, 802.

309

Lung, 1955/56: 362.

310

Dijkstra, 1998: 35/36.
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Figuur 8.31 Randfragmenten blauwgrijs aardewerk. Paffrathaardewerk: driehoekig (V400, 2 individuen), afgerond (V180, V18), platte
bovenzijde (V124/228); Elmpt3: V19. Schaal 1:4.

Een randfragment van een grotere pot heeft een fors
verdikte rand (figuur 8.32: V25). Onder de rand zijn
groeven zichtbaar. Het baksel van dit fragment is duidelijk
gelaagd en houdt het midden tussen een Elmpt-achtig
baksel en de kenmerkende gelaagdheid van het eerder
genoemde Zuid-Nederlandse handgemaakte aardewerk.
De verdikte randen komen waarschijnlijk niet voor 1000
voor en dateren derhalve uit de eerste helft van de 11de
eeuw. 311 Het betreft vrij grote potten met een halsopening
van 12 tot 18 cm.
Een klein randfragment met vierkant uiterlijk (figuur 8.31:
V19) in het boven beschreven Elmpt3-baksel vertoont
gelijkenis met een rand uit Swalmen 312 in een Elmpt1baksel. Het moet gedateerd worden ergens tussen de
tweede helft van de elfde eeuw en het begin van van de
twaalfde eeuw (het begin van het klassieke Elmpt).
Vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw gaat
het klassieke Elmptbaksel een steeds grotere rol
spelen. In het begin verschijnen nog alleen kogelpotten op de markt, maar rond 1200 wordt het
vormenrepertoire uitgebreid. Naast kogelpotten verschijnen dan ook grote voorraadpotten, kannen
en kommen. Deze zijn in het complex van Ede-Reehorst slechts matig vertegenwoordigd. De
vondsten betreffen een wandscherf van een grote voorraadpot (V523), een oor van een kan (V504)
en een rand van een kom (V785). De datering van deze fragmenten heeft een doorlooptijd tot
zeker halverwege de dertiende eeuw.

Figuur 8.32. Varianten in blauwgrijs aardewerk, van links naar rechts: Paffrath (V55; V400), Paffrath-achtig
(V124; V180), Elmpt3 (V1995; V236) en Elmpt-achtig (V25). Schaal 1:2.

311

De einddatering van Zuid-nederlands handgemaakt ligt rond 1050 (Verhoeven, 1993: 74/75; Ostkamp, 2002: 28.

312

Ostkamp, 2012: afb. 94, 71.
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8.2.3 Draaischijf aardewerk
Binnen het geïmporteerde draaischijf aardewerk uit Ede-Park Reehorst bevinden zich de
eenvoudig te onderscheiden baksels uit Badorf, Pingsdorf en Duisburg. Daarnaast zijn 33
scherven van gedraaid aardewerk gevonden die minder duidelijk te plaatsen waren.

Badorf/Pingsdorf
Aan de oostrand van het Vorgebirge, tussen Keulen en Bonn zijn op grote schaal producten
gefabriceerd die een groot aandeel vormen in de verschillende aardewerkassemblages uit de vroege
middeleeuwen. Badorf is de belangrijkste plaats waar de oudste productie van gedraaide potten een
aanvang nam. Het klassieke aardewerk uit Badorf is geelwit van kleur, zacht tot matig hard gebakken
en fijn tot zeer fijn gemagerd. In de plaatsen Eckdorf, Walberg en Walberberg zijn soortgelijke
producten gemaakt. 313 Het vormenrepertoire van tuitpotten en kookpotten, veelal versierd met
indrukken van radstempels wordt in de negende eeuw uitgebreid met reliëfbandamforen. Het gebruik
van beschildering met rode verf, naast de radstempelversiering, begint waarschijnlijk in de tweede
helft van de negende eeuw. Dit beschilderde aardewerk met radstempelindrukken, ook bekend als
“Huneschans-aardewerk” vormt de overgang naar de klassieke Pingsdorf-productie, wanneer de
radstempelversiering geheel plaatsmaakt voor verfversiering. 314 Het Pingsdorfaardewerk is harder
gebakken dan de Badorf-producten en de bestaande kleurschakering wordt uitgebreid met meer
varianten, van paars tot bruin en grijs (figuur 8.33).

Figuur 8.33. Overzicht van de meest kenmerkende Pingsdorfbaksels. Schaal 1:2.

313

Verhoeven, 1998: 175 en verder.

314

Verhoeven, 1998: 176.
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In de studie van Marcus Sanke 315 zijn de oude opgravingen van de pottenbakkerijen in BrühlPingsdorf grondig uitgewerkt en in een zeer bruikbaar chronologisch kader geplaatst. De
dateringsmogelijkheden voor Nederlandse vindplaatsen zijn door Bult verder verfijnd. 316
Binnen de vondsten van Ede-Reehorst is één randfragment van Badorf-aardewerk gevonden. De
typische rand met radstempelindrukken is één van de weinige scherven die met zekerheid als een
product uit Badorf kan worden aangemerkt. Het betreft een rand van een pot met lange hals van het type
WIIC uit de Dorestadtypologie (figuur 8.34: V297).317 Deze wordt gedateerd tussen 725 en 800. Een deel
van de niet aan een productieplaats toegewezen scherven zal zeker uit dezelfde regio afkomstig zijn.
De scherven zijn veelal grijsbruin of oranjegeel van kleur, oranje tot bruin op de breuk en gemagerd met
grof zand en of kleine, afgeronde kiezels en (veel) rode insluitsels van zowel chamotte als aanwezige
ijzerdeeltjes in de klei. Binnen het materiaal bevinden zich, kenmerkend voor zowel de Badorf- als vroege
Pingsdorf-producten, een lensbodem en wijd uitstaande randen (figuur 8.34: V320).

Figuur 8.34. Selectie van Pingsdorf randen en verschillende versieringstypen. Schaal 1:4.

Binnen het materiaal uit Ede dat is gedetermineerd als Pingsdorf bevindt zich een groot aantal
scherven van potten, waarop radstempel en verfversiering in combinatie zijn gebruikt. De periode
waarin dit werd toegepast, in Sanke’s werk periode 2, loopt van 875 tot net na 900. Hoewel
het aantal randen beperkt is tot één, (figuur 8.34: V317) zijn 10 wandscherven met dezelfde
combinatie van versieringen aangetroffen. Omdat deze scherven opvallend glad zijn ten opzichte
van de als fijn schuurpapier aanvoelende klassieke Pingsdorf-producten, konden 27 scherven met
grote waarschijnlijkheid ook aan deze periode toegekend worden. Daarmee vormen de vroege
Pingsdorf-producten bijna 12% van de in totaal 232 scherven aangeduid als Pingsdorf.
315

Sanke, 2002.

316

Bult, 2011.

317

Van Es & Verwers, 1980.
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Van het klassieke Pingsdorfaardewerk is een deel op basis van karakteristieke randfragmenten,
de aanwezigheid van al dan niet geknepen standringen of een bepaalde versieringswijze aan een
productieperiode toe te wijzen. Dit klassieke Pingsdorf komt, met de aanwezigheid van amforen
en/of potten op standring, voor vanaf Sanke’s periode 3, kort na 900.
periode (Sanke,2002)

datering

n scherven

opmerkingen

3 en verder

vanaf 900

10

voorkomen standringen

3

900-975

12

rand amfoor en schaal

3/4

rond 1000

9

4

975-1050

16

6 randen kogelpot-(bekers)

4/5

1000-1100

5

rand amfoor; verfversiering

6/7

1075-1205

7

rand amfoor, beker of kan

verfversiering, bandoor amfoor

Tabel 8.17. Verdeling en datering klassieke Pingsdorf-producten.

Uit de verdeling van scherven met specifieke periodekenmerken blijkt het gebruikt gedurende
de tiende en elfde eeuw (tabel 8.17). Met de ingebruikname van Pingsdorfaardewerk wordt
het vormenrepertoire in Ede-Reehorst uitgebreid met amforen, schaaltjes en kogelpot-bekers,
waarvan een deel als drinkgerei zal zijn gebruikt. Eén van de amforen was waarschijnlijk voorzien
van drie bandoren (figuur 8.34: V35). De kogelpotten of -potbekers kwamen vooral voor in meer
grijze of bruine baksels (figuur 8.34: V5) en in de klassieke geelwitte baksels (figuur 8.34: V53).
Een niet alledaags voorwerp is een fragment van een schaaltje (figuur 8.34: V327).
Het aantal Pingsdorf-producten neemt duidelijk af naarmate de elfde eeuw vordert. Tot de jongste
fragmenten behoort een zeer algemene randvorm van een amfoor (figuur 8.34: V114), die gezien
de verdeling eerder in de late elfde dan in de twaalfde eeuw geplaatst moet worden. Het fragment
is afkomstig uit de afdekkende cultuurlaag en lijkt daarmee een terminus ante quem voor de
bewoning van het noordoostelijke nederzettingsterrein te geven.
Een zestal scherven van een kleine amfoor is lastig te dateren (figuur 8.35: V251). Op basis
van randvorm (Sanke’s type 2.17) komt een dergelijk exemplaar weinig voor vanaf periode 6
(begin 1120) en veel vanaf periode 7 (begin 1160). Ook het bandoor type (1) komt in nagenoeg
alle productieperiodes voor. De karakteristieke verfversiering echter, duidelijke met vinger en

Figuur 8.35. Kleine Pingsdorf amfoor met bandoor en met vinger aangebrachte komma versiering (V251).
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niet penseel aangebrachte komma’s (Sanke’s type 2b of 2d) kent een duidelijke clustering in de
perioden 4 en vooral 5 en weer beperkt in periode 6. Met deze gegevens lijkt een datering vroeg in
periode 6 (eerste helft twaalfde eeuw) het meest voor de hand liggend.

Duisburg
Duisburg aardewerk geldt als gidsfossiel voor de tiende en vroege elfde eeuw. Het aardewerk is
(rood-) bruingrijs van kleur en gemagerd met zand en/of fijn, rood potgruis. Door het gladstrijken
van de voornamelijk grote potten ontstaan de kenmerkende groeven. Het aardewerk heeft forse
randen en is vaak voorzien van lichte radstempeldecoraties of soms losse rozetstempels. Slechts
vijf scherven zijn met zekerheid als Duisburgse waar aangeduid. Het betreft onder andere een
verdikte rand en een wandscherf.
Hoewel beide uit verschillende
sporen afkomstig zijn is duidelijk dat
ze tot dezelfde pot hebben behoord
(figuur 8.36: V338/81). Op de
wandscherf is een bijna onzichtbare
radstempelversiering aangebracht.
Een tweede randfragment heeft
waarschijnlijk toebehoord aan
een grote pot V511). Deze potten
werden met zekerheid gemaakt
in Duisburg 318,maar vonden hun weg
tot in het westen van Nederland

Figuur 8.36. Divers gedraaid aardewerk (V338/81; V373) en
mogelijk weefgewicht of spinklos (V218).

(bijvoorbeeld Alkmaar). 319 Het voorkomen van Duisburg aardewerk leek tot voor kort beperkt tot het
rivierengebied met emporia als Deventer en Tiel. 320 Het voorkomen in Ede-Park Reehorst is dan
ook opmerkelijk. Drie wandscherven van een vergelijkbaar, maar minder hard en zeer glad baksel,
behoren mogelijk ook tot de Duisburgse waar. 321

Overige gedraaid aardewerk
Een veelvoorkomende bakselgroep uit de middeleeuwen, het witbakkend Maaslands
aardewerk, voorheen als Andenne-aardewerk aangeduid, is met slechts een handvol scherven
vertegenwoordigd. Het aardewerk uit Andenne zelf dateert vooral uit de tiende tot en met late
twaalfde eeuw. Witbakkend Maaslands is echter ook gemaakt in Huy. Bij deze productieplaats
gaat de datering veel verder terug, tot wel de zesde eeuw. 322 Mogelijk zijn twee, veel ruwere en
bruinkleurige scherven afkomstig uit deze oudere productieplaats en te dateren in de negende of
tiende eeuw. Het overige materiaal uit Ede-Park Reehorst heeft echter het klassieke baksel: een wit

318

Kluge-Pinsker, 2001.

319

Bitter ,2013; opgenomen in deventersysteem als du-pot-1

320

Bartels et al., 1997.

321

V1 uit afdekkende cultuurlaag S20020. De scherven zijn in de database ondergebracht bij AWG. Twijfel bij determinatie ligt in het feit dat de drie
passende wandscherven gepolijst lijken te zijn.

322

Giertz, 1996.
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tot iets rossige kleur en geen, of zeer fijne magering van zandkorrels. Het gebruik van loodglazuur
op deze potten, vaak aangebracht op de schouder, is slechts bij één scherf vastgesteld.
Tot de overige gedraaide waar behoort een wandscherf met een vage en ver uit elkaar staande
radstempelversiering. De scherf (V144) kan gezien de bruine buitenzijde mogelijk ook als
Duisburg-achtig aardewerk gedetermineerd worden, maar neigt qua baksel eerder naar het
Pingsdorfaardewerk. De scherf is lichtbruin tot geel aan de binnenzijde en op de zandige breuk is
(grof) rood potgruis zichtbaar. Het voorkomen van radstempelversiering dateert de scherf in ieder
geval vóór het begin van de elfde eeuw. Een vergelijkbaar zandig baksel is vastgesteld bij een
(verweerd) randfragment van een geheel grijze pot. Het product is zacht gebakken, op de breuk en
binnen- en buitenzijde is zandmagering zichtbaar in de vorm van witte puntjes. De wijd uitstaande
rand vertoont enige gelijkenis met randen van Pingsdorf-potten uit periode 3 (figuur 8.36: V373).
Zeven scherven van een hard gebakken kogelpot met duidelijke draairingen in de bodem kunnen
evenmin aan een bekende bakselgroep worden toegewezen. Het bruingrijze baksel heeft een
gele zweem net als de Rijnlandse baksels, maar is op de breuk schilferig als Paffrathaardewerk.
De kleur op de breuk is vuil geelbruin en de klei is gemagerd met zand. Aan de onderzijde zijn de
kenmerkende groeven van het Duisburg-aardewerk zichtbaar.
Een laatste, opmerkelijke keramische vondst is een doorboorde schijf van aardewerk (figuur 8.36:
V218). De schijf is op het midden gebroken en heeft een opstaande rand. Het baksel is licht oranje
van kleur. In de klei is geen magering zichtbaar. Aan de onderzijde zijn draairibbels aanwezig.
In de doorboring, die recent aandoet, zijn geen slijtagesporen zichtbaar. Over het gebruik als
weefgewicht, spinklos of grote amulet bestaat onduidelijkheid. Het is niet onwaarschijnlijk dat
het een pickup uit de Romeinse tijd betreft die in de middeleeuwen tot schijf is verwerkt. Mogelijk
betreft het oorspronkelijk een voet van een Terra Rubra-beker, Belgische waar uit het laatste kwart
van de eerste eeuw voor tot in de eerste eeuw na Chr. De schijf werd gevonden in een kuil met
kogelpot- en Pingsdorfaardewerk binnen de overlappende drie boerderijplattegronden op erf 1.

Steengoed
De ontwikkeling van proto-steengoed naar echt steengoed vindt plaats vanaf de dertiende eeuw.
Slechts een enkele scherf proto-steengoed is afkomstig uit het plaggendek. Het echte steengoed
bestaat uit onbehandeld steengoed uit Siegburg (s1,veertiende/vijftiende eeuw) en steengoed met
oppervlaktebehandeling (s2) uit Langerwehe (veertiende/vijftiende eeuw) en Raeren (zestiende
eeuw). Deze vondsten zijn afkomstig uit het plaggendek of gevonden als intrusie bij prehistorische
structuren. Eén scherf, een fragment van een steengoed kan uit Langerwehe is gevonden bij
structuur 75, een prehistorische palenrij, in de buurt van het laatmiddeleeuwse greppelsysteem
structuur 95 in het westelijke deel van de opgraving. Twee scherven dateren uit de negentiende
eeuw (zie § 8.2.5).

8.2.4 Verspreiding en datering
Het aardewerk uit Ede-Park Reehorst is een vrij zuiver en specifiek tijdsgebonden vondstcomplex.
Slechts enkele vroegere vormen, als de rand van een Badorfpot uit de achtste eeuw en een
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mogelijke pickup van Romeins aardewerk in de middeleeuwen getransformeerd tot schijf, geven
aan dat mogelijk sporen van vroegere bewoning in de directe nabijheid aanwezig zijn. Omdat ook
laatmiddeleeuws materiaal grotendeels ontbreekt, kunnen de middeleeuwse nederzettingssporen
in de periode kort voor 900 tot in de late twaalfde eeuw gedateerd worden.

Erf 1
Het aardewerk is vooral afkomstig uit grondsporen binnen het langdurig bewoonde erf 1,
waarbij de verdeling over het erf gelijk is. Veel aardewerk is afkomstig uit de kuilen van de drie
overlappende gebouwstructuren: structuren 19, 12 en 11; zie § 7.1.2 en hoofdstuk 14). Opvallend
is de geringe hoeveelheid aardewerk uit de vulling van de verschillende waterputten. Waterput S
475 kan op grond van een bodemfragment met standring uit Pingsdorf gedateerd worden na het
begin van de tiende eeuw. Waterput S488 heeft een dendrochronologische datering in het eerste
kwart van de elfde eeuw en zal dus een van latere bewoningsfasen vertegenwoordigen.
De genoemde periodisering komt vooral tot uitdrukking in de drie overlappende
gebouwplattegronden, waarbij de vroegste producten in structuur 19 en jongste producten in
structuur 11 gevonden zijn. Uiteraard neemt het aantal scherven toe naarmate de gebouwen elkaar
opvolgen, waarbij rondslingerend afval in de nieuwe kuilen is terechtgekomen. Omdat de palen
van de gebouwen na het in onbruik raken ook nog eens zijn uitgegraven, heeft veel verrommeling
van oudere spoorvullingen plaatsgevonden (tabel 8.18.
kp1

kp2

kp3

kp4

bg

pi

awg

du

totaal

structuur 19

17

4

3

0

1

6

1

0

32

structuur 12

140

8

12

17

48

33

9

0

267

structuur 11

308

5

18

16

47

31

7

3

435

Tabel 8.18. Aantallen scherven per gebouwstructuur erf 1 (van oud (boven) naar jong (onder).

De dateerbare vondsten uit structuur 19 betreffen zes scherven Pingsdorfaardewerk. Door de
aanwezigheid van radstempel en verfversiering op twee scherven en de vergelijkbare gladheid van de
overige, kan het gebouw in het laatste kwart van de negende eeuw of kort voor 900 geplaatst worden.
Het aantal vondsten uit het in de tijd opvolgende huis structuur 12 is veel groter. De dateerbare
vondsten bestaan, naast opspit uit de voorafgaande periode, uit twee randen van kogelpot(bekers) die toe te schrijven zijn aan Sanke’s periode 4, die in het laatste kwart van de tiende eeuw
begint en tot het midden van de elfde eeuw loopt.
Het Pingsdorfaardewerk uit de kuilen van gebouwstructuur 11 neemt iets af ten opzicht van de
vorige periode. Een blokrand van een amfoor uit periode 3 (900-975) behoort waarschijnlijk
tot de voorafgaande bewoningsfase. Een wandscherf met kruislings geplaatste strepen (soms
geïnterpreteerd als afweersymboliek) komt vooral voor in Sanke’s perioden 4 en 5 en komt
overeen met de daterende elementen in het voorgaande gebouw. Ook de aantallen scherven van
blauwgrijze waar nemen niet verder toe. Wel komen in de kuilen van structuur 11 alle randvormen
voor. Materiaal van het baksel Elmpt3 verschijnt voor het eerst in de spoorvullingen van deze
plattegrond. Het schaarse Duisburgmateriaal komt louter voor in de kuilen van dit gebouw.
Hoewel het materiaal als opspit uit de voorafgaande bewoningsfase beschouwd kan worden, is
het ook mogelijk dat het aardewerk uit de tiende of vroege elfde eeuw in Ede iets later gedateerd
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moet worden dan het materiaal in het hoofdverspreidingsgebied: het rivierengebied. Op grond
van de eerder genoemde lichte afname gedurende de elfde eeuw van Pingsdorfaardewerk, het
verschijnen van materiaal met het baksel Elmpt3 is een begindatering in de tweede helft van de
elfde eeuw aannemelijk.
De op basis van spooroversnijdingen gepresenteerde opeenvolging van bewoningsfasen wordt
door het aardewerk niet tegen gesproken. De oorsprong van structuur 19 ligt rond 900; die van
structuur 12 rond 975 en die van structuur 11 rond 1050.
De relatieve datering van de overige structuren zoals gepresenteerd in tabel 7.9 wordt door het
aardewerk niet ontkracht, maar ook niet verder verfijnd door de geringe dateringsmogelijkheid van
de kogelpotten of het ontbreken van scherp dateerbaar Pingsdorfaardewerk.

Erf 2
Het zuidelijk van erf 1 gelegen erf, waarschijnlijk gescheiden door een middeleeuws pad of
karrenspoor is niet compleet blootgelegd. Naast vondstloze structuren, waterput S1316, schuur
structuur 20 en hooimijt structuur 3, zijn drie overlappende woongebouwen en een geheel zuidelijk
gelegen, slechts voor de helft blootgelegd woongebouw gedocumenteerd. In deze laatste structuur
zijn overigens geen keramische vondsten gedaan. De overlappende structuren zijn vergelijkbaar
met noordelijk gelegen erf 1. Het aantal vondsten per gebouwstructuur verschilt (tabel 8.19).
kp1

kp2

kp3

bg

pi

totaal

structuur 21

38

6

1

0

3

48

structuur 43

29

2

0

4

8

43

structuur 2

203

32

17

47

30

329

Tabel 8.19. Aantallen scherven per gebouwstructuur erf 2 van oud (boven naar jong (onder).

Uit de vullingen van de kuilen van de twee oudste gebouwen, structuren 21 en 43, zijn nagenoeg
evenveel vondsten verzameld. De samenstelling en daarmee datering is zeer uniform. Door
het ontbreken van randen of andere dateringsspecifieke kenmerken is de ouderdom niet nader
te bepalen dan tussen de tiende en twaalfde eeuw. Het jongste gebouw, structuur 2, toont een
forse toename van materiaal, maar blijft beperkt in bakselgroepen. De kogelpotten komen voor
in bakselgroepen kp1, kp2 en kp3 waarbij randtypen 1 tot en met 4 veelvuldig aanwezig zijn. Het
blauwgrijze aardewerk bestaat vooral uit Paffrath- of Paffrath-achtig aardewerk. Drie randen van
kogelpotten, tweemaal met een driehoekige en eenmaal met een afgeronde rand bieden niet veel
meer soelaas. Echter twee scherven van blauwgrijs aardewerk wijken af. Het betreft een scherf
in een elfde-eeuws Elmpt3-baksel en een fragment van een grijze kogelpot in een Elmpt-achtig
baksel dat in de vroege twaalfde eeuw geplaatst kan worden. Dit suggereert een einddatering van
gebouw structuur 2 op dat moment. Dit wordt bevestigd door kenmerken binnen het aardewerk
uit Pingsdorf. Naast een aantal kenmerken (oortype 3d, versieringswijzen en een rand met
platte bovenzijde) die wijzen op Sanke’s productieperiode 4 en 5 (late tiende en elfde eeuw) lijkt
een zestal fragmenten van de eerder besproken amfoor V251 (zie figuur 8.35) eveneens een
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aanwijzing voor een einddatering in de eerste helft van de twaalfde eeuw. Daarmee lijken beide
erven (erf 1 en 2) min of meer gelijktijdig.

Erf 3
Het erf is gelegen in het westelijke deel van de opgraving en ten zuiden van het karrenspoor dat
erf 1 en 2 lijkt te scheiden. Naast gebouwplattegrond structuur 4 worden een waterkuil S3751
en een waterput S1250 tot het erf gerekend. Het aantal keramische vondsten (18 stuks) uit deze
structuren is opvallend laag. Uit de waterkuil is een

14

C-datering verkregen tussen 890 en 1020 na

Chr. Deze vroege datering wordt ondersteund door het aardewerk. Het eerder beschreven vroege
kogelpotbaksel kp6 is hier met de helft van het totaal aanwezig (twee scherven uit de kuilen van
gebouwstructuur 4 en drie scherven in waterput S1250. Het eveneens voorkomen van baksel kp4
(twee scherven in gebouwstructuur 4) geeft echter ook aan dat het eerder aangegeven vermoeden
dat dit baksel later zou zijn dan het gelijksoortige baksel kp1 niet helemaal opgaat. Waarschijnlijk
geldt voor baksel kp4 een eveneens lange doorlooptijd die al een aanvang heeft in de tiende of
mogelijk zelfs late negende eeuw. Scherven van baksel kp1 zijn het meest vertegenwoordigd met
28 scherven in waterkuil S 3751 en één in waterput S1250, waar overigens slechts één scherf van
Pingsdorfaardewerk werd gevonden. De voorkomend randtypen in de baksel kp1 en kp6 betreffen
de eenvoudige typen 2 en 3.

Erf 4
Op dit meest noordelijke erf ligt gebouwstructuur 56, bijgebouwen met structuurnummers 79,
107 en 26 en waterput S 2195. Hoewel uit de dendrochronologische analyse van een paalstomp
uit gebouw 56 een duidelijk latere datering geldt (na 1110) en op de andere erven in de loop van
de tijd een duidelijke stijging in de vondstdichtheid is te zien, is ook op dit erf de vondstdichtheid
opvallend laag. De aangetroffen vondsten uit de vullingen van de verschillende structuren staat
weergegeven in tabel 8.20.
ba

kp1

kp2

kp3

kp4

kp5

bg

pi

wm

totaal

structuur 56

3

15

2

2

0

0

9

8

5

44

structuur 79

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

waterput S2195

1

4

3

1

0

6

7

4

0

29

Tabel 8.20. Aantallen scherven per gebouwstructuur erf 4.

Een opvallend gegeven is het voorkomen van veel ouder middeleeuws materiaal als scherven
uit Badorf en Pingsdorf periode 2 (vier scherven uit het laatste kwart negende eeuw). De
vondstverspreiding van vroegmiddeleeuws materiaal strekt zich verder noordwaarts uit, met onder
andere de gestempelde scherf van kogelpot kp6 (figuur 8.29 V130). Het is dus zeer aannemelijk
dat een vroegmiddeleeuwse nederzetting direct ten noorden van het opgravingsterrein is gelegen.
Op dit erf is voor het eerst duidelijk sprake van importen uit het midden-Maasgebied. De helft
van alle aangetroffen scherven van witbakkend Maaslands zijn op dit erf aanwezig. Hoewel het
aardewerk ouder kan zijn is het voorkomen in de twaalfde eeuw zeer gebruikelijk op erven uit
deze periode. De datering in de twaalfde eeuw wordt verder bevestigd door de aanwezigheid
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van de late kogelpotten met gefacetteerde randen van baksel kp5. Toch lijken ook de overige
kogelpotbaksels, met name kp1, door te lopen tot in de twaalfde eeuw. Ook bij het blauwgrijze
aardewerk ligt de nadruk op de latere perioden. Waar bij de voorgaande erven vooral Paffrath- (of
–achtig) aardewerk voorkwam is op dit erf slechts één scherf gevonden. het overige aardewerk
bestaat uit elfde-eeuwse scherven (Elmpt3 met zes scherven) en klassiek Elmpt1-aardewerk. De
relatief jonge datering wordt verder bevestigd door de aanwezigheid van scherven gevonden bij
aanleg op deze locatie. Het betreft een rand van een blauwgrijze kom en wandscherven van grote
voorraadpotten die in de late twaalfde of zelfs vroege dertiende eeuw thuishoren.
Oud bouwland
Op het door greppels omgeven oud bouwland (zie §7.6.5) is een aantal zeshoekige
opslagstructuren gelegen. Het vondstmateriaal uit de vullingen van de paalkuilen van deze
structuren bestaat uit niet meer dan enkele prehistorische scherven en één scherf van kogelpot
van baksel kp1. Uit de greppels die het geheel omgeven zijn vooral aan de zuidzijde enkele
vondsten gedaan. Deze bestaan uit laat twaalfde-eeuwse scherven vergelijkbaar met het
vondstmateriaal van erf 4. Naast kogelpotten met gefacetteerde randen (kp5; 8 stuks), blauwgrijs
aardewerk in klassiek Elmpt1-baksel (6 stuks) duiden ook de scherven uit Pingsdorf op een
datering laat in de twaalfde eeuw. Van de 6 aangetroffen Pingsdorf scherven zijn er 4 afkomstig
van een beker of kleine kan uit productieperiode 7 uit het laatste kwart van de twaalfde eeuw.
Daarmee is er een opvallende gelijktijdigheid met gebouwstructuren en waterput op erf 4. Het is
niet ondenkbaar dat het bewoonde erf en het beschikbare akkerareaal binnen het met greppels
omgeven terrein lagen.

8.2.5 Aardewerk uit de nieuwe tijd
Tijdens het onderzoek is uit een aantal kuilen ten zuiden van de Sportlaan een aantal vondsten uit
de nieuwe tijd verzameld. De verdeling van het materiaal dat is gedetermineerd en benoemd naar
het Deventer systeem 323 staat weergegeven in tabel 8.21.
Het materiaal bestaat vooral uit servies (koppen en schotels) voor het drinken van koffie of thee in
verschillende baksels. Het Europese porselein verschijnt in de late achttiende eeuw op de markt,
aar heeft een doorlooptijd tot heden ten dage. In de negentiende eeuw verschijnt het industriële
aardewerk in Nederland en wordt vooral gemaakt in Maastricht in de fabrieken van Petrus Regout
en opvolgers. Twee exemplaren zijn afkomstig uit het voormalige Tsjechoslowakije en/of OostDuitsland. Het steengoed (s2) is van een mineraalwaterkruik en voorraadpot afkomstig uit het
Westerwald. Overige vormen worden tot de eenvoudige tafelwaar gerekend en twee scherven zijn
afkomstig van een (ongeglazuurde) bloempot van roodbakkend aardewerk. De doorlooptijd van het
eenvoudige gebruiksgoed loopt van de late achttiende tot het midden van de twintigste eeuw.

323

Classificatiesysteem voor aardewerk (en glas) uit de (late) middeleeuwen en nieuwe tijd, waarbij codes gehanteerd worden die inzicht geven
(en vergeleken kunnen worden met andere vondstcomplexen) in baksel-vorm-type (bijvoorbeeld iw-bor-1: bord of schotel (bor) van industrieel
aardewerk (iw) met typenummer 1. Een centrale database wordt beheerd door de Stichting Promotie Archeologie (SPA). Het materiaal uit EdeReehorst was te gefragmenteerd voor typeaanduiding.
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code

vorm

baksel

omschrijving

n

mae

datering

s2

fle

steengoed glazuur

mineraalwaterkruik

1

1

1800-1900

s2

pot

steengoed glazuur

voorraadpot

1

1

1700-1900

r

blo

roodbakkend aardewerk

bloempot

2

1

1800-1900

ep

bor

Europees porselein

schotel

3

3

1775-1950

ep

kop

Europees porselein

thee-of koffiekop

4

4

1775-1950

ep

ter

Europees porselein

terrine

4

1

1775-1950

Europees porselein

diverse vormen

8

4

1775-1950

11

7

1850-1950

3

1

1850-1950

15

4

1850-1950

ep
iw

bor

industrieel witbakkend

schotel

iw

kom

industrieel witbakkend

kom

industrieel witbakkend

niet bepaald

iw
ik

pot

industrieel gekleurd

zalfpot?

2

1

1800-1900

s3

dek

industrieel steengoed

deksel

4

1

1800-1900

58

29

totaal

Tabel 8.21. Aardewerk uit de nieuwe tijd.

8.3 Natuursteen
Door Gerard Boree

8.3.1 Inleiding, vraagstelling en methode
Tijdens het archeologisch onderzoek in Ede-Park Reehorst zijn in totaal 856 fragmenten
natuursteen gevonden. 324 Het materiaal is gevonden in (paal)kuilen, (water)kuilen, waterputten,
greppels en lagen. Met betrekking tot de materiële cultuur kan de analyse van het natuursteen een
bijdrage leveren aan de beantwoording van de vragen uit het PvE (Van Domburg & Peen 2013) en
het PvA (Norde 2014).
Determinatie heeft plaatsgevonden op het oog en waar nodig met behulp van een 10x vergrotende
loep. Vanwege de gefaseerde uitvoering van het onderzoek is de determinatie door verschillende
personen uitgevoerd. Het materiaal uit de eerste opgravingsfase is gedetermineerd door Floris
van Oosterhout, het overige materiaal is gedetermineerd door Gerard Boreel. Aanvullend op de
determinatie uit de eerste fase is van het overige materiaal gekeken naar de vorm van de stukken
(hoekig, afgerond-hoekig of afgerond) 325, de grootteklasse (fijn materiaal <15 mm, grind 15 mm tot
60 mm en keien >60 mm) 326 en verbranding en/of verhitting (resp. verkleuringen/roetaanslag en

324

Dit aantal is inclusief tien onbewerkte vursteenfragmenten. De bewerkte vuursteenfragmenten worden besproken in § 8.4.

325

Hoekig materiaal vertoont aan alle zijden scherpe breuken, afgerond hoekig materiaal laat naast de breuken ook een deel van het oorspronkelijke
afgeronde en/of verweerde oppervlak zien en afgerond materiaal vertoont geen breuken. Ter illustratie kunnen de volgende voorbeelden worden
genoemd. Vers uit groeves gewonnen natuursteen vertoont slechts breukvlakken en zou als hoekig worden geclassificeerd. Ook volledig
vergruisd steen zou in deze klasse vallen. Natuursteen uit rivieren is daarentegen volledig afgerond.

326

De hier gebruikte grootteklassen vormen een aanpassing van de korrelgrootte classificatie volgens NEN 5104. Deze NEN-norm laat grind, stenen
en keien vallen tussen 2 en 63 mm. Grotere fragmenten worden blokken genoemd. Verondersteld wordt echter dat fragmenten kleiner dan 15
mm niet of nauwelijks zullen zijn gebruikt in archeologische context. Deze fragmenten zijn als gruis geteld en gewogen en de vorm is ervan
vastgelegd. De bovenliggende grens is vastgelegd op 60 mm, om het meten te vereenvoudigen en te versnellen.
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openstaande breuken of breukvormen als gevolg van verhitting). Ook is vastgelegd of stukken zijn
bewerkt, welk soort artefact het is en wat hiervan de kenmerken zijn.

8.3.2 Resultaten
Tijdens de eerste fase van de opgraving in Park Reehorst zijn 237 fragmenten natuursteen
gevonden (tabel 8.22). Van dit materiaal bleek 46% sporen van verbranding te laten zien. Vanwege
het verschil in methodiek zullen in onderstaande tekst wel de tijdens fase 1 gevonden artefacten
besproken worden, maar niet het onbewerkte materiaal.
soort

aantal

verbrand

graniet

1

46%

kwarts

19

kwartsiet

23

kwartsitische zandsteen

77

zandsteen

76

totaal

237

Tabel 8.22. Overzicht van de tijdens fase 1 gevonden aantallen per natuursteensoort.

Tijdens fase 2 en 3 zijn 619 fragmenten natuursteen verzameld met een gewicht van 43.385,8 g (tabel
8.23). Al het materiaal is met de hand verzameld uit (paal)kuilen, waterputten, greppels en lagen.
soort

aantal

gewicht in g

basalt

4

769,0

diabaas

1

34,0

dioriet

1

168,0

fylliet

1

65,0

14

5.577,0

indet

5

383,0

jaspis

1

11,0

kalksteen

2

32,0

42

1.900,0

kwartsiet

6

450,0

kwartsitische zandsteen

4

1.846,0

leisteen

1

62,0

lydiet

1

39,0

radiolariet

2

24,0

rhyoliet

1

85,0

schist

2

27,0

siltsteen

6

256,0

113

9.862,0

graniet

kwarts

tefriet
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soort

aantal

gewicht in g

vuursteen

10

226,0

zandsteen

402

21.569,8

totaal

619

43.385,8

Tabel 8.23. Overzicht van de tijdens fase 2 en 3 gevonden aantallen en gewichten per natuursteensoort.

Hieronder zal om te beginnen het bewerkte natuursteen worden besproken uit gedateerde
structuren. Veel van de artefacten komen uit de paalkuilen van huizen, maar ook enkele uit
(water)kuilen en waterputten. Een onderscheid zal daarbij worden gemaakt tussen de drie
belangrijkste gebruiksfasen van de vindplaats. Aansluitend zullen de bewerkte stukken besproken
worden die niet uit structuren afkomstig zijn. Een deel van deze contexten is op basis van ander
vondstmateriaal en/of

14

C-datering te dateren, terwijl ook materiaal afkomstig is uit cultuurlagen

waar materiaal uit verschillende fasen kan voorkomen. Als laatste zal gekeken worden naar het
onbewerkte natuursteen, waarbij ook weer onderscheid gemaakt zal naar de drie belangrijkste
gebruiksfase van de vindplaats, namelijk de bronstijd, ijzertijd en middeleeuwen.

Natuursteen uit bronstijdcontext
Het natuursteen dat in bronstijdcontexten gevonden is komt overwegend uit vier kuilen, die tot
kuilencluster 73 worden gerekend. De samenstelling van de assemblages is voor de vier kuilen
goed vergelijkbaar en wordt daarom als geheel besproken (tabel 8.24).
In alle kuilen bestaat het natuursteen voor meer dan de helft uit zandsteen. Naast twee (deels)
gefragmenteerde stukken kwarts uit kuil S1124, komt naast het zandsteen vooral vulkanisch en
dieptegesteente voor. In kuil S1124 is een fragment basalt en een stuk dioriet aangetroffen. Verder
komen uit de kuilen S3775 en S3846 twee fragmenten graniet.
Geen van de stukken vertonen sporen van bewerking, maar op een stuk grind van kwarts na, is al
het materiaal wel meer of minder gefragmenteerd. Al het zandsteen laat sporen van verbranding
zien, wat de oorzaak lijkt te zijn van de fragmentatie. Ook het stuk dioriet is verbrand geweest. De
hoge mate van verbranding veronderstelt dat ook het graniet hierdoor gefragmenteerd is geraakt,
maar dit is moeilijker aan het materiaal vast te stellen. Het meeste materiaal (twaalf stuks) komt uit
kuil S1124. Uit kuil S3768 komen acht fragmenten en uit de kuilen S3775 en S3846 komen elk vijf
fragmenten. Het gemiddelde gewicht van de fragmenten varieert van 20 g tot 35 g.
soort

aantal

gewicht in g

basalt

1

67

dioriet

1

168

graniet

2

23

indet

3

92

kwarts

2

18

zandsteen

19

500

totaal

28

868

Tabel 8.24. Overzicht van de gevonden aantallen en gewichten per natuursteensoort uit vier kuilen (structuur 73) daterend in de bronstijd.

241

RAAP-RAPPORT 3379 - versie 23 juli 2019
Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven
uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3).

Spoor S369 betreft een silokuil die op basis van het aardewerk dateert in de gevorderde midden
bronstijd (1600 – 1100 voor Chr.) en op basis van een 14C-datering aan houtskool in de periode 1611
– 1439 voor Chr. De kuil maakt geen deel uit van structuur 73, maar vormt een geïsoleerd spoor dat
tijdens fase 2 van de opgraving in het noordelijk deel van de vindplaats is opgegraven. In de kuil
is (kwartsitisch) zandsteen en kwarts aangetroffen. Het gaat om 50 stukken, die op 2 na allemaal
verbrand zijn. Het aardewerk uit de kuil is niet verbrand, zodat moet worden geconcludeerd dat de
stenen na verbranding in de kuil terecht zijn gekomen, vermoedelijk als afval.

Natuursteen uit de late ijzertijd
Natuursteen in late-ijzertijdcontext is gevonden in tien huisplattegronden, vier spiekers en een
bijgebouw. Hieronder zal het materiaal per structuur besproken worden.
Huis 10
In twee paalsporen van huis 10 zijn twee fragmenten natuursteen gevonden. Uit S605 komt een
hoekig stuk kwarts dat sporen van verbranding laat zien. Uit S384 komt een niet verbrande, maar
beschadigde rolkei met klopsporen langs de rand (V158, figuur 8.37). Het is een min of meer ovale
steen van 62 bij 45 mm en 9 mm dikte. Op de brede punt van de steen zijn facetten ontstaan, die
dicht zijn bezet met klopsporen. Ook op de resterende rest van de rand zijn her en der klopsporen
te zien. Onduidelijk is waar de steen voor gebruikt is en of het gelijktijdig met het huis moet worden
gedateerd. Bekend is dat dergelijke kleine steentjes zijn gebruikt bij de bewerking van vuursteen.
Aangezien vuursteen werd bewerkt in de gehele prehistorie kan de steen niet nader dan dat
worden gedateerd.

Figuur 8.37. Beschadigde rolkei met klopsporen (V158).

Huis 51
Het natuursteen uit huis 51 komt uit vier verschillende paalsporen. In totaal zijn acht fragmenten
gevonden, maar vijf daarvan kunnen als natuurlijk grind worden geïnterpreteerd. Van de overige
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drie stukken zijn twee fragmenten zand- en siltsteen verbrand en laat een rolkei van kwartsiet
sporen van gebruik zien. De steen is min of meer rond (65 mm doorsnede) en heeft een dikte van
circa 18 mm. Eén van de platte zijden vertoont glans, die niet zozeer het gevolg is van slijpen,
maar eerder van wrijven over zachtere (organische) materialen.
Huis 61
In zes verschillende paalsporen van huis 61 zijn in totaal 22 fragmenten natuursteen gevonden
met een gewicht van 461 g. Onder dit materiaal bevindt zich zandsteen, kwarts, graniet en tefriet.
Met uitzondering van de elf fragmenten tefriet, zonder sporen van bewerking, is al het natuursteen
verbrand en gefragmenteerd. Het gemiddelde gewicht is 18 g per stuk.
Uit een van de paalkuilen (S4544; een middenstaander met verlatingsdepositie) komt naast tien
fragmenten tefriet een gedateerde graankorrel (ICA-18C/0146). De datering van deze korrel
plaatst het huis in de periode 110 – 60 cal BC.
Huis 62
In huis 62 zijn in twee verschillende paalkuilen twee fragmenten natuursteen gevonden. Eén
daarvan is een grindje van radiolariet en de tweede is een hoekig stuk zandsteen, zonder sporen
van verbranding.
Uit een van de wandpalen (S3027) komt een gedateerd fragment houtskool (ICA-18C/0138). De
14

C-datering plaatst het huis in de periode 370 – 160 cal BC.

Huis 63
In acht verschillende paalsporen van huis 63 zijn in totaal 14 fragmenten natuursteen gevonden
met een gewicht van 427 g. Naast een hoekig brok siltsteen met sporen van verbranding, bestaat
de rest van het materiaal uit zandsteen. Ook hiervan is het meeste verbrand. Het gemiddelde
gewicht is 31 g per stuk.
Uit een van de paalkuilen (S3182; een middenstaander met verlatingsdepositie) komt naast twee
fragmentjes verbrande zandsteen en een verbrand stuk siltsteen een gedateerde graankorrel (ICA18C/0140). De datering van deze korrel plaatst het huis in de periode 170 – 50 cal BC.
Huis 71
In drie verschillende paalkuilen van huis 71, zijn vier fragmenten zandsteen gevonden. Twee
hiervan hebben een afgeronde vorm en kunnen als natuurlijk grind worden geïnterpreteerd. De
twee andere (afgerond) hoekige stukken vertonen sporen van verbranding.
Huis 88
Ui paalkuil S5133 komt één klein fragmentje, onbewerkt tefriet.
Uit een van de middenstaanders (S4796) komt een gedateerd fragment houtskool (ICA-18C/0147).
De

14

C-datering plaatst het huis in de periode 360 – 60 cal BC.

Huis 89
In zeven verschillende paalsporen van huis 89 zijn in totaal 24 fragmenten natuursteen gevonden
met een gewicht van 4.557 g. Eén van de fragmenten weegt 3.113 g. Het gemiddelde gewicht van
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de rest is 63 g. Naast twee fragmenten kwarts, een stuk leisteen en een stuk onbewerkt tefriet,
bestaat de assemblage verder uit 15 fragmenten zandsteen. Negen van 24 fragmenten vertonen
sporen van verbranding.
Het meer dan drie kilo wegende stuk bestaat uit een roze graniet (V902, figuur 8.38). Het circa
155 bij 140 bij 80 mm grote stuk laat slechts één oorspronkelijk oppervlak zien. De rest zijn
allemaal breuken. Waarschijnlijk heeft verbranding een rol gespeeld bij de fragmentatie van de
steen gezien de zwarte verkleuringen en openstaande breuken. Het oorspronkelijke oppervlak is
concaaf van vorm en geglad door gebruik. Waarschijnlijk is het een deel van een maalsteen. Nietroterende maalstenen van graniet zijn vooral bekend uit neolithische en bronstijdcontexten, maar
niet uitgesloten kan worden dat ook in de ijzertijd dergelijke stenen werden gebruikt. Een andere
mogelijkheid is hergebruik van een op de vindplaats aangetroffen steen.

Figuur 8.38. Het drie kilo wegende brok roze graniet uit V902, vermoedelijk gebruikt als maalsteen.

Huis 91
Uit paalkuil S5055 van huis 91 komt slechts één hoekig fragmentje zandsteen van 3 g.
Huis 92
Uit drie verschillende paalkuilen van huis 92 komen drie fragmenten (kwartsitische) zandsteen.
Twee daarvan kunnen als natuurlijk (afgerond) grind worden geïnterpreteerd, terwijl het derde stuk
een gefragmenteerd stuk grind is, zonder sporen van verbranding.
Spiekers
Uit vier verschillende spiekers komen in totaal vier fragmenten natuursteen en worden gezamenlijk
besproken. Het gevonden materiaal bestaat allemaal uit onbewerkte (kwartsitische) zandsteen. In
de spiekers 8, 16 en 28 gaat het om fragmenten van verbrande, (afgerond) hoekige stukken grind.
In spieker 52 is een meer dan een kilo wegend stuk kwartsitische zandsteen gevonden met een
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afgerond hoekige vorm (V426). Het stuk laat geen sporen van verbranding zien, maar wel hier en
daar klopsporen. Mogelijk is de steen doelbewust kapot geslagen.
Bijgebouw 105
Uit bijgebouw 105 is in paalkuil S4782 één afgerond-hoekig stuk rhyoliet gevonden, dat geen
sporen van verbranding laat zien.

Natuursteen in middeleeuwse contexten
Natuursteen in middeleeuwse context is gevonden in vijf huisplattegronden, een waterput en –
kuil, een mogelijke haardplaats, een spieker en een bijgebouw. Hieronder zal het materiaal per
structuur besproken worden.
Natuursteen uit een Karolingische haardkuil (S361)
Een opvallend spoor betreft S361. Het betreft een min of meer ronde kuil met een doorsnede
van 1,7 m en een resterende diepte van 30 cm waarvan het centrale deel van de bodem geheel
bekleed was met fragmenten verbrande natuursteen (§7.5). Het lijkt op basis van de verbrande
stenen en de houtskoolrijke kuilvulling te gaan om een haardplaats. Het spoor kan op basis van
een

14

C-ouderdomsbepaling aan houtskool gedateerd worden tussen 695 en 891 na Chr., dus in de

Karolingische tijd.
In de kuil zijn drie soorten natuursteen gevonden (V133), te weten tefriet (n=96), zandsteen (n=89)
en kwartsiet (n=48). Het tefriet heeft behoord tot drie verschillende maalstenen. Twee daarvan
hebben waarschijnlijk behoord tot een koppel. De dikte van zowel de loper als de ligger hiervan
varieert van 65 tot 70 mm. Van de loper zijn slechts drie passende fragmenten gevonden, die de
rand van het centrale vulgat vormden. Op de ruw uitgehouwen bovenzijde van de loper is geen
verhoogde rand te zien langs het vulgat. Dit vulgat had een minimale diameter van 50 mm en in
doorsnede is het dubbelconisch, maar asymmetrisch. Van de ligger zijn alleen centrale fragmenten
bewaard en geen delen van een centraal asgat of van de buitenrand. De diameter van de steen
moet meer dan 400 mm zijn geweest. Het gegladde en rechte maalvlak is parallel aan de ruw
uitgehouwen onderzijde. Het maalvlak loopt in de richting van het centrale asgat licht op.
Samen met enkele roetsporen suggereren de breukvormen en scheuren dat de fragmentatie
veroorzaakt moet zijn door sterke verhitting. Er zijn geen sporen van verbranding gevonden op
de breuken, zodat geconcludeerd kan worden dat de verbranding niet na de fragmentatie heeft
plaatsgevonden. De derde steen is waarschijnlijk een ligger. Van de maalsteen is een halve
doorsnede bewaard gebleven. Het heeft oorspronkelijk een diameter gehad van 434 mm en de ruw
uitgehouwen onderzijde was parallel aan het sterk gegladde en rechte maalvlak. De dikte van de
steen varieert van 27 tot 33 mm. Het centrale asgat had een diameter van 50 mm. De ligger is sterk
verbrand, maar alleen op het maalvlak en de rand. Na fragmentatie is de steen niet meer verbrand.
De fragmenten zandsteen zijn zonder twijfel afkomstig van één groot blok, dat door verbranding
uit elkaar is gevallen in tientallen grotere en kleinere brokken. Met name de grote stukken kunnen
eenvoudig aan elkaar gepast worden en vormen een langwerpige platte steen.
De brokken kwartsiet zijn eveneens afkomstig van één of twee grote afgeronde keien en er is één
brokje van een andere kwartsiet aanwezig.
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Figuur 8.39. Roterende maalsteen V60.

Het is aannemelijk dat de stenen zijn hergebruikt als haardstenen - hoewel dat voor het tefriet niet
onomstotelijk vast staat – maar de vraag is dan nog wel of de aangetroffen kuil de oorspronkelijke
haardplaats betreft.
Natuursteen uit het Ottoonse huis structuur 12
In paalkuil S137 van huis structuur 12 is een deel van een loper van een roterende maalsteen gevonden
(V60, figuur 8.39). Het is een deel van de flens rond het centrale vulgat. Dit vulgat had een minimale
diameter van 110 mm. De maalsteen had een recht en geglad maalvlak, parallel aan de bovenzijde. Op
de flens heeft de steen een dikte van 43 mm en verder 25 mm. De breedte van de flens is 45 mm.
Huis 4 van het Ottoonse erf 3
Uit twee paalkuilen van huis 4 komen twee onbewerkte fragmenten natuursteen. Naast een klein
grindje van vuursteen is een rolkei van zandsteen zonder sporen van verbranding gevonden.
Huis 4 wordt op basis van het vondstmateriaal gedateerd in de periode eind negende – begin elfde
eeuw. Houtskool uit waterkuil S3751, die vrijwel zeker met het huis geassocieerd kan worden, kon
door middel van

14

C-analyse worden gedateerd tussen 890 en 1020 na Chr.

Een waterput (S1250) en een waterkuil (S3751) van het Ottoonse erf 3
Uit de waterkuil (S3751) komen slechts twee verbrande stukken zandsteen en een sterk verweerd
fragment tefriet. Zoals hierboven al werd aangegeven wordt de kuil gedateerd tussen 890 en 1020
na Chr. Uit de waterput komen drie fragmenten tefriet die tot dezelfde maalsteen hebben behoord
(V367, figuur 8.40). Het is een loper van een planparallelle roterende maalsteen met een dikte van
32 mm. De oorspronkelijke diameter was 430 mm en het maalvlak is sterk geglad door gebruik. De
bovenzijde van de steen is ruw en laat een deel zien van een aandrijfgat, die onder een hoek van
circa 60º in de loper is aangebracht.
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Figuur 8.40. Loper van een roterende maalsteen, vervaardigd uit tefriet (V367).

Huis 21 van het volmiddeleeuwse erf 2
In vier verschillende paalkuilen van huis 21 op erf 2 zijn vijf fragmenten natuursteen gevonden.
Van drie (afgerond-)hoekige fragmenten zandsteen vertoont één sporen van verbranding. In
paalkuil S1262 is een hoekig stuk basalt gevonden van 417 g. Een laatste stuk natuursteen betreft
tefriet en laat sporen van bewerking zien (V235). Het gaat om een randfragment van een ligger van
een roterende maalsteen (253 g). In doorsnede heeft de steen een planparallelle vorm met een
dikte van 25 mm, maar de oorspronkelijke diameter kon niet meer worden bepaald. Het maalvlak is
sterk geglad.
Huis 43 van het volmiddeleeuwse erf 2
Uit acht verschillende paalkuilen van huis 43 komen in totaal 32 fragmenten natuursteen met een
gewicht van 2.511 g. Meer dan de helft hiervan (n=19) bestaat uit zandsteen, laat sporen van
verbranding zien en heeft een (afgerond-)hoekige vorm. Naast een grindje van kwarts is nog een
verbrand stuk kwartsiet gevonden en tien fragmenten tefriet.
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Figuur 8.41. Slijpsteen vervaardigd uit beige zandsteen (V107).

Zeven fragmenten tefriet zijn dermate sterk verweerd dat geen sporen van bewerking konden
worden waargenomen. Van de overige drie stukken kan worden geconcludeerd dat het delen van
maalstenen zijn. Het zijn alle drie delen van planparallelle, roterende maalstenen. Vondstnummer
V238 uit paalkuil S1259 meet circa 75 bij 55 mm en heeft een dikte van 25 mm. Het maalvlak
is geglad en op de overzijde zijn groevesporen zichtbaar. Vondstnummer V325 is een klein
randfragment van een loper van een planparallelle maalsteen. De oorspronkelijke diameter wordt
geschat tussen 450 en 550 mm. Het heeft een dikte van 20 tot 23 mm en het maalvlak is sterk
geglad door gebruik. In de bovenkant van de loper is een restant te zien van een aandrijfgat. Het
derde en laatste stuk maalsteen komt van een loper van een planparallelle maalsteen (V324,
S1752). Het stuk meet nu circa 140 bij 110 mm, heeft een dikte van 25 mm en het maalvlak is
geglad door gebruik. Nabij het centrale asgat heeft de loper een verdikte flens gehad en heeft het
stuk een dikte van 35 mm.
Een laatste artefact komt uit paalkuil S139 en vormt een deel van waarschijnlijk een slijpsteen
(V107, figuur 8.41). Het is vervaardigd uit een beige zandsteen met een fijne korrel. Het laat drie
glad geslepen vlakken zien en is als gevolg van verbranding gefragmenteerd geraakt.
Huis 2 van het volmiddeleeuwse erf 2
Uit 14 verschillende paalkuilen van huis 2 komen in totaal 117 fragmenten natuursteen met een
gewicht van 7.088 g. Naast enkele stukjes basalt (n=1), kwarts(iet) (n=8), schist (n=2) en siltsteen
(n=1) bestaat de assemblage overwegend uit zandsteen (n=81) en tefriet (n=24).
Van het zandsteen is 86% verbrand en eenzelfde percentage gefragmenteerd. Bijna driekwart is
niet groter dan 60 mm. Slechts één stuk zandsteen laat sporen van gebruik zien (V76 uit spoor
S102). Het gaat om een gefragmenteerde rolkei met een resterende grootste doorsnede van 120
mm. Eén zijde van de steen laat een glans door slijpen zien.
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Figuur 8.42. Deel van een
aandrijfgat van een maalsteen
(V56). Schaal 1:1.

Zeven van de 24 fragmenten tefriet kunnen als
maalsteen worden geïnterpreteerd en komen uit
vier verschillende paalkuilen. Alle stukken zijn
delen van planparallelle, roterende maalstenen.
Vier maalstenen hebben een dikte van 25 mm en
één een dikte van 75 mm (V91). De maalvlakken
zijn allemaal geglad door gebruik en van geen
van de stenen kon een diameter worden bepaald.
Vondstnummer V56 valt op, omdat het een deel van
een aandrijfgat laat zien, circa 20 mm van de rand
(figuur 8.42). Het aandrijfgat staat onder een hoek
van circa 60º, wat er op wijst dat de maalsteen in
een houten constructie heeft gezeten waaraan de
aandrijfstok kon worden opgehangen (figuur 8.43).
Huis 56 van het volmiddeleeuwse erf 4
Uit tien verschillende paalkuilen van huis 56
komen in totaal 21 fragmenten natuursteen met
een gewicht van 2.362 g. Ze bestaan uit zandsteen
(n=12) en tefriet (n=9). Van het zandsteen laten
negen fragmenten sporen van verbranding zien en
alle stukken zijn gefragmenteerd.
Figuur 8.43. Impressie van een handmatig
aangedreven maalsteen door middel van een
aandrijfstok in een houten constructie. Bron:
Horter, 2000: 64, fig. 5.2.

Van de stukken tefriet kon van drie fragmenten
worden vastgesteld dat het delen zijn van
maalstenen. Van V515 kon alleen een geglad en
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Figuur 8.44.
Fragment van
een geslepen bijl,
vervaardigd uit
diabaas (V597).

vlak maalvlak worden vastgesteld. De vorm van het vlak suggereert dat het om een planparallelle
maalsteen gaat. Vondstnummer V416 is een klein randfragment met een dikte van 30 mm. Ook
hiervan is het vlakke of rechte maalvlak geglad door gebruik. De diameter kon niet meer worden
geschat. Aan V493 kon slechts een deel van het aandrijfgat worden waargenomen, wat impliceert
dat het gaat om een loper.

Artefacten uit niet aan structuren toegekende contexten
In totaal zijn veertien bewerkte stukken natuursteen verzameld uit lagen of kuilen die niet
aangebouwde structuren zijn toegeschreven. Eén daarvan is een fragment van een geslepen bijl
van diabaas. Acht fragmenten tefriet konden als maalsteen worden herkend en van zandsteen zijn
een klopsteen, een combinatiewerktuig en drie maalstenen gevonden.
Vondstnummer V597 vormt een deel van het geslepen snijvlak van een bijl (figuur 8.44). De bijl
is gemaakt van wat bekend staat als een diabaas. Diabazen zijn eigenlijk ganggesteenten met
de samenstelling van een basalt. Ze bestaan voornamelijk uit augiet en plagioklaas en omdat
het materiaal langer de tijd heeft gehad om te stollen is de plagioklaas uitgekristalliseerd tot
rechthoekige kristallen. Eigenlijk is daarom sprake van plagioklaasporfirische basalt. Het is een
taai gesteente en werd daarom vaak gebruikt voor de vervaardiging van bijlen. De herkomst van
het materiaal is niet eenduidig, maar vaak wordt het in Nederland als noordelijke zwerfsteen
gevonden, ten noorden van de stuwwallen. De bijl is gevonden in de prehistorische akkerlaag 30
in WP28, waaruit vondstmateriaal afkomstig is dat dateert van het laat neolithicum tot en met de
late ijzertijd. Op grond van de vorm van het snijvlak kan het fragment algemeen in het neolithicum
worden gedateerd.
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Figuur 8.45.
Fragment van
een Keltische
handmolen,
vervaardigd uit
tefriet (V498).

Twee fragmenten tefriet laten een klein deel van een glad gesleten maalvlak zien en een vorm die
suggereert dat het delen zijn van een niet-roterende maalsteen. Vondstnummer V234 komt uit een
paalkuil die waarschijnlijk in de middeleeuwen te plaatsen is en V32 komt uit de prehistorische
akkerlaag 30. Niet-roterende maalstenen van tefriet kunnen dateren vanaf de bronstijd tot in de
late ijzertijd.
Eén fragment van een maalsteen van tefriet is zeker in de late ijzertijd te plaatsen (V498, figuur
8.45). Het vormt een helft van een zogenaamde Keltische handmolen. 327 De oorspronkelijke
diameter van de loper was 395 mm. De dikte van de steen varieert van 80 mm op de rand tot
15 mm nabij het centrale asgat. Het maalvlak is concaaf en geglad door gebruik. De maalsteen
is gevonden in kuil S2650. Naast 79 fragmenten aardewerk die in de late ijzertijd zijn te
plaatsen komt uit de kuil een stuk hout dat

14

C-gedateerd is in de periode 195 – 41 voor Chr.

(ICA-18C/0136).
De overige maalsteenfragmenten zijn alle vier delen van middeleeuwse, planparallelle, roterende
maalstenen. Vondstnummer V279 laat slechts het gegladde maalvlak zien en de overzijde met
groevesporen. Het heeft een dikte van 35 mm en is gevonden in de middeleeuwse paalkuil S1351.
Vondstnummer V275 is vergelijkbaar, heeft een dikte van 30 mm en komt uit de middeleeuwse
cultuurlaag 34. Ook V389 uit de middeleeuwse kuil S2048 laat slechts een geglad maalvlak zien en
groevesporen op de onderzijde en heeft een dikte van 28 mm. De laatste maalsteen komt uit de

327

Hörter, 2000: 58-61.
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Figuur 8.46. 1 en 2:
kleine maalstenen,
vervaardigd uit een
platte rolkei (V620 en
V82); 3: combinatiewerktuig, gebruikt
als klopsteen en als
aambeeld (V1006).

1

2

3
middeleeuwse akkerlaag S22021 in WP22 en vormt waarschijnlijk de opstaande rand of flens rond
het centrale vulgat van een loper (V401). De dikte varieert van 34 tot 20 mm.
Van zandsteen is een klein maalsteentje gevonden in de prehistorische akkerlaag in WP28 (V620,
figuur 8.46-1). Het stuk is vervaardigd vaneen platte rolkei, waarvan één platte zijde is geglad
door gebruik. Onduidelijk is de functie van de steen, mogelijk is het gebruikt voor het malen van
bijvoorbeeld kleurstof. Een tweede kleine maalsteen is herkend in V82 (figuur 8.46-2). Ook deze is
vervaardigd uit een min of meer platte rolkei en een van de zijden is sterk geglad en licht concaaf.
De steen is verbrand en gefragmenteerd. Mogelijk is V82 gebruikt als loper van een niet-roterende
maalsteen. Het is gevonden in de prehistorische akkerlaag 30 en kan dateren van het neolithicum
tot in de late ijzertijd, maar dateert waarschijnlijk uit het neolithicum of bronstijd. Ook V275 zou
een dergelijke loper kunnen zijn, omdat het een licht hol gesleten vlakje laat zien aan een sterk
gefragmenteerde rolkei.
Een klein deel van een klopsteen is herkend in V121. Het is gevonden in paalkuil S268. Een
laatste artefact wordt gevormd door een combinatiewerktuig (V1006, figuur 8.46-3). Het is
gevonden in de prehistorische akkerlaag 30 en kan van het neolithicum tot in de late ijzertijd
dateren. De kubusvormige steen meet 65 bij 60 bij 50 mm en laat klopsporen zien op twee
afgeronde vlakken en langs enkele ribben. Daarnaast laat het op enkele oorspronkelijke zijvlakken
enkele losse klopsporen zien, die erop wijzen dat de steen ook als aambeeld gebruikt is geweest.
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Het onbewerkte natuursteen
Naast de herkende artefacten is een groot deel van het natuursteen niet als gebruiksvoorwerp te
interpreteren. Toch is van dit schijnbaar onbewerkte natuursteen een groot deel gefragmenteerd
en verbrand (tabel 8.25). In tabel 8.9 is het tefriet niet meegenomen, omdat dit materiaal vaak
sterk uiteen valt als gevolg van verwering. Dit zou het beeld dan ook kunnen vertroebelen. Circa
84% van het onbewerkte materiaal is gefragmenteerd en heeft een (afgerond-)hoekige vorm. Dat
verbranding en/of verhitting een rol heeft gespeeld bij deze fragmentatie suggereert het gegeven
dat 64% verbrandingssporen laat zien.
Van al het onbewerkte natuursteen komen 96 fragmenten met een totaalgewicht van 6.005 g uit
de lagen 30 en 31, verspreid over het onderzoeksgebied. Het materiaal hieruit kan dateren van
het neolithicum tot in de late ijzertijd. Het percentage verbrand natuursteen ligt met 56% iets lager
in vergelijking met het totaalbeeld (tabel 8.25). Wel is bijna al het materiaal gefragmenteerd. Het
gemiddelde gewicht is 63 g.
soort

aantal

gewicht in g

grootte

%

vorm

%

verbrand

basalt

4

769,0

<15 mm

5

hoekig

45

67%

dioriet

1

168,0

15 mm - 60 mm

75

afgerond hoekig

39

fylliet

1

65,0

> 60 mm

20

afgerond

16

13

2.464,0

indet.

5

383,0

jaspis

1

11,0

kalksteen

2

32,0

42

1.900,0

kwartsiet

5

294,0

kwartsitische zandsteen

4

1.846,0

leisteen

1

62,0

lydiet

1

39,0

radiolariet

2

24,0

rhyoliet

1

85,0

schist

2

27,0

siltsteen

6

256,0

vuursteen

9

164,0

zandsteen

392

19.655,8

totaal

492

28.917,8

graniet

kwarts

gem.

58,8

Tabel 8.25. Overzicht van het onbewerkte natuursteen, samen met enkele kenmerken daarvan.

Het grootste deel van het onbewerkte natuursteen is gevonden in sporen die zijn toegekend aan
een specifieke periode. Om een vergelijking tussen de verschillende perioden te kunnen maken
tussen de verschillende bewoningsfasen zal hieronder verder worden gekeken naar het materiaal
uit sporen van de bronstijd, ijzertijd en middeleeuwen.
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Onbewerkt natuursteen uit de bronstijd
Uit contexten die in de bronstijd te plaatsen zijn komen in totaal 33 fragmenten onbewerkt
natuursteen met een gewicht van 902 g (tabel 8.26). Het grootste deel van dit materiaal is
gefragmenteerd en 64% laat sporen van verbranding zien. Aan soorten komt vooral zandsteen
voor, maar ook basalt, dioriet, graniet en kwarts.
soort

aantal

gewicht in g

grootte

%

vorm

%

verbrand

basalt

1

67,0

<15 mm

2

hoekig

53

64%

dioriet

1

168,0

afgerond hoekig

43

graniet

2

23,0

indet.

3

92,0

kwarts

2

18,0

zandsteen

21

526,0

totaal

33

902,0

gem.

15 mm - 60 mm
> 60 mm

86
2

afgerond

4

27,3

Tabel 8.26. Overzicht van het onbewerkte natuursteen uit de bronstijd, samen met enkele kenmerken daarvan.

Onbewerkt natuursteen uit de ijzertijd
Uit contexten die in de ijzertijd te plaatsen zijn komen in totaal 190 fragmenten onbewerkt natuursteen
met een gewicht van 8.893 g (tabel 8.27). Meer dan driekwart van dit materiaal is gefragmenteerd
en 62% laat sporen van verbranding zien. Aan soorten komt vooral zandsteen voor. Kwarts neemt
daarnaast een wat grotere rol in ten opzichte van de andere soorten. Bijna de helft ervan is afgerond
en als natuurlijk grind te interpreteren. Datzelfde geldt voor de soorten lydiet en radiolariet.
soort

aantal

gewicht in g

grootte

%

vorm

%

verbrand

graniet

4

159,0

<15 mm

5

hoekig

42

62%

kwarts

27

1.459,0

kwartsiet

1

14,0

kwartsitische
zandsteen

2

1.549,0

lydiet

1

39,0

radiolariet

2

24,0

rhyoliet

1

85,0

siltsteen

2

113,0

vuursteen

2

73,0

zandsteen

142

5.288,0

totaal

190

8.893,0

gem.

15 mm - 60 mm

84

afgerond hoekig

36

> 60 mm

11

afgerond

22

46,8

Tabel 8.27. Overzicht van het onbewerkte natuursteen uit de ijzertijd, samen met enkele kenmerken daarvan.
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Onbewerkt natuursteen uit de middeleeuwen
Uit contexten die in de middeleeuwen te plaatsen zijn komen in totaal 186 fragmenten onbewerkt
natuursteen met een gewicht van 12.503 g (tabel 8.28). Hiervan is 82% gefragmenteerd en
laat 70% sporen van verbranding zien. Aan soorten komt vooral zandsteen voor. Kwarts neemt
daarnaast een wat grotere rol in ten opzichte van de andere soorten. Bijna alles is afgerond van
vorm en als natuurlijk grind te interpreteren. Datzelfde geldt voor de soorten jaspis, vuursteen en
een deel van de silt- en zandsteen.
soort

aantal

gewicht in g

grootte

%

vorm

%

verbrand

basalt

3

702,0

<15 mm

6

hoekig

40

70%

graniet

2

464,0

15 mm - 60 mm

66

afgerond hoekig

42

indet.

1

125,0

> 60 mm

28

afgerond

18

jaspis

1

11,0

kalksteen

2

32,0

11

254,0

kwartsiet

2

133,0

schist

2

27,0

siltsteen

4

143,0

vuursteen

3

35,0

zandsteen

155

10.576,8

totaal

186

12.502,9

kwarts

gem.

67,2

Tabel 8.28. Overzicht van het onbewerkte natuursteen uit de middeleeuwen, samen met enkele kenmerken
daarvan.

8.3.3 Interpretatie van het natuursteen
Uit alle gebruiksfasen van het onderzoeksgebied komt natuursteen. Uit de bronstijd komen echter
geen bewerkte stukken, maar alleen sterk gefragmenteerde en verbrande fragmenten. Het laat het
hoogste percentage volledig hoekig materiaal zien en ook het gemiddelde gewicht is minder dan
de helft in vergelijking met het materiaal uit de ijzertijd en middeleeuwen. Het natuursteen uit de
bronstijd wijkt daarmee ook af van het beeld dat het materiaal uit de bovenliggende cultuurlagen
oplevert. Dit materiaal is gemiddeld wat zwaarder en past beter bij het beeld dat de ijzertijd laat
zien. De vaststelling past bij het gegeven dat het aantal sporen uit de ijzertijd die uit de bronstijd
ver overtreft. Toch bevestigt het ook het vermoeden dat veel van het natuursteen in de prehistorische akkerlagen hoort bij de ijzertijdnederzetting.
Het beeld dat naar voren komt uit het bewerkte natuursteen in ijzertijdcontexten is van een
divers gebruik. In de sporen is slechts één maalsteenfragment van tefriet gevonden. De
zogenaamde Keltische handmolen past typochronologisch bij de datering van het aardewerk en
bij de

14

C-datering tussen 195 en 41 voor Chr. van een fragment houtskool uit de kuil waarin het

gevonden is. Van Heeringen plaatst de introductie van de handmolen in Nederland globaal rond
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200 voor Chr. 328 Op basis van vondsten uit nederzettingen in de regio Mayen, waar de maalstenen
vandaan komen, geven Oesterwind en Wenzel aan dat de handmolen soms wordt aangetroffen in
contexten uit het begin van de late ijzertijd (250-150 voor Chr.), terwijl deze wijd verspreid raakt in
de gevorderde late ijzerijd (150-15 voor Chr.). 329 Opgravingen op Houten-Castellum lijken dit beeld
te versterken. 330 Hier werden in contexten uit de periode 200-150 voor Chr. nog geen roterende
maalstenen aangetroffen. Waarschijnlijk dateert de in Ede gevonden maalsteen dan ook na 150
voor Chr., wat wordt ondersteund door de datering van het aardewerk uit de ijzertijd op Ede-Park
Reehorst. Op basis hiervan wordt de belangrijkste gebruiksperiode van de vindplaats gelijk gesteld
met Oss-Ussen fase K (150/125 tot 50/25 voor Chr.; zie §8.1.3).
Hoewel men in de ijzertijd vooral gebruik maakte van tefriet om te malen, suggereert een groot
fragment van een granieten maalsteen ook het gebruik van andere materialen. Rekening moet
natuurlijk worden gehouden met hergebruik van ouder materiaal.
Uit ijzertijdcontexten komen naast maalgereedschap ook klopstenen en een wrijf- of polijststeen.
Dergelijke gereedschappen konden voor allerhande bewerkingen gebruikt worden.
In de middeleeuwen was in Park Reehorst vooral tefriet in gebruik als grondstof voor maalstenen.
Alle maalstenen zijn van het planparallelle type, waarbij het maalvlak recht is en parallel ligt aan
de boven- of onderzijde. Van slechts twee maalstenen kon de diameter worden vastgesteld, van
een derde kon de diameter worden geschat. De twee gemeten diameters zijn opvallend klein.
Een ligger met een diameter van 434 mm komt uit een Karolingische kuil en de andere maalsteen
met een diameter van 430 mm komt uit een Ottoonse waterput. Een typochronologisch kenmerk
an maalstenen van tefriet is dat de diameter toeneemt met de tijd. 331 Zo zijn de maalstenen in
Dorestad, uit de zevende tot het midden van de negende eeuw, niet groter dan ca. 500 mm.
Deze maalstenen hebben een gemiddelde diameter van 480 mm. 332 Maalstenen kleiner dan 460
mm komen slechts voor in de vroegste fase van de vindplaats. Ook in het vroegmiddeleeuwse
Haithabu zijn ze niet groter 500 mm. 333 Van de vindplaatsen Stenen Kamer in Kerk-Avezaath en
het nabij gelegen huis Malburg konden van een aanzienlijk aantal maalstenen de diameter worden
bepaald. In eerstgenoemde nederzetting varieert de diameter tussen de 440 en 540 mm en lijken
vooral uit vroegmiddeleeuwse context te komen. 334 Hoewel huis Malburg een vergelijkbare datering
heeft als Stenen Kamer heeft hier 80% van alle maalstenen een diameter groter dan 480 mm en
worden daarmee als iets jonger beschouwd. 335 De in Drenthe gevonden maalstenen uit de periode
van de negende tot en met de twaalfde eeuw hebben een doorsnede, welke varieert tussen de
460 en 560 mm. 336 De in Ede-Park Reehorst gevonden maalstenen zijn daarom kleiner dan de
maalstenen uit gelijktijdige contexten elders in Nederland. Dit zou kunnen betekenen dat de
328

Van Heeringen, 1985: 378-379, DR7.

329

Oesterwind & Wenzel, 2012: 339-341.
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Boreel, 2017: 573-671.
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Hörter, Michels & Röder, 1950/1951: 13; Harsema, 1979: 29; Kars, 1980: 412.
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maalstenen en/of sporen vroeger zijn dan nu wordt aangenomen. Toch wijst het kogelpotaardewerk
uit beide contexten op een datering in de negende/tiende eeuw. Waarschijnlijk moeten de
maalstenen met kleine diameters dan ook gezien worden als afwijkingen van het gemiddelde, die
mogelijk duiden op een afwijkende functie. Een ander typologisch kenmerk van de maalsteen die
ook in de Karolingische kuil werd gevonden – ook met een diameter niet veel groter dan 400 mm
- lijkt dit beeld te bevestigen. Vooral voor de maalstenen uit de vroege en volle middeleeuwen is
het gebruikelijk dat rond het centrale vulgat in de loper een verdikte flens is aangebracht. Hiervan
zijn twee voorbeelden gevonden in volmiddeleeuwse contexten op Park Reehorst. De loper uit
de Karolingische kuil heeft echter geen flens rond het vulgat. Daarnaast laat het maalvlak van de
bijbehorende ligger, vooral richting de buitenrand ervan, enkele fijne concentrische groeven zien.
Dergelijke groeven ontstaan vooral bij het malen van wat hardere materialen. Uit de Romeinse tijd
zijn ook dergelijke slijtsporen bekend, maar altijd op maalstenen van zandsteen. 337 Hiervan wordt
verondersteld dat ze gebruikt zijn om mineralen te malen ten behoeve van kleurstof. Dit zal voor de
maalsteen van Ede geen optie zijn, omdat het poeder teveel in de poriën van het tefriet zou gaan
zitten. Wel kan gedacht worden aan het malen van harde zaden of kleine noten, waarvan bekend
is dat deze vanaf de volle middeleeuwen werden gemalen met een zogenaamde potkweern. 338
Mogelijk vormt de Karolingische maalsteen uit Ede een voorloper van de potkweern.
De rest van de maalstenen uit Ottoonse en andere volmiddeleeuwse contexten hebben, zoals
eerder gezegd, allemaal een planparallelle doorsnede. De diktes van de stenen variëren tussen 21
en 35 mm, terwijl de meeste een dikte hebben van 25 mm. De maalvlakken zijn overwegend sterk
geglad. Dit beeld wijst erop dat de maalstenen intensief werden gebruikt, tot ze – waarschijnlijk
uit zichzelf – braken. De dikte van een maalsteen geeft namelijk een indicatie van de mate
waarin de steen gebruikt is. Kars heeft bijvoorbeeld vastgesteld dat maalstenen vaak uit zichzelf
breken bij een dikte van 30 mm. 339 Hörter gaat voor roterende maalstenen uit van een dikte/
diameter -verhouding van 1:4. 340 Uitgaande van een diameter van 400 tot 560 mm zouden de
stenen oorspronkelijk een dikte moeten hebben gehad tussen 100 en 140 mm. Uitgaande van de
gemiddelde dikte van 27 mm voor de stenen van Park Reehorst betekent dit dat ze zover waren
afgesleten dat ze op een gegeven moment braken.
Bij twee lopers en op een brok tefriet uit middeleeuwse contexten zijn op enkele centimeters
van de rand gaten waargenomen die werden gebruikt om de molen aan te drijven. Vaak werd de
molen opgenomen in een houten constructie, waarbij een aandrijfstok boven de steen kon worden
opgehangen en in het aandrijfgat werd gestoken. Door de stok rond te draaien werd de molen
aangedreven.
Bijna 80% van het natuursteen laat geen sporen van bewerking zien. Dit betekent dat het niet
als gebruiksvoorwerp kan worden geïnterpreteerd. Toch laat een groot deel van dit onbewerkte
materiaal sporen van verbranding en fragmentatie zien. Het natuursteen uit bronstijdcontexten is
337
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veel sterker gefragmenteerd en gemiddeld een stuk kleiner dan dat uit de ijzertijd. Bij verbrande
stenen wordt al gauw gedacht aan een gebruik als haard- of kooksteen. Onduidelijk blijft echter
wat de waargenomen verschillen kan verklaren. Het onbewerkte natuursteen uit de middeleeuwen
lijkt qua vorm- en groottespectrum sterk op dat uit de ijzertijd. Toch is een groter deel verbrand en
is het gemiddelde gewicht wat hoger.
Van culturele invloeden en materiele uitwisseling kan voor het natuursteen alleen gesproken
worden van de maalstenen van tefriet. Bekend is dat de meest maalstenen al vanaf de prehistorie
uit de groeves bij Mayen in de Eifel komen. Van de maalstenen van Dorestad is dit daadwerkelijk
petrografisch vastgesteld. 341 Hoewel alleen een uitgebreid petrografisch onderzoek uitsluitsel kan
bieden over de herkomst van het materiaal is het zeer waarschijnlijk dat de hier gevonden stukken
eveneens uit deze regio afkomstig zijn.

8.4. Vuursteen
Door Paul van der Kroft
Tijdens de opgraving zijn enkele tientallen vuursteenvondsten geborgen. De meeste daarvan zijn
gevonden tijdens de aanleg van de vlakken, en bij het couperen en afwerken van grondsporen.
Voor het grootste deel van de vuursteenvondsten geldt dat zij geen directe relatie hebben met de
grondsporen waarin zij zijn aangetroffen. Deze sporen zijn veel jonger dan de vuursteenvondsten zelf.

8.4.1 Methode
Alle vondsten zijn individueel beschreven, waarbij voor met name de aanwezigheid van sporen van
gebruik elke vondst is bekeken met een loep met twintigvoudige vergroting. Bij de determinatie
(zie bijlage 7) is gelet op de vuursteensoort, het artefacttype, de mate van verbranding en de
bedekkingsgraad van het dorsale zijde met resten van het oorspronkelijke oppervlak (pars pro
toto cortex genoemd).Van alle artefacten zijn de lengte, breedte en dikte aangeduid (in mm) en
is het gewicht bepaald (met een nauwkeurigheid van 0,01 g). De vondstverzameling bevat ook
ongemodificeerd vuursteengrind. Aangezien vuursteengrind van nature in de onderliggende
afzettingen voorkomt, is dit onbewerkte materiaal niet in de uitwerking opgenomen. Het voorkomen
ervan is, net als bij het natuursteen (zie § 8.3), wel in de determinatielijst genoteerd. De basis van
de voorliggende analyse wordt uiteindelijk gevormd door 38 artefacten.

8.4.2 Resultaten
Veruit het grootste deel van het uitgangsmateriaal kon in de directe omgeving worden verzameld.
Vuursteen met kenmerken van rolling in rivieren, doorgaans samengevat onder de noemer
‘terrasvuursteen’, vormt met 23 artefacten de grootste groep. Van oorsprong komt het meeste
vuursteen in deze groep uit de omgeving van Zuid-Limburg, en is lokaal aanwezig in met name de
gestuwde afzettingen van de Sterkselformatie (en de erosieproducten daarvan). Van een deel hiervan

341

Voor een beschrijving van het herkomstgebied, de winning van het materiaal en de bewerking ervan wordt verwezen naar Hörter, Michels &
Röder, 1950-1951; Hörter, Michels & Röder, 1954-1955; Röder, 1972; Kars, 1980.
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kon, ondanks secundaire materiaalveranderingen (aanrijking met ijzeroxiden), een inschatting worden
gegeven van het oorspronkelijke vuursteentype. Dit als in de determinatietabel opgenomen.
De tweede groep in vondstaantallen wordt gevormd door Scandinavische vuursteensoorten
(11 artefacten), aangeduid als morenevuursteen. Ook deze groep is in de nabijheid van nature
aanwezig, als onderdeel van de grond- en eindmorenes uit het Saale-glaciaal.
Van slechts enkele artefacten ten slotte is het zeker of zeer waarschijnlijk dat zij niet lokaal zijn
verzameld, maar van grotere afstand zijn aangevoerd. Deze worden individueel toegelicht in de
onderstaande beschrijvingen.
De directe nabijheid van ruwe vuursteen als grondstof voor artefacten zorgt ervoor dat er geen
directe noodzaak bestond om vuursteen elders voor te bewerken; de primaire vuursteenbewerking
zal dan ook lokaal hebben plaatsgevonden. Een uitvloeisel daarvan is een hoog aandeel aan
artefacten met restanten van het natuurlijke oppervlak van het uitgangsmateriaal. Kortweg ‘cortex’
genoemd komt dit natuurlijke oppervlak voor op 33 artefacten, oftewel bijna negentig procent van
het assemblage.
Een ander materiaalkenmerk is de mate van verhitting. Dit komt zeer weinig voor; slechts drie
artefacten vertonen dergelijke kernmerken, oftewel minder dan acht procent van het totaal.
omschrijving

aantal

spits met vlakke retouche

1

boor op afslag

1

schrabber op afslag

4

schrabber op kling

1

afslag met (gebruiks)retouche

4

kling met (gebruiks)retouche

3

brok met (gebruiks)retouche

4

musketflint

1

afslagkern

2

afslag
brok
totaal

16
1
38

Tabel 8.29. Typologisch overzicht van de vuursteenvondsten.

Een overzicht van typologische toewijzingen is weergegeven in tabel 8.29. Zoals uit de tabel blijkt
worden de artefacten gekenmerkt door afslagen en werktuigen die van afslagen zijn vervaardigd.
Ook de beide kernen betreffen afslagkernen. Brokken nemen de tweede plaats in, terwijl klingen
nauwelijks voorkomen; hiervan zijn drie werktuigen aangetroffen, maar geen enkel afvalstuk.
Een dergelijke samenstelling doet een neolithische datering vermoeden, wat ook uit enkele
aanvullende gegevens blijkt. Zo bestaat de enige met zekerheid aan te duiden pijlspits (V344
uit fase 4) uit een druppelvormige spits met (gedeeltelijke) vlakke retouche. Dergelijke spitsen
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komen vooral in het midden-neolithicum voor. Aan diezelfde periode moet ook een fragment van
een gesteelde schrabber worden toegeschreven (V413 uit fase 2). Deze is vervaardigd van een
zeer forse kling, die waarschijnlijk uit een van de mijnbouwgebieden van het Brabants Massief
is geïmporteerd, mogelijk uit de Haspengouw. Ook een afslag (V799) is gemaakt van vuursteen
van het Haspengouwtype. De betreffende regio is een voorname bron van vuursteen in vooral het
midden-neolithicum, van waaruit vooral gepolijste bijlen en forse klingen (waaronder spitsklingen)
over grote afstand worden getransporteerd. Twee brokken met gebruiksschade zijn vermoedelijk
gebruikt als pièce esquillée, en een langgerekte afslag met distale versplinteringen mogelijk als
beitel of als bikkel. Ook voor deze werktuigen geldt in hoofdzaak een neolithische connotatie.
Voor een klein deel van de vondsten geldt een neolithische datering als minder waarschijnlijk. In de
eerste plaats betreft dat een klingfragment met distaal een minimaal restant van retouchering (V344,
figuur 8.47-1); het grootste van het distale uiteinde ontbreekt echter. De distale breuk is ontstaan
door een impact in lengterichting, karakteristiek voor pijlspitsen. Gezien het retoucherestant zou
het om een B-spits kunnen gaan. De kling is van de kern afgeslagen met behulp van zachtesteenpercussie, van een klingkern die in twee tegenover elkaar gestelde richtingen is afgebouwd.
Dwarsgerichte dorsale negatieven wijzen op (intensieve) tussentijdse vormgeving van het
afbouwvlak. Tezamen met de vlakdekkende glanspatina van het artefact, doet de voorgaande
beschrijving een laatpaleolithische datering vermoeden, meer specifiek de Ahrensburgcultuur.
Een tweede artefact dat wellicht aan deze periode toe te schrijven is, wordt gevormd door een
fragment van een zeer forse kling (V368; figuur 8.47-2). Het proximale deel ontbreekt, maar de
resterende lengte bedraagt meer dan 6 cm, bij een breedte van bijna 3 cm en een dikte van circa 1
cm. Beide zijden van de kling vertonen gebruiksabrasie, ten dele te zien als versplinteringen. Die
versplinteringen zijn echter over een te kort gedeelte van een zijde aanwezig om met enige mate
van betrouwbaarheid van een zogenoemde lâme machurée te spreken. Dergelijke forse klingen met

1

2

Figuur 8.47. 1: mogelijke B-spits, toegeschreven aan de Ahrensbur cultuur (V344); 2: fragment van forse kling,
vermoedelijk toe te schrijven aan de Ahrensburg cultuur (V368).
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versplinterde zijden gelden in zuidelijker streken als kenmerkend voor Laat-Ahrensburg, maar komen
in Nederland vooralsnog nauwelijks voor. 342 Ook dit artefact, van vuursteen van het Simpelveldtype,
vertoont op alle vlakken een lichte glanspatina. Dergelijke glanspatina komt in totaal op acht
artefacten binnen de verzameling voor, verspreid over het gehele onderzochte gebied, zonder dat
er ergens sprake is van een ruimtelijke clustering. Hoewel patinering op zichzelf geen duidelijke
dateringsindicatie vormt, doet het beperkte voorkomen ervan, met ten dele een typologisch laatpaleolithische datering, een zekere samenhang wel vermoeden.
Vuursteenvondsten uit perioden na het midden-neolithicum zijn niet met zekerheid aan te wijzen.
Bij de bestudering van het aardewerk (zie § 8.1) zijn ook vondsten uit het laat-neolithicum en de
vroege bronstijd aangewezen. Vuursteenvondsten uit de genoemde perioden bestaan in Ede-Parjk
Reehorst, behalve enkele zeer karakteristieke maar vrij spaarzaam aanwezige spitsen of messen,
vooral uit brokken en zeer brokkige afslagen, waarvan ad hoc werktuigen zijn vervaardigd.
Dergelijke werktuigen en afvalstukken komen echter ook in andere perioden voor, zoals in redelijke
hoeveelheden in middenneolithische vuursteenverzamelingen, en laten zich in de onderhavige
kleine vondstgroep niet onderscheiden van het oudere materiaal.
De jongste vuursteenvondst betreft een musketflint, vervaardigd van vuursteen van het
Montblintype, afkomstig uit het zuidelijke deel van het Bekken van Parijs. Dergelijke stenen,
onderdeel van het vuursteenslot van vuurwapens, werden geproduceerd van de loop van de
zestiende eeuw tot in de vroege twintigste eeuw. Het zwaartepunt van de productie en het gebruik
ervan lag echter in de tweede helft van de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw.

8.5 Metaal
Door Eric Norde
Tijdens de opgraving zijn diverse objecten van metaal gevonden. Het gaat om voorwerpen van
ijzer, brons, lood en koper. Een overzicht is weergegeven in tabel 8.30. De meeste vondsten zijn
gedaan tijdens het couperen en afwerken van sporen, waarbij het merendeel uit sporen van erf
1 stamt. Een aantal artefacten is afkomstig uit een crematiegraf, het plaggendek of uit de oude
akkerlaag. Buiten de metalen objecten zijn 13 metaalslakken gevonden. Deze zijn afkomstig uit
sporen van middeleeuwse huisplattegronden en uit een waterput.
IJzer vormt met 19 objecten de grootste groep, de objecten van een koperlegering of van lood
zijn met negen voorwerpen in de minderheid. Lang niet alle voorwerpen zijn te determineren of
betreffen bijvoorbeeld eenvoudige stripjes of krammen. In de onderstaande paragrafen wordt
nader ingegaan op de (fragmenten van) determineerbare objecten.

342		

Zie Van der Kroft, 2016.
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vondst

materiaal

objecttype

vondstcontext

opmerkingen

3

ijzer

mes

akkerlaag

sterk gecorrodeerd

4

ijzer

sleutel

paalspoor huis str 11

ijzeren sleutel

44

ijzer

onbepaald

plaggendek

beslag; rechthoekige strip

45

brons

onbepaald

plaggendek

3 strips bronsblik; beslag

46

brons

schijffibula

paalspoor spieker str 25

opengewerkt kruis met parelrand

47

brons

grape

plaggendek

voetje grape

87

ijzer

gesp

paalspoor huis str 11

141

ijzer

vork

paalspoor huis str 19

160

ijzer

beitel/priem

paalspoor S 132

172

ijzer

onbepaald

paalspoor huis str 11

twee kleine fragmentjes; indet.

195

ijzer

onbepaald

paalspoor spieker

indet

226

ijzer

mes

paalspoor spieker

onderdeel mes

247

ijzer

mes

paalspoor huis str 14

sterk gecorrodeerd

257

lood

onbepaald

waterput S 475

omgevouwen plak lood

260

brons

onbepaald

waterput S 475

afgerond rechthoekig plaatje. Beslag?

261

brons

onbepaald

graf 7

verbrand; onderdeel vaatwerk?

264

ijzer

trens; paardenbit

paalspoor S 552

gebroken; sterk gecorrodeerd

280

ijzer

spijker

paalspoor huis str 14

286

ijzer

onbepaald

paalspoor huis str 11

ovaal; indet

329

ijzer

onbepaald

paalspoor huis str 11

gereedschap onderdeel

357

ijzer

kapzaag

paalspoor S 152

fragment

375

ijzer

onbepaald

akkerlaag

vermoedelijk blik; sterk gecorrodeerd

383

brons

arm-/beenring

akkerlaag, nabij graf 6 en 7

versierd, verbrand fragment

384

ijzer

haaksleutel

paalspoor huis str 12

411

brons

bronsblik

graf 8

zeer kleine fragmenten; deels omgebogen

411

ijzer

spijker

graf 8

slecht geconserveerd

M43

ijzer

kram

graf 8

1002

ijzer

mes

kuil S5252

sterk gecorrodeerd

vrijwel compleet schachtdoornmes

Tabel 8.30. Overzicht van de metalen objecten.

8.5.1 Voorwerpen van ijzer
De ijzeren objecten bestaan uit stukken gereedschap, huishoudelijke objecten, messen en
een sleutel. De meeste objecten zijn afkomstig uit middeleeuwse contexten en vormen een
afspiegeling van de dagelijkse gebruiksvoorwerpen.

IJzertijd
Twee ijzeren voorwerpen stammen uit de ijzertijd: V411 uit graf S526 en V1002 afkomstig uit kuil
S5252. Bij V411 gaat het om een 5,5 cm lange nagel, mogelijk met een vierkant ijzeren ‘plaatje’
nabij de kop of met een vierkante kop met een omvang van 1,6 bij 2 cm. De oorspronkelijke
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Figuur 8.48. Vrijwel compleet schachtdoornmes, na restauratie (V1002).

functie van de nagel is onbekend. Nagels met een vierkante kop zijn ook elders aangetroffen in
crematiegraven uit de midden- en late ijzertijd, bijvoorbeeld in Westerkappeln in Westfalen. 343
V1002 betreft een vrijwel compleet schachtdoornmes (figuur 8.48). De totale bewaarde lengte
bedraagt 16,5 cm, de lengte van het blad bedraagt 13,1 cm. Het lemmet heeft een opvallend
gebogen rug, ook het snijvlak is sterk gebogen. De angel heeft in doorsnede een rechthoekige
vorm en staat in het verlengde van de rug. Op grond van met name de gebogen rug is het mes
vergelijkbaar met Manning, type 23 (messen met een holle rug zonder ringgreep). 344 Dit type mes
wordt gedateerd in de ijzertijd tot en met de eerste helft van de eerste eeuw na Chr. Verder is het
mes vergelijkbaar met de Griffdornmesser uit het oppidum van Manching zoals beschreven door
Jacobi. 345
Uit kuil S5252, waaruit het mes afkomstig is, is een houtskoolmonster gedateerd door middel van
14

C-ouderdomsbepaling. De resultaten hiervan komen uit op een gekalibreerde ouderdom tussen

360 en 150 voor Chr., in de tweede helft van de midden-ijzertijd en de eerste helft van de late
ijzertijd.

Volle middeleeuwen
De meeste ijzeren objecten uit de volle middeleeuwen zijn afkomstig van erf 1 en waren matig tot
goed geconserveerd.Een deel van de vondsten was te slecht geconserveerd of te gefragmenteer
en kon niet worden gedetermineerd. Voor het merendeel was een determinatie wel mogelijk. Deze
objecten worden in het onderstaande in detail beschreven.

343

Reepen, 2011: 13 en abb. 16.

344

Manning, 1986: 118.

345

Jacobi, 1974: Taf. 20, 337-338.
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Figuur
8.13
Voorwerpen
metaal uit de
Middeleeuwen
(schaal
1:2,
behalve
10een
en trensbit
11 schaal
Figuur
8.49.
Objecten
uit de van
middeleeuwen.
1: vork
(V141); 2: platte
staaf,
mogelijk
van
(V264); 3:
1:1). (357); 4: sleutel (V4); 5: haaksleutel (V384); 6: klein mesje met een driehoekig lemmet (V226); 7:mes
zaagblad
met driehoekig lemmet (V247); 8: mes met driehoekig lemmet (V3); 9: Beitel of priem (V160); 10: opengewerkte
schijffibula (V46); 11: voet van een grape (V47).
V141 uit S35 betreft een deel van een vorkdie gebruikt werd bij het koken in een ketel,
bijvoorbeeld om vlees op te vissen uit de stoofpot (figuur 8.49.1). De vork heeft oorspronkelijk drie,
licht omgebogen, spitse tanden gehad. De derde tand is bij het exemplaar uit Ede afgebroken.
Het handvat heeft haaks op de tanden gestaan. Een vergelijkbaar object is bekend uit Urach in de
Duitse deelstaat Baden-Württemberg, andere vergelijkbare voorwerpen zijn bekend uit Londen,
Dorestad bij Wijk bij Duurstede en Haithabu bij het Noord-Duitse Schleswig. 346 Deze voorwerpen
worden gedateerd in de vroege middeleeuwen.
V264, afkomstig uit S552 is een afgebroken platte staaf met een lengte van 7 cm waarvan het
uiteinde is omgebogen (figuur 8.49.2). De functie van dit object kan niet met zekerheid worden

346

Egan, 2012: 155; Koch, 1984: 116-117 - vergelijk ook tafel 21 en 13.
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vastgesteld. Er valt te denken aan een deel van een paardenbit (trens). 347 Omdat het andere
uiteinde is afgebroken, is dit onzeker.
In S152 is een deel van een klein blad van een kapzaag gevonden (V357, figuur 8.49.3). Het gaat
om het blad van een vrij kleine zaag met aan één zijde fijne tanden waarvan in totaal 8,5 cm bewaard
is gebleven. De breedte van het blad bedraagt 2,4 cm. Het uiteinde van het zaagblad is afgerond.
Uit paalkuil S430 is een vrijwel complete sleutel afkomstig (V4; figuur 8.49.4). De sleutel heeft
een lengte van tenminste 7,6 cm. Een gedeelte van het draagoog of de rondvormige (?) greep is
afgebroken. De grotendeels holle sleutelschacht heeft een lengte van 6,5 cm. Mogelijk bestond
deze sleutel uit een baard met steel uit één stuk en een aangesmede greep. De steel loopt naar
de greep enigszins taps toe. De sleutelbaard (2,2 cm lengte) staat haaks op de holle sleutelsteel
en heeft enigszins een trapeziumvorm met twee vertandingen. Opvallend is dat de tanden in het
verlengde staan van de steel; bij latere exemplaren staan de tanden namelijk haaks hierop. Een
gedeelte van de steel is aan het uiteinde afgebroken. Een enigszins vergelijkbaar exemplaar wordt
gedateerd in de laat dertiende - begin veertiendeeeuw. 348 Omdat de sleutel werd aangetroffen in
een paalkuil horend bij structuur 11 is een vroegere datering aannemelijk.
Een mogelijk tweede ijzeren sleutel is afkomstig uit S137, een paalspoor van huis structuur 11
(V384; figuur 8.49.5). Het betreft een haakvormig omgebogen voorwerp met een ovaal oog. Het
haakvormige uiteinde heeft een lengte van circa 5 cm. Het voorwerp vertoont overeenkomsten
met de eenvoudige haaksleutels die werden gebruikt om grendels op deuren en kisten te kunnen
afsluiten. Eenvoudige haaksleutels waren in gebruik vanaf de Romeinse tijd tot in de volle
middeleeuwen. 349
De messen betreffen kleine messen met een driehoekig lemmet en een asymmetrische versmalde
angel. Bij dit type angel wordt het heft om de angel geschoven. Messen met een plaatangel zijn
niet aangetroffen.
Het uiteinde van een in doorsnee driehoekig lemmet van een klein mesje is gevonden in S195 (V226;
figuur 8.49.6). Het stuk heeft een lengte van 4,4 cm en een breedte van slechts 0,8 cm. Zowel de rug
als het snijvlak zijn recht, de punt is sterk gebogen. Op basis van de context in een paalkuil samen
aardewerk in een Elmpt3-baksel, wordt uitgegaan van een datering in de elfde eeuw.Het in doorsnee
driehoekig lemmet van een eenvoudig mes heeft een opvallend sterk gebogen rug (V247 uit S
585; figuur 8.49.7). De lengte bedraagt 13 cm, de breedte maximaal 1,6 cm. Het heft is gevat
geweest in de taps toelopende angel.
Uit de onderzijde van het plaggendek stamt een in doorsnee driehoekig lemmet met een asymmetrisch
gevormde angel (V3; figuur 8.49.8). De lengte bedraagt 13,1 cm, de breedte maximaal 1,1 cm.

347

Vergelijk Koch, 1984: tafel 12 en 13.

348

Baart, 1977: 371, catalogusnr. 698.

349

Koch, 1984: 152.
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Als laatste ijzeren object wordt V160 genoemd, afkomstig uit S132. Het betreft vermoedelijk een
klein beiteltje of een priem voor hout- of leerbewerking (figuur 8.49.9). Het is niet bekend waarvoor
het precies gebruikt is.Het is uit één stuk gesmeed, heeft een holle schacht die overgaat in een
vierkante pen en uitloopt in een punt. De totale lengte bedraagt 6 cm.

8.5.2 Voorwerpen van brons
IJzertijd
Tijdens de opgraving zijn twee verbrande en door hitte vervormde fragmenten van een bronzen
arm- of beenring gevonden. Eén van deze fragmenten is aangetroffen tussen de brandstapelresten
in graf 7 (V261; figuur 8.50). Het andere, in de directe nabijheid daarvan, in de basis van het
plaggendek (V383; figuur 8.50). Aangenomen wordt dat beide fragmenten aan dezelfde ring
toebehoren en derhalve uit graf 7 stammen.
V261 (17,2 gr) stamt uit de vulling van graf 7. Het
sterk door hitte vervormde fragment heeft een
lengte van ca 4 cm, dikte van 0,8 cm, een breedte
van 1,2 tot 1,4 cm en is D-vormig in doorsnede.
Op de binnen- en buitenzijde van het ringfragment
zijn twee parallelle groeven zichtbaar.
V383 (24,8 gr) is met een metaaldetector
gevonden in de basis van het plaggendek nabij de
graven 6, 7 en 8. Het 4,1 cm lange ringfragment
is D-vormig in doorsnede; de oorspronkelijke
binnendiameter van de ring wordt tussen 15 en 10
cm geschat. De dikte varieert van 0,8 tot 1 cm de
breedte/ van 1 tot 1,4 cm. Het ringfragment laat
een langwerpige verdikking zien, waarbij breedte
toeneemt van 1,1 tot 1,4 cm. Op de verdikte
deel zijn in de lengterichting aan beide zijden
twee parallelle groeven aangebracht, waarbij de
zone tussen de groeven is opgevuld met dwars
geplaatste groeven (gestempelde band).

Figuur
8.50.8.12
Metalen
objecten uit de
ijzertijd.
V383
Figuur
Voorwerpen
van
metaal
uit
en V261: fragment van bronzen arm- of beenring;
V411: ijzeren nagel.

Hoewel de herkomst zonder uitvoerig onderzoek niet met zekerheid bepaald kan worden vertonen
de ringfragmenten overeenkomsten met arm- en beenringen uit graven van de Hunsrück-Eifel
Kultur (HEK) in het Midden-Rijngebied en het gebied rond de rivier de Moezel. Ringen met
twee tot vier verdikkingen (Knotenringe) en versierd met parallelle groeven komen volgens
Joachim regelmatig voor in graven van de HEK II en dan vooral van de HEK IIA. 350 Ook in
graven van de HEK IIB ontbreken ze niet. 351 De periode van de HEK IIA en B kan gelijkgesteld

350

Joachim, 1968: 107-108.

351

Joachim, 1968: 133.
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worden met La Tène A en B1 en 2 (ca. 475-270 voor Chr.) en overlapt met een groot deel van
de Midden-ijzertijd in de Lage Landen. 352 Deze datering komt overeen met het resultaat van een
14

C-ouderdomsbepaling aan crematieresten uit graf 7, op grond waarvan dit graf in de Midden-

ijzertijd geplaatst kan worden (371-199 BC; zie tabel 7.2).
Dat de arm/beenring uit graf 7 te Ede-Park Reehorst in de Gelderse Vallei geen unicum is, blijkt uit
een groot aantal bronzen arm/been- en halsringen aangetroffen in een omvangrijk grafveld op de
Groevenbeekse heide bij Ermelo. Het gaat hoofdzakelijk om door vuur aangetaste fragmenten, die
door Hulst en Verlinde in een fotografisch overzicht worden afgebeeld. 353 De vondsten, waaronder
fragmenten van armbanden met een D-vormige doorsnede, zijn omstreeks 1932 verzameld uit
verstoorde graven. Het grafveld op de Groevenbeekse heide wordt door Hulst en Verlinde in de
late bronstijd en vroege ijzertijd gedateerd. 354 De aanwezigheid van graven uit latere perioden kan
zeker niet uitgesloten worden.
Graf 7 is onderdeel van een clustertje van drie graven (graf 6, 7 en 8). Graf 8, waarin de resten
van een 20 tot 40-jarige vrouw zijn bijgezet, bevatte eveneens verbrande, sterk gefragmenteerde
metaalresten (ijzer en bronsblik). Graf 7 en 8 zijn de enige graven in het grafveld, waarin
metaalresten zijn aangetroffen.
Uit graf 8 stammen enkele tientallen kleine fragmenten bronsblik (en een ijzeren spijker/nagel die
tijdens het zeven van de kuilvulling zijn gevonden (V411). De fragmenten zijn te klein om nog iets
te kunnen zeggen over de oorspronkelijke vorm en functie ervan.

Middeleeuwen en nieuwe tijd
Een vrijwel complete, opengewerkte schijffibula is afkomstig uit een paalkuil horend bij spieker 1
(structuur 25; V46; figuur 8.49.10). De naald en naaldhouder zijn grotendeels verdwenen. De schijf
zelf is plat in doorsnede. Vanuit een binnenste cirkel zijn vier ovale vlakken opengewerkt, waardoor
een kruisvorm is ontstaan Langs de opengewerkte vlakken is een parelrand aangebracht. Ook de
rand rondom de opengewerkte delen en de buitenste rand zijn van parels voorzien. De vlakken
tussen de opengewerkte delen zijn vermoedelijk oorspronkelijk met email ingelegd geweest. Hier
zijn echter geen resten van bewaard gebleven. Op grond van de doorsnede van de schijf en de
versiering kan de fibula in de tweede helft van de negende eeuw gedateerd worden. 355
Afkomstig uit de onderste laag van het plaggendek is een bronzen pootje van een grape (V47;
figuur 8.49.11). Het betreft een relatief korte en brede poot die gedateerd kan worden in de late
middeleeuwen of het begin van de nieuwe tijd.

352

Lanting & Van der Plicht, 2006: 253-254.

353

Hulst & Verlinde, 2010: Afb. 26A en B.

354

Hulst & Verlinde, 2010: 138-139.

355

De Gruyter, 2011: 184.
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8.5.3 Metaalslak
Door Gerard Boreel
In totaal zijn vijf fragmenten slak verzameld met een gewicht van 193 g. Het materiaal komt uit
paalkuilen en lagen. Eén slak (V803) komt uit paalkuil S3582, die deel uitmaakt van huis 71. Dit
huis wordt in de late ijzertijd gedateerd. Het is een zwakmagnetische slak van een heterogene
samenstelling en het laat enige druipstructuren zien. De slak is ontstaan bij de bewerking of
productie van ijzer.
Twee andere slakken komen uit middeleeuwse huizen. Vondstnummer V273 komt uit paalkuil
S1397 van huis 2. Ook dit is een zwakmagnetische slak van een heterogene samenstelling. De
slak is ontstaan bij de bewerking of productie van ijzer. Vondstnummer V540 komt uit paalkuil
S2242 van huis 56. Het betreft een volledig verglaasd deel van een haard- of ovenwand. Delen van
de slak zijn zwak magnetisch, wat erop wijst dat het is ontstaan in een ijzeroven of smeedhaard.
Twee laatste slakken komen uit de prehistorische akkerlagen 30 en 31. Vondstnummer V562 is
eigenlijk geen slak. Hoewel het er sterk op lijkt is het een schilfer limoniet. Dit kan voorkomen in
het natuurlijke grind uit de omgeving. Vondstnummer V500 is een deel van een smeedhaardslak.
Het stuk heeft een planoconvexe doorsnede, een dichte samenstelling en is matig magnetisch.
De slak komt vrijwel zeker uit een smeedhaard, wat er op duidt dat in de ijzertijd binnen de
nederzetting ijzerbewerking plaatsvond.

8.5 Dierlijk bot
Het onderzoek heeft in totaal 135 fragmenten dierlijk bot opgeleverd. Deze zijn allemaal zeer
slecht geconserveerd en sterk tot zeer sterk gefragmenteerd. Analyse van dit materiaal zou slechts
in zeer beperkte mate bijdragen aan het beantwoorden van onderzoeksvragen. Om die reden is
van analyse afgezien.

8.6 Glas
Door Eric Norde
Het onderzoek heeft, afgezien van een hoeveelheid glas
uit een grote afvalkuil uit de twintigste eeuwlangs de
Sportlaan, twee fragmenten glas opgeleverd die relevant
zijn voor het onderzoek: V785 afkomstig uit waterput
S2195 en V596, afkomstig uit de prehistorische akkerlaag
in WP28.
V596 betreft een fragment van een blauwe, glazen La
Tène armband met een eenvoudig D-vormig profiel en een
negatief van een opgelegde zigzag versiering (figuur 8.51).
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Figuur 8.51. Fragment van een glazen La
Tène armband met het negatief van een
opgelegde glasdraad (V596).
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Op grond van de doorsnede en de opgelegde zigzag lijn kan de armband worden toegewezen aan
het type Haevernick 3b. 356 Nadat de armband gebroken was, is deze opnieuw verhit en verbogen tot
hanger of vingerring. Het fragment is met 3 cm echter te klein om dit met zekerheid vast te kunnen
stellen. Armbanden van het type Heavernick 3b worden in het Nederrijnse gebied gedateerd tussen
250/130 en 15 voor Chr., met een mogelijke uitloop tot in de vroeg-Romeinse tijd. 357
Glazen La Tène armbanden worden op de Veluwe nauwelijks aangetroffen. Volgens een recent
overzicht is één fragment afkomstig uit Lunteren (Luntersche Berg) en Garderen (De Hoge
Steeg). 358 Meer recent is een fragment in Apeldoorn aangetroffen in een hutkom uit de (vroeg)
Romeinse tijd. 359
V785 betreft een half, sterk verhit
strijkglas, gevonden tijdens het
couperen van waterput S2195 op
erf 4 (figuur 8.52). Het gaat om een
massief strijkglas met een diameter
van zeven cm en een hoogte van
3,4 cm.
Strijkglazen werden gebruik om
met name linnen textiel glad te
strijken en zijn voor het eerst
met zekerheid vast te stellen
in de vroege middeleeuwen. 360.
Binnen de strijkglazen kan
onderscheid worden gemaakt
tussen exemplaren met en zonder
handvat, waarbij het type zonder
handvat een gemiddelde diameter
heeft tussen 7-7,5 en 8-9 cm en
een hoogte van 2,3 tot 4,1 cm. De

Figuur 8.52. Strijkglas V785 uit waterput S2195.

afmetingen van de vondst uit Park
Reehorst passen goed binnen deze marges. Het gebruik van de strijkglazen kent een hoogtepunt
tussen de negende en de twaalfde eeuw. 361 Op basis van de dateerbare vondsten in de waterput
waaruit het strijkglas afkomstig is, is een datering in de twaalfde eeuw aannemelijk.

356

Haevernick, 1960.

357

Verniers, 2006: 22.

358

Verniers, 2006: figuur 4.2.

359

Norde, 2013: 101.

360

De Kreyger, 2011: 12.

361

De Kreyger, 2011: 28.
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8.7 Hout
Tijdens het veldwerk zijn alle houten bekistingen van waterputten bemonsterd ten behoeve
van dendrochronologisch onderzoek. De conservering van dit hout is matig tot slecht. Uit de
waardering van de houtresten is gebleken dat het in alle gevallen ging om eikenhout en dat twee
monsters in aanmerking kwamen voor dendrochronologische analyse. Tijdens de analyse kon
uiteindelijk de bekisting van één waterput ( S 488) kort na 1016 worden gedateerd (zie bijlage 2).
Als gevolg van de slechte conservering van het hout waren geen gebruikssporen meer zichtbaar.
Om die reden is het hout niet geanalyseerd.
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9 Menselijk botmateriaal
Door April Pijpelink

9.1 Inleiding
Tijdens het veldonderzoek zijn acht crematiegraven aangetroffen. De crematieresten zijn
gedetermineerd en geanalyseerd. Hiervoor zijn de volgende onderzoeksvragen relevant:
- Wat valt er te zeggen over het grafritueel? Wat is de verbrandingsgraad, de fragmentatiegraad
en de intactheidsratio?
- Is het graf compleet? Welke lichaamsonderdelen zijn vertegenwoordigd en wat is hun onderlinge
verhouding? Zijn er aanwijzingen voor verstoringen?
- Wat is de leeftijd bij overlijden en (indien volwassen) het geslacht?
- Hoeveel individuen zijn er minimaal in het graf bijgezet?
- Zijn er aanwijzingen voor bijgiften? Zo ja, zijn deze op de brandstapel mee verbrand of zijn deze
na afloop van de crematie bijgezet?
- Is er een lichaamslengte te reconstrueren en zijn er sporen van botverandering door
anatomische varianten, ziektes, geweld of ongevallen aanwezig?

9.2 Crematieonderzoek in het algemeen en de gebruikte
methoden en technieken
Het gewicht en grafritueel
Het gewicht van de crematieresten is afhankelijk van vele factoren. Onder andere het grafritueel
en de depositiewijze hebben invloed op de resterende hoeveelheid crematieresten. Zo blijft in
een urn het botmateriaal veel beter beschermd dan wanneer het los in een kuil is gedeponeerd.
Postdepositionele processen kunnen een grote invloed hebben op de hoeveelheid bewaard
gebleven botmateriaal. Een crematie kan bijvoorbeeld makkelijk verstoord worden door
boomwortels, door kleine, gravende zoogdieren, door boringen, heipalen of graafwerkzaamheden.
Een menselijk skelet weegt onverbrand gemiddeld 10 kilo. Na verbranding blijft er gemiddeld 1840
gr over van een vrouwelijk individu en 2700 gr over van een mannelijk individu. 362
Het is echter zeer uitzonderlijk dat dergelijke hoeveelheden ook gevonden worden tijdens
archeologisch onderzoek.
Bij kinderen ligt het gewicht van het botresidu nog veel lager. Dit is niet alleen omdat kinderen
kleiner van formaat zijn, maar ook omdat het kinderskelet veel brozer is dan dat van een
volwassen individu en daardoor sneller zal vergaan.

362

Holck, 1996.
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Bij het grafritueel is de verbrandingstemperatuur en de duur van de verbranding van grote invloed
op de hoeveelheid materiaal die overblijft na de verbranding.
Tijdens de verbranding wordt het organisch materiaal in het bot verbrand, waardoor er alleen
nog mineraal materiaal overblijft. Dit wordt ook wel gecalcineerd bot genoemd. Als gevolg van
de verbranding en de verandering van de chemische samenstelling van het bot, krimpt het
botmateriaal tot 30% van het oorspronkelijke formaat, ontstaan er scheuren in het bot en vervormd
het botmateriaal in lichte mate (figuur 9.1).

Figuur 9.1
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alles
wat
over
is verbrande
van een schedel.
verbrande schedel.

Na de verbranding is het botmateriaal verzameld en in een graf gedeponeerd. De brandstapel
kan zijn geblust wanneer men het lichaam voldoende verbrand achtte. Maar men kan ook de
brandstapel volledig laten opbranden. Bij het blussen ontstaat een temperatuurverschil dat ertoe
leidt dat het botmateriaal nog meer scheuren gaat vertonen. Het materiaal zal dus nog makkelijker
fragmenteren.
De verzamel- en deponeringswijze kunnen verschillen. Daarom is het niet altijd mogelijk om aan
de hand van de fragmentatie een uitspraak te doen over het grafritueel. Er wordt vanuit gegaan
dat in een graf alle delen van het skelet vertegenwoordigd zijn. Maar soms is het botmateriaal
selectief verzameld, bijvoorbeeld alleen delen van de schedel. Ook is het mogelijk dat van elk
lichaamsdeel een representatief fragment is uitgezocht en gedeponeerd of dat alleen de meest
duidelijke en grote fragmenten zijn verzameld. Dit laatste leidt er toe dat het kleinere materiaal,
het gruis, is blijven liggen tussen de overige verbrandingsresten. De laatste mogelijkheid is dat er
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geen materiaal verzameld wordt, maar dat de brandstapel direct boven een grafkuil is geplaatst of
dat een grafheuvel over de brandstapelresten wordt opgeworpen.
Bij de bijzetting van de gecremeerde dode kunnen de botresten los in de grond of in een container
zijn geplaatst. Dit kan een urn, een doek of een houten kistje zijn, die bescherming bieden tegen
de druk van de grond. Als de crematieresten los in een kuil zijn gedeponeerd, zullen deze sterker
gefragmenteerd zijn dan botfragmenten welke in een urn zijn bijgezet.
Het brandresidu (inclusief eventueel achtergebleven botmateriaal) kan apart in een kuil zijn
gedeponeerd. Soms worden naast botresten ook resten van de brandstapel in het graf bijgezet.
De graven in Ede-Park Reehorst betreffen in vrijwel alle gevallen zogenaamde brandrestengraven,
waarin zowel verbrande botresten als resten van de brandstapel in een kuil zijn bijgezet. In één
geval (S546) zijn de crematieresten samen met brandstapelresten in een urn bijgezet (zie verder
§7.3.2 voor de beschrijving van de graftypes).
Het gewicht van een crematie wordt gebaseerd op het overgebleven gecalcineerde botmateriaal
na het wassen en het splitsen. Bij het wassen wordt het materiaal gezeefd over zeven met
een maaswijdte van 10 mm, 3 mm en 1 mm. Het zeefresidu tussen de 1 en 3 mm bestaat
bijna alleen maar uit sediment. Het eventuele botgruis wat zich hiertussen bevind is vrijwel
niet te onderscheiden van het sediment. Daarnaast is het gewicht van het botmateriaal uit dit
zeefresidu verwaarloosbaar. Het gewicht van een crematie wordt daarom alleen gebaseerd op de
gecalcineerde botresten van 3 mm en groter.

De fragmentatiegraad, de intactheidsratio en de selectie van lichaamsonderdelen
De grootte van de botfragmenten kan sterk verschillen, van 1 mm tot soms wel 10 cm. Daarom
wordt er per vondstnummer en per crematienummer een fragmentatiegraad bepaald. Omdat een
crematie altijd uit meerdere fragmentgroottes bestaat wordt alleen de grootste fractie genoteerd.
De fragmentatiegraad wordt als volgt verdeeld (tabel 9.1). 363
klasse

omschrijving

fragmentgrootte (cm)

1

zeer klein

< 1,5

2

klein

1,6-2,5

3

middel

2,6-3,5

4

groot

3,6-4,5

5

zeer groot

> 4,6

Tabel 9.1 Fragmentatieklassen van het menselijk bot.

De fragmentatiegraad geeft geen beeld van de verhouding waarin de grotere en kleinere fragmenten
binnen de crematie voorkomen. Om een goed beeld te krijgen van de samenstelling van een
crematie wordt de intactheidsratio bepaald. Deze wordt ook wel gebruikt om een indicatie te geven
voor de geschiktheid van het materiaal voor determinatie. Hierbij wordt er van uitgegaan dat
materiaal kleiner dan 10 mm zo goed als ongeschikt is voor determinatie. De intactheidsratio is het

363

Wahl, 1982.
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percentage materiaal groter dan 10 mm gedeeld door 100. Als de uitkomst 0 is, wil dit zeggen dat al
het materiaal kleiner dan 10 mm is. Bij een uitkomst van 1, is al het materiaal groter dan 10 mm. 364
De intactheidsratio geeft een verwachting van de determinatiemogelijkheden van een crematie.
Deze verwachting kan in de praktijk nog weleens afwijken. Crematies met veel materiaal en
grote fragmenten kunnen soms toch ongeschikt zijn voor een determinatie. Daarnaast is het
andersom natuurlijk ook mogelijk. Een crematie met weinig materiaal en kleine fragmenten kan
toch een volledige determinatie opleveren. Of een crematie determineerbaar is, hangt af van welke
fragmenten er bewaard zijn gebleven.
De normale samenstelling van het onverbrande lichaam is als volgt: 18% van het gewicht van
het lichaam bestaat uit de schedel, 23% van het lichaam bestaat uit de romp 365 en 59% van het
lichaam bestaat uit armen en benen. 366 Deze verhouding wordt echter nooit in crematiegraven
teruggevonden. Dit komt door de compactheid en de broosheid van het bot van de verschillende
lichaamsdelen. De gewrichtsuiteinden van de armen en benen en de delen van de romp, bestaan
uit broze botfragmenten. De hersenschedel en de middendelen van de armen en benen bestaan uit
compact bot. De compacte delen van het skelet blijven zeer goed bewaard. De broze delen gaan
eerder verloren als gevolg van het verbrandingsproces en door post-depositionele processen.
Het skelet wordt in vijf categorieën opgesplitst. Dit gebeurt alleen met materiaal van 10 mm en
groter en opvallende kleinere fragmenten zoals tandwortels. De verdeling is als volgt:
• het neurocranium (de hersenschedel);
• het viscerocranium (het aangezicht);
• het axiale skelet (de wervelkolom, het bekken en de schouders);
• de diafyses (het middendeel van de lange pijpbeenderen);
• de epyfyses (de gewrichtsuiteinden van de lange pijpbeenderen).
Per crematie wordt onderzocht welke elementen aanwezig zijn en wat hun onderlinge verhouding is.

De verbrandingsgraad
Ook de kleur van het bot verandert tijdens de verbranding. De uiteindelijke kleur is afhankelijk
van de duur en temperatuur van de verbranding. Onverbrand bot is beige en verandert van
donkerbruin, naar zwart, naar grijs, naar krijtwit en ten slotte naar oud wit naarmate de
temperatuur hoger wordt. Bij een volledige verbranding is het botmateriaal oud wit van kleur.
Volledig verbrande crematieresten worden veruit het meest aangetroffen. Volgens een experiment
van Holck (1996), is er voor de volledige verbranding van een gemiddeld persoon van 70 kg, 140
kg hout nodig voor de brandstapel. In de meest gunstige omstandigheden 367 zou het vuur ongeveer
acht uur op 800 tot 900°C moeten blijven branden om het volledige lichaam op te branden.
De verbrandingstemperatuur is niet overal in de brandstapel gelijk. De haard van het vuur 368 zal
364

Maat, 1997.

365

De wervelkolom, de schouders en het bekken.

366

McKinley, 1989: 68.

367

Zonder regen of wind.

368

Het meest centrale punt van de brand.

274

RAAP-RAPPORT 3379 - versie 23 juli 2019
Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven
uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3).

het warmst zijn. De omliggende delen zullen een stuk koeler zijn. Er wordt binnen crematieresten
regelmatig een mengeling van verschillende verbrandingsgraden aangetroffen. Deze mengeling
heeft vermoedelijk te maken met lichaamsdelen die zich niet in het midden van de brandhaard
bevonden. 369 Weersomstandigheden zoals regen of sneeuw kunnen ook bijdragen aan de
onregelmatige verbranding van het lichaam. Het voorkomen van verschillende verbrandingsstadia
hangt minder samen met verschillen in de verbrandingsduur.
Vrouwen en kinderen hebben naar verhouding meer vet in het lichaam, wat moeilijker verbrand. 370
Hierdoor is het dus ook mogelijk dat zich binnen crematieresten verschillende verbrandingsstadia
voordoen.
De verbrandingsgraden zijn als volgt opgedeeld (naar Wahl 1982):
kleur

verbrandingsgraad

verbrandingstemperatuur ⁰C

Lichtbruin

0 = onverbrand

Donkerbruin

1 = zeer slecht verbrand

Zwart

2 = slecht verbrand

275-450

Grijs

3 = middelmatig verbrand

450-650

Krijtwit

4 = goed verbrand

650-800

Oud wit

5 = zeer goed verbrand

< 275

> 800

Tabel 9.2. Verbrandingsgraden naar Wahl (1982).

Als gevolg van de destructieve veranderingen van het botmateriaal tijdens en na de verbranding
wordt determinatie van het botmateriaal bemoeilijkt. In eerste instantie wordt er uitgegaan
van één individu per crematiegraf. Aanwijzingen voor meerdere individuen in één graf zijn
moeilijk traceerbaar. Dubbelgraven zijn te identificeren aan de hand van een zeer hoog gewicht
van crematieresten binnen één graf, opvallende verschillen in robuustheid en/of geslacht,
leeftijdsverschillen 371 en dubbele botfragmenten. Een dubbelgraf kan alleen met zekerheid worden
vastgesteld als er meerdere aanwijzingen zijn voor meer dan één individu. Een enkel afwijkend
fragment kan namelijk duiden op een vermenging van resten van meerdere individuen op de plaats
van de brandstapel of als gevolg van postdepositionele processen.

De leeftijd bij overlijden en het geslacht
De leeftijd bij overlijden van dvolwassen individuen wordt bepaald aan de hand van de vergroeiing
van de schedelnaden aan de buitenzijde 372 en de binnenzijde 373 van de schedel. Daarnaast kan aan
de hand van slijtage van de gewrichtsvlakken van het bekken 374 een leeftijd bij overlijden worden
bepaald.
De leeftijd bij overlijden van de onvolwassen individuen wordt bepaald aan de hand van de
vergroeiing van de epifysen en de eruptie van de gebitselementen. Als er geen epifysen of
369

Denk bijvoorbeeld aan gespreide of afhangende armen of benen.

370

Met name kinderen.

371

Bijvoorbeeld een kind en een volwassene.

372

Rösing, 1977.

373

Acsádi & Nemeskéri, 1970.

374

De symphysis pubica en de facies auricularis.
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gebitselementen aanwezig zijn, wordt de robuustheid van de botten gebruikt als een indicator voor
de leeftijd bij overlijden.
Het geslacht wordt bepaald aan de hand van de richtlijnen van de WAE 1980. Hierbij wordt
gekeken naar de geslachtskenmerken aan het bekken en de schedel. Een aanvullende methode
voor de geslachtsbepaling bij crematies is gebaseerd op de vorm van het rotsbeen. 375 Deze
methode is echter onbetrouwbaar en mag daarom alleen ter aanvulling worden gebruikt. Ten slotte
wordt er gelet op de robuustheid van het botmateriaal. Mannenbotten zijn over het algemeen
robuuster dan vrouwenbotten.
Als de geslachtsdeterminatie niet heel zeker is, staat er achter de geslachtsdeterminatie een
vraagteken. Bij de determinatie van crematieresten zijn in de meeste gevallen slechts enkele
geslachtsbepalende elementen aanwezig. Dit maakt de geslachtsbepaling onzeker. Eén
vraagteken betekent dat de determinatie zeer waarschijnlijk is. Twee vraagtekens betekent dat de
determinatie minder zeker is.
Geslachtsbepaling bij onvolwassen individuen is niet mogelijk, aangezien het skelet van
onvolwassen individuen onderontwikkeld is.

Ziekteverschijnselen
Ziekteverschijnselen 376 zijn zelden waarneembaar in crematieresten. Dit als gevolg van de
fragmentatie en de verandering van de chemische samenstelling van het botmateriaal na de
verbranding. Enkele ziektesporen zijn nog wel regelmatig te traceren. Dit zijn: artrose, 377 trauma,
een tekort aan vitamine C, bot- en beenvliesontsteking en gebitsaandoeningen 378. Overige
ziekteverschijnselen zijn maar zelden waargenomen in gecremeerd botmateriaal.

Lichaamslengte
Er kan een schatting gemaakt worden van de lichaamslengte aan de hand van enkele
gewrichtsuiteinden. De gewrichtsuiteinden moeten hiervoor tenminste voor de helft compleet zijn.
De gewrichtskoppen die hiervoor bruikbaar zijn, zijn het proximale dijbeen, de proximale opperarm
en het proximale spaakbeen. 379

Bijgiften
Vaak worden er in crematiegraven nog sporen van bijgiften aangetroffen. De meest duidelijke zijn
dierlijk bot en aardewerk. Maar metaalfragmenten of oxidatievlekken 380 en glasfragmenten komen
ook voor. Bijgiften kunnen zowel verbrand als onverbrand worden aangetroffen.
Dierlijk botmateriaal kan lastig te herkennen zijn tussen de menselijke crematieresten. Zeker
als de crematie uit klein materiaal bestaat. Dierlijk bot heeft echter een wat gladder oppervlak,
en een iets andere textuur. Verder heeft dierlijk botmateriaal vaak een afwijkende kleur. Dit kan
worden veroorzaakt door een andere vetverhouding in het lichaam bij dieren. Maar ook de locatie
375

De binnenkant van het oor.

376

Ook wel pathologische verschijnselen genoemd.

377

Met name in de wervelkolom.

378

Zoals een abces, ontstoken tandvlees of ante mortem (voor de dood) tandverlies.

379

Rӧssing 1997.

380

Oxidatievlekken van reeds vergane metaalresten.
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van het dierlijk bot op de brandstapel kan een
afwijkende kleur veroorzaken.
Metaalresten betreffen vaak ijzeren spijkers 381
of sieraden. Koperen of bronzen bijgiften blijven
zelden bewaard, maar zijn deels traceerbaar als
gevolg van de groene oxidatievlekken die deze
op het bot achterlaten (figuur 9.2). Glas kan in
de vorm van een container 382 of als onderdeel
van sieraden worden aangetroffen.

Figuur 9.2 Groene oxidatievlekken als gevolg van de
bijgave van bronzen of koperen voorwerpen.

Figuur 9.2 Groene oxidatievlekk
voorwerpen.

9.3 Resultaten
Algemene beschrijving van het materiaal

Alle crematies zijn onderworpen aan fysisch antropologisch onderzoek. De verbrande botresten
in de graven verschillen in gewicht van 1 tot 1022 gr (zie ook tabel 9.3). Zes crematies bevatten
weinig tot zeer weinig materiaal, met een gewicht van minder dan 100 gr. De crematies met een
laag gewicht zijn meegenomen in het onderzoek om te voorkomen dat de resten van eventuele
kinderen worden afgestoten.
grafnummer

monsternummer

gewicht (gr)

1

1

1

2

2

5

3

7

76

4

28

1022

5

32

2

6

40

94

7

41

7

8

44

684

Tabel 9.3. Overzicht van het gewicht van de botresten per grafkuil.

De fragmentatiegraad, de intactheidsratio en de selectie van lichaamsonderdelen
De fragmentatiegraad wisselt sterk binnen de crematieresten en varieert van zeer klein (1) tot zeer
groot (5). Van de 1891 gr verbrand bot in totaal, is 627 gr kleiner dan 10 mm (33%) en is 1264 gr
groter dan 10 mm (67%). De intactheidsratio wisselt van 0 tot 0,72 met een gemiddelde van 0,67.
De lichaamsdelen die het meest voorkomen zijn het neurocranium en de diafysefragmenten. Het
axiale skelet, het viscerocranium en de epifyses zijn in een veel mindere mate vertegenwoordigd
of ontbreken. Dit is conform de verwachting als men kijkt naar de compactheid van het bot. Er lijkt
geen bewuste selectie of deselectie van bepaalde lichaamsdelen te zijn toegepast.

381

Van bijvoorbeeld kleding of een kistje.

382

Bijvoorbeeld een kan of kruik.
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De aanwezigheid van verschillende lichaamsdelen hangt samen met het gewicht van de crematie.
Over het algemeen geldt: hoe meer crematieresten er aanwezig zijn en hoe groter het gewicht,
hoe meer lichaamsdelen er vertegenwoordigd zijn. Onderstaande grafiek geeft de onderlinge
verhoudingen van de verschillende lichaamsonderdelen weer per graf (figuur 9.3).

Figuur Figuur
9.3 Verhouding
van de verschillende
per graf.
9.3 Verhouding
van delichaamsonderdelen
verschillende lichaamsonderdelen

per graf.

De verbrandingsgraad
De crematies zijn middelmatig tot zeer goed verbrand bij een temperatuur van 450-800+⁰C. De
crematieresten zijn grijs tot oudwit van kleur.
De leeftijd bij overlijden en het geslacht
Van twee individuen zijn alleen minimum leeftijden vast te stellen. Van de overige individuen zijn
zowel de minimale als de maximale leeftijden vast te stellen.
Vastgesteld is dat één graf de resten van een kind bevatte dat tussen de 2 en 6 jaar oud is
geworden. Van de resten uit twee crematiegraven is het geslacht vast te stellen: een man met
een leeftijd bij overlijden van 20 tot 40 jaar oud en een vrouw van 20 tot 40 jaar oud. Eén crematie
bevat één onzijdig geslachtskenmerk, waardoor er geen geslachtsdeterminatie mogelijk is. In de
overige graven zijn geen geslachtskenmerken aangetroffen.
Alle crematies bevatten de resten van telkens één individu. Tabel 9.4 geeft een overzicht van de
determinatieresultaten per individu.

Ziekteverschijnselen
Er zijn geen aanwijzingen voor ziekten aangetroffen.

Lichaamslengte
Binnen dit onderzoek is te weinig materiaal van de gewrichtsuiteinden bewaard gebleven om een
lichaamslengte te kunnen berekenen.
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cr

monsternr.

gram

verbrandingsgraad

fragmentatiegraad

leeftijd (jaren)

geslacht

intactheidsratio

Cr1

1

1

5

1

5+

-

0

Cr2

2

5

3-5

2

10+

-

0.4

Cr3

7

76

4-5

5

20-40

man/vrouw

0.6315789

Cr4

28

1022

3-5

5

20-40

man

0.7221135

Cr5

32

2

4-5

1

2-6

kind

0

Cr6

40

94

3-5

5

20-30

man/vrouw

0.5531915

Cr7

41

7

4-5

4

20-40

man/vrouw

0.5714286

Cr8

44

684

3-5

5

20-40

vrouw

0.614035

Tabel 9.4: Totaaloverzicht van de determinatieresultaten per individu.

9.4 Conclusie
Tijdens het veldonderzoek zijn acht crematiegraven aangetroffen. Van alle graven kon ten minste
een minimale leeftijd bij overlijden worden vastgesteld. Eén graf bevatte de resten van een kind,
één graf de resten van een man en één graf de resten van een vrouw. Van de crematieresten uit de
overige graven is het geslacht niet vast te stellen. Er zijn geen ziektesporen aangetroffen en er is
te weinig materiaal bewaard gebleven voor een lichaamslengteschatting.
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10 Botanische macroresten
Door Y.R.van der Veen & P. van der Kroft

10.1 Inleiding
Uit de verschillende fasen van het veldonderzoek zijn 76 monsters gewaardeerd op hun botanische
inhoud (zie tabel 10.1). Voor dit onderzoek zijn de monsters gezeefd over een zeefset met als
kleinste maaswijdte 0,25 mm. De residuen zijn beoordeeld met behulp van een stereomicroscoop.
Daarbij is gelet op de conserveringstoestand, de hoeveelheid en diversiteit van de resten. Verder
is gelet op de aanwezigheid van cultuurgewassen en houtskool. De waardering van de monsters
is uitgevoerd door M. Schepers, Y.R. van der Veen en M. van Rijn. Nadere analyse is uitgevoerd
door M. van Rijn (macrobotanische resten) en Y.R. van der Veen (macrobotanische resten en
houtskool). Voor de determinaties is gebruik gemaakt van standaardliteratuur. 383

10.2 Waarderingsresultaten
De monsters zijn zeer arm aan botanische resten, overeenkomstig met de verwachting voor
vindplaatsen in hoger gelegen pleistocene gebieden. Slechts tien monsters hebben dergelijke
resten opgeleverd, uitsluitend in verkoolde vorm. Vanwege deze algemene schaarste aan
botanische macroresten zijn alle tien monsters waarin ze zijn aangetroffen nader geanalyseerd.
Materiaalselectie

14

C-analyse

Voor de dateringen van grondsporen is uit de gewaardeerde monsters materiaal geselecteerd voor
14

C-onderzoek. Hierbij is de voorkeur gegeven aan zaden en vruchten, bij het ontbreken daarvan is

houtskool verzameld. Waar mogelijk is van het geselecteerde houtskool de houtsoort bepaald. De
resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 7.

10.3 Resultaten botanische analyse
Vanwege de schaarste aan resten worden de analyseresultaten gezamenlijk besproken per
onderscheiden periode. De bemonsterde grondsporen representeren twee archeologische
perioden: de midden- of late ijzertijd en de middeleeuwen. De gedetermineerde soorten zijn
weergegeven in tabel 10.2.
IJzertijd
Drie monsters zijn afkomstig uit grondsporen die onderdeel uitmaken van gebouwplattegronden uit
de midden- of late ijzertijd. Uit structuur 61 is paalkuil S4544 bemonsterd (M81); bij structuur 63

383

Cappers et al., 2006; Jacomet, 2006; Van der Meijden, 2005; Neef et al., 2012; Schweingruber, 1990; Weeda et al., 1985; 1987; 1988; 1991; 1994.
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Tabel 10.1. Waarderingsresultaten van de botanische monsters uit alle fases van het veldwerk.

gaat het om paalkuilen S3123 en S3182 (respectievelijk M63 en M64). De meeste resten uit deze
periode zijn gevonden in monster M81.
De cultuurgewassen zijn in deze periode uitsluitend vertegenwoordigd door granen. De vervorming
die bij verkoling ontstaat heeft de determinatie van de graansoorten bemoeilijkt, waarbij het in
veel gevallen ook nog eens om brokstukken van graankorrels gaat. De graankorrels waarvan
de soortnaam wel kon worden bepaald omvatten gerst (Hordeum vulgare) en pluimgierst
(Panicum miliaceum). De overige soorten in de monsters zijn voornamelijk te scharen onder
akkeronkruiden en ruderalen, hoewel bijvoorbeeld gewone spurrie (Spergula arvensis) ook
als voedselgewas gediend zou kunnen hebben (Weeda e.a., 1985). Met het oog op de slechte
conserveringstoestand van het materiaal is het overigens goed mogelijk dat zich in het residu nog
(veel) meer spurriefragmenten bevinden, maar deze lieten zich niet determineren. Net als spurrie
zijn ook de overige akkeronkruiden en ruderalen algemeen op akkers en ruigten op voedselarme
zandgronden. De aangetroffen soorten bestaan uit melde (Atriplex), zwaluwtong (Fallopia
convolvulus), beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia), perzikkruid (Persicaria maculosa),
eenjarige hardbloem (Scleranthus annuus) en vogelmuur (Stellaria media). Schapenzuring (Rumex
acetosella) en grassen (Poaceae) zijn in de tabel onder grasland geschaard, maar kunnen ook
als akkeronkruid optreden. Dat laatste is minder waarschijnlijk voor ruwe bies (Schoenoplectus
tabernaemontani), een plant van ondiep open water en moerassen.
Middeleeuwen
Zeven monsters uit middeleeuwse sporen hebben botanische resten opgeleverd. Monster M8
uit kuil S361 is

14

C-gedateerd in de Karolingische tijd (zie paragraaf 7.5). De meeste resten in

dit monster behoren tot de cultuurgewassen, hoofdzakelijk bestaand uit rogge (Secale cereale).
Tussen de vele graankorrels van deze soort bevindt zich ook een aarspilfragment (rachisnode), dat
kan wijzen op de lokale verbouw van dit gewas. Deze graansoort kwam omstreeks het begin van
de jaartelling naar West-Europa, waar het na verloop van tijd een hoofdgewas werd. 384 Vanaf de

384

Behre, 1992.
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1
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2

Tabel 10.2. Resultaten botanische analyse. Alle aangetroffen resten zijn verkoold; tenzij anders vermeld betreft
het vruchten en zaden.

vroege middeleeuwen speelt rogge een belangrijke rol in de landbouw. 385 Vooral op de Pleistocene
zandgronden van Nederland was het een zeer belangrijk gewas. Omdat het gewas geen hoge
eisen stelt aan milieu en bodemgesteldheid, is rogge ook te kweken op plaatsen waar bijvoorbeeld
tarwe niet groeit. 386 Hierbij valt te denken aan plaatsen die voor tarwe te vochtig, droog, voedselarm

385

Haaster, 1997.

386

Körber-Grohne, 1987.
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of in de winter te koud waren. Hoewel van rogge minder sterk gerezen brood kan worden
gebakken, zal dit toch de voornaamste vorm van consumptie van dit graan geweest zijn.
Andere aangetroffen cultuurgewassen, in veel geringere hoeveelheden, zijn broodtarwe (Triticum
aestivum ssp. aestivum) en vlas (Linum usitatissimum). Daarnaast bevat het monster vruchten van
schapenzuring en zaden van een kleine wikkesoort (Vicia sp.), zoals vogel- of ringelwikke, soorten
die veel als akkeronkruid voorkomen. Het meel van broodtarwe (Triticum aestivum) zorgt voor
goed rijzend bakmeel vanwege haar hoge glutengehalte. Broodtarwe stelt, vergeleken met rogge
en gerst, hogere eisen aan de grond waarop ze wordt verbouwd qua structuur en mineraalrijkdom.
Broodtarwe wordt bij voorkeur op (lichte) kleigronden of lössbodems verbouwd. De oudste
vondsten van broodtarwe stammen uit het neolithicum en komen onder andere uit Maastricht,
Schokland en West-Friesland. 387 Gedurende de middeleeuwen was het een belangrijk graan dat op
mineraalrijke gronden in Nederland werd verbouwd.
Vlas wordt al door de eerste boeren in de Lage landen verbouwd maar lijkt in de bronstijd,
gedurende een periode van ongeveer 1000 jaar, in onbruik te raken. Het aandeel vlas neemt vanaf
het begin van de ijzertijd weer toe. 388 Vlas wordt tegenwoordig veel op zware kleigrond geteeld,
maar de meeste Nederlandse grondsoorten zijn geschikt voor de vlasteelt. Op percelen met een
hoge bodemvoorraad stikstof en op gronden met een sterke stikstofmineralisatie is het gevaar voor
legering echter te groot. Deze percelen zijn derhalve minder geschikt. Zand- en dalgronden zijn
wel geschikt mits enigszins vochthoudend. 389 Vlas kan voor vele doeleinden worden aangewend,
wat al blijkt uit de Latijnse soortnaam ‘usitatissimum’ dat ‘meest bruikbaar’ betekent. Het is
mogelijk linnen te vervaardigen uit de stengels van de plant. Dit wordt gedaan via een bewerkelijk
proces, genaamd ‘vlasroten’. Onderdeel van dit proces is het oogsten van het zaad. De olie
van vlas (lijnzaadolie) is voor verschillende doeleinden bruikbaar zowel als consumptie als
gebruiksgoed. 390
Zes monsters zijn verzameld in sporen uit de overgangsperiode van de Ottoonse tijd naar de
late middeleeuwen: drie monsters (M2, M31 en M58) uit paalkuilen en drie monsters (M65, M66
en M72) uit waterkuilen of waterputten. Al deze monsters bevatten resten van granen, echter
in zodanig slechte conserveringstoestand dat deze niet tot op soortniveau konden worden
gedetermineerd. Alleen in monster M58, afkomstig uit paalkuil S2298 in structuur 56, was nadere
soortbepaling mogelijk. Dit monster bevat een hoeveelheid zekere en waarschijnlijke roggekorrels,
een erwt (Pisum sativum) en een hoeveelheid grassen (Poaceae).
Opvallend is dat diep ingegraven grondsporen, zoals waterputten en waterkuilen, die doorgaans
de meest kansrijke locaties vormen voor botanische resten, in Ede-Park Reehorst nauwelijks
zaden en vruchten hebben opgeleverd en dan nog slechts in verkoolde vorm.

387

Zie RADAR, 2010.

388

Buurman & Pals, 1974. Zie ook RADAR.

389

www.kennisakker.nl: Teelthandleiding vlas.

390

Vlasolie wordt onder meer gebruikt als vernis maar ook als consumptiemiddel. Het zaad bevat naast een hoog aantal voedingsvezels ook nog
eens veel gezonde bestanddelen zoals omega-3 vetzuren. Tegenwoordig wordt Vlas nog steeds aan vee gevoerd. Door het koken van lijnzaad
wordt het een soort pap waarbij de schadelijke zuren worden verwijderd. Deze pap wordt aan koeien en paarden gevoerd om problemen in de
spijsvertering op te lossen. Tevens zorgen de oliën in het zaad voor een gezonde vacht.
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10.4 Interpretatie en discussie
De onderzochte monsters van de vindplaats Park Reehorst hebben uitsluitend verkoolde
botanische resten opgeleverd, meestal in zeer geringe hoeveelheden. Veruit de meeste resten
behoren tot cultuurgewassen, aangevuld met akkeronkruiden en nauwelijks soorten van andere
vegetatietypen. Er zijn echter duidelijke verschillen aanwezig in de verhoudingen tussen
akkeronkruiden en cultuurgewassen, als de gerepresenteerde archeologische perioden onderling
worden vergeleken. De monsters uit de ijzertijd, alle afkomstig uit paalkuilen, bevatten duidelijk
meer akkeronkruiden dan cultuurgewassen, terwijl de middeleeuwse monsters het omgekeerde
laten zien.
Het voornoemde verschil is lastig te verklaren, maar moet in elk geval worden gezocht in
verschillen in de oogst en verwerking van landbouwproducten. In monster M81, afkomstig uit
een paalkuil van een huisplattegrond uit de ijzertijd zijn aanwijzingen gevonden die op een zeker
verwerkingsproces wijzen. Nagenoeg alle resten in dit monster zijn zeer klein van formaat; de vele
kleine zaden en vruchten van akkeronkruiden, gecombineerd met brokstukken van graankorrels,
wijzen mogelijk op het opschonen van het graan met behulp van een zeef. Het is mogelijk dat deze
verwerkingsresten van de graanoogst in een vuur zijn beland, maar het is ook denkbaar dat het
in de woonstalhuizen aan het vee is gevoerd. De associatie met stalvee wordt versterkt door de
aangetroffen bies- en grasresten die hetzij als onderdeel van het veevoer dan wel als stalstrooisel
kunnen worden geïnterpreteerd. Hoe en op welk moment de verkoling heeft plaatsgevonden is
echter niet te achterhalen.
Voor de manier waarop de botanische samenstelling van de middeleeuwse monsters tot stand is
gekomen zijn geen directe aanwijzingen voorhanden. De hoge concentratie graan in monster M8, uit
de Karolingische kuil S361, zou erop kunnen wijzen dat het in dit specifieke geval om een voorraadof silokuil gaat. In het veld is echter vastgesteld dat het hier gaat om een (opgeruimde) haardplaats.
Het is niet gebruikelijk dat een graanvoorraad wordt verbrand, maar vuur wel degelijk een rol hebben
gespeeld. Om bacterie- en schimmelvorming tegen te gaan kon voorafgaand aan de opslag van de
oogst de kuil eerst worden uitgebrand, waarvoor een kort maar hevig vuur volstaat. Te denken valt
daarbij aan een strobrand, zoals ook elders is aangetroffen (Schepers e.a., 2015). De monsters uit
sporen die niet als silokuilen zijn te interpreteren bevatten echter nauwelijks onkruiden, maar wel
steeds graan. Mogelijk laat zich dit verklaren uit een efficiënte scheiding van graan en afval uit de
oogst. Het is denkbaar dat deze scheiding niet direct bij het huis heeft plaatsgevonden zodat het
dorsafval zijn weg niet vond naar de bemonsterde grondsporen.
Ten slotte valt het op dat de diepe waterputten en waterkuilen slechts enkele verkoolde botanische
resten bevatten. In dergelijke tot onder de huidige grondwaterspiegel reikende sporen hadden ook
onverkoolde resten mogen worden verwacht, die in de gewaardeerde en geanalyseerde monsters
dus geheel ontbreken. Hieruit kan worden opgemaakt dat de degradatie van het botanisch archief
in dit gebied verder is voortgeschreden dan op voorhand werd verwacht.
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11 Houtskoolonderzoek
Door Jelte van der Laan (Cambium)

11.1 Inleiding
Tijdens de opgraving in Park Reehorst zijn acht crematiegraven aangetroffen. Het gaat
hoofdzakelijk om zogenaamde brandrestengraven: kuilen waarin zowel verbrande botresten
als resten van de brandstapel zijn gedeponeerd. Zeven graven bevatten fragmenten houtskool.
Omdat de houtsoort informatie kan opleveren over het grafritueel, is houtskool geselecteerd voor
houtsoortbepaling.
Op basis van de analyse van houtskool uit grafkuilen is vastgesteld welke houtsoorten zijn gebruikt
op de brandstapel. Behalve de houtsoortbepaling, is gekeken of er gebruik is gemaakt van hout
met een grote diam (stamhout) of met een kleine diam (takhout en/of jong stamhout) en of er
andere bijzonderheden zijn die iets kunnen zeggen over het houtgebruik (figuur 11.1).
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11.1
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hiervoor is het jaarringverloop. Bij hout met een grote diameter (stamhout) is het jaarringverloop recht (links),
(stamhout) is het jaarringverloop recht (links), bij hout met een geringe diameter (takhout en
bij hout met een geringe diameter (takhout en jong stamhout) zijn de jaarringen sterker gebogen (rechts, beide:
jong stamhout) zijn de jaarringen sterker gebogen (rechts, beide: M6, spoor 400; foto:
M6,
spoor 400; foto: Cambium).
Cambium).

11.2 Materiaal en methoden
Van alle graven is de gehele inhoud verzameld en gezeefd over een zeef met een maaswijdte van
1 mm. Zeven zeefresiduen zijn geselecteerd voor houtskoolanalyse. De waardering is uitgevoerd
door dhr. M. Schepers, waarbij per monster is genoteerd of zich hierin fragmenten bevonden die
groot genoeg waren om een houtskoolanalyse uit te voeren.
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Voor de determinatie wordt het houtskool - zo mogelijk - op drie vlakken bekeken: het transversale
(dwarse) vlak, het radiale vlak (evenwijdig aan de straal) en het tangentiale vlak (haaks op de
straal). Deze vlakken worden onder een opvallend-licht-microscoop met vergrotingen tot 400x
bekeken. Op basis van de anatomie van het houtskool en door middel van de determinatiesleutel
van Schweingruber en de vergelijkingscollectie van het Groninger Instituut voor Archeologie, is
de houtsoort bepaald. 391 In de meeste gevallen wordt alleen het geslacht (ofwel genus) bepaald,
in enkele gevallen kan het houtskool tot op soortniveau worden gedetermineerd. Het minimale
aantal fragmenten dat per monster geanalyseerd dient te worden om een reëel beeld te krijgen
van de samenstelling van de gebruikte houtsoorten is 50 fragmenten. Wanneer het oppervlak van
het houtskool door slijtage of vuil ‘onleesbaar’ is geworden, is het noodzakelijk een vers breukvlak
te maken. Daarom is het vereist dat de fragmenten een bepaald volume hebben (ca. 1 x 1 cm). In
vier monsters bleek de hoeveelheid grote houtskoolfragmenten voldoende om het geadviseerde
aantal van circa 100 fragmenten te analyseren. In drie andere monsters is het houtskool
dusdanig gefragmenteerd dat hieraan niet kon worden voldaan (tabel 11.1). Deze monsters zijn
wel geanalyseerd, maar de analyse geeft mogelijk geen compleet beeld van de oorspronkelijk
gebruikte houtsoorten.
monster

spoor

graf

vulling

aard (spoor)

aantal

gewicht gr)

M1

220

1

0

brandrestgraf

52

3,13

M6

400

3

0

brandrestgraf

98

55,50

M28

546

4

1

brandrestgraf

139

17,44

M32

578

5

0

brandrestgraf

49

3,66

M39

528

6

0+1

brandrestgraf

137

14,70

M40

527

7

0

brandrestgraf

60

3,42

V411

526

8

2

brandrestgraf

136

61,52

671

159,37

totaal

Tabel 11.1. Overzicht van de geanalyseerde houtskoolmonsters. De aantallen en gewichten hebben betrekking
op de voor determinatie geslecteerde stukken.

In alle monsters bleek eikenhoutskool (Quercus) dominant aanwezig. Deze houtsoort is vaak
met het blote oog, of onder een lichte vergroting, goed herkenbaar. Zelfs als het houtskool sterk
gefragmenteerd is, is het vaak mogelijk om deze houtsoort te herkennen (figuur 11.2). Nadat
per monster een steekproef van 50 tot 100 fragmenten was onderzocht, is het overige materiaal
onder een lichte vergroting ‘gescand’ om houtskool met een afwijkende structuur te vinden.
Een deel van het eikenhoutskool vertoont het zogenaamde pof-effect (figuur 11.3). Dit wordt
veroorzaakt wanneer relatief vers/vochtig hout wordt verhit. 392 Bij eikenhout moet echter in acht
worden genomen dat deze soort makkelijker scheurt op de stralen dan veel andere soorten,
omdat eikenhout erg brede stralen heeft. 393

391

Schweingruber, 1990.

392

Van der Meer, 2010: 4.

393

Van Beurden, 2009: 11.
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Figuur 11.3. Een fragment eikenhoutskool - uit M39, spoor 528 - dat een sterk po
vertoont: een indicatie voor het gebruik van ‘vers’ hout (foto: Cambium).

Figuur 11.3. Een fragment eikenhoutskool - uit M39, spoor 528 - dat een sterk pof-effect vertoont: een indicatie
voor het gebruik van ‘vers’ hout (foto: Cambium).

11.3 Resultaten
Aangetroffen houttaxa
Er zijn vier houttaxa aangetroffen. Eik is dominant aanwezig in alle zeven monsters. In Nederland
komen de zomereik (Quercus robur) en de wintereik (Quercus petrea) voor. Deze twee soorten
zijn in de vorm van houtskool niet van elkaar te onderscheiden. Van deze twee soorten komt de
eerste het meest algemeen voor. Er zijn in totaal 500 stukken eikenhoutskool aangetroffen, met
een gewicht van circa 146 gr. Er is ook een redelijke hoeveelheid houtskool aangetroffen van de
gewone es (Fraxinus excelsior). Hiervan zijn 32 stukken gevonden, verdeeld over twee monsters
(met uitzondering van één fragment: alle in één monster). In kleinere hoeveelheden (14 stuks;
0,89 gr), maar in drie van de zeven graven, is houtskool van hulst (Ilex aquifolium) aangetroffen.
In één spoor is houtskool van de els (Alnus) aangetroffen. Het gaat om vier fragmenten met
een totaal gewicht van 0,45 gr. Enkele fragmenten konden alleen tot op familieniveau worden
gedetermineerd: een fragment uit de berkenfamilie (Betulaceae) en een uit de beukenfamilie
(Fagaceae: waarschijnlijk eik). Tenslotte zijn 118 fragmenten niet gedetermineerd (indet.). In de
meeste gevallen gaat het hier om kleine tak- en wortelfragmentjes.
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Beschrijving per monster/spoor
Monster 1 is afkomstig uit graf 1 (S 220) en bestaat uit kleine, sterk vergruisde
houtskoolfragmenten. Uit dit monster zijn 50 fragmenten gedetermineerd als eik (3,03 gr). Na
het determineren van de steekproef is gekeken of er nog afwijkende houtsoorten in het monster
aanwezig waren. Er zijn nog twee stukken houtskool uit het monster gehaald. Het ene stuk is
essenhoutskool, het andere een stukje wortelhout dat niet kon worden gedetermineerd. Het
overige materiaal (85 gr) kon niet worden gedetermineerd. Tussen dit restmateriaal is recent taken wortelmateriaal aanwezig.
Monster 6 afkomstig uit graf 3 (S 400) bestaat uit grote brokken houtskool. Het gaat voornamelijk
om noestig stamhout van de eik, met smalle jaarringen. Een deel van het materiaal vertoont
het pof-effect. Het hout uit dit monster is vooral gebroken op de stralen. In totaal zijn 92
fragmenten als eik gedetermineerd (55 gr). Behalve eikenhoutskool, zijn ook vier fragmenten als
elzenhoutskool gedetermineerd (0,45 gr). Twee takjes konden niet worden gedetermineerd (0,05
gr). Het grootste deel van het monster is niet gedetermineerd (333 gr zuiver houtskool), maar
tijdens het scannen van het materiaal onder een lichte vergroting, zijn geen andere houtsoorten
waargenomen. De els is een verspreidporige houtsoort, waarbij de jaarringgrens niet altijd even
duidelijk zichtbaar is. In een van de fragmenten zijn twee jaarringgrenzen zichtbaar, waaruit
blijkt dat het hout relatief brede jaarringen heeft aangemaakt (figuur 11.4). Dit duidt op goede
groeiomstandigheden.

Figuur 11.4. Een fragment houtskool van de els (Alnus) uit M6 (spoor 400). Bij deze

Figuur 11.4. Een fragment houtskool van de els (Alnus) uit M6 (spoor 400). Bij deze verspreidporige houtsoort
verspreidporige houtsoort zijn de jaarringgrenzen niet altijd duidelijk, maar hier - op de
zijn de jaarringgrenzen niet altijd duidelijk, maar hier - op de detailopname - toch goed zichtbaar (foto:
detailopname - toch goed zichtbaar (foto: Cambium).
Cambium).

Monster 28 is afkomstig uit graf 4 (S 546). Dit monster bestaat voornamelijk uit eiken stamhout met
smalle en enkele brede jaarringen (107 stuks: 16 gr Ook werden in dit monster twee fragmenten
houtskool aangetroffen van hulst (0,09 gr). Ongeveer 30 fragmenten van kleine verkoold taken wortelhout konden niet worden gedetermineerd (1,35 gr). Het overige niet-gedetermineerde
materiaal weegt 447 gr. Ook in dit monster is het pof-effect aanwezig.
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Monster 32 uit graf 5 (S 578) is een klein monster, bestaande uit sterk gefragmenteerd houtskool.
Dit monster, waaruit 39 fragmenten gedetermineerd konden worden, bestaat uitsluitend uit
eikenhout. Tien fragmenten uit de steekproef konden niet worden gedetermineerd (0,43 gr). Het
overige materiaal was te klein voor determinatie (135 gr).
Monster 39 is afkomstig uit graf 7 (S 528). Hierin zijn vulling 0 en 1 bemonsterd. Hoewel het gros
uit eikenhoutskool bestaat (91 fragmenten: ca. 11 gr), is er ook relatief veel houtskool van de
hulst aangetroffen (9 fragmenten: 0,6 gr). Verder konden 35 fragmenten van tak- en wortelhout
en van stam-tak overgang (samen 3 gr) niet worden gedetermineerd. Twee fragmenten zijn uit de
beukenfamillie (Fagaceae). Waarschijnlijk gaat het hier om eikenhoutskool (cf. Quercus).
Monster 40 is afkomstig uit graf 6 (S 527). Ook dit monster bestaat uit kleine fragmenten
houtskool, voornamelijk eik (39 fragmenten, 2,68 gr). Ook in dit monster werden enkele
fragmenten houtskool van de hulst aangetroffen (3 stuks, 0,2 gr). Een stukje houtskool is afkomstig
uit de berkenfamilie (Betulaceae), maar het stukje was te klein om tot op geslacht te determineren.
17 fragmenten (voornamelijk tak- en wortelhout) kon niet worden gedetermineerd (0,49 gr). Het
overige niet-gedetermineerde materiaal weegt 16 gr.
Uit graf 8 (S 526) is een houtskoolmonster genomen met vondstnummer 411 (figuur 11.5). Een
steekproef van 100 fragmenten bevat 82 stukjes eikenhoutskool (55 gr). In dit monster zijn 31
stukken houtskool van de es aangetroffen (5,13 gr). Het gaat om hout met een redelijke diam
(grote tak, smalle stam) met brede jaarringen (hooguit 3 jaarringen per fragment). 23 fragmenten
tak- en wortelhout konden niet worden gedetermineerd (1,38 gr). De resterende 615 gr houtskool
is niet gedetermineerd.
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Cambium).

Conservatie
Het houtskool is in relatief goede conditie. In drie monsters zijn grote brokken houtskool aanwezig,
waaruit blijkt dat het niet ernstig is aangetast door erosie en verwering. In de overige monsters
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is het houtskool sterker gefragmenteerd. Het eikenhoutskool heeft vrij grote poren/vaten en kan
hierdoor gemakkelijk breken op de jaarringen. Ook de brede stralen van eikenhoutskool zijn een
zwakke plek: door het pof-effect kan het houtskool op de stralen afbreken (figuur 11.6).
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fragmenten zijn afkomstig uit M6, spoor 400 (foto: Cambium).
spoor 400 (foto: Cambium).

11.4 Discussie en conclusie
Houtskoolmonsters uit zeven crematiegraven, die tijdens het archeologische onderzoek te EdePark Reehorst zijn aangetroffen, zijn geselecteerd voor houtskoolanalyse. Op basis van het
onderzoek naar aardewerk en aanvullende

14

C-ouderdomsbepalingen, kon worden vastgesteld dat

alle graven waarschijnlijk dateren uit de midden- en late ijzertijd (zie tabel 7.2). Op basis van hun
inhoud zijn de sporen als brandrestgraven geïnterpreteerd.
Van elk monster is geprobeerd tenminste 50 fragmenten houtskool te determineren. Wanneer het
monster groot genoeg was, is een steekproef van 100 fragmenten genomen. Vervolgens is het
overige niet-gedetermineerde materiaal gescand om vast te kunnen stellen of er nog eventueel
afwijkende houtsoorten aanwezig waren.
In alle monsters is eikenhoutskool dominant. In één monster werd een redelijke hoeveelheid es
aangetroffen en in drie monsters komt houtskool van hulst voor. Eikenhout (en -houtskool) wordt
het vaakst - en in de grootste hoeveelheden - aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek.
Het is dan ook niet uitzonderlijk dat dit in Ede-Park Reehorst ook het geval is. Er werd veel
gebruik gemaakt van eikenhout vanwege haar duurzaamheid en goede kwaliteiten zowel als
constructiehout en als brandstof (in de vorm van hout en houtskool). Daarnaast is het een stevige
houtsoort, die na depositie beter bewaard blijft dan andere houtsoorten. Ook in verkoolde vorm,
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wanneer het materiaal vooral onderhevig is aan mechanische verwering, blijft eikenhoutskool
langer herkenbaar dan zachtere houtsoorten zoals els of berk.
Opvallend is de hoeveelheid klein tak- en wortelhout dat in praktisch alle monsters is aangetroffen.
Dit geeft aan dat deze monsters zorgvuldig zijn behandeld. De kleine fragmenten gaan vaak verloren
tijdens het verwerkingsproces (spoelen, zeven en drogen van de monsters). Wat echter belangrijker
is, is dat deze resten een aanwijzing leveren voor het gebruik van (lokaal) verzameld hout.
Er is nog betrekkelijk weinig onderzoek verricht aan - en gepubliceerd over - houtgebruik in
brandstapels. In de literatuur hierover werd voorheen de indruk gewekt dat op brandstapels vooral
afvalhout werd gebruikt. 394 Ook tijdens een onderzoek aan houtskool uit graven te Weert werden
hier aanwijzingen voor gevonden. 395 In dat onderzoek werd overigens ook vastgesteld dat niet
alleen gebruik werd gemaakt van secundair hout. Er werden ook aanwijzingen gevonden voor het
gebruik van vers gekapt en gesprokkeld hout. Voor meerdere Romeinse crematies in België werd
tevens het gebruik van lokaal hout als voornaamste bron vastgesteld. 396 Ten noorden van de limes,
dus in het Germaanse gebied, is maar weinig onderzoek gedaan naar op de brandstapel gebruikte
houtsoorten. Dit is zeker een punt van aandacht voor toekomstig onderzoek.
Eén van de onderzoeksthema’s binnen het onderzoek aan brandstapelresten in deze periode, is
de vraag of specifieke houtsoorten werden gebruikt in het crematie-ritueel. Aanleiding hiervoor is
onder andere een passage in de Germania van Tacitus over het gebruik van speciale houtsoorten
voor belangrijke personen. 397 Om welke houtsoorten het gaat wordt niet beschreven. Het is bekend
dat, naar oud-Romeinse gewoonte, de brandstapel werd behangen met cipressetakken. 398 Dit had
enerzijds mogelijk een praktische reden: het was een middel om de stank van de lijkverbranding
te verhullen. Anderzijds had de esthetische waarde en de rookproductie een waarschijnlijk een
magische/rituele functie. De cipres symboliseert in zuidelijke landen het eeuwig leven. In NoordEuropa vervulde de hulst die rol. 399 Het hout van de hulst bevat weinig water en zelfs pasgezaagde
blokken branden uitstekend. 400 Wanneer de dikke leerachtige bladeren met een wasachtig
oppervlak op het vuur worden geworpen veroorzaakt dit een luid knetterend geluid. Het is daarom
goed mogelijk dat het hout van hulst, dat in de brandrestengraven te Ede werd aangetroffen, een
specifieke rol speelde in het crematieritueel.
Er lijkt sprake te zijn van bewuste houtselectie. In de eerste plaats is vooral kwaliteitshout als eik en
es gebruikt, anderzijds is er hulst gebuikt: een houtsoort die in verkoolde vorm minder vaak wordt
aangetroffen. Er lijkt geen voorkeur te zijn voor stamhout: ook tak- en klein wortelhout is gebruikt.

394

Lange & Hiddink 2003, 181.

395

Lange & Hiddink 2003, 187.

396

Hänninen, 2013: 2-4.

397

Tacitus, 27.

398

Schoen, 1998: 86.

399

Vermeulen, 1998: 156.

400

Edlin, 1979: 187.
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12 Synthese
De opgraving in Park Reehorst heeft veel sporen en vondsten opgeleverd uit zeer uiteenlopende
perioden, van de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog. In onderstaande synthese
wordt nader ingegaan op de interpretatie van de resten en worden deze in een breder perspectief
geplaatst. Hierbij worden de resten van oud naar jong besproken. Bij de vergelijking van de
aangetroffen resten zal vooral worden gekeken naar vindplaatsen in de Gelderse Vallei. Zoals
verderop zal blijken, lijkt het er op dat deze regio in veel opzichten een eigen ontwikkeling heeft
doorgemaakt.
Losse vondsten uit het laat paleolithicum en het neolithicum
De oudste vondst die tijdens de opgraving is gedaan betreft een fragment bewerkt vuursteen,
mogelijk een B-spits, die kan worden toegeschreven aan de laatpaleolithische Ahrensburg cultuur.
Een forse kling kan mogelijk aan dezelfde cultuur worden toegeschreven.Het gaat om losse
vondsten die er in ieder geval op duiden dat het onderzoeksgebied in het laat paleolithicum door
mensen erd bezocht. De aard van de activiteiten die deze mensen uitvoerden kan, afgezien van
jacht, op basis van deze losse vondsten niet worden vastgesteld.
Na het laat paleolithicum zijn er lange tijd geen menselijke activiteiten zichtbaar. In het laat
neolithicum maakt het onderzoeksgebied vermoedelijk deel uit van een akkerareaal. Aanwijzingen
hiervoor bestaan uit fragmenten bewerkt vuursteen en (klok)bekeraardewerk die verspreid over
een groot areaal zijn aangetroffen. Op basis van de verspreiding lijkt het waarschijnlijk dat de
westelijke helft van het onderzoeksgebied in het neolithicum in gebruik was als akker en kan
worden uitgesloten dat er sprake was van bewoning ter plaatse. In een nederzettingscontext
zouden de vondsten minder sterk verspreid zijn en meer clusteren, bovendien ontbreken
vondstconcentraties en grondsporen die met zekerheid in deze periode geplaatst kunnen
worden. Alle vondsten uit het neolithicum zijn afkomstig uit de prehistorische akkerlaag laag
30. Geen vonds de vondsten is afkomstig uit grondsporen. Overtuigende bewoningssporen
uit het neolithicum ontbreken tot nu toe vrijwel geheel in Ede, al tonen diverse losse vondsten
en vooral de vele grafheuvels in de gemeente dat in deze periode op verschillende plaatsen
bewoning moet hebben plaatsgevonden. Zo zijn in Ede – Veldhuizen scherven van klokbeker- en
potbekeraardewerk en een ovaal gevormde configuratie van paalsporen met een vermoedelijke
neolithische ouderdom gevonden. 401 Losse vondsten uit het neolithicum zijn in de omgeving
van Park Reehorst onder andere bekend uit Bennekom-Streekziekenhuis en BennekomSwammerdamlaan. Overtuigende gebouwplattegronden ontbreken nog geheel. 402
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Taayke, Peen, Van der Harst-Van Domburg & Vos, 2012: 57.

402

De Leeuwe et al., 2008; Norde, 2019..
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Bewoningssporen uit de bronstijd
De eerste daadwerkelijke sporen van bewoning dateren uit de midden bronstijd B. Het gaat
hierbij om een crematiegraf en een silokuil in het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied.
De silokuil hoorde waarschijnlijk bij een erf dat is gelegen in het centrale deel van het
onderzoeksgebied, waar geen onderzoek heeft plaatsgevonden. Dat het crematiegraf uit de
bronstijd dateert, is pas duidelijk geworden na de

14

C-ouderdomsbepaling van crematieresten uit

het spoor. In eerste instantie leek het graf onderdeel uit te maken van een cluster graven uit de
ijzertijd dat in het onderstaande nader wordt beschreven. Een deel van het onderzoeksgebied
diende zowel in de bronstijd als in de ijzertijd, als begraafplaats. Dit kan er op duiden dat in de
buurt van het onderzoeksgebied een grafheuvel heeft gelegen die als focuspunt diende en waarbij
men in opeenvolgende perioden zijn doden begroef.
Een erf in het centrale deel van het onderzoeksgebied dateert iets later in de midden-bronstijd.
Van dit erf is in ieder geval een opvallend rechthoekig gevormd kuilencluster gevonden. Voor dit
kuilencluster zijn op basis van parallellen in Rhenen-Remmerden en Twello-De Schaker twee
verklaringen mogelijk. Binnen het cluster zijn verschillende paalkuilen aanwezig die mogelijk
aan een huisplattegrond kunnen worden toegeschreven. De plattegrond is echter te slecht
bewaard gebleven om dit met zekerheid te kunnen stellen of om meer te kunnen zeggen over de
oorspronkelijke vorm en functie van het huis. Vergelijkbare kuilenclusters zijn bekend uit onder
andere Twello-De Schaker en in Rhenen-Remmerden. 403 De rechthoekige kuilencluster in Rhenen
is in eerste instantie geïnterpreteerd als een serie kuilen die binnen een huis waren gelegen.
Latere evaluatie van de opgravingsgevens leert echter dat het op basis van het ontbreken an
constructieve elementen eerder lijkt te gaan om een speciale activiteitenzone. In het geval van
Twello is het wel duidelijk dat de kuilen binnen een huisplattegrond zijn gelegen. Of het in Park
Reehorst daadwerkelijk om de resten van een huis gaat of, vergelijkbaar met Rhenen, om een
activiteitenzone wordt op basis van de sporen niet helemaal duidelijk. Vast staat wel dat de
sporen in ieder geval op een erf gelegen zullen zijn geweest. Het is goed mogelijk dat in het niet
onderzochte centrale deel van e het onderzoeksgebied meer sporen van dit erf aanwezig zijn
geweest.
Na het einde van de midden-bronstijd volgt een periode waaraan geen sporen of vondsten
gekoppeld kunnen worden. Wel duiden verschillende

14

C-ouderdomsbepalingen op menselijke

activiteiten in de late bronstijd en de vroege ijzertijd. Mogelijk maakte het onderzoeksgebied
in die periode deel uit van het akkerareaal horende bij een nederzetting direct buiten het
onderzoeksgebied.
Een grafveld uit de midden- en late ijzertijd
Een volgende gebruiksfase wordt gerepresenteerd door een crematiegrafveld uit de midden- en
late ijzertijd ten westen van de Diedenweg. In het grafveld zijn eenvoudige brandrestengraven
aangetroffen, waarin per graf resten van zowel de brandstapel als botresten van de gecremeerde
dode in één kuil zijn bijgezet. In de meeste graven was daarnaast een bijgift in de vorm van een
(al dan niet op de brandstapel meeverbrande) aardewerken pot meegegeven. Mogelijk is hierin
een maaltijd aan de dode meegegeven. De gecremeerde doden zijn bijgezet in een kleinschalig

403

Meurkens, 2014; Van Hoof & Meurkens, 2008.
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grafveld, waarbij de graven op een vrij grote afstand van elkaar liggen. Slechts enkele graven zijn
meer geclusterd. De aangetroffen graven waren niet voorzien van een archeologisch herkenbare
randstructuur, zoals een kringgreppel. De enige randstructuur die is aangetroffen betreft een
afgerond rechthoekige tot ovale kringgreppel. Hierbinnen ontbreekt echter een bijzeting. De
bijzetting binnen dit grafmonument is waarschijnlijk op een hoger niveau, in een grafheuvel,
ingegraven geweest en is later in het opgebrachte en geploegde plaggendek opgenomen.
Onderzoek naar de crematieresten heeft uitgewezen dat in de graven in ieder geval de resten van
vijf volwassen personen en twee kinderen zijn bijgezet. Van de volwassenen kon in twee gevallen
het geslacht worden bepaald: een man en een vrouw.
Het onderzoek naar houtskool in brandstapelresten in de graven heeft aangetoond dat in alle
gevallen eikenhout is gebruikt op de brandstapel. Daarnaast is incidenteel gebruik gemaakt van
els en es. Opvallend is de aanwezigheid van houtskool van hulst in drie van de zeven onderzochte
graven. Voor deze houtsoort is mogelijk gekozen vanwege het feit dat hulst knettert en een flinke
rook veroorzaakt bij verbranding en om die redenen mogelijk een specifieke rol in het grafritueel
heeft gespeeld. Dat in de ijzertijd specifieke houtsoorten een bijzondere konden spelen in het
grafritueel valt af te leiden uit de passage van Tacitus in de Germania over de wijze van cremeren
door de Germanen. Hij beschrijft dat begrafenissen geen opsmuk hebben en dat de lichamen van
vooraanstaande mannen met bepaalde houtsoorten werden verbrand. 404
Graven uit de midden- en late ijzertijd zijn in de wijde omgeving van de gemeente Ede, vooral
in het gebied van de Gelderse Vallei, betrekkelijk zeldzaam. 405 Andere crematiegraven uit Ede
dateren voornamelijk uit de periode midden-bronstijd tot en met vroege ijzertijd 406 en uit de laatRomeinse tijd (derde/vierde eeuw). 407 Dit is overigens een verschijnsel dat zich in grote delen van
Nederland voordoet. In de omgeving van Ede zijn vrijwel uitsluitend losse grafvondsten bekend.
Tijdens de opgraving in Bennekom-Streekziekenhuis, op een afstand van ruim een kilometer
ten zuidoosten van het onderzoeksgebied, is een crematiegraf uit de late ijzertijd of de vroegRomeinse tijd gevonden (50 voor Chr. – 80 na Chr.). Dit graf dateert uit een iets latere tijd dan
de graven in Park Reehorst. Daarnaast is in hetzelfde onderzoeksgebied een fragment van een
vermoedelijke kringgreppel gevonden. 408 Ten zuiden van het Streekziekenhuis in Bennekom is in
het verleden eveneens een crematiegraf uit de midden- of late ijzertijd gevonden. 409 Ten noorden
van het Streekziekenhuis zijn daarnaast bij de verbreding van de A12 eveneens verschillende
crematiegraven aangetroffen waarvan een deel dateert uit de midden- en late ijzertijd en dus
vrijwel gelijktijdig moeten zijn aangelegd met de graven in Park Reehorst. 410 In WageningenMouterijnoort is recentelijk een crematiegraf uit de late ijzertijd gevonden. Dit graf was sterk
verstoord en vrijwel geheel opgenomen in de bovenliggende akkerlaag. In tegenstelling tot de
graven in Park Reehorst betrof het waarschijnlijk een crematiegraf waarbij de verbrande botresten
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Van Hal, 2011: 100.
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Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015: 40.
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Verlinde & Hulst, 2010.
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Taayke et al., 2012: 250 e.v.; Ter Wal & Witte, 2013.
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De Leeuwe et al., 2008: 63.
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Flamman, 2018: 2155 ± 27 BP / 356-100 voor Chr.; 2150 ± 30 BP / 356-61 voor Chr.
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zorgvuldig zijn gesorteerd uit de resten van de brandstapel (een zogenaamd knochenlager). Uit
analyse van de crematieresten blijkt dat in het graf een kind van ongeveer vijf jaar oud is bijgezet.
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor bijgiften. 411
Om de graven in Park Reehorst te kunnen vergelijken moet dus verder buiten Ede worden
gekeken. Als de graven in Ede bijvoorbeeld met de grafvelden uit Zuid-Nederland worden
vergeleken, dan valt vooral het verschil in graftype op. In Zuid-Nederland zijn graven van het
type C, de brandrestengraven in de minderheid, terwijl deze in Ede juist de overhand hebben. 412
Ook bijzetting van de crematieresten in een urn is in de midden- of late ijzertijd op de zuidelijke
zandgronden niet gebruikelijk. Qua graftype sluiten de graven in Ede het beste aan op de
bekende grafvelden in Oost-Nederland. 413 Het algemene beeld dat deze grafvelden opleveren
is dat begraving plaatsvindt in kleine, veelal in de midden- of late ijzertijd op een nieuwe locatie
aangelegde grafvelden. Waarschijnlijk gaat het om kortstondig gebruikte familie- of erfgebonden
grafveldjes. Daarnaast komen regelmatig geïsoleerde graven voor. Dit in tegenstelling tot de
voorgaande urnenvelden periode, waarin grote, langdurig gebruikte urnenvelden door een grote
gemeenschap werden gebruikt. Van der Velde ziet deze verandering als een verschuiving van
een collectieve claim op het bewoningslandschap naar een meer individuele invulling daarvan. 414
Mogelijk horen de kleine grafvelden bij één erf en is er dus sprake van een familie grafveld.
Het overheersende graftype is het brandrestengraf, in mindere mate vinden bijzettingen plaatsen
in de vorm van een Knochenlager, urngraf of Brandschüttingsgrab. De hoeveelheid crematieresten
in de graven is over het algemeen zeer klein. Dit lijkt er op te duiden dat het ritueel rondom
de verbranding en de daaropvolgende begraving van brandstapelresten belangrijker was dan
het afzonderlijk verzamelen en bijzetten van de verbrande botresten. De weinige in de grafkuil
aanwezige botten kunnen mogelijk worden gezien als pars pro toto. 415 Graven bevatten de resten
van zowel jonge kinderen, jongvolwassenen als volwassenen. Daar waar het mogelijk was om
het geslacht van de overledene vast te stellen lijkt even vaak sprake te zijn van mannen als
van vrouwen. Alle familieleden kregen dus een plaats in hetzelfde grafveld. Het grafveld in Park
Reehorst sluit aan bij dit algemene beeld.
Op basis van de datering van de graven en de huizen kan het grafveld horen bij huis 62, 74 en
88 (figuur 12.1). De overige huizen dateren na de gebruiksfase van het grafveld. Of de bewoners
van de genoemde huizen daadwerkelijk in het grafveld zijn bijgezet kan niet worden aangetoond.
Duidelijk is wel dat het grafveld dat hoort bij de bloeifase van de nederzetting in de gevorderde late
ijzertijd niet is gevonden. Dit grafveld lag waarschijnlijk in de directe omgeving van Park Reehorst.
Nederzetting uit de late ijzertijd
Op een afstand van ongeveer 100 m ten westen van het grafveld zijn de resten van een uitgestrekt
nederzettingsterrein uit de late ijzertijd gevonden. Verspreid over een gebied van 130 x 120 m zijn
411

Hermsen, 2014: 33.
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Vergelijk Van Beek, 2006; Van Beek, 2009 en Norde, 2018.
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Figuur 12.1. Gekalibreerde

14

C-dateringen van de graven en huizen uit de ijzertijd.

delen van achttien hoofdgebouwen en ruim 50 bijgebouwen in kaart gebracht. Zowel de noordelijke
als de oostelijke grens van de nederzetting kan op basis van spoor- en vondstloze zones binnen
het opgegraven areaal worden begrensd, terwijl het duidelijk is dat de sporen zich langs de
zuidelijke en westelijke grens tot buiten het onderzoeksgebied uitstrekken.
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Eén van de hoofddoelen van het onderzoek was het verkrijgen van zoveel mogelijk
absolute dateringen van de verschillende hoofdgebouwen. Dit is uiteindelijk gelukt voor elf
gebouwplattegronden. Het twaalfde gebouw is gedateerd aan de hand van het aardewerk afkomstig
uit sporen die aan het gebouw zijn toegeschreven. De overige gebouwen kunnen op basis van
hun (lokale) typologische datering en de algemene datering van de nederzetting globaal in de late
ijzertijd worden gedateerd. Een meer nauwkeurige datering is voor deze gebouwen niet mogelijk.
Door de resultaten uit de

14

C-analyse te combineren met de datering van het aardewerk uit de

plattegronden wordt een goed beeld verkregen van de bestaansduur van de nederzetting (figuur
12.2) Hoewel een deel van de

14

C-dateringen nog binnen de midden-ijzertijd valt, kan op basis van

het ontbreken van aardewerk dat eenduidig in deze periode gedateerd kan worden aannemelijk
worden gemaakt dat de eerste bewoners ergens in de loop van de late ijzertijd in Park Reehorst
moeten zijn neergestreken (zie §8.1.3). De vroegste bewoningsfase van de nederzetting valt
op basis van een combinatie van de

14

C-datering en het aardewerk in de door Van de Broeke

onderscheiden Oss fase J, wat overeenkomt met de periode tussen 225/200-150/125 voor Chr. 416
De bloeitijd van de nederzetting lijkt vervolgens te liggen in Oss fase K (150/125-50/25 voor Chr;
veruit het merendeel van het aardewerk complex kan aan deze periode worden toegewezen.
De resultaten van de

14

C-dateringen lopen door tot 50 na Chr. (in figuur 12.2 in lichtgrijs), wat

zou betekenen dat de nederzetting heeft bestaan tot in de vroeg-Romeinse tijd. Vondsten die
eenduidig aan de Romeinse tijd kunnen worden toegeschreven lijken echter in het vondstcomplex
te ontbreken. Het is dus aannemelijk dat de bewoning van de nederzetting vóór het begin van de
Romeinse tijd wordt beëindigd.
Op basis van de gecombineerde dateringen die in tabel 12.2 zijn weergegeven vertegenwoordigen
huis structuur 62 en 88 de vroegste fase van de nederzetting. Structuur 62 wordt gedateerd tussen
225 en 150 voor Chr., terwijl de datering van structuur 88 doorloopt tot 125 voor Chr. De jongste
huizen dateren tussen 125 en 25 voor Chr. Hiermee wordt duidelijk dat de nederzetting grofweg
tussen 225 voor Chr. tot het begin van de jaartelling bewoond is geweest. In deze periode zijn
in totaal achttien huizen bewoond geweest. Een deel van deze huizen zal gelijktijdig bewoond
zijn geweest. Hoeveel huizen gelijktijdig hebben bestaan is lastig te bepalen, aangezien er geen
eenduidig beeld bestaat van de levensduur van de huizen in de late prehistorie.
De levensduur van huizen is van veel factoren afhankelijk, waaronder de gebruikte houtsoort, de
vochtigheidsgraad van de bodem, porositeit of dichtheid van de bodem en de diameter van de
gebruikte stijlen. 417 Daarnaast zal ook het onderhoud dat aan een huis wordt uitgevoerd een grote
rol hebben gespeeld bij (het verlengen van) de levensduur. Dat de bewoners in Park Reehorst hun
best hebben gedaan om de duurzaamheid van de huizen te verhogen wordt aangetoond door de
reparaties die in de meeste huisplattegronden zichtbaar zijn. De schattingen over de levensduur
van huizen waarvan de constructie wordt gevormd door ingegraven palen lopen uiteen van 20
tot wel 50 of 60 jaar. 418 Aan deze schattingen ligt echter weinig wetenschappelijk onderzoek ten

416

Van den Broeke, 2012: 34.

417

Zimmerman, 2006: 303.

418

Zimmerman, 2006: 293.

302

RAAP-RAPPORT 3379 - versie 23 juli 2019
Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven
uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3).

62
88
72
74
70
5
71
15
63
10
89
61
37
51
91
92
97
99

datering in jaren t.o.v. Chr
-225
-200

-175

-150

-125

-100

-75

-50

-25

0

25

50

Figuur 12.2. Datering van de
hoofdgebouwen op basis van de
gekalibreerde 14C-resultaten en de
datering van het aardewerk.

structuurnummer
303

RAAP-RAPPORT 3379 - versie 23 juli 2019
Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven
uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3).

grondslag. Studie naar huizen uit de ijzertijd in Denemarken gaat hier wel dieper op in. 419 Om
de levensduur van de Deense huizen te bepalen is gekeken naar de diameter van het gebruikte
bouwhout, waarbij wordt uitgegaan van een levensduur van 15 tot 25 jaar per diameter van 5,1
cm, afhankelijk van de bodemkundige omstandigheden. Huizen uit de Late pre-Roman Iron Age
(overeenkomstig met de late ijzertijd in Nederland) hadden over het algemeen paalkuilen met een
diameter tussen 40 en 80 cm en een paalkern met een diameter van 15 tot 25 cm. Uitgaande van
bovengenoemde gegevens voor de levensduur van het hout kunnen de huizen in Denemarken tot
maximaal 50 jaar hebben bestaan. 420 Onderzoek dat in Engeland is uitgevoerd, waarbij monsters
van verschillende houtsoorten in verschillende klimaatzones zijn ingegraven, komt tot andere
resultaten. Monsters van eik, met een diameter van 5 cm, bleken daar een levensduur van
maximaal 10 jaar te hebben. 421 Fokke Gerritsen benadert de levensduur meer vanuit een sociaal
perspectief, waarbij hij ervan uitgaat dat de levensduur van een huis meer verband houdt met de
duur van een huishouden. Het huishouden wordt gevormd bij het huwelijk of de geboorte van het
eerste kind en duurt voort tot het overlijden van de bewoners. 422 Hij gaat uit van een levensduur
van een huis van 20 jaar of iets langer. Alles bij elkaar is het duidelijk dat de meningen over de
levensduur van een huis sterk uiteenlopen. Feitelijk zijn er te weinig betrouwbare gegevens
beschikbaar om daadwerkelijk iets te kunnen zeggen over de levensduur van de huizen.
Als we uitgaan van de door Gerritsen gesuggereerde levensduur van 20 of 25 jaar kunnen in
Park Reehorst twee tot drie huizen gelijktijdig hebben bestaan. Dit komt overeen met het door
Taayke et al. voor De Vallei Oost gesuggereerde aantal gelijktijdig bewoonde erven (uitgaande
van een bewoningsduur van 30 jaar). 423 In Park Reehorst zijn in diverse paalkuilen restanten
van de paalkern waargenomen. Gaan we uit van de Deense theorie dan moeten wij kijken naar
de beschikbare gegevens over het gebruikt bouwhout. De waarnomen paalkernen hebben een
diameter tussen 18 en 25 cm. Dit komt globaal overeenkom met de waarnemingen in de Deense
huizen uit de late ijzertijd. Indien de uitgangspunten over de levensduur van het bouwhout correct
zijn en ook kunnen worden toegepast op de Nederlandse situatie, zouden bij een doorlooptijd
van de nederzetting in Park Reehorst van 200 jaar vier tot vijf huizen gelijktijdig kunnen hebben
bestaan. De werkelijkheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden en zal in de loop van de
bestaanduur van de nederzetting ook zeker gevarieerd hebben.
Opvallend in Ede is de variatie aan bouwtechnieken die in de huizen zijn toegepast. De gebouwen
hebben, zoals in §7.4.1 betoogd en ook al door Scholte Lubberink beschreven, 424 kenmerken
van huizenbouwtradities uit verschillende delen van het land. De huizen vertonen verwantschap
met zowel gebouwtypes die op de Noordoostnederlandse zandgronden worden aangetroffen
als met gebouwtypes in Zuid-Nederland. Aan de hand van de bouwkundige kenmerken zijn de
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gebouwplattegronden in Park Reehorst onderverdeeld in zes lokale types (waarbij een zevende
type is gereserveerd voor slecht geconserveerde, ondetermineerbare plattegronden).
Gebouwen van het type C hebben de meeste overeenkomsten met gebouwen van het ZuidNederlandse type Oss-Ussen 4 of Haps, terwijl gebouwen van het type B meer aansluiten bij de
huizen van het type Dalen, zoals door Waterbolk onderscheiden in Noord- en Oost-Nederland.
Gebouwtype D vertoont dan weer kenmerken van zowel het Noord-Nederlandse type Colmschate
als het Zuid-Nederlandse type Oss-Ussen 5. Op basis van de buitenstijlen, die in de wand zijn
opgenomen, kan dit type wellicht worden gezien als de evolutie van het type B, hetgeen lijkt te
worden ondersteund door de beschikbare

14

C-dateringen. Het type A, bekend onder de naam

Maanen, met zijn kenmerkende twee- en vierbeukige opbouw, betreft volgens de auteurs van
het overzichtwerk ‘Ede vol Erven’ een regionaal subtype, al wordt deze plattegrond in een
groter gebied aangetroffen, bijvoorbeeld in de provincie Utrecht of rondom Deventer, maar ook
verder naar het oosten zijn bijvoorbeeld in Noordrijn-Westfalen vergelijkbare plattegronden
aangetroffen. 425 De huizen in Ede lijken hiermee een geheel eigen ontwikkeling door te maken,
waarbij de huizenbouwtraditie wordt beïnvloed vanuit verschillende delen van het land.
Als wordt gekeken naar de datering van de afzondelijke huizen wordt duidelijk dat, van welke
levensduur van de huizen we ook uitgaan, verschillende gebouwtypes naast elkaar hebben
bestaan. Huizen van het lokale type A en B (overeenkomstig met het type Maanen en Dalen),
maar ook het type C en E, blijken hierbij gelijktijdig bewoond te zijn geweest (figuur 12.3). De door
Taayke et al. gesuggereerde chronologische opeenvolging van de types Dalen en Maanen blijkt in
ieder geval in Park Reehorst niet op te gaan. 426 Ook maken de verschillende absolute dateringen
dat de door Taayke et al. gesuggereerde datering voor het type Maanen van 250-150 voor Chr.
langer doorloopt. 427
In alle gevallen kunnen de huizen worden geïnterpreteerd als woonstalhuizen, waarin mens en
vee onder één dak woonden. De prominente ingangspartij vormde de grens tussen het woon- en
stalgedeelte. Tussen de onderlinge huizen zijn grote verschillen zichtbaar in de afmetingen. Het
oppervlak van de huizen varieert bij de compleet blootgelegde huizen van 69 m2 (structuur 10)
tot 141 m2 (huis 15). Gezien de vrijwel gelijktijdige datering van deze beide huizen is het duidelijk
dat aan de verschillen in afmetingen geen chronologische betekenis kan worden toegekend. In
de ongeveer 200 jaar dat de nederzetting heeft bestaan zijn geen veranderingen zichtbaar in de
afmetingen. Het is dan ook onduidelijk of de hoeveelheid vee dat werd gehouden in de loop van
de tijd veranderde. De associatie met stalvee wordt, naast de staldelen die zichtbaar zijn binnen
de gebouwplattegronden, versterkt door de aangetroffen bies- en grasresten in een botanisch
monster uit één van de paalkuilen van een ijzertijd huis. De bies- en grasresten kunnen of als
onderdeel van het veevoer, of als stalstrooisel kunnen worden geïnterpreteerd. Dat landbouw
een belangrijk onderdeel van het bestaan vormde wordt aangetoond door de ruim 50 spiekers
die verspreid over het nederzettingsterrein zijn aangetroffen, al zullen lang niet alle vierkante
425
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Figuur 12.3. Overzicht van de verschillende lokale gebouwtypen in Park Reehorst, inclusief ongekalibreede
14
C-dateringen.

gebouwtjes ook daadwerkelijk als spieker hebben gefunctioneerd. De spiekers liggen gedeeltelijk
op de verschillende erven, maar ook ver daarbuiten. Op basis van de oriëntatie van de huizen
en de spiekers waren op de erven gemiddeld twee spiekers gelijk met het huis in gebruik zijn
geweest. Opvallend is nog nog de sterke clustering van spiekers in het zuidoostelijke deel van de
nederzetting. Deze spiekers kunnen op basis van hun oriëntatie niet aan specieke erven worden
gekoppeld. Wellicht zijn deze spiekers langs de randen van de akkers geplaatst geweest en is er
geen directe relatie met een erf te leggen. Over de verdere bestaanswijze van de bewonerskunnen
als gevolg van het gebrek aan geschikte botanische monsters en dierlijk botmateriaal geen
uitspraken worden gedaan.
De verschillende hekwerken, op basis waarvan afzonderlijke percelen kunnen worden
onderscheiden, vormen een opvallend element. Een mooi voorbeeld hiervan is het hek rondom het
erf van huis 88/89. Dit hek eindigt ter hoogte van de ingang van huis 88. Het precieze verloop van
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dit hek in het oostelijke deel van het erf wordt als gevolg van de oversnijding van huis structuur 15
niet duidelijk. Langs de noordelijke grens van het erf is een serie spiekers gebouwd met dezelfde
oriëntatie als het hek. In de noordoostelijke hoek vormt een vrij brede ingang de toegang tot het
erf. Ter hoogte van de hoek van de westelijk gelegen spieker begin een tweede, korter hek aan
de binnenzijde van het erf. Het lijkt er op dat hiermee een vaste route over het erf is gecreëerd
richting de ingang van het huis. Het voorkomen van hekken rondom individuele erven is onderdeel
van de ontwikkeling die de bewoning in Noord Europa doormaakt vanaf de midden-ijzertijd, waarbij
bewoning verandert van zwervende erven naar meer geclusterde nederzettingen, waarin meerdere
gelijktijdig bewoonde huizen hebben bestaan. 428 Blijkbaar hadden de bewoners, toen men dichter
in de buurt van de buren kwam te wonen, meer behoefte om het eigen bezit af te bakenen. Het
afbakenen van eigendom past tegelijkertijd goed in het beeld dat ook het grafveld toont van een
maatschappelijke verschuiving van de collectieve gemeenschap naar het meer individuele gezin.
Het nederzettingsterrein in Park Reehorst lijkt een mooi voorbeeld te vormen van meer plaatsvaste
erven die als gevolg van deze ontwikkeling ontstaan. Dat de bewoning aan deze erven gebonden
was, wordt goed geïllustreerd door de verspreidingskaart van het handgevormde aardewerk uit de
late ijzertijd (figuur 8.19) Afgezien van een enkele losse vondst zijn buiten de huizen in het centrale
deel van de nederzetting nauwelijks vondsten gedaan. Het verspeidingsbeeld van het aardewerk
laat tevens zien dat afval blijkbaar niet ver buiten het erf terecht kwam.
Sporen uit de vroege middeleeuwen
Nadat de erven aan het einde van de late ijzertijd, vermoedelijk rond het begin van onze jaartelling,
zijn verlaten, duurt het tot aan de Karolingische tijd voor er weer menselijke activiteiten zichtbaar
zijn. Aan de tussenliggende periode kunnen geen sporen of vondsten worden toegewezen.
Ook geven de

14

C-dateringen geen aanwijzingen voor menselijke activiteiten. Aan de vroege

middeleeuwen kunnen een tweebeukige schuur en de resten van een opgeruimde haardkuil
worden toegeschreven. Beide fenomenen dateren uit de Karolingische tijd en horen mogelijk
bij een erf dat ten noordwesten van het onderzoeksgebied lag. Gezien het aantal vondsten, dat
richting de noordwestelijke grens van het onderzoeksgebied toeneemt, bevindt dit erf zich op korte
afstand van de nu aangetroffen sporen.
Erven uit de volle en late middeleeuwen
Aan het eind van de vroege middeleeuwen worden langs de Diedenweg twee erven gesticht die
tot in de volle middeleeuwen bleven bestaan. Op grond van de datering van het aardewerk dateert
de vroegste bewoning op de erven uit de tiende eeuw en worden de erven voor de twaalfde eeuw
weer verlaten. Op beide erven zijn de resten van een grote, bootvormige boerderij opgetekend die
tot twee keer toe op vrijwel dezelfde plaats is herbouwd. Het huis op erf 2 is eenmalig op vrijwel
dezelfde plaats herbouwd en schoof daarna enkele meters op naar het noorden.
Gelijktijdig met de vroegste fase van deze huizen is in het centrale deel van het onderzoeksgebied
een derde erf gesticht. Bijzonder is dat dit erf is georiënteerd op een karrenspoor dat de
Diedenweg in het oosten en de Oude Kerkweg in het westen met elkaar verbond. Op basis van
een

428

14

C-datering uit een waterkuil op het erf en vroege kogelpotbaksels uit sporen van het gebouw

Webley, 2003: 26-37.
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wordt duidelijk dat dit huis in de tiende eeuw bewoond moet zijn geweest. Het gebouw wijkt qua
opbouw duidelijk af van de huizen langs de Diedenweg en is ook aanzienlijk korter bewoond
geweest. De kernconstructie is, evenals bij de andere, gelijktijdige huizen, opgebouwd uit zware
gebintparen. Bij deze boerderij zijn de gebintpalen echter in vrijwel rechte lijnen neergezet in
plaats van in de gebogen lijnen, die zorgen voor de karakteristieke bootvorm van de huizen in de
vroege- en volle middeleeuwen. Doordat de wandpalen wel in een licht gebogen lijn zijn geplaatst,
heeft het gebouw toch een zwakke bootvorm. Verder zijn in de lange wanden vrij dicht op elkaar
staande wandpalen toegepast en zware ingangspartijen zichtbaar. De opbouw van de plattegrond
is afwijkend van de gangbare gebouwen in de volle middeleeuwen, maar kent een vrijwel exacte
parallel in Oud-Leusden. 429 Dit gebouw wordt overigens twee eeuwen later gedateerd.
In de opeenvolgende plattegronden op erf 1 is de ontwikkeling zichtbaar van een Gasselte
A-type plattegrond naar een eenvoudige Gasselte B-type plattegrond naar een Gasselte B-type
plattegrond met aan de noordzijde een uitkubbing en aan de westzijde een uitbouw. Deze uitbouw
kan mogelijk worden gezien als een soort opkamer, maar kan ook zijn gebruikt als opslagruimte.
Het type Gasselte B wordt aangetroffen in een groot gedeelte van Noord- en Oost-Nederland en
in het aangrenzende Nedersaksen en Westfalen (type Warendorf) 430 en wordt over het algemeen
gedateerd in de elfde tot veertiende eeuw. In Park Reehorst lijkt de overgang van Gasselte A naar
Gasselte B rond het begin van de elfde eeuw te liggen. Ook in de directe omgeving van Ede zijn
de gebouwen van het type Gasselte B geen onbekend verschijnsel, al zijn er nog maar weinig
exemplaren compleet opgegraven. Zo zijn in Wageningen (Mouterijnoort) de resten van een lange
wand van een boerderij gevonden die worden toegeschreven een het type Gasselte B. 431 Ook
in Bennekom zijn in het onderzoeksgebied Spinakker delen van een vergelijkbare plattegrond
aangetoond. 432 Bij een opgraving in Lunteren-Van den Hamlaan maken de opgravers eveneens
melding van de resten van een Gasselte B-plattegrond. 433 In de wijdere omgeving van Ede zijn
wel verschillende vergelijkbare plattegronden compleet blootgelegd, onder andere in BarneveldHarselaar Zuid, 434 Harskamp-Smachtenburg, 435 Putten-Husselerveld 436 en Ermelo (Horst-Noord 437 en
-Oude Arnhemse Karweg. 438
De huizen op erf 2 zijn, hoewel gelijktijdig bewoond, van een andere opbouw dan de huizen
op erf 1. Vooral het vroegste huis uit het begin van de elfde eeuw toont gelijkenissen met
gebouwplattegronden die we kennen uit Zuid-Nederland. Het lijkt er dus op dat niet alleen
de huizenbouwtraditie in de ijzertijd, maar ook die uit de middeleeuwen vanuit verschillende
windstreken werd beïnvloed.
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Op de middeleeuwse erven stonden naast de grote woonstalboerderijen verschillende schuren
en roedenbergen. Diverse waterputten zorgden voor vers drinkwater. De schuren op erf 1 zijn
bootvormig en alleen op basis van de geringere breedte (6,2 tot 6,2 m tegenover de huizen met
een breedte van 9,5 tot 9,8 m), het ontbreken van uitkubbingen en de associatie met de huizen
op hetzelfde erf als schuur te classificeren. De bootvormige schuur op erf 1 is overigens, net als
het hoofdgebouw, ook een keer geheel op dezelfde plaats opnieuw opgebouwd. Opvallend is de
plaatsing van de schuur ten opzichte van de hoofdgebouwen. De schuren uit beide bouwfases
zijn schuin in het verlengde van het huis gebouwd en hebben dus een sterk afwijkende oriëntatie.
Over het algemeen wordt een afwijkende oriëntatie gezien als een aanwijzing dat twee gebouwen
niet gelijktijdig hebben gefunctioneerd, maar in het geval van erf 1 deze gelijktijdigheid wel
aannemelijk op basis van de associatie van de gebouwen met hetzelfde erf en overeenkomstig
vondstmateriaal. Qua opbouw doet erf 1 sterk denken aan recent opgegraven erven in HarskampSmachtenburg en Barneveld-Harselaar-Zuid. 439 Op beide vindplaatsen is een erf opgegraven
waarop twee bootvormige schuren schuin in het verlengde van het hoofdgebouw waren geplaatst.
De schuren op erf 1 hebben ale enige een bootvormige plattegrond. De schuren op de overige
erven in Park Reehorst zijn rechthoekig en met afmetingen van 10 x 3,7 m aanzienlijk kleiner.
De overige middeleeuwse bijgebouwen zijn vijf- en zespalige roedenbergen. Roedenbergen
komen voor het eerst voor in de vijfde eeuw en vormen zeker in de volle middeleeuwen een vast
element op het erf. Het gaat hierbij om veelhoekige configuraties van palen, waarlangs een dak
naar behoefte omhoog getakeld kon worden boven opgeslagen hooi of graan. 440 Plattegronden
van vijf- en zespalige roedenbergen zijn op de Veluwe opgetekend in vroeg- en volmiddeleeuwse
nederzettingen te Putten-Husselerveld, 441 Zeumeren-Recreatieplas Zeumeren 442 en te EdeUitvindersbuurt. 443 Hun diameter varieerde in die vindplaatsen van circa 3,5 tot 8,5 m.
De middeleeuwse huizen worden, evenals de huizen uit de ijzertijd, geïnterpreteerd als
woonstalhuizen waarin mens en vee onder één dak woonden. Hoe het vee precies gestald was,
is in Park Reehorst, maar ook daarbuiten, lastig aan te tonen; bij huizen van het type Gasselte
B zijn tot nu toe nog geen stalboxen aangetoond. 444 Recentelijk heeft Waterbolk geopperd dat
de uitkubbingen, die bij dit type huis over het algemeen een breedte hebben van minimaal 1,7
m, voldoende ruimte moeten hebben geboden om vee te stallen. In Park Reehorst hebben de
uitkubbingen een breedte tussen 1,6 m (huis 2) en 2,2 m (huis 3). Of de uitkubbing van huis 2
breed genoeg was om vee te stallen, is niet zeker. In huis 3 is dat zeker het geval. Omdat in
de zandige ondergrond van Ede geen botresten bewaard zijn gebleven, kunnen helaas geen
uitspraken worden gedaan over het soort vee dat werd gehouden. Hetzelfde geldt voor de
landbouwgewassen. Omdat de conserveringstoestand van botanische resten zeer slecht was, kan
er weinig gezegd worden over de verdere bestaansbasis van de erven. De dominantie van rogge
wijst in ieder geval op de vooraanstaande rol die dit gewas gedurende de middeleeuwen op de
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pleistocene zandgronden van Nederland speelde. De twee andere aangetroffen cultuurgewassen,
broodtarwe en vlas, zullen waarschijnlijk niet lokaal zijn verbouwd. Broodtarwe en vlas verlangen
hoogwaardige, mineraalrijke gronden, die schaars zijn in de omgeving van Ede. Mogelijk werden
deze gewassen in het nabijgelegen dal van de Rijn verbouwd.
Het beeld dat de middeleeuwse erven ons tonen, getuigt van een langdurige bewoning waarbij de
gebouwen herhaaldelijk op (vrijwel) dezelfde plaats werden herbouwd. De beide erven die langs
de Diedenweg zijn opgegraven lijken deel uit te maken van een langgerekt bewoningslint langs
de Diedenweg, een doorgaande weg die mogelijk terug gaat tot in de late prehistorie. Over de
precieze vorm van dit lint zijn we nog slecht ingelicht; van gelijktijdige bewoning zijn tot nu toe
alleen een afstand van zo’n 400 m naar het noorden langs dezelfde Diedenweg, de resten van
een gelijktijdig erf gevonden. 445 Als de erven langs de Diedenweg en in het centrale deel van het
onderzoeksgebied rond uiterlijk het begin van de twaalfde eeuw verlaten worden, verplaatst de
bewoning zich naar het westen. Op basis van het historisch-geografisch onderzoek wordt vermoed
dat de daar opgegraven resten de voorloper vormen van de historische boerderij Het Raetsgoed.
Het land waarop de erven zijn opgegraven hoorde in ieder geval al in 1553 bij de bezittingen van
het Raetsgoed. Deze boerderij was mogelijk uit het grondbezit van de abdij van Elten of uit het
eigen bezit van de adellijke familie Van Lienden afkomstig. Indien dit klopt, is de bewoning in de
loop van twaalfde eeuw verschoven van de Diedenweg naar de Maanderbrink, ter hoogte van de
Oude Kerkweg. Hier bevindt zich nu nog het historische erf Raetsgoed. Belangrijk hierbij is de
constatering dat de zone direct ten oosten van de Oude Kerkweg met een middeleeuwse akkerlaag
en verschillende roedenbergen de oostelijke rand vormen van een kleinschalige bouwlandkamp,
waarvan ook perceel D 484 (behorend tot het Raetsgoed) deel van kan hebben uitgemaakt.
De bewoning verplaatst zich dus naar een lager deel van het landschap. In zowel de oude als de
nieuwe situatie was de bewoning gericht op een belangrijke doorgaande weg, respectievelijk de
Diedenweg en de Oude Kerkweg. Soortgelijke verplaatsingen zijn uit archeologisch/historischgeografisch onderzoek ook bekend uit Ermelo-Horst 446 in het noorden van de Gelderse Vallei en uit
Brabant, zoals in Nistelrode 447 en Someren. 448 Ook in Harskamp-Smachtenburg lijkt zich eenzelfde
ontwikkeling af te spelen, maar van deze opgraving zijn de meest recente gegevens nog niet
uitgewerkt.
Nadat de bewoning zich in de late middeleeuwen verplaatste naar de Oude Kerkweg, wordt het
onderzoeksgebied vermoedelijk langzaam maar zeker in gebruik genomen als gemeenschappelijk
akkergebied en wordt het oorspronkelijke oppervlak door eeuwenlange plaggenbemesting
afgedekt door een plaggendek. De dikte van dit plaggendek varieert van nog geen halve meter
langs de Sportlaan tot ruim een meter direct ten oosten van de Oude Kerkweg. De datering van de
start van de plaggenbemesting is moeilijk vast te stellen, maar ligt waarschijnlijk pas (ver) in de
nieuwe tijd.
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Sporen uit de Tweede Wereldoorlog
De enige tastbare sporen uit de periode na de middeleeuwse bewoning betreffen enkele
loopgraven ten westen van de Diedenweg en een kleine stelling voor een granaatwerper direct
ten zuiden van de Sportlaan uit de Tweede Wereldoorlog. Op grond van de afwezigheid van deze
sporen op luchtfoto’s uit het najaar van 1944 en de aanwezigheid op een foto uit het voorjaar van
1945 kan worden gesteld dat de loopgraven zijn aangelegd in de winter van 1944/45. Aangezien in
de sporen vrijwel geen vondsten zijn gedaan, zijn zowel de loopgraven als de stelling vermoedelijk
nooit actief gebruikt bij gevechtshandelingen.
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13 Beantwoording van de vraagstelling
In het Programma van Eisen zijn voor het onderzoek onderzoeksthema’s en vragen verwoord.
Daarnaast zijn in het evaluatierapport, op basis van de daadwerkelijk behaalde resultaten, enkele
aanvullende vragen toegevoegd. In het onderstaande zullen deze vragen op basis van de in de
voorgaande hoofdstukken behandelde resultaten worden beantwoord. Daar waar duidelijk sprake
is van vragen die op elkaar aansluiten, zullen deze ten behoeve van de leesbaarheid van de tekst
worden gebundeld en in één lopende tekst worden beantwoord. Hierbij ontstaat zoveel mogelijk
een thematisch verhaal, waarbij herhalingen van tekstgedeeltes wordt voorkomen.

Landschap
1.

Wat is de bodemopbouw in het onderzoeksgebied? (Na het uitvoeren van de laatste fase: wat

3.

Wat kan er gezegd worden over de landschappelijke ontwikkeling van het plangebied?

is de bodemopbouw en microreliëf in het gehele onderzoeksgebied?)
De bodemopbouw is in een groot deel van het onderzoeksgebied over het algemeen matig
intact. Dit speelt op verschillende niveaus, zowel in het plaggendek als in de ondergelegen
prehistorische akkerlaag en de oorspronkelijke, natuurlijke bodem. Over het algemeen
geldt dat de bodem in de westelijke helft van het onderzoeksgebied meer intact is dan
in de oostelijke helft. Dit verschil wordt veroorzaakt door het verschil in dikte van het
plaggendek. Als wordt gekeken naar het verloop van het maaiveld, het verloop van het
natuurlijke oppervlak en de dikte van het plaggendek valt op dat het natuurlijke oppervlak een
hoogteverloop kent van ruim een meter, terwijl het huidige maaiveld nauwelijks een verloop
kent. Dit verschil wordt veroorzaakt door de egalisatie van het maaiveld die is uitgevoerd bij
de ontwikkeling van de sportvelden. Bij de aanleg van de sportvelden is het plaggendek sterk
beschadigd geraakt. Op een diepte van 40 tot 50 cm is indertijd een waterdoorlatende laag
aangebracht, zodat de bovenste lagen van het plaggendek vrijwel overal verstoord zijn. Hoog
boven het sporenvlak schemert de C-horizont door en in de onderste laag van het plaggendek
en zijn eveneens veel brokken van de C-horizont zichtbaar.
Deze situatie is anders in het uiterste westelijke deel van het onderzoeksgebied, tegen de
Oude Kerkweg. Hier is een plaggendek met een dikte van ruim een meter waargenomen,
daarnaast is ter plaatse van oud bouwland een oudere akkerlaag uit de late middeleeuwen
aanwezig. Deze dateert uit het laatste kwart van de twaalfde eeuw.
In de westelijke helft is eveneens een akkerlaag uit de late prehistorie aanwezig, van waaruit
de prehistorische sporen zijn ingegraven. Op basis van de vondsten uit deze laag wordt
duidelijk dat het onderzoeksgebied vanaf het laat neolithicum als akker heeft gefungeerd.
In de oostelijke helft van het onderzoeksgebied is deze akkerlaag niet (meer) aanwezig.
Waarschijnlijk is tijdens de ontginning in de middeleeuwen de bodem behoorlijk diep
doorgespit, waardoor oudere lagen geheel in het plaggendek zijn opgenomen. Het natuurlijke
zand is zwak tot leemhoudend en matig fijn tot plaatselijk matig grof en bevat hier en daar wat
grind.
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2.

Vanaf welk moment en op welke wijze is het plaggendek gevormd? Is er een verschil in
ouderdom en ontwikkeling vast te stellen in de verschillende delen van het onderzoeksgebied?
Het spaarzame aardewerk dat in de basis van het plaggendek is gevonden, lijkt uit het
laatste kwart van de twaalfde of het begin van de dertiende eeuw te dateren. Dit komt globaal
overeen met het jongste aardewerk dat in de nederzettingssporen is aangetroffen. Het is dan
ook minder waarschijnlijk dat hiermee het begin van de toepassing van plaggenbemesting
gedateerd kan worden, aangezien dit voor de Veluwe een zeer vroege datering voor deze
bemestingswijze zou zijn. Spek dateert het ontstaan van de plaggenlandbouw op de Veluwe
namelijk in de tijdspanne van 1400 tot 1600 na Chr. 449 Eerder dateren de bewuste scherven
het begin van agrarische activiteiten, nadat de nederzetting verplaatst is. Van een plaggendek
was toen nog geen sprake. Aangezien er slechts incidenteel sprake was van een intact
plaggendek en bovendien in de verschillende plaggenlagen nauwelijks vondsten zijn gedaan,
is het niet mogelijk om de ontwikkeling van het plaggendek te dateren. De spaarzame
vondsten die zijn gedaan lijken te duiden op het ontstaan van het plaggendek in de tweede
helft van de nieuwe tijd. Vondsten uit de vroege nieuwe tijd (de zestiende of zeventiende
eeuw) ontbreken geheel in het vondstcomplex.

4.

Welke veranderingen traden in de loop van de tijd op in de vegetatie van het landschap en wat
was de rol van de mens hierbij?
Tijdens het onderzoek zijn op verschillende plaatsen pollenmonsters verzameld, maar uit de
waardering blijkt dat de conservering dusdanig slecht is, dat verdere analyse van de monsters
niet mogelijk is. Het is dan ook niet mogelijk om uitspraken te doen over de ontwikkeling van de
vegetatie.

5.

In hoeverre hebben landschappelijke omstandigheden een rol gespeeld bij de locatiekeuze? Is
er een duidelijke relatie tussen de ligging van de verschillende soorten archeologische sporen
en het landschap in het desbetreffende onderzoeksgebied (hoog-laag, nat-droog)?

6.

Hoe werd het landschap in de verschillende perioden gebruikt (waaronder beakkering en/of
weiden van vee)?
Hoewel de archeologische resten op het eerste gezicht verspreid over het gehele
onderzoeksgebied zijn aangetroffen, lijkt er in de verschillende archeologische perioden toch
duidelijk sprake te zijn geweest van specifieke locatie keuzefactoren. Zo is het opvallend dat
vrijwel nergens sporen uit verschillende archeologische perioden zijn aangetroffen.
In de ijzertijd bestond duidelijk een voorkeur voor land dat lager op de dekzandrug was
gelegen. Zoals op figuur 5.1 en 6.1 is te zien, is de nederzetting uit de late ijzertijd gelegen
op het westelijke deel van de dekzandrug. Het hoogteverschil binnen het onderzoeksgebied
bedraagt maximaal één meter. Het gedeeltelijk gelijktijdige grafveld is overigens wel centraal
op de dekzandrug gelegen. Opvallend genoeg ontbreken waterputten geheel binnen de
nederzetting. Zoals vaker is geconstateerd bij nederzettingen uit de late ijzertijd in Ede
lagen deze waarschijnlijk geclusterd in een lager gelegen deel van het landschap. De
akkerlaag uit de late prehistorie is uitsluitend waargenomen in de westelijke helft van het

449

Spek, 2005, 965.
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onderzoeksgebied. Het is echter niet duidelijk of dit daadwerkelijk de locatievoorkeur voor
de akkergronden weerspiegelt of dat dit verschil wordt veroorzaakt door post-depositionele
processen. Zoals in hoofdstuk 5 duidelijk is gemaakt, is in het oostelijke deel van het
onderzoeksgebied namelijk vrijwel nergens sprake van een intacte bodemopbouw. Het kan
dus niet worden uitgesloten dat ook de oostelijke helft van het onderzoeksgebied in de late
prehistorie werd gebruikt als landbouwgrond.
De sporen uit de vroege en volle middeleeuwen bevinden zich centraal op het hoger gelegen
deel van de dekzandrug. Hierbij is niet duidelijk of juist deze hoger gelegen ligging van
het landschap een doorslaggevende factor in de locatiekeuze was, of juist de ligging langs
de Diedenweg, een doorgaande landroute die waarschijnlijk zijn oorsprong kent in de late
middeleeuwen. Rond het einde van de elfde of het begin van de twaalfde eeuw vindt er
vrij abrupt een verschuiving plaats, waarbij de bewoning verplaatst van het hoger gelegen
centrale deel van de dekzandrug naar de lager gelegen westelijke flank van dezelfde rug.
Vermoedelijk werden vanaf dat moment de hoger gelegen gronden in gebruik genomen als
landbouwgrond.

Nederzetting
7.

Wat is de horizontale begrenzing, de ligging en de omvang van de vindplaatsen?
De nederzetting uit de late ijzertijd strekt zich over vrijwel de gehele westelijke helft van het
onderzoeksgebied. Van de nederzetting kon in ieder geval de noordelijke en de oostelijke
begrenzing worden vastgesteld, maar het staat vast dat sporen van de nederzetting zich
zowel naar het zuiden als naar het noorden uitstrekken tot (ver) buiten het onderzoeksgebied.
Zo zijn bijvoorbeeld in het zuidelijk gelegen plangebied Reehorsterweg-Zuid over een
uitgestrekt gebied min of meer gelijktijdige sporen waargenomen. Het grafveld uit de
midden-en late ijzertijd is naar verwachting wel geheel binnen het onderzoeksgebied gelegen,
al kan dit bij gebrek van een duidelijke afbakening van dit grafveld niet met zekerheid worden
gesteld.
De sporen uit de volle en late middeleeuwen zijn gebonden aan vier erven, die ruimtelijk
goed kunnen worden begrensd. Alleen de sporen van erf 1 en 2 strekken zich uit tot buiten
het onderzoeksgebied. Op basis van onder andere een archeologische begeleiding die
verder naar het noorden langs de Diedenweg is uitgevoerd, maken de erven deel uit van een
uitgestrekt bewoningslint langs deze oude doorgaande route.

8.

Wat is de datering van de aangetroffen resten?

9.

Is er sprake van alleen bewoningssporen uit de Late IJzertijd-Vroeg Romeinse Tijd en/of
Middeleeuwen-Nieuwe tijd of zijn er nog andere bewonings-/gebruiksperioden? Licht dit toe.
De sporen en vondsten dateren uit zeer uiteenlopende perioden van het laat paleolithicum
tot en met de Tweede Wereldoorlog, waarbinnen duidelijk een aantal kernperioden
kunnen worden onderscheiden. Uit het laat paleolithicum, laat neolithicum en de vroege
bronstijd dateren uitsluitend losse vondsten. Aan de midden- en late bronstijd kunnen
één of meerdere erven en een crematiegraf worden toegeschreven. Deze zijn slechts
gedeeltelijk opgegraven. Uit de midden- en late ijzertijd zijn uitgestrekte nederzettingsresten
en een klein crematiegrafveld aangetroffen. De nederzetting kan op basis van enkele
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14

C-ouderdomsbepalingen loopt de bewoning mogelijk door tot in de vroeg-Romeinse

tijd. Als gevolg van het ontbreken van vondsten die eenduidig in deze periode gedateerd
kunnen worden, is dit niet zeker. Vermoedelijk eindigt de bewoning van de nederzetting al
voor het begin van onze jaartelling. Buiten de prehistorische resten zijn bewoningssporen
uit de vroege, volle en late middeleeuwen aangetroffen. Als laatste zijn verspreid over het
onderzoeksgebied sporen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.
10. Welke post-depositionele processen hebben plaatsgevonden?
Nadat de middeleeuwse bewoning verplaatst was, was het onderzoeksgebied langdurig als
akkerland in gebruik. Hierbij zijn het oorspronkelijke oppervlak en de prehistorische akkerlaag
in grote delen van het onderzoeksgebied opgenomen in de bovengrond. Door de toepassing
van plaggenbemesting vanaf het begin van de Nieuwe tijd is de vindplaats afgedekt geraakt
door een plaggendek. Tijdens het ontwikkelen van de sportvelden is het onderzoeksgebied
geëgaliseerd en gedraineerd, waarbij het plaggendek sterk verstoord is geraakt. Vanaf de
jaren ’50 van de vorige eeuw zijn in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied, ter hoogte
van de Sportlaan, grote kuilen gegraven voor het dumpen van afval. Hierbij zijn delen van de
vindplaats verstoord geraakt.
11. Komen de resultaten van het proefsleuvenonderzoek overeen met de resultaten van de
opgraving wat betreft de structuren? Licht dit toe.
De resultaten van het proefsleuvenonderzoek komen grotendeels overeen met de resultaten
van de opgraving. Alleen in detail zijn er kleine verschillen. Zo is bijvoorbeeld het bijgebouw
in werkput 5 geïnterpreteerd als een eenbeukige structuur uit de Volle middeleeuwen. In
werkelijkheid gaat het om een tweebeukige structuur uit de vroege middeleeuwen.
Het grafveld blijkt uiteindelijk groter dan de 350 m2 die in de rapportage van het
proefsleuvenonderzoek werd geopperd. Gezien de verspreide ligging van de graven binnen
dit grafveld valt hier overigens de uitvoerder van het vooronderzoek niets kwalijk te nemen.
Archeologische complexen met een dusdanige lage spoordichtheid kunnen uitsluitend door
middel van een zeer intensief proefsleuvenonderzoek nauwkeurig worden begrensd. Het
grafveld blijkt wel iets ouder te zijn dan op basis van het vooronderzoek werd aangenomen.
12. Is er sprake van plattegronden van gebouwen en bijgebouwen? Zo ja, welke en wat was hun
constructiewijze?
13. Zijn er parallellen voorhanden van vergelijkbare gebouwen, in het bijzonder op de Veluwe?
Zo ja, welke zijn dat en waar zijn deze gevonden? Zijn er overeenkomsten of juist afwijkingen
in vergelijking met de gebouwstructuren in Ede, Barneveld of elders in Midden- en
Oost-Nederland?
15. Sluiten de aangetroffen gebouwplattegronden aan op de door Taayke et al. voor de regio
opgestelde gebouwtypologie? Wat zijn overeenkomsten/verschillen?
Zowel uit de ijzertijd als uit de vroege- en volle middeleeuwen zijn de resten van hoofden bijgebouwen aangetroffen. De middeleeuwse hoofdgebouwen bestaan uit zwak tot
sterk bootvormige woonstalhuizen. Daarnaast zijn uit de middeleeuwen bootvormige en
rechthoekige schuren, spiekers en roedenbergen aangetroffen.
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De hoofdgebouwen uit de middeleeuwen vertonen enerzijds kenmerken van huizen uit ZuidNederland, anderzijds zijn er huisplattegronden opgetekend die goed passen binnen de
Noord-Nederlandse Gasselte typologie. Op erf 1, waarop het hoofdgebouw tot twee keer
toe op vrijwel exact dezelfde plaats is herbouwd, is de ontwikkeling te zien van een huis van
het type Gasselte A naar een uitgebouwd huis van het type Gasselte B. Bij beide typen is de
kernconstructie opgebouwd uit twee gebogen rijen overdwars gekoppelde gebintparen die
een bootvormige plattegrond vormden. Huizen van het type Gasselte B waren slechts langs
een deel van de lange wand voorzien van een zijbeuk of uitkubbing voor de stalling van het
vee. De afmetingen van de plattegronden variëren van 8,3 bij 23 m tot 9,8 bij 27,9 m. Verder
zijn plattegronden van eenbeukige schuren en een tweebeukige schuur opgetekend. Een deel
van de schuren is evenals de hoofdgebouwen bootvormig van opbouw, daarnaast zijn kleinere
rechthoekige schuren opgetekend. De plattegrond van het tweebeukige gebouw bestaat uit
drie rijen van vier paalsporen (stijlen) en heeft afmetingen van 5,5 bij 9 m. Het blijkt uit de
Karolingische tijd te dateren. De roedenbergen zijn opgebouwd uit vijf of zes palen, in een
enkel geval nog voorzien van een centrale paal. De spiekers tenslotte zijn vier- en zespalig.
De middeleeuwse gebouwplattegronden laten zich goed vergelijken met
boerderijplattegronden uit Noord- en Oost Nederland. Ook op de Veluwe zijn goede
parallellen bekend. De plattegrond van het type Gasselte A kent een parallel in BarneveldRecreatieplas Zeumeren. 450 Plattegronden van het type Gasselte B zijn onder andere bekend
uit Ermelo-Oude Arnhemse Karweg, Harskamp, Lunteren, Wageningen. 451 De plattegronden
die bekend zijn uit de gemeente Barneveld (met name Harselaar-Wencopperweg-Oost en
Harselaar-West) wijken enigszins af. Het gaat om vrij korte en brede boerderijen met gebogen
wanden met vijf tot zeven gebinten. De lengte van deze plattegronden varieerde van 10 tot
16 m, de breedte van 7 tot 11 m. 452 Het huis op erf 3 wijkt af ten opzichte van gelijktijdige
hoofdgebouwen in Park Reehorst. De kernconstructie is eveneens opgebouwd uit zware,
overlangs gekoppelde gebintpalen, maar voor de uitvoering van de lange wanden is afwijkend.
Rondom het gebouw zijn vrij dicht op elkaar geplaatste wandpalen aanwezig en in beide lange
wanden is in het midden een duidelijk herkenbare ingangspartij aanwezig. Voor het gebouw is
een vrijwel identieke parallel bekend uit Oud Leusden. 453
De huizenbouwtraditie in de late ijzertijd lijkt in Ede, zoals al eerder door Taayke et al. is
opgemerkt, een eigen ontwikkeling door te maken, waarbij kenmerken van zowel huizen uit
Zuid-Nederland als van huizen uit het noorden en oosten van Nederland zichtbaar zijn. In
de basis gaat het om tweebeukige woonstalhuizen, waarbij bij het gebouwtype Maanen door
het plaatsen van extra staanders aan weerszijden van de middenstaander een gedeeltelijk
vierbeukige indeling is ontstaan. Op basis van de spoordieptes wordt duidelijk dat deze
extra staanders aanzienlijk minder hebben bijgedragen aan het verdelen van de daklast,
zodat er ook bij ogenschijnlijk vierbeukige huizen beter gesproken kan worden van een
tweebeukige opbouw. De extra staanders hebben eerder een rol gespeeld bij de binnen
indeling van het huis (zoals de stal) of hebben bijvoorbeeld een vliering ondersteund.
450

Williams-Kodde & Zandboer, 2013.

451

Brouwer, 2012; Knippenberg, 2016; Heijting, Prangsma & Spitzers, 2014; Hermsen, 2014.
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Scholte Lubberink, Keunen en Willemse, 2015: 168.

453

Van Haaff, 1985: 18.
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Enkele goed geconserveerde huisplattegronden tonen aan dat een deel van de wanden
in een standgreppel geplaatst is geweest. Buiten de wanden zijn bij een groot deel van de
huizen dakvoetondersteunende buitenstaanders geplaatst geweest. De afstand van deze
buitenstaanders lijkt een ontwikkeling door te maken van regelmatig geplaatste staanders
op een afstand van een halve meter van de wand tot enigszins onregelmatig geplaatste
staanders die dichter bij de wand waren geplaatst en uiteindelijk in de wand werden
opgenomen. Om deze hypothese te bewijzen is echter meer onderzoek nodig.
Vergelijkbare plattegronden uit de ijzertijd zijn uit vrijwel de gehele Gelderse Vallei bekend, al
is de precieze determinatie van de plattegronden vaak onduidelijk. Voor een recent overzicht
van vergelijkbare huizen wordt verwezen naar Scholte Lubberink et al. en Taayke et al.
14. In vindplaats 1 zijn verschillende greppels gevonden die waarschijnlijk in de prehistorie
gedateerd kunnen worden. Wat is de functie van deze greppels en zijn er parallellen bekend
van andere vindplaatsen op de Veluwe of in de Gelderse Vallei?
Tijdens de opgraving zijn binnen vindplaats 1 inderdaad enkele greppels aangetroffen. Slechts
één hiervan dateert echter uit de prehistorie. De aard hiervan kon tijdens de opgraving niet
worden vastgesteld. De overige greppels die in vindplaats 1 zijn opgetekend dateren uit de
volle middeleeuwen en kunnen geïnterpreteerd worden als standgreppel.
16. Hoe was de inrichting van erven gedurende de Late IJzertijd-Vroeg Romeinse Tijd,
Middeleeuwen-Nieuwe tijd en in eventuele andere perioden?
17. Hoe is de interne ruimtelijke spreiding van nederzettingssporen, sporenclusters en structuren?
Kunnen faseringen vastgesteld worden?
18. Is er sprake van (water)kuilen en waterputten? Zo ja, van welk type en wat is hun datering,
ligging en verspreiding? Zijn ze te relateren aan specifieke erven of perioden? Zo ja, welke?
20. Zijn er onderlinge relaties aan te wijzen tussen de verschillende structuren, complexen of
spoorclusters? Zo ja, zijn deze te herleiden tot erven?
De erven uit de volle en late middeleeuwen zijn ruimtelijk duidelijk begrensd. Twee erven
(erf 1 en 2) zijn gelegen ten westen van de Diedenweg en maken vermoedelijk deel uit van
een uitgestrekt bewoningslint langs een oude, doorgaande route. De twee andere liggen
geïsoleerd in de westelijke helft van het onderzoeksgebied. Het gaat om vrij compact
opgezette erven waarop in vrijwel alle gevallen een fors bootvormig huis was geplaatst,
samen met één of meerdere bootvormige of rechthoekige schuren en enkele roedenbergen.
Daarnaast zijn op ieder erf één of meerdere waterputten aangetroffen. De waterputten
bestaan in alle gevallen uit een kuil met een brede insteek waarin als putcilinder een
uitgeholde eiken boomstam is geplaatst. Op basis van dendrochronologisch onderzoek kon
van één waterput, gelegen op erf 1, de kapdatum bij benadering worden vastgesteld tussen
1016 en 1032 na Chr. Beide erven langs de Diedenweg zijn langdurig bewoond geweest
tussen de tiende en het begin van de twaalfde eeuw. In deze periode is het hoofgebouw
meermaals op vrijwel exact deze plaats herbouwd. De erven in het westelijke deel van het
onderzoeksgebied zijn aanzienlijk minder lang in gebruik geweest, vermoedelijk gedurende
één generatie. Erf drie is gelijktijdig met de huizen langs de Diedenweg bewoond geweest,
terwijl erf vier kan worden gezien als de opvolger van één van deze erven.

318

RAAP-RAPPORT 3379 - versie 23 juli 2019
Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven
uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3).

De meeste erven uit de ijzertijd zijn minder eenvoudig te begrenzen, aangezien sporen van
bewoning uit deze periode over een zeer uitgestrekt gebied zijn aangetroffen. Op basis van
enkele hekwerken kan wel een idee worden gegeven van de omvang en indeling van het
erf. De kern van het erf werd gevormd door een twee, of gedeeltelijk vierbeukig huis. In de
meeste gevallen zijn direct rondom het huis één of meerdere vier- of zespalige gelegen die
op basis van de vergelijkbare oriëntatie met het huis gelijktijdig in gebruik zijn geweest. Een
groot gedeelte van de spiekers is overigens verder buiten de huisplattegronden gelegen,
waardoor deze niet aan een specifiek erf kunnen worden toegewezen. Opvallend is het
geheel ontbreken van waterputten binnen de nederzetting. Deze zijn vermoedelijk in een lager
gelegen deel van het landschap geplaatst geweest, buiten het nu onderzochte areaal.
19. Zijn er sporen die gerelateerd kunnen worden aan ambachtelijke activiteiten? Zo ja, welke
sporen en welke activiteiten en wat is hun ouderdom?
Sporen van ambachtelijke activiteiten zijn tijdens het veldwerk niet herkend. Wel zijn enkele
metaalslakken gevonden, die er op duiden dat binnen of in de omgeving van de vindplaats
sprake zal zijn geweest van metaalbewerking. Deze slakken zijn afkomstig uit zowel een
ijzertijd- als uit een middeleeuwse context. De slakken bezitten onvoldoende karakteristieke
elementen om inzicht te krijgen in de aard van de ijzerproductie of ijzerbewerking. Het
aantal slakken is zeer laag, zodat in ieder geval gesteld kan worden dat het gaat om zeer
kleinschalige activiteiten. Voor de middeleeuwen gaat het in vergelijking met gelijktijdige
vindplaatsen op de Veluwe zelfs om zeer kleine hoeveelheden.
21. Zijn er aanwijzingen voor verkavelingsstructuren of perceelscheidingen (zoals hekwerken of
greppels)? Zo ja, waar, hoe manifesteren deze zich en wat is hun ouderdom?
Verkavelingsstructuren zijn tijdens het onderzoek niet of nauwelijks gevonden.
Uit de ijzertijd zijn wel verschillende hekwerken afkomstig op basis waarvan enkele percelen
kunnen worden gereconstrueerd. Het gaat hierbij om een smal, rechthoekig perceel en een
onregelmatig waarbinnen minimaal één, maar waarschijnlijk meerdere (opvolgende?) huizen
zijn gelegen en een polygonaal perceel waarbinnen verschillende gebouwen zijn gelegen.
De enige greppels uit de middeleeuwen lijken eerder een pad te hebben begrensd dan dat ze
kunnen worden gezien als resten van verkaveling. De meeste erven lijken geen afscheiding
te hebben gehad die archeologische resten hebben nagelaten. Alleen direct ten zuiden van
het hoofdgebouw op erf 2 is een hekwerk gevonden dat over een grotere afstand kon worden
opgetekend.
22. Vertonen de structuren sporen van herbouw of verbouwing? Zijn er aanwijzingen voor
verbrande gebouwen?
23. Zijn er in of rond de structuren vondsten aangetroffen die duiden op bouwoffers en/of
verlatingsdeposities? Zo ja, waaruit bestaan deze?
De hoofdgebouwen uit zowel de ijzertijd als uit de middeleeuwen tonen diverse sporen van
verbouwing. De middeleeuwse hoofdgebouwen op erf 1 en 2 zijn zelf verschillende keren
op dezelfde plaats geheel herbouwd. Uitgraafkuilen in verschillende paalkuilen tonen aan
dat het gebouw hierbij telkens zorgvuldig is afgebroken en het hout kennelijk is hergebruikt.
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De meeste gebouwen uit de ijzertijd vertonen ook sporen van herstel, waaruit kan worden
afgeleid dat de bewoners moeite staken in het verlengen van de levensduur van de huizen.
Slechts één huis uit de ijzertijd is gedeeltelijk op dezelfde plaats opnieuw opgebouwd. De
overige huizen zijn waarschijnlijk op enige afstand binnen hetzelfde erf herbouwd. Het is
hierbij goed mogelijk dat het oude huis nog enige tijd is blijven staan en een andere functie
kreeg, bijvoorbeeld als schuur.
Voor het afbranden van huizen zijn in geen van de periodes aanwijzingen gevonden. Wel zijn
in enkele huizen zogenaamde verlatingsdeposies in paalkuilen aangetroffen die waarschijnlijk
samenhangen met het verlaten van het huis of erf. Deze deposities bestaan uit fragmenten
secundair gebrand aardewerk, in één geval gecombineerd met fragmenten (opzettelijk
gebroken?) weefgewicht. Wellicht kunnen ook enkele grote archeologisch complete
aardewerk fragmenten in paalkuilen in verband worden gebracht met een rituele handeling
tijdens het verlaten van het huis.
24. Wat kan worden gezegd over de economische bestaansbasis van de nederzetting/
huisplaatsen?
Op basis van het vondstspectrum kan, met name als gevolg van het ontbreken van dierlijk
bot en botanische resten, weinig worden gezegd over de economische bestaansbasis van de
nederzetting. Dit geldt voor zowel de ijzertijd als voor de middeleeuwen. Naar verwachting
is er sprake van een reguliere, grotendeels zelfvoorzienende, rurale nederzetting. De
economische bestaanswijze zal dus voornamelijk gebaseerd zijn geweest op landbouw en
veeteelt. Er zijn geen sporen of vondsten herkend die kunnen duiden op een speciale functie
van de nederzetting.
25. Wat omvat de materiële cultuur van de verschillende bewoningsfasen (typochronologie en
ontplooide activiteiten)?
26. Welke typologische ontwikkeling maakte het aardewerk door in de aangetroffen
bewoningsfasen? In hoeverre zijn (chrono)typologieën met betrekking tot aardewerk
en andere materiaalcategorieën van Ede en aangrenzende regio’s toepasbaar? Welke
overeenkomsten en welke verschillen zijn aanwijsbaar?
De materiele cultuur uit de prehistorische gebruiksfase bestaat vrijwel uitsluitend uit
handgevormd gebruiksaardewerk en natuursteen. Daarnaast zijn twee ijzeren objecten en
een fragment van een glazen La Tène armband aangetroffen. In de graven uit de ijzertijd
zijn zowel resten van (handgevormd) aardewerk als van metaal (ijzer en koperlegeringen)
gevonden.
Zoals eerder gesignaleerd door Taayke et al., is het referentiekader waarop in Ede en
aangrenzende delen van de Gelderse Vallei en de Veluwe teruggevallen kan worden bij het
determineren en dateren van aardewerk uit de ijzertijd (en feitelijk ook het begin van de
Romeinse tijd), heel beperkt. Dit hangt in belangrijke mate samen met de omstandigheid dat
uit deze regio tot nu toe nog nauwelijks gesloten vondstcomplexen met een (betrouwbare)
absolute

14

C- of dendrochronologische datering zijn gepubliceerd. In het bijzonder geldt

dit voor de tweede helft van de ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd. De absolute dateringen
van de graven uit Ede-Reehorst kunnen bij toekomstig archeologisch onderzoek in Ede
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en omgeving ijkpunten vormen bij het dateren van aardewerk uit deze periode. De in het
grafveld aangetroffen vormen waren binnen de ijzertijd vrij algemeen. In de typologie van
Van den Broeke voor ijzertijdaardewerk in Zuid-Nederland gaat het om vormtypen 52 en
56a, die ook in Midden- en Oost-Nederland een ruime verspreiding/datering kennen. Bij de
betreffende potvormen vormt de aard van de magering een aanvullend dateringscriterium.
Plantaardige bestanddelen in de magering plaatsen beide exemplaren van het vormtype 56a
in de gevorderde ijzertijd, vanaf omstreeks de derde eeuw voor Chr. Een andere pot kent
een treffende parallel in Taayke’s potvorm Westergo type Ge5a, zij het dat bij onderhavig
exemplaar niet het voor het Noord-Nederlandse aardewerk karakteristieke paar oren tussen
de rand en schouder is aangebracht of konden worden vastgesteld. Potten van Westergo type
Ge5a worden in Friesland gedateerd tussen 200 voor Chr. en 100 na Chr.
De materiele cultuur in de vindplaats uit de volle middeleeuwen bestaat uit aardewerk,
natuursteen en metaal (ijzer en koperlegeringen). Het metaal bestaat uit kledingaccessoires
en gebruiksvoorwerpen zoals messen, gereedschappen voor vermoedelijk houtbewerking,
een sleutel en delen van hang- en sluitwerk.
Het middeleeuwse aardewerk uit Ede-Reehorst is een vrij zuiver en specifiek tijdsgebonden
vondstcomplex. Slechts enkele vroegere vormen, als de rand van een Badorfpot uit de achtste
eeuw en een mogelijke pickup van Romeins aardewerk in de middeleeuwen getransformeerd
tot schijf, geven aan dat mogelijk sporen van vroegere bewoning in de directe nabijheid
aanwezig zijn. Omdat ook laatmiddeleeuws materiaal ontbreekt, kunnen middeleeuwse
nederzettingssporen in de periode kort voor 900 tot in de late elfde eeuw gedateerd worden.
Het aardewerk is vooral afkomstig uit grondsporen binnen het langdurig bewoonde erf, waarbij
de verdeling over het erf gelijk is. Het gaat om in hoofdzaak om scherven handgevormd
kogelpotaardewerk waarbinnen vier bakseltypen en drie randtypen zijn onderscheiden. De
datering van de kogelpotten is problematisch en ze hebben een lange verschijningsvorm van
de negende tot en met wel de veertiende eeuw in vooral Noord-Nederland. Randen met een
scherpe overgang tussen hals en pot (randtype 3) werden in Midden- en Oost-Nederland tot
voor kort vooral in de twaalfde eeuw gedateerd. Nieuw onderzoek heeft echter aangetoond
dat reeds in de vroege elfde eeuw een veelvoud aan randtypen gangbaar is, waaronder meer
geprofileerde randen alsook de scherpe overgang tussen hals en pot.
Binnen het geïmporteerde draaischijf aardewerk uit Ede-Reehorst bevinden zich de eenvoudig
te onderscheiden baksels uit Pingsdorf en Duisburg. Daarnaast zijn 33 scherven van gedraaid
aardewerk gevonden die minder duidelijk te plaatsen waren. Binnen het materiaal uit Ede dat
is gedetermineerd als Pingsdorf bevindt zich een groot aantal scherven van potten, waarop
radstempel en verfversiering in combinatie zijn gebruikt. Deze periode, in Sanke’s werk
periode 2, loopt van 875 tot net na 900.
Van het klassieke Pingsdorf-aardewerk is een deel op basis van karakteristieke
randfragmenten, de aanwezigheid van al dan niet geknepen standringen of een bepaalde
versieringswijze aan een productieperiode toe te wijzen. Dit klassieke Pingsdorf komt,
met de aanwezigheid van amforen en/of potten op standring, voor vanaf Sanke’s periode
3, kort na 900. Uit de verdeling van de specifieke periodekenmerken blijkt het gebruikt
gedurende de tiende en elfde eeuw. Met de ingebruikname van Pingsdorf-aardewerk wordt
het vormenrepertoire in Ede-Reehorst uitgebreid met amforen, schaaltjes en kogelpot-bekers,
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waarvan een deel als drinkgerei zal zijn gebruikt. Eén van de amforen was waarschijnlijk
voorzien van drie bandoren.
Het aantal Pingsdorf-producten neemt duidelijk af naarmate de elfde eeuw vordert. Het
jongste fragment is een zeer algemene randvorm van een amfoor, die gezien de verdeling
eerder in de late elfde dan in de twaalfde eeuw geplaatst moet worden. Het fragment is
afkomstig uit de afdekkende cultuurlaag en lijkt daarmee een terminus ante quem voor de
bewoning van het nederzettingsterrein te geven.
Duisburg aardewerk geldt als gidsfossiel voor de tiende en vroege elfde eeuw. Het voorkomen
van Duisburg aardewerk is beperkt tot het rivierengebied met emporia als Deventer en Tiel.
Het voorkomen in Ede-Reehorst is dan ook opmerkelijk. Slechts drie scherven zijn met
zekerheid als Duisburgse waar aangetoond. Het betreft een verdikte rand en een wandscherf.
Hoewel beide uit verschillende sporen afkomstig zijn is duidelijk dat ze tot dezelfde pot
hebben behoord. Op de wandscherf is een bijna niet zichtbare radstempelversiering
aangebracht. Drie wandscherven van een vergelijkbaar, maar minder hard en zeer glad
baksel, behoren mogelijk ook tot de Duisburgse waar.
27. Was er sprake van culturele invloeden en/of uitwisseling van producten (bijvoorbeeld
aardewerk) uit andere gebieden? Zo ja, van waar en welke invloeden?
31. Wat kan er op basis van het vondstmateriaal en de structuren gezegd worden over de
materiële cultuur, de sociale status en etniciteit van de bewoners?
Culturele invloeden zijn in zowel de ijzertijd als in de middeleeuwen aanwezig. In de ijzertijd
is misschien nog wel het meest aan de huizenbouwtraditie te zijn dat de bewoners gebruiken
overnamen uit vrijwel alle delen van het land. Ook het aardewerk laat, hoewel in mindere
mate, beïnvloeding vanuit verschillende delen van het land zien. Dit geldt bijvoorbeeld voor
de verfversiering, wat wellicht is overgenomen uit het kustgebied, maar ook voor bijvoorbeeld
ook de pot die doet denken aan Taayke’s potvorm Westergo type Ge5a uit het noorden
van het land. Daadwerkelijke uitwisseling laat zich in de ijzertijd alleen zien in de gebruikte
maalstenen, die vanuit het Eifelgebied moeten zijn aangevoerd.
De huizenbouwtraditie in de middeleeuwen sluit, evenals de huizen uit de ijzertijd, aan bij
zowel tradities in het noorden als in het zuiden. Bij de materiële cultuur uit de middeleeuwen
is het moeilijker om specifieke tradities aan te wijzen, aangezien meeste gebruiksvoorwerpen
in het grootste deel van het land op dezelfde manier werden uitgevoerd. Uitwisseling kan voor
de middeleeuwse periode wel eenvoudig worden vastgesteld. Het gaat hierbij voornamelijk
om geïmporteerd aardewerk, afkomstig uit de omgeving van Pingsdorf, Duisburg en Paffrath.
Daarnaast zijn fragmenten van maalstenen gevonden die afkomstig zijn uit het Eifelgebied.
Op basis van het vondstcomplex is het eigenlijk niet mogelijk om uitspraken te doen over
de etniciteit van de bewoners, voor zover het überhaupt mogelijk is om dit af te lezen aan
eenvoudige gebruiksvoorwerpen.
Over de sociale status kunnen ook weinig uitspraken worden gedaan, anders dan dat er geen
aanwijzingen zijn voor een bovengemiddelde status. Dit geldt zowel voor de ijzertijd als voor
de middeleeuwen. In de nederzetting zijn geen afwijkende structuren, zoals bovengemiddeld
grote huizen aangetroffen, ook het vondstspectrum is vergelijkbaar met een normale, rurale
nederzetting. Ook de aangetroffen graven bevatten geen uitzonderlijke voorwerpen maar
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slechts eenvoudige bijgiften in de vorm van handgevormde potten. Hieruit kan geen speciale
status van de doden worden afgeleid.
Zowel de huizen als de materiele cultuur in de middeleeuwse nederzetting lijkt te duiden op
een normale boerensamenleving.
28. Zijn er aanwijzingen voor ritueel gebruik van het landschap (offers, deposities ed.)? Zo ja,
welke aanwijzingen en waar?
Tijdens het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor ritueel gebruik van
het landschap, tenzij het grafritueel als zodanig wordt gezien. In dat geval kan een
smalle, noordwest-zuidoost georiënteerde strook in het noordoostelijke deel van het
onderzoeksgebied worden aangewezen die als grafveld is gebruikt.
29. Zijn er begraafplaatsen of graven aanwezig? Zo ja, wat is hun verschijningsvorm, omvang,
datering en landschappelijke ligging?

Specifieke vragen indien er graven worden aangetroffen (met name vindplaats 3)
33. Welke graftypen zijn aangetroffen (urnbegraving, losse crematie, inhumatie)?
34. Kan er een relatie gelegd worden tussen het grafveld en de nederzettingssporen binnen het
plangebied?
35. Wat is de datering van de graven en op basis waarvan zijn ze gedateerd (bijgiften, stratigrafie
of

14

C)?

36. Welke fasering kan in de aangetroffen graven worden aangebracht?
37. Hoe passen de individuele begravingen in de typologie van Hiddink?
38. Welke vormen van bovengrondse en ondergrondse architectuur behorend bij de graven zijn
aangetroffen (greppels, ringsloten (vorm!), grafheuvel, markering?)
39. Is er een relatie aanwijsbaar tussen de vorm van de aangetroffen kringgreppels (en ander
vormen van grafarchitectuur) en de aard van het graf / de begravene (chronologie, geslacht,
leeftijd, rijkdom van de grafinventaris e.d.)?
40. Is er een verband tussen de indeling van het graf, de bijgaven (aard, hoeveelheid en conditie
van de voorwerpen) en de sociale positie van het begraven individu?
41. Kunnen er uitspraken worden gedaan over de aard, functie en gebruik van de bijgiften en hun
eventuele inhoud (bijvoorbeeld container van voedsel)?
42. Zijn er aanwijzingen voor rituele activiteiten binnen het grafveld? En zijn deze contemporain
met het grafveld?
66. Wat valt er te zeggen over het grafritueel? Wat is de verbrandingsgraad, de fragmentatiegraad
en de intactheidsratio?
Tijdens de opgraving zijn acht graven en een los grafmonument aangetroffen. Vrijwel
alle graven betreffen zogenaamde brandrestengraven. In één graf waren de brandresten
zowel in de kuil als in een handgevormde kom bijgezet. Dit graf kan worden gezien als een
zogenaamd Brandschüttungsgrab. Dit soort graven komt sporadisch voor in Oost-Nederland,
maar is meer gangbaar in onder andere het aangrenzende Nordrhein-Westfalen. Als wordt
gekeken naar grafvelden in Oost-Nederland, blijken niet alle graven binnen de door Hiddink
opgestelde typologie te passen. Het is dan ook beter om de door onze oosterburen gebruikte
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verdeling van crematiegraven te gebruiken. Zie hiervoor bijvoorbeeld Béringer et al. 2015. De
verbrandingsgraad van alle crematies valt tussen de 3 en 5, wat normaal is in verhouding tot
andere crematiegrafvelden. De fragmentatiegraad wisselt sterk en varieert van 1 (zeer klein)
tot en met 5 (zeer groot). De intactheidsratio wisselt van 0 tot 0,72, met een gemiddelde van
0,67.
Op basis van de

14

C-analyse worden de graven gedateerd in de midden bronstijd en in de

tweede helft van de midden-ijzertijd of het begin van de late ijzertijd. De

14

C-dateringen

beslaan helaas een lange tijdsspanne en kunnen op basis van de bijgiften niet worden
aangescherpt. De algemene kenmerken van het handgevormde aardewerk, zoals de potvorm,
magering of versiering zijn hiervoor te weinig diagnostisch en niet periode-specifiek. De
datering van het graf in de midden-bronstijd is opvallend en duidt er mogelijk op dat de
nabestaanden van de overledenen in de ijzertijd mogelijk het grafveld bewust in de buurt
van een ouder grafveld hebben opgericht. De graven zijn zeer verspreid over de opgraving
aangetroffen; slechts drie graven zijn in een clustertje bij elkaar aangetroffen. Binnen het
grafveld is één losse kringgreppel zonder bijzetting aangetroffen, wat aantoont dat in ieder
geval een deel van de graven werd omgeven door een greppel en waarschijnlijk afgedekt
is geweest met een lage heuvel. Het graf binnen het grafmonument is waarschijnlijk op een
hoger niveau ingegraven geweest en niet bewaard gebleven. De overige graven waren niet
voorzien van een (archeologisch herkenbare) randstructuur.
De indeling van de graven is in vrijwel alle gevallen hetzelfde: een eenvoudige kuil met
brandresten. Indien er sprake was van een bijgift, dan was deze aan de rand van de kuil
bijgezet. In vrijwel alle gevallen gaat het om bijgiften in de vorm van eenvoudig, handgevormd
aardewerk, zowel potten als kommen. Het is aannemelijk dat deze de resten van een
maaltijd of drank voor de overledene hebben bevat. In alle gevallen is er sprake geweest
van aardewerk dat eerder in de nederzetting is gebruikt, bijv. als kookpot. Er lijkt hierbij
geen voorkeur te zijn geweest voor een specifieke aardewerk vorm. Met andere woorden:
er is geen sprake van specifiek graf aardewerk. Naast het aardewerk is in één graf een
verbrand fragment van een arm- of beenring gevonden en waren in een ander graf enkele
tientallen fragmenten bronsblik aanwezig waarvan de oorspronkelijke vorm niet kan worden
achterhaald. Bijgiften zijn zowel in het graf van een man als van een vrouw aangetroffen.
Hieruit kunnen dus geen verregaande conclusies aan verbonden worden. In de graven van
kinderen zijn overigens geen bijgiften aangetroffen.
Als wordt gekeken naar de absolute dateringen van de nederzetting en het grafveld, bestaat
er een gedeeltelijke overlap tussen twee huizen (structuur 62 en 88) uit de beginfase van
de nederzetting en het grafveld. Het grootste deel van de nederzetting heeft echter een
latere datering, waaraan geen graven kunnen worden gekoppeld. Als we ervan uitgaan dat
grafvelden uit de late ijzertijd werden gebruikt door één familie, kan er een relatie bestaan
tussen het grafveld en de oudste huizen in de nederzetting.
Buiten de graven zijn in het grafveld geen sporen aangetroffen die kunnen duiden op
eventuele rituele praktijken die verband kunnen hebben met het grafritueel. Hierbij dient
wel te worden opgemerkt dat een deel van de graven is gevonden binnen erven uit de
middeleeuwen. De kans bestaat dus dat sporen die samenhangen met het grafritueel
verstoord zijn geraakt in de middeleeuwen.
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30. Wat kan er op basis van archeobotanisch en zoölogisch onderzoek gezegd worden over de
wijze waarop de mensen in hun levensonderhoud hebben voorzien?
Tijdens het onderzoek zijn, afgezien van enkele slecht geconserveerde kiezen, geen
zoölogische resten aangetroffen. De gewaardeerde botanische resten leveren vrijwel geen
resultaten, zodat in de meeste gevallen analyse niet zinvol geacht werd. Een uitzondering
vormt voor een monster met botanische resten uit een silo uit de midden-bronstijd of
een kuil uit de Karolingische tijd. Het monster uit de middeleeuwen geeft een inkijk in de
lokale akkerbouw in de omgeving van Ede in die periode. De dominantie van rogge wijst
op de vooraanstaande rol die dit gewas gedurende de middeleeuwen op de pleistocene
zandgronden van Nederland speelde. De twee andere aangetroffen cultuurgewassen,
broodtarwe en vlas, zullen waarschijnlijk niet lokaal zijn verbouwd. Broodtarwe en vlas
verlangen hoogwaardige, mineraalrijke gronden die schaars zijn in de omgeving van Ede.
Mogelijk werden deze gewassen in het nabijgelegen dal van de Rijn verbouwd.
32. Welke aanbevelingen zijn er, op basis van de onderzoeksresultaten, te doen m.b.t. een breder
gebied rondom de vindplaats?
Het uitgevoerde onderzoek onderstreept wederom de archeologische rijkdom van Manen,
het huidige Ede-Zuid, zoals ook al is aangegeven in de overzichtsstudie Ede vol erven.
Het onderzoek geeft inzicht in het leven in de ijzertijd en in de middeleeuwen, maar vooral
de vroegere prehistorische perioden zijn moeilijk vatbaar. Losse vondsten tonen over het
gehele onderzoeksgebied activiteiten in het laat neolithicum en de vroege bronstijd, maar
daadwerkelijke sporen van bewoning ontbreken vooralsnog. Waarschijnlijk gaat het om
vindplaatsen met een lage spoor- en vondstdichtheid en slecht leesbare sporen. Dit soort
vindplaatsen kan eigenlijk alleen met behulp van intensief proefsleuvenonderzoek worden
opgespoord. Bij dit onderzoek dient zeer kritisch te worden gekeken naar het vondstmateriaal
(door een ervaren materiaalspecialist). Ook dienen vindplaatsen met een lage spoordichtheid
niet zomaar te worden afgeschreven!
Het onderzoek naar de nederzetting uit de ijzertijd toont het belang aan van het onderzoeken
van grote, aaneengesloten stukken van een nederzetting, het consequent uitvoeren van
14

C-dateringen het kritisch bestuderen van huisplattegronden. Alleen op deze manier kan

de nederzettingsdynamiek in kaart worden gebracht. Bij het bestuderen van prehistorische
nederzettingen dient verder te worden gewerkt aan het opstellen van een regionale gebouwen aardewerk typologie.
Het verdient verder aanbeveling om tijdens toekomstige ontwikkelingen niet alleen onderzoek
te doen naar een te verstoren bouwblok, maar zeker ook naar de omgeving daarvan. Door
het ontgraven van een bouwblok wordt immers meer van een vindplaats verstoord dat de
feitelijke omvang van de grondroerende activiteit. De kans dat in de toekomst delen van reeds
versnipperde vindplaatsen alsnog worden onderzocht is zeer klein.
Zowel de vindplaats uit de ijzertijd als uit de middeleeuwen strekt zicht uit tot buiten het
onderzoeksgebied. Sporen uit de ijzertijd strekken zich met zekerheid uit naar het westen
en naar het oosten. Daarnaast worden in de omgeving van het onderzoeksgebied nog één
of meerdere grafvelden uit de late ijzertijd verwacht die aansluiten bij de nu onderzochte
nederzetting.
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Sporen uit de middeleeuwen kunnen zowel langs de Diedenweg als langs de Oude Kerkweg
worden verwacht. Het verdient zeker aanbeveling om, indien zich hier de mogelijkheid
voordoet, verder onderzoek te doen. Hierbij kan het in dit rapport geschetste bewoningsmodel
(een eerste bewoningslint langs de Diedenweg, verschuivende bewoning in de twaalfde naar
lager gelegen gebied in het westen) worden getoetst en aangevuld.

Specifieke vragen Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd
43. Wat is de ouderdom van plaggendek? Zijn er aanwijzingen dat de bouwlandkamp in meerdere
fasen is uitgegroeid?
De basis van het plaggendek lijkt op basis van het (weinige) vondstmateriaal te dateren uit de
dertiende eeuw, nadat de middeleeuwse bewoning is verplaatst. Het is echter onwaarschijnlijk
dat hiermee daadwerkelijk de aanvang van het plaggendek wordt gedateerd. Waarschijnlijker
is dat dit materiaal afkomstig is uit ondergelegen middeleeuwse sporen waarvan de top is
opgenomen in het plaggendek. Op basis van de spaarzame vondsten hoger in het plaggendek
lijkt de oorsprong voornamelijk in de nieuwe tijd te liggen.
44. Wat is de verhouding tussen de twee nederzettingslocaties binnen het plangebied?
45. Is er een ruimtelijke relatie met één van de bestaande boerderijen te leggen? 46. Zo ja, kunnen
we de historische ontwikkeling en eigendomsgeschiedenis van dit erf reconstrueren? Hoe past
deze ontwikkeling binnen de landschapsgenese van Maanen voor zover die bekend is?
De bewoning in de middeleeuwen speelde zich af op verschillende, ruimtelijk gescheiden erven
langs de Diedenweg en in de westelijke helft van het onderzoeksgebied. Beide erven langs
de Diedenweg en het erf in de westelijke helft van het onderzoeksgebied waren door middel
van een karrenspoor met elkaar verbonden. De erven worden ergens rond de twaalfde eeuw
verlaten, waarna de bewoning verplaatst wordt naar lager gelegen gronden in het westen.
Op basis van het historisch-geografisch onderzoek is de hypothese opgesteld dat de in de
westelijke helft van het onderzoeksgebied opgegraven resten uit de late middeleeuwen zijn
toe te schrijven aan de voorganger van de bestaande historische boerderij Het Raetsgoed. De
historische ontwikkeling van het Raetsgoed kan voor de periode 1400 – heden gereconstrueerd
worden, waarbij we in de bijzondere omstandigheid verkeren dat we voor het midden van de
zestiende eeuw ook een cartografische weergave van het bijbehorende grondbezit konden
reconstrueren. Over de geschiedenis van het erf in de periode daarvóór kunnen we ons slechts
in hypothetische zin uiten; het Raetsgoed was in 1400 nog een eigen goed van de familie Van
Lienden. Hoe zij eraan kwamen, is niet duidelijk. Het zou via een huwelijk in de familie terecht
kunnen zijn gekomen en/of daarvóór aan de abdij Elten onderhorig kunnen zijn geweest. De
Van Lienden’s hadden met deze abdij een relatie. Het Raetsgoed was één van meerdere
middeleeuwse erven langs de westzijde van de eng van Maanen.
47. Stemmen de ouderdom van de opgegraven huisplaats(en) en de verwachte ouderdom van het
historisch erf (geformuleerd op basis van een mediëvistisch verwachtingsmodel) met elkaar
overeen?
Nee. Op basis van de oudst met zekerheid bekende bezitter, een telg uit het
laatmiddeleeuwse ministeriale geslacht Van Lienden, zou verondersteld kunnen worden dat
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het erf niet ouder dan (ca.) de twaalfde eeuw zou moeten zijn, de periode waarin dergelijke
geslachten opkwamen. Aangetroffen potentiële voorgangers van het erf zouden erop kunnen
wijzen, dat het erf van een oudere institutie op een zeker moment moet zijn overgegaan aan
het jongere geslacht Van Lienden, dat in de periode waaruit de oudste nederzettingssporen
dateren, nog niet bestond. Of die oudere bezitter een adellijk geslacht, een kerkelijke
instelling of een lokale boer was, is vooralsnog onbekend.
48. Op welk moment werd het plangebied als bewoningsareaal verlaten en in akkerland omgezet?
Dit lijkt te hebben plaatsgevonden in het laatste kwart van de twaalfde eeuw. Hierop duiden
zowel de jongste vondsten uit de nederzetting als de oudste vondsten uit de onder het
plaggendek gelegen middeleeuwse akkerlaag.
49. Het kadastraal minuutplan laat in het plangebied één groot perceel zien. Laat het
archeologisch onderzoek ook zien dat het hier om een historisch onverdeelde bouwlandkamp
gaat, of zijn er op een zeker moment vóór 1832 meerdere oude percelen samengevoegd en
liggen er dus verkavelingsgreppels binnen het opgegraven areaal?
Op basis van de bezitsverhoudingen zijn er geen aanwijzingen voor het samenvoegen van
percelen. Tijdens het onderzoek zijn geen perceelsgreppels aangetroffen, zodat er ook
archeologisch gezien geen aanwijzingen zijn dat er vóór 1832 sprake zou zijn van meerdere
kleinere percelen.
50. Is er een geleidelijke uitbreiding van de bouwlandkamp waarneembaar, of is de bouwlandkamp
in één keer ontgonnen?
51. In welke periode startte men met (minerale) plaggenbemesting?
52. Valt op basis van materiaal in het opgebrachte pakket of aan andere materiaalvondsten iets
over de materiële cultuur van de eigenaren of pachters van het land te zeggen?
In het westelijke deel van het onderzoeksgebied is tegen de Oude Kerkweg een
middeleeuwse akkerlaag aangetroffen die gedateerd wordt in het derde kwart van de
twaalfde eeuw. Deze laag kan worden toegeschreven aan een klein bouwlandkamp, meet
een doorsnede van (binnen het onderzoeksgebied) zo’n 40 m. Dit duidt er op dat het
bouwlandkamp in delen is ontgonnen.
Uit het plaggendek zijn te weinig vondsten afkomstig om uitspraken te kunnen doen over
de precieze datering van de intrede van plaggenbemesting of over de materiële cultuur van
eigenaren of pachters van het land.
53. Welke cultuurgewassen werden er (in de verschillende bewoningsfasen) verbouwd?
De macro-botanische monsters hebben te weinig informatie opgeleverd om deze vraag te
kunnen beantwoorden. Mogelijk kan toekomstig botanisch onderzoek of palynologische
onderzoek in het lager gelegen gebied ten westen van het onderzoeksgebied hier meer
informatie in verschaffen
54. Welke aanwijzingen zijn er voor veeteelt? Hoe was de samenstelling van de veestapel (in de
verschillende bewoningsfasen)?
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Afgezien van enkele slecht geconserveerde kiezen heeft het onderzoek tot nu toe geen
dierlijke botresten opgeleverd. Deze vraag kan dan ook niet worden beantwoord.
55. Zijn er aanwijzingen voor oude, verdwenen verkavelingen of perceelscheidingen?
Zoals hierboven al genoemd, zijn tijdens het onderzoek geen perceelgreppels aangetroffen.

Specifieke vragen met betrekking tot de loopgraaf
56. Wat is de datering van de loopgraaf?
57. Voor welke doeleinden is de loopgraaf gebruikt?
58. Wat is de constructie van de loopgraaf en eventuele stellingen?
59. Is er sprake (geweest) van een vloer- en of dakconstructie in de loopgraaf?
60. Wat is de diepteligging, horizontale dimensie van de constructies?
61. Is er sprake van een natuurlijke en/of antropogene opvulling van de loopgraaf?
Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid en hoe is de
conserveringstoestand?
In zowel het oosten, zuiden en noorden van het onderzoeksgebied zijn fragmenten van
loopgraven aangetroffen. De loopgraven zijn direct onder het maaiveld zichtbaar. De sporen
hebben op het vlak een breedte van 0,7 m. In doorsnee is het spoor taps gevormd, waarbij de
breedte aan het maaiveld 150 cm bedraagt. Het spoor heeft vanaf het maaiveld een diepte
van 120 cm, is tot ongeveer 20 cm in de C-horizont ingegraven en heeft een vlakke bodem.
In tegenstelling tot de loopgraven die bij het onderzoek van Bennekom Streekziekenhuis
zijn aangetroffen, zijn in Ede geen sporen van versteviging van de wand aangetroffen. 454 Dit
kan betekenen dat de bodem waarin de loopgraven zijn aangelegd stevig genoeg was en
geen versteviging hoefde te worden aangelegd om instorting te voorkomen, maar het is ook
mogelijk dat er een constructiewijze werd gebruikt die geen sporen in de bodem achterlaat. Zo
is bijvoorbeeld bekend dat in de omgeving van Renkum deuren uit huizen werden gehaald om
te gebruiken in loopgraven. 455
De sporen kunnen niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal; afgezien een oor van
een koffie- of theekopje zijn tijdens het onderzoek van de loopgraven geen vondsten gedaan.
Op basis van het ontbreken van de sporen op een luchtfoto uit het najaar van 1944 en het feit
dat ze wel zichtbaar zijn op een foto uit het voorjaar van 1945, kan worden geconcludeerd dat
de aanleg moet hebben plaatsgevonden in de winter van 1944/45. Op basis van het geheel
ontbreken van vondstmateriaal in de sporen lijken de loopgraven nooit daadwerkelijk tijdens
oorlogshandelingen te zijn gebruikt. De sporen zijn opgevuld met materiaal dat overeenkomt
met het plaggendek. Het lijkt er dan ook op dat de vrijgekomen aarde in de buurt van de
loopgraven is blijven liggen en dat deze grond na de oorlog is gebruikt om de sporen weer
dicht te maken.
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Bosman, 2008: 65.
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Mondelinge mededeling drs. R. Kok.
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Aanvullingen op de vraagstelling
62. Wat kan gezegd worden over de populatie van het grafveld aan de hand van het fysisch
antropologisch onderzoek van de crematieresten? Wat is de leeftijd en het geslacht van
de individuen? Welke aanwijzingen zijn er voor pathologieën? Zijn er aanwijzingen voor
dubbelbegravingen of gebruik van de brandstapel voor meer dan één individu?
Van twee individuen zijn alleen minimum leeftijden vast te stellen. Van de overige individuen
zijn zowel de minimale als de maximale leeftijden vast te stellen. Vastgesteld is dat één graf
de resten van een kind bevatte dat tussen de 2 en 6 jaar oud is geworden. Van de resten uit
twee crematiegraven is het geslacht vast te stellen: een man met een leeftijd bij overlijden
van 20 tot 40 jaar oud en een vrouw van 20 tot 40 jaar oud. Eén crematie bevat één onzijdig
geslachtskenmerk, waardoor er geen geslachtsdeterminatie mogelijk is. In de overige graven
zijn geen geslachtskenmerken aangetroffen. Alle crematies bevatten de resten van telkens
één individu. Er zijn geen aanwijzingen voor ziekten aangetroffen.
63. Welke bijgiften van anorganisch materiaal zijn meegegeven? Welke zijn onverbrand,
welke verbrand en welke zijn (mogelijk) per ongeluk in de grafkuil terechtgekomen?
De helft van de graven bevatte naast de resten van de brandstapel handgevormd aardewerk
en één keer kleine fragmenten bronsblik. Het handgevormde aardewerk is ofwel als bijgift in
de grafkuil geplaatst of op de brandstapel meegegeven, verbrand en samen met resten van
de brandstapel in de grafkuil beland. In twee graven was sprake van min of meer compleet
vaatwerk dat als bijgift in de grafkuil bijgezet is. Mogelijk heeft dit vaatwerk voedsel of drank
voor de overledene bevat. In één geval is een handgevormde kom gebruikt om een deel van
de brandstapelresten bij te zetten. Opvallend is dat gebruik is gemaakt van potten die, voordat
ze een functie kregen in het grafritueel, gebruikt waren om mee te koken.
64. Welke bijgaven van vlees (dierenbot) zijn meegegeven op de brandstapel dan wel in de
grafkuilen?
Tijdens het fysisch antropologisch onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor bijgiften in de
vorm van vlees. Van alle botresten kon worden vastgesteld dat het ging om menselijk materiaal.
65. Welke soorten deposities zijn er behalve de grafkuilen, en op welke locaties komen deze voor
(excentrisch binnen grafgreppel, in grafgreppel, buiten grafmonument in loopvlak of in kuil)?
Deposities buiten de grafkuilen ontbreken geheel.
67. Zijn de graven compleet? Welke lichaamsonderdelen zijn vertegenwoordigd en wat is hun
onderlinge verhouding? Zijn er aanwijzingen voor verstoringen?
Als de graven worden vergeleken met gelijktijdige grafvelden in Oost-Nederland zijn er weinig
redenen om aan te nemen dat de graven niet intact zijn, al zou dat beeld in eerste instantie
op basis van de hoeveelheid crematieresten in de graven wel kunnen ontstaan. Eerder lijkt de
hoeveelheid botresten samen te hangen met een verandering in het grafritueel, waarbij zeer
selectief verbrande botresten van de brandstapel worden verzameld. De lichaamsdelen die
het meest voorkomen zijn het neurocranium en de diafysefragmenten. Het axiale skelet, het
viscerocranium en de epifyses zijn in een veel mindere mate vertegenwoordigd of ontbreken.
Dit is conform de verwachting als men kijkt naar de compactheid van het bot.
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68. Wat is de leeftijd bij overlijden en (indien volwassen) het geslacht?
Binnen het onderzoek is één kind aangetroffen met een leeftijd van 2-6 jaar oud. Van twee
individuen kan alleen de minimale leeftijd worden vastgesteld (5+ en 10+). De overige
individuen hadden een leeftijd van 20-30 of 20-40. Van twee individuen, en man en een vrouw,
viel het geslacht te bepalen.
69. Hoeveel individuen zijn er minimaal in het graf bijgezet?
Er bevond zich één individu in elk graf.
70. Is er een lichaamslengte te reconstrueren en zijn er sporen van botverandering door
anatomische varianten, ziektes, geweld of ongevallen aanwezig?
Er is geen lichaamslengte te reconstrueren en er zijn geen ziektesporen aangetroffen.
71. Wat is de aard en genese van de humeuze laag in de basis van het plaggendek?
72. Wat is de ouderdom van de laag?
73. Kan het percentage organische stof duiden op plaatselijke veengroei?
74. Indien er inderdaad sprake is van veengroei, wat zegt dit over de verbreiding van het
veenpakket? Komt dit overeen met de waarneming van veengroei in de omgeving van het
plangebied?
75. Wat is het gebruik geweest van de bodem ten tijde van de bewoning? Is deze omgewerkt
voordat er op werd gewoond? Is er direct op de laag geakkerd?
Tijdens de eerste fase van het veldwerk leek aan de basis van het plaggendek sprake te zijn
van een restant hoogveen, overeenkomstig met waarnemingen van de Rijks Geologische
Dienst die in het verleden in de buurt van Park Reehorst zijn gedaan. Tijdens de latere fases
van de opgraving is vastgesteld dat de humeuze laag deel uitmaakt van het plaggendek,
waarbij blijkbaar plaatselijk een sterk humeus plaggenmengsel is gebruikt.
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14 Gebouwencatalogus
Door Menk Hendriksen

Inleiding
In de structurencatalogus zijn alle huisplattegronden en middeleeuwse bijgebouwen opgenomen.
De ijzertijd bijgebouwen, in alle gevallen spiekers, zijn niet opgenomen in de catalogus omdat dit
geen nieuwe informatie zal verstrekken dan wat al bekend is. Indien relevant kan er een selectie
van vondsten in de vorm van beschrijvingen en verwijzingen naar enkele afbeeldingen worden
toegevoegd. De aangetroffen structuren hebben in het veld opeenvolgende structuurnummers
gekregen. Deze verschillende structuren zijn tijdens de uitwerking gecatalogiseerd naar functie en
hebben daarna een nieuw catalogusnummer gekregen Hiernaar wordt in de tekst verwezen. Deze
nummers zijn te vinden in onderstaande tabel 1.
De hoofdgebouwen en spiekers zijn geclassificeerd volgens de betrouwbaarheidsaanduiding
van structuren zoals die is voorgesteld door Fokkens & Jansen 456. Door deze aanduiding wordt er
onderscheid gemaakt in de wijze waarop huisplattegronden zijn herkend en hoe hun constructie
moet worden gewaardeerd. De vier klassen die worden voorgesteld staan hieronder beschreven:
• Klasse A1: Dit is een duidelijke plattegrond, wat in het veld is herkend en beschreven. De
paalgaten zijn hierbij gecoupeerd, gecontroleerd op vergelijkbaarheid van vulling met o.a.
omringende sporen en gedocumenteerd als een onderdeel van de structuur. Bij voorkeur wordt
een plattegrond in zijn geheel vrij gelegd en dus niet in verschillende opgravingsputten.
• Klasse A2: Dit is een minder duidelijke plattegrond, wat in het veld is herkend en beschreven.
De paalgaten zijn gecoupeerd en gedocumenteerd als onderdeel van een structuur. Bij deze
plattegrond ontbreken elementen aan de structuur, of de paalkuilen kunnen erg verschillend van
elkaar zijn in de kleur en vulling. De opgraver twijfelt over de juistheid van de constructie, maar
wil het niet uitsluiten dat het een plattegrond kan zijn.
• Klasse B: dit is een plattegrond die na afloop van het onderzoek op de tekentafel is herkend. De
vormen en structuren laten veel regelmaat zien waardoor ze vergelijkbaar zijn met de in het veld
herkende duidelijke plattegronden, zoals bij de klasse A1. Overwegingen van kleur, vulling etc.
zijn doorgaans minder belangrijk. Omdat het niet meer in situ te controleren is, is deze klasse
minder betrouwbaar dan klasse A. Daarbij worden deze sporen vaak herkend in sporenclusters
en op verkleinde versies van de opgravingsplattegronden. Dit maakt het makkelijker om
structuren te herkennen, maar het vergoot ook constructies die in werkelijkheid nooit hebben
bestaan.
• Klasse C: Dit is een plattegrond die na afloop van het onderzoek op de tekentafel is herkend.
De vorm en structuur hebben te weinig regelmaat om vergeleken te kunnen worden met de
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Fokkens & Jansen, 2002.
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duidelijkere plattegronden van het type A1 en B. Bij deze plattegrond zijn ook twijfels over de
juistheid van de constructie.

Terminologie
De terminologie die wordt gebruikt bij de beschrijving van voornamelijk hoofdgebouwen is
ontleend aan Huijts en Hiddink 457. Door Hiddink wordt een vast omlijnd stramien gebruikt voor
het beschrijven van huizen en overige structuren. Dit zal ook in deze catalogus worden gebruikt.
Hieronder wordt ingegaan op de gebruikte terminologie en op de wijze van beschrijven.

Hoofdgebouwen:
Onderzoek
Hierin worden de bijzonderheden en omstandigheden van het onderzoek van de structuur
beschreven zoals de wijze van het onderzoek en de zaken die anders verliepen dan het
vooraf bepaalde plan. Als de sporen al in een eerdere fase van het onderzoek als onderdeel
van een structuur zijn herkend, dan wordt dat hier ook in genoemd. Als laatste wordt de
betrouwbaarheidsklasse hierin vermeld.
Constructie
Hierin wordt de constructie van het gebouw besproken. De palen die het grootste deel van de
daklast dragen vormen de kernconstructie van het gebouw. In de lengterichting worden huizen
opgedeeld in een bepaald aantal beuken en is in de breedte verdeeld in traveeën. Wanneer een
gebouw een volledige tweebeukige indeling heeft, staan de dakdragende palen op de middenas.
Deze palen worden middenstijlen of middenstaanders genoemd. De driebeukige huizen hebben
twee rijen dakdragende stijlen. Deze stijlen worden binnenstijlen genoemd. Als twee stijlen
bij elkaar horen en tegenover elkaar zijn gelegen, worden deze stijlen een binnenstijlpaar of
staanderpaar genoemd. Indien een gebouw uit een eenbeukige constructie bestaat worden de
dakdragende palen wandstijlen genoemd.
Wanden
In dit onderdeel wordt ingegaan op de sporen die samenhangen met de constructie van de
wand. Hiermee worden o.a. de wandgreppel, een ondiepe sleuf die gegraven werd om de
wandconstructie extra stevigheid te bieden en de aanwezigheid van wandstijlen en hun mogelijke
functie in de draagconstructie van het huis bedoeld.
Ingangen
Hierin wordt het wel of niet aantreffen van een ingang of ingangen beschreven. Meestal liggen
ingangen in de lange zijden van het huis. Zo werd het huis verdeeld in verschillende gedeelten,
zoals een woon- en stalgedeelte. Als er een onderbreking in de wandgreppel, een drempel- of
ingangskuil en/of mogelijke dubbel geplaatste palen aan weerszijden van de ingang zijn, dan is dit
herkenbaar voor een ingang.
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Huijts, 1992; Hiddink, 2005.
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Dak
Het is niet altijd mogelijk om een opmerking te maken over de dakvorm. Mocht het wel mogelijk
zijn, dan kan er gedacht worden aan een schild- en/of zadeldak. Een zadeldak kenmerkt zich door
een middenstaander in de korte wand. Bij een schilddak zijn twee binnenstijlen voor de korte wand
geplaatst. Wanneer een huis een deels twee- en deels driebeukige indeling heeft, is er vaak een
combinatie van een schild- en zadeldak.
Reparaties en verbouwingen
Sporen die te maken hebben gehad met en reparatie of verbouwing van een gebouw, worden
regelmatig aangetroffen. Net zoals nu, dient een reparatie of verbouwing om de levensduur van
een gebouw te verlengen of om de structuur te verfraaien. In archeologisch opzicht kan meestal
alleen iets gezegd worden over een reparatie van onderdelen van de constructie zelf, zoals de
vervanging van middenstijlen of wandpalen.
Verdwijnen van het gebouw
Er zijn een aantal gevallen wanneer er gezegd kan worden hoe een gebouw verdwenen is.
Een gebouw kan namelijk zijn verwoest door een brand. In dit geval kunnen er sporen worden
gevonden van verbrand leem en veel houtskool. Meestal wordt een gebouw gewoon verlaten door
de bewoners omdat de constructie niet stevig genoeg was en reparaties geen zin meer hadden.
Het gebouw kan dan voor andere doeleinden zijn gebruikt of is ontmanteld om het hout opnieuw
te gebruiken. Zulke processen laten niet altijd goede sporen na voor archeologen en soms
veranderende ze identiek de grondsporen. Als er in een paalkuil een kern zichtbaar is, kan het
zo zijn dat bij het ontmantelen van het gebouw, men de stijl heeft laten staan en deze langzaam
is weggerot. Het kan ook zijn dat de stijl is afgehakt tot de hoogte van het maaiveld, dit kunnen
archeologen niet waarnemen. Het kan ook zijn dat door homogenisatie geen kern meer kan
worden waargenomen.
Type gebouw
In dit kopje wordt gekeken of het huis binnen een bestaande typologie onder gebracht kan worden
en wat overeenkomstige en afwijkende kenmerken zijn. Er wordt gekeken naar het voorkomen van
overeenkomstige plattegronden in de nabije omgeving van Ede.
Datering
Op basis van de mogelijke typologie van een plattegrond met eventuele oversnijdingen met andere
sporen, wordt ingegaan op de datering van de structuur. Ook worden er natuurwetenschappelijke
dateringen genoemd die beschikbaar zijn en wordt relevant vondstmateriaal besproken.

Overige structuren:
De overige middeleeuwse structuren zoals roedebergen en schuren worden voornamelijk
beschreven aan de hand van de kopjes onderzoek, constructie en datering. Indien er aanwijzingen
zijn gevonden voor reparaties aan het gebouw dan worden deze apart vermeld. Onder het kopje
datering worden de vondsten genoemd die aan de sporen toegewezen zijn.
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Structuurbeschrijvingen
Bij onderstaande beschrijvingen zijn de plattegronden van (het grootste deel van) de besproken
structuren afgebeeld. In deze figuren worden alleen die spoor- en vullingnummers aangegeven die
in de structuurbeschrijving worden genoemd (zie figuur 1 voor alle sporen).
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IJzertijd hoofdgebouwen
Structuur 5

Plattegrond en dieptediagram structuur 5; horizontale schaal 1:200 verticale schaal 1:100.

Onderzoek
De structuur is tijdens het veldwerk herkend. De redelijk tot goed geconserveerde sporen zijn
allemaal gecoupeerd en gedocumenteerd. De plattegrond wordt niet oversneden door andere
structuren. Een enkele kleine verstoring loopt door de plattegrond, maar het overgrote deel
van de sporen is duidelijk te herkennen. Het oostelijke deel van de plattegrond valt deels
buiten het onderzoeksgebied en is daardoor niet opgegraven. De huisplattegrond heeft de
betrouwbaarheidsklasse A1.
Constructie
De licht oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde huisplattegrond bestaat uit een deels
twee- en deels vierbeukige kernconstructie en heeft een zichtbare lengte van 18,2 m en een
breedte van 6,7 m. De kernconstructie wordt gevormd door vier middenstaanders. De afstand
tussen de middenstaanders varieert en loopt richting het oosten af, van 5,8 m naar 4,5 m tot
3,1 m. Binnen de ingangspartijen is aan de oostelijke zijde een staanderpaar geplaatst. In
het oostelijke deel van het huis zijn eveneens extra staanderparen geplaatst, waardoor een
vierbeukige indeling is ontstaan. Door de geringe diepte van de binnenstijlen is onduidelijk
of deze stijlen een dakdragende functie hebben vervuld of dat ze alleen als indeling van het
huis hebben gefunctioneerd. Dit deel heeft waarschijnlijk gefunctioneerd als stal waarbij de
extra palen stalboxen gevormd kunnen hebben. De westelijke zijde van het huis is tweebeukig
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en vormde het woondeel van de boerderij. Op een afstand van 1,8 m voor de westelijke
korte wand is een extra wand geplaatst, waardoor een smalle inpandige ruimte is ontstaan.
Aan de buitenzijde van het huis, op en afstand van ca. 0,5 tot 0,6 m buiten de wand, zijn op
regelmatige afstand van elkaar geplaatste buitenstaanders aangetroffen die de dakvoet hebben
ondersteund. De paalkuilen hebben een resterende diepte tussen de 2 en 68 cm.
Wanden
De wanden van de plattegrond worden gevormd door regelmatig geplaatste wandpalen
waartussen waarschijnlijk een vlechtwerk wand geplaatst is geweest. De zuidoostelijke
wand van deze structuur werd gevormd door een standgreppel. In de andere wanden van de
plattegrond zijn geen greppels bewaard gebleven. Het is dan ook niet bekend of de gehele
wand oorspronkelijk binnen een standgreppel geplaatst is geweest.
Ingangen
De huisplattegrond bevat twee tegenover elkaar liggende, zwaar uitgevoerde ingangen aan
de lange zijden. De zuidelijke ingang wordt gekenmerkt door drie diep ingegraven palen die in
een rij naar binnen staan. De noordelijke ingang lijkt minder zwaar uitgevoerd en bestaat uit
twee palen. De breedte van de ingang bedraagt 1,7 m. Er zijn geen aanwijzingen voor andere
ingangen.
Dak
De westelijke middenstaander is voor de westelijke korte wand geplaatst, wat inhoudt dat het
huis aan deze zijde waarschijnlijk een schilddak heeft gehad. De oostelijke middenstaander is
niet opgegraven en biedt dus geen informatie over het dak aan deze zijde van het huis.
Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen aanwijzingen voor reparaties aan het gebouw. De westelijke zijde van het huis lijkt
verbouwd te zijn, waarbij een aanbouw is aangebracht aan de westelijke korte wand. Hierdoor
is het huis ca. 1,45 m langer geworden.
Verdwijnen van het gebouw
In een deel van de sporen (onder meer sporen 158, 162, 181, 193 en 1174) zijn kernen herkend
in de coupe. Dit betekend dat de palen (bij het verlaten van het huis) zijn blijven staan en
vervolgens zijn weggerot.
Type gebouw
De deels twee- en vierbeukige indeling, duidelijke ingangspartijen en regelmatig geplaatste
buitenpalen komen overeen met het regionale type Maanen.
Datering
Een

14

C-datering aan houtskool uit een van de sporen van de huisplattegrond geeft een

datering van 2050 ± 30 BP (gekalibreerd: 166 BC – 20 AD). Het verzamelde aardewerk uit
sporen van de structuur wordt gedateerd in de (gevorderde) late ijzertijd. Het type Maanen
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komt vrijwel de hele midden- en late ijzertijd voor. Op basis van deze gegevens kan de
boerderij gedateerd worden in de late ijzertijd.
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Structuur 10

Plattegrond en dieptediagram structuur 10; horizontale schaal 1:100 verticale schaal 1:50.

Onderzoek
De structuur is tijdens het veldwerk herkend. Alle sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd
en gecoupeerd en gedocumenteerd. Er zijn geen verstoringen of andere structuren die de
plattegrond oversnijden. De plattegrond heeft een betrouwbaarheidsklasse A1.
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Constructie
De licht oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde huisplattegrond bestaat uit een
tweebeukige kernconstructie en meet 11,8 bij 5,9 m. Er zijn drie middenstaanders herkend die
op een afstand van 5,8 en 4,4 m van elkaar staan. De meest oostelijke middenstaander is in
de korte wand opgenomen, de westelijke middenstaander is voor de korte wand geplaatst. De
derde middenstaander valt in lijn met de oostelijke zijden van de ingangspartijen. Tegenover
deze middenstaander is een staanderpaar geplaatst dat in lijn valt met de westelijke zijde
van de ingangspartijen. Aan de buitenzijde van de plattegrond zijn op regelmatige afstand
van elkaar geplaatste buitenstaanders aangetroffen. De geringe diepte van de sporen doet
echter vermoeden dat deze staanders geen dakdragende functie hebben vervuld maar enkel
de dakvoet ondersteund hebben. In de wandconstructie zijn wandstijlen aangetroffen die een
grotere diepte vertonen, wat zou kunnen betekenen dat deze palen een deel van de daklast
hebben gedragen. De paalkuilen van de structuur hebben een resterende diepte tussen de 5 en
46 cm.
Wanden
De wandconstructie bestaat uit een enkele rij op regelmatige afstand van elkaar geplaatste
palen die tussen de wandstijlen zijn geplaatst. Hier is vermoedelijke een vlechtwerkconstructie
of leem tegen aan geplaatst. In de noordwestelijke wand zijn enkele extra palen herkend die
mogelijk als ondersteuning voor de wand hebben gediend.
Ingangen
In de lange wanden zijn twee tegenover elkaar liggende, zwaar uitgevoerde ingangspartijen
te onderscheiden. De ingangen bestaan uit twee of drie palen per zijde die haaks op de
lengterichting van het huis geplaatst zijn. Ze vormen een opening van ca. 1,4 m breed.
Dak
De oostelijke middenstaander is in de korte wand geplaatst, waardoor hier een zadeldak was
toegepast. De westelijke middenstaander staat voor de korte wand en vormt zo een schilddak.
Het dak werd daarnaast ondersteund door wandstijlen.
Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen aanwijzingen voor reparaties of verbouwingen binnen de plattegrond.
Verdwijnen van het gebouw
De paalkern van een paalkuil (spoor 1606) is herkend in de coupe. Dit betekent dat de paal
(bij het verlaten van het huis) is blijven staan en vervolgens is weggerot of aan het maaiveld is
afgekapt.
Type gebouw
De tweebeukige indeling, prominente ingangspartij, regelmatig geplaatste buitenpalen en het
staanderpaar in de ingangspartij komen overeen met het midden- tot late ijzertijd type Dalen.
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Datering
Een

14

C-datering van een graankorrel uit een van de sporen van de huisplattegrond heeft

een datering opgeleverd van 2030 ± 30 BP (gekalibreerd: 156 BC – 53 AD). Het verzamelde
aardewerk uit sporen van de structuur wordt gedateerd in de late ijzertijd. Het type Dalen
komt voor in de midden- en late ijzertijd. Dit huistype is bij opgravingen in Ede en Wekerom
aangetroffen en komt regionaal voor, waarbij de oostelijke zijde van Gelderse Vallei de
westgrens van het verspreidingsgebied vormt 458. Op basis van deze gegevens kan de boerderij
gedateerd worden in de late ijzertijd.

458

Scholte Lubberink, Kuenen & Willemse, 2015: 72.
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Structuur 15

Plattegrond en dieptediagram structuur 15; horizontale schaal 1:200 verticale schaal 1:100.

Onderzoek
De structuur is tijdens het veldwerk herkend. Alle sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd
en gecoupeerd en gedocumenteerd. Er zijn geen verstoringen of andere structuren die de
plattegrond oversnijden. Er is een uitbreiding van de werkput gerealiseerd om de plattegrond
volledig in het vlak vrij te kunnen leggen. De plattegrond heeft een betrouwbaarheidsklasse A1.
Constructie
De licht oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde huisplattegrond bestaat uit een vierbeukige
kernconstructie en meet 19,7 bij 7,2 m. Er zijn vier middenstaanders herkend die (van west
naar oost) op een afstand van 3,2, 4,3 en 7,3 m van elkaar staan. Opvallend is de grote
afstand van 3,5 m tussen de meest westelijke middenstaander en de westelijke korte wand. De
meest oostelijke middenstaander is in de korte wand opgenomen. De tweede middenstaander
vanuit het oosten valt in lijn met de oostelijke zijden van de ingangspartijen. Naast deze
middenstaander is een staanderpaar geplaatst dat ook in lijn valt met de oostelijke zijde van de
ingangspartijen. Dit staanderpaar heeft naar het oosten een bijbehorend staanderpaar dat voor
de oostelijke korte wand is geplaatst. Naast een dakdragende functie kunnen deze staanders
ook een zolder gevormd hebben. Tussen beide staanderparen zijn geen palen geplaatst
geweest, waardoor een grote, open binnenruimte is ontstaan. De oostelijke helft van het huis
kan dan ook worden aangewezen als het woongedeelte. In het westelijke deel van het huis
zijn vijf binnenstaanderparen herkend, die als dakdragers en stalindeling gefungeerd kunnen
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hebben. In lijn met deze staanderparen zijn tegen de wandconstructie extra palen geplaatst die
stalboxen hebben gevormd. Aan de buitenzijde van de plattegrond zijn op regelmatige afstand
van elkaar geplaatste buitenstaanders aangetroffen die de dakvoet en mogelijk een deel van de
daklast gedragen hebben. De paalkuilen van de structuur hebben een resterende diepte tussen
de 5 en 52 cm.
Wanden
De wandconstructie bestaat uit een enkele rij palen die in het oostelijke deel van de plattegrond
een regelmatig patroon laten zien en in het westelijk deel onregelmatiger geplaatst zijn. Hier is
vermoedelijke een vlechtwerkconstructie of leem tegen aan geplaatst. In de oostelijke wanden
zijn enkele extra palen herkend die mogelijk als ondersteuning voor de wand hebben gediend.
Ingangen
In de lange wanden zijn twee, tegenover elkaar liggende, zwaar uitgevoerde ingangspartijen
te onderscheiden. De ingangen bestaan uit twee of drie palen per zijde die haaks op de
lengterichting van het huis geplaatst zijn. Ze vormen een opening van ca. 1,7 en 1,8 m breed.
Dak
De oostelijke middenstaander is in de korte wand geplaatst, waardoor hier een zadeldak was
toegepast. De westelijke middenstaander staat voor de korte wand en vormt zo een schilddak.
Het dak werd daarnaast ondersteund door de binnenstijlen en de buitenpalen.
Reparaties en verbouwingen
Er zijn aanwijzingen voor enkele reparaties aan het huis. De tweede oostelijke middenstaander
lijkt vervangen te zijn (spoor 1008 vervangen door spoor 1009). Daarnaast toont de noordelijke
binnenstaander van het meest oostelijke staanderpaar een vervanging (spoor 1001 vervangen
door spoor 1002). In de westelijke helft van de plattegrond zijn eveneens enkele reparaties
zichtbaar in de wanden.
Verdwijnen van het gebouw
Een aantal paalkuilen (onder meer sporen 1018, 1029 en 1066) vertoont een kern in de coupe.
Dit houdt in dat de paal (bij het verlaten van het huis) is blijven staan en is weggerot of aan het
maaiveld is afgekapt. Sporen 777 en 1028 bevatten uitgraafkuilen, wat erop wijst dat de palen
zijn uitgegraven bij het ontmantelen van het gebouw.
Type gebouw
De vierbeukige indeling, duidelijke ingangspartijen en regelmatig geplaatste buitenpalen komen
overeen met het regionale type Maanen.
Datering
Een 14C-datering aan houtskool uit twee sporen van de huisplattegrond heeft een datering
opgeleverd van 2090 ± 30 BP (gekalibreerd: 195 – 42 BC) en 2040 ± 30 (gekalibreerd: 162 BC –
46 AD). Het verzamelde aardewerk uit sporen van de structuur wordt gedateerd in de (gevorderde)
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late ijzertijd. Het type Maanen komt vrijwel de hele midden- en late ijzertijd voor. Op basis van deze
gegevens kan de boerderij gedateerd worden in de tweede helft van de late ijzertijd
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Structuur 37

Plattegrond en dieptediagram structuur 37; horizontale schaal 1:100 verticale schaal 1:50.

Onderzoek
De structuur is bij de uitwerking herkend. In het veld zijn niet alle sporen gecoupeerd en
afgewerkt. Voornamelijk de sporen van de noordelijke wand zijn gecoupeerd. Er zijn geen
verstoringen of andere structuren die de plattegrond oversnijden. Derhalve heeft de plattegrond
de betrouwbaarheidsklasse B.
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Constructie
De oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde plattegrond bestaat uit een tweebeukige
kernconstructie en meet 11,4 bij 5,8 m. Er zijn vier middenstaanders herkend die (van west
naar oost) op een afstand van 3,4, 3,6 en 4 m van elkaar staan. De buitenste middenstaanders
zijn in de korte wand geplaatst. In het oostelijke deel van de plattegrond zijn enkele
paalkuilen opgetekend die op binnenstijlen lijken. Ze staan in lijn met de tweede oostelijke
middenstaander, maar staan vrij dicht tegen de wand aan. Mogelijk hebben deze kuilen een
functie in de indeling van het huis vervuld. Er zijn geen buitenpalen aangetroffen, waardoor de
dakvoet dragende palen vermoedelijk in de wand hebben gestaan en er daardoor nauwelijks
dakoverstek is geweest. De paalkuilen van de structuur hebben een resterende diepte tussen
de 6 en 26 cm.
Wanden
De wandconstructie bestaat uit een rij enkele en ongepaarde dubbele palen die een
vlechtwerkconstructie of leem als wandbedekking hebben ondersteund. Door de slechte
conservering zijn vermoedelijk niet alle wandpalen aangetroffen waardoor niet vastgesteld kan
worden of de wandconstructie volledig uit dubbele palen of uit een combinatie van enkele en
dubbele palen bestond.
Ingangen
In de lange wanden zijn vermoedelijk twee tegenover elkaar liggende, licht uitgevoerde
ingangspartijen te onderscheiden. De ingangen bestaan uit twee of drie palen per zijde die in
een driehoek staan waarbij de daadwerkelijke ingang door een paal wordt gevormd. Ze vormen
een opening van ca. 0,6 en 0,95 m breed.
Dak
De plaatsing van de middenstaanders in de korte wand van het huis toont aan dat er een
zadeldak is toegepast. Deze werd gedragen door de middenstaanders en wandpalen.
Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen aanwijzingen voor reparaties of verbouwingen binnen de plattegrond.
Verdwijnen van het gebouw
Paalkuil S1841 vertoont een kern in de coupe. Dit houdt in dat de paal (bij het verlaten van het
huis) is blijven staan en is weggerot of aan het maaiveld zijn afgekapt.
Type gebouw
De tweebeukige indeling, licht uitgevoerde ingangspartijen en het ontbreken van een
staanderpaar ter hoogte van de ingang komen overeen met het type Dalen zonder
staanderpaar bij de ingang of Oss-Ussen 4a.
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Datering
Er is geen

14

C-datering van de plattegrond beschikbaar. Het verzamelde aardewerk bevat te

weinig kenmerken voor een betrouwbare datering. Op basis van typologie van de plattegrond
is een datering in de late ijzertijd het meest aannemelijk, hoewel beide gebouwtypes ook nog in
de vroeg-Romeinse tijd voorkomen. Op basis van met name het aardewerk lijkt de bewoning in
Park Reehorst echter eerder af te breken.
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Structuur 51

Plattegrond en dieptediagram structuur 51; horizontale schaal 1:200 verticale schaal 1:100.

Onderzoek
De structuur is in het veld herkend. De sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd en zijn
allemaal gecoupeerd en gedocumenteerd. Op een smalle verstoring na zijn geen andere
verstoringen of structuren die de plattegrond oversnijden. Derhalve heeft de plattegrond de
betrouwbaarheidsklasse A1.
Constructie
De oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde plattegrond bestaat uit een deels twee- en
vierbeukige kernconstructie en meet 16 bij 5,3 m. Er zijn vier middenstaanders herkend
die (van west naar oost) op een afstand van 2,9, 4 en 5,3 m van elkaar staan. De buitenste
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middenstaanders zijn voor de korte wand geplaatst. Ter hoogte van de ingangspartijen
is aan de westelijke zijde een staanderpaar geplaatst. Het staanderpaar staat in lijn met
westelijke zijden van de ingangspartijen. Tegenover dit staanderpaar is binnen de ingang
een middenstaander geplaatst. Buiten de wandconstructie zijn regelmatig geplaatste
buitenstaanders opgetekend die de dakvoet en deel van de daklast hebben gedragen. In het
oostelijke deel zijn ter hoogte van de meest oostelijke middenstijl enkele palen haaks op de
lengterichting van de huisplattegrond geplaatst, waarmee een smalle inpandige ruimte wordt
gevormd. De paalkuilen van de structuur hebben een resterende diepte tussen de 4 en 66 cm.
Wanden
De wandconstructie bestaat uit een enkele rij palen die een vlechtwerkconstructie hebben
ondersteund. Opvallend is het verschil tussen het oostelijke en westelijke deel van het huis.
Waar de wandpalen in het westelijke deel zeer regelmatig zijn geplaats, vormt de oostelijke
helft juist een onregelmatig geheel. In dit deel van het huis lijken teven verschillende reparaties
te zijn uitgevoerd.
Ingangen
In de lange wanden zijn twee tegenover elkaar liggende, prominente ingangspartijen te
onderscheiden. De ingangen bestaan uit twee of drie palen per zijde die in een lijn haaks op de
lengterichting van de huisplattegrond staan. Ze vormen een opening van ca. 1,1 en 1,5 m breed.
Dak
De plaatsing van de middenstaanders voor de korte wand van het huis toont aan dat er een
schilddak is toegepast. Deze werd gedragen door de middenstaanders en buitenstaanders.
Reparaties en verbouwingen
In de oostelijke helft van de plattegrond lijken verschillende wandpalen te zijn vervangen.
Verdwijnen van het gebouw
Een aantal paalkuilen (onder meer sporen 2461, 2576 en 2500) vertoont een kern in de coupe.
Dit houdt in dat de paal (bij het verlaten van het huis) is blijven staan en is weggerot of aan het
maaiveld is afgekapt.
Type gebouw
De deels twee- en vierbeukige indeling, prominente ingangspartijen en het staanderpaar ter
hoogte van de ingang komen overeen met het type Maanen.
Datering
Er zijn geen betrouwbare

14

C-datering van de plattegrond beschikbaar. Het verzamelde

aardewerk uit sporen van de structuur dateert in de late ijzertijd. Het type Maanen komt vrijwel
de hele midden- en late ijzertijd voor. Op basis van deze gegevens kan de boerderij gedateerd
worden in de late ijzertijd.
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Structuur 61

Plattegrond en dieptediagram structuur 61; horizontale schaal 1:100 verticale schaal 1:50.
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Onderzoek
De structuur is in het veld herkend. De sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd en zijn
allemaal gecoupeerd en gedocumenteerd. Op een middeleeuwse greppel, die in de lengte
door de plattegrond snijdt, na zijn er geen andere verstoringen of structuren die de plattegrond
oversnijden. Derhalve heeft de plattegrond de betrouwbaarheidsklasse A1.
Constructie
De oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde plattegrond bestaat uit een tweebeukige
kernconstructie en meet 13,1 bij 6,4 m. Er zijn vier middenstaanders herkend die (van
west naar oost) op een afstand van 3,5, 4,5 en 4,8 m van elkaar staan. De buitenste
middenstaanders zijn in de korte wand opgenomen. Ter hoogte van de ingangspartijen is aan
de westelijke zijde een staanderpaar geplaatst. Het staanderpaar staat in lijn met westelijke
zijden van de ingangspartijen. Dicht tegen de wandconstructie zijn regelmatig geplaatste
buitenstaanders opgetekend die de dakvoet en deel van de daklast hebben gedragen. In het
westelijke deel van de plattegrond zijn aan de zuidzijde mogelijk extra binnenstijlen geplaatst
die, naast een dakdragende functie, een stalindeling hebben gevormd. Mogelijk zijn deze palen
onderdeel van een staanderpaar en zijn de noordelijk gelegen tegenhangers verstoord door de
middeleeuwse greppel. In dat geval kan er gesproken worden van een gedeeltelijk vierbeukige
constructie. De paalkuilen van de structuur hebben een resterende diepte tussen de 6 en 40
cm.
Wanden
De wandconstructie bestaat uit een dubbele rij onregelmatig geplaatste palen die een
vlechtwerkconstructie hebben ondersteund. In verschillende gevallen is aan de binnenzijde van
de wandconstructie een extra paal gezet ter versteviging of reparatie.
Ingangen
In de lange wanden zijn twee tegenover elkaar liggende, prominente ingangspartijen te
onderscheiden. De ingangen bestaan uit drie palen per zijde die in een lijn haaks op de
lengterichting van de huisplattegrond staan. Ze vormen een opening van ca. 1,6 tot 1,7 m
breed.
Dak
De plaatsing van de middenstaanders in de korte wand van het huis toont aan dat er een
zadeldak is toegepast. Deze werd gedragen door de middenstaanders en buitenstaanders.
Reparaties en verbouwingen
In alle wanden lijken verschillende reparaties te zijn uitgevoerd.
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Verdwijnen van het gebouw
Een aantal paalkuilen (onder meer sporen 4512, 4515, 4520, 4521, 4538 en 4543) vertonen
een kern in de coupe. Dit houdt in dat de paal (bij het verlaten van het huis) is blijven staan en
is weggerot of aan het maaiveld zijn afgekapt. Bij paalspoor 4537 lijkt een uitgraafkuil zichtbaar
in de coupe, wat betekent dat hier de paal uitgegraven is.
Type gebouw
De deels twee- en vierbeukige indeling, prominente ingangspartijen en het staanderpaar ter
hoogte van de ingang komen overeen met het type Maanen. De buitenstaanders zijn vrijwel
volledig in de wand opgenomen, in tegenstelling tot het type Maanen waar ze buiten de
wand geplaatst zijn. Daarnaast is er geen staanderpaar aanwezig bij de kopse kant van de
plattegrond. Daarom lijkt het hier om een ander (mogelijk lokaal) type te gaan.
Datering
Een

14

C-datering van een graankorrel uit de meest oostelijke middenstaander van het huis komt

uit op 2020 ± 30 BP (gekalibreerd: 107 BC – 59 AD). Het verzamelde aardewerk uit sporen
van de structuur dateert in de (gevorderde) late ijzertijd. Op basis van deze gegevens kan de
boerderij gedateerd worden in de tweede helft van de late ijzertijd.
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Structuur 62

Plattegrond en dieptediagram structuur 62; horizontale schaal 1:100 verticale schaal 1:50.

Onderzoek
De structuur is grotendeels in het veld herkend. De sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd
en zijn allemaal gecoupeerd en gedocumenteerd. De plattegrond wordt oversneden door
verschillende middeleeuwse karrensporen en ligt in een cluster sporen waarin nog een ander
huis is herkend. Er is in eerste instantie van één huisplattegrond uitgegaan, maar tijdens de
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uitwerking is deze opgedeeld in twee huisplattegronden. Daarnaast valt de huisplattegrond
deels buiten het onderzoeksgebied en is dus niet volledig opgegraven. Derhalve heeft de
plattegrond de betrouwbaarheidsklasse B.
Constructie
De oost-west georiënteerde plattegrond bestaat uit een tweebeukige kernconstructie en heeft
een zichtbare lengte van 8,9 en een breedte van 5,6 m. Er zijn twee middenstaanders herkend
die op een afstand van 5,1 m van elkaar staan. De westelijke middenstaander is voor de korte
wand geplaatst. Ter hoogte van de ingangspartijen is aan de oostelijke zijde een staanderpaar
geplaatst. Het staanderpaar staat in lijn met oostelijke zijden van de ingangspartijen. De
oostelijke middenstaander staat in lijn met de westelijke palen van de ingangspartij, waarbij
opvallend is dat deze dieper is ingegraven dan de westelijke middenstaander. Er is een enkele
buitenstaander herkend, waardoor een deel van de daklast mogelijk door wandstijlen in
gedragen. De paalkuilen van de structuur hebben een resterende diepte tussen de 2 en 58 cm.
Wanden
De wandconstructie bestaat uit een enkele rij onregelmatig geplaatste palen die een
vlechtwerkconstructie hebben ondersteund. In enkele gevallen is aan de binnenzijde van de
wandconstructie een extra paal gezet ter versteviging.
Ingangen
In de lange wanden zijn twee tegenover elkaar liggende, prominente ingangspartijen te
onderscheiden. De ingangen bestaan uit een of twee palen per zijde die in een lijn haaks op de
lengterichting van de huisplattegrond staan. Ze vormen een opening van ca. 1,3 m breed.
Dak
De plaatsing van de middenstaander voor de korte wand van het huis toont aan dat er in ieder
geval aan de westzijde van het gebouw een schilddak is toegepast. Deze werd gedragen door
de middenstaanders en buitenstaanders en mogelijk ook door wandstijlen.
Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen aanwijzingen voor reparaties of verbouwingen binnen de plattegrond.
Verdwijnen van het gebouw
Een enkele paalkuil (spoor 3011) vertoont een kern in de coupe. Dit houdt in dat de paal (bij het
verlaten van het huis) is blijven staan en is weggerot of aan het maaiveld is afgekapt.
Type gebouw
De tweebeukige indeling, prominente ingangspartijen en het staanderpaar ter hoogte van de
ingang komen overeen met het type Dalen.
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Datering
Een 14C-datering aan houtskool uit een wandpaal van het huis komt uit op een datering van 2180
± 30 BP (gekalibreerd: 361 – 168 BC). Het verzamelde aardewerk uit sporen van de structuur
bevat een hoog percentage aan besmeten scherven (40,6%) wat duidt op een datering in het
laatste helft van de midden ijzertijd of de eerste helft van de late ijzertijd. Het huistype Dalen komt
voor in de midden- en late ijzertijd. De huisplattegrond kan gedateerd worden in de tweede helft
van de midden ijzertijd of eerste helft van de late ijzertijd. Daarmee behoort het huis tot de vroege
fase van de nederzetting en is mogelijk gelijktijdig met het grafveld.
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Structuur 63

Plattegrond en dieptediagram structuur 63; horizontale schaal 1:100 verticale schaal 1:50.

Onderzoek
De structuur is in het veld herkend. De sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd en zijn
allemaal gecoupeerd en gedocumenteerd. Er zijn geen verstoringen of andere structuren
die de plattegrond oversnijden. Het westelijke deel van de plattegrond valt gedeeltelijk
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buiten het onderzoeksgebied en is niet opgegraven. Derhalve heeft de plattegrond de
betrouwbaarheidsklasse A1.
Constructie
De oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde plattegrond bestaat uit een tweebeukige
kernconstructie en heeft een zichtbare lengte van 12,6 m en een breedte 6,1 m. Er zijn drie
middenstaanders herkend die (van west naar oost) op een afstand van 5,7 en 4,9 m van elkaar
staan. De meest oostelijke middenstaanders is voor de korte wand geplaatst. Opvallend is dat
de paalkuilen van de middenstaanders aanzienlijk groter zijn dan in de meeste plattegronden
uit de ijzertijd in Park Reehorst. Ter hoogte van de ingangspartijen is aan de westelijke zijde
een staanderpaar geplaatst. Het staanderpaar staat in lijn met de westelijke zijden van de
ingangspartijen. De middelste middenstaander staat in lijn met de oostelijke zijden van de
ingangspartijen. Dicht tegen de wandconstructie zijn regelmatig geplaatste buitenstaanders
opgetekend die de dakvoet en deel van de daklast hebben gedragen. In de oostelijke helft van
de plattegrond lijken extra binnenstijlen te zijn geplaatst die, naast een mogelijke dakdragende
functie, een indeling in het huis hebben gevormd. Het wordt echter niet geheel duidelijk of hier
sprake is geweest van een oorspronkelijk vierbeukige constructie. Aan de oostzijde van het
huis zijn ter hoogte van de meet oostelijke middenstaander enkele palen in een lijn haaks op
de lengterichting van de plattegrond geplaatst. Hiermee wordt een smalle inpandige ruimte
gecreëerd. De plaatsing van het staanderpaar aan de westzijde van de ingang doet vermoeden
dat het huis aan de westzijde een stal heeft gehad. De paalkuilen van de structuur hebben een
resterende diepte tussen de 4 en 52 cm.
Wanden
De wandconstructie bestaat uit een enkele rij onregelmatig geplaatste palen die een
vlechtwerkconstructie hebben ondersteund. In enkele gevallen is aan de binnenzijde van de
wandconstructie een extra paal gezet ter versteviging.
Ingangen
In de lange wanden zijn twee tegenover elkaar liggende, prominente ingangspartijen te
onderscheiden. De ingangen bestaan uit drie of vier palen per zijde die in een lijn haaks op de
lengterichting van de huisplattegrond staan. Ze vormen een opening van ca. 1,4 m breed.
Dak
De plaatsing van de oostelijke middenstaander voor de oostelijke korte wand van het
huis toont aan dat aan die zijde een schilddak is toegepast. Deze werd gedragen door
de middenstaanders en buitenstaanders en mogelijke door de binnenstijlen. Aangezien
het westelijke deel van het huis niet compleet is opgegraven, is het niet bekend welke
dakconstructie daar is toegepast.
Reparaties en verbouwingen
In diverse gevallen lijken er reparaties uitgevoerd te zijn waarbij een oude paal is vervangen
door een nieuwe. Een voorbeeld hiervan is spoor 3113 die wordt oversneden door spoor 3112,
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wat erop kan duiden dat een vervanging heeft plaatsgevonden. Dit lijkt ook bij sporen 3090 en
3088 en 3563 en 3092/3091/3094 gebeurd te zijn.
Verdwijnen van het gebouw
Een aantal paalkuilen (onder meer sporen 3098, 3104, 3119, 3161) vertoont een kern in de
coupe. Dit houdt in dat de paal (bij het verlaten van het huis) is blijven staan en is weggerot of
aan het maaiveld is afgekapt. Er zijn geen uitgraafkuilen waargenomen.
Type gebouw
De tweebeukige indeling, prominente ingangspartijen en het staanderpaar ter hoogte van
de ingang komen overeen met het midden- tot late ijzertijd type Dalen. Indien daadwerkelijk
sprake is geweest van een gedeeltelijk vierbeukige constructie, past het huis beter binnen het
regionale type Maanen. De buitenstaanders zijn vrijwel geheel opgenomen in de wand wat
niet overeenkomt met de bovengenoemde typen. Daarom lijkt het hier om een ander (mogelijk
lokaal) type te gaan.
Datering
Er is een

14

C-datering van loofhout uit de meest oostelijke middenstaander van het huis

beschikbaar. Deze komt uit op een datering van 2040 ± 30 BP (gekalibreerd: 162 BC – 46 AD).
Het verzamelde aardewerk uit sporen van de structuur dateert in de (gevorderde) late ijzertijd.
Op basis van deze gegevens kan de boerderij gedateerd worden in de tweede helft van de late
ijzertijd.
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Structuur 70

Plattegrond en dieptediagram structuur 70; horizontale schaal 1:100 verticale schaal 1:50.

Onderzoek
De structuur is in het veld herkend. De sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd en zijn
allemaal gecoupeerd en gedocumenteerd. Er zijn geen verstoringen of andere structuren die de
plattegrond oversnijden. Derhalve heeft de plattegrond de betrouwbaarheidsklasse A1.
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Constructie
De oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde plattegrond bestaat uit een tweebeukige
kernconstructie en meet 12,7 bij 5,9 m. Er zijn drie middenstaanders herkend die (van west
naar oost) op een afstand van 4,2 en 4,7 m van elkaar staan. De buitenste middenstaanders
zijn voor de korte wand geplaatst. De middelste middenstaander ligt in lijn met de oostelijke
zijden van de ingangspartijen. Buiten de wandconstructie zijn regelmatig geplaatste
buitenstaanders opgetekend die de dakvoet en deel van de daklast hebben gedragen. In het
westelijke deel van de plattegrond zijn mogelijk extra binnenstijlen geplaatst die, naast een
mogelijke dakdragende functie, een stalindeling kunnen hebben gevormd. De paalkuilen van de
structuur hebben een resterende diepte tussen de 4 en 41 cm.
Wanden
De wandconstructie bestaat uit een enkele rij onregelmatig geplaatste palen die een
vlechtwerkconstructie hebben ondersteund. In enkele gevallen is aan de binnenzijde van de
wandconstructie een extra paal gezet ter versteviging.
Ingangen
Halverwege de lange wanden zijn twee tegenover elkaar liggende ingangspartijen te
onderscheiden. Ze zijn niet prominent aanwezig en vormen geen duidelijk ingangsportaal. De
ingangen bestaan uit twee tot drie palen per zijde die in een lijn haaks op de lengterichting van
de huisplattegrond staan. Ze vormen een opening van ca. 1,0 tot 1,2 m breed.
Dak
De plaatsing van de middenstaanders voor de korte wand van het huis toont aan dat er een
schilddak is toegepast. Deze werd gedragen door de middenstaanders en buitenstaanders en
mogelijk door enkele binnenstijlen.
Reparaties en verbouwingen
In enkele gevallen lijken er reparaties toegepast te zijn waarbij een oude paal is vervangen
door een nieuwe. Een voorbeeld hiervan is spoor 3470 dat wordt oversneden door spoor 3469,
wat erop kan duiden dat een vervanging heeft plaatsgevonden. Dit lijkt ook bij sporen 3837 en
3461 en 3828 en 3455 gebeurd te zijn.
Verdwijnen van het gebouw
Een aantal paalkuilen (onder meer sporen 3456, 3452, 3466 en 3824) vertoont een kern in de
coupe. Dit houdt in dat de paal (bij het verlaten van het huis) is blijven staan en is weggerot of
aan het maaiveld is afgekapt.
Type gebouw
De tweebeukige indeling, dubbele rij ongepaarde stijlen in de zijden, regelmatige geplaatste
buitenstaanders en licht geconstrueerde ingangspartijen geflankeerd door twee of drie stijlen
komen overeen met type Haps/Oss-Ussen 4a.
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Datering
Er is een

14

C-datering uitgevoerd aan houtskool uit de middelste middenstaander van het

huis. Deze komt uit op een datering van 2060 ± 30 BP (gekalibreerd: 170 BC – 4 AD). Het
verzamelde aardewerk uit sporen van de structuur dateert in de (gevorderde) late ijzertijd. Op
basis van deze gegevens kan de boerderij gedateerd worden in de tweede helft van de late
ijzertijd.
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Structuur 71

Plattegrond en dieptediagram structuur 71; horizontale schaal 1:200 verticale schaal 1:100.

Onderzoek
De structuur is tijdens het veldwerk herkend. Alle sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd
en gecoupeerd en gedocumenteerd. Er zijn enkele kleine verstoringen die de plattegrond
oversnijden.
Daarnaast zijn in het westelijk deel van de plattegrond veel paalkuilen aangetroffen die niet tot
de structuur gerekend worden. Dit bemoeilijkt de toewijzing van de sporen aan structuren en de
interpretatie van die structuren. De plattegrond heeft een betrouwbaarheidsklasse A2.
Constructie
De licht oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde huisplattegrond bestaat uit een deels tweeen deels vierbeukige kernconstructie en meet 16,9 bij 6,3 m. Er zijn vier middenstaanders
herkend die (van west naar oost) op een afstand van 3,3, 4,5 en 5,2 m van elkaar staan. De
buitenste middenstaanders zijn voor de korte wand geplaatst. De tweede middenstaander
vanuit het oosten valt in lijn met de oostelijke zijden van de ingangspartijen. Tegenover deze
middenstaander is een staanderpaar geplaatst dat in lijn valt met de westelijke zijde van de
ingangspartijen. In het noordwestelijke deel van het huis zijn twee stijlparen herkend met
daartussen een vermoedelijk derde paar waarvan de zuidelijke paal is oversneden door een
recente verstoring, die als dakdragers en stalindeling gefungeerd kunnen hebben en zorgen
voor een vierbeukige indeling. In lijn met deze staanderparen zijn tegen de wandconstructie
extra palen geplaatst die stalboxen kunnen hebben gevormd. Aan de buitenzijde van de
plattegrond zijn buitenstaanders aangetroffen die de dakvoet en mogelijk een deel van de
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daklast gedragen hebben. In de oostelijke helft van de plattegrond zijn deze buitenstaanders
op regelmatige afstand van elkaar geplaatst, in de westelijke helft is een meer onregelmatige
paalzetting toegepast. De paalkuilen van de structuur hebben een resterende diepte tussen de
6 en 59 cm diep.
Wanden
De wandconstructie bestaat uit een enkele rij palen die in het oostelijke deel van de plattegrond
een regelmatig patroon laten zien en in het westelijk deel onregelmatiger geplaatst zijn. Dit
is vermoedelijk het gevolg van reparaties die uitgevoerd zijn in het staldeel. In de oostelijke
wanden zijn enkele extra palen herkend die mogelijk als ondersteuning voor de wand hebben
gediend.
Ingangen
In de lange wanden zijn twee, tegenover elkaar liggende, zwaar uitgevoerde ingangspartijen
te onderscheiden. De ingangen bestaan uit twee of drie palen per zijde die haaks op de
lengterichting van het huis geplaatst zijn. Ze vormen een opening van ca. 1,7 m breed.
Dak
De buitenste middenstaanders zijn voor de korte wand geplaatst en vormen zo een schilddak.
Het dak werd daarnaast ondersteund door de binnenstijlen en de buitenpalen.
Reparaties en verbouwingen
De westelijke korte wand en delen van de lange wanden in de westelijke helft van de
plattegrond zijn mogelijk verbouwd of gerepareerd. In de westelijke korte wand zijn drie rijen
van paalsporen te herkennen die verschillende fasen van de wand kunnen aantonen. Mogelijk
is deze wand maximaal twee keer vernieuwd, vervangen of versterkt. In enkele gevallen lijken
er reparaties toegepast te zijn waarbij een oude paal is vervangen door een nieuwe. Het gaat
om sporen 3607 en 3609, 3591 en 3813, 3586 en 3585, 3581 en 3582, 3617 en 3618, 3388 en
3387, 3378 en 3762, 3371 en 3372, 3525 en 3521, 3531 en 3530 en 3541 en 3539.
Verdwijnen van het gebouw
Een aantal paalkuilen (onder meer sporen 3510, 3590, 3595 en 3611) vertoont een kern in de
coupe. Dit houdt in dat de paal (bij het verlaten van het huis) is blijven staan en is weggerot of
aan het maaiveld is afgekapt. Middenstaanders 3559 en 3558 bevatten uitgraafkuilen, wat erop
wijst dat de palen zijn uitgraven bij het ontmantelen van het gebouw. Daarnaast hebben enkele
paalkuilen een nazak (onder meer sporen 3542, 3521, 3531 en 3551). Dit kan betekenen dat de
palen vlak boven of tot op het maaiveld zijn afgehakt of gebroken, waarna het overbleven stuk
hout in de grond is weggerot en een verzakking van de grond (nazak) heeft veroorzaakt.
Type gebouw
De deels twee- en vierbeukige indeling, duidelijke ingangspartijen en middenstaander en
staanderpaar ter hoogte van de ingangen komen overeen met het regionale type Maanen.
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Datering
Er is geen betrouwbare

14

C-datering beschikbaar van de plattegrond. Het verzamelde

aardewerk uit sporen van de structuur wordt gedateerd in de late ijzertijd. Het type Maanen
komt vrijwel de hele midden- en late ijzertijd voor. Op basis van deze gegevens kan de
boerderij gedateerd worden in de late ijzertijd.
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Structuur 72

Plattegrond en dieptediagram structuur 72; horizontale schaal 1:100 verticale schaal 1:50.

Onderzoek
De structuur is tijdens het veldwerk herkend. Alle sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd
en gecoupeerd en gedocumenteerd. Er zijn enkele grote verstoringen die binnen de
plattegrond liggen en op enkele plekken sporen oversnijden. Het westelijke deel van de
plattegrond valt buiten het onderzoeksgebied en is niet opgraven. De plattegrond heeft een
betrouwbaarheidsklasse A2.
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Constructie
De licht oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde huisplattegrond bestaat (voor zover dat
kon worden vastgesteld) uit een tweebeukige kernconstructie en heeft een zichtbare lengte
van 6,2 m en een breedte van 5,3 m. Er zijn twee middenstaanders herkend die op een
afstand van 4,5 m van elkaar staan. De oostelijke middenstaander is voor de korte wand
geplaatst. De westelijke middenstaander ligt waarschijnlijk in lijn met de oostelijke zijden
van de ingangspartijen. Aan de buitenzijde van de plattegrond zijn onregelmatig geplaatste
buitenpalen aangetroffen die de dakvoet en mogelijk een deel van de daklast gedragen hebben.
De paalkuilen van de structuur hebben een resterende diepte tussen de 5 en 40 cm diep.
Wanden
De wandconstructie bestaat uit een enkele rij regelmatig geplaatste palen die onderling
op ruime afstand van elkaar geplaatst zijn. Hier is vermoedelijk een vlechtwerkconstructie
tegen aan geplaatst. In de noordelijke wand zijn enkele extra palen herkend die mogelijk als
ondersteuning voor de wand hebben gediend.
Ingangen
In de noordelijke lange wand lijkt de oostelijke zijde van een ingangspartij zichtbaar te zijn.
Deze kenmerkt zich door twee diep ingegraven paalkuilen die haaks op de lengterichting van
het huis geplaatst zijn. De mogelijke tegenhanger in de zuidelijke wand is vermoedelijk door
een recente vergraving verstoord. De westelijke zijden van de ingangspartijen vallen buiten het
onderzoeksgebied en zijn niet opgegraven. De breedte van de ingangspartijen kan dan ook niet
bepaald worden.
Dak
De buitenste middenstaander is voor de korte wand geplaatst en vormt zo in ieder geval voor
dit deel een schilddak. Het dak werd daarnaast ondersteund door de buitenpalen.
Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen aanwijzingen voor reparaties of verbouwingen binnen de plattegrond.
Verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen sporen aangetroffen die informatie bevatten over het verdwijnen van het gebouw.
Type gebouw
De tweebeukige indeling, de middenstaander ter hoogte van de ingang, regelmatige plaatsing
van wandpalen en het gebruik van buitenpalen komen overeen met het type Dalen. Omdat de
plattegrond slechts gedeeltelijk is opgegraven, kan niet worden vastgesteld of in de westelijke
ingangspartij een staanderpaar aanwezig is.
Datering
Een

14

C-datering aan houtskool van loofhout uit de oostelijke middenstaander van het huis

levert een datering op van 2120 ± 30 BP (gekalibreerd: 345 – 50 BC). Het huistype Dalen
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dateert in de midden- en late ijzertijd. Uit de plattegrond zijn verder onvoldoende dateerbare
vondsten afkomstig om deze datering aan te scherpen. Op basis van deze gegevens kan de
boerderij gedateerd worden in zowel midden- als de late ijzertijd.
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Structuur 74

Plattegrond en dieptediagram structuur 74; horizontale schaal 1:200 verticale schaal 1:100.

Onderzoek
De structuur is tijdens het veldwerk herkend. Alle sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd
en gecoupeerd en gedocumenteerd. Er zijn enkele verstoringen die voornamelijk de oostelijke
korte zijde van de plattegrond oversnijden. Het westelijke deel van de plattegrond valt
gedeeltelijk buiten het onderzoeksgebied en is dus niet opgegraven. Het zuidoostelijke deel
van de lange wand ontbreekt. De plattegrond heeft een betrouwbaarheidsklasse A2.
Constructie
De licht oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde huisplattegrond bestaat uit een geheel
tweebeukige kernconstructie en heeft een zichtbare lengte van 15,3 m en een breedte van 5,7
m. Er zijn vier middenstaanders herkend die (van west naar oost) op een afstand van 3,9, 5,1
en 3,6 m van elkaar staan. De oostelijke middenstaander is voor de korte wand geplaatst. De
tweede middenstaander vanuit het oosten valt in lijn met de westelijke zijde van de oostelijke
ingang. In dezelfde lijn zijn aan weerszijden van de middenstaander extra palen geplaatst,
waarmee een min of meer gesloten wand wordt gevormd. Eenzelfde fenomeen is zichtbaar in
het oostelijke deel van de ingangspartij. De tweede middenstaander vanuit het westen staat
in lijn met de oostelijke zijde van de westelijke ingangspartij. Daar tegenover is eveneens
een staanderpaar geplaatst die in lijn staan met de westelijke zijde van de ingang. Als gevolg
van de twee ingangspartijen is sprake van een drieledige plattegrond. Het kan overigens niet
worden uitgesloten dat het huis op een gegeven moment is uitgebreid. Aan de buitenzijde van
de plattegrond zijn regelmatige geplaatste buitenstaanders aangetroffen die de dakvoet en
mogelijk een deel van de daklast gedragen hebben. De paalkuilen van de structuur hebben een
resterende diepte tussen de 8 en 68 cm.
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Wanden
De wandconstructie bestaat uit een enkele rij onregelmatige geplaatste palen. Hier is
vermoedelijk een vlechtwerkconstructie tegen aan geplaatst.
Ingangen
In de lange wanden zijn twee ingangspartijen aangetroffen. Ze zijn herkend doordat de
middenstaanders en middenstijlen op dezelfde lijn als de ingangspartijen liggen en er een
grotere opening in de wandpalen zichtbaar is. De ingangspartijen bestaan uit slechts één
paal aan beide zijden van de ingang. Er is dus geen sprake van een uitgesproken prominente
ingangspartij. In het midden van de zuidoostelijke ingang is een paalspoor opgetekend, die zou
suggereren dat hier gebruik is gemaakt van een dubbele deur. De westelijke ingangspartij heeft
een breedte van ca. 1,3 en 1,5 m. De oostelijke ingangspartij heeft een breedte van ca. 1,5 en
1,6 m.
Dak
De oostelijke middenstaander is voor de korte wand geplaatst en vormt zo een schilddak.
Omdat de westelijke korte wand niet is opgegraven kunnen over de dakconstructie op die plek
geen mededelingen gedaan worden. Het dak werd daarnaast ondersteund door de buitenpalen.
Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen aanwijzingen voor reparaties of verbouwingen aan het huis.
Verdwijnen van het gebouw
Een aantal paalkuilen (onder meer sporen 4159 en 4089) vertoont een kern in de coupe. Dit
houdt in dat de paal (bij het verlaten van het huis) is blijven staan en is weggerot of aan het
maaiveld is afgekapt. Middenstaander 4172 bevat een uitgraafkuil, wat erop wijst dat de paal is
uitgraven bij het ontmantelen van het gebouw. Daarnaast hebben enkele paalkuilen een nazak
(onder meer sporen 4055, 4152, 4384). Dit kan betekenen dat de palen vlak boven of tot op het
maaiveld zijn afgehakt of gebroken, waarna het overbleven stuk hout in de grond is weggerot
en een verzakking van de grond (nazak) heeft veroorzaakt.
Type gebouw
De tweebeukige indeling, de middenstaander ter hoogte van de ingang met aan de andere zijde
een staanderpaar, regelmatige plaatsing van wandpalen en het gebruik van buitenstaanders
komen overeen met het type Dalen.
Datering
Een

14

C-datering aan houtskool uit de westelijke middenstaander van het huis levert een

datering op van 2100 ± 30 BP (gekalibreerd: 198 – 47 BC). Het verzamelde aardewerk uit
sporen van de structuur bevat een klein percentage besmeten scherven, wat op een datering
in de twee helft van de late ijzertijd duidt. Op basis van deze gegevens kan de boerderij
gedateerd worden in de tweede helft van de late ijzertijd.
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Structuur 88

Plattegrond en dieptediagram structuur 88; horizontale schaal 1:200 verticale schaal 1:100.

Onderzoek
De structuur is tijdens het veldwerk herkend. Alle sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd en
gecoupeerd en gedocumenteerd. Er zijn geen verstoringen die de huisplattegrond oversnijden.
Het oostelijke deel van de plattegrond wordt oversneden door structuur 89. Daardoor is de
oostelijke korte zijde niet aangetroffen. De plattegrond heeft een betrouwbaarheidsklasse A2.
Constructie
De noordoost-zuidwest georiënteerde huisplattegrond bestaat uit een vermoedelijk geheel
vierbeukige kernconstructie en heeft een zichtbare lengte van 14,7 m en een breedte van 6,3
m. Er zijn twee middenstaanders herkend in het westelijke deel van het huis die op een afstand
van ca. 5,3 m ten opzichte van elkaar zijn geplaatst. De meest oostelijke middenstaander is
mogelijk hergebruikt binnen structuur 89, die gedeeltelijk over dit huis heen is gebouwd. De
westelijke middenstaander is voor de korte wand geplaatst. De centrale middenstaander is
geplaatst in het westelijke deel van de ingangspartij. Aan weerszijden van de middenstaander
zijn twee staanders opgetekend die samen een min of meer gesloten wand haaks op
de lengterichting van de plattegrond vormen. Ter hoogte van de middenstaanders zijn
staanderparen geplaatst, waardoor een vierbeukige constructie ontstaat.
Aan de buitenzijde van de plattegrond zijn regelmatige geplaatste buitenstaanders aangetroffen
die de dakvoet en mogelijk een deel van de daklast gedragen hebben. De binnenstijlen bij
de westelijke korte wand lijken een binnenvertrek te vormen. De paalkuilen van de structuur
hebben een resterende diepte tussen de 4 en 39 cm diep.
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Wanden
De wandconstructie bestaat uit een enkele rij regelmatige geplaatste palen. Hier is
vermoedelijk een vlechtwerkconstructie tegen aan geplaatst.
Ingangen
In de lange wanden zijn twee, tegenover elkaar liggende, zwaar uitgevoerde ingangspartijen
te onderscheiden. De ingangen bestaan uit twee palen per zijde die haaks op de lengterichting
van het huis geplaatst zijn. Ze vormen een opening van ca. 1,8 m breed.
Dak
De westelijke middenstaander is voor de korte wand geplaatst en vormt zo een schilddak.
Omdat de oostelijke korte wand niet duidelijk te herkennen is kan over de dakconstructie op
die plek geen mededelingen gedaan worden. Het dak werd daarnaast ondersteund door de
buitenpalen.
Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen aanwijzingen voor reparaties of verbouwingen aan het huis.
Verdwijnen van het gebouw
Een aantal paalkuilen (onder meer sporen 4713, 4707 en 4710) vertoont een kern in de coupe.
Dit houdt in dat de paal (bij het verlaten van het huis) is blijven staan en is weggerot of aan het
maaiveld is afgekapt.
Type gebouw
De deels vierbeukige constructie, prominente zwaar uitgevoerde ingangspartijen en regelmatig
geplaatste buitenstaanders komen overeen met het midden- en late ijzertijd type Maanen.
Datering
Een

14

C-datering van houtskool uit de centrale middenstaander van het huis levert een datering

op van 2150 ± 30 BP (gekalibreerd: 356 – 61 BC). Het verzamelde aardewerk uit sporen van
de structuur bevat redelijk veel scherven met versiering op de bovenzijde van de rand, wat op
een datering in de eerste helft van de late ijzertijd kan duiden. Het huistype Maanen komt voor
in de midden- en late ijzertijd. Op basis van deze gegevens kan de boerderij gedateerd worden
in de eerste helft van de late ijzertijd, waarmee deze tot één van de jongere huisplattegronden
behoort.
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Structuur 89

Plattegrond en dieptediagram structuur 89; horizontale schaal 1:100 verticale schaal 1:50.
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Onderzoek
De structuur is tijdens het veldwerk herkend. Alle sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd
en gecoupeerd en gedocumenteerd. Er zijn geen verstoringen die de huisplattegrond
oversnijden. Het westelijke deel van de plattegrond valt samen met structuur 89. Daardoor is
de westelijke korte zijde mogelijk niet goed te reconstrueren. De plattegrond heeft daarmee een
betrouwbaarheidsklasse A2.
Constructie
De noordoost-zuidwest georiënteerde huisplattegrond bestaat uit een deels twee- en
vierbeukige kernconstructie en heeft een zichtbare lengte van 14,8 m en een breedte van 6,3
m. Er zijn drie middenstaanders herkend in het huis die (van west naar oost) op een afstand
van ca. 4,2 en 3,8 m van elkaar staan. Zowel de westelijke als oostelijke middenstaanders zijn
(ruim) voor de korte wand geplaatst. De centrale middenstaander staat in lijn met de oostelijke
zijde van de ingang. Tegenover deze middenstaander is een binnenstaanderpaar opgetekend
dat in lijn staat met de westelijke zijde van het ingangsvak. Ter hoogte van de centrale
middenstaander is aan beide zijden een binnenstaander herkend waardoor een vierbeukige
constructie ontstaat. Ten oosten van de oostelijke middenstaander is een tweede staanderpaar
herkend. In de oostelijke helft van het huis zijn naast de verschillende staanderparen
verschillende palen opgetekend die voor stalboxen gefungeerd kunnen hebben. In de westelijke
helft van het huis zijn afgezien van de middenstaander geen sporen opgetekend. Aan de
buitenzijde van de plattegrond zijn regelmatige geplaatste buitenstaanders aangetroffen die de
dakvoet en mogelijk een deel van de daklast gedragen hebben. De paalkuilen van de structuur
hebben een resterende diepte tussen de 4 en 64 cm.
Wanden
De wandconstructie bestaat uit een enkele rij regelmatige geplaatste palen. Hier is vermoedelijk
een vlechtwerkconstructie tegen aan geplaatst. In de oostelijke helft van het gebouw zijn extra
palen aan de binnenzijde van de wand geplaatst ter versteviging van de wand.
Ingangen
In de lange wanden zijn twee tegenover elkaar liggende, zwaar uitgevoerde ingangspartijen
te onderscheiden. De ingangen bestaan uit één, twee of drie palen per zijde die haaks op de
lengterichting van het huis geplaatst zijn. De westelijke zijden van de ingangspartijen bestaan
uit langgerekte sporen terwijl de oostelijke tegenhangers uit losse paalkuilen bestaan. Ze
vormen een opening van ca. 1,55 en 1,65 m breed.
Dak
De buitenste middenstaanders zijn voor de korte wand geplaatst en vormen zo een schilddak.
Het dak werd daarnaast ondersteund door de buitenpalen.
Reparaties en verbouwingen
In een aantal gevallen lijken er reparaties uitgevoerd te zijn waarbij een oude paal is vervangen
door een nieuwe. Een voorbeeld hiervan is het meest oostelijke binnenstijlpaar. Bij beide
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binnenstijlen zijn drie verschillende paalkuilen aangetroffen, die mogelijk het resultaat zijn van
twee fasen van vervanging vormen van deze binnenstijlen. Het betreft sporen 4748, 4750 en
4751 en 4753, 4754 en 5002. Daarnaast is wandpaal 5191 mogelijk vervangen door 5193 en
spoor 4719 is vervangen door 4718.
Verdwijnen van het gebouw
Een aantal paalkuilen (onder meer spoor 4749) vertoont een kern in de coupe. Dit houdt in
dat de paal (bij het verlaten van het huis) is blijven staan en is weggerot of aan het maaiveld
is afgekapt. Wandpaal 4994 bevat een uitgraafkuil, wat erop wijst dat de paal is uitgraven bij
het ontmantelen van het gebouw. Daarnaast hebben enkele paalkuilen een nazak (onder meer
sporen 4734, 4746, 4384). Dit kan betekenen dat de palen vlak boven of tot op het maaiveld
zijn afgehakt of gebroken, waarna het overbleven stuk hout in de grond is weggerot en een
verzakking van de grond (nazak) heeft veroorzaakt. In de nazak van spoor 4752 zijn veel grote
fragmenten verbrande leem en stenen gevonden die in het veld zijn geïnterpreteerd als een
opgeruimde haardplaats.
Type gebouw
De deels twee- en vierbeukige constructie, prominente zwaar uitgevoerde ingangspartijen en
regelmatig geplaatste buitenstaanders komen overeen met het regionale type Maanen.
Datering
Er is geen bruikbare

14

C-datering beschikbaar voor de huisplattegrond. Het verzamelde

aardewerk uit sporen van de structuur bevat zowel scherven met versiering op de bovenzijde
als op de buitenzijde van de rand. Het hogere percentage scherven met versiering op de
buitenzijde van de rand maakt deze plattegrond relatief jonger dan structuur 88, wat op basis
van de oversnijdende sporen in het veld ook al was vastgesteld. Dit kan op een datering in de
tweede helft van de late ijzertijd duiden. Het huistype Maanen komt voor in de midden- en late
ijzertijd. Op basis van deze gegevens kan de boerderij gedateerd worden in de tweede helft van
de late ijzertijd.
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Structuur 91

Plattegrond en dieptediagram structuur 91; horizontale schaal 1:100 verticale schaal 1:50.

Onderzoek
De structuur is tijdens het veldwerk herkend. Alle sporen zijn redelijk geconserveerd en
gecoupeerd en gedocumenteerd. Er zijn geen verstoringen of andere structuren die de
huisplattegrond oversnijden. De plattegrond heeft een betrouwbaarheidsklasse A1.
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Constructie
De oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde huisplattegrond bestaat uit een tweebeukige
kernconstructie en meet ca. 11,8 bij 5,3 m. Er zijn vijf kleine middenstaanders herkend in het huis
die (van west naar oost) op een afstand van ca. 1,9, 1,7, 1,7 en 4,2 m van elkaar staan. Zowel
de westelijke als oostelijke middenstaanders zijn voor de korte wand geplaatst. De vanuit het
westen derde en vierde middenstaanders staan in lijn met de zijden van de ingangspartijen. Aan
de buitenzijde van de plattegrond zijn ruime gestelde, regelmatige geplaatste buitenstaanders
aangetroffen die de dakvoet en mogelijk een deel van de daklast gedragen hebben. De paalkuilen
van de structuur hebben een resterende diepte tussen 5 en 26 cm.
Wanden
De wandconstructie bestaat uit een enkele rij ruim gestelde, regelmatige geplaatste palen.
In het noordwestelijke lange wand zijn enkele reparaties aan de wand uitgevoerd getuige de
hoeveelheid wandpalen en de onregelmatigheid ervan. Opvallend is het vrijwel ontbreken
van sporen in de westelijke korte wand. Deze zijn mogelijk niet bewaard gebleven. Tegen de
wandstijlen is vermoedelijk een vlechtwerkconstructie geplaatst geweest.
Ingangen
In de lange wanden zijn twee tegenover elkaar liggende, prominente ingangspartijen te
onderscheiden. De ingangen bestaan uit drie palen per zijde die haaks op de lengterichting van
het huis geplaatst zijn. Ze vormen een opening van ca. 1 en 1,25 m breed.
Dak
De buitenste middenstaanders zijn voor de korte wand geplaatst en vormen zo een schilddak.
Het dak werd daarnaast ondersteund door de buitenpalen.
Reparaties en verbouwingen
In de noordwestelijke wand zijn vermoedelijk meerdere reparaties uitgevoerd. Het gaat om
sporen 5037 en 5038, 5075 en 5076. Daarnaast zijn sporen 5033 en 5034 mogelijk geplaatst
als vervanging voor andere palen.
Verdwijnen van het gebouw
Onderzoek van de sporen levert geen nadere informatie over het verdwijnen van het gebouw.
Type gebouw
De tweebeukige constructie, prominente ingangspartijen, licht uitgevoerde middenstaanders en
de positie van de middenstaanders ter hoogte van de ingangspartijen komen overeen met het
type Colmschate/Oss-Ussen 5. De onderhavige plattegrond heeft echter ook buitenstaanders
en een afwijkende, ongepaarde paalzetting in de wand, waardoor vermoed wordt dat het hier
om een lokale variant van het bovengenoemde type gaat.
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Datering
Er is geen bruikbare

14

C-datering beschikbaar voor de huisplattegrond. Het verzamelde

aardewerk uit sporen van de structuur bevat een klein percentage besmeten scherven. Dit kan
betekenen dat de plattegrond in de late ijzertijd dateert. Het huistype Colmschate/Oss-Ussen
5 komt voor in de late ijzertijd en vroeg romeinse tijd. Op basis van deze gegevens en het
ontbreken van vondstmateriaal dat overtuigend uit de Romeinse tijd dateert kan de boerderij
gedateerd worden in de late ijzertijd.
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Structuur 92

Plattegrond en dieptediagram structuur 92; horizontale schaal 1:100 verticale schaal 1:50.
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Onderzoek
De structuur is tijdens het veldwerk herkend. Alle sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd
en gecoupeerd en gedocumenteerd. Er zijn enkele verstoringen die de huisplattegrond
oversnijden. De structuur valt niet samen met andere structuren. De plattegrond heeft een
betrouwbaarheidsklasse A1.
Constructie
De oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde huisplattegrond bestaat uit een deels tweeen vierbeukige kernconstructie en meet ca. 12,9 bij 7 m. Er is één middenstaander herkend.
De middenstaander is zwaar uitgevoerd en zeer diep ingegraven (94 cm. Ter hoogte van de
middenstaander zijn aan beide zijden twee extra binnenstijlen geplaatst, waarmee een min
of meer gesloten wand haaks op de lengterichting van het huis wordt gevormd. Eén van deze
binnenstijlen (spoor 5321) heeft net voor de oostelijke korte wand een tegenhanger (spoor
5332). Dit lijkt te impliceren dat de oostelijke helft van het huis oorspronkelijk een vierbeukige
indeling heeft gehad. De paal waarmee spoor 5332 een tweede binnenstaanderpaar zou
kunnen vormen is echter niet aangetroffen. Deze is waarschijnlijk vergraven door een recente
kabelsleuf. Het kan dus niet worden uitgesloten dat het huis oorspronkelijk geheel tweebeukig
van opbouw is geweest. Aan de buitenzijde van de plattegrond zijn ruim gestelde, regelmatige
geplaatste buitenstaanders aangetroffen die de dakvoet en waarschijnlijk een deel van de
daklast gedragen hebben. De paalkuilen van de structuur hebben een resterende diepte tussen
4 en 94 cm.
Wanden
De wandconstructie bestaat uit een dubbel gestelde rij regelmatige geplaatste palen. In de
westelijke korte wand en de lange zijdes van de huisplattegrond zijn reparaties aan de wand
uitgevoerd getuige de hoeveelheid wandpalen en de onregelmatigheid ervan. Er is vermoedelijk
een vlechtwerkconstructie tegen de wandstijlen aan geplaatst.
Ingangen
In de lange wanden zijn twee tegenover elkaar liggende ingangspartijen te onderscheiden.
Hoewel deze ingangspartijen wel duidelijk herkenbaar zijn, kan niet worden gesproken
van prominente ingangspartijen. De ingangen bestaan uit twee palen per zijde die haaks
op de lengterichting van het huis geplaatst zijn en in lijn liggen met de wandstijlen en
buitenstaanders. Bij de ingangen zijn aan de binnenzijde van de wand extra palen aangebracht,
mogelijk ter versteviging van de ingang. Ze vormen een opening van ca. 1,25 en 1,5 m breed.
Dak
De westelijke middenstaander is voor de korte wand geplaatst, de oostelijke middenstaander is
opgenomen in de korte wand. Hierdoor is een combinatie van een schilddak en een zadeldak
toegepast. Het dak werd daarnaast ondersteund door de buitenpalen.
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Reparaties en verbouwingen
De westelijke korte zijde en de lange zijdes van de huisplattegrond vertonen extra wandstijlen
en buitenstaanders, wat erop kan wijzen dat hier reparaties zijn uitgevoerd.
Verdwijnen van het gebouw
Middenstaander 5265 heeft een gelaagde opbouw waaruit opgemaakt kan worden dat de paal
vermoedelijk verwijderd is waarna de kuil langzaam is opgevuld met sediment. Dit betekent dat
de paal (bij het verlaten van het huis) uit de kuil is verwijderd.
Type gebouw
De deels twee- en vierbeukige constructie en het gebruik van buitenstijlen komt overeen met
het regionale type Maanen. Er zijn echter ook duidelijke verschillen met dit type, zoals de
zwaar uitgevoerde middenstaander, het ontbreken van prominente ingangen en het ontbreken
van een staanderpaar aan de kopse kant, waardoor er te veel onzekerheid bestaat over het
toeschrijven van de onderhavige plattegrond aan dit type. Mogelijke betreft het een lokaal of
nieuw, nog onbekend type.
Datering
Er is geen

14

C-datering beschikbaar voor de huisplattegrond. Het verzamelde aardewerk

uit sporen van de structuur bevat een klein percentage besmeten scherven en een hoog
percentage versiering op de buitenzijde van de randen. Deze kenmerken zijn typerend voor de
zowel de late ijzertijd als de vroeg romeinse tijd.
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Structuur 97

Plattegrond en dieptediagram structuur 37; horizontale schaal 1:100 verticale schaal 1:50.

Onderzoek
De structuur is tijdens de uitwerking herkend. De sporen zijn slecht geconserveerd, maar
wel gecoupeerd en gedocumenteerd. Er zijn enkele verstoringen die de huisplattegrond
oversnijden. Daarnaast valt het huis gedeeltelijk buiten het onderzoeksgebied en is dus niet
volledig opgegraven. De plattegrond heeft een betrouwbaarheidsklasse B.
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Constructie
De oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde huisplattegrond bestaat vermoedelijk uit een
eenbeukige kernconstructie en heeft een zichtbare lengte van 4,9 m en een breedte van 4,2 m.
In het westelijke deel van de plattegrond is een middenstaander geplaatst in de korte wand. Het
oostelijk deel van de plattegrond lijkt in ieder geval vierbeukig te zijn. Daarnaast is mogelijk een
constructie van overlangs gekoppelde wandstijlen toegepast. De paalkuilen van de structuur
hebben een resterende diepte tussen 6 en 27 cm.
Wanden
De wandconstructie bestaat uit regelmatige geplaatste wandstijlen waartussen extra palen zijn
geplaatst ter ondersteuning van de wand. Er is vermoedelijk een vlechtwerkconstructie tegen
aan geplaatst.
Ingangen
Er zijn geen ingangspartijen herkend.
Dak
De westelijke middenstaander is in de korte wand geplaatst, wat betekent dat in dit deel van de
plattegrond een zadeldak is toegepast. De oostelijke middenstaander bevindt zich vermoedelijk
buiten het onderzoeksgebied.
Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen aanwijzingen voor reparaties of verbouwingen binnen de plattegrond.
Verdwijnen van het gebouw
Type gebouw
De (deels) twee- en vierbeukige constructie en het gebruik van buitenstijlen komt overeen met
het lokale type Maanen. Het ontbreken van een prominente ingangspartijs spreekt echter tegen
deze interpretatie. Door de slechte conservatie zijn er te weinig kenmerken bewaard gebleven
om deze plattegrond met zekerheid aan dit type toe te wijzen.
Datering
Er is geen

14

C-datering beschikbaar voor de huisplattegrond. Het verzamelde aardewerk uit

sporen van de structuur bevat een klein percentage besmeten scherven, wat typerend is voor
de periode van de late ijzertijd tot vroeg Romeinse tijd.
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Structuur 99

Plattegrond en dieptediagram structuur 99; horizontale schaal 1:100 verticale schaal 1:50.

Onderzoek
De structuur is tijdens de uitwerking herkend. De sporen zijn slecht geconserveerd, maar wel
gecoupeerd en gedocumenteerd. Er zijn enkele latere verstoringen die de huisplattegrond
oversnijden, daarnaast overlapt de structuur gedeeltelijk met huist structuur 62. Bovendien
lijken veel sporen te missen en valt de plattegrond gedeeltelijk buiten het onderzoeksgebied
waardoor er geen duidelijke plattegrond gereconstrueerd kan worden. De plattegrond heeft een
betrouwbaarheidsklasse C.
Constructie
De oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde huisplattegrond bestaat vermoedelijk uit een
(deels) vierbeukige kernconstructie en meet ca. 13,4 bij 5,7 m. In het oostelijke deel van de
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plattegrond zijn een middenstaander en twee paar binnenstijlen opgetekend. Tevens getuigt
een enkele binnenstijl van een mogelijk derde binnenstijlpaar. In het westelijke deel zijn geen
middenstaanders of binnenstijlen aangetroffen. De paalkuilen van de structuur hebben een
resterende diepte tussen 6 en 52 cm.
Wanden
De noordoostelijke wand bestaat uit regelmatige geplaatste, afwisselend enkele en dubbele
palen. Van de overige wanden zijn weinig sporen bewaard gebleven, maar deze bestaan
voornamelijk uit enkele palen. Er is vermoedelijk een vlechtwerkconstructie tegen de
wandstijlen aan geplaatst.
Ingangen
Er zijn geen ingangspartijen herkend.
Dak
Het is niet duidelijk of de middenstaanders voor of in de korte wand geplaatst zijn, waardoor
hier geen conclusies uit gemaakt kunnen worden.
Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen aanwijzingen voor reparaties of verbouwingen binnen de plattegrond.
Verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen sporen aangetroffen die informatie bevatten over het verdwijnen van het gebouw.
Type gebouw
De tweebeukige constructie en afwezigheid van buitenstaanders komt overeen met het type
Colmschate/Oss-Ussen 5. De plattegrond is echter onvoldoende bewaard gebleven om dit met
zekerheid vast te stellen. Het huistype is daarom onbekend.
Datering
Er is geen

14

C-datering beschikbaar voor de huisplattegrond en er zijn geen daterende

vondsten verzameld, waardoor de plattegrond niet gedateerd kan worden. Gezien de
algemene kenmerken en de context binnen een grotere nederzetting uit de late ijzertijd lijkt het
aannemelijk om de plattegrond in deze periode te plaatsen.
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Middeleeuwse hoofdgebouwen
Structuur 1

Plattegrond en dieptediagram structuur 1; horizontale schaal 1:200 verticale schaal 1:100.

Onderzoek
De huisplattegrond is tijdens het veldwerk herkend. De sporen waren redelijk tot goed
geconserveerd. Het zuidelijke deel van de structuur is niet opgegraven omdat deze buiten het
onderzoeksgebied valt. Er zijn geen grote verstoringen aanwezig die de structuur oversnijden.
Alle sporen van de plattegrond zijn gecoupeerd en gedocumenteerd. Derhalve heeft de
huisplattegrond een betrouwbaarheidsaanduiding van klasse A2.
Constructie
De structuur is oostnoordoost-westzuidwest georiënteerd. Doordat de plattegrond gedeeltelijk
is opgegraven kunnen de exacte afmetingen niet achterhaald worden. De zichtbare lengte is
17,4 m; de zichtbare breedte is ca. 3,4 m. Van het vermoedelijk eenbeukige huis is een enkele
rij dakdragende wandstijlen gevonden, waarbij de lange zijde licht ellipsvormig naar buiten
gebogen staat. De hoek van de lange zijde naar de korte zijden is vrij scherp. Er zijn geen
aanwijzingen dat er midden- of binnenstijlen aanwezig zijn geweest binnen het gebouw. De
paalkuilen zijn goed geconserveerd en hebben een resterende diepte van ca. 6 tot 40 cm.
Wanden
De noordelijke wand bestaat uit op regelmatige afstand van elkaar gestelde wandstijlen.
Op plekken waar mogelijke ingangen aanwezig zijn geweest zijn de wandstijlen dichter op
elkaar gezet en mogelijk ook zwaarder uitgevoerd. Van de korte wanden zijn te weinig stijlen
opgegraven om hier iets over te kunnen zeggen.
Ingangen
Er zijn geen duidelijke ingangspartijen herkend bij deze huisplattegrond. Wel zijn op twee
plaatsen in de noordelijke lange zijde mogelijke locaties voor een ingang aanwezig. Zoals
eerder genoemd is een deel van de constructie zwaarder uitgevoerd met een dubbele
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paalzetting (sporen 26, 28 en 29) die mogelijk een ingangspartij hebben gevormd. Daarnaast
staan paalsporen 17 en 18 verder uit elkaar dan de andere wandstijlen wat erop kan wijzen dat
hier eveneens een ingang is geweest.
Dak
Er is een te klein deel van de huisplattegrond opgegraven om hier uitspraken over te kunnen doen.
Reparaties en verbouwingen
Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.
Verdwijnen van het gebouw
De paalkernen van verscheidene wandstijlen (sporen 17, 19, 26, 28, 31, 35 en 37) zijn nog
zichtbaar in de coupes. Dit zou kunnen betekenen dat een deel van de stijlen (na verlating
van het huis) zijn blijven staan of dat ze ter hoogte van het toenmalige maaiveld zijn afgehakt
om elders hergebruikt te worden. Sporen 14 en 29 betreffen uitgraafkuilen waarbij de paal
verwijderd is uit de kuil.
Type gebouw
Op basis van de ellipsvormige constructie zonder buitenpalen en de scherpe hoek tussen
de lange en korte zijden kan de huisplattegrond vermoedelijk tot het type Kootwijk 2 C2 of
Gasselte A gerekend worden.
Datering
Er zijn geen vondsten aangetroffen in de paalsporen en er waren geen sporen bruikbaar
voor radiokoolstofdatering. Daardoor kan de plattegrond alleen op typologische kenmerken
gedateerd worden. Het type Kootwijk 2 C2/Gasselte A wordt in de negende of tiende eeuw
gedateerd.
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Structuur 2

Plattegrond en dieptediagram structuur 2; horizontale schaal 1:200 verticale schaal 1:100.

Onderzoek
De structuur is herkend tijdens het veldwerk, maar doordat op dezelfde plek nog twee
huisplattegronden liggen (huis 7 en huis 9) was in het veld niet van alle sporen duidelijk
bij welke plattegrond ze hoorden. De noordelijke wandstijlen en twee oostelijke gelegen
wandstijlen van de zuidelijke rij zijn in één werkput opgegraven, de overige wandstijlen in
een andere put. Alle sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd en zijn gecoupeerd en
gedocumenteerd. Met uitzondering van een loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog zijn er geen
andere verstoringen die de structuur oversnijden. De betrouwbaarheidsklasse is A2.
Constructie
De huisplattegrond is noordoost-zuidwest georiënteerd en heeft een sterke bootvorm. Hierdoor
verschilt de breedte tussen de kopse kanten en het middendeel en ligt deze tussen de ca. 3,1
en 9,8 m. De plattegrond heeft een lengte van 23,2 m. Het betreft een eenbeukig huis met een
kernconstructie bestaande uit twee gebogen rijen wandstijlen met 22 wandstijlen die middels
11 gebinten met elkaar verbonden zijn. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van
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midden- of binnenstijlen. De paalkuilen zijn goed geconserveerd en hebben een resterende
diepte tussen de 32 en 90 cm.
Wanden
De wanden bestaan uit op regelmatige afstand van elkaar gestelde wandstijlen. Het ontbreken
van andere paalsporen die een wand gevormd kunnen hebben wijst erop dat wandelementen
tussen de wandstijlen geplaatst zullen zijn.
Ingangen
Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid en locatie van ingangen in de
lange zijden van de plattegrond. In de westelijke korte zijde is een opening aanwezig die doet
vermoeden dat hier een ingang is geweest. In de oostelijke korte zijde is een smallere opening
herkend, die mogelijk ook een ingang heeft gevormd.
Dak
De dakvorm is niet af te leiden uit de sporen.
Reparaties en verbouwingen
De paalzetting van sporen 51, 52 en 53 doet vermoeden dat er een reparatie heeft
plaatsgevonden. Sporen 51 en 53 vertonen in de coupe nog resten van een kern, terwijl spoor
52 geen kern bevat. Dit zou kunnen betekenen dat de paal van spoor 52 is verwijderd en
vervangen voor twee nieuwe palen.
Verdwijnen van het gebouw
De paalkernen van sporen 51, 53, 102, 143, 155 zijn duidelijk herkenbaar in de coupes.
Hier zullen de palen (na het verlaten van het huis) dus zijn blijven staan of zijn ze boven het
maaiveld afgehakt. De sporen 100, 104, 120, 146 betreffen uitgraafkuilen en wijzen op het
verwijderen van de volledige paal.
Type gebouw
Op basis van de sterk bootvormige constructie, de relatief grote paalkuilen en het ontbreken van
buitenstijlen kan de huisplattegrond tot het type Kootwijk 2 D2 of Gasselte B gerekend worden.
Deze plattegronden worden echter gekenmerkt door het voorkomen van kubbingen aan een of
beide zijden van de structuur. Deze zijn mogelijk wel aanwezig geweest maar konden niet met
zekerheid aan de plattegrond toegewezen worden en zijn daarom achterwege gelaten.
Datering
Op basis van de typologische kenmerken kan de huisplattegrond gedateerd worden in de elfde
of twaalfde eeuw. Het verzamelde aardewerk uit de paalsporen duidt erop dat het huis verlaten
is aan het begin van de twaalfde eeuw. De bouw van het huis kan dus waarschijnlijk in de
tweede helft van de elfde eeuw geplaatst worden.
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Structuur 4

Plattegrond en dieptediagram structuur 4; horizontale schaal 1:200 verticale schaal 1:100.

Onderzoek
De structuur is tijdens het veldwerk herkend. De sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd
en zijn grotendeels gecoupeerd en gedocumenteerd. De plattegrond ligt geïsoleerd van andere
huisplattegronden en er zijn geen grote verstoring aanwezig die de plattegrond oversnijden.
Derhalve heeft de structuur de betrouwbaarheidsklasse A1. Het huis vormt samen met een
roedenberg (structuur 112), een waterput (S1250) en een waterkuil (S3751) een erf (erf 3).
Constructie
De driebeukige plattegrond heeft een lichte oostnoordoost-westzuidwest oriëntatie en meet
20,6 m bij 9,6 m. De rechthoekige kernconstructie bestaat uit vijf staanderparen. De onderlinge
staanders staan in de breedte van het huis op ca. 5,6 tot 6 m uit elkaar. De ruimte tussen
de staanderparen is 3,2 m. Om de kernconstructie is een wandconstructie aangebracht.
De afstand tussen de wandpalen en de staanders bedraagt ca. 2 m. Tussen de onderlinge
wandpalen varieert de afstand tussen de 1 en 1,6 m. De paalkuilen hebben een resterende
diepte tussen de 4 en 72 cm.
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Wanden
De wanden van het gebouw bestaan uit twee licht gebogen rijen van buitenstaanders die
vermoedelijk als wandpaal gefungeerd hebben. De gebogen wandconstructie zorgt voor de
zwakke bootvorm van het huis. Beide lange wanden bestaan uit twaalf palen. Er zijn geen
aanwijzingen voor de aanwezigheid van een ingegraven wand wat inhoud dat er waarschijnlijk
wandelementen tussen of tegen de wandpalen geplaatst zijn.
Ingangen
Halverwege de structuur kan aan beide lange zijden een duidelijke ingangspartij onderscheiden
worden. Deze worden gekenmerkt door extra paalzettingen tussen de staanders en de
wandpalen.
Dak
De staanders in de korte wand en wandpalen doen vermoeden dat er sprake is geweest van
een zadeldak.
Reparaties en verbouwingen
Bij enkele palen zijn mogelijke reparaties of vervangingen uitgevoerd. Deze zijn herkend door
het voorkomen van twee mogelijke kernvullingen in dezelfde paalkuil. Dit zou in ieder geval
om de sporen 1219, 1223, 1224 en 1225, 1236 en 1237 en 1238 en 1249 kunnen gaan. Er
zijn meer sporen waar meerdere (kern)vullingen in herkend zijn maar deze kunnen niet met
zekerheid met een reparatie of vervanging in verband gebracht worden.
Verdwijnen van het gebouw
Bij een groot aantal sporen is een duidelijke kern herkend in de coupe (onder meer sporen
193, 198, 202, 217, 218, 220, 221, 1204, 1216, 1251) wat inhoud dat de palen in deze sporen
(na het verlaten van het huis) zijn blijven staan en zijn weggerot. In een enkele paalkuil is
een uitgraafspoor herkend (spoor 1219). Hier is een gat naast de paal gegraven om deze te
verwijderen.
Type gebouw
Op basis van de kernconstructie lijkt het om een huisplattegrond van het type Gasselte B te
gaan. De wandconstructie is echter niet bekend in deze typologie, maar komt wel voor in het
type Kootwijk 2 D2, welke gedateerd wordt in de tiende of vroege elfde eeuw. In Oud Leusden
is in 1983 en 1984 een huisplattegrond opgegraven 459 die vrijwel gelijk aan de onderhavige
plattegrond is, echter wordt deze in de tweede helft van de twaalfde eeuw gedateerd wat
een vrij jonge datering is en is de plattegrond een stuk breder (ca. 12 m) ten opzichte van de
onderhavige plattegrond.

459

Tent. 1988: 30.
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Datering
Vroege kogelpot baksels die zijn verzameld uit paalsporen van de plattegrond worden
gedateerd in de negende tot elfde eeuw. Daarnaast wordt de huisplattegrond geassocieerd
met waterput S3751, die middels

14

C-analyse is gedateerd tussen 890 en 1020 na Chr. Het

type Kootwijk 2 D2 wordt in de tiende of vroege elfde eeuw gedateerd. Samenvattend kan dus
uitgegaan worden van een datering van de plattegrond in de negende tot elfde eeuw.
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Plattegrond en spoordieptediagram van huis 3 (structuur 11; horizontale schaal 1:200, verticale schaal 1:100.

Figuur 7.9 Plattegrond en spoordieptediagram van huis 3 (structuur 11).
Horizontale schaal: 1:200. Verticale schaal: 1:100.

Onderzoek
De structuur is tijdens het veldwerk herkend. De sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd en
zijn allemaal gecoupeerd en gedocumenteerd. De plattegrond oversnijdt de structuren 12 en
19, wat een voorgaande fasen van het onderhavige hoofdgebouw zijn. De structuur heeft de
betrouwbaarheidsklasse A1.
Constructie
De eenbeukige plattegrond heeft een lichte oostnoordoost-westzuidwest oriëntatie en meet in
totaal 27,9 bij 9,8 m, inclusief de kubbing en westelijke uitbouw. De uitgesproken bootvormige
kernconstructie bestaat uit negen zware, overlangs en overdwars gekoppelde wandstijlen met
een lengte van 23,7 m en een breedte van 7,6 m. De ruimte tussen de wandstijlparen bedraagt
2,6 tot 3,0 m. Ten noorden van de noordelijke lange wand is een rij kleinere buitenpalen
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aangetroffen, die op ca. 2,2 m van de wand staan en een kubbing vormen. Ten westen van het
huis is een sluitpaar opgetekend waar een ruimte van ca. 25 cm is overgelaten, waartegen
een aanbouw is aangebracht. De aanbouw bestaat uit vijf palen die in een rechthoek tegen de
korte wand zijn geplaatst. Aangezien de doorgang van het sluitpaar zo klein is zal de aanbouw
vermoedelijk van buitenaf betreden moeten worden. De paalkuilen hebben een resterende
diepte tussen de 36 en 86 cm.
Wanden
De wanden van het gebouw bestaan uit twee sterk gebogen rijen van wandstijlen. De gebogen
wandconstructie zorgt voor de bootvorm van het huis. De lange wanden bestaan uit minstens
negen wandstijlen. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een ingegraven wand
wat inhoud dat er waarschijnlijk wandelementen tussen of tegen de wandstijlen geplaatst zijn.
Ingangen
Op basis van de ruimtes tussen de palen van de uitkubbing zijn twee vermoedelijke ingangen te
reconstrueren in de noordelijke lange wand van de plattegrond.
Dak
De dakvorm is niet af te leiden uit de sporen.
Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen aanwijzingen voor reparaties of verbouwingen binnen de plattegrond.
Verdwijnen van het gebouw
Bij een aantal sporen is een duidelijke kern herkend in de coupe (onder meer sporen 10, 11,
14, 17, 22, 107, 120, 121 en130) wat inhoudt dat de palen in deze sporen (na het verlaten van
het huis) zijn blijven staan en zijn weggerot of aan het maaiveld zijn afgekapt. In een enkele
paalkuil is een uitgraafspoor herkend (onder meer spoor 151). Hier is een gat naast de paal
gegraven om deze volledig te verwijderen. Daarnaast heeft een enkele paalkuil een nazak
(onder meer sporen 162 en 430). Dit kan betekenen dat de palen vlak boven of tot op het
maaiveld zijn afgehakt of gebroken, waarna het overbleven stuk hout in de grond is weggerot
en een verzakking van de grond (nazak) heeft veroorzaakt.
Type gebouw
Op basis van de kernconstructie lijkt het om een huisplattegrond van het type Gasselte B of
Kootwijk 2 D2 te gaan.
Datering
Het verzamelde aardewerk uit sporen van de structuur wordt gedateerd in de eerste helft van
de elfde eeuw. Dit komt overeen met het toegepaste huistype Gasselte B/Kootwijk 2 D2, die in
de tiende en elfde eeuw toegepast worden.
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Plattegrond en spoordieptediagram van huis 2 (structuur 12; horizontale schaal 1:200, verticale schaal 1:100.

Figuur 7.8 Plattegrond en spoordieptediagram van huis 2 (structuur 12).
Horizontale schaal: 1:200. Verticale schaal: 1:100.
Onderzoek

De structuur is tijdens het veldwerk herkend. De sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd en
zijn allemaal gecoupeerd en gedocumenteerd. De plattegrond wordt oversneden door structuur
11, wat een opeenvolgende fase van het onderhavige hoofdgebouw is. Hierdoor zijn niet alle
sporen bewaard gebleven. De structuur heeft de betrouwbaarheidsklasse A2.
Constructie
De eenbeukige plattegrond heeft een lichte oostnoordoost-zuidwestzuid oriëntatie en meet
21,1 bij 9,5 m. De uitgesproken bootvormige kernconstructie heeft uit tien zware, gekoppelde
wandstijlparen bestaan. De ruimte tussen de wandstijlparen bedraagt 2,2 tot 2,4 m. Ten
noorden van de noordelijke rij wandstijlen is een rij kleinere buitenpalen gevonden, die op ca.
1,6 m van de wandstijlen zijn geplaatst en een kubbing vormen. De paalkuilen hebben een
resterende diepte tussen de 42 en 86 cm.
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Wanden
De wanden van het gebouw bestaan uit twee sterk gebogen rijen van wandstijlen. De gebogen
wandconstructie zorgt voor de bootvorm van het huis. De lange wanden bestaan uit tien
wandstijlen. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een ingegraven wand wat
inhoud dat er waarschijnlijk wandelementen tussen of tegen de wandstijlen geplaatst zijn.
Ingangen
Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid en locatie van ingangen in de lange
en korte zijden van de plattegrond.
Dak
De dakvorm is niet af te leiden uit de sporen.
Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen aanwijzingen voor reparaties of verbouwingen binnen de plattegrond.
Verdwijnen van het gebouw
In de coupes van de sporen is regelmatig een uitgraafkuil herkend, wat erop duidt dat de palen
(bij het verlaten van het gebouw) zijn uitgegraven en mogelijk zijn hergebruikt.
Type gebouw
Op basis van de kernconstructie lijkt het om een huisplattegrond van het type Gasselte B of
Kootwijk 2 D2 te gaan.
Datering
Het verzamelde aardewerk uit sporen van de structuur wordt gedateerd in het laatste kwart van
de tiende eeuw. Dit komt overeen met het toegepaste huistype Gasselte B/Kootwijk 2 D2, die in
de tiende en elfde eeuw toegepast worden.
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Plattegrond en spoordieptediagram van huis 1 (structuur 19; horizontale schaal 1:200, verticale schaal 1:100.

Figuur 7.6 Plattegrond en spoordieptediagram van huis 1 (structuur 19). Horizontale schaal: 1:200.
Verticale schaal: 1:100.

Onderzoek
De structuur is tijdens de uitwerking herkend. De sporen zijn redelijk geconserveerd en
grotendeels gecoupeerd en gedocumenteerd. De plattegrond wordt oversneden door structuren
12 en 11, wat opeenvolgende fases van het onderhavige hoofdgebouw zijn. Daarnaast
oversnijdt waterput S292 de plattegrond. Hierdoor zijn niet alle sporen van de structuur
bewaard gebleven. De structuur heeft de betrouwbaarheidsklasse A2.
Constructie
De eenbeukige plattegrond heeft een lichte oostnoordoost-westzuidwest oriëntatie en heeft een
lengte van 23 m. De licht ellipsvormige kernconstructie heeft uit minstens twaalf wandstijlparen
bestaan en heeft een maximale breedte van 8,3 m. De ruimte tussen de wandstijlparen
bedraagt 1,3 tot 2,5 m. De korte zijden van de plattegrond bestaan in het westen uit
vermoedelijk twee palen, waarvan er een vergraven is, en in het oosten uit drie palen, waarvan
er ook een vergraven is. De paalkuilen hebben een resterende diepte tussen de 5 en 48 cm.
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Wanden
De wanden van het gebouw bestaan uit twee licht gebogen rijen van wandstijlen. De gebogen
wandconstructie zorgt voor de zwakke bootvorm van het huis. De lange wanden bestaan uit
minstens twaalf wandstijlen. Van de noordelijke wand zijn twaalf wandpalen opgegraven.
Van de zuidelijke lange wand zijn elf wandstijlen opgetekend. Er zijn geen aanwijzingen voor
de aanwezigheid van een ingegraven wand wat inhoud dat er waarschijnlijk wandelementen
tussen of tegen de wandstijlen geplaatst zijn.
Ingangen
Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid en locatie van ingangen in de lange
en korte zijden van de plattegrond. Mogelijk was er een ingang in de westelijke korte zijde
gesitueerd, gezien het toepassen van slecht twee palen op deze locatie.
Dak
De dakvorm is niet af te leiden uit de sporen.
Reparaties en verbouwingen
Er zijn geen aanwijzingen voor reparaties of verbouwingen binnen de plattegrond.
Verdwijnen van het gebouw
Bij een aantal sporen is een duidelijke kern herkend in de coupe (onder meer sporen 72, 118,
194, 421) wat inhoud dat de palen in deze sporen (na het verlaten van het huis) zijn blijven
staan en zijn weggerot. Daarnaast heeft een enkele paalkuil een nazak (onder meer spoor 30).
Dit kan betekenen dat de palen vlak boven of tot op het maaiveld zijn afgehakt of gebroken,
waarna het overbleven stuk hout in de grond is weggerot en een verzakking van de grond
(nazak) heeft veroorzaakt.
Type gebouw
Op basis van de licht ellipsvormige constructie zonder buitenpalen en de scherpe hoek tussen
de lange en korte zijden kan de huisplattegrond tot het type Kootwijk 2 C2 of Gasselte A
gerekend worden.
Datering
Het verzamelde aardewerk uit de sporen van de structuur kan gedateerd worden rond het begin
van de tiende eeuw, wat overeenkomt met de datering van het type Kootwijk 2 C2/Gasselte A,
die in de negende of tiende eeuw worden gedateerd.
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Structuur 21

Plattegrond en dieptediagram structuur 21; horizontale schaal 1:200 verticale schaal 1:100.

Onderzoek
De structuur is tijdens het veldwerk herkend. De sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd en
zijn allemaal gecoupeerd en gedocumenteerd. De plattegrond wordt oversneden door structuren
43 en 2, wat opeenvolgende fasen van het onderhavige hoofdgebouw zijn, en door waterput
S1316. Waarschijnlijk valt het oostelijke deel van de structuur buiten het onderzoeksgebied en is
dus niet opgegraven. De structuur heeft de betrouwbaarheidsklasse A2.
Constructie
De tweebeukige plattegrond heeft een lichte oostnoordoost-westzuidwest oriëntatie en meet
15,6 m bij 8,7 m. De geringe lengte doet vermoeden dat een deel van de wandstijlen niet is
opgegraven. De bootvormige kernconstructie heeft uit minstens zeven wandstijlparen bestaan.
De grootste breedte tussen de onderlinge wandstijlen bedraagt ca. 6,8 m. De ruimte tussen
de wandstijlparen bedraagt 1,9 tot 2,1 m. Op ca. 1,6 tot 1,7 m ten zuiden van de zuidelijke rij
wandstijlen is een rij kleinere palen gevonden die mogelijk een kubbing hebben gevormd. De
paalkuilen hebben een resterende diepte tussen de 18 en 64 cm.
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Wanden
De wanden van het gebouw bestaan uit twee licht gebogen rijen van wandstijlen. De gebogen
wandconstructie zorgt voor de bootvorm van het huis. De lange wanden bestaan uit minstens
zeven wandstijlen. Van de noordelijke wand zijn slechts drie wandpalen opgegraven, de overige
palen zijn vergraven door jongere structuren. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid
van een ingegraven wand wat inhoud dat er waarschijnlijk wandelementen tussen de
wandstijlen geplaatst zijn.
Ingangen
Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid en locatie van ingangen in de lange
en korte zijden van de plattegrond.
Dak
De dakvorm is niet af te leiden uit de sporen.
Reparaties en verbouwingen
Bij enkele palen zijn mogelijke reparaties of vervangingen toegepast. Deze zijn herkend door
het voorkomen van twee mogelijke kernvullingen of sporen die elkaar oversnijden. Dit zou in
ieder geval om de sporen 1340, 1341, 1301 en 1288 kunnen gaan.
Verdwijnen van het gebouw
Bij een groot aantal sporen is een duidelijke kern herkend in de coupe (onder meer sporen
1299, 1340, 1348, 1279, 1282) wat inhoud dat de palen in deze sporen (na het verlaten van het
huis) zijn blijven staan en zijn weggerot. In een enkele paalkuil is een uitgraafspoor herkend
(onder meer sporen 1258 en 1284). Hier is een gat naast de paal gegraven om deze volledig te
verwijderen.
Type gebouw
Op basis van de kernconstructie met kubbingen lijkt het om een huisplattegrond van het type
Gasselte B of Kootwijk 2 D2 te gaan.
Datering
Het verzamelde aardewerk uit sporen van de structuur worden gedateerd in de periode tussen
de tiende en twaalfde eeuw. Het type Gasselte B of Kootwijk 2 D2 wordt in de tiende of vroege
elfde eeuw gedateerd. Samenvattend kan dus uitgegaan worden van een datering van de
plattegrond in de tiende tot elfde eeuw.

398

RAAP-RAPPORT 3379 - versie 23 juli 2019
Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven
uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3).

Structuur 43

Plattegrond en dieptediagram structuur 43; horizontale schaal 1:200 verticale schaal 1:100.

Onderzoek
De structuur is tijdens het veldwerk herkend. De sporen zijn redelijk tot goed geconserveerd en
zijn allemaal gecoupeerd en gedocumenteerd. De plattegrond wordt oversneden door structuur
2, wat een opeenvolgende fase van het onderhavige hoofdgebouw is. Hierdoor zijn niet alle
sporen bewaard gebleven. De structuur heeft de betrouwbaarheidsklasse A2.
Constructie
De eenbeukige plattegrond heeft een lichte oostnoordoost-westzuidwest oriëntatie en heeft
een zichtbare lengte van 18,2 m en een maximale breedte van 7,9 m. De uitgesproken
bootvormige kernconstructie heeft uit minstens vijf wandstijlparen bestaan. De ruimte tussen
de wandstijlparen bedraagt 2,5 tot 3,2 m. De korte zijden van de plattegrond bestaan uit dicht
op elkaar geplaatste sluitpalen, die in het westen op 2,0 m en in het oosten op 2,3 m van elkaar
staan. De paalkuilen hebben een resterende diepte tussen de 46 en 80 cm.
Wanden
De wanden van het gebouw bestaan uit twee sterk gebogen rijen van wandstijlen. De gebogen
wandconstructie zorgt voor de bootvorm van het huis. De lange wanden bestaan uit minstens
vijf wandstijlen. Van de noordelijke wand zijn slechts drie wandpalen opgegraven, de overige
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palen zijn vergraven door de jongere structuur 2. Van de zuidelijke lange wand lijken alle
wandstijlen aangetroffen te zijn. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een
ingegraven wand wat inhoud dat er waarschijnlijk wandelementen tussen de wandstijlen
geplaatst zijn.
Ingangen
Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid en locatie van ingangen in de lange
en korte zijden van de plattegrond.
Dak
De dakvorm is niet af te leiden uit de sporen.
Reparaties en verbouwingen
Bij enkele palen zijn mogelijke reparaties of vervangingen toegepast. Deze zijn herkend door
het voorkomen van twee mogelijke kernvullingen of sporen die elkaar oversnijden. Dit zou in
ieder geval om de sporen 110, 70, 1259, 1330 en 1503 gaan.
Verdwijnen van het gebouw
Bij een aantal sporen is een duidelijke kern herkend in de coupe (onder meer sporen 110, 139,
en 1350) wat inhoud dat de palen in deze sporen (na het verlaten van het huis) zijn blijven
staan en zijn weggerot. In een enkele paalkuil is een uitgraafspoor herkend (onder meer sporen
1503). Hier is een gat naast de paal gegraven om deze volledig te verwijderen. Daarnaast heeft
een enkele paalkuil een nazak (onder meer sporen 1323). Dit kan betekenen dat de palen vlak
boven of tot op het maaiveld zijn afgehakt of gebroken, waarna het overbleven stuk hout in de
grond is weggerot en een verzakking van de grond (nazak) heeft veroorzaakt.
Type gebouw
Op basis van de kernconstructie lijkt het om een huisplattegrond van het type Gasselte B of
Kootwijk 2 D2 te gaan, echter toont de onderhavige structuur een te sterke bootvorm. Qua
opbouw kan de plattegrond wellicht beter vergeleken worden met de gebouwen in ZuidNederland, zoals bijvoorbeeld gebouw 1 in Geldrop. In de MDS typologie komt de plattegrond
overeen met het type H2 met het korte wandtype Y: sluitpalen op enige afstand van het eerste /
laatste staanderpaar. 460
Datering
Het verzamelde aardewerk uit sporen van de structuur worden gedateerd in de periode tussen
de tiende en twaalfde eeuw. Er kan dus uitgegaan worden van een datering van de plattegrond
in de tiende tot twaalfde eeuw.

460

Huijbers, 2014: 380.
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Zimmerman, W.H., 2006. De levensduur van gebouwen met aardvaste stijlen. In: Brinkkemper,
O., J. Deeben, J. van Doesburg, D.P. Hallewas, E.M. Theunissen & A.D. Verlinde (red.);
Vakken in vlakken. Archeologische kennis in lagen. Nederlandse Archeologische Rapporten
32: 293-306. Amersfoort.
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen
FIGUREN
Figuur 1.1

De ligging van het plangebied Park Reehorst en het onderzoeksgebied. Inzet:
ligging in Nederland (ster).

Figuur 2.1

Vindplaatsenkaart zoals vastgesteld tijdens voorgaand proefsleuvenonderzoek.

Figuur 4.1.

Overzicht van de werkputten per onderzoeksfase.

Figuur 4.2.

Sfeerbeeld van de werkzaamheden die door leden van de AWN zijn uitgevoerd.

Figuur 4.3.

De sporen van een huisplategrond in WP28 worden handmatig opgeschaafd.

Figuur 4.4.

Sfeerimpressie van het onderzoek. Links: Sporen van het huis op erf 4 worden
gecoupeerd en gedocumenteerd (foto in detailafbeeldingen). Rechts: couperen en
afwerken van sporen in WP1.

Figuur 4.5.

Overzicht van de monsterlocaties.

Figuur 4.6.

Sfeerimpressie van de verschillende open dagen.

Figuur 4.7.

Bezoek van HAVO 4 van scholengemeenschap Het Streek.

Figuur 4.8.

Sfeerimpressie van het vervaardigen van de verbeelding van de nederzetting uit de
ijzertijd in de studio van Paul Becx.

Figuur 5.1.

Verloop van de hoogte van het natuurlijk oppervlak op basis van de vlakmetingen.

Figuur 5.2.

Profiel 2303 in WP23.Uitwerking en interpretatie (links) en profielfoto (F24, rechts).

Figuur 5.3.

Profielopname 3001 van de westelijke korte wand van WP30, direct grenzend
aan de Oude Kerkweg. In het profiel is goed zichtbaar dat de middeleeuwse
greppel S2878 is ingegraven vanuit de middeleeuwse akkerlaag S30028 en de
prehistorische akkerlaag S30030 doorsnijdt.

Figuur 6.1

Manen volgens de Topografisch-Militaire Kaart, circa 1850.

Figuur 6.2

Maenhem op een manuscriptkaart van de Gelderse Vallei uit het midden van de
zestiende eeuw (bron: Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg,
inventarisnr. 6132 (K20)).

Figuur 6.3

De bezittingen van de buurt van Manen volgens het kadastraal minuutplan van Ede
uit 1832. In het midden tekent zich de Maanderbrink nog af.

Figuur 6.4

Grondgebruik volgens het kadastraal minuutplan uit 1832.

Figuur 6.5

Grondbezitsverdeling volgens het kadastraal minuutplan uit 1832 van de eigenaren
die voor dit onderzoek het meest relevant zijn.

Figuur 6.6

Boerderij ‘Het Raetsgoed’ na de Tweede Wereldoorlog (bron: Gemeentearchief Ede,
nr 28015).

Figuur 6.7

Manuscriptkaart met het bezit van de heren van Culemborg te Manen, 1553, Op
deze twee kaartbladen is het latere diaconiegoed te zien (bron: Gelders Archief,
archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6131, blad 18).

Figuur 6.8

Interpretatie van de manuscriptkaarten uit het archief van de heren en graven van
Culemborg, waarop we het grondbezit rond het Raetsgoed omstreeks 1553 hebben
gereconstrueerd.

Figuur 6.9

Manuscriptkaart uit 1642 uit de kaartencollectie van het Gemeentearchief Ede, die
het grondbezit behorend tot het Raetsgoed weergeeft (bron: Gemeentearchief Ede).
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Figuur 6.10. Interpretatie van de manuscriptkaart uit het Edese gemeentearchief, waarop we het
grondbezit rond het Raetsgoed omstreeks 1642 ten dele hebben gereconstrueerd
en voor de waarschijnlijk gemaakte fout reeds gecompenseerd hebben.
Figuur 6.11. Beeld van Hermann van Neuenahr de jongere, te vinden in Krefeld naast de Oude
Kerk (bron: Wikimedia Commons).
Figuur 6.12. De abdijkerk van Hoog-Elten met oorlogsschade, 1949 (bron: Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed).
Figuur 7.1.

Allesporenkaart, uitgesplitst naar spoorcategorie.

Figuur 7.2.

S t ructurenkaart, uitgesplitst naar periode.

Figuur 7.3.

Verspreiding van het vondstmateriaal uit het laat neolithicum.

Figuur 7.4.

Overzicht van de sporen en vondsten uit de bronstijd.

Figuur 7.5.

Doorsnede van silokuil S369 tijdens het couperen.

Figuur 7.6.

Detail van het sporencluster uit de midden-bronstijd in WP28.

Figuur 7.7.

Coupe over kuil S 1124 met daarin een groot deel van een aardewerken pot die op
zijn zij in de kuil is gedeponeerd.

Figuur 7.8.

Overzicht van de aangetroffen graven en grafstructuur (in rood). Later
middeleeuwse sporen zijn in lichtgrijs weergegeven.

Figuur 7.9.

Schematische weergave van de verschillende graftypen. Naar: Berenger et al.,
2015: 200.

Figuur 7.10. Voorbeeld van een brandrestengraf (S400). Deze graven worden in het vlak
gekenmerkt door een sterke verspreiding van houtskool, mat daartussen fijne
verbrande botresten.
Figuur 7.11. Handgevormde pot V429, in situ in het graf.
Figuur 7.12. Reconstructietekening van handgevormde pot V429.
Figuur 7.13. Pot Oss-Ussen 52 uit graf 4.
Figuur 7.14. Sterk gefragmenteerde handgevormde pot, in situ in de grafkuil.
Figuur 7.15. Reconstructie van de oorspronkelijke potvorm uit graf 6.
Figuur 7.16. Twee handgevormde potten uit graf 8. Links: V411-1; rechts: V411-2.
Figuur 7.17. Overzicht van verbrande leembrokjes, afkomstig uit de graven.
Figuur 7.18. Overzicht van de structuren uit de late ijzertijd.
Figuur 7.19. Gekalibreerde

14

C-dateringen van de huizen en vondstrijke kuilen die met de

huizen zijn geassocieerd. In dit overzicht zijn uitsluitend de betrouwbare resultaten
afgebeeld. Evident te oude dateringen, bijvoorbeeld een neolithische ouderdom van
een spoor binnen de ijzertijd nederzetting, zijn hier buiten beschouwing gelaten.
Figuur 7.20. Structuren van het gebouwtype A (structuur 5, 15, 51, 71, 88, 89 en 97).
Figuur 7.21. Structuren van het gebouwtype B (structuur 10, 62, 72 en 74).
Figuur 7.22. Structuren van het gebouwtype C (structuur 37 en 70).
Figuur 7.23. Structuur 91 van het gebouwtype D.
Figuur 7.24. Structuren van het gebouwtype E (structuur 61 en 63).
Figuur 7.25. Structuur 92 van het gebouwtype F.
Figuur 7.26. Structuur 99 van het gebouwtype G.
Figuur 7.27. Coupe over S4751 (links), S4750 en S4749 (rechts) met in S4749 een
ondersteboven gedeponeerde handgevormde pot.
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Figuur 7.28. Twee gecoupeerde spiekers in WP9. Op de voorgrond zespalige spieker structuur
27, op de achtergrond vierpalige spieker structuur 38.
Figuur 7.29. Overzicht van de spiekers en hoofdgebouwen uit de ijzertijd.
Figuur 7.30. Coupe over waterkuil S4723.
Figuur 7.31. Hek structuur 65 in het vlak van WP27, gezien richting het zuiden.
Figuur 7.32. Reconstructie van twee percelen in het zuidelijke deel van de nederzetting met de
daarbinnen gelegen structuren.
Figuur 7.33. Zuidelijk deel van het onderzoeksgebied, samen met de sporen die door
Econsultancy in 2015 zijn opgegraven in het zuidelijk gelegen plangebied
Reehorsterweg-Zuid. Het doorlopende hekwerk structuur 64 is met een stippellijn
aangegeven. Naar: Diependaal & Wemerman, 2016.
Figuur 7.34. Detail van het Karolingisch gebouw structuur EDRH2-15, inclusief spoordieptes.
Inzet: ligging van de structuur binnen het onderzoeksgebied.
Figuur 7.35. Detail van kuil S361, ingezoomd op de met natuursteen opgevulde kern.
Figuur 7.36. Sporen van structuur 1 in het vlak van WP1, direct na het blootleggen.
Figuur 7.37. Detail van structuur 1, inclusief spoordieptes.
Figuur 7.38. Detail van de structurenkaart met de middeleeuwse structuren.
Figuur 7.39. Overzicht van de gebouwen en waterputten op erf 1.
Figuur 7.40. Sporen van drie opeenvolgende huisplattegronden in het vlak van WP2, direct na
het blootleggen.
Figuur 7.41. Oriëntatie van de dragende constructie van de overlappende huisplattegronden op erf 1.
Figuur 7.42. Detail van huis structuur 19.
Figuur 7.43. De sporen van structuur 12, voor de open dag zichtbaar gemaakt door middel van jalons.
Figuur 7.44. Detail van huis EDRH2-structuur 12.
Figuur 7.45. Detail van huis EDRH2-structuur 11.
Figuur 7.46. Detail van twee overlappende schuren structuur 14 en 21.
Figuur 7.47. Een gereconstrueerde roedenberg in het nagebouwde vroegmiddeleeuwse dorp
Freilichtlabor Lauresham (D). Foto gemaakt door de hoofdauteur.
Figuur 7.48. Detail van de roedenbergen structuur 17 en 20 op erf 1.
Figuur 7.49. Detail van de vier spiekers (EDRH2-structuur 3, EDRH2-structuur 18, EDRH2structuur 25 en EDRH5-structuur 118) op erf 1.
Figuur 7.50. Overzicht van de waterputten, in verschillende stadia van het onderzoek.
Figuur 7.51. Coupetekingen van waterput S292, 475 en 488.
Figuur 7.52. Detailfoto’s van de dubbele waterput S475 tijdens het couperen. A: detail van beide
houten putcilinders in het vlak; B: de putcilinders in de coupe.
Figuur 7.53. Overzicht van de gebouwen uit de volle middeleeuwen op erf 2.
Figuur 7.54. Oriëntatie van de dragende constructie van de overlappende huisplattegronden op erf 2.
Figuur 7.55. Detail van huis structuur 21.
Figuur 7.56. Detail van huis structuur 43.
Figuur 7.57. Detail van huis structuur 2.
Figuur 7.58. Detail van roedenberg structuur structuur 3 en schuur structuur 20, inclusief spoordieptes.
Figuur 7.59. Links een detail van het hekwerk in het vlak en rechts een voorbeeld van een hek,
nagebouwd in Freilichtlabor Lauresham (D). Foto gemaakt door de hoofdauteur.
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Figuur 7.60. Sfeeropname van het hoofdgebouw (op de achtergrond) en de waterput (op de
voorgrond) op erf 3.
Figuur 7.61. Detail van de gebouwen op erf 3. Op de achtergrond zijn de karrensporen zichtbaar,
die exact parallel aan het hoofdgebouw liggen.
Figuur 7.62. Detail van het hoofdgebouw structuur 4.
Figuur 7.63. Detail van roedenbergen structuur 111 en 112.
Figuur 7.64. Overzicht van de gebouwen op erf 4.
Figuur 7.65. Vlakfoto van de huisplattegrond op erf 4, direct na het blootleggen. Goed zichtbaar
is de dieper gelegen proefsleuf op de achtergrond.
Figuur 7.66. Plattegrond van de boerderijplattegrond structuur 56.
Figuur 7.67. Detail van enkele coupes over paalkuilen van structuur 56. Van links naar rechts:
S2299 met intacte paalkern, S2564 met uitgraafkuil en S2770 met paalstomp
onderin de kern.
Figuur 7.68. Coupe over waterput S2195. De coupe is hier gezet tot op het niveau waarop de
eerste houtresten van de putmantel zichtbaar zijn.
Figuur 7.69. Bijgebouw structuur 79. Links: de sporen in het vlak, rechts een detail van de
standgreppel, waarin de afzonderlijke paalkuilen zichtbaar zijn.
Figuur 7.70. Plattegrond en spoordieptes van roedenberg structuur 26.
Figuur 7.71. Ligging van de roedenbergen structuur 67, 93 en 94 langs de Oude Kerkweg.
Figuur 7.72. Roedenberg structuur 93 in WP28 tijdens het couperen van de sporen. Paalkuil
S2399 bevindt zich net buiten beeld en is blootgelegd in WP23.
Figuur 7.73. Detail van het karrenspoor in WP23.
Figuur 7.74. Het verloop van de loopgraaf in WP8. De loopgraaf is zichtbaar als een donkerbruin
spoor in het midden van het beeld. De sporen op de achtergrond horen bij het
volmiddeleeuwse erf 2.
Figuur 7.75. Loopgraaf S1253 in het profiel.
Figuur 7.76. De geschutsopstelling in het vlak van werkput 5.
Figuur 7.77. Reconstructie van de geschutsopstelling, gemaakt door Leo van Midden.
Figuur 8.1.

Verspreiding van aardewerk uit het laat-neolithicum en de vroege bronstijd.

Figuur 8.2.

Compilatie van aardewerkscherven uit het laat-neolithicum en de vroege bronstijd
(schaal 1:1).

Figuur 8.3.

Randfragment van een golfbandbeker uit het laat-neolithicum A (schaal 1:3).

Figuur 8.4.

Handgevormd aardewerk uit de midden- en/of late bronstijd (V111 en 529). Schaal 1:1.

Figuur 8.5.

Verspreiding van aardewerk uit de midden- en late bronstijd.

Figuur 8.6.

Aardewerk uit de overgang van de midden- naar de late bronstijd (schaal 1:3).

Figuur 8.7.

Aardewerk uit de overgang van de midden- naar de late bronstijd (schaal 1:3).

Figuur 8.8.

Pot uit de overgang van de midden- naar de late bronstijd (V223; schaal 1:2).

Figuur 8.9.

Met vingertopindrukken versierd aardewerk uit de overgang van de midden- naar de
late bronstijd (schaal 1:1).

Figuur 8.10. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (S786; schaal 1:3).
Figuur 8.11. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (S1019; schaal 1:3).
Figuur 8.12. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (S2023; schaal 1:3).
Figuur 8.13. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (S2023; schaal 1:3).
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Figuur 8.14. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (S4190; schaal 1:3).
Figuur 8.15. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (overige sporen; schaal 1:3).
Figuur 8.16. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (overige sporen; schaal 1:3).
Figuur 8.17. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (overige sporen; schaal 1:3).
Figuur 8.18. Handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd (overige sporen; schaal 1:3).
Figuur 8.19

De verspreiding van en dichtheid aan handgevormd aardewerk uit de ijzertijd in de
opgraving Ede-Park Reehorst.

Figuur 8.20. Pot met roetaanslag (V863; schaal 1:2).
Figuur 8.21: Verspreiding van aardewerk met een fijne plantaardige magering.
Figuur 8.22. Verspreiding van randen met indrukken aan de bovenzijde.
Figuur 8.23. Verspreiding van randen met indrukken aan de buitenzijde.
Figuur 8.24. Verspreiding van randen met golfversiering.
Figuur 8.25. Verspreiding van aardewerk met verfversiering.
Figuur 8.26. Aardewerk met verticale verfstrepen (schaal 1:2).
Figuur 8.27. Bakselverdeling middeleeuws aardewerk Ede-Park Reehorst.
Figuur 8.28. Enkele grotere fragmenten van kogelpotten: 1: V243; 2: V377; 3: V519. Schaal 2:3.
Figuur 8.29. a. Baksels kogelpotten: 1: V408; 2: V190; 3: V82; 4: V266; 5: V518; 6: V130. Schaal
2:3; b. Detail van het stempel op een randfragment in baksel kp6 (V130). Schaal: 1:2.
Figuur 8.30. Randtypen kogelpot; 1: V405, V267, V176, V266; 2: V398, V214. V337 3: V405,
V287, V190, V30; 4: V240, V51; 5: V518, V777, V503; 6: V130; 7: V257. Schaal 1:3.
Figuur 8.31. Randfragmenten blauwgrijs aardewerk. Paffrathaardewerk: driehoekig (V400, 2 individuen), afgerond (V180, V18), platte bovenzijde (V124/228); Elmpt3: V19. Schaal 1:4.
Figuur 8.32. Varianten in blauwgrijs aardewerk, van links naar rechts: Paffrath (V55; V400),
Paffrathachtig (V124; V180), Elmpt3 (V1995; V236) en Elmpt-achtig (V25).
Schaal 1:2.
Figuur 8.33. Overzicht van de meest kenmerkende Pingsdorfbaksels. Schaal 1:2.
Figuur 8.34. Selectie van Pingsdorf randen en verschillende versieringstypen. Schaal 1:4.
Figuur 8.35. Kleine Pingsdorf amfoor met bandoor en met vinger aangebrachte komma versiering (V251).
Figuur 8.36. Divers gedraaid aardewerk (V338/81; V373) en mogelijk weefgewicht of spinklos (V218).
Figuur 8.37. Beschadigde rolkei met klopsporen (V158). Schaal 1:1.
Figuur 8.38. Het drie kilo wegende brok roze graniet uit V902, vermoedelijk gebruikt als maalsteen.
Schaal 1:1.
Figuur 8.39. Roterende maalsteen V60. Schaal 1:1.
Figuur 8.40. Loper van een roterende maalsteen, vervaardigd uit tefriet (V367). Schaal 1:1.
Figuur 8.41. Slijpsteen vervaardigd uit beige zandsteen (V107). Schaal 1:1.
Figuur 8.42. Deel van een aandrijfgat van een maalsteen (V56). Schaal 1:1.
Figuur 8.43. Impressie van een handmatig aangedreven maalsteen door middel van een
aandrijfstok in een houten constructie. Bron: Horter, 2000: 64, fig. 5.2.
Figuur 8.44. Fragment van een geslepen bijl, vervaardigd uit diabaas (V597). Schaal 1:1.
Figuur 8.45. Fragment van een Keltische handmolen, vervaardigd uit tefriet (V498). Schaal 1:1.
Figuur 8.46. 1 en 2: kleine maalstenen, vervaardigd uit een platte rolkei (V620 en V82); 3: combinatiewerktuig, gebruikt als klopsteen en als aambeeld (V1006). Schaal 1:1.
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Figuur 8.47. 1: mogelijke B-spits, toegeschreven aan de Ahrensbur cultuur (V344); 2: forse kling,
vermoedelijk toe te schrijven aan de Ahrensburg cultuur (V368). Schaal 1:1.
Figuur 8.48. Vrijwel compleet schachtdoornmes, na restauratie (V1002). Schaal 1:1.
Figuur 8.49. Objecten uit de middeleeuwen. 1: vork (V141); 2: platte staaf, mogelijk van een
trensbit (V264); 3: zaagblad (357); 4: sleutel (V4); 5: haaksleutel (V384); 6: klein
mesje met een driehoekig lemmet (V226); 7:mes met driehoekig lemmet (V247);
8: mes met driehoekig lemmet (V3); 9: Beitel of priem (V160); 10: opengewerkte
schijffibula (V46); 11: voet van een grape (V47). Schaal 1:2, behalve 10 en 11
schaal 1:1.
Figuur 8.50. Metalen objecten uit de ijzertijd. V383 en V261: fragment van bronzen arm- of
beenring; V411: ijzeren nagel. Schaal 1:1.
Figuur 8.51. Fragment van een glazen La Tène armband met het negatief van een opgelegde
glasdraad. Schaal 1:1.
Figuur 8.52. Strijkglas V785 uit waterput S1295. Schaal 1:1.
Figuur 9.1.

Een onverbrande schedel naast alles wat over is van een verbrande schedel.

Figuur 9.2.

Groene oxidatievlekken als gevolg van de bijgave van bronzen of koperen voorwerpen.

Figuur 9.3.

Verhouding van de verschillende lichaamsonderdelen per graf.

Figuur 11.1. Stam- en takhout laten zich nauwelijks onderscheiden op basis van de
houtanatomie. Een indicatie hiervoor is het jaarringverloop. Bij hout met een grote
diameter (stamhout) is het jaarringverloop recht (links), bij hout met een geringe
diameter (takhout en jong stamhout) zijn de jaarringen sterker gebogen (rechts,
beide: M6, spoor 400; foto: Cambium).
Figuur 11.2. Een houtskoolfragment dat, ondanks dat het behoorlijk gefragmenteerd is, te
herkennen is als eikenhout (afkomstig uit M39, spoor 528; foto: Cambium).
Figuur 11.3. Een fragment eikenhoutskool - uit M39, spoor 528 - dat een sterk pof-effect
vertoont: een indicatie voor het gebruik van ‘vers’ hout (foto: Cambium).
Figuur 11.4. Een fragment houtskool van de els (Alnus) uit M6 (spoor 400). Bij deze
verspreidporige houtsoort zijn de jaarringgrenzen niet altijd duidelijk, maar hier - op
de detailopname - toch goed zichtbaar (foto: Cambium).
Figuur 11.5. Twee houtskoolfragmenten uit spoor 526 (V411). Een stukje eikenhoutskool met
variabele groei (links) en een fragment essenhoutskool met drie brede jaarringen
(rechts) (foto: Cambium).
Figuur 11.6. Twee voorbeelden van breuk bij eikenhoutskool: het bovenste fragment vertoont
breuk op de stralen, het onderste fragment is juist op de jaarringen afgebroken.
Beide fragmenten zijn afkomstig uit M6, spoor 400 (foto: Cambium).
Figuur 12.1. Gekalibreerde

14

C-dateringen van de graven en huizen uit de ijzertijd.

Figuur 12.2. Datering van de hoofdgebouwen op basis van de gekalibreerde 14C-resultaten en
de datering van het aardewerk.
Figuur 12.3. Overzicht van de ligging van de verschillende lokale gebouwtypen in Park Reehorst,
inclusief ongekalibreede

14

C-dateringen.
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Figuur 6.2 Maenhem op een manuscriptkaart van de Gelderse Vallei uit het midden van de 16e eeuw (bron: Gelders Archief, archief Heren en Graven van Culemborg, inventarisnr. 6132 (K20)).
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