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In 2008 en 2009 heeft de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed een veldonderzoek uitgevoerd 

in de omgeving van de prehistorische vuursteen-

mijnen in Rijckholt-St. Geertruid (gem. Eijsden-

Magraten). De vuursteenmijnen behoren tot de 

oudste zichtbare archeologische monumenten 

in Nederland. Ze bestaan uit een ingenieus on-

dergronds stelsel van gangen en schachten die 

tussen ca. 4300 en 3400/2600 v.Chr. in gebruik 

zijn geweest voor de winning van vuursteen. De 

kennis over de vuursteenmijnen is omvangrijk, 

dankzij het onderzoek van Werkgroep Prehistori-

sche Vuursteenmijnbouw (WPV) van de Nederlandse 

Geologische Vereniging. Over de omgeving van de 

mijnen is weinig bekend. Om deze lacune te  

vullen voert de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE) een onderzoek uit. Het project is 

gestart in 2008 en duurt tot en met 2012. 

Het project heeft twee doelstellingen: het eerste 

is een archeologische waardestelling van de  

omgeving van de vuursteenmijn. Bij een waar-

destelling worden de aard, omvang, ouderdom 

en fysieke kwaliteit van de archeologische  

verschijnselen en hun context vastgesteld. Op 

grond van de uitkomst van dit onderzoek wor-

den aanbevelingen gedaan om gebieden in de 

omgeving van de vuursteenmijn in aanmerking 

te laten komen voor (wettelijke) bescherming. 

De tweede doelstelling is het ontwikkelen van 

methoden en technieken die het mogelijk  

maken om op grond van oppervlaktevondsten, 

geofysisch onderzoek, archeologische gegevens 

uit booronderzoek, en de opbouw van de onder-

grond uitspraken te doen over activiteiten die 

zijn uitgevoerd in de omgeving van het mijn-

complex. 

Het onderzoeksgebied omvat ca. 250 ha. Dit 

omvangrijke gebied wordt onderzocht door 

middel van vier prospectieve methoden: fysisch-

geografische boringen, archeologische boringen, 

geofysisch onderzoek en een kartering van de 

oppervlaktevondsten. Dit onderzoek wordt uit-

gevoerd in twee transecten die vanaf het mijn-

gebied over een zuidelijk gelegen plateau lopen. 

De landtong staat bekend als De Kaap. In een 

latere fase van het onderzoek zullen de resulta-

ten van het prospectieve onderzoek door middel 

van gravend onderzoek worden getoetst. 

In dit rapport wordt eerst een model gepresen-

teerd, ontwikkeld van de depositie- en post-

depositieprocessen. Dit model is noodzakelijk 

om de archeologische resten op een juiste en 

toetsbare manier te interpreteren in termen van 

de kwaliteit van de archeologische gegevens en 

de uitgevoerde activiteiten. Vervolgens wordt 

ingegaan op de onderzoeksresultaten uit de  

jaren 2008 en 2009. Het onderzoek is voorna-

melijk uitgevoerd in een transect aan de west-

kant van De Kaap en op een aantal akkers buiten 

de transect die toegankelijk waren voor een 

veldverkenning. Het fysisch-geografisch onder-

zoek laat zien dat vooral de randen gevoelig zijn 

voor erosie. Op de vlakkere delen is de erosie 

geringer. Toch is ook hier de bodem verstoord 

door agrarische activiteiten. De zware erosie die 

werd verondersteld op grond van de talrijke op-

pervlaktevondsten, blijkt echter mee te vallen. 

Tijdens het booronderzoek is een aantal keer 

een afwijkend bodemprofiel aangetroffen: af-

wijkingen die geïnterpreteerd kunnen worden 

als grondsporen. De aanwezigheid van vondsten 

geeft echter geen uitsluitsel of de sporen antro-

pogeen van aard zijn. In het onderzoeksgebied 

zijn overal vondsten aanwezig en die kunnen  

later in het spoor terecht zijn gekomen. De vul-

ling van de sporen doet echter vermoeden dat 

het hier sporen met een aanzienlijke ouderdom 

betreft. Door geofysisch onderzoek is getracht 

meer grip te krijgen op de eventueel aanwezige 

sporen en de omvang van eventuele sporen-

clusters. Een van de lijnvormige anomalieën is 

geïnterpreteerd als een greppel, die mogelijk  

behoort bij een aardwerk. Rondom het bekende 

mijngebied in het Savelsbos is op de plateau-

randen geofysisch onderzoek uitgevoerd om de 

begrenzing van het mijngebied vast te stellen. 

Tijdens dit onderzoek zijn meerdere punt-

vormige anomalieën aangetroffen die mogelijk 

mijnschachten representeren.

De resultaten van het archeologische boor-

onderzoek laten zien dat de determinatie van 

kleine fragmenten vuursteen problematisch is. 

Door het ontbreken van diagnostische kenmer-
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ken kunnen deze niet als artefacten worden  

bestempeld; ze worden daarom aangeduid als 

mogelijke artefacten. Deze mogelijke artefacten 

komen significant vaker voor in de bouwvoor 

dan in ongestoorde bodemhorizonten. Dit ver-

schil kan vermoedelijk worden verklaard door-

dat de mogelijke artefacten vooral zijn ontstaan 

als gevolg van bodembewerking met landbouw-

werktuigen. Door de bodembewerking is de in 

de bouwvoor aanwezige vuursteen versplinterd. 

De analyse van het vondstmateriaal heeft tevens 

aangetoond dat concentraties verbrand (vuur)

steen niet noodzakelijk samenhangen met sub-

recente stoppelbrand of met de ontginning van 

het gebied, maar dat ze vermoedelijk kunnen 

worden geïnterpreteerd als oudtijdse, mogelijk 

prehistorische branden.

Methodisch gezien rijst de vraag of het in gebie-

den met een vuursteenrijke bovengrond zinvol is 

om de bouwvoor te zeven over een fijne maas-

wijdte. Het residu levert namelijk zeer veel vond-

sten op waarvan de antropogene aard onzeker 

is. Het zeven van ongestoorde bodemhorizonten 

en grondsporen over een fijne maaswijdte (bij-

voorbeeld 2 x 2 mm) levert echter wel relevante 

resultaten.

De oppervlaktekarteringen zijn uitgevoerd op 

een zestal percelen. De vondstdichtheid per vak 

van 5 x 5 m is laag en varieert tussen 0,17 en 1,5. 

Het merendeel van de artefacten is vervaardigd 

van Rijckholt-vuursteen. Het aandeel gepati-

neerde artefacten is niet uniform verdeeld over 

de onderzochte percelen. De gepatineerde stuk-

ken komen voornamelijk voor rondom de Scho-

ne Grub. Mogelijk is de bodem hier langer kalk-

rijk geweest, waardoor het patina zich over een 

langere periode kon vormen.

De ouderdom van de vondsten is voor een deel 

moeilijk vast te stellen. Het merendeel van de 

vondsten heeft hiervoor te weinig diagnostische 

kenmerken. Het is echter duidelijk dat niet  

zondermeer mag worden aangenomen dat alle 

vondsten uit het Neolithicum stammen. Het ge-

bied is ook in andere archeologische perioden 

met een verschillende intensiteit in gebruik ge-

weest. Hierop wijzen vondsten uit het Paleolithi-

cum, Mesolithicum, maar ook de 14C-datering 

van houtskool uit een grondspoor. Deze laatste 

duidt op een gebruik van het gebied in de IJzer-

tijd. 

Tot slot is op basis van de oppervlaktevondsten 

getracht een eerste inzicht te krijgen in de ruim-

telijke spreiding van de verschillende activiteiten 

in het onderzoeksgebied. Zonder twijfel is het 

merendeel van de percelen in het verleden al  

intensief afgelopen. Uit een inventarisatie van 

de amateurcollecties blijkt dat met name 

bijl(fragmenten), schrabbers, spitsen, spits-

klingen, klopstenen, kernen en maalstenen zijn 

verzameld. Een groot deel van deze categorieën 

is echter nog steeds aanwezig op de akkers.  

Andere categorieën, die minder in trek waren, 

zijn vermoedelijk oververtegenwoordigd in het 

materiaal dat in 2008 en 2009 is verzameld.

Op grond van de samenstelling van de vondst-

assemblage wordt op een aantal percelen  

domestieke activiteiten verondersteld. Deze  

veronderstelling wordt op een aantal percelen 

ondersteund door de resultaten van de archeo-

logische boringen en het geofysisch onderzoek. 

Ook wordt op een paar locaties (gespecialiseer-

de) vuursteenbewerking vermoed. Op één per-

ceel zijn aanwijzingen voor rituele activiteiten; 

een indicatie hiervoor is een groot aantal ver-

brande natuurstenen en vuurstenen artefacten. 

De genoemde activiteiten zullen door middel 

van nader, bijvoorbeeld gravend onderzoek,  

getoetst moeten worden.

In de bundel zijn ook twee artikelen opgenomen 

die rapporteren over nieuwe gegevens en de 

herinterpretatie van oude inzichten. De eerste 

bijdrage (De Grooth, Lauwerier en Ter Schegget) 

bericht over de duur van de exploitatie van de 

mijn. Hiervoor is een reeks nieuwe AMS 14C- 

dateringen beschikbaar. De resultaten laten zien 

dat de mijnen reeds aan het begin van de Mi-

chelsberg-cultuur (ca. 5320 ± 40 BP) werden ge-

bruikt en dat deze nog in gebruik waren ten tijde 

van de Stein-groep aan het eind van het vierde 

millennium (4470 ± 35 BP). Ook gedateerd is een 

van de meest intrigerende vondsten, de mense-

lijke schedel ‘Rijckholt 1’. Onverwacht bleek deze 

vondst niet neolithisch, maar van recente datum 
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te zijn. Deze schedel, zonder begeleidende vond-

sten in een mijngang aangetroffen, werd oor-

spronkelijk geïnterpreteerd als een rituele depo-

sitie. Over deze ‘Rijckholt 1’ schedel handelt de 

bijdrage van Ter Schegget. De schedel is in de 

jaren 1970 onderzocht door G.N. van Vark. Zijn 

fysisch antropologische bevinding dat de sche-

del afkomstig is van een bij overlijden meer dan 

40 jaar oude man, wordt door het recente on-

derzoek bevestigd. Van Vark maakte hierbij ver-

der gebruik van de D2-methode, een methode 

die binnen de fysische antropologie volledig in 

onbruik is geraakt. Met betrekking tot een mo-

gelijke neolithische datering van de schedel is 

Van Vark dubbelzinnig. Enerzijds zegt hij dat hij 

op basis van zijn morfologische en metrische on-

derzoek niets over een ouderdom kan zeggen, 

anderzijds meent hij dat de schedel zeer waar-

schijnlijk neolithisch kan zijn. De momenteel be-

schikbare 14C-datering (GrA-26905) van 210 ± 30 

BP geeft aan dat de schedel afkomstig is van een 

man die leefde in de vroegmoderne of zelfs mo-

derne tijd. Gekalibreerd met een betrouwbaar-

heid van 95% is de Rijckholt 1-man overleden 

tussen 1646-1682, 1737-1757, 1762-1803 of zelfs 

na 1937.
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1.1 Achtergrond van het onderzoek

De vuursteenmijnen in Zuid-Limburg en de  

hunebedden in Drenthe behoren tot de oudste 

nog zichtbare archeologische monumenten in 

Nederland. Ze spreken bij veel mensen al lange 

tijd tot de verbeelding, niet alleen vanwege hun 

zichtbaarheid, maar ook door het menselijke 

vernuft dat bij de constructie een rol heeft  

gespeeld. Beide typen monumenten kennen dan 

ook een lange onderzoeksgeschiedenis die voor-

al gericht was op de objecten zelf. Tegenwoordig 

raken archeologen steeds meer geïnteresseerd 

in de gelijktijdige archeologische resten in de 

omgeving van deze verbazingwekkende objec-

ten. Kennis van de omgeving is van belang om 

de objecten in hun ruimtelijke context te plaat-

sen en de prehistorische samenlevingen daar-

door beter te kunnen begrijpen. Om de beeld-

vorming over het verleden, nu en in de toekomst 

mogelijk te maken is het nodig om die omgeving 

in kaart te brengen en enige vorm van bescher-

ming te realiseren. Het karteren, waarderen en 

beschermen van dergelijke ensembles is een  

object van de archeologische monumentenzorg.

Een onderzoek dat zich richt op de prehistori-

sche vuursteenmijn in zijn omgeving wordt uit-

gevoerd in het Limburgse Rijckholt-St. Geertruid 

(gemeente Eijsden-Margraten). Het onderhavige 

veldonderzoek richt zich niet op de mijn zelf, 

maar op de directe omgeving van de vuursteen-

mijn. De omgeving is het onderwerp van een vijf 

jaar durend project dat is gestart in 2008 en 

duurt tot en met 2012. Het project en heeft twee 

doelen: het eerste doel is een archeologische 

waardestelling van de omgeving van de vuur-

steenmijn. Bij een waardestelling worden de 

aard, omvang, ouderdom en fysieke kwaliteit 

van de archeologische verschijnselen en hun 

context vastgesteld. Op grond van de uitkomst 

van een dergelijk onderzoek worden aanbevelin-

gen gedaan om gebieden in de omgeving van de 

vuursteenmijn in aanmerking te laten komen 

voor (wettelijke) bescherming. Het tweede doel 

is de wens om methoden en technieken te ont-

wikkelen die het mogelijk maken om op grond 

van oppervlaktevondsten, geofysisch onder-

zoek, archeologische gegevens uit booronder-

zoek en de opbouw van de ondergrond uitspra-

ken te doen over activiteiten die zijn uitgevoerd 

in de omgeving van het mijncomplex; uitspraken 

die door andere methoden van archeologisch 

onderzoek, zoals machinaal of met de hand  

gegraven sleuven of vakken, kunnen worden  

getest. Een vergelijking van de resultaten van 

het prospectieve en gravende onderzoek zal een 

inzicht geven in de beide methoden, de gehan-

teerde strategieën en het toegepaste interpreta-

tiekader om de bodemkundige, geologische en 

archeologische gegevens te duiden.1

In het eerste deel van dit rapport worden de uit-

gangspunten, doelstelling en werkwijze verder 

uitgewerkt. In deel twee worden de resultaten 

van de eerste twee jaar (2008 en 2009) van het 

onderzoek gepresenteerd. In deel twee en drie 

komt toch de vuursteenmijn zelf nog aan de 

orde. De eerste bijdrage van Marjorie de Grooth, 

Roel Lauwerier en Muuk ter Schegget bericht 

over de duur van de exploitatie van de mijn. 

Hiervoor is een reeks nieuwe AMS 14C-daterin-

gen beschikbaar. Ook is een van de meest intri-

gerende vondsten, de menselijke schedel ‘Rijck-

holt 1’ gedateerd. Deze schedel is onderwerp van 

deel drie. In dat deel drie presenteert en evalu-

eert Muuk ter Schegget het fysisch-antropologi-

sche onderzoek dat tot op heden aan de schedel 

is verricht.

1 Inleiding

¹  Programma van eisen (Deeben 2008)
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Afb. 1  Ligging van het onderzoeks gebied.

1.2 Administratieve gegevens

RACM-objectnaam RIJC08 en RIJC09

Onderzoeksmeldingsnr. 31306 en 36882

Provincie Limburg

Gemeente Eijsden-Margraten

Plaats Rijckholt, St. Geertruid

Toponiem Savelsbos, De Kaap, Schone Grub

Kaartblad 69B

Centrumcoördinaat 180.540/311.657

Coördinaten 179.750/310.725 (ZW), 180.075/312.625 (NW), 180.975/312.775 (NO) en 
181.425/311.150 (ZO)

Monumentnr. 966, 11167, 11220, 11238, 12239, 8542, 11164

AMK-status terreinen van zeer hoge archeologische waarden (966 en 11167), terreinen van 
hoge archeologische waarde (11220, 11238, 11239), terreinen van archeologische 
waarde (8542, 11164).

Complextype NX (nederzetting onbepaald), EGVU (Vuursteenwinning), XXX (Losse vondst)

Periode NEOM (Midden-Neolithicum)

Huidig grondgebruik bos, weiland, akker, boomgaard

Opdrachtgever Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bevoegd gezag Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Opdrachtnemer Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Projectleider J. Deeben

Aanvang onderzoek 6 oktober 2008

5 oktober 2009

Einde onderzoek 25 oktober 2008

31 oktober 2009

Auteurs J. Deeben en J.W. de Kort, met bijdragen van: J. van Doesburg, M.E.T. de Grooth, 
R.C.G.M. Lauwerier, M.E. ter Schegget

Autorisatie B.I. Smit
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1.3 Archivering en documentatie

De vondsten die tijdens het onderzoek zijn ver-

zameld, zijn voorlopig opgeslagen in het vond-

stendepot van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE) te Amersfoort en zullen te zijner 

tijd worden overgedragen aan het provinciale 

depot van Limburg. De documentatie en de  

tekeningen bevinden zich tijdelijk in het archief 

van de RCE te Amersfoort. Na afronding van het 

onderzoek wordt de documentatie over-

gedragen aan het provinciale depot Limburg.

1.4 Woord van dank

Dit project werd op 24 juli 2008 besproken met 

Werner Felder en Fons Horbach, op het terras 

van café Riekelt met uitzicht op het Savelsbos. 

Beide heren waren medewerkers van de legen-

darische Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijn-

bouw (WPV) en zij toonden meteen enthousiasme 

voor onze plannen. Felder en Horbach stonden 

altijd klaar om weer eens een groep RCE-mede-

werkers door ‘hun’ mijn en het Savelsbos te lei-

den. Helaas is Felder op 15 december 2008 over-

leden. We zouden nog graag langer van zijn 

kennis over Riekelt en van zijn enthousiasme 

hebben genoten.

In 2008 werd het veldwerk in de periode van 6 

tot en met 24 oktober uitgevoerd door Y. Henk 

(RAAP-Leiden), F. Mildner (Maastricht), B. Gho 

(Maastricht), Jeremy Portier (Groninger Instituut 

voor Archeologie), W. Jong, K. Greving, J. W. de 

Kort, M. de Groot, B. van Os, J. Schreurs, J. Dee-

ben (allen RCE), B. Silkens (Walcherse Archeologi-

sche Dienst), A. Van Baelen (Universiteit Leuven), 

J. Jacops (Vlaams Instituut voor het Onroerend 

Erfgoed, Brussel), M. Bats, G. Noens, L. Lom-

baert, P. De Smedt, J. De Reu, J. Sergant (allen 

Universiteit Gent) en A. van Bremt (Aalst, België). 

De vondsten werden verwerkt in het Limburgse 

Noorbeek, in een vakantieboerderij aan de Ul-

vend van de familie Schreurs-Halleux die tevens 

diende als thuisbasis voor het onderzoek.

In de periode van 5 tot en met 31 oktober 2009 

werd aan het veldwerk deelgenomen door: J.W. 

de Kort, J. Schreurs, J. Deeben, B. van Os, T. Pen-

ders, Fred Brounen, K. Greving en W.Jong (allen 

RCE, Amersfoort), Y. Henk (RAAP, Leiden), L. Am-

kreutz (Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden), F. 

Mildner (Maastricht), B. Gho (Maastricht), Jere-

my Portier (Groninger Instituut voor Archeolo-

gie), H. Spronck (Cadier en Keer), Jo Willems 

(Bilthoven), M. Bats (Universiteit Gent), B. Sil-

kens (Walcherse Archeologische Dienst), M. Bats, 

G. Noens, J. Jacops, J. De Reu, L. Lombaert (allen 

Universiteit Gent) en A. van Baelen (Universiteit 

Leuven). In deze periode lag de thuisbasis in 

Hombourg (gem. Plombières), in de Belgische 

Voerstreek, in het Rentmeesterhuis van de  

familie Schreurs-Halleux.

Gunter Noens en Ann van Baelen tekenden de 

artefacten van de percelen 17G en 731G, Gunther 

Noens de artefacten van de percelen 009G en 

349G. Ton Penders (RCE) fotografeerde een se-

lectie van de vondsten en het onderzoeksgebied. 

Michel Ghars (RCE) digitaliseerde de tekeningen 

van de artefacten. Marjolein Haars (BCL Archae-

ological Support) maakte de tekeningen op. Phil 

Glauberman (Departement of Anthropology van 

de Universiteit van Connecticut, VS) toetste onze 

determinaties van de artefacten uit het Midden-

Paleolithicum. Jos Kleijne en Fred Brounen (bei-

den RCE) waren behulpzaam bij de determinatie 

van het aardewerk. Otto Brinkkemper determi-

neerde de houtskool en Roel Lauwerier beoor-

deelde het botmateriaal (beiden RCE). Jan van 

Doesburg (RCE) nam de determinatie van de 

vondsten uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 

voor zijn rekening. José Schreurs, Roel Lauwerier 

en Bjorn Smit (allen RCE) becommentarieerden 

delen van de concepttekst. Tot slot gaat onze 

dank uit naar Jean Pierre de Warrimont voor de 

nuttige informatie die hij verstrekte over het  

gebied rond de vuursteenmijn.



11

—

Tussen 4500 en 2000 v.Chr. zijn er in Europa ver-

schillende vuursteenmijnen in bedrijf, zoals in 

Grand-Pressigny en Jablines in Frankrijk, Grimes 

Graves en Cissbury in Engeland, Krezmionki in 

Polen en Obourg en Spiennes in België.2 De  

mijnen zijn door hun verschijningsvorm unieke 

monumenten, een aantal bestaat zelfs uit een 

ingenieus ondergronds stelsel van gangen en 

schachten. In Nederland zijn ook vuursteen-

mijnen uit deze periode bekend, zoals in Valken-

burg3  en Rijckholt-St. Geertruid.4  Het aanwezig 

zijn van vuursteenmijnen is in Nederland beperkt 

tot Zuid-Limburg.

Het merendeel van de mijnen dateert uit het 

Neolithicum. In deze periode verandert de mens 

van levenswijze, men domesticeert planten en 

dieren en blijft langer op dezelfde plaats wonen. 

Door het veranderende landgebruik is het nodig 

om bos te ontginnen voor akkerland en de vesti-

ging van nederzettingen. In de nederzettingen 

nemen het aantal en de duurzaamheid van de 

boerderijen en faciliteiten toe. Traditioneel  

worden het ontstaan en de ontwikkeling van de 

mijnbouw gekoppeld aan deze verandering in 

levenswijze. De verandering heeft tot gevolg dat 

er groeiende behoefte ontstaat aan grotere 

stukken vuursteen van goede kwaliteit, dat wil 

zeggen vuursteen zonder interne gebreken als 

breuken en scheuren. De vuursteen was nodig 

was voor de fabricage van grote artefacten, zoals 

bijlen en lange klingen. Vooral bijlen waren een 

belangrijk werktuig voor een boer; de bijl werd 

op uitgebreide schaal gebruikt voor de ont-

ginning van bos voor landbouwgrond, maar ook 

voor houtbewerking bij de bouw van boerderijen 

en andere faciliteiten in de nederzettingen. Kwa-

litatief hoogwaardige vuursteen was vooral te 

vinden in primaire ligplaatsen van de vuursteen 

en was toegankelijk door mijnbouw.

In deze mijnen werd vuursteen in een primaire 

context gewonnen, dat wil zeggen in de kalk-

afzettingen waarin vuursteen is gevormd. In de 

perioden (Paleolithicum en Mesolithicum) die 

aan het Neolithicum voorafgaan, gebruikte men 

voornamelijk vuursteen uit een secundaire lig-

plaats, zoals rivierafzettingen, glaciale afzettin-

gen of hellingafzettingen. Deze vuursteen vol-

deed aan de behoefte voor de vervaardiging van 

artefacten gedurende lange perioden. 

Tot voor kort lag bij de studie van de vuursteen-

mijnen de nadruk vooral op de mijn zelf en dan 

vooral op de economisch en technologische  

aspecten, zoals: 

1.  mijnbouwtechnologie (de aanleg van de mijn 

en de wijze van exploitatie); 

2.  de economie van de mijn (de hoeveelheid  

gemijnde vuursteen, het type geproduceerde 

artefacten, de gebruikte vuursteentypen);

3.  de organisatie van de mijnbouw en de bewer-

king van de gemijnde vuursteen (wie bouwde 

de mijnschachten, wie dolf het vuursteen en 

de mate van specialisatie bij de productie van 

de stenen artefacten);

4.  de afstand en de wijze waarop de gemijnde 

vuursteen werd verspreid.

In de afgelopen decennia heeft de studie van 

vuursteenmijnen ten minste twee veranderingen 

ondergaan. De studie richt zich niet meer alleen 

op de economische en technologische aspecten 

van de mijnbouw, maar ook op de rituele aspec-

ten van de winning.5  Hierbij wordt ervan uitge-

gaan dat het doordringen in of ‘van’ de aarde om 

vuursteen te winnen, was omgeven met allerlei 

geritualiseerde handelingen. De mijn wordt be-

schouwd als portaal naar de onderwereld; verge-

lijkbare ervaringen konden alleen in grafkamers 

worden opgedaan.6 Een inspiratiebron voor deze 

benadering wordt gevormd door etnografieën 

over mijnbouwpraktijken bij inheemse Noord-

Amerikaanse groepen jagers, verzamelaars en 

landbouwers.7 Deze etnografische gegevens vor-

men de basis voor interpretatiekaders waarmee 

de archeologische gegevens, zoals menselijk res-

ten in de mijnschachten, depots van werktuigen 

en graffiti op de groevewanden een rituele bete-

kenis krijgen. Het argument dat kwalitatief hoog-

waardige vuursteen alleen door middel van mijn-

bouw kan worden verkregen, blijkt niet altijd op 

te gaan. Geschikte vuursteen was ook aan het 

oppervlak te vinden, bijvoorbeeld langs erode-

rende hellingen in de buurt van de mijn of langs 

krijtkusten.8 Tevens blijkt slechts een klein ge-

deelte van de vuur stenen artefacten die in de 

omgeving van de mijn zijn gebruikt van gemijnde 

vuursteen te zijn vervaardigd.9 Het merendeel 

2  Aanleiding voor  
het onderzoek

² Collet et al. 2008; Weisgerber 1981.

³  Brounen 1998; Brounen & Ploegaert 

1992.

⁴ Voor een overzicht zie Rademakers 1998a.

⁵  Zie bijvoorbeeld Bradley 2000; Topping & 

Lynott (eds.) 2005; Wheeler 2008.

⁶ Topping 2005.

⁷ Topping 2005.

⁸ Bradley et al. 1992; Bradley 2000, 86.

⁹  Topping 2005, 81.
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van de artefacten werd vervaardigd van vuur-

steen die aan de oppervlakte, op een secundaire 

ligplaats werd verzameld. De vuursteen uit de 

mijn werd voor specifieke artefacten gebruikt, 

zoals bijlen.10 Het gaat dan niet alleen om de 

functionele kwaliteiten van het artefact, maar 

ook om de verbintenis van het artefact met de 

specifieke plaats van herkomst: ‘pieces of places’ 

zoals Bradley het noemt.11  

De tweede verandering in de studie van vuur-

steenmijnen is een toenemende aandacht voor 

de omgeving van de mijn. Over het algemeen 

bestond de indruk dat de omgeving van de mijn 

vooral gebruikt werd om daar, in de zogenoem-

de ateliers, de gemijnde vuursteen te bewerken 

tot half- en eindproducten. Tevens werd de om-

geving gebruikt om het steenmateriaal te dum-

pen dat vrijkwam bij de aanleg van de mijn-

schachten. Tot op heden is er echter weinig 

systematisch archeologisch onderzoek uitge-

voerd naar de betekenis van de (directe) omge-

ving van het mijngebied en de relatie met de 

mijnen. In de omgeving van de vuursteenmijn 

mogen allerlei activiteiten worden verwacht die 

niet alleen met de mijnbouw (vuursteenbewer-

king en dump van mijnafval) kunnen worden 

verbonden, maar ook met activiteiten die kun-

nen worden gerelateerd aan bewoning en rituele 

activiteiten, aspecten die een inzicht geven in de 

ruimere culturele betekenis van de mijn. Vooral 

omdat mijnen vele honderden jaren, soms wel 

meer dan duizend jaar in gebruik zijn geweest, 

waren het vaste en prominente punten in het 

landschap. Het waren plaatsen waar groepen 

mensen elkaar periodiek konden ontmoeten 

voor de uitwisselingen van informatie en het on-

derhoud van sociale relaties.12 

De vuursteenmijn tussen de dorpen Rijckholt en 

Sint Geertruid werd in 1881 ontdekt door de Bel-

gische archeoloog Marcel de Puydt (1855-1940). 

De ontdekking leidde tot een serie veldonder-

zoeken, vooral geïnstigeerd vanuit de Universi-

teit van Luik door Belgische archeologen als M. 

de Puydt, J. Servais en J. Hamal-Nandrin.13 In de 

jaren twintig van de 20e eeuw namen Neder-

landse onderzoekers het over en dan vooral A.E. 

van Giffen (1921, 1923 en 1926) en H.T. Waterbolk 

(1961, 1964)  en de Werkgroep Prehistorische 

Vuursteenmijnbouw (WPV) van de Nederlandse 

Geologische Vereniging. Vooral het onderzoek 

van de WPV dat negen jaar duurde was spraak-

makend. Het leverde zeer veel informatie op 

over de vuursteenmijnbouw. Tijdens het onder-

zoek werden 56 mijnvelden compleet en 19 

mijnvelden gedeeltelijk blootgelegd. De werk-

groep heeft veel aspecten van de mijnbouw en 

geologie onderzocht en daarover gepubliceerd. 

Door de publicaties is het Rijckholtse mijnveld 

internationaal op de kaart gezet.15  

Het onderzoek laat zien dat de mijnen in Rijck-

holt-St. Geertruid naar schatting ten minste 900 

en mogelijk zelfs 1700 jaar in gebruik zijn ge-

weest. De oudste 14C datering van 5320 ± 40 BP 

(ca. 4315-4040 v.Chr.) correspondeert met het 

begin van de Michelsberg-cultuur in Nederland. 

De jongste datering van 4470 ± 35 BP levert een 

gekalibreerde ouderdom op van tussen 3340 en 

3025 v.Chr. en toont aan dat de mijn nog in ge-

bruik was ten tijde van de Stein-groep (3400 en 

2600 v.Chr.).16  

Een inventarisatie van artefacten van Rijckholt-

vuursteen in aangrenzende landen laat zien dat 

de vuursteen zelfs voorkomt in het Duitse Ba-

den-Württemberg, op een afstand van 500 tot 

550 km van de mijn.17  

Een recente discussie over de primaire ligplaats 

van Rijckholt-vuursteen heeft ertoe geleid dat 

de benaming Rijckholt-St. Geertruid-vuursteen 

eigenlijk onjuist is. Het vuursteen kan namelijk 

niet worden onderscheiden van de overige vuur-

steen uit de Kalksteen van Lanaye en Lixhe  

(Formatie van Gulpen), een type vuursteen dat 

niet alleen voorkomt in Rijckholt, maar over een 

veel groter gebied. P.J. Felder stelde dan ook 

voor om de vuursteen voortaan aan te duiden 

als ‘Lanaye-Lixhe-vuursteen’.18 Inmiddels claimt 

De Grooth op grond een meer gedetailleerde 

studie van de vuursteen dat het toch mogelijk is 

om Lixhe- en Lanaye-vuursteen te differentiëren 

en dat de vuursteen uit de Rijckholtse mijn het 

beste kan worden aangeduid als Lanaye-vuur-

steen.19  Ondanks dit onderscheid, blijkt het 

toch problematisch te zijn om vuursteen uit 

Rijckholt te onderscheiden van de vuursteen die 

in het Belgische Spiennes is gewonnen.20 

¹⁰  Gardiner 1990.

¹¹  Bradley 2000, 88.

¹²  Topping 2005, 71.

¹³  Hamal-Nandrin & Servais 1924; De Puydt 

1887; Ophoven 1943. De onderzoeken van 

Hamal-Nandrin duurden tot 1953. In 1953 

werden het Savelsbosch en de bossen op 

de Trichterberg en Bertenberg eigendom 

van het toenmalige ministerie van On-

derwijs, Kunsten en Wetenschappen dat 

het bos in beheer gaf bij Staatsbosbeheer 

(Nieuwelink 2006, 15).

¹⁴  Beiden zijn werkzaam bij het toenmalige 

Biologische Archaeologische Instituut 

van de Universiteit van Groningen, het 

huidige Groninger Instituut voor Archeo-

logie (GIA). Zie onder andere Clason 1971; 

Van Giffen 1925, 1926 en 1953; Waterbolk 

1994.

¹⁵  Zie onder andere Felder et al. 1998; Rade-

makers (red.) 1998a en de daarin ver-

melde literatuur.

¹⁶  Zie De Grooth 2005; De Grooth et al. 2011 

en deze bundel.

¹⁷  De Grooth et al. 2011, 80 en deze bundel.

¹⁸  Felder 1998

¹⁹  De Grooth in druk.
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Afb. 2  Locatie van de opgravingen van Waterbolk in 1964.

Over de exploitatie van de mijn en de distributie 

van de gemijnde vuursteen zijn verschillende hy-

pothesen geformuleerd. Een probleem is dat we 

relatief weinig weten van de sociale en economi-

sche organisatie van de neolithische maatschap-

pij.21 De hypothesen variëren, tot een volledige 

vrije toegang tot de mijnen, waarbij gebruikers 

uit verschillende streken zelf de vuursteen dol-

ven tot een exclusief gebruik. In het laatste geval 

zou het gaan om een groep van lokale, profes-

sionele mijnwerkers die voltijds bezig waren met 

de winning, voorbewerking en vervaardiging tot 

half- of eindproducten. Ze ruilden deze produc-

ten om in hun bestaan te kunnen voorzien.

De grote nadruk van het archeologische onder-

zoek op de mijnbouw in al zijn aspecten had tot 

gevolg dat er weinig aandacht is besteed aan het 

omringende gebied. Alleen H.T. Waterbolk heeft 

in 1964 een opgraving verricht op De Kaap ten 

zuiden van het mijnveld (afb. 2).22  

Na de sterke gerichtheid van het archeologisch 

onderzoek op het mijnveld en de belangrijke 

kennis die dat heeft voortgebracht, is het zinvol 

om ook de activiteiten rond de mijn in kaart te 

brengen, te waarderen en na positieve bevindin-

gen voor te dragen voor bescherming. Een aan-

tal terreinen dat al een status bezit op de  

²⁰ De Grooth et al. deze bundel.

²¹ De Grooth 2005, 247.

²² Waterbolk 1994.
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Terrein van archeologische waarde
Terrein van hoge archeologische waarde
Terrein van zeer hoge archeologische waarde
Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Grens onderzoeksgebied
ARCHIS-waarneming

Monumentnummer966500m0

Afb. 3  Locatie van de ARCHIS-waarnemingen en terreinen met een archeologische status.

Archeologische Monumenten Kaart (AMK) van 

Limburg, zal nader worden onderzocht en ge-

waardeerd omdat er nog maar weinig over be-

kend is. In dit gebied liggen twee wettelijk be-

schermde monumenten of twee terreinen van 

zeer hoge archeologische waarden (no.’s 966 en 

11167); drie terreinen van hoge archeologische 

waarde (no.’s 11220, 11238 en 11239) en twee ter-

reinen van archeologische waarde (no.’s 8542 en 

11164) (afb. 3).23 Door een gebiedsgerichte bena-

dering waarbij mijn en omgeving zijn gewaar-

deerd, ontstaat er naar verwachting een ensem-

ble van monumenten waarbij de sporen van 

verschillende activiteiten geïntegreerd bewaard 

kunnen blijven. 

In dit onderzoek wordt samengewerkt met Lim-

burgse (amateur)archeologen en Staatsbosbe-

heer; het project is opgenomen in de samenwer-

kingovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en 

de RCE.24 

²³  Per 1-10-2008 zijn uit het gebied de vol-

gende ARCHIS waarnemingsnummers 

bekend: 1385, 1456, 6670, 6672, 6673, 

9324, 9381, 9382, 9459, 9460, 15955, 

16236, 18772, 18773, 21238, 28636, 32957, 

33002, 33015, 33017, 33019, 33021, 33030, 

33031, 33034, 33036, 33039, 33041, 3044, 

33045, 33049, 33050, 33052, 33065, 

33069, 33086, 33089, 33101, 33321, 33322, 

33326, 35460, 40866, 40868, 45782, 

45939, 45940, 45941, 45942, 46036, 

48395, 51516, 121274, 121275, 121335, 

121394, 121395, 121396, 232052, 232225, 

406079.

²⁴ programmacontract 2008-2010, 5
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Het doel van het onderzoek in de omgeving van 

de vuursteenmijn in Rijckholt-St. Geertruid is 

tweeledig. Het eerste doel wordt ingegeven door 

de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het 

gaat om de archeologische waardestelling van 

de omgeving van de vuursteenmijn. Bij een 

waardestelling worden de aard, omvang, ouder-

dom en fysieke kwaliteit van de archeologische 

verschijnselen en hun context vastgesteld. Op 

grond van de uitkomst van een dergelijk onder-

zoek worden aanbevelingen gedaan om gebie-

den in de omgeving van de vuursteenmijn in 

aanmerking te laten komen voor (wettelijke)  

bescherming en om deze duurzaam te behou-

den. De bescherming, en mogelijk inrichting en 

beheer, van de vuursteenmijn met de archeolo-

gische sporen in de directe omgeving heeft tot 

gevolg dat Nederland een monument ter be-

schikking krijgt van internationale allure.25 Sa-

men met Spiennes, Grimes Graves, Cissbury en 

Krzemionki Optawskie wordt Rijckholt be-

schouwd als de meest prominente plaats van 

vuursteenmijnbouw in Europa.26 

Een tweede doel komt voort uit de wens om  

methoden en technieken te ontwikkelen die het 

mogelijk maken om op grond van oppervlakte-

vondsten, geofysisch onderzoek, archeologische 

gegevens uit booronderzoek en de opbouw van 

de ondergrond uitspraken te doen over activitei-

ten die zijn uitgevoerd in de omgeving van het 

mijncomplex. De verwachtingen, op grond van 

de prospectieve methoden, worden getest door 

andere methoden van archeologisch onderzoek, 

zoals machinaal of met de hand gegraven sleu-

ven of vakken. Een vergelijking van de resultaten 

van het prospectieve en gravende onderzoek zal 

een inzicht geven in de beide methoden en het 

toegepaste interpretatiekader om de bodem-

kundige, geologische en archeologische gege-

vens te duiden.27 Mogelijk kunnen de toegepas-

te methoden en technieken en de toegepaste 

strategie ook elders worden gebruikt voor de 

kartering en de waardestelling van archeologi-

sche vindplaatsen.

3  Doel van het  
onderzoek

²⁵  Een met Rijckholt vergelijkbare vuur-

steenmijn in het Belgische Spiennes 

(gem. Bergen) is in 2000 door de Unesco 

op de lijst van Werelderfgoed geplaatst 

(Collet et al. 2008).

²⁶ Collet et al. 2008, 49.

²⁷ Deeben 2008.
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Het gebied rond de mijn, dat in cultuur is ge-

bracht voor landbouw, is een Walhalla voor 

(amateur)archeologen en belangstellenden die 

zich bezighouden met het verzamelen van (vuur)

stenen artefacten. In tientallen collecties en op 

verzamelaarbeurzen zijn dan ook artefacten 

aanwezig die in de omgeving van de Rijckholtse 

vuursteenmijn zijn verzameld. Over het alge-

meen zijn deze vondsten slecht gedocumen-

teerd. Over de hoeveelheden vondsten die er 

sinds 1881 zijn verzameld is weinig bekend; het 

zijn er vele tienduizenden en misschien wel hon-

derdduizend. Het grote aantal en de diversiteit 

aan vondsten die in de omgeving van de mijn is 

verzameld, wijzen op een breed scala aan activi-

teiten dat over lange periode is uitgevoerd. De 

oudste vondsten dateren uit het Midden-Paleo-

lithicum en de jongste uit de Nieuwe Tijd.28 In 

dat tijdsbestek is het gebruik van het gebied 

veelvuldig veranderd door wisselingen in be-

staanswijze en landgebruik. 

Het onderhavige onderzoek beperkt zich bij het 

verzamelen van de gegevens niet tot een bepaal-

de periode, maar concentreert zich bij de analyse 

vooral op het gebruik van het gebied gedurende 

het Neolithicum, omdat in die periode de onder-

aardse mijn is aangelegd en gebruikt. Echter, het 

begin van de mijnbouw evenals het einde zijn 

nog onbekend; de schattingen van de exploita-

tieduur lopen uiteen van 900 tot 1700 jaar.

 

4.1  Depositie processen

Als gevolg van het langdurige gebruik van de 

vuursteenmijn en het omringende gebied in het 

Neolithicum, waarbij een omvangrijk arsenaal 

van (vooral vuurstenen) artefacten is geprodu-

ceerd, en de daarop volgende postdepositionele 

processen, worden vrijwel overal rond de mijn 

stenen artefacten aangetroffen. In die zin is dan 

ook sprake van een lithic landscape29 of mining 

landscape.30  Het is de vraag of het mogelijk is om 

binnen een dergelijk gebied sites af te grenzen; 

sites in de zin van begrensbare opeenhopingen 

van gelijktijdige artefacten, sporen en andere 

archeologica die van elkaar worden gescheiden 

door lege of nagenoeg lege zones. Het herhaal-

delijke gebruik van het gebied heeft vermoede-

lijk geleid tot overlappingen van de concentra-

ties materiële resten of palimpsesten; 

overlappingen in de verspreiding die later weer 

zijn aangetast door allerlei natuurlijke proces-

sen, zoals erosie, en antropogene activiteiten, 

zoals bodembewerking voor agrarische doelein-

den.

Dit onderzoek gaat dan ook niet uit van sites, 

maar van een continue verspreiding van archeo-

logische resten waarbinnen het misschien mo-

gelijk is om de neerslag van activiteiten te ont-

dekken die zijn uitgevoerd in het gebied rond de 

mijn. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een re-

latief eenvoudig onderscheid in domestieke acti-

viteiten, gespecialiseerde vuursteenbewerking 

en rituele activiteiten: 

1.  Domestieke activiteiten bestaan uit wonen, de 

bereiding van voedsel voor opslag of con-

sumptie, de bouw van woningen en facilitei-

ten. Het vervaardigen en onderhoud van de 

persoonlijke uitrusting, maar ook gereedschap 

voor ambachtelijke activiteiten en de exploita-

tie van het omringende landschap. Deze do-

mestieke activiteiten vinden hun neerslag in 

een nederzetting. 

2.  Gespecialiseerde bewerking van gemijnde 

vuursteen behelst de voorbewerking van vuur-

steen en het vervaardigen van specifieke half- 

en eindproducten, zoals kernen, klingen en bij-

len. Soms geassocieerd met 

mijnwerkersgereedschap als bijvoorbeeld pics, 

Schlägel en klopstenen. 

3.  Onder rituele activiteiten worden gerekend het 

begraven van doden, en het deponeren en 

verbranden van artefacten, plantaardig, dier-

lijk en menselijk materiaal. Dit gebeurt veelal 

bij ceremoniën waarbij groepen mensen sa-

menkomen, bijvoorbeeld voor de winning en 

bewerking van vuursteen en bij het afscheid 

van overledenen. 

Bij de rituele activiteiten wordt gebruikgemaakt 

van het begrip depositie zoals dat is gedefinieerd 

door Fontijn in 2003: als objecten die opzettelijk en 

doelgericht voor eeuwig in de bodem worden  

achtergelaten.31 Nu geldt dit ook vaak voor objec-

4  Uitgangspunten van 
deze studie

²⁸  Zie onder andere: De Grooth 991; De 

Warrimont 1997, 2002; Roebroeks 1994; 

Van de Broeke 1987a.

²⁹  Zvelebil, Green & Macklin 1992. Zie ook 

Clark & Schofield 1991.

³⁰ Topping & Lynott (eds.) 2005.
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Tabel 1: Archeologische indicatoren 

Activiteiten

Archeologische indicator Domestieke
Gespecialiseerde vuur-

steenbewerking Rituele

Niet-lokale of exotische vuursteentypen -/x - x

Lokaal gemijnde vuursteen -/x x x

Lokale eluviale of terras vuursteen x - ?

Gebroken of versleten gemodificeerde artefacten x - -

Complete en ongebruikte gemodificeerde artefacten - - x

Groot aandeel ongemodificeerde artefacten (‘afval’) - x -

Groot aandeel kleine vuurstenen artefacten < 11 mm (‘chips’) x x -

Groot aandeel afslagen > 50 mm - x -

Groot aandeel klingen > 80 mm - x -

Groot aandeel ongemodificeerde artefacten met > 50% cortex - x -

Verbrande vuurstenen artefacten gebroken x - -/x

Verbrande gemodificeerde vuurstenen artefacten compleet - - x

Verbrande fragmenten (onbewerkte?) vuursteen - - x

Grote diversiteit gemodificeerde artefacten x - -

Kleine fragmenten aardewerk x - -

Middelgrote verweerde fragmenten aardewerk x - -

Complete stukken aardewerk of grote fragmenten - - x

Gebakken klei/leem x - -

Maalstenen x - -

Slijpstenen x -

Kookstenen x - -

Aambeelden x x -

(gebroken) klopstenen -/x x -

(gebroken) retouchoirs -/x x -

Gesplinterde kleine (<10 mm) natuurstenen artefacten -/x x -

Grote fragmenten gecremeerd botmateriaal - - x

Kleine fragmenten gecremeerd botmateriaal x - ?

Verkoolde zaden en vruchten x - -

Tabel 1: Archeologische indicatoren 

voor neolithische domestieke 

activiteiten, gespecialiseerde 

vuursteenbewerking en rituele 

activiteiten: 

- = afwezig

-/x = mogelijk aanwezig

x = aanwezig

? = onbekend
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ten die onbruikbaar zijn geworden en worden af-

gedankt. Deposities die samenhangen met ritue-

len kunnen echter van afdanking worden 

onderscheiden doordat deposities vaak in speci-

fieke contexten voorkomen. Hierbij kan worden 

gedacht aan natte gebieden als moerassen, water-

bronnen en rivieren, de rangschikking (en speci-

fieke toestand) van objecten in kuilen en greppels 

alsook aan begravingen van mensen en dieren.32 

Op basis van archeologisch onderzoek van neoli-

thische terreinen in Nederland en omringende 

landen en op grond van antropologische en et-

no-archeologische modellen, is het mogelijk om 

de genoemde activiteiten te herleiden uit ar-

cheologische resten (tabel 1).33 De aanwezig-

heid, de aard en toestand van de materiële res-

ten kunnen worden gebruikt als een 

archeologisch correlaat of indicator voor de on-

derscheiden activiteiten. De kenmerken van de 

archeologische resten kunnen worden gegroe-

peerd tot een aantal indicatoren, zoals:

- herkomst van de gebruikte (steen)materialen;

-  samenstelling van de assemblage gemodifi-

ceerde artefacten;

-  de aard, de toestand, de afmetingen van de 

gemodificeerde en ongemodificeerde arte-

facten; 

-  de aard en grootte van het keramische  

materiaal;

-  de aard en samenstelling van de artefacten 

van overig natuursteen;

-  de aard en toestand van plantaardige resten 

en botmateriaal. 

In dit onderzoek gaat het bij de indicatoren vrij-

wel uitsluitend om mobilia (tabel 1) omdat die 

bij een kartering door middel van oppervlakte-

vondsten en grondboringen worden aangetrof-

fen. De kans op het aantreffen van grondsporen 

is daarbij relatief gering. Ook worden alleen de 

anorganische component of verkoolde organi-

sche resten benoemd, omdat de onverkoolde 

organische resten in de lössgrond zijn vergaan.34  

De toepassing  en bruikbaarheid van de in tabel 1 

genoemde indicatoren kunnen worden geïllus-

treerd aan de hand van een aantal onderzoeken 

van neolithische vindplaatsen in het Nederland-

se lössgebied. Om assemblages te vergelijken, 

wordt gebruikgemaakt van de begrippen rijkheid 

of richness en gelijkheid of evenness.35 De rijkheid 

van een assemblage verwijst naar het aantal 

aanwezige categorieën artefacten. Het eerste 

archeologische onderzoek is in 1964 door het 

BAI in Rijckholt uitgevoerd rond een aantal mijn-

schachten en op De Kaap (afb. 2).36 Een vergelij-

king van de vondsten uit de opgraving en uit de 

verstoorde bovengrond van beide locaties laat 

zien dat er een kwalitatief en kwantitatief ver-

schil aanwezig is in de samenstelling van de as-

semblages (tabel 2).37 Uit tabel 2 blijkt dat er 

acht categorieën gemodificeerde artefacten 

(spits, boor en dergelijke) bij de schachten aan-

wezig zijn en elf categorieën op De Kaap. De rijk-

heid of richness aan categorieën gemodificeerde 

artefacten is groter op De Kaap dan bij de 

schachten. De diversiteit of verdeling van de 

vondsten over de categorieën kan worden be-

schreven met het begrip evenness. Evenness be-

schrijft de overeenkomst in aantallen tussen de 

aanwezige categorieën artefacten. De vondsten 

bij de schachten vertonen niet alleen een be-

perkte richness, maar ook een sterke dominantie 

van halffabricaten van bijlen en hakken; beide 

categorieën omvatten bijna 90% van de vond-

sten.38 Een sterke getalsmatige dominantie van 

een bepaalde categorie artefacten geeft een lage 

waarde voor de evenness (0,5).39 De dominantie 

van bepaalde categorieën gemodificeerde arte-

facten in de assemblage op De Kaap is geringer, 

waardoor de waarde van de evenness (0,72)  

hoger is.

Aanvullende informatie over de vuursteen-

bewerking in de omgeving van mijnschachten is 

afkomstig van De Grooth.40 Zij heeft de opvul-

ling van een mijnschacht in Rijckholt geanaly-

seerd; de schacht was gevuld met de resten van 

de bovengrondse vuursteenbewerking. De sa-

menstelling van de assemblage is typologisch 

homogeen. Ruim 50% van de artefacten bestaat 

uit primaire en secundaire cortexafslagen,  

kernen (8,8%), kernpreparatie- en kernvernieu-

wingsstukken (7,8%). Klingen komen nauwelijks 

voor (0,5%) en gemodificeerde artefacten zijn 

beperkt tot één exemplaar.

³¹ Fontijn 2003, 33.

 ³² Fontijn 2003.

³³  Onder andere: Bradley 2000 en 2007; 

Butzer 1982; Kelly 1992; Larsson 2000, 

2006; Needham & Spence 1996; Odell 

1998; Parry & Kelly 1987; Rafferty 1985; 

Saville 2002; Shott 1986, 1989; Thomas 

1983.

³⁴  Zie hiervoor paragraaf 4.2 over de postde-

positie processen.

³⁵  Cannon 1983.

³⁶  Waterbolk 1994.

³⁷  Tabel 2 geeft een onvolledige indruk van 

wat er bij het onderzoek is gevonden. Bij 

de opgraving is niet gezeefd en Water-

bolk (1994, 38) had in zijn publicatie 

alleen de intentie om een eerste indruk 

te geven. De vondsten die in de tabel zijn 

opgesomd, komen uit de bovengrond en 

uit de opgraving, en geven daardoor ook 

een indruk van de vondsten die aan de 

oppervlakte gevonden kunnen worden.

³⁸  Onder categorieën artefacten worden 

hier verstaan: spits, boor, steker, schrab-

ber, voorbewerkte bijl, gepolijste bijl, 

hak, geretoucheerde artefact, spitskling, 

klopsteen en maalsteen.

³⁹  Voor de berekening van de rijkheid en de 

evenness is gebruikgemaakt van Kintigh’s  

The Archaeologists Analytical Toolkit  

(Kintigh 1988).

⁴⁰  De Grooth 1991, 1998.
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Tabel 2:  Typologische samenstellingen 
voormalige BAI

De Kaap Schachten

aantal % totaal %

spits 17 10,3 1 0,2

boor 0 0,0 2 0,5

steker 1 0,6 0 0,0

schrabber 74 44,8 14 3,5

halffabricaat bijl 4 2,4 122 30,4

gepolijste bijl (afslagen) 10 6,1 0 0,0

hakken/hakmessen 14 8,5 238 59,4

geretoucheerde  
artefacten

32 19,4 4 1,0

spitskling 1 0,6 1 0,2

klopsteen 11 6,7 19 4,7

maalsteen 1 0,6 0 0,0

Totaal 165 100,0 401 100,0

Tabel 3:  Typologische samenstelling  
Maastricht Klinkers

aantal %

spits 3 2,0

boor 1 0,7

combinatiewerktuig 4 2,7

schrabber 44 29,7

bijl(fragment) 5 3,4

geretoucheerd artefact 60 40,5

gekerfd artefact 1 0,7

afgeknot artefact 2 1,4

getand artefact 1 0,7

spitskling 9 6,1

sikkelkling 2 1,4

quartier d'orange 2 1,4

klopsteen 10 6,8

slijpsteen 1 0,7

retouchoir 1 0,7

maalsteen 2 1,4

Totaal 148 100,0

Tabel 2: Vereenvoudigde weergave van de typologische 

samenstellingen van de gemodificeerde artefacten die 

zijn aangetroffen bij het archeologische onderzoek door 

het voormalige BAI van de mijnschachten (WP I) en op 

De Kaap (WP II) (naar Waterbolk 1994). Tabel 3: Typologische samenstelling van de gemodifi-

ceerde en ongemodificeerde artefacten uit de site 

Maastricht Klinkers (naar Schreurs 1992, tabel 3 en 6).

Het gemodificeerde deel van de assemblage dat 

in 1964 door het BAI op De Kaap is verzameld, 

wordt gedomineerd (44,8%) door schrabbers 

(tabel 2). Maar de dominantie is geringer dan bij 

de schachten, waar de assemblage voor bijna 

90% bestaat uit de categorieën halffabricaat bijl 

en hak/hakmes. De evenness of diversiteit van de 

assemblage op De Kaap is zoals vermeld ook 

groter (0,72). De grotere diversiteit aan gemodi-

ficeerde artefacten op De Kaap alsook de aan-

wezigheid van specifieke categorieën als spitsen, 

schrabbers, geretoucheerde afslagen en klingen 

alsook een fragment van een maalsteen, duiden 

op domestieke activiteiten. Dit zijn activiteiten 

als het vergaren en bereiden van voedsel, en de 

bewerking en onderhoud van materialen als hui-

den en hout. Dit zijn activiteiten die gewoonlijk 

in en rond een nederzetting plaatsvinden. De ge-

ringe diversiteit van de assemblage en de sterke 

dominantie van specifieke categorieën artefac-

ten rond de schachten duiden eerder op een ge-

specialiseerde activiteit, zoals het winnen van 

vuursteen uit de ondergrond, de voorbewerking 

van de vuursteen en de productie van klingen 

waarna een gedeelte van de kernen werd be-

werkt tot halffabricaten van bijlen.41 De assem-

blages (tabel 2) kunnen verder worden onder-

zocht op overeenkomst of verschil door gebruik 

te maken van de Czekanowski-coëfficiënt.42 

Deze coëfficiënt geeft aan dat er een verschil 

aanwezig is van 83% in de typologische samen-

stelling van de vondsten op De Kaap en bij de 

mijnschachten.

Het tweede onderzoek gaat over de nederzetting 

Maastricht-Klinkers van de Michelsberg-cultuur 

⁴¹ Waterbolk 1994: 41-42.

⁴²  Bij deze index worden de assemblages 

vergeleken en wordt de laagste score 

voor een categorie opgeteld, als de cate-

gorie in beide assemblages voorkomt. 

Die scores worden opgeteld en met twee 

vermenigvuldigd en gedeeld door de som 

van het aantal artefacten in beide assem-

blages: de som van scores uit tabel 2 is 

49, vermenigvuldigd met 2 is dat 98, 

gedeeld door 566 levert dat een index van 

overeenkomst van 0,1731 op. De index 

van verschil kan worden berekend door 

de index van overeenkomst van 1 af te 

trekken: de index van verschil is dan 

1-0,17 = 0,83 of 83% (zie ook Kent & Coker 

1992).
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Tabel 4: Postdepositionele processen 

Proces Mechanisme Gevolg

Abiotisch water erosie

wind verwering

ijs sedimentatie

temperatuur beschadiging

zwaartekracht

vuur

Biotisch plant verplaatsing

dier beschadiging

erosie

Antropogeen mens verplaatsing

beschadiging

erosie

verdwijning

toevoeging

Tabel 4: Overzicht postdepositionele processen en de 

gevolgen voor de archeologische gegevens.

die zowel typologisch als functioneel (gebruiks-

sporenanalyse) is onderzocht.43 Nederzettingen 

van de Michelsberg-cultuur mogen ook in de 

omgeving van de Rijckholtse vuursteenmijn 

worden verwacht. De site Klinkers bevat ook een 

groot aantal categorieën stenen artefacten (ta-

bel 3). De gemodificeerde artefacten bestaan uit 

zestien categorieën (rijkheid 16) met een duide-

lijke dominantie van schrabbers (29,7%) en ove-

rige geretoucheerde artefacten (40,5%). Het 

aantal artefacten in het merendeel van de an-

dere categorieën bedraagt slechts een of twee, 

de evenness bedraagt 0,64.

De ongemodificeerde artefacten omvatten 

slechts vijf categorieën met duidelijk dominantie 

van afslagen (53%) waardoor de waarde voor de 

evenness (0,54) relatief laag is. Schreurs conclu-

deert op grond van een typologische analyse van 

de assemblage van de site Maastricht-Klinkers 

dat ter plaatse een breed scala aan activiteiten is 

uitgevoerd over langere periode. Deze analyse 

wordt ondersteund door een gebruikssporen-

analyse van de vuurstenen artefacten, die wijst 

op een grote variëteit aan activiteiten die een 

indicatie zijn voor een residentiële nederzet-

ting.44

4.2  Postdepositie processen

De archeologische indicatoren voor de onder-

scheiden activiteiten in tabel 1 hebben blootge-

staan aan postdepositie processen. In tabel 1 zijn 

bijvoorbeeld alleen de anorganische materialen 

vernoemd, omdat in de loop van de tijd de on-

verkoolde en onverbrande organische compo-

nent in de kalkloze lössbodem is verdwenen on-

der invloed van chemische en fysische 

processen. Maar ook de anorganische resten 

hebben in de loop van de tijd nog aan een serie 

postdepositie processen blootgestaan. Het is 

noodzakelijk deze processen te kennen teneinde 

de resultaten van het archeologische onderzoek 

op een juiste manier te interpreteren. Globaal 

kunnen deze postdepositie processen worden 

ingedeeld in drie groepen: antropogene, bioti-

sche en abiotische processen (tabel 4). Deze drie 

groepen processen dragen bij aan de ‘productie’ 

van artefacten, de verplaatsing en de overle-

vingskans van de artefacten en andere mobilia 

en immobilia.45

Bij de bespreking van de processen en mecha-

nismen zal de nadruk liggen op de processen die 

de afgelopen eeuwen zijn opgetreden, omdat 

die van grote invloed zijn op de toestand en de 

context (bodem en grondsporen) van de artefac-

ten. Met name de processen die van toepassing 

zijn op een reliëfrijk lössgebied dat bestaat uit 

een plateau en hellingen, waar in het Neolithi-

cum vuursteen is gewonnen en bewerkt, waar is 

gewoond en waar rituele activiteiten zijn uitge-

voerd. 

Abiotische processen

Bij de abiotische processen gaat het vooral om 

de werking van water, wind, ijs, temperatuur en 

zwaartekracht die erosie, verwering en sedimen-

 

⁴³  Schreurs 1992. 

⁴⁴  Schreurs 1992, 163.

⁴⁵  Zie bijvoorbeeld Huisman & Deeben 

2009; Schiffer 1976, 1987; Wood & Johnson 

1978.
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tatie tot gevolg hebben (tabel 4).

De ondergrond in de omgeving van de Rijckholt-

se vuursteenmijn bestaat hoofdzakelijk uit löss. 

Wanneer op de löss een vegetatiedek ontbreekt, 

dan is de kans op erosie groot. Erosie treedt 

vooral op gedurende periodes dat de onder-

grond braak ligt, bijvoorbeeld wanneer akker-

land in onbruik raakt, door ontbossing of over-

begrazing. De erosie van de löss wordt vooral 

veroorzaakt door over het oppervlak afstromend 

water. Het geërodeerde bodemmateriaal wordt 

in lagergelegen dalen of terreindelen afgezet en 

aangeduid met het begrip colluvium. De dikte 

van het colluvium varieert in Zuid-Nederland 

veelal van 0,3 tot 2 m, met een maximale dikte 

van 3 m in de droge dalen.46  

Mücher maakt een onderverdeling naar ouder-

dom en onderscheidt een ‘oud’ en een ‘recent’ 

colluvium, afgezet op flauwe hellingen en in da-

len.47 Het oud colluvium is van geogenetische 

oorsprong en is vooral gevormd in de laatste fase 

van het Weichselien door het ‘kruipen’ van de 

ondergrond (soil creep). De achterliggende me-

chanismen zijn bevriezing en ontdooiing en/of 

bevochtiging/uitdroging van de ondergrond. 

Daarnaast kan ook smeltwater in schaars be-

groeide omgevingen löss eroderen, hoewel dit 

soort colluvium volgens Mücher48 slechts be-

perkt voorkomt. Het recente colluvium wordt 

veroorzaakt door de mens, dit kan in tijd in twee 

perioden worden onderverdeeld: vanaf het Laat-

Neolithicum tot en met de Romeinse tijd, waarbij 

weinig erosie plaatsvindt tot de IJzertijd. Na de 

Romeinse tijd kan het bos regenereren. De twee-

de periode van erosie begint met de ontbossing 

in de Late Middeleeuwen en gaat tot op heden 

door.49 In de colluviale afzettingen is er vaak een 

omgekeerde stratigrafie aanwezig: de artefacten 

die dicht onder het oppervlak liggen en die het 

jongste zijn, zullen het eerste eroderen.50

De mate van erosie is sterk afhankelijk van facto-

ren als de helling, het type grondgebruik en de 

richting van bodembewerking ten opzichte van 

het reliëf. Op hellingen met een percentage van 

minder dan 2% is er geen risico voor erosie. Op 

hellingen van 2 tot 8% die als bouwland worden 

gebruikt, erodeert de A-horizont, terwijl op hel-

lingen van meer dan 8 % ook de onderliggende 

bodemhorizonten (E-, Bt- en C-horizont) erode-

ren.  Bij deze erosie wordt de neerslag die niet in 

de bodem wordt opgenomen langs het opper-

vlak afgevoerd. Deze afstromende waterlaag 

wordt door oneffenheden in het oppervlak ge-

concentreerd in een reeks geultjes (rills); dit ver-

schijnsel treedt al op bij hellingen van minder 

dan 4%. De geultjes kunnen 10 tot 20 cm diep 

worden.51 Op hellingen van 4 tot 8% worden de 

stroompjes dieper en ontwikkelen zich ravijnen 

(gullies).52 Deze ravijnen ontstaan door een ver-

dere verdieping van de geulen, maar komen ook 

vaak voor in laagtes waar afstromend water zich 

concentreert. Wielindrukken van zware machines 

of onbegroeide paadjes op een helling kunnen 

eveneens tot de vorming van ravijnen leiden.53 

Afhankelijk van de diepteligging van de archeolo-

gische resten in de bodem kan de watererosie de 

vondstniveaus (inclusief de grondsporen) erode-

ren en mobilia verplaatsen.54 Bij bodembewer-

king worden de stroompjes en geulen vaak weer 

dichtgeploegd. Door de grondverplaatsing kan 

het vondstniveau worden verstoord of dichter 

onder het oppervlak komen te liggen. Hierdoor 

neemt de kwetsbaarheid voor toekomstige ero-

sie toe. Behalve het hellingpercentage en de hoe-

veelheid neerslag zijn het grondgebruik en de 

methode van bodembewerking belangrijke fac-

toren voor het optreden van erosie en de afstand 

waarover het sediment wordt verplaatst. Vooral 

op verlaten akkers en landbouwgronden die 

loodrecht op de hoogtelijnen worden geploegd, 

stroomt meer dan 90% van het regenwater over 

het oppervlak af. In weilanden is deze hoeveel-

heid beperkt tot ca. 20%.55  

Ook bij andere hellingprocessen, zoals vloeien, 

kruipen, glijden of vallen, kunnen grondsporen 

worden aangetast en vondsten worden ver-

plaatst. In gebieden met steenrijke ondergrond 

kunnen stenen door vallen en glijden aanwezige 

(vuur)stenen artefacten beschadigen en het uit-

eenvallen van zachtere materialen als bot en aar-

dewerk tot gevolg hebben. De steen- en grind-

rijke afzettingen liggen in Rijckholt vooral aan de 

randen van het plateau, waar de löss in de loop 

van de tijd is geërodeerd en de oudere grindrijke 

rivierafzettingen aan het oppervlak liggen.56  

De geulen die zich door afspoeling vormen, kun-

⁴⁶  Mücher 1986, 191. 

⁴⁷ Mücher 1986, 256.

⁴⁸ Mücher 1986, 69.

⁴⁹ Mücher 1986, 70.

⁵⁰ Van den Broek 1966.

⁵¹ Langohr 1990, 213.

⁵² Langohr 1990, 213, Mücher 1986, 72.

⁵³ FAO 1965, 26.

⁵⁴ Arts & Deeben 1987, Langohr 1990.

⁵⁵ Douglas 1973, 243.

⁵⁶ Felder & Felder 1998, 135.
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nen zich omvormen tot rivieren en op grotere 

schaal water en afbraakproducten afvoeren. Het 

fijnere bodemmateriaal, zoals löss, wordt in sus-

pensie door de rivier getransporteerd, terwijl de 

grovere fractie, zoals stenen, over de bodem rol-

len en schuiven. Tijdens het transport van verwe-

ringsmateriaal, inclusief geërodeerd archeolo-

gisch materiaal, stoot en schuurt het materiaal 

tegen elkaar en kan het daardoor uiteenvallen of 

versplinteren. Hierdoor kunnen vondsten wor-

den afgerond en breken en in sommige gevallen 

zelfs uiteenvallen en oplossen, in het geval van 

aardewerk en bot. In relatief reliëfrijke gebieden 

hebben rivieren vaak een dalvormige dwarsdoor-

snede waar erosie overheerst; de gradiënt is over 

het algemeen groot en het losse bodemmateriaal 

wordt afgevoerd.57 Vaak ontstaan er puinwaaiers 

op plaatsen waar de rivier met een steil verhang 

in een dalvlakte uitwaaiert. De Schone Grub in 

Rijckholt is tegenwoordig een 1200 meter lang 

droogdal, dat lange tijd heeft gefunctioneerd 

voor de afwatering van het plateau en waarbij 

ook verweringsmateriaal werd getranspor-

teerd.58  

In de Rijckholtse mijn- en het aangrenzende ge-

bied komt in de ondergrond kalksteen voor dat 

aan oplossing door water heeft blootgestaan. 

Door de oplossing van het kalksteen ontstaan 

allerlei holten waar door inspoeling en instorting 

van bovenaf vondsten en grondsporen in ver-

dwijnen. Het gaat hier om dolines en karstpijpen 

(geologische orgelpijpen).

Een ander abiotisch proces is de mechanische 

verwering van mobilia. Bevriezing van water in 

de poriën en diaklazen van gesteenten veroor-

zaakt volumevergroting, waardoor nieuwe 

scheurtjes ontstaan en bestaande scheurtjes 

worden vergroot. Door een herhaaldelijke afwis-

seling van vorst en dooi kunnen gesteenten in de 

loop van tijd breken en uiteenvallen; een derge-

lijke aantasting is het sterkst bij herhaaldelijke 

temperatuurschommelingen rond het vriespunt. 

De breuken worden vooral veroorzaakt door een 

afwisseling van bevriezend en ontdooiend wa-

ter.59 Vooral de stenen (artefacten) die in glaciale 

en stadiale perioden aan of nabij het oppervlak 

hebben gelegen, stonden bloot aan deze verwe-

ring. Aardewerk valt eveneens gemakkelijk uit-

een door een afwisseling van vorst en dooi. 

Vooral het minder hard gebakken en met (na-

tuur)steen gemagerde of verschraalde aarde-

werk is kwetsbaar door het verschil in warmte-

geleiding van het natuursteen ten opzichte van 

de klei.

Chemische verwering is een ander abiotisch pro-

ces. Nadat de sedimentatie van löss aan het ein-

de van het Glaciaal stagneerde, stond deze in 

toenemende mate bloot aan chemische verwe-

ring, waardoor in de loop van de tijd het 

lösspakket tot een diepte van 2 tot 3 m werd 

ontkalkt. De ontkalking is vooral in vochtige pe-

rioden gedurende het Holoceen opgetreden. 

Voor de oplossing van kalk moet namelijk de 

hoeveelheid neerslag groter zijn dan de verdam-

ping, en het neerslagoverschot moet groter zijn 

dan de bergingscapaciteit van het veld.60 Zoals 

in paragraaf 6.1 wordt beschreven, is de De Kaap 

een relatief hooggelegen landtong die draineert 

op de omringende dalen, waardoor de decalcifi-

catie nog groter is.61 

Decalcificatie en de afwisseling van droge en 

vochtige omstandigheden zijn de belangrijkste 

oorzaken voor de oxidatie, ontbinding en uit-

spoeling van het organische materiaal in de bo-

dem. Chemische verwering draagt ook bij aan de 

aantasting en de verdwijning van organische 

materialen. Het gaat hierbij om de aantasting 

door veldspaten en phyllosilicaten, waarbij klei-

mineralen ontstaan. Bij dit proces van nieuwvor-

ming komen zouten, waaronder natrium, vrij, 

die naast een schadelijk effect voor de organi-

sche component62 waarschijnlijk ook een be-

langrijke rol hebben gespeeld in de patinering 

van vuurstenen artefacten.

Ontkalking van de löss is een voorwaarde voor 

de uitspoeling van klei in de bodem, waardoor 

de zogenoemde briklaag wordt gevormd. Deze 

veelal bruinrode klei-inspoelings- of Bt-horizont 

kan afhankelijk van het moment van vorming 

van invloed zijn op de zichtbaarheid van archeo-

logische grondsporen. De inspoeling kan grond-

sporen maskeren.

Tot de abiotische processen horen ook de bran-

den die door bliksem of vulkaanuitbarstingen 

ontstaan. Door branden kan bot calcineren, van 

kleur veranderen of uiteenvallen. Aardewerk 

⁵⁷  Douglas 1973, 239.

⁵⁸  Felder & Felder 1998, 135.

⁵⁹  Maarleveld 1973, 395; Sieveking & Clayton 

1986.

⁶⁰  Mücher 1986, 108.

⁶¹  Mücher 1986, 64.

⁶²  Butzer 1982, 116.
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verkleurt en kan uiteenvallen in kleinere frag-

menten of splijten.63 De inwerking van vuur op 

(vuur)steen veroorzaakt kleurveranderingen, 

scheuren, potlids en verbrokkeling. De hitte van 

bosbranden dringt vaak niet dieper door dan 7 

tot 10 cm onder het maaiveld. Whyte vermeldt 

op grond van experimenten dat artefacten die 

dieper dan 6 cm onder het oppervlak liggen geen 

gevolgen van de branden zullen ondervinden.64 

De gevolgen van de bosbranden zijn het grootst 

voor artefacten die vlak bij omgevallen branden-

de stammen liggen en in de depressies die het 

gevolg zijn van boom- of windvallen.65  

Biotische processen

De biotische postdepositionele processen spelen 

zich voornamelijk af in de bovenste meters on-

der het oppervlak, waarin zich in de loop van de 

tijd een bodem heeft gevormd. Voor het onder-

havige onderzoek is vooral de holocene bodem-

vorming van belang. Op het plateau is onder in-

vloed van een loofbos een radebrikgrond 

gevormd.66 De löss werd in het Laat-Glaciaal 

nog gekenmerkt door een nagenoeg neutrale 

pH-waarde. Door het percolerende water wordt 

gedurende het Holoceen de zuurgraad van de 

bodem hoger en ontstaan door de omvorming 

en verplaatsing van bodemmateriaal specifieke 

bodemprofielen. De omvormingsprocessen zijn 

funest voor de conservering van organisch ma-

teriaal. Ook werkt de translocatie van sediment 

verstorend op artefacthoudende lagen. In door 

planten en dieren gevormde ruimtes (biopores) 

kan door zwaartekracht of inspoeling archeolo-

gisch materiaal terechtkomen. De neerwaartse 

verplaatsing treedt vooral op wanneer de door 

plantenwortels gecreëerde ruimtes door desin-

tegratie van organisch materiaal vrijkomen en 

wanneer gegraven diergangen worden opge-

vuld. Ook gedurende de plantengroei en het gra-

ven van diergangen en nesten treden verplaat-

singen op. Wortels kunnen artefacten 

opzijduwen en kunnen door de wrijving glan-

zende plekken op de vuursteen veroorzaken die 

op ‘gebruikssporen’ lijken. Konijnen, dassen, 

mollen, mieren, duizendpoten en kevers kunnen 

archeologisch materiaal verplaatsen. Door de 

consumptie en/of vergraving van bodemmateri-

aal op de ene plaats en de afscheiding en/of de-

positie elders zijn deze dieren de belangrijkste 

actoren in het proces van bioturbatie in de bo-

venste delen van lössafzettingen. Met een toe-

nemende diepte neemt de biologische activiteit 

in de bodem af. Toch kunnen de gegraven gan-

gen aanzienlijke dieptes bereiken: konijnen tot 

4,5 m,67 veldmuizen tot 70 cm,68 mollen tot 70 

cm,69 kevers tot 135 cm,70 mieren tot 2 m,71 dui-

zendpoten tot 4 m72 en wormen tot 3 m of meer 

gedurende droge perioden.73 De doorsnede van 

dergelijke gangen is over het algemeen gering: 

wormgangen variëren van 0,1 tot 12 mm waarbij 

de diameter met de diepte geleidelijk toe-

neemt.74  De gangen van kevers hebben een dia-

meter tot 14,2 mm.75 Kruisingen in gangen en 

ook de gegraven rust- en slaapplaatsen kunnen 

echter grotere ruimtes tot gevolg hebben. Die-

rengangen worden vaak door plantenwortels 

gebruikt om in de ondergrond door te dringen. 

Het onderscheid tussen wortel- en dierengangen 

is gelegen in het dendritische karakter van de 

doorworteling, de geringe diameter van vertak-

kingen en de relatief constante hoek (90 o) bij 

vertakkingen.76 Ook zijn de poriën van wortels in 

doorsnede geringer dan die van de meeste bo-

demdieren, namelijk 0,1 tot 1 mm. Deze waarne-

mingen gelden echter alleen voor de B- en C- 

horizonten van een radebrikgrond, in de 

A-horizont hebben vertakkingen van wortels an-

dere vormen en zijn de diameters aanzienlijk 

groter. Wortels in een kleiige ondergrond zijn 

korter en meer vertakt; in armere, goed door-

luchte bodems zijn de wortels langer, dunner en 

rechter.77 

Hoewel wortels artefacten in alle richtingen 

kunnen wegdrukken, en de grotere bodemdie-

ren door graafactiviteiten artefacten omhoog 

kunnen transporteren, zal de meest dominante 

verplaatsing in neerwaartse richting plaatsvin-

den. Verlaten graafgangen, nesten en ruimtes 

van afgestorven wortels vormen de transport-

banen waarlangs door water en zwaartekracht 

artefacten voornamelijk in een neerwaartse 

richting worden verplaatst. De mate van verti-

cale verplaatsing door bioturbatie is sterk af-

hankelijk van de minerale rijkdom en de vocht-

toestand van de ondergrond. In mineraalrijke 

⁶³  Conner et al. 1989, 297.

⁶⁴  Whyte 1984 in Conner et al. 1989.

⁶⁵  Conner et al. 1989. 
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⁷⁶ Tippkötter 1983.
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bodems, zoals löss, is de biologische activiteit 

over het algemeen groter dan in mineraalarme 

bodems. In droge bodems is de biologische ac-

tiviteit over het algemeen groter dan in natte 

bodems.

Bodemdieren dragen enerzijds bij aan de verva-

ging van grondsporen of verstoring van de loca-

tie van archeologische mobilia, anderzijds kun-

nen zij ook bijdragen aan de conservering van 

archeologische materialen door de verplaatsing 

van het fijnere bodemmateriaal naar het opper-

vlak. Door verplaatsingen van bodemmateriaal 

wordt het afdekkende sediment dikker en treedt 

er een relatieve verlaging van het archeologische 

niveau op.78  

Een ander biotisch proces waardoor de onder-

grond kan worden verstoord bestaat uit boom- 

of windvallen die door het toedoen van wind, 

sneeuw of ijs omvallen en ontwortelen.79 De 

wortels die bij de val mee omhoog komen, kun-

nen de grondsporen verstoren en vondsten ver-

plaatsen.80 Langohr wijst erop dat omvallende 

bomen de ondergrond tot op een diepte van 120 

tot 150 cm, soms zelfs tot 2 m verstoren; de hori-

zontale verstoring kan in de lengteas variëren van 

5 tot 7 m en in transversale as van 2 tot 5 m.81 

Grotere zoogdieren als paarden, koeien, schapen 

en geiten kunnen met hun hoeven artefacten 

vertrappen (bijvoorbeeld aardewerk) of bescha-

digen (bijvoorbeeld natuur- en vuursteen). Voor-

al de randen van (vuur)stenen artefacten worden 

beschadigd waardoor retouche ontstaat die in-

tentioneel lijkt.82 Modificaties die zo ontstaan 

zijn onder andere: afknottingen, kerven, tandin-

gen en versplintering van de randen waardoor ze 

‘gebruikt’ lijken.83 Dit proces wordt nog ver-

sterkt bij een steen- of artefactrijke ondergrond 

waarbij door betreding de voorwerpen tegen el-

kaar stoten of drukken.

Op zoek naar voedsel kunnen varkens en ever-

zwijnen ware ravages aanrichten in de onder-

grond. Everzwijnen kunnen de bodem tot enkele 

decimeters diep omwoelen en zware stenen (tot 

100 kg) doen kantelen bij het foerageren van in-

secten, wormen en schimmels.84 Uiteraard is dit 

foerageergedrag funest voor de archeologische 

vondsten en grondsporen.

Antropogene processen 

Terreinen met een vruchtbare ondergrond en/of 

een strategische ligging, zoals De Kaap, kennen 

vaak een langdurig gebruik en hergebruik. Be-

halve bodemvruchtbaarheid en strategische lig-

ging zal de aanwezigheid van (vuur)stenen arte-

facten een rol hebben gespeeld in het hergebruik 

van het gebied. Op enig moment in het Neolithi-

cum zal het oppervlak van De Kaap eruit hebben 

gezien als een ‘mijn’ van (vuur)stenen artefacten. 

De (vuur)stenen artefacten zullen zijn meegeno-

men en hergebruikt. Soms is hergebruik duide-

lijk zichtbaar, bijvoorbeeld als gepatineerde arte-

facten opnieuw worden gebruikt of herbewerkt 

(bijvoorbeeld als kern) waardoor het patina (ge-

deeltelijk) verdwijnt. Dit proces wordt aangeduid 

als secondary recycling en de artefacten worden 

beschouwd als leengoed.85 Door hergebruik van 

een terrein kunnen grondsporen uit eerdere pe-

rioden worden verstoord.

Het eerste gebruik van de bodem als landbouw-

grond had veelal een verstoring van het oor-

spronkelijke bodemprofiel tot gevolg. Bij ontgin-

ningen werd de natuurlijke vegetatie verwijderd; 

de wijze waarop dit gebeurde kan van invloed 

zijn geweest op archeologische materialen in de 

ondergrond. Kappen en/of afbranden zal, bij 

voldoende afdekking van de archeologische res-

ten door sedimenten, weinig invloed hebben ge-

had op de ligging van de resten. De verstoring in 

de ondergrond is groter wanneer er bomen of 

stronken worden omgetrokken of uitgegraven. 

Hierdoor kunnen hoefijzervormige grondsporen 

ontstaan die ook bekend zijn van boomvallen 

door wind, ijs en sneeuw.86 Wanneer het archeo-

logische spoor- en vondstniveau in de bewor-

telde zone ligt, dan kan dit een aanzienlijke ver-

plaatsing van archeologica tot gevolg hebben.

Er is relatief veel onderzoek gedaan naar de ge-

volgen van ploegen op de horizontale en verti-

cale verplaatsing.87 Experimenten tonen aan dat 

een ploeg relatief veel grote artefacten naar het 

oppervlak brengt.88 Vooral door de eerste paar 

keer ploegen, vinden de grootste verplaatsingen 

plaats. Hierbij zijn afstanden van 2,5 tot 3 m 

vastgesteld.89 Een computersimulatie van drie-

duizend keer ploegen laat zien dat de gemiddel-

de verplaatsing minder is dan 5 m.90 Omdat 

ploegen heen-en-weer gebeurt, zullen de arte-
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facten dit patroon ook volgen, waarbij ze de ene 

keer vooruit worden verplaatst en de volgende 

keer terug. Desalniettemin wordt door ploegen 

de omvang van de vondstverspreiding vergroot 

ten opzichte van de oorspronkelijke, in situ ver-

spreiding. Het gaat om een verdubbeling van de 

omvang, maar meer ook niet.91 

De beschadiging van artefacten heeft minder 

aandacht gekregen. In een studie naar de gevol-

gen van ploegen voor stenen artefacten noemt 

Mallouf een serie beschadigingen, zoals kerven, 

tandingen, splinteringen en breuken, die in som-

mige gevallen gemakkelijk kunnen worden ver-

ward met oudtijdse retouche, breuken of be-

schadiging door gebruik.92 Vooral in steen- en 

artefactrijke gebieden waarbij deze tegen elkaar 

stoten, kan er veel schade optreden. Een andere 

factor die van invloed is op de mate van bescha-

diging is de textuur van de bodem. Vooral onder 

droge omstandigheden moet er door de ploeg in 

klei of leemachtige bodems als de löss een flinke 

kracht worden uitgeoefend om de grond te bre-

ken.93 De landbouwwerktuigen beschadigen niet 

alleen de artefacten (bijvoorbeeld krassen) ze 

kunnen ook de randen van artefacten versplinte-

ren, waardoor talloze splinters vrijkomen. Be-

schadigingen door de ploeg moeten niet worden 

onderschat; Mallouf vermeldt dat meer dan 90% 

van de artefacten in de bouwvoor zijn bescha-

digd door ploegen.94 Onderzoek naar de gevol-

gen van ploegen op aardewerk toont aan dat in 

een periode van tien jaar de gemiddelde afme-

ting van een scherf met 90% afnam.95 

De (vuur)stenen artefacten vertonen vaak me-

taal- en roestsporen op de dorsale en ventrale 

zijden die vermoedelijk het gevolg zijn van con-

tacten met landbouwwerktuigen. De beschadi-

gingen op (vuur)stenen artefacten kunnen ook 

zijn veroorzaakt door karrenwielen. Frans Enge-

len vermeldt dat er met karren in het Savelsbos 

hout werd gehaald96 en lange tijd functioneerde 

de Schone Grub als verbindingsweg (de Langen-

wegh) tussen Rijckholt en St. Geertruid.97 Het 

gebruik van de landbouwwegen door karren op 

De Kaap heeft hetzelfde effect gehad op de ste-

nen artefacten.

Bij de bemesting van de akkers worden niet al-

leen meststoffen aangevoerd, maar ook artefac-

ten; bekend zijn de voorwerpen die op de akker 

terechtkomen via de mest van een boerderij (bij-

voorbeeld uit de potstal).98 Een specifieke ma-

nier van bemesting in het lössgebied is het zoge-

noemde ‘mergelen’, waarbij kalksteen werd ge-

bruikt om de landbouwgrond te verrijken. Tus-

sen de kalk bevinden zich vaak nog knollen en 

stukken vuursteen. De meststoffen werden door 

de neerslag opgelost en zijn verdwenen in de 

ondergrond, terwijl de vuursteen aan het opper-

vlak of in de bouwvoor achterbleef. Door her-

haaldelijk ‘mergelen’ kwamen vele knollen en 

onbewerkte stukken vuursteen op de landbouw-

percelen terecht. Ook deze knollen en stukken 

vertonen vaak beschadigingen aan de randen 

door versplintering. De versplintering kan zijn 

ontstaan bij de winning van kalksteen, tijdens 

het vervoer van de brokken en door de bewer-

king van de akker met landbouwgereedschap-

pen, zoals ploeg, cultivator of eg. Bij bemesting 

kan er ook verbrande vuursteen op landbouw-

percelen terecht gekomen zijn. Het vuursteen zit 

dan tussen de kalk uit de kalkovens, of is residu 

uit de kalkovens dat als meststof wordt gebruikt. 

In kalkovens werd de kalk of mergel op een tem-

peratuur van ca. 900 0C gebrand tot poeder, 

waarbij de kalk ontleedt in calciumcarbonaat 

(ongebluste kalk) en koolzuurgas.99 Bij dergelijke 

hoge temperaturen verandert de kleur van de 

vuursteen, breken er stukjes uit het oppervlak 

van het vuursteen (potlids) en valt de vuursteen 

in brokken uiteen.100  De intens verbrande en 

sterk gefragmenteerde vuursteen komt dan met 

de meststof of als verbrandingsresidu op de ak-

ker terecht.

Artefacten kunnen ook verdwijnen door de 

oogst van het gewas, door de specifieke wijze 

waarop bijvoorbeeld bieten of aardappelen wor-

den gerooid: grotere artefacten, zoals bijlen, 

klopstenen en kernen, worden ook ‘geoogst’. 

Soms stort de landbouwer naderhand de arte-

facten op een hoop langs de akker, in andere ge-

vallen gaan ze mee naar het bedrijf waar de 

oogst wordt verwerkt. Verplaatsing van de arte-

facten vindt ook intentioneel plaats, vooral als 

het gaat om grotere artefacten die hinderlijk zijn 

bij de bewerking van de bodem, zoals maalste-

nen of slijpstenen. Deze worden langs de akker-

⁹¹ Steinberg 1996. 

⁹² Mallouf 1982.

⁹³ Mallouf 1982, 96.

⁹⁴ Mallouf 1982.

⁹⁵ Reynolds 1982; Dunnell & Simek 1995.

⁹⁶ Engelen 1998, 26.

⁹⁷ Westreenen 1998, 137.

⁹⁸ Deeben & Groenewoudt 1999.

⁹⁹ Dittens & Ritzen 1965; Koehler 1994.

¹⁰⁰  Deeben 2011; Purdy 1974. Purdy & Brooks 

1971.



26

—

Tabel 5: Postdepositie processen

Context Abiotische processen Biotische processen Antropogene processen

in situ x x x/-

colluvium xx x/- xx

bouwvoor x xx xxx

oppervlak x xx xxxx

Tabel 5: Postdepositie processen die van invloed zijn op het ontstaan van verschillende vondstcontexten: 

x/- = mogelijk van invloed, x = van invloed, xx = zeker van invloed, xxx = van grote invloed, xxxx = van zeer grote invloed.

rand gedeponeerd of hergebruikt als steen om 

de perceelsgrens mee aan te duiden of worden 

meegenomen om te gebruiken op het boerenerf.

Een ander verschijnsel dat samenhangt met het 

gebruik van lössbodems als landbouwgrond zijn 

droogtescheuren. Dit zijn veelal smalle en on-

diepe polygoonvormige structuren die ontstaan 

tijdens uitdroging van onbegroeide bodems. In 

perioden met veel neerslag kunnen deze scheu-

ren gaan functioneren als waterafvoer, waardoor 

ze na verloop van tijd met grijs uitgespoeld bo-

demmateriaal kunnen worden opgevuld.101 

Hierdoor kunnen mobilia worden verplaatst en 

kunnen de polygonen grondsporen doorsnijden.

Archeologisch onderzoek richt eveneens schade 

aan. Bij gravend onderzoek worden veelal alle 

archeologische sporen vernietigd, mobilia uit 

hun context gehaald en (het merendeel van) de 

vondsten wordt meegenomen. Bij een grote ar-

tefactdichtheid kunnen deze door de gebruikte 

machines of spaden worden beschadigd. Het-

zelfde geldt voor booronderzoek: ook daarbij 

kan aardewerk en (vuur)steen door de grond-

boor worden gefragmenteerd of beschadigd. 

Tot slot worden vuursteenrijke gebieden ook be-

zocht door geïnteresseerden in de archeologie 

die er genoegen in scheppen om ter plaatse 

vuursteen te bewerken als een ‘experimenteel 

archeoloog’. Op deze manier wordt het bo-

demarchief weer verrijkt.

De postdepositionele processen hebben geleid 

tot een specifieke archeologische stratigrafie in 

de omgeving van de vuursteenmijn. Over het al-

gemeen kan worden gesteld dat als de invloed 

van de postdepositionele processen toeneemt, 

de archeologische informatiewaarde afneemt. 

De meeste informatie bevindt zich in een in situ 

context, gevolgd door de bouwvoor en tot slot 

het oppervlak (tabel 5).102 Het colluvium neemt 

een aparte positie in, omdat de vondsten zich 

over het algemeen in een relatief ongeschonden 

toestand in het sediment zullen bevinden, maar 

de oorspronkelijke ruimtelijke informatie is door 

de hellingsprocessen verdwenen.

Bij de interpretatie van de archeologische gege-

vens van het oppervlak, uit de bouwvoor, het 

colluvium en uit de ongestoorde bodem, zal 

hiermee rekening worden gehouden; dit komt in 

hoofdstuk 8 bij de bespreking van de onder-

zoeksresultaten aan de orde.

 

¹⁰¹ Mücher 1986. 

¹⁰²  Met in situ wordt hier bedoeld dat de 

vondsten en sporen nog nagenoeg op 

‘dezelfde plaats’ liggen, op de plek waar 

ze na vertrek van de makers, gebruikers 

en afdankers zijn achtergelaten. In deze 

situatie hebben de achtergelaten archeo-

logische resten niet blootgestaan aan 

significante verstoringen door postdepo-

sitionele processen.
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5  Werkwijze

Bij het onderzoek van het gebied in de omgeving 

van de vuursteenmijn wordt gebruikgemaakt 

van verschillende methoden, die stuk voor stuk 

specifieke archeologische informatie opleveren. 

In deze paragraaf worden de methoden in het 

kort beschreven: de toepassing en de bruikbaar-

heid om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

5.1 Veldverkenning

De methode waarbij het oppervlak van onbe-

groeide percelen op vondsten wordt onderzocht 

(‘veldverkenning’) is gekozen om op een snelle 

en eenvoudige manier vindplaatsen te lokalise-

ren. Het onderzoeksgebied is omvangrijk en 

daarom is ervoor gekozen om de veldverkenning 

door middel van een steekproef uit te voeren. 

Een steekproef bij een veldverkenning kan wor-

den genomen door vakken of transecten wille-

keurig, systematisch of in overeenstemming met 

bepaalde kenmerken van het landschap te on-

derzoeken.103 In het onderzoek te Rijckholt is 

gekozen voor een combinatie van transecten en 

vakken. Transecten zijn gekozen om grote af-

standen te kunnen overbruggen; de vakken die 

daarbinnen worden onderscheiden dienen om 

de locatie van de vondsten nauwkeurig te kun-

nen duiden. De transecten hebben een breedte 

van 10 m en de daarin gelegen vakken meten 5 x 

5 m. De oriëntatie van de transecten is noord-

zuid en ze zijn op een regelmatige afstand van 

elkaar gepositioneerd. 

De keuze voor een noord-zuidelijke oriëntatie 

van de transecten is gebaseerd op de verwach-

ting dat met een toenemende afstand van de 

mijn de verscheidenheid aan activiteiten zal toe-

nemen.

Wanneer er aanvullende informatie over de 

vondstverspreiding nodig was, zijn de transecten 

in de breedte uitgebreid of zijn er tussen de tran-

secten nieuwe uitgezet, waarbij de oriëntatie 

niet noodzakelijk noord-zuid was.

Bij de veldverkenning worden de vondsten in 

vakken van 5 x 5 m verzameld en geregistreerd. 

Per vak worden alle mobilia verzameld (glas, 

metaal, aardewerk, metaal, vuursteen en na-

tuursteen). In het veld wordt er niet geselecteerd 

op specifieke vondsten, om te voorkomen dat 

de variatie in materiaalkennis van de prospecto-

ren van invloed is op de samenstelling van de 

vondsten.

De aard en de hoeveelheid oppervlaktevondsten 

zijn afhankelijk wat verschillende factoren, zoals 

de resten die door de toenmalige bewoners en 

gebruikers ter plaatse zijn achtergelaten, de con-

serveringsmogelijkheden van de bodem en de 

wijze waarop de resten aan het oppervlak gera-

ken, zoals door erosie of bodembewerking. Een 

belangrijke factor die van invloed is op de aard 

en hoeveelheid potentieel te verzamelen opper-

vlaktevondsten wordt gevormd door de activi-

teiten van (amateur)archeologen en belangstel-

lenden die sinds het einde van de 19e eeuw in de 

omgeving van de vuursteenmijn zoeken naar 

(vuur)stenen artefacten. Door deze veldverken-

ningen zijn er zeer veel vondsten meegenomen 

en in allerlei privé- en museumcollecties en de-

pots beland. De zoekactiviteiten gedurende de 

afgelopen 130 jaar waren niet willekeurig. Bij de 

collectievorming ligt er duidelijk nadruk op en-

kele categorieën artefacten, zoals spitsen, bijlen, 

schrabbers, grote (spits)klingen, grote kernen, 

klopstenen en maalstenen.104 Hierbij gaat vaak 

ook nog de voorkeur uit naar complete en mooi 

bewerkte exemplaren. Behalve een nadruk op 

specifieke categorieën of typen artefacten is er 

ook een voorkeur voor bepaalde percelen die 

worden afgezocht vanwege eerder succes of 

omdat ze in de orale traditie bekend stonden als 

vondstrijk. Hoewel er ook tegenwoordig nog al-

tijd van deze ‘gewilde’ artefacten worden opge-

ploegd, zal er bij het vondstmateriaal van het 

onderhavige onderzoek een relatieve oververte-

genwoordiging zijn van ongemodificeerde arte-

facten, gebroken (on)gemodificeerde artefacten 

en de esthetisch minder gewaardeerde arte-

facten.

Naast deze specifieke steekproef van vondsten 

die nog op de akkers kan worden verzameld, is 

maar een bepaald aantal archeologische indica-

toren geconserveerd (tabel 1). Over het alge-

meen is handgevormd, relatief zacht gebakken 

aardewerk niet bewaard gebleven aan het  

oppervlak.105 

¹⁰³ Plog 1976.

¹⁰⁴  Schreurs & Brounen in voorbereiding. 

Paleolithische artefacten veelal herken-

baar door de specifieke bewerking, vorst-

verschijnselen en/of zwaardere patine-

ring worden veelal allemaal en zonder 

uitzondering meegenomen.

¹⁰⁵  Crowther 1983; Pryor & French 1985.
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Hetzelfde geldt voor verbrande of gebakken klei 

of leem en onverkoolde organische resten. Bij 

veldverkenningen zijn bovendien de kleinere 

vondsten vaak ondervertegenwoordigd; dit zijn 

met name de vondsten die kleiner zijn dan ≤ 10 

mm. Hierdoor zijn kleine fragmenten vuur- en 

natuursteen, evenals kleine botfragmenten, niet 

of in beperkte aantallen aanwezig. Oppervlakte-

vondsten zullen dus vooral informeren over de 

grotere vondsten van vuur- en natuursteen. 

Vondsten van metaal, glas en harder gebakken 

aardewerk uit meer recente perioden kunnen in-

formatie verschaffen over het landgebruik in jon-

gere perioden (zie paragraaf 8.4) en daarmee het 

inzicht vergroten in de postdepositie processen.

De vondstenlijsten zijn te raadplegen in DANS 

EASY.106 

5.2  Booronderzoek

5.2.1  Fysisch-geografisch booronderzoek

Het fysisch-geografisch onderzoek is uitgevoerd 

met een edelmanboor met een diameter van 7 

cm. De boringen worden doorgezet tot in de C-

horizont om een beeld te krijgen van de bodem-

kundige opbouw. Daarnaast zijn enkele boringen 

dieper doorgezet om inzicht te krijgen in de geo-

logische opbouw van het gebied. Dit type onder-

zoek is vooral gericht op het verkrijgen van in-

formatie over de fysieke kwaliteit van het 

onderzoeksgebied (erosiegraad). Voor het boor-

onderzoek is gebruikgemaakt van Deborah, een 

invoermodule die is ontwikkeld door RAAP ar-

cheologisch adviesbureau. De boringen zijn be-

schreven conform Standaard Boor Beschrijvings-

methode (SBB) 5.2 van NITG-TNO waarin de 

lithologische beschrijving conform NEN5104 

wordt gehanteerd.107 De boringen zijn te raad-

plegen in DANS EASY.108

5.2.2  Archeologisch booronderzoek

Archeologisch booronderzoek wordt met een boor 

van een doorsnede van 7 tot 20 cm sediment uit-

gevoerd. De opgeboorde grond wordt per bodem-

kundige, stratigrafische, archeologische eenheid of 

bepaalde dikte onderzocht. De grond kan met de 

hand worden doorzocht op vondsten of worden 

gezeefd, als dan niet met water, over maaswijdtes 

meestal variërend van 1 bij 1 mm tot 4 bij 4 mm. 

Dit type onderzoek levert vooral inzicht in de aan-

wezigheid van vondsten in de onderscheiden 

vondstcontexten (ongestoorde bodemhorizonten, 

grondsporen, colluvium en bouwvoor). De nadruk 

ligt altijd op de kleinere vondsten (veelal ≤ 10 mm) 

omdat die doorgaans numeriek in de meerderheid 

zijn. Door de geringere invloed van postdepositio-

nele processen op de ongestoorde bodemhorizon-

ten en grondsporen kunnen ook de meer kwets-

bare vondsten, zoals fragmenten handgevormd 

aardwerk, verbrande leem en verbrand bot, wor-

den gevonden. De vondstenlijsten zijn te raadple-

gen in DANS EASY.109

5.3  Geofysisch onderzoek 

Door middel van geofysisch onderzoek kunnen 

de eigenschappen van de bodem op non-des-

tructieve wijze in kaart worden gebracht. Hier-

door kunnen geologische anomalieën en (antro-

pogene) verstoringen van de natuurlijke 

ondergrond worden gekarteerd.110 De verschil-

lende typen geofysische meetinstrumenten de-

tecteren elke specifieke soort ondergrondse 

structuren. De keuze van het juiste instrument, 

evenals van de juiste meetmethodiek, is cruciaal 

voor een optimaal resultaat. In 2011 is een rap-

port verschenen waarin de verschillende geofy-

sische prospectietechnieken worden geïnventa-

riseerd en geëvalueerd.111 In Nederland worden 

onder andere elektrische weerstandsmetingen, 

magnetometrie, elektromagnetische technieken, 

magnetische ontvankelijkheid, metaaldetecto-

ren en grondradar veelvuldig toegepast. Daar-

 

¹⁰⁶  http://persistent-identifier.

nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-oplx-v5

¹⁰⁷  Bosch 2008, TNO: Nederlandse Organisa-

tie voor toegepast natuurwetenschappe-

lijk onderzoek, NITG: Nederlands Insti-

tuut voor Toegepaste Geowetenschappen 

NEN: NEderlandse Norm. 

¹⁰⁸  http://persistent-identifier.

nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-oplx-v5

¹⁰⁹  http://persistent-identifier.

nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-oplx-v5

¹¹⁰  Sueur 2006. Hoewel het een kwestie van 

definiëring is, worden geochemische 

analyse en remote-sensing (metingen zon-

der direct contact met het object) hier 

buiten beschouwing gelaten.

¹¹¹  Visser et al. 2011.
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naast vindt onderzoek plaats door middel van 

seismische technieken, microzwaartekracht, ge-

induceerde polarisatie, spontane polarisatie, 

thermale prospectie en MEDUSA. Deze technie-

ken worden (vooralsnog) maar zelden toegepast 

in de Nederlandse archeologie. 

Een geofysisch onderzoek vindt plaats door in 

een regelmatig patroon (lijn of vlak) een groot 

aantal metingen te doen. Deze metingen wor-

den in het meetinstrument opgeslagen en uitge-

lezen in een computer. Speciale computerpro-

gramma’s bewerken de meetgegevens en 

visualiseren de onderzoeksresultaten.

In verband met de aard van de verwachte archeo-

logische sporen en structuren, is binnen het plan-

gebied geofysisch onderzoek door middel van 

elektrische weerstandsmetingen en grondradar 

toegepast. De verwachting is dat hiermee betrek-

kelijk kleinschalige (antropogene) verstoringen 

nauwkeurig in beeld kunnen worden gebracht. 

Elektromagnetisch onderzoek is meer geschikt 

voor grootschalige fenomenen. Magnetometrie is 

vooral geschikt om op ondiepe fenomenen toe te 

passen en bij voorkeur over grote aaneengesloten 

oppervlaktes in een gebied met hetzelfde grond-

gebruik. Magnetische ontvankelijkheid is even-

eens sterk afhankelijk van het huidige bodemge-

bruik en het gebruik in het verleden. In 

onderzoeksgebieden met een sterk versnipperd 

bodemgebruik zal deze methode weinig resultaat 

opleveren. Vanwege de eigenschappen van de 

laatste drie methodes zijn deze niet (of slechts als 

test) toegepast in het onderzoeksgebied.

5.3.1  Elektrisch weerstandsonderzoek

Een weerstandsmeter (RM-15) is een instrument 

dat door middel van elektroden direct contact 

heeft met de bodem. Vanuit deze elektroden 

wordt een elektrische stroom de grond in ge-

stuurd. Aan de hand hiervan wordt de bodem-

weerstand bepaald. Grachtvullingen hebben ge-

woonlijk een lagere weerstandswaarde dan de 

omgevende onverstoorde bodem, terwijl funde-

ringsresten juist een hogere weerstandswaarde 

zullen hebben. Vooral muren, kuilen, grachten 

en greppels worden als scherp begrensde struc-

turen zichtbaar in de meetresultaten. Door direct 

bodemcontact te maken, levert dit type weer-

standmetingen veel detailinformatie op. Nadeel 

is echter dat het meten aanmerkelijk meer tijd in 

beslag neemt dan wanneer een elektromagne-

tisch apparaat wordt gebruikt. 

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de 

Geoscan RM-15 met elektrodeafstanden van 100 

cm (meetdiepte 100 cm –mv) en de multiplexer 

MPX-15. 

5.3.2  Grondradaronderzoek

De metingen zijn verricht met het Transversaal 

antenne systeem. Hierbij is gebruikgemaakt van 

een 300 MHz antenne, waarmee op deze locatie 

een diepte van ca. 4,0 m –mv is bereikt. Deze 

transversaal antenne herkent hardwarematig en 

softwarematig de voor de antenne belangrijke 

eigenschappen van de ondergrond en past zich 

daarop continu aan. Doordat de transversaal an-

tenne het na-echoën van signalen wegneemt, is 

het mogelijk dieptegetrouwe plakjes van bijvoor-

beeld elk 10 cm dik in de diepte weer te geven. Bij 

het opnamesysteem worden tegelijk met de ra-

daropnames ook Direct-Contact-metingen uit-

gevoerd (tussen de radarmetingen door). Deze 

metingen registreren de van nature in de bodem 

aanwezige elektrische spanningsverschillen.

5.4  Vakken en proefsleuven

Vakken en proefsleuven worden afhankelijk van 

de vraagstelling met de hand of machinaal ge-

graven. De met hand gegraven vakken variëren 

in afmeting van 50 x 50 cm tot 200 x 200 cm. 

Proefsleuven beslaan veelal grotere oppervlak-

ken. Vakken en proefsleuven worden bij dit on-

derzoek uitsluitend gegraven op terreinen die 

door begroeiing ontoegankelijk zijn voor veld-

verkenningen, en om de resultaten uit de veld-

verkenning, booronderzoek of geofysisch onder-

zoek te toetsen.
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5.5   Inventarisatie van collecties  
met vondsten

Bij de sectie over veldverkenningen is eerder be-

schreven dat op de percelen rond de vuursteen-

mijn al een lange tijd stenen artefacten worden 

verzameld. Helaas zijn de collecties vaak slecht 

gedocumenteerd en gaat de plaatsbepaling van 

de vondstlocatie niet verder dan de duiding van 

een plaats of toponiem, bijvoorbeeld: St. Geer-

truid, De Kaap of de Hej. Deze collecties hebben 

daardoor slechts een beperkte informatiewaar-

de. Collecties die bestaan uit vondsten waarvan 

de vindplaats op perceelsniveau bekend is, vor-

men echter een welkome aanvulling op de gege-

vens van het onderhavige veldonderzoek. De 

collecties zijn vooral waardevol omdat de vond-

sten gedurende een langere periode zijn verza-

meld en zij daarmee een goed beeld geven van 

wat er op een perceel zoal gevonden kon wor-

den. Toch zijn ook deze collecties vaak slechts 

een steekproef van wat er te vinden was; onge-

modificeerde artefacten (of ‘afval’) en gebroken 

gemodificeerde artefacten werden, door het 

grote aanbod aan vondsten, zelden meegeno-

men. De vondsten uit de collecties zijn dus com-

plementair aan de vondsten die bij de veldver-

kenning van het onderhavige onderzoek worden 

verzameld.

De collecties kunnen bovendien ook informatie 

bieden over percelen die tegenwoordig niet of 

nauwelijks meer toegankelijk zijn voor veldver-

kenningen, doordat er in de loop van de tijd 

boomgaarden of bos zijn aangeplant, dan wel 

dat deze percelen in de looptijd van dit project 

als grasland in gebruik waren. Over het alge-

meen voldoen de gegevens in ARCHIS niet voor 

deze doeleinden, omdat de beschrijvingen van 

de artefacten zeer globaal zijn en zelden kwanti-

tatief. Ook zijn de vindplaatsaanduiding weinig 

nauwkeurig. Door de collecties door dezelfde 

personen te laten beschrijven worden de gege-

vens onderling vergelijkbaar.

5.6  Verwerking en analyse van de gegevens

De vondsten zijn na de reiniging gesorteerd en 

gedetermineerd.112 De determinatie van de 

(vuur)stenen artefacten heeft betrekking op de 

volgende kenmerken: 

- het type artefact; 

-  de afmetingen (lengte, breedte en dikte) van 

het artefact in millimeters;

-  de toestand (gebroken of compleet). Bij spit-

sen en klingen wordt ook nog een onderscheid 

gemaakt in type breuk: proximaal, mediaal of 

distaal of een combinatie hiervan; 

-  verbranding; 

-  de bedekking met cortex in klassen van 25%; 

-  de aard van de cortex (vers, ruw, gerold of rol-

steenpatina); ook wordt ‘oude patina’ onder-

scheiden, het gaat hierbij om stukken vuur-

steen die in een ver verleden zijn gebroken en 

waarvan de breukvlakken zijn gepatineerd;

-  de verandering van het oppervlak van het ar-

tefact (patinering) en de kleur van de patina;

-  de steensoort of het vuursteentype. 

Voor het benoemen van de kenmerken van de 

(vuur)stenen artefacten is gebruikgemaakt van 

de ‘Codelijst voor laatpaleolithische, mesolithi-

sche en neolithische artefacten’113 die voor het 

Neolithicum voornamelijk is gebaseerd op Fied-

ler.114 Voor de benoeming van de vuursteenty-

pen is gebruikgemaakt van het overzicht van De 

Grooth115 en van verhandelingen over specifieke 

typen, zoals Rullen, Valkenburg, Lousberg, Licht-

grijze Belgische vuursteen, Lixhe en Wommer-

som-kwartsiet.116

Het prehistorische aardewerk is onderzocht op 

de technologie, magering van het baksel, de 

vorm, versiering, de afmetingen en ouderdom; 

de culturele toewijzing is genoteerd. Van het ge-

draaide aardewerk zijn de vorm, ouderdom en 

herkomst bepaald.117 

Het bleek onmogelijk om alle vondsten in het 

gehanteerde classificatiesysteem onder te bren-

gen: daartoe is het uitgebreid of gespecificeerd. 

Een eerste voorbeeld hiervan is de vondstcate-

 

¹¹²  De vondstenlijsten zijn te raadplegen op 

DANS EASY: http://persistent-identifier.

nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-oplx-v5.

¹¹³  Deeben & Schreurs 1997.

¹¹⁴  Fiedler 1979.

¹¹⁵  De Grooth in druk.

¹¹⁶  Rullen vuursteen (Warrimont en Groe-

nendijk 1993), Valkenburg-vuursteen 

(Brounen et al. 1992, 1993), Lousberg 

vuursteen (Groneborn 1992; Weiner & 

Weisgerber 1981), lichtgrijs Belgische 

vuursteen (Creemers & Vermeersch 1989), 

Lixhe-vuursteen (Felder & Felder 1998), 

Wommersom kwartsiet (Geyter & Nijs 

1982; Ophoven et al. 1948).

¹¹⁷  Hierbij is van het werk van Van den Broe-

ke 1987a, 1987b, 1991; Brounen 1995; 

Drenth et al. 2003; Louwe Kooijmans & 

Verhart 1990; Schreurs & Brounen 1998; 

Tichelman 2010.
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gorie natuursteen. Natuursteen (kwarts, kwart-

siet, zandsteen en dergelijke) komt in grote hoe-

veelheden voor op de akkers in de omgeving van 

de vuursteenmijn en kan in de prehistorie ge-

bruikt zijn zonder dat het herkenbare sporen op 

de steen heeft achtergelaten. Voor het onderha-

vige onderzoek zijn alleen de natuurstenen als ze 

zijn gebroken, verbrand of duidelijke sporen van 

gebruik vertonen, benoemd als artefact. Een 

tweede aanpassing van het systeem van classifi-

catie heeft betrekking op de grote aantallen 

stukken onbewerkte vuursteen die aan het op-

pervlak liggen. Deze stukken bestaan uit knollen 

en fragmenten die vaak door de inwerking van 

vorst, riviertransport of hellingprocessen zijn uit-

eengevallen. De oude breuken zijn vaak bedekt 

met een witte tot blauwe patina. Soms zijn de 

breuken ‘vers’ en ongepatineerd en vermoede-

lijk het resultaat van (sub)recente processen als 

bodembewerking. Een gezamenlijk kenmerk van 

deze stukken vuursteen is dat ze geen sporen 

van intentionele menselijke bewerking vertonen. 

Deze stukken vuursteen zijn globaal tot drie ty-

pen vuursteen te herleiden. Het eerste type ver-

toont een onregelmatige ruwe, en spaarzaam 

een verse cortex; de vuursteen is grijs tot don-

kergrijs van kleur met kleine lichtgrijze puntvor-

mige insluitsels. Het tweede type is een homo-

geen, fijnkorrelig vuursteen met een enigszins 

vettige glans en een onregelmatige, vaak in de 

vuursteen dringende cortex. De cortex houdt 

vaak het midden tussen vers en ruw. Het derde 

type is een donkergrijze tot zwarte vuursteen 

met een grillige ruwe cortex die via holtes in de 

vuursteen dringt. In de vuursteen zijn talrijke 

langwerpige of ronde witte verkleuringen zicht-

baar. Het gaat hier om de zogenoemde Lixhe-

vuursteen. Over het algemeen gaat het om stuk-

ken vuursteen met een lengte tussen 4 en 6 cm; 

stukken groter dan 10 cm zijn spaarzaam. Ten 

derde komen er uit de boringen veelvuldig frag-

menten vuursteen met scherpe randen die klei-

ner zijn dan 10 mm en waar een combinatie van 

slagbult, slagvlak, slaggolven of dorsale afslag-

negatieven ontbreekt of die door de geringe 

grootte niet zichtbaar is.118 Deze vondsten kun-

nen niet met zekerheid als (vuur)stenen artefact 

worden benoemd en zijn daarom aangeduid als 

‘mogelijke artefacten’. Deze mogelijke artefac-

ten zijn gesorteerd in grootteklassen van 5 mm 

(1-5 mm, 6-10 mm etc.) en geteld. 

Een vierde aanpassing heeft te maken met ver-

brande vuursteen die op de akkers en in de bo-

ringen wordt gevonden en waarvan het niet dui-

delijk is of het om een artefact gaat. De 

technologische kenmerken van een artefact ont-

breken of het stuk is zo zwaar verbrand dat de 

kenmerken niet meer zijn vast te stellen. Deze 

stukken worden niet tot de artefacten gerekend 

maar worden aangeduid als verbrande fragmen-

ten vuursteen. 

5.7  Planning van het onderzoek

Jaar 2008

-

teurcollecties

jaar 2009

-

teurcollecties

jaar 2010

-

teurcollecties

-

vakken

jaar 2011

van gravend onderzoek

jaar 2012

onderzoek ¹¹⁸ Patterson 1983.
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Het onderzoeksgebied ligt tussen de bewonings-

kernen Rijckholt en Gronsveld in het westen en 

Sint Geertruid in het oosten. Deze kernen zijn 

onderdeel van de gemeente Eijsden-Margraten 

(afb. 1). In de onderstaande paragrafen wordt de 

geologische opbouw van het gebied behandeld, 

de relevante bodemvormende processen en de 

bewoningsgeschiedenis.

6.1  De geologische opbouw

De geologische opbouw van het gebied is com-

plex. De oudste afzettingen, die lokaal direct aan 

het oppervlak kunnen worden gevonden, be-

staan uit een dik pakket kalksteen. Ze zijn in zee 

gevormd tijdens het Boven-Krijt, 65-144 miljoen 

jaar geleden. De oudste lagen behoren tot het 

zogenoemde Gulpens Krijt en zijn onderdeel van 

de Formatie van Gulpen (afb. 4). Ze dagzomen 

ten zuiden van Rijckholt. De Formatie van Gul-

pen bevat in het bovenste deel (Kalksteen van 

Lanaye) blauwgrijze tot zwartgrijze vuursteen. 

De bovenkant van het Boven-Krijt wordt ge-

vormd door de Formatie van Maastricht (70,6-

65,5 miljoen jaar geleden). Deze komt vooral 

voor ten noorden van Rijckholt (afb. 4). Ook in 

deze Formatie worden verschillende ‘Kalkste-

nen’ onderscheiden; uit de Kalksteen van Emael 

is de zogenoemde grijze Valkenburg-vuursteen 

gewonnen.119 

In het Mioceen (23-5 miljoen jaar geleden) trok 

de zee zich terug naar het westen en werd Zuid-

Limburg opgenomen in het stroomgebied van 

de Maas. Als gevolg van de voortdurende ophef-

fing van het gebied kwam de Maas steeds wes-

telijker te stromen en sneed zich steeds dieper in 

de ondergrond in. Door de opheffing van het ge-

bied en een afwisseling van koude en gematigde 

klimaatsperioden vond de insnijding trapsgewijs 

plaats en ontstonden de Maasterrassen met 

daarbij behorende afzettingen van de Maas. De 

terrassen worden afhankelijk van ouderdom en 

hoogteligging aangeduid als hoog-, midden en 

laagterras. 

Omstreeks 300.000 jaar geleden werd er löss op 

Oude Maasterrasafzettingen afgezet; de Maas 

had haar stroom in westelijke richting verlegd. 

De löss behoort tot de Formatie van Boxtel, 

Laagpakket van Schimmert120 en wordt traditio-

neel opgedeeld in de Onderste, Middelste en 

Bovenste löss.121 De Onderste löss dateert uit 

het Saalien (ca. 300.000-130.000 jaar geleden) 

en de Middelste en Bovenste Löss uit het Weich-

selien (ca. 116.000-11.500 jaar geleden). Het on-

derscheid in de verschillende lösspakketten is 

gebaseerd op kleur, gelaagdheid en de aanwe-

zigheid van ijzer- en mangaanconcreties. In war-

mere perioden hebben zich in de löss bodems 

gevormd. De Rocourt-bodem is gevormd in de 

top van de Onderste löss en dateert uit het Ee-

mien (ca. 130.000-116.000 jaar geleden). De Kes-

selt-bodem (Horizont van Nagelbeek) is ge-

vormd in de top van de Middelste löss. Over de 

datering van deze bodem bestaat discussie. Ver-

moedelijk dateert deze uit het Denekamp inter-

stadiaal. In het onderzoeksgebied is niet overal 

löss afgezet, en op andere plaatsen is de löss 

door erosie en elders op de löss of op de Maas-

afzettingen als colluvium afgezet. De dalen 

waarlangs de plateaus in de richting van de 

Maas afwaterden, hebben duidelijke sporen ach-

tergelaten in de vorm van droogdalen. Deze in-

snijdingen worden vaak aangeduid met het to-

poniem ‘grub’; dit toponiem kan ook verwijzen 

naar een afgraving of holle weg. De afwaterings-

patronen zijn ook verantwoordelijk voor het 

ontstaan van de ‘kapen’. 

De kalksteen is op sommige plaatsen opgelost 

als gevolg van chemische verwering door regen-

val. Hier zijn zogenaamde geologische orgelpij-

pen ontstaan. De bovenliggende lagen zijn hierin 

nagezakt.

Afbeelding 5 toont een dwarsdoorsnede door De 

Kaap vanaf het dal van de Schone Grub tot aan 

het dal van de Sint Geertruiderweg. Het geeft een 

beeld van de verschillende geologische Forma-

ties die (dicht) aan het oppervlak liggen. Hier is te 

zien dat ten noorden van de Schone Grub de 

kalkstenen van de Formatie van Maastricht voor-

komen. Ten zuiden van het dal zijn die niet aan-

wezig. Globaal gezien neemt de gelaagdheid van 

de kalksteenafzettingen naar het noorden en het 

westen af. Ter hoogte van de vuursteenmijnen 

6  Het onderzoeksgebied

 

¹¹⁹  Brounen et al. 1993; Felder & Felder 1998, 

118.

¹²⁰  Schokker 2003.

¹²¹  Kuyl 1980.
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Afb. 4  Geologische kaart (naar Felder & Felder, 1998). Geologisch profiel verwijst naar afbeelding 6.

ligt de Kalksteen van Lanaye (Formatie van Gul-

pen) dicht aan het oppervlak.122 Op De Kaap is 

de Kalksteen van Lanaye afgedekt door meters-

dikke pakketten zand en grind. Dit materiaal is 

afgezet door de Maas die hier ca. 1 miljoen jaar 

geleden stroomde (Formatie van Beegden, Laag-

pakket van St. Geertruid).123 De basis van deze 

Oude Maasterrasafzettingen ligt op ca. 115 m bo-

ven NAP. Op de Maasafzettingen worden vanaf 

300.000 jaar geleden achtereenvolgens de On-

derste, Middelste en Bovenste Löss afgezet (afb. 

5). Op de hellingen en de dalen komen hellingaf-

zettingen en colluvium voor. Aan het oppervlak 

komen alleen hellingafzettingen voor die groten-

deels jonger zijn dan de Bovenste Löss.124

6.2  De bodemkundige opbouw

In de löss heeft bodemvorming plaatsgevonden. 

In de eerste plaats heeft ontkalking plaatsge-

vonden van het materiaal.125 In het onderzoeks-

gebied ligt de ontkalkingsgrens op ca. 2 tot 3 m 

¹²² Felder & Bosch 2000; Felder & Felder 1998.

¹²³  Felder & Felder 1998, Westerhoff & Weerts 

2003. 

¹²⁴ Felder & Felder 1998, 123.

¹²⁵  Over het ontstaan van de niet-kalkhou-

dende löss bestaan verschillende hypo-

thesen (Mücher 1973).
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Afb. 6  Schematisch profiel door de bodem aan de rand van het plateau van St. Geertruid (naar Felder & Felder, 1998).

Afb. 5  Geologische dwarsdoorsnede 

over De Kaap (herzien naar Felder & 

Felder, 1998).
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Afb. 7  Bodemkaart (bron: ARCHIS).

onder het maaiveld. Na de ontkalking zijn de 

kleideeltjes in de bovenste lagen van het profiel 

verplaatst. Hierdoor ontstond na verloop van 

tijd een uitspoelingshorizont (E-horizont) die 

minder lutum bevat dan oorspronkelijk het geval 

was. Op een dieper niveau slaan de lutum, ijzer 

en aluminium neer in een inspoelingshorizont 

(B-horizont). Vanwege het verschil in structuur 

wordt deze inspoelingshorizont een textuur-B of 

Bt-horizont genoemd. Ook wordt deze horizont 

in de löss aangeduid als briklaag. 

Wanneer deze bodemvorming plaats heeft ge-

vonden is onderwerp van discussie. Er bestaan 

aanwijzingen dat de vorming van een Bt-hori-

zont alleen plaatsvindt onder loofbos.126 Op ba-

sis van bodemvorming in archeologische sporen 

wordt verondersteld dat de Bt-horizont ge-

vormd moet zijn na het Vroeg Neolithicum en 

voor de Romeinse tijd. Een tweede argument 

hiervoor is dat in het colluvium in de dalen (se-

cundaire löss), waarvan aangenomen kan wor-

den dat deze vooral in en na de Romeinse tijd is 

ontstaan, nergens een duidelijke Bt-horizont is 

gevormd.127

 

¹²⁶ Mücher 1986. 

¹²⁷ Vleeshouwer & Damoiseaux 1990.
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Afb. 8  Hellingsteiltekaart.
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Erosie van de bodem heeft vooral plaatsgevon-

den in reliëfrijke gebieden (afb. 8).128 De A- en 

E-horizont eroderen bij hellingen die steiler zijn 

dan 2%. Veel van de hellingen zijn daardoor tot 

op zekere hoogte geërodeerd. Op de meeste 

plaatsen ligt hier de Bt-horizont aan het opper-

vlak, doordat deze meer resistent is tegen erosie. 

Is de helling steiler dan 8% dan kan ook de Bt-

horizont eroderen. Op die plekken ontstaat een 

profielloze grond, waarbij de bouwvoor direct op 

de C-horizont ligt. Door erosie kan kalkrijke löss 

aan het oppervlak liggen. Het geërodeerde bo-

demmateriaal (colluvium) ligt voornamelijk op 

flauwe hellingen en in de dalen. Behalve de hel-

ling zijn factoren als klimaat, vegetatie, hoeveel-

heid neerslag, bodemgebruik en ploegrichting 

van invloed op de mate van erosie.129  

De mate van erosie is tot op zekere hoogte ook 

definiërend voor de onderscheiden bodemtypes. 

In het onderzoeksgebied komen radebrikgron-

den (BLd6), bergbrikgronden (BLd6) en hel-

lingronden voor (AHc) (afb. 7). De radebrikgron-

den zijn het minst aangetast door erosie en 

hebben een redelijk gaaf profiel. Op de meeste 

plaatsen is de uitspoelingshorizont nog aanwe-

zig. De bergbrikgronden kenmerken zich door de 

afwezigheid van een uitspoelinghorizont. Hier 

 

¹²⁸ Van den Broek 1966.

¹²⁹ De Roo 1993.
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ligt de Bt-horizont direct aan het oppervlak. Dit 

bodemtype komt vooral voor aan de randen van 

het plateau. Bij de hellingronden ligt het moe-

dermateriaal direct aan het oppervlak of is het 

afgedekt door een pakket colluvium. In het on-

derzoeksgebied is daarnaast nog de legenda-

eenheid FG aangegeven. Het betreft hier fluvia-

tiele afzettingen die ouder zijn dan het Laat 

Pleistoceen. Deze Maasafzettingen liggen direct 

aan het oppervlak. 

6.3   De ontginningsgeschiedenis en  
het landgebruik

De bewoningsgeschiedenis van het onderzoeks-

gebied gaat terug tot in het Midden-Paleolithi-

cum (300.00-35.000 v.Chr.)130. Ook van jagers, 

vissers en verzamelaars uit het Laat-Paleolithi-

cum (35.000-800 v.Chr.) en het Mesolithicum 

(8800 - 5300 v.Chr.) hebben sporen in de vorm 

van (vuur)stenen artefacten achtergelaten.131 Het 

rijke vuursteenvoorkomen tussen Rijckholt en St. 

Geertruid moet in deze periode ook al bekend zijn 

geweest en vermoedelijk zijn geëxploiteerd.132 

Hierbij kan worden gedacht aan winning in de 

vorm van dagbouw in de steile hellingen.133 

De meest geschikte plekken voor de ontginning 

door vroege landbouwers lagen aan de randen 

van de beekdalen en op de hogere gronden in 

het dal van de Maas. Uit de verspreiding van ne-

derzettingen is af te leiden dat de randen van de 

plateaus al vroeg aantrekkelijke bewoningsplek-

ken waren (afb. 9). Op dergelijke locaties is het 

mogelijk om met minimale inspanning een groot 

aantal hulpbronnen te exploiteren.134 Uit de vele 

vondsten afkomstig van De Kaap kan afgeleid 

worden dat er in het Neolithicum verschillende 

activiteiten zijn uitgevoerd.

 

Ook in de Bronstijd en IJzertijd is er sprake van 

een uitgebreid gebruik van het plateau en de di-

recte omgeving.  In de Romeinse tijd bereikt dit 

zijn hoogtepunt in de vorm van grote agrarische 

bedrijven (villa’s). De meeste van deze villa’s lig-

gen echter langs de grote wegen in Zuid-Lim-

burg. In het onderzoeksgebied zijn vooralsnog 

geen aanwijzingen gevonden voor een villa.136 

In de Vroege Middeleeuwen neemt de bevol-

kingsdichtheid sterk af en worden de plateaus 

weer grotendeels verlaten. De bewoning trekt 

zich op dat moment terug tot de meest geschik-

te plekken langs de Maas en de beekdalen.137 De 

plateaus raakten in de loop der tijd weer bebost. 

De plateaus van St. Geertruid en Margraten wa-

ren omstreeks 1000 nog vrijwel onbewoond.138 

Vanuit de dorpen gelegen langs de Maas, Geul, 

Gulp en Voer worden echter vanaf de 11e en 12e 

eeuw nederzettingen op het plateau gesticht. St. 

Geertruid en Herkenrade stonden vroeger be-

kend als Breust op den Berg en Eijsden op den 

Berg.139 Hieruit is af te leiden van waaruit de 

ontginning is begonnen. Breust en Eijsden liggen 

beide in het Maasdal. De stichting van St. Geer-

truid wordt door Hartmann geplaatst rond 1100. 

Omstreeks 1300 waren er in Zuid-Limburg nog 

maar weinig onontgonnen gebieden over. Vanaf 

deze tijd wordt de productie op het bestaande 

cultuurland verhoogd door kalkbemesting (mer-

gelen), het afschaffen van stoppelbeweiding en 

het vervangen van de braakperiode door ver-

bouw van klaver en voedergewassen.140 De voor 

ontginning ongeschikte grond bleef lang bos, 

hoewel dit door te intensief gebruik degenereer-

de tot ‘heide’. In het onderzoeksgebied liggen 

aan de zuid-westzijde de Maarlander- en Breus-

terheide. Het gehucht Eijsderheide behoort tot 

de weinige nederzettingen die na 1300 zijn ge-

sticht. Rondom een dergelijk gehucht vonden 

soms nog kleine ontginningen plaats.

Na de middeleeuwse ontginning werd het ge-

bied telkens weer aangepast aan de behoefte 

van de agrarische bevolking. Tot aan het midden 

van de 19e eeuw ging het daarbij om relatief 

kleine veranderingen, die geleidelijk plaatsvon-

den; daarna raakte de ontwikkeling van het 

landschap in een stroomversnelling. 

Als gevolg van de groeiende (stedelijke) bevol-

king nam de vraag naar fruit en zuivel toe. Voor-

al na de grote landbouwcrisis van 1880 is het 

aantal boomgaarden sterk toegenomen. Daar-

naast werd op veel plaatsen het areaal grasland 

sterk uitgebreid. De voor Zuid-Limburg ken-

merkende graften op de hellingen verdwenen, 

omdat deze voor het grasland niet meer nodig 

¹³⁰ Roebroeks 1980; De Warrimont 1997, 2002.

¹³¹ Roebroeks 1994.

¹³² Roebroeks 1980, 32. 

¹³³ Zie ook Brounen & Peeters 2000/2001.

¹³⁴ Bakels 2009, 84.

¹³⁵  Beckers & Beckers 1940; De Grooth 1991, 

69; Van den Broeke 1987a. Verder is er 

een vondstmelding van Edm. Nyst; hij 

wijst op vondsten en sporen uit de Late 

Prehistorie (RHCL LGOG archief 17.10, 

inv. nr. 228). Door Bursch is een onder-

zoek uitgevoerd op het Rijckholderveld 

(Bursch 1940) waar hij melding maakt 

van een hutkom uit de 1e  eeuw n.Chr. en 

de vondsten van enkele scherven uit de 

IJzertijd en Romeinse tijd (ARCHIS-waar-

neming 39018). 

¹³⁶  ARCHIS-waarneming 21238 verwijst naar 

een Romeinse dakpan bij Steenbergen, 

verdere informatie ontbreekt echter. Iets 

oostelijker is melding gemaakt van en-

kele scherven Romeins aardewerk (AR-

CHIS-waarneming 40866).

¹³⁷ Renes 1988a.

¹³⁸ Hartmann 1986.

¹³⁹ Hartmann 1986, 64.

¹⁴⁰ Vleeshouwer & Damoiseaux 1990.
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Afb. 9   Verspreiding van nederzettingen in ARCHIS met begindatering geprojecteerd op het Actueel Hoogtebestand  

Nederland (AHN).
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Afb. 10  Landgebruik in het 

onderzoeksgebied tussen 

1924 en 2008 op basis van de 

topografische kaarten 1:25 

000. Actueel Hoogtebestand  

Nederland (AHN).

waren. Tijdens de ruilverkavelingen van na 1945 

is de oorspronkelijke verkaveling op veel plaat-

sen verdwenen en werden kleine percelen sa-

mengevoegd tot grote. Deze ontwikkelingen zijn 

eveneens af te leiden uit het landgebruik in het 

onderzoeksgebied tussen 1924 en 2008 (afb. 10 

en 11). Tussen 1949 en 1965 zien we een toename 

van het aandeel weiland ten koste van het aan-

deel akkerland. Daarnaast zien we tussen 1995 

en 2008 een toename van het aandeel boom-

gaard.
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Afb.  11 Overzicht van het veranderd landgebruik tussen 1924 en 2008. Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).
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6.4  De toponiemen

Het onderzoeksgebied kent een groot aantal 

(oude) toponiemen. Het plateau kan grofweg 

worden opgedeeld in vier gebieden die tegen-

woordig bekend staan als De Kaap, Hei, St. 

Geertruids veld en Steenbergen. Vroeger werden 

deze gebieden anders genoemd. In afbeelding 12 

staat aangegeven wat in het onderhavige onder-

zoek wordt verstaan onder de verschillende to-

poniemen. 

De Kaap

De Kaap omvat het zuidwestelijke deel van het 

onderzoeksgebied op het plateau en is gelegen 

ten zuiden van de Langeweg en ten westen van 

de Eijsderweg. De Kaap wordt omsloten door 

het Eijsderbosch, wat er ten zuidoosten van ligt 

en het Savelsbos, wat er ten zuiden en ten wes-

ten van ligt. Tussen de vuursteenmijn en het Eijs-

derbosch kan een lijn worden getrokken, waarbij 

alles ten zuiden van deze lijnen tot De Kaap 

wordt gerekend.

Het toponiem is waarschijnlijk afkomstig van de 

landschappelijke vorm. Het betreft hier een 

vooruitstekende hoge landpunt.

Hei

Tot de Hei141 wordt uitsluitend het uiterst zuid-

westelijke deel van De Kaap gerekend. Op oude 

kaarten staat het gebied ook wel aangegeven als 

Maarlander- en Breusterheide. Dit gebied komt 

grofweg overeen met het dagzomende grind. De 

naam hangt vermoedelijk samen met de moei-

lijkheid het terrein in ontginning te nemen en 

het gemeenschappelijke gebruik.142 Op de topo-

grafische kaarten tot en met 1949 staat het per-

ceel dan ook aangegeven als bos. Het terrein is 

pas eind jaren 1930 of begin jaren 1940 in cultuur 

genomen.143 

St. Geertruids veld

Het gebied ten noorden van de denkbeeldige lijn 

tussen de vuursteenmijn en het Eijsderbosch 

wordt aangeduid als het St. Geertruids veld met 

aan de de zuidzijde het Eijsderbosch, in het 

noorden de Schone Grub en het oosten de be-

bouwde kom van St. Geertruid. 

 

¹⁴¹ Ook geschreven als de Hej.

¹⁴²  De benaming ‘hei’ verwijst vermoedelijk 

naar het rechtsbegrip onontgonnen, 

gemeenschappelijke grond die werd 

gebruikt als weidegrond; niet noodzake-

lijk op een verwijzing naar een begroei-

ing met heide (Smidt 1981, 5).

¹⁴³ Roebroeks 1980, 15.
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Afb. 12  Het onderzoeksgebied met de daarbinnen gelegen toponiemen en de omliggende plaatsen.144
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De betekenis van het toponiem slaat op de ak-

kergronden (velden) behorende bij de gemeente 

St. Geertruid.

Steenbergen

Het gebied tussen de Schone Grub en de Scheg-

gelderweg wordt tot Steenbergen gerekend. 

Verder wordt het gebied begrensd door het Sa-

velsbos in het westen en de weg tussen Grons-

veld en St. Geertruid.

De betekenis van het toponiem is onduidelijk. 

Mogelijk verwijst het naar grind en in verband 

hiermee slechte grond. Soms verwijst ‘steen’ in 

een toponiem ook op de vroegere aanwezigheid 

van een Romeinse villa (vergelijk De Steenakker 

bij Maasbracht). 

Rijckholderveld

Rijckholderveld betreft het landbouwgebied ten 

oosten van Rijckholt. Het gebied wordt aan de 

oostzijde begrensd door het Savelsbos, aan de 

noordzijde door de Scheggelderweg en zuidelijk 

door de Maarlanderweg. 

De betekenis van het toponiem slaat op de ak-

kergronden (velden) behorende bij de gemeente 

Rijckholt.

Schone Grub

De Schone Grub145 betreft het dal tussen het St. 

Geertruids veld en Steenbergen.

De betekenis van het toponiem ‘schoon’ verwijst 

vermoedelijk naar landschappelijke aantrekke-

lijkheid van de locatie. Bij waternamen kan 

Schoon echter ook in verbrand worden gebracht 

met schelen (snel stromen). Grubbe is verwant 

met graven, maar is in Limburg vaak ook een 

aanduiding voor een holle weg. 

¹⁴⁴  De ligging van de toponiemen is afgeleid 

van de Tranchot-kaart van ca. 1805 en de 

verschillende topografische kaarten (uit-

gaven 1924, 1937, 1949, 1959, 1965, 1979, 

1989, 1995 en 2008).

¹⁴⁵  Ook geschreven als de Schoone Grubbe.
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In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de in 2008 en 

2009 gebruikte methoden en technieken, de wij-

ze waarop deze zijn toegepast bij het veldwerk 

en de analyse van de gegevens. In hoofdstuk 8 

worden de resultaten van het onderzoek gepre-

senteerd.

In 2008 en 2009 concentreerde het veldonder-

zoek zich op het westelijke gedeelte van De 

Kaap. Hier werd een transect onderzocht dat van 

zuid naar noord loopt, van het mijngebied naar 

het uiteinde van De Kaap. De keuze voor een 

noord-zuidelijke oriëntatie is gebaseerd op de 

verwachting dat met een toenemende afstand 

van de mijn de verscheidenheid in activiteiten 

zal toenemen. Ook wordt verondersteld dat 

door de oriëntatie van de transect de kans op 

het aansnijden van doorgaande structuren het 

grootst zal zijn, omdat doorgaande structuren 

als de greppels van aardwerken, op de min of 

meer langgerekte zuid-noordelijk georiënteerde 

geomorfologische eenheid als De Kaap, oost-

west zal zijn. In de westelijke transect hebben 

een fysisch-geografisch booronderzoek, een ar-

cheologisch booronderzoek en een geofysisch 

onderzoek plaatsgevonden en is het oppervlak 

van akkers onderzocht op vondsten. Hiertoe zijn 

boorraai A, de percelen 139G, 140G en 009G met 

bijbehorende boorraaien alsook de boorraaien J, 

L, O en M onderzocht (afb. 13 en 14). 

Fysisch-geografisch booronderzoek en veldver-

kenningen zijn ook verricht in een aantal perce-

len (349G, 017G, 068G en 069G) dat tijdens het 

veldwerk toegankelijk was. Perceel 731G is on-

derzocht omdat hier in de periode voorafgaand 

aan het onderzoek een retentiebekken was ge-

graven en het daardoor mogelijk was om ar-

cheologische en aardkundige waarnemingen te 

doen (afb. 13 en 14).

De boringen ten behoeve van fysisch-geogra-

fisch onderzoek zijn uitgevoerd met een edel-

manboor met een doorsnede van 7 cm. De ar-

cheologische boringen zijn uitgevoerd met een 

megaboor (diameter 12 cm). Het opgeboorde 

materiaal is gezeefd per bodemhorizont of stra-

tigrafische eenheid met water over een maas-

wijdte van 2 x 2 mm. De zeefresiduen zijn ge-

droogd en onderzocht op de aanwezigheid van 

vuur- en natuursteen, aardewerk, gebakken 

leem en (verbrand) bot. Wanneer de fysisch-

geografische en archeologische boringen ge-

combineerd zijn uitgevoerd is gebruikgemaakt 

van een 12 cm boorkop. De onderlinge afstand 

tussen de boringen in een boorraai bedraagt 10 

m; in sommige gevallen is de tussenafstand ge-

ringer als dat nodig was voor de interpretatie 

van de opbouw van de ondergrond. 

Het geofysische onderzoek is uitgevoerd door 

middel van elektrische weerstandsmetingen.  

De metingen zijn grotendeels uitgevoerd langs 

meetlijnen met een onderlinge afstand van  

ca. 1 m.146

De veldverkenningen zijn uitgevoerd in eenhe-

den van 5 x 5 m gelegen in transecten met een 

breedte van 10 m. De lengte van de transect was 

afhankelijk van de afmeting van het perceel. Ie-

der vak is door één individu afgelopen met een 

tussenruimte van ca. 0,5 m in een noord-zuide-

lijke en vervolgens in oost-westelijke richting. 

Hierbij zijn alle vondsten van vuursteen, aarde-

werk, glas, metaal en overige steensoorten ver-

zameld en geregistreerd. Vervolgens zijn de 

vondsten gewassen met water (en in sommige 

gevallen met zeep) gesorteerd en gedetermi-

neerd.

De locaties (x-, y- en z-coördinaten) van de bo-

ringen, veldverkenningen en het geofysisch on-

derzoek zijn bepaald met een total station. Hier-

door zijn de locaties bekend in de 

rijksdriehoeksmeting en ten opzichte van NAP.

Door een analyse van de verzamelde veldgege-

vens over de opbouw van de ondergrond, de re-

sultaten van het weerstandsonderzoek en de 

mobilia, wordt getracht een uitspraak te doen 

over de aspecten als de aard van de activiteiten, 

de ouderdom en de fysieke kwaliteit van de ar-

cheologische context. De analyses worden ge-

presenteerd op het niveau van de onderzochte 

percelen of (delen) van boorraaien. Achtereen-

volgens worden de resultaten van het fysische 

geografische, geofysische en archeologische on-

derzoek besproken. De analyse van genoemde 

aspecten wordt beperkt door de specifieke aard 

van de gegevens die tot nu toe zijn verzameld. 

Als voorbeeld kan hierbij tabel 1 dienen, waarin 

een reeks indicatoren zijn opgesomd voor de 

7  Het onderzoek in 2008 en 2009: 
methoden en technieken, 
strategie en analyse

¹⁴⁶  Dit werk is uitbesteed aan de firma’s Ar-

cheoPro en GTFrontline.



43

—

onderscheiden activiteiten. De indicatoren heb-

ben betrekking op het (vuur)steenmateriaal, het 

aardewerk, gebakken leem, gecalcineerd botma-

teriaal en verkoolde zaden en vruchten. De tot 

op heden toegepaste onderzoeksmethoden, zo-

als boren en veldverkenning, leveren uitsluitend 

voldoende gegevens over de (vuur)stenen arte-

facten, omdat deze vondstcategorieën meer dan 

95% van de vondsten omvat. Handgevormd 

prehistorisch aardewerk en gebakken leem heb-

ben het verblijf in de bouwvoor en aan het maai-

veld niet of slechts sporadisch overleefd. Ver-

koolde en gecremeerde organische resten zijn 

nauwelijks aangetroffen, bovendien is de ouder-

dom veelal onbekend. Hetzelfde geldt voor de 

sporen die zijn opgeboord; over de aard (antro-

pogeen of natuurlijk) of ouderdom kan maar 

zelden een uitspraak worden gedaan. Het on-

derzoek naar het landgebruik in de omgeving 

van de mijn in de zin van domestieke, rituele ac-

tiviteiten of gespecialiseerde vuursteenbewer-

king is in deze fase van het onderzoek vooral 

aangewezen op de (vuur)stenen artefacten. Bij 

de presentatie en analyse van de resultaten 

wordt gebruikgemaakt van een aantal indicato-

ren zoals aangeven in de eerder genoemde  

tabel 1. Het gaat hierbij om de grootte van de 

vondsten, de samenstelling van de vondstcate-

gorieën, de gebruikte steensoorten en vuur-

steentypen: de samenstelling van de gemodifi-

ceerde en ongemodificeerde artefacten, het 

voorkomen van gebroken en verbrande artefac-

ten, de aard van de cortex en bedekking van de 

artefacten met cortex (bijlagen 1 en 2).
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Afb. 13  Locatie van de onderzoeksgebieden met de onderzochte percelen.

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresulta-

ten gepresenteerd die zijn vergaard in de omge-

ving van de mijn in de jaren 2008 en 2009. De 

resultaten zijn geordend naar drie deelgebieden 

(afb. 1). Het eerste gebied wordt aangeduid als 

De Kaap, het plateau ten zuiden van het vuur-

steenmijnveld in het Savelsbos (paragraaf 8.1). 

Het tweede gebied is Steenbergen, dit ligt ten 

noorden van het Savelsbos en de Schone Grub 

en komt in paragraaf 8.2 aan bod. Het derde ge-

bied omvat het Rijckholderveld. Dit laatste ge-

bied ligt niet in het onderzoeksgebied maar ten 

westen daarvan, tussen de bebouwde kom van 

Rijckholt en het mijnveld in het Savelsbos (para-

graaf 8.3). Vervolgens wordt het vondstmateriaal 

uit historische tijd behandeld. Dit gebeurt niet 

per deelgebied, maar voor het hele onderzoeks-

gebied. Het hoofdstuk wordt afgesloten in para-

graaf 8.4.4 met een conclusie en een discussie.

8  Resultaten veldwerk in 2008 
en 2009: fysische geografie, 
geofysica en archeologie
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Afb. 14  Locatie van de boorraaien.

¹⁴⁷  Zie ook de hoofdstukken: Aanleiding, 

doel, uitgangspunten en werkwijze van 

het archeologische onderzoek.

8.1  De Kaap

8.1.1   Percelen 009G, 139G, 140G,  
boorraai A-zuid

De percelen 139G, 140G en 009G zijn onderdeel 

van een transect aan de westkant van De Kaap 

(afb. 13). Deze transect loopt van de zuidkant van 

De Kaap tot aan het Savelsbos, waar het mijnge-

bied begint. De keuze voor dit noord-zuidelijke 

transect is gebaseerd op de veronderstelling dat 

met een toenemende afstand van de mijn de ver-

scheidenheid in activiteiten zal toenemen. Ver-

wacht wordt dat met dit zuid-noordelijke transect 

de kans op het aansnijden van structuren het 

grootst zal zijn doordat doorgaande structuren, 

zoals de greppels van aardwerken, veelal oost-

westelijk georiënteerd zullen zijn op een noord-

zuidelijk georiënteerde geomorfologische eenheid 

als De Kaap.147 Behalve inzicht in de archeologi-

sche verschijnselen geeft zo’n transect ook inzicht 

in de variatie van de bodemopbouw en fysieke 

kwaliteit van de ondergrond van het plateau.
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Een gedeelte van de onderzochte transect is in 

gebruik als landbouwgrond en ligt periodiek 

braak waardoor het toegankelijk is voor een 

veldverkenning. Drie percelen (140G, 139G en 

009G) zijn in oktober 2009 onderworpen aan 

een oppervlaktekartering. Het zuidelijke deel 

van de transect was door begroeiing met gras 

ontoegankelijk. Hier is een aantal archeologische 

boringen (no. 1-45) gezet: boorraai A-zuid. Op de 

percelen 140G en 009G waar oppervlaktekarte-

ringen zijn uitgevoerd, is raai A in noordelijke 

richting doorgezet met de boringen 46–80 op 

perceel 140G en 81-97 op perceel 009G (afb. 14). 

Daarbij zijn op deze percelen nog vier andere 

raaien gezet: G, KK en K (afb. 14). Ten westen van 

perceel 140G is perceel 139G verkend en zijn 

twee boorraaien gezet: H en E. De resultaten 

worden behandeld per perceel en/of per boor-

raai, waarna de gegenereerde gegevens worden 

verenigd in een conclusie en discussie in para-

graaf 8.1.1.4.

8.1.1.1  Fysisch-geografisch onderzoek

Boorraai A-zuid

Raai A begint aan de zuidkant van De Kaap; in 

2008 zijn over een afstand van 400 m 45 borin-

gen gezet. (afb. 14). De boringen hadden tot doel 

de opbouw en de fysieke kwaliteit of gaafheid 

van de ondergrond vast te stellen en het opge-

boorde sediment op de aanwezigheid van vond-

sten te onderzoeken (zie paragraaf 8.1.1.3).148 

Het hoogteverschil tussen de boringen 1 en 45 

bedraagt 3,41 m, respectievelijk 119,68 en 123,09 m 

+NAP (afb. 17). Over een afstand van 390 m is spra-

ke van een gemiddelde hellingshoek van 0,8%.  

De helling is echter niet overal gelijk. Tussen bo-

ring 11 en 16 bedraagt de hellingshoek 1,9%, het 

hoogteverschil over een afstand van 55 m is 1,05 

m (120,05 en 121,10 m +NAP).

In vrijwel elke boring is een bouwvoor aange-

troffen met een dikte van ca. 30 cm. De bouw-

voor wordt gekenmerkt door een zwak tot matig 

humeus, grijsbruin pakket löss. Het sediment 

onder de bouwvoor in de boringen 1 tot en met 

21 bestaat uit leem met veel grof zand en grind, 

met een losse pakking (afb. 15 en 17). Opvallend 

is de afwisseling van grindrijke en grindloze hori-

zonten. Dit sediment is geïnterpreteerd als col-

luvium. De ouderdom van het colluvium is on-

duidelijk. Mogelijk heeft de verspoeling tijdens 

het Holoceen plaatsgevonden, maar een hogere 

ouderdom kan niet worden uitgesloten. In bo-

ringen 22 tot en met 24 en boring 26 zijn pakket-

ten löss zonder grindbijmenging aangetroffen 

boven grindrijke pakketten löss. In boring 24 is 

onder een grindrijk pakket weer een pakket 

schone löss aangetroffen. Om die reden zijn 

deze horizonten in het profiel aangemerkt als 

C-horizont. Vermoedelijk moeten de grindrijke 

lagen worden geïnterpreteerd als (oudere) ero-

siefasen, waarbij in de omgeving (toenmalig) 

hoger gelegen grind is opgenomen in de löss. Op 

verschillende dieptes zijn pakketten grof zand en 

grind aangetroffen. Deze zijn toegeschreven aan 

afzettingen door de Maas. In boringen 12 tot en 

met 18 liggen deze vrijwel direct onder de bouw-

voor (afb. 17). Vanaf boring 27 tot en met 45 is 

geen grind meer onder de bouwvoor aangetrof-

fen, ook niet in de boringen die tot 1,5 m –mv. 

zijn doorgezet.149 In boring 30 is op een diepte 

van 1,5 m –mv een 20 cm dikke laag grindrijke 

löss aangetroffen. Hieronder bevond zich kalk-

rijke löss. Deze grindrijke laag is geïnterpreteerd 

als een (oudere) erosiefase. 

De löss bestaat uit een zwakzandige leem. In een 

beperkt aantal boringen is een uitspoelingshori-

zont (E-horizont) aangetroffen. Het betreft hier 

boringen 24 t/m 26, 35 t/m 38 en 40. De E-hori-

zont bestaat uit een lichtbruingrijze löss. Resten 

van een klei-inspoelingshorizont (briklaag) zijn 

in meerdere boringen herkend (boringen 22 t/m 

29 en 33 t/m 43 en 45). De briklaag laat zich her-

kennen als een pakket (zeer) stevige bruine löss 

die glimt door de ingespoelde klei. Op grond van 

het ontbreken van (delen van) het bodemprofiel 

kan worden geconcludeerd dat hier erosie heeft 

plaatsgevonden. Dit is vooral gebeurd op de lo-

caties met de grootste hellingshoek. 

Fysische geografie perceel 140G en 009G

In 2009 is raai A op perceel 140 G verder doorge-

zet naar het noorden met de boringen 46 tot en 

met 80 (afb. 15). Ten noorden van de Maarlan-

derweg loopt de raai door aan de oostzijde van 
  

¹⁴⁸  De locatie waar is geboord komt overeen 

met het onderzoek van Yannick Henk uit 

2003 (Henk 2006). Dit onderzoek is uit-

gevoerd in het kader van een master-

scriptie voor de universiteit Leiden.

¹⁴⁹  Geen van de boringen is tot in de kalk-

steen doorgezet. De gebruikte boordia-

meter en de onderlinge afstand tussen de 

boringen van beide onderzoeken zijn 

echter verschillend. Bij het onderzoek in 

2008 is een grotere boordiameter (12 cm) 

gebruikt en is de afstand tussen de borin-

gen meestal kleiner.
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Afb. 15  Boorpuntenkaart percelen 139G en 140G en raai A-zuid.

perceel 009G (boring 81 tot en met 97) (afb. 16). 

Samen met de boringen die zijn gezet in 2008 

zijn er in deze raai in totaal 98 boringen ge-

plaatst (boringen 1 t/m 98). Op deze percelen zijn 

de fysische geografische en archeologische bo-

ringen gecombineerd uitgevoerd.

In vergelijking met het zuidelijk deel van raai A is 

hier in meer boringen een relatief intact bodem-

profiel aangetroffen; in veel van de boringen is 

(een deel van) de E-horizont aanwezig (afb. 17). 

Naar verhouding is dit een vrij vlak gedeelte van 

het plateau, waardoor de erosie beperkt is. Al-
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Afb. 16  Boorpuntenkaart perceel 009G.

leen in boringen 64-69, 75-77 en 80-84 en 89 tot 

en met 92 is direct onder de bouwvoor de Bt-

horizont aangetroffen. Meer naar het noorden is 

sprake van sterk onthoofde bodemprofielen 

(boringen 93 t/m 95). De hellingshoek tussen 

deze boringen bedraagt 8,45%. In het oost-wes-

telijk georiënteerde dal aan het einde van de 

raai, is een aanzienlijk pakket colluvium aange-

troffen (boringen 96 en 97). De dikte van het 

pakket colluvium bedraagt in boring 96 1,55 m. 

In boring 97 is niet tot de basis van het colluvium 

geboord. In boring 47, in de zuidoosthoek van 
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Afb. 17  Profiel raai A-A’ met de bodemkundige interpretatie.
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Afb. 18  Profiel raai E-E’ met de bodemkundige interpretatie.
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Afb. 19  Profiel raai F-F’ met de bodemkundige interpretatie.
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Afb. 20  Profiel raai G-G’ met de bodemkundige interpretatie.
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Afb. 21  Profiel raai H-H’ met de bodemkundige interpretatie.
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perceel 140G, is onder de bouwvoor tot een 

diepte van 1 m beneden maaiveld lichtbruingrij-

ze löss opgeboord, met daarin veel spikkels 

houtskool en enkele fragmenten vuursteen. In 

boring 58 zijn tot op een diepte van 0,75 m be-

neden maaiveld enkele spikkels houtskool, en-

kele fragmenten gebroken natuursteen en aar-

dewerk gevonden (zie paragraaf 8.1.1.3). Deze 

boringen zijn vermoedelijk gezet in archeologi-

sche sporen (afb. 17).

Behalve de boringen in raai A is in perceel 009G 

nog een aantal boringen uitgevoerd, met als 

doel een inzicht te krijgen in de opbouw van de 

diepere ondergrond. Deze gegevens werden ver-

zameld om die te kunnen vergelijken met de re-

sultaten van het weerstands- en radaronderzoek 

(zie paragraaf 8.1.1.2). De boringen zijn gezet in 

raaien met een zuidwest-noordoostelijke oriën-

tatie (raaien E, F en G) (afb. 14). De afstand tus-

sen de boringen bedraagt binnen de raaien 25 
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Afb. 22  Profiel raai K-K’ met de bodemkundige interpretatie.
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m. De afstand tussen de raaien is 50 m. Uit de 

boringen in raai F en G blijkt dat in het noordelijk 

deel van perceel 009G geen E-horizont meer 

aanwezig is (boringen 507 t/m 516) (afb. 19 en 

20). Op enkele plaatsen is zelfs de Bt-horizont 

geërodeerd (boringen 507, 510, 513 t/m 516). De 

vastgestelde diepte van de kalkrijke löss volgt 

globaal het huidige reliëf en ligt tussen 1,3 en 2,0 

m - Mv. De aangetroffen diepteligging van de 

kalkrijke löss varieert tussen 118,1 en 120,5 m 

+NAP. Waarschijnlijk heeft in de dieper gelegen 

delen zo veel erosie plaatsgevonden dat hier de 

kalkrijke löss dichter aan het oppervlak is komen 

te liggen. Ter hoogte van boring 516 is, onder het 

pakket colluvium, op een hoogte van 112,1 m 

+NAP, grind aangetroffen. Ter plaatse dagzomen 

de grindige Maasafzettingen en ontbreekt het 

afdekkend lösspakket nagenoeg.

Raai E is vanuit het midden van perceel 009G (bo-

ringen 517 t/m 522) doorgezet naar het zuiden 

(afb. 14 en 18) op de grens tussen percelen 139G 

en 140G (boringen 528 t/m 537). Aan het einde 

van de raai is in westelijke richting geboord: raai 

H (boringen 538 t/m 540) (afb. 14 en 21). De borin-

gen 504 t/m 540 zijn uitgevoerd met behulp van 

een edelmanboor met een diameter van 7 cm.

In vergelijking met de 100 m oostelijker gelegen 

raai A is de bodem in raai E aanzienlijk sterker ge- 

ë rodeerd (afb. 18). De E-horizont ontbreekt in alle 
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Afb. 23  Profiel raai KK-KK’ met de bodemkundige interpretatie.

boringen, en in veel boringen zelfs de Bt-horizont. 

 Ter hoogte van boring 533 is een pakket collu-

vium aangetroffen dat sterk afwijkt van het col-

luvium zoals dat elders is aangetroffen. In tegen-

stelling tot verspoelde löss is hier sprake van 

zwak zandige tot matig ziltige, uiterst stugge klei. 

Op een diepte van 3,4 m onder het maaiveld (115,1 

m +NAP) is sterk ziltig zand met grind aangetrof-

fen. Dit wijkt sterk af van de omliggende bodem-

opbouw. De genese en ouderdom van dit feno-

meen is onduidelijk, mogelijk kan dit worden 

geïnterpreteerd als een erosiedal. Het ondiepe 

dalletje dat nu nog aan het oppervlak zichtbaar is, 

zou hier een aanwijzing voor kunnen zijn. In bo-

ring 537 is onder de bouwvoor een gevlekt pakket 

löss met een losse pakking aangetroffen. Het 

pakket is geïnterpreteerd als een mogelijk 

grondspoor met een diepte van 90 cm (afb. 18).

Tussen raai A en E zijn de raaien K (afb. 22) en KK 

(afb. 23) boringen gezet om de aanwezigheid van 

een mogelijke greppel, die op grond weerstands-

onderzoek (paragraaf 8.1.1.2) werd verondersteld, 

te onderzoeken. Deze boringen zijn uitgevoerd 

met een edelmanboor met een diameter van 12 

cm, het opgeboorde sediment is gezeefd. De bo-

ringen 700 tot en met 715 van raai K gaven geen 

aanwijzingen voor de aanwezigheid van een grep-

pel. Wel bleek in alle boringen een E-horizont 

aanwezig en dat wijst op een redelijk intact bo-

demprofiel (afb. 22). Het is mogelijk dat de onder-

linge afstand van 10 m tussen de boringen te 

groot was om de greppel aan te treffen. Om de 

trefkans van de mogelijke greppel te vergroten, 

zijn in raai KK de boringen (800 t/m 806) op een 

onderlinge afstand van 2,5 m gezet. In vijf borin-

gen (800 t/m 802 en 804 en 805) zijn aanwijzingen 

gevonden voor een grondspoor (afb. 23). Boring 

800 heeft tot een diepte van 1,2 m beneden maai-

veld enkele partikels houtskool en een fragment 

vuursteen opgeleverd. In de andere boringen ver-

toont de bodem een gevlekte structuur. In vijf van 

de zeven boringen is er sprake van een E-horizont 

en dat wijst op een nagenoeg intacte bodem.



56

—

Afb. 24  Ligging van de door middel van elektrische weerstandmetingen onderzochte terreinen (rood omlijnd)  

(uit: Orbons 2009).

8.1.1.2  Geofysisch onderzoek

Weerstandsonderzoek

In september en oktober 2009 is een geofysisch 

onderzoek uitgevoerd op drie terreinen ten oos-

ten van het Savelsbos (afb. 24).150 Het doel van 

dit onderzoek was om de locatie van de buiten-

rand van het vuursteenmijngebied te lokalise-

ren. Op basis van de gegevens van de tussen 

1964 en 1972 verrichte opgravingen was het niet 

mogelijk om deze eenduidig te bepalen. Ver-

wacht werd dat het door middel van geofysische 

onderzoeken wel mogelijk zou zijn om mijn-

schachten op te sporen. Het onderzoek is uit-

gevoerd op de percelen 009G, 105G en 024G.  

Op grond van de resultaten van de oppervlakte-

¹⁵⁰  Dit onderzoek is uitgevoerd door Archeo-

Pro. Deze paragraaf is een samenvatting 

van het ARCHEOPRO-rapport 984 (Or-

bons 2009).
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Afb. 25  Resultaat van de weer-

standsmetingen rond de vuursteen-

mijnen (uit Orbons 2009) op de per-

celen 009G, 105G en 024G. De rode 

lijnen zijn de opgegraven mijngan-

gen geprojecteerd op de topografie.
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kartering en booronderzoek is het geofysische 

onderzoek uitgebreid naar perceel 140G, met als 

doel grondsporen te karteren.

Afbeelding 25 laat in het zuidwesten, op perceel 

009G, een blok van 110 x 50 m zien dat is geme-

ten in een raster van 1 bij 1 meter. Aan de noord-

zijde is een strook gemeten van hoge weerstand. 

De hoge weerstand wordt hoogstwaarschijnlijk 

veroorzaakt door verdroging door het naastlig-

gende bosperceel. Enkele lijnen van hoge weer-

stand in de metingen zijn als moderne perceels-

grenzen te interpreteren. In de zuid-westelijke 

hoek van het onderzoek komt een zone van 

hoge weerstand in de meting naar voren. Dit 

komt overeen met een gebied dat beduidend 

lager ligt en waar maasgrind aan de oppervlakte 

komt. Hier wordt de lösslaag dunner en is deze 

zelfs nagenoeg afwezig. De hoge weerstand 

wordt hier veroorzaakt door het grind in de on-

dergrond. In dit gebied zijn twee punten van 

hoge weerstand waargenomen, die mogelijk 

kunnen worden geïnterpreteerd als mijnschacht-

monding. Een interpretatie als boomval is echter 

ook mogelijk.

Op perceel 140G is een gebied van 200 x 60 m 

onderzocht in een raster van 1 x 1 m. Het doel 

hiervan was grote lijnvormige elementen en/of 

clusters sporen in kaart te brengen. 

De resultaten van de weerstandsmetingen laten 

een streeppatroon zien dat wordt veroorzaakt 

door de ploegrichting in combinatie met de loop-

richting tijdens het verrichten van de metingen. 

De gemeten waarden vertonen slechts kleine 

verschillen. Hierdoor kunnen de meetresultaten 

gedetailleerder in beeld worden gebracht en zijn 

zeer kleine variaties, zoals veroorzaakt door de 

ploeg- en looprichting, zichtbaar in de meetre-

sultaten. In de meting zijn enkele lineaire struc-

turen van hoge weerstand (rood) te zien (afb. 26).

De twee blauwe lijnen op afbeelding 27 duiden 

hoogstwaarschijnlijk op de aanwezigheid van 

twee greppelstructuren. Op deze locaties kwam 

een duidelijke onderbreking naar voren van de 

natuurlijke bodemopbouw. Dit kan duiden op de 

aanwezigheid van een opgevulde greppel. De 

groene lijn geeft mogelijk de ligging van een 

greppel aan. Het kan hier echter ook een natuur-

lijke waterloop zijn geweest die (later) dienst 

heeft gedaan als greppel. Deze zone van hoge 

weerstandswaarden komt namelijk exact over-

een met het laagste punt in het hier gelegen 

droogdal. Mogelijk wordt deze strook van hoge 

weerstandswaarden veroorzaakt door sortering 

van zandig materiaal in de waterloop van dit 

droogdal en is er geen verband met de antropo-

gene greppels. De aard van de zones van hoge 

weerstand in het zuiden en het noorden, die in 

de interpretatie met een blauwe ruit zijn gear-

ceerd, is vooralsnog niet te duiden.

¹⁵¹  Het onderzoek is door GT Frontline uit-

gevoerd. Deze paragraaf is een samenvat-

ting van een GT-Frontline rapport (Van 

den Oever & Van der Roest 2011).
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Afb. 26  Resultaat van de weerstandsmetingen op De Kaap (perceel 140G) (uit: Orbons 2009, fig. 12).
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Afb. 27  Interpretatie van weerstandsmeting van het geofysisch onderzoek (uit: Orbons 2009, fig. 13).
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Legenda

Ligging van het door middel
van radaronderzoek onder-
zochte gebied
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Afb. 28  Ligging van het door middel van radaronderzoek onderzochte gebied.
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 ca 1,0 m -mv

 ca 1,6 m -mv

Afb. 29 Grondradarsporen op dieptestappen ca. 1,0 m –Mv en 1,6 m –Mv (links) met de meest opvallende structuren 

in lichtblauw (rechts) (uit: Van den Oever & van der Roest 2011).

Grondradaronderzoek

Op 6 oktober 2009 is een geofysisch onderzoek 

uitgevoerd op de percelen 009G, 024G en 150G 

langs het Savelsbos (afb. 28).151 

Het radaronderzoek heeft een groot aantal af-

wijkingen in de ondergrond gemeten. Hierbij 

komt een groot aantal lijnvormige sporen naar 

voren. De aard van deze lijnvormige sporen is 

onduidelijk. Eveneens zijn tientallen diepe, punt-

vormige afwijkingen opgespoord (afb. 29). Mo-

gelijk gaat hier om de resten van oude mijngan-

gen. Het aantal gemeten sporen is aanzienlijk en 

lastig interpreteerbaar. Een gravend onderzoek 

zou moeten worden uitgevoerd om de aanwe-

zigheid en aard van de sporen en structuren te 

toetsen. 
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Tabel 6:  Verdeling van de vondstcategorieën over de onderscheiden bodemhorizonten 
uit boorraai A-zuid

vuurstenen 
artefacten

mogelijke 
artefacten

verbrande 
fragmenten 
vuursteen

handgevormd 
aardewerk

gebakken 
leem

natuur stenen 
artefacten totaal

Bouwvoor 46 914 91 0 0 29 1080

Colluvium 17 465 29 0 0 8 519

E-horizont 1 24 2 0 0 0 27

Bt-horizont 1 42 5 3 0 1 52

C-horizont 4 73 4 0 0 2 83

C-horizont 
met grind152

0 62 3 0 0 6 71

Totaal 69 1580 134 3 0 46 1832

Tabel 7:  Verdeling van de vuursteen uit boorraai A-zuid over grootteklassen

> 10 mm 6-10 mm 1-5 mm totaal

artefacten 34 23 12 69

mogelijke artefacten 48 124 1408 1580

verbrande fragmenten 14 22 98 134

Totaal 96 169 1518 1783

8.1.1.3  Archeologisch onderzoek

Boorraai A- zuid

Het sediment uit de 45 boringen van raai A-zuid 

(afb. 14 en 15) is met water gezeefd over een 

maaswijdte van 2 mm. Dat leverde 1832 vond-

sten op die hoofdzakelijk uit vuursteen (n=1783) 

bestaan. Ook zijn er 3 scherven handgevormd 

aardewerk en 46 stuks natuursteen aanwezig 

(tabel 6). 

Het merendeel (87,3%) van de opgeboorde 

vondsten komt uit de bouwvoor of het colluvi-

um; 12,7% komt uit een ongestoorde context. De 

vondsten in een ongestoorde bodem zijn vooral 

afkomstig uit de Bt-horizont. In de C-horizont 

komen naast gebroken natuurstenen artefacten 

alleen mogelijke artefacten en verbrande frag-

menten vuursteen voor.

De vuursteen kan worden onderverdeeld in 69 

artefacten, 1580 mogelijke artefacten en 134 

fragmenten verbrande vuursteen (tabel 7).153 

Van 96% van de opgeboorde vuursteen kan niet 

met zekerheid worden gezegd of dat van antro-

pogene oorsprong is, omdat er onvoldoende 

kenmerken van menselijke bewerking aanwezig 

zijn.154 De geringe grootte van de fragmenten 

speelt hierbij waarschijnlijk een rol: 89% is klei-

ner dan 6 mm (tabel 7). 

Bij de vuurstenen artefacten zijn 4 gemodificeer-

de artefacten aanwezig. Het gaat om de top van 

een bijl van Rijckholt-vuursteen met afmetingen 

van 49 x 46 x 20 mm, 2 gepolijste bijlafslagen en 

een afgeknotte kling (tabel 8). De ongemodifi-

ceerde artefacten zijn voornamelijk afslagen. 

Ruim 91% van de vuurstenen artefacten komt uit 

de bouwvoor of het colluvium (tabel 6). 

Een van de bijlafslagen komt uit een ongestoor-

de context (Bt-horizont); het is een relatief klein 

artefact met een grootte van 12 x 10 x 2 mm. 

In totaal 5 artefacten zijn verbrand: 1 bijlafslag 

¹⁵²  Het gaat hierbij vooral om hellinggrind 

en Maasafzettingen.

¹⁵³  In het residu werden ook nog 2210 stuks 

vuursteen aangetroffen die geen sporen 

van menselijke bewerking vertoonden. 

Hiervan komt 83,8% uit de bouwvoor en 

colluvium en 16,2% uit de ongestoorde 

bodemhorizonten.

¹⁵⁴  De mogelijke artefacten zijn fragmenten 

vuursteen met scherpe randen die veelal 

kleiner zijn dan 10 mm, waar een combi-

natie van slagbult, slagvlak, slaggolven of 

dorsale afslagnegatieven ontbreekt of 

door de geringe grootte niet zichtbaar is. 

Verbrande vuursteen waarvan het niet 

duidelijk is of het om een artefact gaat, 

wordt aangeduid als verbrande fragmen-

ten vuursteen. Ze missen de kenmerken 

van een artefact, zoals een slagbult, slag-

vlak, slaggolven of dorsale afslagnegatie-

ven. Deze fragmenten zijn veelal zwaar 

verbrand.
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Tabel 8:  Typologische samenstelling van 
de vondsten uit boringen in raai 
A-zuid

top van een bijl 1

bijlafslag 2

afgeknotte kling 1

totaal 4

brok 46

kernvernieuwingsstuk 1

afslag 60

kling 4

Totaal 111

Afb. 30  Verdeling van vuurstenen artefacten (n=69) naar lengteklasse en bodemhorizont in raai A-zuid.
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en 4 afslagen. De buitenkant van de vuurstenen 

artefacten bestaat uit verweerde cortex (n=1), 

rolsteenpatina (n=3) en ‘oude patina’ (n=2). Ver-

se of ruwe cortex komt niet voor.

De brokken (tabel 8) bestaan uitsluitend uit ge-

broken natuursteen waarbij kwartsiet het vaakst 

(n=42) voorkomt en kwarts met 4 stuks. Het me-

rendeel (59%) is kleiner dan 10 mm. Alle brokken 

vertonen door breuken hoekige vormen; op één 

brok kwartsiet en op 2 brokken kwarts zijn spo-

ren van verbranding vastgesteld.

De lengte van de vuurstenen artefacten uit een 

in situ context (E-, Bt- en C-horizont) is aanzien-

lijk geringer (6 tot 20 mm) dan uit de bouwvoor 

en het colluvium, daar bedraagt de lengte 1 tot 

58 mm. In een ongestoorde context komen uit-

sluitend (vuurstenen) artefacten voor die kleiner 

zijn dan 21 mm. (afb. 30).

De 134 fragmenten verbrande vuursteen zijn 

zonder uitzondering intens verbrand. Het kan 

niet worden bepaald of het om delen van arte-

facten gaat of om natuurlijke stukken. De frag-

menten zijn in alle bodemhorizonten aangetrof-

fen (afb. 31), maar vooral (88,2%) in de 

bouwvoor en het colluvium. Vooral in de bouw-

voor zijn verbrande vuurstenen fragmenten uit 

alle grootteklassen vertegenwoordigd. In de E-, 

Bt- en C-horizonten is het voorkomen voorna-

melijk beperkt tot fragmenten kleiner dan 6 mm.

De drie fragmenten opgeboord aardewerk zijn 

rood aan de buitenkant en hebben een zwarte 

kern. Het aardewerk is gemagerd met potgruis 

en zand; kwarts ontbreekt. Het zijn kleine  

fragmenten van 6 tot 11 mm met een dikte van  
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Afb. 31  Verdeling van de verbrande fragmenten vuurstenen (n=136) naar lengteklasse en bodemhorizont uit raai A-zuid.
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In 30 van de 45 boringen zijn artefacten aange-

troffen, het maximum bedraagt 11 artefacten per 

boring (boringen 13 en 22). Vuurstenen artefac-

ten komen in 25 boringen voor, het hoogste 

aantal komt uit boring 1, waar 10 artefacten zijn 

gevonden155; in boring 22 zijn er 9 opgeboord. 

Natuursteen komt in 17 boringen voor met een 

maximum van 8 exemplaren in boring 12 (afb. 

32). Er is een duidelijke dominantie van vuur- en 

natuursteen in de boringen; aardewerk komt al-

leen in boring 33 voor.

De vuurstenen artefacten uit een ongestoorde 

context (E- en C-horizont) bevinden zich in het 

traject tussen boring 22 en 25, het gaat hierbij 

om 5 artefacten (afb. 33). De scherven van aar-

dewerk komen alle uit de Bt-horizont van boring 

33 en zijn daar geassocieerd met vuurstenen af-

slag van 18 x 18 x 3 mm.

Verbrande fragmenten vuursteen komen voor in 

31 boringen en dan voornamelijk (ca. 68%) uit 

de bouwvoor en het colluvium van de eerste 20 

boringen. In het traject van boring 22–25 zijn in 

de C-horizont 3 verbrande fragmenten vuur-

steen aanwezig, in boring 33 zijn 2 fragmenten 

verbrande vuursteen in de Bt-horizont gevon-

den.

Er is een grote tegenstelling in profielopbouw en 

aantallen vondsten tussen de eerste 150 m van 

raai, (boring 1 tot met 21) en het traject van 160 

m tot 390 m (tussen boring 22 en 45) (afb. 17, 32 

en 33). De bodem in het traject van de eerste 150 

m bestaat voornamelijk uit bouwvoor, colluvium 

en grindige afzettingen. De 46 vuurstenen arte-

facten stammen alle uit de bouwvoor en het col-

luvium, hetzelfde geldt voor 33 van 39 artefacten 

van natuursteen; 6 hiervan zijn afkomstig uit de 

grindige afzettingen. In dit traject zijn 75% 

(n=1173) van de mogelijke vuurstenen artefacten 

en 1393 stuks zonder sporen van menselijk be-

werking gevonden. De vuurstenen artefacten in 

het colluvium liggen verspreid in een pakket van 

100 cm, de meeste in de bovenste 50 cm van dit 

pakket. 

In de zone tussen 160 en 390 m is nog een bo-

dem aanwezig waarvan conservering varieert. In 

een aantal boring is de E-horizont nog (deels) 

geconserveerd, in andere ligt de bouwvoor di-

rect op de Bt- of C-horizont. In dit traject zijn er 

¹⁵⁵  Het aantal vondsten in boring 1 bedraagt 

336 (10 artefacten en 326 mogelijke vuur-

stenen artefacten); dit aantal wordt beïn-

vloed door de grotere boordiameter die 

is gebruikt, 15 cm in plaats van 12 cm, 

maar ook door de diepte van de boring. 

De diepte bedroeg 220 cm, waarvan 185 

cm bestond uit colluvium.
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Afb. 32  Voorkomen van verschillende vondstcategorieën in de boringen van raai A-zuid.

Afb. 33  Voorkomen van artefacten (vuursteen, natuursteen en aardewerk ) naar bodemhorizont in raai A-zuid.
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Oppervlakte kartering 2009 BoorraaiAfb. 34  Locatie van transecten van vakken en boringen.

18 artefacten in de bouwvoor gevonden, maar 

ook 9 vuurstenen artefacten, 3 stuks natuur-

steen en 3 scherven aardewerk in situ.

De dateerbare opgeboorde vuurstenen artefac-

ten, zoals de fragmenten van bijlen, wijzen op 

een neolithische ouderdom. De ouderdom van 

de vuurstenen artefacten in de C-horizont is on-

duidelijk: door hun stratigrafische positie zou-

den ze van een hogere ouderdom kunnen zijn. Er 

zijn geen diagnostische typen bij aanwezig, het 

zijn ongepatineerde afslagen van een onbepaald 

type vuursteen waarvan een tweetal met rol-

steenpatina. De scherven handgevormd aarde-

werk kunnen niet nader dan als ‘prehistorisch’ 

worden gedateerd.

Archeologie perceel 140G

De oppervlakte van akkerperceel 140G is in ok-

tober 2009 verkend door drie raaien van 10 m 

breed en 250, 295 en 335 m lang met een zuid-

west-noordoostelijke oriëntatie. De raaien lig-

gen 35 m uiteen en de eerste raai ligt 10 m uit de 

zuidwesthoek van het perceel. Het perceel lag 

braak en de vondstzichtbaarheid was goed (afb. 

34). De raaien werden verkend in eenheden van 

5 x 5 m (vondstnummers 229 t/m 587). In totaal 

zijn in 349 vakken (8725 m2) de vondsten verza-

meld, geregistreerd en gedetermineerd. Dit re-

sulteerde in 61 artefacten die bestaan uit 58 

vuurstenen en 3 natuurstenen artefacten (tabel 9 

en 10). Deze artefacten lagen tussen 1018 onbe-

werkte knollen en natuurlijke stukken vuursteen. 

Om een indruk te krijgen van de afmetingen van 

de onbewerkte knollen en natuurlijke stukken 

vuursteen is van een vijftigtal van deze stenen 

die groter zijn dan 40 mm de lengte en breedte 

gemeten. Deze steekproef laat zien dat de lengte 

van het overgrote deel van deze stenen varieert 

tussen 40 en 80 mm, met enkele uitschieters 

naar 100 mm. De breedte varieert van 20 tot 60 

mm. Vier verbrande fragmenten vuursteen zijn 

onregelmatig van vorm met afmetingen van 23 

tot 25 mm.

De vuurstenen artefacten variëren in lengte van 

12 tot 115 mm, de breedte van 15 tot 70 en de 

dikte van 2 tot 38 mm. Het aandeel kleinere ar-
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Afb. 35  Verdeling van lengten van vuurstenen en natuurstenen artefacten.

Tabel 9:  Typologische samenstelling van 
de gemodificeerde artefacten

aantal %

boor afslagboor 1 11,1

schrabber enkelvoudige korte 
schrabber

1 11,1

bijl voorbewerkte bijl 1 11,1

geretoucheerd 
artefact

geretoucheerde afslag 1

geretoucheerde kling 2

geretoucheerd 
kernvernieuwingsstuk

1

geretoucheerde brok 1

Totaal 5 55,5

slijpsteen 1 11,1

Totaal 9 100,0

tefacten (<21 mm) is gering, het bedraagt slechts 

8,1%. Het beste is de lengteklasse van 21-30 mm 

vertegenwoordigd. Daarna neemt het aandeel af 

tot 3,2% in de klasse van 41-50 mm om daarna 

weer toe te nemen in de klassen van 51 tot 70 

mm (afb. 35).156

De assemblage van perceel 140G bestaat uit 9 

gemodificeerde (tabel 9) en 52 ongemodificeer-

de artefacten (tabel 10). Bij de gemodificeerde 

artefacten zijn vijf categorieën artefacten aan-

wezig: boor, schrabber, bijl, geretoucheerd arte-

fact en een slijpsteen. Hierbij overheersen de 

verschillende typen geretoucheerde artefacten 

(n=5). Hiervan zijn er drie exemplaren compleet 

en groot van formaat; de lengte varieert van 53 

tot 62 mm.

De andere gemodificeerde artefacten komen tel-

kens maar met één exemplaar voor.

Een schrabber is ovaal van vorm en gemaakt op 

een grote afslag (61 x 49 x 25 mm) van zwartgrij-

ze Rijckholt-vuursteen en bedekt met meer dan 

75% ruwe cortex. De voorbewerkte bijl is een 

middenstuk (59 x 46 x 25 mm) van grijze Rijck-

holt-vuursteen. Later is deze gebroken bijl nog 

gebruikt als kern, maar dat heeft weinig artefac-

ten meer opgeleverd. Een blokvormig fragment 

kwartsiet van 32 x 22 x 20 mm kan als een frag-

ment van een slijpsteen worden geïnterpreteerd.

De ongemodificeerde artefacten omvatten vijf 

¹⁵⁶  Vanwege de grote verschillen in de di-

mensies is er een grote afwijking rond de 

gemiddelde afmetingen aanwezig: ge-

middelde lengte 40,5 mm (σ = 20,8), 

breedte 32,9 mm (σ = 13,4) en gemid-

delde dikte 10,7 mm (σ = 7,2).
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Tabel 10:  Typologische samenstelling van 
de ongemodificeerde artefacten

aantal %

brok brok 2 1,9

kern klingkern met 
1 slagvlak

1

afslagkern met 
2 slagvlakken

1

totaal 2 1,9

vernieuwingsstuk kernvernieuwings-
stuk

6 11,5

afslag 32 61,5

kling 10 19,2

Totaal 52 100,0

Afb. 36  Verhouding tussen lengte en breedte van afslagen naar vuursteentype. 
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categorieën. Afslagen hebben de overhand met 

32 exemplaren. De gemiddelde afmetingen van 

de afslagen bedragen: lengte 33,8 (σ = 16,9), 

breedte 31,6 (σ = 12) en gemiddelde dikte 7,7  

(σ = 3,9 mm).157 De relatief grote standaard af-

wijkingen rond de gemiddelde afmetingen komt 

door de grote variatie in de afmetingen; de leng-

te varieert van 12 tot 72 mm, de breedte van 16 

tot 70 mm en de dikte van 2 tot 17 mm. De 

meest voorkomende lengte ligt in de klasse van 

21-25 mm. Ruim 43% van de complete afslagen 

heeft een korte, brede tot vierkante vorm, de 

breedte is dan groter of gelijk aan de lengte. Vrij-

wel altijd zijn deze afslagen kleiner dan 50 mm, 

een uitzondering op perceel 140G is een afslag 

van 65 bij 70 mm.

In totaal 7 afslagen zijn langer dan 50 mm, hier-

van zijn er 5 geslagen uit Rijckholt-vuursteen en 

2 uit een onbepaald vuursteentype (afb. 36).

De klingen bestaan uit 9 gebroken en 1 compleet 

exemplaar van 77 bij 33 bij 14 mm. De gebroken 

fragmenten bestaan uitsluitend uit de midden 

(mediale) en bovenste (proximale) delen van 

klingen (tabel 11). De gemiddelde breedte van de 

10 klingen meet 24,3 mm met een standaardde-

viatie van 5,8 mm. De helft van de klingen heeft 

een breedte tussen de 25 en 35 mm, vijf klingen 

zijn breder dan 25 mm (afb. 37).

¹⁵⁷  De gemiddelde lengte van complete af-

slagen bedraagt 36,6 mm (σ = 19,5 mm), 

breedte 33,6 mm (σ = 13,9 mm) en dikte 

7,8 mm (σ = 4,4 mm).
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Tabel 11:  Klingen naar type breuk en  
gemiddelde breedte

aantal gem. breedte mm

compleet 1 33

proximaal 2 26

proximaal en mediaal 3 20,3

mediaal 4 24,3

mediaal en distaal 0 0

distaal 0 0

Totaal 10 24,3

Tabel 12:  Verdeling van de gemodificeerde en ongemodificeerde artefacten naar onder-
scheiden vuursteentypen

Rijckholt Rullen onbepaald ondetermineerbaar

boor 1 0 0 0

schrabber 1 0 0 0

bijl(fragment) 1 0 0 0

geretoucheerd artefact 4 0 1 0

Totaal 7 0 1 0

Rijckholt Rullen onbepaald ondetermineerbaar

brok 0 0 0 0

kern 1 1 0 0

vernieuwingsstuk 5 0 0 1

afslag 25 0 6 1

kling 8 0 1 1

totaal 39 1 7 3

Totaal 46 1 8 3

Afb. 37  Verdeling van de breedte van klingen (n=10) in 

klassen van 5 mm.
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Er zijn twee kernen gevonden. Een grote, relatief 

platte klingkern (115 x 55 x 38 mm) met één slag-

vlak van Rullen-vuursteen. De vuursteen is grijs-

bruin van kleur en heeft op sommige delen nog 

resten van een bruinrode verweringspatina. De 

kern is maar marginaal gebruikt voor de produc-

tie van artefacten, vermoedelijk omdat de nega-

tieven van enkele klingen vrij diep in de kern-

steen dringen. Hierdoor was de bewerking geen 

succes geweest en is men vroegtijdig gestopt. 

Een afslagkern met twee slagvlakken van grijze 

Rijckholt-vuursteen met afmetingen van 75 x 56 

x 36 mm is waarschijnlijk afgedankt vanwege 
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Tabel 13:  Verdeling van de gemodificeerde en ongemodificeerde artefacten naar de  
aard van de cortex

geen vers ruw verweerd rolsteen oude patina

boor 0 0 1 0 0 0

schrabber 0 0 1 0 0 0

bijl(fragment) 1 0 0 0 0 0

geretoucheerd artefact 4 0 1 0 0 0

Totaal 5 0 3 0 0 0

kern 1 0 0 0 0 1

vernieuwingsstuk 4 0 2 0 0 0

afslag 25 0 7 0 0 0

kling 9 0 1 0 0 0

totaal 39 0 10 0 0 1

Totaal 44 0 13 0 0 1

Tabel 14:  Voorkomen van cortex (in klassen van 25%) op de onderscheiden  
categorieën artefacten

1-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100%

boor 1 0 0 0 0

schrabber 0 0 0 1 0

bijl(fragment) 0 0 0 0 0

overig geretoucheerd artefact 0 0 0 1 0

klopsteen 0 0 0 0 0

Totaal 1 0 0 2 0

brok 0 0 0 0 0

kern 1 0 0 0 0

vernieuwingsstuk 1 0 1 0 0

afslag 6 1 0 0 0

kling 1 0 0 0 0

Totaal 9 1 1 0 0

Totaal 10 1 1 2 0
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Tabel 15:  Gemodificeerde en ongemodifi-
ceerde artefacten naar verbranding

onverbrand verbrand

boor 1 0

schrabber 1 0

bijl(fragment) 1 0

geretoucheerd artefact 5 0

slijpsteen 1 0

Totaal 9 0

brok 0 2

kern 2 0

vernieuwingsstuk 5 1

afslag 32 0

kling 9 1

totaal 48 4

Totaal 57 4

Tabel 16:  Gemodificeerde en ongemodifi-
ceerde artefacten naar breuk

compleet gebroken

boor 1 0

schrabber 1 0

bijl(fragment) 0 1

geretoucheerd artefact 3 2

slijpsteen 0 1

Totaal 5 4

brok 0 2

kern 2 0

vernieuwingsstuk 5 1

afslag 17 15

kling 1 9

totaal 25 27

Totaal 30 31

scheuren in de vuursteen. 

De artefacten zijn voornamelijk gemaakt van 

Rijckholt-vuursteen; het gaat hierbij om 83,6% 

van de determineerbare vuursteen (tabel 12). 

Door verbranding (n=2) of patinering (n=1) zijn 

drie stukken type vuursteen niet meer determi-

neerbaar.

De cortex is zonder uitzondering ruw van aard 

(tabel 13). Cortexbedekking van > 75% komt 

slechts bij twee artefacten voor: een geretou-

cheerde brok en een schrabber, beide zijn groter 

dan 60 mm. Artefacten met een 100% bedekking 

van cortex ontbreken. De helft van de afslagen 

en klingen (> 50 mm) vertoont cortex, de bedek-

king is altijd minder dan 50%. Alleen op een 

kernvernieuwingsstuk is meer dan 50% cortex 

aanwezig (tabel 14).

Na het afslaan is het oppervlak van de artefacten 

nauwelijks gepatineerd, op slechts één afslag is 

een blauwwitte patina zichtbaar.

Gemodificeerde artefacten die verbrand zijn, ko-

men niet voor. Het percentage verbrande onge-

modificeerde artefacten bedraagt 7,6 (tabel 15). 

De verbrande brokken bestaan uit een kwartsiti-

sche zandsteen en een kwartsiet. 

Breuk komt bij de gemodificeerde artefacten 

minder vaak voor (44%) dan bij ongemodificeer-

de (ca. 51,9%) (tabel 16). Bij de ongemodificeer-

de artefacten zijn vooral de klingen vaak gebro-

ken (zie ook tabel 11)

Archeologische boringen

Op het perceel 140G zijn twee raaien boringen 

gezet: een raai van 35 boringen langs de 

oostrand van het perceel (boring 46 tot en met 

80). Deze boringen zijn onderdeel van raai A. Een 

tweede raai (K) van 16 boringen (boring 700-715) 

ligt op het midden van het perceel (afb. 34).

Het zeefresidu van 35 boringen uit raai A bevat 

167 stuks vuursteen, 53 fragmenten natuursteen, 

6 fragmenten handgevormd aardewerk, 12 frag-

menten verbrande vuursteen en 3 stukjes gecre-

meerd bot (tabel 17).
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Tabel 17:  Verdeling van de vondstcategorieën over de onderscheiden bodemhorizonten 
en grondspoor

vuurstenen
artefacten

mogelijke
artefacten

fragmenten
verbrande
vuursteen

handgevormd
aardewerk

gebakken
leem

natuur-
stenen
artefacten

gecremeerd
bot totaal

Bouwvoor 23 74 10 0 0 3 0 110

Colluvium 0 3 0 0 0 0 0 3

E-horizont 6 22 1 2 0 6 0 37

Bt-horizont 10 10 1 4 0 32 2 59

C-horizont 0 2 1 0 0 0 0 3

grondspoor 0 0 2 0 0 12 1 15

Totaal 39 111 15 6 0 53 3 227

Tabel 18:  Verdeling van het vuursteen naar 
grootteklassen

> 10 mm 6-10 mm 1-5 mm totaal

artefacten 9 14 16 39

mogelijke 
artefacten

6 37 68 111

verbrande 
fragmenten

1 5 11 17

Totaal 16 56 95 167

De helft (49,7%) van de vondsten komt uit een 

verstoorde context, voor het merendeel uit de 

bouwvoor. De vondsten uit een ongestoorde con-

text komen uit de holocene bodem (43,7%) en uit 

een grondspoor (6,6%). De vondsten uit een on-

gestoorde bodem zijn vooral afkomstig uit de Bt-

horizont: in deze bodemhorizont zijn alle onder-

scheiden vondstcategorieën aanwezig. Door het 

aantal is vooral de aanwezigheid van 32 fragmen-

ten natuursteen opmerkelijk. Andere vondsten 

die mogelijk uit een in situ context stammen, zijn 

gevonden in boring 47. In die boring is een 

grondspoor waargenomen, het spoor heeft een 

lichtbruingrijze vulling tot een diepte van 1 m be-

neden het maaiveld. De kleur komt overeen met 

de E-horizont zoals deze in andere boringen is 

aangetroffen. In de onderste 25 cm van het spoor 

zijn enkele tientallen partikels houtskool waarge-

nomen. In het gezeefde sediment werden 3 frag-

menten kwarts, 9 stuks kwartsiet, 1 fragment ver-

brande vuursteen (potlid) en 1 fragment 

gecremeerd bot aangetroffen (tabel 17). 

Het vuursteen (n=167) dat in de boringen is ge-

vonden, kan worden onderverdeeld in 39 vuur-

stenen artefacten, 111 mogelijke artefacten en 12 

fragmenten verbrande vuursteen. Van slechts 

23% van het vuursteen kan dus met zekerheid 

worden gezegd dat het een antropogene oor-

sprong heeft. De geringe afmeting van de vond-

sten speelt hierbij een rol: 61% van de vondsten 

met een onzekere oorsprong is kleiner dan 6 

mm (tabel 18).

Bij de opgeboorde vondsten zijn 92 stenen arte-

facten aanwezig: 39 vuurstenen en 53 natuurste-

nen (tabel 19). Hiervan is slechts 1 artefact gemo-

dificeerd; het distale gedeelte van een 

geretoucheerde kling. De overige artefacten zijn 

ongemodificeerd, daarbij vallen vooral de 53 

fragmenten natuursteen op. Het natuursteen 

bestaat uit 29 fragmenten kwarts, 16 stuks 

kwartsiet en 8 stuks kwartsitische zandsteen.158 

Hiervan zijn 1 fragment kwarts en 9 stuks kwart-

siet verbrand. Het kwartsiet dat oorspronkelijk 

grijs van kleur is, is door de verhitting rood ge-

worden. Mogelijk is het verbrande natuursteen 

(n=10) uit boring 47 gebruikt als kooksteen. In 

tegenstelling tot boring 47 is de in boring 58 ge-

vonden natuursteen (n=30) onverbrand.

De fragmenten natuursteen zijn alle klein van 

formaat; de maximale afmeting bedraagt 30 

mm. Er is echter variatie in afmeting naar steen-

soort (afb. 38). De afmeting van de fragmenten 

¹⁵⁸  Uit boring no. 22 komen 22 fragmenten 

kwarts. Door het boren is een aantal 

stukjes kwarts uiteengevallen in kleinere 

fragmenten; het aantal is zover als moge-

lijk gecorrigeerd.



74

—

Tabel 20 :  Gemodificeerde en ongemodificeerde artefacten uit de boringen naar  
onderscheiden vuursteentypen.

Rijckholt chalcedoon onbepaald ondetermineerbaar

geretoucheerd artefact 1 0 0 0

Totaal 1 0 0 0

brok 1 0 0 2

vernieuwingsstuk 1 0 0 0

afslag 4 3 22 4

kling 1 0 0 0

totaal 7 3 22 6

Totaal 8 3 22 6

Tabel 19:  Samenstelling van de assemblage 
in de boringen

aantal %

geretoucheerd 
artefact

geretoucheerde 
kling

1

brok brok 56 61,5

vernieuwingsstuk kernvernieuwings-
stuk

1 1,1

afslag 33 36,3

kling 1 1,1

Totaal 91 100,0

handgevormd 
aardewerk

6

gecremeerd bot 3

Totaal 101

kwarts varieert van 3 tot 30 mm, met een sterke 

nadruk op fragmenten kleiner dan 10 mm. De 

afmeting van kwartsiet en kwartsitische zand-

steen varieert van 5 tot 27 mm, met de modale 

klasse bij 16 tot 20 mm voor kwartsiet en van  

11 tot 15 mm voor kwartsitische zandsteen. Over 

het algemeen gaat het om onregelmatige brok-

ken, een vijftal fragmenten kwartsiet heeft een 

vlakke buitenkant. 

Het type vuursteen kan van de meeste opge-

boorde artefacten niet worden bepaald; ver-

moedelijk is de vuursteen voornamelijk afkom-

stig van het Maasterras (tabel 20). Bij 

ondetermineerbare vuursteen gaat het om wit 

gecalcineerde vuursteen (n=4) en gepatineerde 

vuursteen. (n=2). De bestembare vuursteen kan 

worden onderverdeeld in Rijckholt-vuursteen en 

chalcedoon. Van de laatstgenoemde bruin door-

schijnende steensoort zijn 3 afslagen aanwezig, 

het zijn allemaal kleine artefacten met een maxi-

male grootte van 5 mm.
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Afb. 38  Verdeling van lengte in klassen van 5 mm van de fragmenten kwarts, kwartsiet en kwartsitische zandsteen 

uit boorraai A.
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De 6 fragmenten handgevormd aardewerk be-

staan uit bruinzwarte, oranjezwarte tot oranje-

grijze scherven; 5 scherven variëren in grootte 

van 8 tot 12 mm. De zesde is een grotere bruin-

zwarte scherf van 41 x 19 x 7 mm. Deze scherf is 

oorspronkelijk groter geweest, maar door de 

boor doormidden gebroken; de scherf heeft 

een zwarte kern en is gemagerd met zand, cha-

motte en organische resten. De scherf laat een 

aanzet tot rand/schouder zien.159 Alle scherven 

komen uit een ongestoorde context, 4 scher-

ven komen uit de Bt-horizont van boring 58 op 

een diepte van 50 tot 75 cm beneden het maai-

veld, mogelijk is één scherf bij het boren in 

tweeën gebroken De scherf van 41 mm komt 

de E-horizont van boring 73, de vijfde scherf (5 

bij 5 bij 7 mm) komt uit de E-horizont van bo-

ring 71 (afb. 40).

Van de 101 artefacten komt 25% uit een ver-

stoorde context en 75% uit een ongestoorde 

bodemhorizont of grondspoor. De fragmenten 

wit verbrande vuursteen (n=15) komen hoofdza-

kelijk uit de bouwvoor (n=10), driemaal uit een 

ongestoorde bodemhorizont en tweemaal uit 

een grondspoor (tabel 18); 11 van de fragmenten 

zijn kleiner dan 10 mm.

In een zestal boringen zijn associaties van meer-

dere vondstcategorieën in een ongestoorde con-

text vastgesteld. Hierbij is nagegaan of er in een 

boring meerdere categorieën in een spoor, de E-, 

of Bt-horizont samen voorkomen. In de vulling 

van grondspoor uit boring 47 (afb. 40) zijn 3 frag-

menten kwarts, 9 stuks kwartsiet, 1 fragment 

verbrande vuursteen (potlid) en 1 fragment gecre-

meerd bot aangetroffen. In boring 51 zijn een 

fragment natuursteen en een vuurstenen afslag 

gevonden in de E- en Bt-horizont. Een derde bo-

ring met meerdere vondsten is aangetroffen in 

boring 58. In die boring zijn 30 stuks natuursteen, 

een kernvernieuwingsstuk en 4 afslagen van 

vuursteen evenals 2 fragmenten bot en 3 scher-

ven aardewerk gevonden (afb. 39). Eén afslag van 

vuursteen komt uit de bouwvoor, de overige 40 

vondsten komen uit de Bt-horizont op een diep-

te van 50 tot 75 cm beneden maaiveld. In boring 

71 is in de E- en Bt-horizont een associatie van 

vuurstenen en natuurstenen artefacten gevon-

den. Hetzelfde geldt voor boring 73 waar 2 stuk-

ken kwartsiet en 1 fragment aardewerk van 41 

mm uit de E-horizont zijn opgeboord. 

Het voorkomen van antropogene vondsten (bot, ¹⁵⁹ Determinatie Jos Kleijne (RCE).
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Afb. 39  Voorkomen van verschillende artefactcategorieën in de boringen van boorraai A.

Afb. 40  Vondsten naar artefactcategorie per boring in boorraai A.

natuursteen, vuursteen en aardewerk) in situ is 

vergeleken met het voorkomen van mogelijke 

vuurstenen artefacten en van verbrande frag-

menten vuursteen in situ; van beide laatste 

vondstcategorieën is de antropogene oorsprong 

onduidelijk (afb. 41). In negen boringen waar an-

tropogene vondsten in situ voorkomen, komen 

ook de mogelijke antropogene vondsten voor. In 

een zevental boringen komen de antropogene 

vondsten geassocieerd voor met de mogelijke 

artefacten; het zijn de boringen 49, 51, 56, 58, 

60, 73 en 76 (afb. 41). In een aantal boringen ko-

men mogelijke artefacten voor die niet zijn geas-

socieerd met eenduidige artefacten, zoals in de 

boringen 48, 50, 52, 54, 57 en 80.160

 

¹⁶⁰  De correlatie tussen het voorkomen van 

antropogene vondsten en mogelijke 

vuurstenen artefacten/verbrande vuur-

steen in situ bedraagt 0,37.
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Afb. 41  Het voorkomen van antropogene vondsten (stenen artefacten, aardewerk en bot) vergeleken met mogelijke 

vuurstenen artefacten en verbrande fragmenten vuursteen in situ per boring.

Tabel 21: Verdeling van de vondstcategorieën over de onderscheiden bodemhorizonten.

vuurstenen
artefacten

mogelijke
artefacten

fragmenten
verbrande
vuursteen

handgevormd
aardewerk

verbran-
de leem

natuur-
stenen
artefacten

verbrand
bot totaal

Bouwvoor 4 4 2 0 0 0 0 10

Colluvium 0 0 0 0 0 0 0 0

E-horizont 1 1 0 0 0 0 0 2

Bt-horizont 0 1 0 0 0 1 0 2

C-horizont 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 5 6 2 0 0 1 0 14

0

5

1 0

1 5

20

25

30

35

40

45

50

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80

boring

a
a

n
ta

l

Artefact Fragment verbrande vuursteen Mogelijk vuurstenen artefact

Op perceel 140 is een tweede raai uitgeboord. 

Deze raai K ligt op een afstand van 50 m parallel 

aan raai A (afb. 22). De raai is geboord om de 

aanwezigheid van een mogelijke greppel te on-

derzoeken die met weerstandsmeting was ge-

traceerd (afb. 25). Hiervoor zijn 15 boringen ge-

zet (no. 700-715). De greppel is niet de boringen 

gevonden, wel werden in het residu van het op-

geboorde sediment 5 vuurstenen artefacten, een 

brok kwartsiet en 6 mogelijke vuurstenen arte-

facten gevonden. De vuurstenen artefacten be-

staan uit 4 afslagen, 1 gebroken kling en 1 potlid. 

Andere vondstcategorieën als aardewerk, bot of 

gebakken leem zijn niet aangetroffen. De arte-

facten komen uit drie boringen: 705, 709 en 713. 

De vondsten komen voornamelijk uit de bouw-

voor (tabel 21); slechts het brok kwartsiet van 17 

x 14 x 6 mm en een kleine afslag van 5 x 3 mm 

komen respectievelijk uit de E- en Bt-horizont 

van de boringen 705 en 709. Op de plek van bo-

ring 713 is tijdens de veldverkenning een afslag 

van 76 x 55 x 16 mm aangetroffen; oppervlakte-

vondsten in de omgeving van boring 705 en 713 

zijn niet gedaan.
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Tabel 22:  Enkele karakteristieken van de ruimtelijke spreiding van de vondsten  
per vak in de transecten.

west-transect midden-transect oost-transect totaal

aantal vakken (5 x 5 m) 99 117 133 349

oppervlakte m2 2475 2925 3325 8725

onbewerkte vuursteen 250 449 319 1018

verbrande fragmenten vuursteen 4 0 0 4

totaal aantal artefacten 25 22 14 61

gemodificeerde artefacten 2 5 2 9

ongemodificeerde artefacten 23 17 12 52

verbrande artefacten 2 1 1 4

klingen en afslag > 50 mm 2 5 3 10

Een derde raai (KK) is op perceel 140 aangelegd 

tussen raai A en K, hier zijn zeven boringen (no. 

800-806) gezet, met een tussenafstand van 2,5 

m (afb. 23). Evenals de boringen in raai K zijn die 

in KK gezet om de afwijkingen die in het weer-

standsonderzoek van de ondergrond waren 

vastgesteld, te toetsen. De gezeefde löss leverde 

slechts twee artefacten op: een afslag en een 

brok kwartsiet. Daarbij werden nog een fragment 

verbrand vuursteen (potlid) en twee mogelijke 

artefacten (< 5 mm) gevonden. De artefacten 

komen uit de vulling van een spoor in boring 804 

en uit de Bt-horizont in boring 806 (afb. 23). Het 

spoor in boring 802-804 manifesteert zich als 

een lichtgeelbruine verkleuring met zandbrok-

ken, die aan de onderkant scherp overgaat in de 

Bt-horizont. De boringen wijzen er op dat het 

spoor een breedte heeft van minimaal 10 m.

Ruimtelijke spreiding

Bij de veldverkenning werden 61 vondsten verza-

meld. Deze liggen verspreid over 53 van de 349 

vakken: 44 vakken bevatten één vondst, 9 vak-

ken bevatten 2 vondsten. Het gemiddelde aantal 

vondsten per vak is laag en varieert per transect 

van 0,11 tot 0,25 vondst per vak. De grootste 

dichtheid ligt in de westelijke transect met 0,25 

vondst per vak (tabel 23). In de westelijke tran-

sect zijn 25 artefacten verzameld, gevolgd door 

de middelste met 22 en de oostelijke met 14 ar-

tefacten (afb. 42). De 3 vondsten van natuursteen 

(2 brokken en 1 fragment van een slijpsteen) be-

perken zich tot de westelijke transect.

De 9 gemodificeerde artefacten liggen verspreid 

over alle transecten, in geen enkel vak ligt meer 

dan één exemplaar. De grootste dichtheid ligt in 

het zuidelijke gedeelte van de middelste transect 

(afb. 43); het gaat hierbij om verschillende typen 

artefacten. De verbrande vuurstenen artefacten 

en fragmenten liggen vrijwel uitsluitend voor in 

de westelijke raai (tabel 23).

Behalve deze artefacten zijn op dit perceel 1018 

onbewerkte stukken vuursteen verzameld, dit 

betekent gemiddeld 2,9 exemplaar per vak of  

0,1 per m2. De grootste dichtheid ligt in de mid-

delste transect met 3,84 stuk vuursteen per vak 

(tabel 23).
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Tabel 23:  Verspreiding van de vondsten uitgedrukt in gemiddelden  
per vak in de transecten.

west-transect midden-transect oost-transect totaal

onbewerkte vuursteen 2,53 3,84 2,40 2,92

verbrande fragmenten vuursteen 0,04 0,00 0,00 0,01

totaal aantal artefacten 0,25 0,19 0,11 0,17

gemodificeerde artefacten 0,02 0,04 0,02 0,03

ongemodificeerde artefacten 0,23 0,15 0,09 0,15

verbrande artefacten 0,02 0,01 0,01 0,01

klingen en afslag > 50 mm 0,02 0,04 0,02 0,03

Langs het oostelijke transect is raai A uitgeboord 

(afb. 34). Als we het voorkomen van vondsten uit 

de boringen vergelijken met die van de veldver-

kenning, dan is er geen relatie tussen het voor-

komen in de boringen en het aantal oppervlak-

tevondsten per vak. De bouwvoor van 16 van de 

33 boringen bevat artefacten, terwijl er aan het 

oppervlak van de aangrenzende vakken in 

slechts 8 van de 66 vakken artefacten voorko-

men.161 Boring 47 met relatief veel artefacten 

(n=14) grenst aan een vak (no. 524) met slechts 

één artefact, boring 58 met 41 artefacten grenst 

aan een vak zonder vondsten (no. 546) en een 

vak met één vondst (no. 547).

Datering 

De gemodificeerde vuurstenen artefacten, zoals 

de bijl en schrabber, wijzen op een datering in 

het Neolithicum. Bij de ongemodificeerde arte-

facten zijn er geen aanwijzingen dat er vondsten 

uit andere perioden dan het Neolithicum aanwe-

zig zijn. De ouderdom van het opgeboorde 

handgevormde aardewerk kan niet nader wor-

den gedateerd dan prehistorisch.

Archeologie perceel 139G

Perceel 139G is in oktober 2009 door middel van 

een oppervlaktekartering onderzocht op vond-

sten. Hiervoor zijn twee transecten van 10 m 

breed en 150 en 200 m lang met een zuidwest-

noordoostelijke oriëntatie afgelopen (afb. 44). 

De transecten liggen 35 m uiteen en het eerste 

transect ligt 45 m uit de zuidwesthoek van het 

perceel. Het perceel lag braak en was goed uit-

geregend, maar de vondstzichtbaarheid was 

matig door onkruid en maïsstoppels. In totaal 

zijn 139 vakken van 5 x 5 m verkend (3475 m2) 

met de vondstnummers 591 t/m 741. Dit resul-

teerde in 85 artefacten die bestaan uit 82 vuur-

stenen artefacten (tabel 24 en 25) en 3 van na-

tuursteen. Daarbij zijn nog 16 fragmenten 

verbrand vuursteen verzameld waarvan er 7 zijn 

gecalcineerd. Daarnaast werden er nog 973 on-

bewerkte knollen en natuurlijke stukken vuur-

steen opgeraapt. Hiervan zijn er van 40 stuks die 

groter zijn dan 40 mm de lengte en breedte ge-

meten. Hieruit blijkt dat het merendeel (74%) 

van de brokken een afmeting heeft tussen de 40 

en 80 mm, exemplaren langer dan 10 cm komen 

slechts beperkt voor (7,9%) en 80% heeft een 

breedte tussen de 20 en 60 mm.

De vuurstenen artefacten variëren in lengte van 

17 tot 92 mm, de breedte van 12 tot 74 mm en de 

dikte van 3 tot 38 mm. In de lengteklassen 41 tot 

50 mm vallen de meeste vuurstenen artefacten, 

de 3 fragmenten natuursteen zitten in de klassen 

31-40 en 41-50 mm (afb. 45). Stenen artefacten 

kleiner dan 11 mm komen niet voor.

De assemblage van perceel 139G bestaat uit 13 

gemodificeerde (tabel 24) en 72 ongemodificeer-

¹⁶¹  Hierbij moet worden opgemerkt dat de 

boringen om de 10 m zijn gezet en dat de 

vakken eenheden van 5 m beslaan. Het 

vak dat het dichtst bij een boring lag, is 

betrokken in deze vergelijking.
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Afb. 42  Verspreiding van alle artefacten uit de veldverkenning.
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Afb. 43  Verspreiding van de gemodificeerde artefacten uit de veldverkenning.
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Afb. 45  Verdeling van de lengten van vuurstenen en natuurstenen artefacten.

de artefacten (tabel 25). Bij de gemodificeerde 

artefacten zijn vier categorieën artefacten aan-

wezig: schrabber, bijl, pic en geretoucheerd arte-

fact. Hierbij overheerst met 61,5% de categorie 

met de verschillende typen geretoucheerde arte-

facten, zoals klingen, afslagen en kernvernieu-
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Tabel 24:  Typologische samenstelling van de gemodificeerde artefacten aangetroffen  
bij de veldverkenning

aantal %

schrabber enkelvoudige korte schrabber 1 7,7

bijl voorbewerkte bijl 1

afslagbijl 1

kernbijl 1

3 23,1

pic pic 1 7,7

geretoucheerd artefact geretoucheerde afslag 4

geretoucheerde kling 2

geretoucheerd kernvernieuwingsstuk 2

totaal 8 61,5

Totaal 13 100,0

wingsstukken. Hiervan zijn 5 exemplaren com-

pleet en 3 gebroken. Het grootste artefact in deze 

categorie is een complete afslag van Rijckholt-

vuursteen met een afmeting van 59 x 33 x 9 mm.

De in aantal tweede grootste categorie zijn de 

bijlen, met 3 exemplaren. De eerste is een voor-

bewerkte bijl van 77 x 69 x 38 mm; de bijl is ge-

maakt van grijze Rijckholt-vuursteen en vorm-

gegeven door het afslaan van lange klingen. 

Vermoedelijk heeft de bijl in een eerdere fase 

dienstgedaan als een klingkern. De andere bijlen 

zijn een complete kernbijl van 72 x 46 x 19 mm 

en een complete afslagbijl van 63 x 26 x 22 mm. 

Deze 2 bijlen zijn vervaardigd van zwarte Rijck-

holt-vuursteen, op beide exemplaren is nog een 

bedekking (< 25%) met ruwe cortex aanwezig. 

Bij de gemodificeerde artefacten is ook een pic of 

hakmes aanwezig, het gaat om een gebroken 

exemplaar van 60 x 42 x 33 mm gemaakt van 

grijze Rijckholt-vuursteen.

De ongemodificeerde artefacten bestaan uit vijf 

categorieën waarbij afslagen de overhand heb-

ben met 65,3% (tabel 25). De 47 afslagen be-

staan uit 29 complete en 18 gebroken afslagen. 

De gemiddelde afmetingen van de afslagen zijn: 

lengte 37,4 mm (σ = 15,1 mm), breedte 34 mm  

(σ = 12,7 mm) en dikte 7,3 mm (σ = 3,1 mm).162 

De lengte varieert tussen 17 en 77 mm, de breed-

te van 12 tot 64 mm en de dikte van 3 tot 17 mm. 

De modale lengte ligt in de klasse van 41-45 mm 

(20%). In totaal 8 afslagen hebben een lengte 

tussen de 50 en 80 mm, grotere afslagen komen 

niet voor. Alle afslagen, met uitzondering van 

een exemplaar met een afmeting van 59 bij 45 

mm, zijn uit Rijckholt-vuursteen geslagen  

(tabel 28). 

Bij ca. 21% van de complete afslagen is de 

breedte van de afslag groter of gelijk aan de 

lengte: ze hebben dus een korte brede tot vier-

kante vorm. De lengte van deze afslagen is altijd 

kleiner dan 46 mm. 

De zeven klingen bestaan uit één compleet 

exemplaar en 6 gebroken exemplaren (tabel 26). 

De complete kling meet 92 x 34 x 10 mm en is 

¹⁶²  De complete afslagen zijn gemiddeld wat 

langer (42,4 mm σ = 16,4), breder (37,8 

mm σ = 13,1) en dikker 8,6 mm (σ = 3,8).
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Tabel 25:  Typologische samenstelling van de ongemodificeerde artefacten aangetroffen 
bij de veldverkenning

aantal %

brok brok 4 5,6

kern afslagkern met 2 slagvlakken 1

afslagkern met meerdere slagvlakken 2

totaal 3 4,2

vernieuwingsstuk kernvernieuwingsstuk 11 15,3

afslag 47 65,3

kling 7 9,7

Totaal 72 100,0

Tabel 26:  Verdeling van artefacten naar 
compleet en gebroken

compleet gebroken

schrabber 1 0

bijl(fragment) 2 2

pic 0 1

geretoucheerd artefact 5 3

Totaal 8 5

brok 2 2

kern 3 0

vernieuwingsstuk 8 3

afslag 29 18

kling 1 6

Totaal 43 29

Totaal 51 34

Tabel 27:  Verdeling van klingen naar type 
breuk en de gemiddelde breedte

aantal gem. breedte mm

compleet 1 34

proximaal 1 23

proximaal en mediaal 0 0

mediaal 2 26,5

mediaal en distaal 1 19

distaal 1 21

breuk in lengterichting 1 17

vervaardigd van grijze Rijckholt-vuursteen. De 6 

gebroken klingen omvatten zowel proximale, 

mediale als distale delen (tabel 27). Geen enkel 

type heeft de overhand. De gemiddelde breedte 

van de klingen bedraagt 23,9 mm (σ = 7,5 mm). 

Klingen met een breedte tussen 16 en 20 mm 

komen het vaakst voor, klingen breder dan 25 

mm tweemaal (afb. 46). 
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Afb. 46  Verdeling van de breedte van klingen in klassen van 5 mm.

Tabel 28:  Verdeling van artefacten naar onderscheiden vuursteentypen

Rijckholt onbepaald niet determineerbaar

schrabber 1 0 0

bijl(fragment) 3 0 0

pic 1 0 0

geretoucheerd artefact 8 0 0

Totaal 13 0 0

brok 1 0 0

kern 3 0 0

vernieuwingsstuk 9 2 0

afslag 34 7 6

kling 7 0 0

Totaal 54 9 6

Totaal 67 9 6
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Er zijn 3 kernen opgeraapt. Eén afslagkern met twee 

slagvlakken geslagen op een rolsteen van fijnkor-

relige vuursteen. De 2 andere kernen zijn van Rijck-

holt-vuursteen, het zijn afslagkernen met meerdere 

slagvlakken. Alle kernen zijn kleiner dan 70 mm. 

De artefacten zijn voornamelijk vervaardigd van 

Rijckholt-vuursteen (tabel 28); voor de gemodi-

ficeerde artefacten is uitsluitend Rijckholt-vuur-

steen gebruikt. Bij de ongemodificeerde artefac-

ten komt onbepaalde vuursteen voor; te 
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Tabel 29:  Aanwezigheid en aard van de cortex op de onderscheiden artefactcategorieën

geen vers ruw verweerd rolsteen oude patina

schrabber 0 0 1 0 0 0

bijl(fragment) 1 0 2 0 0 0

pic 1 0 0 0 0 0

geretoucheerd artefact 6 0 1 1 0 0

totaal 8 0 4 1 0 0

brok 1 0 0 0 0 0

kern 1 0 1 1 0 0

vernieuwingsstuk 8 0 3 0 0 0

afslag 36 0 5 2 1 3

kling 6 0 1 0 0 0

Totaal 52 0 10 3 1 3

Totaal 60 0 14 4 1 3

Tabel 30:  Voorkomen van cortex (in klassen van 25%) op de onderscheiden categorieën 
artefacten

1-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100%

schrabber 1 0 0 0 0

bijl(fragment) 2 0 0 0 0

pic 0 0 0 0 0

overig geretoucheerd artefact 2 0 0 0 0

Totaal 5 0 0 0 0

brok 0 0 0 0 0

kern 1 1 0 0 0

vernieuwingsstuk 2 0 1 0 0

afslag 7 0 0 2 2

kling 1 0 0 0 0

Totaal 11 1 1 2 2

Totaal 16 1 1 2 2

oordelen naar de verweerde en gerolde cortex 

zijn 6 van de 9 artefacten gemaakt van vuur-

steen die is verzameld op het Maasterras.  

Van 6 afslagen kon het vuursteentype niet meer 

worden gedetermineerd door zware verbranding 

(n=3) en een witte patina (n=3) (tabel 31). Exoti-

sche vuursteen ontbreekt.
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Tabel 31:  Aanwezigheid van patina op  
de onderscheiden categorieën  
artefacten

geen wit blauwwit

schrabber 1 0 0

bijl(fragment) 3 0 0

pic 1 0 0

geretoucheerd artefact 7 0 1

Totaal 12 0 1

brok 1 0 0

kern 3 0 0

vernieuwingsstuk 10 1 0

afslag 44 3 0

kling 7 0 0

Totaal 65 4 0

Totaal 77 4 1

Tabel 32:  Verdeling van artefacten naar  
onverbrand en verbrand

onverbrand verbrand

schrabber 1 0

bijl(fragment) 3 0

pic 1 0

geretoucheerd artefact 8 0

Totaal 13 0

brok 1 0

kern 3 0

vernieuwingsstuk 11 0

afslag 44 3

kling 7 0

Totaal 66 3

Totaal 79 3

Cortex is op 26,9% van de artefacten aanwezig; 

met uitzondering van verse cortex zijn alle on-

derscheiden typen cortex zijn aanwezig. Ruwe 

cortex overheerst (tabel 29). Een bedekking met 

meer dan 75% cortex komt uitsluitend bij 4 af-

slagen voor, het gaat om ruwe, verweerde cortex 

of rolsteenpatina. Cortex komt slecht bij 4 van 

de 13 gemodificeerde artefacten voor, de bedek-

king is altijd minder 25% (tabel 30).

Na het afslaan zijn 5 artefacten gepatineerd, het 

gaat om witte en blauwwitte patina’s (tabel 31), 

bij één afslag is in het witte patina vermiculé 

zichtbaar. Het gaat om een relatief grote afslag 

van 77 x 31 x 17 mm. Samen met een tweede af-

slag van 27 x 30 x 4 mm met aan de dorsale zijde 

vorstverschijnselen, kunnen deze artefacten in 

het Midden-Paleolithicum worden gedateerd.

Verbrande gemodificeerde artefacten komen 

niet voor; bij het ongemodificeerde zijn er 3 af-

slagen verbrand (tabel 32).

Ruimtelijke spreiding

Tijdens de veldverkenning zijn 85 artefacten verza-

meld; ze liggen verspreid over 54 van de 139 vakken 

van 5 x 5 m. Het aantal artefacten per vak bedraagt 

maximaal 4, slechts 48 vakken bevatten 1 of 2 

vondsten; 6 vakken (4,3%) bevatten meer dan 2 

vondsten (afb. 42 en 44). Het gemiddelde aantal 

artefacten per vak bedraagt 0,61. Het aantal en de 

dichtheid van artefacten in de oostelijke transect is 

groter dan in de westelijke (tabel 33 en 34). De ver-

spreiding binnen de transecten lijkt vrij willekeurig. 

Het verspreidingspatroon wordt in sterke mate ge-

domineerd door de ongemodificeerde vuurstenen 

artefacten. Het maximum aantal gemodificeerde 

artefacten per vak bedraagt 1 (afb. 43); ruim twee-

derde (69%) van de gemodificeerde artefacten ligt 

in de oostelijke transect. De niet-specifiek gemodi-

ficeerde artefacten als geretoucheerde afslagen en 

klingen hebben de grootste verspreiding. In de 

oostelijke transect wordt die verspreiding rond de 

vakken 686 en 731 aangevuld met een afslagbijl en 

een pic, en in het zuiden van de transect, rond vak 

657 en 705, met een voorbewerkte bijl en een 

schrabber. In de westelijke transect zijn in vak 626 

behalve 2 geretoucheerde afslagen ook nog een 

kling en een kernbijl gevonden. 
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Afb. 47  Verspreiding van artefacten uit het Midden-Paleolithicum over de transecten.
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Afb. 48  Verspreiding van de onbewerkte stukken vuursteen over de transecten.
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Tabel 34:  Gemiddelden van de verspreiding van de vondsten over de vakken per transect 
en over alle transecten

west-transect oost-transect totaal

vuursteen onbewerkt 7,48 6,63 7

totaal aantal artefacten 0,43 0,75 0,61

gemodificeerde artefacten 0,07 0,15 0,09

ongemodificeerde artefacten 0,37 0,63 0,52

verbrande artefacten 0,02 0,04 0,03

verbrande fragmenten vuursteen 0,12 0,11 0,12

klingen en afslag > 50 mm 0,08 0,08 0,07

Tabel 33:  Verspreiding van het aantal vondsten over de vakken per transect en over  
alle transecten

west-transect oost-transect totaal

aantal vakken (5 x 5 m) 60 79 139

oppervlakte m2 1500 1975 3475

vuursteen onbewerkt 449 524 973

totaal aantal artefacten 26 59 85

gemodificeerde artefacten 4 9 13

ongemodificeerde artefacten 22 50 72

verbrande artefacten 1 3 4

verbrande fragmenten vuursteen 7 9 16

klingen en afslag > 50 mm 5 5 10

Op dit perceel zijn 973 stukken onbewerkte 

vuursteen verzameld, dit betekent 7 exemplaren 

per vak. De dichtheid in de westelijke transect is 

wat groter dan in de oostelijke (tabel 30 en 34). 

Vermoedelijk wordt het verschil in aantal en 

dichtheid veroorzaakt door het dagzomende 

grind aan de westkant van de akker. In het noor-

delijke gedeelte van de oostelijke transect is ook 

een dagzoom van grind waargenomen. De 2 ar-

tefacten met een middenpaleolithische ouder-

dom zijn afkomstig uit de vakken 593 en 644 in 

de westelijke transect; ze zijn gevonden aan de 

rand van het terras (afb. 47).

Datering

Vermoedelijk stamt het overgrote deel van de 

vondsten uit het Neolithicum. Twee afslagen 

kunnen op grond van secundaire oppervlakte-

verschijnselen in het Midden Paleolithicum wor-

den gedateerd. Bij de vondsten zijn er geen aan-

wijzingen voor het gebruik van het terrein in 

andere prehistorische perioden.

Archeologie van perceel 009G

Perceel 009G is verkend door drie transecten 

met een noord-zuidelijke oriëntatie van 10 m 

breed en een lengte van achtereenvolgens 205, 

200 en 165 m. De transecten liggen 70 m uiteen 

en de eerste transect ligt 30 m uit de zuidwest-

hoek van het perceel. Het perceel was in gebruik 

als akker, lag braak en was goed uitgeregend. De 

vondstzichtbaarheid was goed. De transecten 
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Afb. 49  Locatie van de verkende transecten en van raai A met de boornummers.

west
oostmidden

Legenda
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Oppervlakte kartering 2009
Boorraai
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werden verkend in eenheden van 5 x 5 m 

(vondstnummers 1 t/m 227). In totaal zijn 225 

vakken verkend (5625 m2).163 Aan de oostkant 

van de akker zijn als onderdeel van raai A nog 17 

boringen, met de boornummers 81-97, gezet 

(afb. 49).

De veldverkenning resulteerde in 211 vondsten. 

Ze bestaan uit 204 vuurstenen artefacten en 6 

van een andere natuursteensoort en 1 fragment 

gebakken leem met een plantafdruk (tabel 35 en 

38).164 Behalve deze vondsten zijn er nog 16 

fragmenten verbrand vuursteen en 2117 onbe-

werkte stukken vuursteen verzameld.

De vuurstenen artefacten variëren in lengte van 

12 tot 89 mm, de gemiddelde lengte bedraagt 

40,9 mm met een standaardafwijking van  

17,2 mm. De reikwijdte in de breedte bedraagt 

11-78 mm en de dikte 2 tot 46 mm. De lengte 

van 10,8% van de vuurstenen artefacten zit in de 

klasse tussen 11 en 20 mm. Het natuursteen is 

gemiddeld wat groter (57 mm) met geringere 

spreiding om het gemiddelde (21 mm). Artefacten 

die kleiner zijn dan 11 mm ontbreken (afb. 50).

De assemblage oppervlaktevondsten bestaat uit 

19 gemodificeerde en 191 ongemodificeerde ar-

tefacten (tabel 35 en 36). Bij de gemodificeerde 

artefacten zijn vijf categorieën artefacten aan-

wezig: schrabber, bijl, geretoucheerd artefact, 

gekerfd artefact en klopsteen.

De geretoucheerde afslagen zijn veruit in de 

meerderheid met 12 exemplaren. Deze niet-spe-

cifiek gemodificeerde artefacten maken ruim 63% 

uit van de gemodificeerde artefacten (tabel 35).

De 12 geretoucheerde afslagen variëren in lengte 

van 29 tot 61 mm (afb. 51), met een gemiddelde 

lengte van 47,8 (σ = 8,9 mm). De helft van deze 

afslagen is 50 mm of groter en heeft een breedte 

van 33 tot 49 mm (afb. 50). Bij de geretoucheer-

de afslagen is een exemplaar van 39 bij 30 bij  

¹⁶³  Tussen de transecten is als losse vondst 

een fragment van een geslepen bijl ge-

vonden (afb. 40)

¹⁶⁴  Bij de oppervlaktevondsten bevond zich 

ook nog een vuurslag (25 x 28 x 4 mm) 

van een onbepaalde vuursteensoort voor 

een vuurwapen; deze blijft hier verder 

buiten beschouwing.
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Afb. 50  Verdeling van de lengte van de vuurstenen artefacten.

Tabel 35:  Typologische samenstelling van de gemodificeerde artefacten aangetroffen  
bij de veldverkenning

aantal %

schrabber enkelvoudige lange 
schrabber

1 5,3

grote ronde schrabber 1 5,3

bijl afslagbijl 1 5,3

bijlafslag 1 5,3

geretoucheerd artefact geretoucheerde afslag 12 63,2

gekerfd artefact gekerfde kling 1 5,3

klopsteen 2 10,5

Totaal 19 100,0
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11 mm aanwezig dat gedeeltelijk aan beide zij-

den aan het oppervlak is geretoucheerd; het is 

gemaakt van een onbepaald vuursteentype met 

een verweerde cortex en een glanzend opper-

vlak (afb. 53 nr. 2). Deze bifaciaal geretoucheerde 

afslag kan in het Midden-Paleolithicum worden 

gedateerd.

Naast de geretoucheerde afslagen is er een kern-

bijl gevonden van 85 x 43 x 28 mm (afb. 52, nr. 2). 

Deze bijl van Rijckholt-vuursteen is bedekt met 

geringe hoeveelheid (<25%) ruwe cortex. Daar-

naast is er nog een gepolijste bijlafslag van grijze

Rijckholt-vuursteen gevonden (afb. 53 nr. 1).

Een van de twee schrabbers is een ovale schrab-

ber van grijze Rijckholt-vuursteen met een af-

meting van 36 x 50 x 17 mm. De andere is een 

lange eindschrabber, vervaardigd op een lange 

en brede kling van 79 x 47 x 13 mm (afb. 53 nr. 6).

Voor de klopstenen is gebruikgemaakt van een 

kwartskiezel met afmetingen van 89 x 79 x 46 

mm en een rond stuk grijze Rijckholt-vuursteen 

van 60 x 58 x 46 mm en een gewicht van 170 

gram. 
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Tabel 36:  Typologische samenstelling van de ongemodificeerde artefacten

aantal %

schrabber enkelvoudige lange 
schrabber

1 5,3

grote ronde schrabber 1 5,3

bijl afslagbijl 1 5,3

bijlafslag 1 5,3

geretoucheerd artefact geretoucheerde afslag 12 63,2

gekerfd artefact gekerfde kling 1 5,3

klopsteen 2 10,5

Totaal 19 100,0

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70

lengte mm

b
re

e
d

te
 m

m

Afb. 51  Verhouding tussen lengte en breedte van geretoucheerde afslagen.

De ongemodificeerde artefacten bestaan uit vijf 

categorieën (tabel 009G-2) waarbij de afslagen 

met 79,1% de overhand hebben. De gemiddelde 

lengte van de afslagen bedraagt 37,0 mm (σ = 

16,0), breedte 34,3 mm (σ = 14,2) en dikte 7,9 

mm (σ = 4,7 mm).165 De afslagen bestaan uit 79 

complete en 72 incomplete exemplaren (tabel 

009G-3). Ongeveer 47% van de complete afsla-

gen heeft een verhouding tussen de lengte en de 

breedte van 0,5 tot 1 en daarmee zijn het korte 

brede tot vierkante afslagen; de lengte van deze 

afslagen varieert van 13 tot 62 mm. De reikwijdte 

van de lengte bij de meer langwerpige afslagen, 

dat wil zeggen met een l/b-index van > 1, be-

draagt 16 tot 97 mm.

Er zijn 31 afslagen die langer zijn dan 50 mm, de 

lengte varieert van 51 tot 97 mm en de breedte 

van 19 tot 78 mm (afb. 56 en 57). Hiervan zijn er 

29 van Rijckholt-vuursteen en 2 van een onbe-

paald vuursteentype (afb. 54); 7 van deze grote 

afslagen van Rijckholt-vuursteen bezitten ruwe 

¹⁶⁵  De complete afslagen hebben gemiddeld 

wat grotere afmetingen: lengte 39 mm (σ 

= 16,8 mm), breedte 37,3 mm (σ = 14,1 

mm) en dikte 8,4 mm (σ = 4,4 mm).
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Afb. 52   1: gebroken gepolijste bijl, 2: kernbijl (schaal 1:1).
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Afb. 53   1: gepolijste bijlafslag, 2: bifaciaal geretoucheerde afslag 3: schrabber, 4: geretoucheerde afslag, 5: kernvernieuwingsstuk,  

6: gebroken schrabber (schaal 1:1).
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Tabel 37:  Verdeling van artefacten naar 
compleet en gebroken

compleet gebroken

schrabber 1 1

bijl(fragment) 2 0

geretoucheerd artefact 7 5

gekerfd artefact 0 1

klopsteen 2 0

totaal 12 7

brok 5 3

kern 5 0

vernieuwingsstuk 7 5

afslag 79 72

kling 3 12

Totaal 99 92

Totaal 111 99

Afb. 54  Verhouding van de lengte en breedte van de afslagen van Rijckholt, onbepaalde en niet-determineerbare 

vuursteen.
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Rijckholt Onbepaald Niet determineerbaar

cortex. De hoeveelheid cortex is beperkt, slechts 

één afslag is bedekt met meer dan 50% cortex. 

In totaal 9 afslagen kunnen in het Midden- 

Paleolithicum worden gedateerd; het gaat om  

4 langwerpige afslagen (l/b-index van 1,2 tot 2,3) 

en korte brede afslagen (l/b-index 0,7-0,9). Op 4 

afslagen is een witte, porseleinachtige vermiculé 

of blauwwitte patina aanwezig, de overige af-

slagen vertonen voornamelijk glans.
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Afb. 55 1-6: klingen (schaal 1:1).
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1

2

Afb. 56 1-2: afslagen (schaal 1:1).
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1
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Afb. 57 1-3: afslagen (schaal 1:1).
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Afb. 58 1-2: kernen (schaal 1:1).
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Tabel 38:  Typologische samenstelling van 
de (on)gemodificeerde artefacten 
van overig natuursteen

kwarts kwartsiet
kwartsitische
zandsteen

klopsteen 1 0 0

brok 1 3 1

Totaal 2 3 1

Tabel 39:  Gemodificeerde en ongemodifi ceerde artefacten naar onderscheiden 
vuursteentypen

Rijckholt onbepaald niet determineerbaar

schrabber 2 0 0

bijl(fragment) 2 0 0

geretoucheerd artefact 10 1 1

gekerfd artefact 1 0 0

klopsteen 1 0 0

Totaal 16 1 1

brok 2 0 0

kern 4 1 0

vernieuwingsstuk 11 1 0

afslag 126 16 9

kling 14 1 0

Totaal 158 19 9

Totaal 174 20 10

De klingen zijn vrijwel uitsluitend vervaardigd 

van Rijckholt-vuursteen (tabel 39). De 3 com-

plete klingen variëren in lengte van 37 tot 57 mm 

en in de breedte van 21 tot 27 mm (afb. 55). Het 

merendeel (80%) van de klingen is gebroken. 

Ondanks de breuk zijn 6 fragmenten nog langer 

dan 50 mm, 2 hiervan zijn behoorlijk breed, ze 

meten respectievelijk 57 x 37 mm en 53 x 38 mm. 

De breedte van alle klingen varieert van 11 tot 38 

mm. Het gemiddelde bedraagt 25,1 mm met een 

standaarddeviatie van 7,4 mm (tabel 40 en 45); 6 

klingen zijn breder dan 25 mm. Bij de gebroken 

klingen komen mediale en distale fragmenten 

vaak voor (tabel 40).

Kernen en kernvernieuwingsstukken zijn in aan-

tal beperkt tot 5 en 12 exemplaren. Bij de kern-

vernieuwingsstukken gaat het om grote exem-

plaren die variëren in lengte van 31 tot 85 mm, 

met een gemiddelde lengte van 56,3 mm (σ = 

15,2 mm) en een gemiddelde breedte van 46 mm 

(σ = 11 mm). De dikte bedraagt gemiddeld  
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Tabel 40:  Verdeling van klingen naar type 
fragment

aantal gemiddelde σ mm

compleet 3 23,3

proximaal 2 29

proximaal en mediaal 2 28

mediaal 4 24,5

mediaal en distaal 2 23

distaal 2 24,5

Totaal 15 25,1 7,4

Tabel 41:  Verdeling van artefacten naar  
onverbrand en verbrand

onverbrand verbrand

schrabber 2 0

bijl(fragment) 2 0

geretoucheerd artefact 12 0

gekerfd artefact 1 0

klopsteen 2 0

Totaal 19 0

brok 6 2

kern 5 0

vernieuwingsstuk 12 0

afslag 149 2

kling 14 1

totaal 186 5

Totaal 205 5

Afb. 59  Verdeling van de breedte van complete en gebroken klingen.

0,0 
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35,0 

40,0 

45,0 

11 -15  16-20 21 -25 26-30 31 -35 36-40 

breedte mm

% 

12,5 (σ = 3,3 mm). In totaal 11 van de 12 kernver-

nieuwingsstukken zijn van Rijckholt-vuursteen, 

op slechts 3 exemplaren komt cortex voor. Het is 

een ruwe cortex met een bedekking van minder 

dan 50% (tabel 42 en 43).
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Tabel 42:  Verdeling artefacten naar aanwezigheid en toestand van de cortex

geen vers ruw verweerd rolsteen oude patina

schrabber 2 0 0 0 0 0

bijl(fragment) 1 0 1 0 0 0

geretoucheerd artefact 10 0 2 0 0 0

gekerfd artefact 1 0 0 0 0 0

klopsteen 1 0 0 0 0 0

Totaal 15 0 3 0 0 0

brok 2 0 1 0 0 0

kern 0 1 4 0 0 0

vernieuwingsstuk 9 0 3 0 0 0

afslag 105 0 30 2 0 14

kling 11 0 3 0 0 1

Totaal 127 1 41 2 0 15

Totaal 142 1 44 2 0 15

Tabel 43:  Voorkomen van cortex (in klassen van 25%) op de verschillende categorieën  
artefacten

1-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100%

schrabber 0 0 0 0 0

bijl(fragment) 1 0 0 0 0

overig geretoucheerd artefact 2 0 0 0 0

gekerfd artefact 0 0 0 0 0

klopsteen 0 0 0 0 0

Totaal 3 0 0 0 0

brok 0 0 1 0 0

kern 4 0 1 0 0

vernieuwingsstuk 2 1 0 0 0

afslag 21 6 1 4 14

kling 3 0 0 1 0

Totaal 30 7 3 5 14

Totaal 33 7 3 5 14
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Tabel 44:  Aanwezigheid van patina op de 
artefacten

zonder wit blauwwit blauw

schrabber 2 0 0 0

bijl(fragment) 2 0 0 0

geretoucheerd 
artefact

11 1 0 0

gekerfd artefact 1 0 0 0

klopsteen 1 0 0 0

Totaal 17 1 0 0

brok 3 0 0 0

kern 4 1 0 0

vernieuwingsstuk 12 0 0 0

afslag 136 10 4 1

kling 13 1 1 0

Totaal 168 12 5 1

Totaal 185 13 5 1

De 5 kernen zijn alle afslagkernen, één exem-

plaar heeft één slagvlak, de overige 4 meerdere 

(afb. 58). De kern met één slagvlak meet 70 x 58 

x 28 mm en is van een onbepaalde vuursteen 

met een ruwe cortex. Van de kern is slechts één 

afslag afgeslagen en deze kan daarom eerder 

worden gezien als een knol die is getest maar 

niet verder bewerkt. De overige 4 kernen zijn van 

Rijckholt-vuursteen, één kern heeft een verse 

cortex, de overige 3 een ruwe (tabel 42). De 

lengte van de kernen met meerdere slagvlakken 

varieert van 59 tot 73 mm en de breedte van 37 

tot 66 mm.

Verbrande artefacten komen nauwelijks voor; bij 

de ongemodificeerde artefacten zijn 2 brokken 

kwarts en kwartsiet, 2 afslagen en 1 kling met 

zichtbare verbrandingssporen (tabel 41).

De vuursteen van perceel 009G bestaat uit Rijck-

holt-vuursteen, onbepaalde vuursteen en door 

verbranding of patinering niet meer determi-

neerbare vuursteen. De vuursteen waarvan het 

type kon worden bepaald bestaat voor 90% uit 

Rijckholt-vuursteen en 10% uit onbepaalde 

vuursteen. Valkenburg-vuursteen of exotische 

vuursteentypen zijn niet aangetroffen (tabel 39).

Op het merendeel (69,9%) van de vuurstenen 

artefacten ontbreekt cortex. Vooral op gemodifi-

ceerde artefacten is cortex spaarzaam; op 

slechts 16,7% komt cortex voor en de bedekking 

is altijd minder dan 25%. Op 31,7% van de onge-

modificeerde artefacten komt cortex voor, 19 

exemplaren hebben een bedekking van meer 

dan 75% (tabel 43). Ruwe cortex komt het vaakst 

voor op Rijckholt-vuursteen, maar ook op de 

onbepaalde vuursteen. Op beide vuursteentypen 

komt rolsteenpatina voor.

Patina komt op 9% van de artefacten voor, het 

witte (porseleinachtige) patina komt vooral voor 

op de middenpaleolithische vondsten. Het pa-

tina op deze artefacten is vaak een dikkere laag, 

meestal verweerd en soms met sporen van ver-

miculé. De witte, blauwwitte en blauwe patina 

komt voor op de neolithische artefacten (tabel 

44). 

Archeologische boringen

Aan de oostkant van de akker zijn als onderdeel 

van raai A nog 17 boringen gezet (de boornum-

mers 81-97) waarvan het sediment is gezeefd. In 

9 boringen werden 38 artefacten aangetroffen, 

het gaat om 3 fragmenten natuursteen, 1 scherf 

handgevormd aardewerk en 34 vuurstenen arte-

facten. Daarbij werden nog 51 mogelijke vuur-

stenen artefacten en 12 verbrande fragmenten 

vuursteen opgeboord (tabel 45). Gecremeerd 

bot en gebakken leem zijn niet aanwezig.

Ruim 90% van de vondsten komt uit een ver-

stoorde context, vooral het grote aantal in het 

colluvium is opvallend. In totaal 5 vondsten die 

in situ zijn aangetroffen komen uit ongestoorde 

bodemhorizonten (tabel 45). De vondsten van 

vuursteen kunnen worden onderverdeeld in ar-

tefacten, mogelijke artefacten en verbrande 

fragmenten vuursteen.Van 60% van de opge-

boorde vuursteen kan niet met zekerheid wor-

den gezegd of die antropogeen is; hierbij domi-

neren de fragmenten die kleiner zijn 10 mm 

(tabel 46).166

¹⁶⁶  In de boringen werden nog 110 stuks 

vuursteen gevonden die zeker een na-

tuurlijke oorsprong hebben.
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Tabel 45:  Verdeling van de vondstcategorieën over de onderscheiden bodemhorizonten

vuurstenen
artefacten

mogelijke
artefacten

verbrande
vuursteen

handge-
vormd
aardewerk

gebakken
leem

natuur-
steen

gecremeerd
bot Totaal

Bouwvoor 13 18 0 0 0 0 0 31

Colluvium 19 28 12 0 0 1 0 60

E-horizont 1 0 0 0 0 0 0 1

Bt-horizont 1 3 0 1 0 1 0 6

C-horizont 0 1 0 0 0 1 0 2

Totaal 34 50 12 1 0 3 0 100

Tabel 46:  Verdeling fragmenten vuursteen 
naar grootteklassen

> 10 mm 6-10 mm 1-5 mm totaal

antropogeen 13 13 8 34

mogelijk
antropogeen

3 14 3 50

verbrand 2 9 1 12

Totaal 18 36 42 96

Tabel 47:  Samenstelling van de vondst-
assemblage in boorraai A

aantal %

boor boor op afslag 1

geretoucheerd
artefact

geretoucheerde 
afslag

1

slijpsteen 2

Totaal 4

brok brok 2 6,1

afslag 28 84,8

kling 3 9,1

Totaal 33 100,0

De stenen artefacten bestaan uit 4 gemodifi-

ceerde en 33 ongemodificeerde artefacten (tabel 

47); het merendeel komt uit de bouwvoor of het 

colluvium. De artefacten die in situ zijn gevon-

den, zijn relatief groot. Het gaat om een frag-

ment van een slijpsteen van 25 x 12 x 14 mm, 

aangetroffen in de C-horizont van boring 95. 

Verder een fragment (21 x 16 x 8 mm) kwartsiet 

uit de Bt-horizont van boring 84 en een frag-

ment van een kling (34 x 17 x 4 mm) uit de E-ho-

rizont van boring 86 (afb. 61). Het fragment aar-

dewerk is een roodbruin scherfje van 4 x 3 x 2 

mm en komt uit het zeefresidu van de Bt-hori-

zont uit boring 84.

Er zijn 4 natuurstenen artefacten van kwartsiet 

aangetroffen, 2 fragmenten van slijpstenen en 2 

brokken. Het vuursteen dat is gebruikt om arte-

facten te vervaardigen bestaat uit Rijckholt-

vuursteen (n=11): 1 afslag van chalcedoon en 16 

artefacten van onbepaalde vuursteen. Van 7 ar-

tefacten is het vuursteen niet determineerbaar 

door verbranding of patinering. 

De verbrande artefacten zijn alle ongemodifi-

ceerd: het gaat om 4 brokken en 4 afslagen.

De artefacten (vuursteen, natuursteen en aarde-

werk) werden in 9 van de 17 boringen aangetrof-

fen. Vuurstenen artefacten komen in de meeste 

boringen voor. In 3 boringen is er associatie met 

andere vondsten, zoals natuursteen, in boring 

84 is daarbij ook nog aardewerk gevonden (afb. 

60).

De associatie van vuursteen en natuursteen in 

boring 97 is in het colluvium aangetroffen, en de 

slijpsteen in de C-horizont van boring 95 is geas-

socieerd met vuursteen in de bouwvoor en het 

colluvium (afb. 61). In boring 84 komt in de Bt-
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Afb. 61  Voorkomen van artefacten uit grondboringen in de onderscheiden bodemhorizonten.
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Afb. 60  Voorkomen van artefacten in de verschillende boringen.
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Tabel 48:  Verspreiding van het aantal vondsten over de vakken per transect en  
over alle transecten

west-transect midden-transect oost-transect totaal

aantal vakken (5 x 5 m) 79 80 66 225

oppervlakte m2 1975 2000 1650 5625

vuursteen onbewerkt 1337 262 518 2117

totaal aantal artefacten 61 39 110 210

gemodificeerde artefacten 9 5 5 19

ongemodificeerde artefacten 52 34 105 191

verbrande artefacten 0 1 4 5

verbrande fragmenten vuursteen 3 1 12 16

klingen en afslag > 50 mm 9 3 25 37

gebakken leem 0 0 1 1
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Afb. 62  Vergelijking van het voorkomen van artefacten en mogelijke artefacten in situ in de boringen.

horizont tot 70 cm onder het maaiveld aarde-

werk, samen met natuursteen en vuursteen, 

voor. In de E-horizont van boring 86 is een ge-

broken kling gevonden. 

Uitsluitend in boring 84 zijn mogelijke artefacten 

in situ geassocieerd met werkelijke artefacten. In 

de boringen 93 tot en met 95 zijn ze wel in el-

kaars nabijheid gevonden, maar niet in dezelfde 

boring (afb. 62). Fragmenten verbrande vuur-

steen komen uitsluitend voor in het colluvium 

van de boringen 95 tot en met 97.

Ruimtelijke spreiding

Bij de veldverkenning van de akker werden in de 

drie transecten 2117 onbewerkte fragmenten en 

knollen vuursteen verzameld. In vrijwel alle vak-

ken zijn deze ongemodificeerde stukken vuur-

steen aanwezig (afb. 63). Het merendeel komt 

voor in de westelijke transect met een maximum 

aantal van 61 per vak. Tussen die stenen werden 

210 artefacten verzameld; deze vondsten liggen 

verspreid over 103 van 227 vakken. Bijna de helft 

(45,8%) van de vakken bevat vondsten. Tussen 

de raaien bestaan verschillen in het aandeel 
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Afb. 63  Verspreiding van de onbewerkte knollen en stukken.
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Afb. 64  Verspreiding van het totale aantal vondsten over de transecten.
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Afb. 65  Verspreiding van de middenpaleolithische artefacten over de transecten.

vondsten; in de oostelijke transect bevat 62% 

van de vakken vondsten, in het middelste is dat 

maar 20,5%. 

Het maximum aantal vondsten per vak bedraagt 

6. Slechts 6,8% van de vakken bevat meer dan 4 

artefacten (afb. 65). Het aantal vondsten per vak 

varieert sterk tussen de transecten, de vakken 

met meer dan 4 vondsten liggen vrijwel uitslui-

tend in de oostelijke transect (afb. 64).

In de oostelijke transect is bij het totale aantal 

vondsten (afb. 64) een zekere concentratie in 

de vakken 9-11, 20-28 en 33-38 waarneembaar.  
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Afb. 66  Verdeling van het aantal vondsten per vak.

Tabel 49:  Gemiddelden van de verspreiding van de vondsten over de vakken per transect 
en over alle transecten

west-transect midden-transect oost-transect Totaal

vuursteen onbewerkt 16,92 3,28 7,85 9,41

totaal aantal artefacten 0,76 0,49 1,67 0,93

gemodificeerde artefacten 0,11 0,06 0,08 0,08

ongemodificeerde artefacten 0,66 0,43 1,59 0,85

verbrande artefacten 0,00 0,01 0,06 0,02

verbrande ongemodificeerde vuursteen 0,04 0,01 0,18 0,07

klingen en afslag > 50 mm 0,11 0,04 0,38 0,16
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In deze 18 vakken komen 59 vondsten voor die 

uitsluitend bestaan uit ongemodificeerde arte-

facten en een fragment gebakken leem met 

een plantenafdruk. Een kenmerk van de onge-

modificeerde artefacten is dat de helft hiervan 

groter is dan 50 mm; hiertoe behoren ook 4 

kernen. Het relatief hoge aandeel van afslagen 

en klingen groter dan 50 mm in de oostelijke 

transect komt uit deze opeenhoping (tabel 48 

en 49). 

De oostelijke transect kenmerkt zich door een 

aantal verbrande fragmenten vuursteen waar-

van het artificiële karakter onduidelijk is (tabel 

48). Hoewel het aantal gering is (n=4) komen in 

de oostelijke transect ook de meeste verbrande 

artefacten voor.

Het aantal gemodificeerde artefacten is beperkt 

en de dichtheid per vak bedraagt slechts 1 of 2 

exemplaren. De dichtheid per vak is dan ook 

laag en varieert van 0,08 per vak in de oostelijke 

transect tot 0,11 in de westelijke (afb. 67). De 

verschillen in dichtheid zijn ook zichtbaar in het 

aandeel gemodificeerde artefacten, dat be-

draagt in de westelijke en midden transect res-

pectievelijk 14,8% en 12,8%, en in de oostelijke 

transect slechts 4,5% van het totaal artefacten. 

In het oostelijke transect bestaan de gemodifi-
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Afb. 67  Verspreiding van de gemodificeerde artefacten over de transecten.
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Afb. 68  Verspreiding van de afslagen en klingen groter dan 50 mm over de transecten.
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ceerde artefacten uitsluitend uit 3 geretoucheer-

de afslagen, 1 gekerfde kling en 1 klopsteen. In 

beide andere transecten zijn ook nog specifiek 

gemodificeerde artefacten aanwezig, zoals 

schrabbers en (fragmenten van) bijlen. De onge-

modificeerde artefacten in de oostelijke raai be-

staan vooral uit kernen en kernvernieuwings-

stukken; ook komen hier relatief veel klingen en 

afslagen voor die langer zijn dan 50 mm (afb. 

68). Het voorkomen van kwarts, kwartsiet en 

zandsteen is beperkt tot de oostelijke transect.

De artefacten uit het Midden-Paleolithicum ko-

men uitsluitend voor in de middelste (n=6) en 

westelijke transect (n=4). De artefacten uit deze 

periode liggen vooral in de noordelijke helft van 

de middelste transect en willekeurig verspreid in 

de westelijke transect (afb. 65). Dit komt over-

een met het areaal waar grind aan het maaiveld 

ligt.

De boringen uit raai A liggen vlak bij de verkende 

vakken in de relatief vondstrijke oostelijke tran-

sect (afb. 49). Een vergelijking tussen het aantal 

artefacten uit de verkende vakken en de meest 

nabijgelegen boringen laat zien dat er geen sa-

menhang is tussen de vondsten uit de vakken 

van de veldverkenning en het aantal opgeboor-

de artefacten: de relatie is eerder negatief (cor-

relatiecoëfficiënt = -0,277). In de vakken 20-22 

en 34-38 zijn 27 vondsten opgeraapt, in de nabij-

gelegen boringen 84 tot en met 88 zijn met uit-

zondering van boring 84 (n=4) geen artefacten 

opgeboord.

 

Datering

Tien van de artefacten kunnen in het Midden-

Paleolithicum worden gedateerd, de overige  

dateerbare artefacten stammen uit het Neo-

lithicum.
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Tabel 50:  Het voorkomen van verschillende bodemhorizonten of afzettingen onder  
de bouwvoor in boorraai A ingedeeld naar boorraai A-zuid en de percelen  
140G en 009G

raai A-zuid 140 G 9G

afstand m 160-390 400-740 750-900

boring no. 22-45 46-80 81-97

aantal % aantal % aantal %

E- en Bt-horizont 8 33,3 25 71,4 4 23,5

Bt-horizont 12 50,0 9 25,7 8 47,1

C-horizont 4 16,7 0 0,0 3 17,6

colluvium/hellingafzettingen 1 2,9 2 11,8

Totaal 24 100,0 35 100,0 17 100,0

8.1.1.4  Conclusie en discussie

De 97 boringen die zijn gezet in de noord-zuid 

raai A over een afstand van 910 m tussen het 

zuidpunt van De Kaap en de rand van het Sa-

velsbos tonen een sterke variatie in de opbouw 

van de ondergrond. Vanaf de zuidelijke punt van 

De Kaap liggen over een traject van de eerste 150 

m grindrijke afzettingen direct aan het opper-

vlak. Noordelijk hiervan is er in de löss een bo-

dem gevormd waarvan de intactheid of gaafheid 

varieert. Door ontginningen, bodembewerking 

voor agrarische doeleinden en erosie is de bo-

dem in de reliëfrijke delen het meeste aangetast. 

Wanneer we ervan uitgaan dat er oorspronkelijk 

een intact profiel aanwezig is geweest dat heeft 

bestaan uit een A-, E-, Bt- en C-horizont, dan 

kan intactheid worden gemeten op grond van de 

aanwezigheid van de bodemhorizonten onder 

de bouwvoor. In tabel 50 is het voorkomen van 

verschillende bodemhorizonten of stratigrafi-

sche eenheid onder de bouwvoor in raai A aan-

gegeven. Uit de tabel blijkt dat de bodem op 

perceel 140G het meest intact is, in 71,4% van de 

boringen is er nog een E- en een Bt-horizont 

aanwezig. In het noordelijke gedeelte van raai 

A-zuid en perceel 009G is de E-horizont vaak 

niet meer aanwezig en ligt de bouwvoor veelal 

op de Bt-horizont. Aantasting van de bodem tot 

in de C-horizont is beperkt tot vier boringen in 

raai A-zuid en perceel 009G. De bodem aan de 

noordkant van perceel 009G is sterk aangetast 

door een oost-westelijk georiënteerd dal: daar 

rust de bouwvoor op colluvium of hellingafzet-

tingen.

De intactheid van de ondergrond in raai A-zuid is 

over de eerst 150 m aan de zuidzijde van De 

Kaap minder duidelijk (afb. 17). Een bodem is in 

het grind niet gevormd en kan daardoor niet als 

maatstaf voor de aantasting van de ondergrond 

dienen. Het bodemprofiel bestaat uit bouwvoor, 

colluvium en/of hellingafzettingen. Het collu-

vium komt vooral voor in het meest zuidelijke 

gedeelte, daarna (tot aan 160 m) ligt de bouw-

voor veelal direct op hellingafzettingen. De ou-

derdom van het colluvium is onbekend. In het 

pakket colluvium met een dikte van 100 cm zijn 

14 vuurstenen artefacten opgeboord, die varië-

ren in lengte van 3 tot 47 mm. Bij deze artefacten 

zijn geen typen die bruikbaar zijn voor een date-

ring. Het oppervlak van deze artefacten is niet 

verweerd of gepatineerd, waardoor een datering 

in het Neolithicum (of later) waarschijnlijk is. De 

relatief grote verticale verspreiding van de vond-

sten over een diepte van 100 cm is intrigerend. 

Het is mogelijk dat de vondsten uit grondsporen 

komen, maar dat die niet herkend zijn. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat het niet eenvoudig 

is om grondsporen door middel van boringen in 

het grind te herkennen. Een tweede hypothese is 

dat het colluvium gedurende het Neolithicum is 
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afgezet en dat het tussentijds door de neolithi-

sche mens is gebruikt, waarbij op verschillende 

niveaus in het colluvium materiële resten zijn 

achtergelaten. Een derde hypothese is dat de 

vondsten van elders met het colluvium zijn aan-

gevoerd. Welke van deze hypothesen de meest 

waarschijnlijke is, kan alleen door gravend on-

derzoek worden beantwoord. Op grond van de 

boring in raai A-zuid kan worden geconcludeerd 

dat de genese van het colluvium en de hellingaf-

zettingen in relatie tot het landgebruik in het 

Neolithicum aan de zuidrand van De Kaap on-

duidelijk is. 

Over een traject van 760 m (tussen de boringen 

22 en 92) is het oorspronkelijke bodemprofiel tot 

in de E- of Bt- en sporadisch in de C-horizont 

verstoord; deze zone ligt tussen 121,2 en 122,6 m 

+NAP. Naar het westen, in de richting van de ran-

den van De Kaap, neemt de gaafheid van het 

bodemprofiel af. Uit raai E, G en H blijkt dat de 

E-horizont nergens bewaard is gebleven en de 

Bt-horizont slechts in een beperkt aantal borin-

gen, waarbij de dikte van deze horizont vaak be-

perkt is (afb. 18, 20 en 30). Vaak ontbreekt het 

afdekkende lösspakket en dagzomen de grind-

rijke Maasafzettingen. Naar de randen van het 

plateau toe is het oorspronkelijke oppervlak in 

de loop van de tijd verlaagd, waarbij vooral 

laagsgewijze (sheet) erosie en geul(rill)erosie een 

rol hebben gespeeld. De hellingsteiltekaart (afb. 

8) geeft een goed beeld van de voor erosie ge-

voelige gebieden: met name in de gele zones 

(hellingsteilte 2 tot 8 %) op deze kaart aan de 

rand van het plateau kan het oorspronkelijke 

oppervlak zijn verdwenen. In enkele boringen 

zijn afwijkende bodemprofielen aangetroffen 

die kunnen worden geïnterpreteerd als sporen, 

zoals in boring 47 en 58 van raai A-zuid, boring 

537 in raai E en in de boringen 800, 801, 802, 804 

en 805 van raai KK. In deze sporen, met uitzon-

dering van boring 537, zijn archeologische indi-

catoren als houtskool, gebroken natuursteen, 

aardewerk en/of vuursteen aangetroffen. Deze 

sporen zijn aangetroffen op perceel 140G. Ook 

op het westelijker gelegen perceel 039G is in raai 

H een grondspoor opgeboord. Behalve sporen 

met artefacten zijn in raai A in 19 boringen vond-

sten in een ongestoorde bodemhorizont aange-

troffen. De vondsten komen voornamelijk uit de 

E-horizont en Bt-horizont en sporadisch ook uit 

de C-horizont. In vijf van deze boringen komen 

verschillende artefactcategorieën samen in situ 

voor; deze associaties zijn vrijwel uitsluitend op 

perceel 140G gevonden. Het voorkomen van 

sporen en artefacten in situ is geassocieerd met 

dat gedeelte (perceel 140G) van raai A, waar de 

bodem het beste geconserveerd is (tabel 50). De 

aard van de sporen en de vondsten in onge-

stoorde bodemhorizonten laten zich op grond 

van uitsluitend boringen niet eenvoudig duiden. 

Het kan gaan om antropogene sporen, zoals kui-

len en greppels; natuurlijke sporen die het ge-

volg zijn van biotische processen (bijvoorbeeld 

boomvallen, graafgangen van dieren) of bioti-

sche processen (bijvoorbeeld depressies en geu-

len in de ondergrond) waarin artefacten zijn te-

rechtgekomen. Ook is het mogelijk dat vondsten 

die nu aan bodemhorizonten zijn toegewezen in 

werkelijkheid uit sporen komen, maar dat die 

niet in de boor zijn herkend. De juiste aard van 

de sporen die door de grondboringen en weer-

standsmeting zijn gedetecteerd, kunnen alleen 

door gravend onderzoek worden bepaald. De 

ouderdom van de sporen en vondsten in de ho-

locene bodemhorizonten kan nog niet nader 

worden bepaald: het handgevormde aardewerk 

is onmiskenbaar prehistorisch. Bij (vuur)stenen 

artefacten zijn met uitzondering van enkele bijl-

fragmenten geen diagnostische typen voorhan-

den. Vermoedelijk is het merendeel van neolithi-

sche ouderdom; de artefacten die uit de 

C-horizont afkomstig zijn, kunnen een hogere 

ouderdom hebben.

Uit de boringen blijkt dat een groot gedeelte van 

de artefacten uit een verstoorde context komt 

(tabel 51). Artefacten van vuur- en natuursteen 

komen zowel in een gestoorde als ongestoorde 

context voor. Dit geldt niet voor handgevormd 

prehistorisch aardewerk of gebakken leem, dat 

is niet in de verstoorde context van de bouw-

voor of het colluvium aangetroffen. Vermoede-

lijk zijn de conserveringsomstandigheden in 

deze context ongeschikt voor deze materialen 

om te overleven. De afwisseling in vochtigheid, 

de vries- en dooicycli, alsook de bodembewer-

king, spelen vermoedelijk een belangrijke rol bij 
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Tabel 51:  Voorkomen van artefacten in een verstoorde en ongestoorde context in  
boorraai A

boring no. afstand m. perceel aantal artefacten % ex situ % in situ

1-21 1-150 raai A-zuid 85 92,9-67,1 7,1-32,9

22-45 160-390 raai A-zuid 33 54,5 45,5

46-80 400-740 140G 46 58,7 41,3

81-97 750-910 9G 38 86,8 13,2

¹⁶⁷  In deze berekening zijn de vondsten 

(n=55) uit de grondsporen op perceel 

140G niet meegerekend; doen we dat 

wel, dan stijgt het aandeel vondsten in 

situ naar 75% en het aandeel ex situ daalt 

naar 25%.

¹⁶⁸  Deeben 1998/1999.

¹⁶⁹  De karakteristieken van de samenstelling 

van de assemblage van de verschillende 

percelen zijn weergegeven in de bijlagen 

1 en 2.

de desintegratie van aardewerk en gebakken 

leem.

De verhouding in het voorkomen van artefacten 

in een gestoorde of ongestoorde context vari-

eert tussen de verschillende delen van raai A. 

Het aandeel in de eerste 150 vanaf de zuidkant 

van De Kaap is sterk afhankelijk van de interpre-

tatie van de bodemopbouw (zie boven); wan-

neer het colluvium tot de verstoorde context 

wordt gerekend, dan bedraagt het aandeel 

92,9%. Wanneer er sprake is van een colluvium 

dat ten tijde van het gebruik in het Neolithicum 

werd afgezet, dan is er sprake van een geringere 

verstoring en ligt 32,9% van de artefacten in situ. 

In het traject tussen 160 en 740 m ligt 40 tot 50% 

van de artefacten in een ongestoorde context.167 

In het noorden (perceel 009G) zijn er nog maar 

weinig vondsten in situ opgeboord, het aantal 

opgeboorde artefacten is gering. Het merendeel 

is in de oost-west verlopende geul aangetroffen 

(afb. 17). 

Op grond van de vergelijking tussen de tabellen 

met de gegevens over conservering van de bo-

dem met die van het aantal artefacten in situ 

geeft aan dat in de zone waar de bodem het 

beste bewaard is, ook de meeste artefacten in 

situ zijn aangetroffen. Ook komen daar de mees-

te grondsporen voor.

De vondsten die in de ongestoorde lössbodem 

zijn gevonden, zijn over het algemeen klein van 

formaat, veelal kleiner dan 11 mm. In de bouw-

voor en het colluvium komen naast deze kleine 

fractie ook grotere artefacten voor. Dat alleen de 

kleinere vondsten in de ongestoorde bodem be-

waard zijn gebleven is vermoedelijk een indicatie 

dat het oorspronkelijke (neolithische) loopvlak in 

de bouwvoor is opgenomen. De kleinere arte-

facten liggen onder het oorspronkelijke loopvlak 

en zijn daar door depositionele processen als 

trampling, maar ook door postdepositionele bio-

tische processen als bioturbatie en verschijnse-

len van abiotische processen als droogtescheu-

ren, terechtgekomen.168 

Aantasting van het neolithische loopvlak door 

bodembewerking en erosie komt niet alleen tot 

uiting door de vondsten in de bouwvoor, maar 

ook door de talrijke oppervlaktevondsten die in 

de loop van de tijd aan het oppervlak van deze 

percelen zijn verzameld. De veldverkenningen 

die in het zuid-noordelijke transect op de perce-

len 139G, 140G en 009G zijn uitgevoerd, hebben 

een beperkt aantal vondsten opgeleverd die vrij-

wel uitsluitend bestaan uit artefacten van vuur-

steen en natuursteen die groter zijn dan 10 

mm.169 Het zijn overwegend vuurstenen artefac-

ten, het aandeel varieert per perceel van 89 tot 

97%, die voornamelijk (84 tot 89%) zijn gemaakt 

van Rijckholt-vuursteen. Waar cortex op het 

type Rijckholt-vuursteen voorkomt, gaat het 

hoofdzakelijk om een ruwe cortex. De overige 

vuursteen (10-15%) is van een onbepaald type. 

Alleen op perceel 140G is een kernsteen van het 

‘exotische’ Rullen-vuursteen aangetroffen.

Op het merendeel van de artefacten ontbreekt 

cortex, het aandeel varieert per perceel van 70 

tot 73%. Als cortex voorkomt, dan is de bedek-

king beperkt: slechts 5 tot 12% bezit meer dan 

50% cortex. Het relatief hoge aandeel van 12% 

van artefacten met meer dan 50% cortex is be-

perkt tot perceel 009G. De vuursteenbewerking 

heeft geleid tot relatief grote artefacten op de 

percelen 140G en 009G, 29 tot 38% is langer dan 

50 mm. Artefacten van dit formaat zijn relatief 
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spaarzaam (18%) op perceel 139G.

Het aandeel (9-15%) en de diversiteit van de ge-

modificeerde artefacten is beperkt. In totaal zijn 

acht categorieën gemodificeerde artefacten aan-

wezig, met een maximum van vijf per perceel. 

De categorieën bijl, schrabber en geretoucheerd 

artefact komen op elk perceel voor. Andere cate-

gorieën, zoals boor, slijpsteen, pic, klopsteen en 

gekerfd artefact, zijn veelal beperkt tot één 

exemplaar. De gemodificeerde artefacten wor-

den gedomineerd (56-68%) door de niet-speci-

fiek gemodificeerde artefacten als geretoucheer-

de afslagen, klingen en dergelijke. Door het 

beperkte aantal categorieën en de dominantie 

van deze categorie is de diversiteit beperkt. 

Breuk komt voor bij minder dan de helft (37-

44%) van de gemodificeerde artefacten, ver-

branding komt zelden (2-6%) voor.

De ongemodificeerde artefacten bestaan op alle 

percelen uit vier of vijf categorieën met een do-

minantie van afslagen en klingen. Zo’n 20% van 

de afslagen is groter dan 50 mm en is te be-

schouwen als macrolithisch artefact. Een kling 

die langer is dan 80 mm komt alleen voor op 

perceel 139G. Opvallend is dat een groot aandeel 

(80 tot 90%) van de klingen is gebroken. Brede 

klingen (>25 mm), die vaak kenmerkend zijn 

voor klingproductie bij vuursteenmijnen zoals 

Rijckholt170, komen vooral (40% en 50% van de 

klingen) voor op perceel 009G en 140G en in 

mindere mate (29%) op perceel 139G. Klingker-

nen die bij deze klingproductie horen, zijn niet 

gevonden.

Bij de veldverkenning is slechts een gering aantal 

artefacten aangetroffen. De gemiddelde dicht-

heid per vak van 5 x 5 m varieert van 0,11 tot 1,67 

per vak. De dichtheid van de gemodificeerde ar-

tefacten is op alle percelen gering (0,02 tot 0,15 

per vak).Uitsluitend in de oostelijke transect van 

perceel 009G bedraagt de dichtheid 1,67 artefact 

per vak. De assemblage wordt gedomineerd 

door relatief veel (95%) ongemodificeerde arte-

facten, die vooral bestaan uit kernen, kernver-

nieuwingsstukken en veel, relatief grote afsla-

gen. Mogelijk is de samenstelling van de 

assemblage aan de oostkant van perceel 009G 

indicatief voor de bewerking van vuursteen. 

Concluderend kan over de oppervlaktevondsten 

worden gezegd dat er hoofdzakelijk Rijckholt-

vuursteen is gebruikt. Het voorkomen van ruwe 

cortex op de Rijckholt-vuursteen en het relatief 

grote aandeel grote artefacten vormen een aan-

wijzing dat er vooral gemijnde vuursteen is ge-

bruikt. Het gaat hierbij zowel om zwarte als grij-

ze vuursteen van het Rijckholt-type. Het 

beperkte voorkomen van en de geringe bedek-

king met cortex op de vuursteen vormen een 

aanwijzing dat de ruwe knollen niet op de on-

derzochte percelen zijn bewerkt. De gemodifi-

ceerde artefacten zijn maar in beperkte mate 

vorm gegeven. De samenstelling van de assem-

blage als geheel, en op de verschillende perce-

len, wijzen vooral op domestieke activiteiten en 

mogelijk gespecialiseerde vuursteenbewerking 

op perceel 009G. Indicaties voor of rituele activi-

teiten zijn niet aangetroffen.

Behalve de neolithische artefacten komen er op 

de onderzochte percelen ook artefacten uit het 

Midden-Paleolithicum voor. Het voorkomen is 

vooral gerelateerd aan die delen van de akkers 

waar het grind dagzoomt (afb. 47). Het is niet 

duidelijk of de middenpaleolithische bewoning 

op het grind van het Maasterras heeft plaatsge-

vonden of dat het grind een soort ‘desert pave-

ment’ is van vondsten die oorspronkelijk op één 

of meerdere niveaus in de löss voorkwamen, 

maar die door erosie op het grind zijn beland. 

Een opmerkelijke vondstcategorie zijn de ruim 

vierduizend onbewerkte stukken vuursteen die 

zijn verzameld bij de veldverkenning. De her-

komst van deze stukken vuursteen is niet hele-

maal duidelijk. Een mogelijke bron zijn de grind-

afzettingen die vooral aan de westkant van de 

onderzochte percelen dagzomen. Een andere 

mogelijkheid zou zijn dat ze door de mens zijn 

opgebracht als bemesting van de ondergrond, 

het zogenoemde mergelen. Vooral waar de on-

dergrond uit een grindarme holocene bodem 

bestaat, is het ‘mergelen’ een reële optie. De on-

bewerkte stukken zijn veelal beschadigd en 

soms uiteengevallen door de bewerking van de 

bodem met landbouwwerktuigen. De bodembe-

werking is vermoedelijk ook een belangrijk me-

chanisme achter het ontstaan van de kleine frag-

menten vuursteen die niet evident als artefact 

kunnen worden benoemd en die daarom zijn 

¹⁷⁰  Waterbolk 1994, maar ook in het mijnge-

bied van bijvoorbeeld Spiennes (Collet, 

Hazeur & Lech 2008).
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bestempeld als mogelijke artefacten. Een ge-

deelte van de mogelijke artefacten zal van pre-

historische en dan vooral van neolithische ou-

derdom zijn en zal daarmee het gevolg zijn van 

trampling door mens en dier, vuursteenbewer-

king en het gebruik en onderhoud van artefac-

ten. De verhouding in de bijdrage van prehistori-

sche en (sub)recente activiteiten aan het bestand 

mogelijke artefacten is moeilijk te bepalen. 

Doordat ruim 80% van deze mogelijke artefac-

ten uit de bouwvoor of het colluvium stamt, is 

de (sub)recente bodembewerking en het daar-

mee samenhangende tegen elkaar stoten en 

botsen van stenen een belangrijk proces bij het 

ontstaan van de mogelijke artefacten. Hierbij 

moet rekening worden gehouden met het feit 

dat ook een groot gedeelte van het prehistori-

sche oppervlak in de bouwvoor is opgenomen 

en dat de mogelijke artefacten in de bouwvoor 

ook van prehistorische ouderdom kunnen zijn. 

De ca. 240 mogelijke artefacten die in situ zijn 

aangetroffen zullen eerder verband houden met 

prehistorische activiteiten, al dient er rekening 

mee te worden gehouden dat mogelijke artefac-

ten ook post depositioneel (bijvoorbeeld door 

wormgangen) uit een verstoorde context naar 

een in situ context kunnen zijn verplaatst.

Een tweede moeilijk interpreteerbare vondstca-

tegorie wordt gevormd door de fragmenten ver-

brande vuursteen. Ze zijn zwaar verbrand en niet 

meer herkenbaar als artefact. Ook deze frag-

menten komen voor 91% uit een verstoorde 

context. Het moment van verbranding is onbe-

kend. Deze fragmenten zijn niet beschouwd als 

artefacten en hierdoor is het aandeel verbrande 

artefacten in boringen en bij de oppervlakte-

vondsten mogelijk te gering.

Tot slot kan nog worden geconcludeerd dat er 

geen samenhang is tussen het aantal vondsten 

dat aan het oppervlak is verzameld en het aantal 

dat ter plaatse of in de directe omgeving is op-

geboord.

8.1.2  Perceel 105G boorraai O en M

8.1.2.1  Fysisch-geografisch onderzoek

In 2009 zijn op perceel 105G, in het areaal dat is 

onderzocht door middel van weerstands- en ra-

daronderzoek 14 boringen gezet in de raaien O 

en M (afb. 69, 70 en 71). Deze boringen zijn uit-

gevoerd met een edelmanboor met een diame-

ter van 12 cm. 

Raai O ligt parallel aan de bosrand en heeft een 

noord-zuidelijke oriëntatie (boringen 500 t/m 

506). De raai loopt naar het zuiden af, in het be-

gin tussen de boringen 500 en 505 vrij geleidelijk 

en daarna relatief steil. Op een afstand van 25 m 

(boring 505 en 506) bedraagt het hoogteverschil 

ruim 1 m. In alle boringen ligt de bouwvoor op 

de E-horizont met daaronder een Bt- en C-hori-

zont. In boringen 501 t/m 505 is grind aangetrof-

fen (afb. 70). De diepte varieert tussen 2,0 en 

3,05 m beneden het maaiveld (tussen 123,37 en 

120,83 m +NAP). In boring 506 is grind afwezig, 

hoewel de boring tot een diepte van 4 m bene-

den het maaiveld reikte. Boven het grind is in de 

boringen 503 tot en met 505, op een diepte vari-

erend tussen 1,9 en 2,0 m beneden maaiveld 

(tussen 122,48 en 121,88 m +NAP), kalkrijke löss 

aangetroffen. In boring 506, op een diepte van 

2,05 m beneden maaiveld (120,55 m +NAP), is 

eveneens kalkrijke löss aangetroffen. Door de 

aanwezigheid van een nagenoeg intact bodem-

profiel is de gaafheid van het profiel goed te 

noemen.

Raai M is haaks op de bosrand geboord met een 

oost-westelijke oriëntatie (boringen 600 tot en 

met 606). Het opgeboorde materiaal is gezeefd 

over een maaswijdte van 2 mm. De raai loopt 

naar het westen af; over een afstand van 60 m 

bedraagt het hoogteverschil 1,79 m (afb. 71). De 

hellingshoek bedraagt over deze afstand 3,0%. 

De boringen 600 tot en met 602 zijn gestaakt op 

een diepte van maximaal 0,4 m beneden maai-

veld, vanwege de aanwezigheid van een on-

doordringbaar pakket vuursteen. In boring 603 is 

een pakket löss met een losse consistentie aan-

getroffen, waarin op een diepte van 2,4 m bene-
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Afb. 70  Profiel raai O-O’ met de bodemkundige interpretatie.

den maaiveld vuurstenen artefacten zijn gevon-

den. Vanaf 2 m beneden het maaiveld is de löss 

kalkrijk (122,86 m +NAP). Op een diepte van 2,6 

m beneden maaiveld bevat de löss veel grind. In 

boring 604 is een profiel aangetroffen zonder 

E-horizont, de Bt-horizont is nog wel aanwezig. 

De kalkrijke löss is hier aangetroffen op een 

diepte van 2,4 m beneden maaiveld (122,76 m 

+NAP). Direct daaronder bevat de löss veel 

grind. In boringen 605 en 606 rust de bouwvoor 

op een E-horizont met daaronder een intacte 

Bt- en C-horizont. 
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Tabel 52:  Verdeling van de onderscheiden vondstcategorieën over de bodemhorizonten  
en grondspoor

vuurstenen
artefacten

mogelijke
artefacten

verbrande
fragmenten
vuursteen

handgevormd
aardewerk

gebakken
leem natuursteen

gecremeerd
bot

bouwvoor 90 309 1 0 0 0 0

colluvium 25 68 2 0 0 1 0

E-horizont 1 1 0 0 0 1 0

Bt-horizont 0 1 0 0 0 0 0

C-horizont 0 0 0 0 0 0 0

grondspoor 194 427 0 0 0 1 0

Totaal 310 806 3 0 0 3 0

8.1.2.2 Geofysisch onderzoek

Weerstandsonderzoek

De strook gras tussen de boomgaard en het  

Savelsbos is onderzocht met behulp van de 

RM15.171 Voor de afbeeldingen wordt verwezen 

naar paragraaf 2.1.1.2. Uit de metingen blijkt dat 

zich hier tientallen anomalieën bevinden die zich 

laten meten als een hoge weerstand. Het zijn lo-

caties waarvan uit de metingen naar voren komt 

dat meerdere metingen naast elkaar een hogere 

weerstand hebben. Deze anomalieën zijn moge-

lijk te interpreteren als opgevulde mijnschachten.

Grondradaronderzoek

De strook gras tussen de boomgaard en het Sa-

velsbos is onderzocht door middel van grondra-

dar.172 Het aantal structuren dat is gemeten is 

echter aanzienlijk groter dan naar verwachting 

daadwerkelijk aan antropogene verstoringen 

aanwezig is. Omdat het onmogelijk is verder te 

differentiëren in de gemeten structuren, biedt 

het momenteel geen aanknopingspunten voor 

een toetsend gravend onderzoek. 

8.1.2.3   Archeologisch onderzoek van 
boorraai M

Het sediment uit de boringen van raai M (no. 600-

606) is laagsgewijs gezeefd. Dit leverde 1122 vond-

sten op (tabel 52). De artefacten zijn gemaakt van 

vuursteen (n=310) en overig natuursteen (n=3). 

Vondstcategorieën als aardewerk, gecremeerd bot 

en gebakken leem ontbreken. Verder zijn er nog 

427 mogelijke artefacten en 3 fragmenten ver-

brand vuursteen opgeboord (tabel 52).

Ongeveer 37% van de artefacten komt uit de 

verstoorde context van de bouwvoor en het col-

luvium, en 0,6% uit een ongestoorde bodemho-

rizont. Veruit de meeste artefacten (62,3%) ko-

men uit een grondspoor dat in boring 603 is 

gevonden. In die boring, met een diepte van 240 

cm, werden in totaal 656 vondsten gedaan, 

waarvan 622 in het grondspoor: ze bestaan uit 

195 artefacten en 427 mogelijke artefacten. 

In de boringen werden ook nog 10 onbewerkte 

knollen en stukken vuursteen gevonden, de 

lengtes variëren van 25 tot 65 mm, één exem-

plaar is kleiner dan 40 mm. De vondsten komen 

voornamelijk uit de bouwvoor (tabel 53), één 

knol komt uit het grondspoor van boring 603. 

Daarnaast werden er nog 111 kleinere (veel klei-

ner dan 20 mm) natuurlijke fragmenten vuur-

steen gevonden; deze komen voornamelijk uit 

de bouwvoor en het colluvium maar ook uit het 

grondspoor van boring 603.

¹⁷¹  Dit onderzoek is uitgevoerd door Archeo-

Pro. Deze paragraaf is een samenvatting 

van het ARCHEOPRO-rapport 984 (Or-

bons 2009).

¹⁷²  Het onderzoek is door GT Frontline uit-

gevoerd. Deze paragraaf is een samenvat-

ting van een GT-Frontline rapport (Van 

den Oever & Van der Roest 2011).
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Tabel 53:  Verdeling van de natuurlijke 
stukken vuursteen naar  
bodemhorizont

onbewerkte
knollen

natuurlijke
fragmenten

bouwvoor 9 48

colluvium 0 14

E-horizont 0 1

Bt-horizont 0 1

C-horizont 0 0

grondspoor 1 47

Totaal 10 111

Tabel 54:  Verdeling van het onderscheiden 
vuursteen naar grootteklassen

> 10 mm 6-10 mm 1-5 mm totaal

antropogeen 141 110 59 310

mogelijk 
antropogeen

70 203 533 806

verbrande 
fragmenten

0 3 0 3

Totaal 211 316 592 1119

Tabel 55:  Typologische samenstelling van de artefacten uit de boringen 601, 602, 604, 
605 en 606 in vergelijking met boring 603

overige 
boringen

boring 
603

aantal % aantal % aantal %

geretoucheerd artefact geretoucheerde kling 0 1 1

geretoucheerde afslag 2 2 4

Totaal 2 3 5

brok 2 2,1 6 2,8 8 2,6

vernieuwingsstuk 4 4,2 6 2,8 10 3,2

afslag 78 81,3 185 87,3 263 85,4

kling 12 12,5 13 6,1 25 8,1

potlid 0 0,0 2 0,9 2 0,6

Totaal 96 100,0 212 100,0 308 100,0

Totaal 98 215 313

Het merendeel van het gevonden vuursteenma-

teriaal (tabel 54) is klein van formaat; 81,1% is 

kleiner dan 11 mm. Van de vondsten die langer 

zijn (18,9%) bestaat ca. 67% uit artefacten. 

De artefacten bestaan uit 5 gemodificeerde en 

311 ongemodificeerde artefacten (tabel 55). De 

gemodificeerde artefacten bestaan uit 4 gere-

toucheerde afslagen en 1 geretoucheerde kling. 

Tabel 55 laat zien dat er een grote overeenkomst 

is in de typologische samenstelling tussen boring 

603 en de overige boringen in raai M. In boring 

603 bevinden zich meer afslagen en minder klin-

gen dan in de andere boringen.

De lengte van de artefacten uit boring 603 vari-

eert van 3 tot 68 mm met een gemiddelde lengte 

van 14,5 en een standaarddeviatie van 13,1 mm. 

De modale (55,8%) lengteklasse is 1-10 mm (afb. 

72). In de overige boringen van raai M ligt de va-
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riatiebreedte van de lengte tussen 3 tot 59 mm 

en dat is nagenoeg dezelfde als die van de arte-

facten in boring 603. De artefacten zijn echter 

wat meer uniform verdeeld over de verschillen-

de lengteklassen en dat komt tot uiting in een 

grotere gemiddelde lengte (17,8 mm) en de klei-

nere standaarddeviatie (11,1 mm). 

In de boringen 600, 601 en 602 zijn relatief veel 

artefacten gevonden: het gaat om respectievelijk 

32, 14 en 45 artefacten (afb. 73). Met uitzondering 

van 2 geretoucheerde afslagen in boring 600 zijn de 

overige 89 artefacten ongemodificeerd. Het gaat 

hierbij vooral om klingen en afslagen. Ca. 28 tot 

42% van de vondsten uit de boringen is kleiner dan 

11 mm. Het aandeel met een lengte tussen de 30 

en 50 mm is beperkt tot 13 artefacten. Deze gro-

tere artefacten zijn uitsluitend afslagen en kern-

vernieuwingsstukken. De 10 klingen zijn allemaal 

gebroken, hiervan zijn er 9 smaller dan 25 mm. 

Door het grote aantal vuurstenen artefacten en de 

aanwezigheid van grotere exemplaren in de onder-

grond kon er in de boorgaten niet dieper worden 

geboord dan de bouwvoor of het colluvium.
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Afb. 74  Lengte van de artefacten uit boring 603 naar vondstcontext.

Afb. 75  Verdeling van het aantal gemodificeerde en ongemodificeerde artefacten uit boring 603 naar diepte beneden maaiveld.

De boringen 604 en 606 ten oosten van 603 be-

vatten respectievelijk maar 8 en 2 artefacten. Het 

zijn allemaal ongemodificeerde artefacten uit de 

bouwvoor; alleen de E-horizont van boring 606 

herbergde 1 gebroken kling en 1 fragment kwarts. 

In boring 603 werd onder een bouwvoor met 

een dikte van 30 cm een grondspoor aange-

boord. Het spoor manifesteerde zich als een 

pakket löss, met een losse consistentie en met 

(vuur)stenen artefacten tot op een diepte van 

2,4 m beneden maaiveld. De opgeboorde löss 

werd per laag van 20 tot 30 cm verzameld en ge-

zeefd. Dit leverde 215 artefacten op die bestaan 

¹⁷³  Het gaat hierbij om een geretoucheerde 

afslag, 17 afslagen en 2 klingen.
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Tabel 56:  Gemodificeerde en ongemodificeerde artefacten naar type vuursteen in boring 
603

Rijckholt onbepaald  niet determineerbaar

geretoucheerd artefact 2 0 1

Rijckholt onbepaald  niet determineerbaar

brok 1 0 4

vernieuwingsstuk 6 0 0

afslag 101 29 55

kling 5 1 7

potlid 1 0 1

Totaal 114 30 67

Totaal 116 30 68

Tabel 57:  Aard van cortex naar categorie artefact in boring 603

geen vers ruw verweerd rolsteen

geretoucheerd artefact 2 0 1 0 0

brok 1 0 2 2 0

vernieuwingsstuk 5 0 0 0 1

afslag 162 0 10 4 9

kling 13 0 0 0 0

potlid 2 0 0 0 0

Totaal 183 0 12 6 10

Totaal 185 0 13 6 10

uit een brok kwarts en 214 vuurstenen artefacten 

(tabel 55). Hiervan komen 20 artefacten uit de 

bouwvoor.173 Naast de 215 artefacten zijn 427 

mogelijke artefacten en 7 fragmenten verbrande 

vuursteen verzameld. De artefacten zijn niet in 

gelijke mate verdeeld over het traject van ca. 240 

cm, er komen duidelijke concentraties voor tus-

sen 100 en 130 cm (n=60) en 150-175 cm (n=46) 

beneden maaiveld (afb. 75). 

Bij de gemodificeerde artefacten zijn 2 relatief 

grote geretoucheerde afslagen aanwezig, 1 af-

slag van 67 x 45 x 10 mm in de bouwvoor en 1 

van 64 x 45 x 23 mm op een diepte van 150-175 

cm beneden maaiveld. De derde is een gebroken 

geretoucheerde kling van 25 x 17 x 5 mm op een 

diepte van 50 tot 75 cm (afb. 74 en 75).

De meeste artefacten uit boring 603 zijn vervaar-

digd van Rijckholt-vuursteen, van 30 artefacten 

kon dat niet worden bepaald. Het type vuur-

steen kan van 68 artefacten niet worden gede-

termineerd door patinering van het oppervlak 

(n=61) (tabel 59) of verbranding (n=7).
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Tabel 58:  Percentage cortexbedekking naar categorie artefact in boring 603

1-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100%

geretoucheerd artefact 1 0 0 0 0

brok 4 0 0 0 0

vernieuwingsstuk 1 0 0 0 0

afslag 14 2 2 1 2

kling 0 0 0 0 0

Totaal 19 2 2 1 2

Totaal 20 2 2 1 4

Afb. 76  Verdeling van de breedte van klingen uit boring 603.
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De cortex op de artefacten varieert van ruwe 

cortex tot een gladde vuursteenpatina; artefac-

ten met een aanhangende verse cortex ontbre-

ken. Het voorkomen van cortex is beperkt tot ca. 

14% van de artefacten. Bij 75,9% van die artefac-

ten bedraagt de bedekking met de oorspronke-

lijke buitenkant van de vuursteen minder dan 

51% (tabel 58). Slechts 2 van de 10 artefacten die 

langer zijn dan 50 mm bezit cortex.

In totaal 8 artefacten uit boring 603 zijn ver-

brand. Het gaat om 1 brok vuursteen, 5 afslagen 

en 2 potlids; 6 van de 8 verbrande artefacten ko-

men uit de zone tussen 100 en 175 cm beneden 

maaiveld.

Alle 13 klingen die afkomstig zijn uit boring 603 

zijn gebroken, waarbij mediale fragmenten (n=5) 

overheersen. De klingen zijn relatief smal, 10 van 

de 13 klingen zijn smaller dan 15 mm, exemplaren 

die breder zijn dan 25 mm ontbreken (afb. 76).

Patinering komt op 37,4% van de vuurstenen ar-

tefacten voor, witte patina overheerst, gevolgd 
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Tabel 59:  Voorkomen van patina op de diverse categorieën artefacten in boring 603

geen wit blauwwit blauw grijs

geretoucheerd artefact 2 0 1 0 0

brok 2 1 1 1 0

kernvernieuwingsstuk 4 1 1 0 0

afslag 119 50 9 4 3

kling 5 5 2 0 1

potlid 2 0 0 0 0

Totaal 132 57 13 5 4

Totaal 134 57 14 5 4
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Afb. 77  Verdeling van de artefacten en mogelijke vuurstenen artefacten uit boring 603 in cm beneden maaiveld.

door blauwwitte (tabel 59). Het voorkomen van 

patina is willekeurig verdeeld over de onder-

scheiden lagen in de boring.

In boring 603 zijn ook 436 mogelijke vuurstenen 

artefacten aangetroffen, het merendeel (66,3%) 

hiervan is kleiner dan 6 mm. Zoals bij de ‘zekere’ 

vuurstenen artefacten zit er een duidelijke piek 

bij de mogelijke artefacten tussen 100 en 120 cm 

beneden maaiveld. Met uitzondering van de 

bouwvoor (10-30 cm), 150-175, 200-230 en 230-

240 cm, zijn de mogelijke artefacten in de meer-

derheid. Er is een sterke correlatie (r = 0,91) in 

het voorkomen van vuurstenen artefacten en 

mogelijke artefacten (afb. 77).
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8.1.2.4 Conclusie en discussie

Uit het booronderzoek, dat is uitgevoerd in de 

zone die mogelijk heeft behoord tot het mijnge-

bied, is gebleken dat de erosie hier beperkt is. 

Over het algemeen rust de bouwvoor op een E-

horizont (afb. 70 en 71). Dicht bij de bosrand kon 

over een afstand minimaal 20 m (boringen 600 

tot en met 602) niet dieper worden geboord dan 

de bouwvoor en het colluvium, vanwege een 

dicht pakket vuursteen in de ondergrond. Hier-

door kon de bodemopbouw onder het pakket 

vuursteen niet worden vastgesteld. Vermoede-

lijk bevat het vuursteen in (de onderkant van) de 

bouwvoor nog veel informatie over de activitei-

ten die ter plekke zijn uitgevoerd. 

In boring 603 is een pakket löss aangetroffen 

met een losse consistentie en een groot aantal 

(215) artefacten en 436 mogelijke artefacten ver-

spreid over een diepte van ca. 240 cm. Dit is een 

zeer groot aantal, vooral als men beseft dat deze 

met een boor met een doorsnede van 12 cm om-

hoog zijn gehaald. Het is lastig om de aard van 

het spoor op grond van uitsluitend een boring te 

duiden, maar het is mogelijk dat het hier om een 

mijnschacht gaat. In de omgeving zijn in het ver-

leden meerdere schachten aangetroffen (afb. 2). 

Het geofysische onderzoek dat ter plaatse is uit-

gevoerd heeft hiervoor ook aanwijzingen opge-

leverd (zie paragraaf 8.1.2.2).

Als het bij het spoor in boring 603 inderdaad gaat 

om een prehistorisch antropogeen spoor, dan is 

het waarschijnlijk dat de mogelijke artefacten zijn 

ontstaan bij de bewerking van vuursteen en de 

deponering van de vuurstenen artefacten in het 

spoor, waardoor de randen van de artefacten 

splinterden. Een opmerkelijk verschijnsel is het 

relatief grote aandeel gepatineerde artefacten in 

kleurvariaties van blauw tot wit. Mogelijk is de 

löss ter plaatse langere tijd kalkrijk geweest, 

waardoor de artefacten zijn gepatineerd. Dit kan 

het gevolg zijn van de aanzienlijke hoeveelheid 

kalkbrokken in de vulling van het spoor.

De inhoud van de boring in raai M is vrij uniform: 

indicatoren als gecremeerd bot, gebakken leem 

en aardewerk ontbreken en (vuur)stenen arte-

facten overheersen. Er is een grote typologische 

overeenkomst tussen de artefacten uit boring 

603 en de artefacten uit de andere boringen in 

raai M. In alle boringen is het aandeel gemodifi-

ceerde artefacten relatief gering (1,6 tot 2%). In 

de boring gaat het om niet-specifiek gemodifi-

ceerde artefacten, zoals geretoucheerde afsla-

gen en klingen. 

Het aantal artefacten in de boringen (604-606) 

ten oosten van boring 603 is gering, daar komen 

geen concentraties vondsten voor in de bouw-

voor en ontbreken ze in de ongestoorde bodem.

8.1.3  Perceel 024G, boorraai J en L

8.1.3.1  Fysisch-geografisch onderzoek 

De zuidoostelijke punt van perceel 024G is on-

derzocht door middel van grondradaronderzoek 

(zie paragraaf 8.1.3.2). Ter hoogte van het uitge-

voerde grondradaronderzoek zijn 5 boringen ge-

zet. Deze boringen zijn uitgevoerd met een edel-

manboor met een diameter van 12 cm. Het 

opgeboorde materiaal is bemonsterd en gezeefd.

Het reliëf loopt in raai J loopt in zuidwestelijke 

richting af. Het hoogteverschil (tussen de borin-

gen 523 en 524) bedraagt 0,54 m over 22,5 m 

(afb. 78). De hellingshoek bedraagt 2,4 %. In bo-

ring 523 is boven de Bt-horizont een 0,9 m dik 

pakket colluvium aangetroffen. Op een diepte 

van 2,6 m beneden maaiveld gaat de kalkloze 

löss over in kalkrijke löss (122,72 m +NAP). Op 

2,9 m beneden maaiveld is een 10 cm dikke laag 

met grind in de kalkrijke löss aangetroffen. Op 

3,5 m gaat de löss over in sterk zandige löss met 

veel grind (121,82 m +NAP). Vermoedelijk betreft 

het hier de bovenkant van het Maasgrind. In bo-

ring 524 is een vergelijkbaar profiel aangetrof-

fen, echter de Bt-horizont is hier niet afgedekt 

door een pakket colluvium. 

Het hoogteverschil in boorraai L (boringen 526 

en 527) bedraagt 0,7 m over 40 m. (afb. 79). De 

hellingshoek bedraagt hier 1,75%. In beide bo-

ringen is een bodemprofiel aangetroffen waar-

van de E-horizont is verdwenen. In boring 527 is 

geboord tot in het Maasgrind, dat op een diepte 

van 3,2 m beneden maaiveld (122,11 m +NAP) 
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Afb. 79  Profiel raai L-L’ met de bodemkundige interpretatie.
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Afb. 80  Locatie van de boorpunten in raai B en transecten.
Oppervlakte kartering 2008
Oppervlakte kartering 2009 Boorraai

werd aangetroffen. De grens naar kalkrijke löss 

ligt op een diepte van 2,0 m beneden maaiveld 

(123,31 m +NAP). 

In boring 525 is een bodemprofiel aangetroffen 

dat vergelijkbaar is met de boringen in raai L. De 

diepte van de kalkrijke löss ligt hier op 2,3 m be-

neden maaiveld (123,26 m +NAP).

Uit het booronderzoek, dat is uitgevoerd ter hoog-

te van de zone die mogelijk heeft behoord tot het 

mijngebied, blijkt dat de erosie van de bodem ge-

ring is. In de boringen zijn geen aanwijzingen ge-

vonden van grondsporen, zoals mijnschachten of 

concentraties van (vuur)steen artefacten.

8.1.3.2  Geofysisch onderzoek

Weerstandsonderzoek

Van het grasveld tussen de boomgaard en het 

Savelsbos is een driehoek van ca. 20 bij 20 m ge-

meten met behulp van de RM-15.174 Voor de af-

beeldingen wordt verwezen naar paragraaf 

2.1.1.2. Uit de metingen blijkt dat zich hier tien-

tallen anomalieën bevinden die zich laten meten 

als een hoge weerstand. Het zijn locaties waar-

van uit de metingen naar voren komt dat meer-

dere metingen naast elkaar een hogere weer-

stand hebben. Deze anomalieën zijn mogelijk te 

interpreteren als dichtgeworpen mijnschachten. 

De hoge weerstand aan de rand van het Savels-

bos is waarschijnlijk te verklaren als een gevolg 

van uitdroging door de bomen.

Grondradaronderzoek

Het grasland tussen de boomgaard en het Savels-

bos is onderzocht door middel van grondradar.175 

Het aantal structuren dat is gemeten is aanzienlijk 

en biedt momenteel geen aanknopingspunten 

voor een toetsend gravend onderzoek.

¹⁷⁴  Dit onderzoek is uitgevoerd door Archeo-

Pro. Deze paragraaf is een samenvatting 

van het ARCHEOPRO-rapport 984 (Or-

bons 2009).

¹⁷⁵  Het onderzoek is door GT Frontline uit-

gevoerd. Deze paragraaf is een samenvat-

ting van een GT-Frontline rapport (Van 

den Oever & Van der Roest 2011).
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8.1.4 Perceel 017G, boorraai B

Op perceel 017G (afb. 34 en 80) zijn in oktober 

2008 in drie transecten met een breedte van 10 m 

de vondsten die aan de oppervlakte liggen ver-

zameld. Ook is een raai boringen gezet om de 

opbouw van de ondergrond te karteren en is de 

opgeboorde löss gezeefd op het voorkomen van 

vondsten. 

8.1.4.1 Fysisch-geografisch onderzoek

Op perceel 017G zijn in 2008 in een noord-zuide-

lijk georiënteerde raai 24 boringen gezet (raai B) 

op een onderlinge afstand van 10 m. De borin-

gen zijn gezet in het middelpunt van een vak in 

de oostelijke transect waar een oppervlaktekar-

tering heeft plaatsgevonden (afb. 80). Het laag-

ste punt (134,01 m +NAP) ligt in het zuiden, het 

hoogste punt (136,88 m +NAP) ligt ter hoogte 

van boring 134 (afb. 81). Over een afstand van 

170 m, tussen boringen 100 en 134, bedraagt het 

hoogteverschil 2,87 m de hellingshoek 1,7 %. De 

helling is tamelijk geleidelijk.

Uit de boringen blijkt dat de dikte van de uit-

spoelingshorizont (E-horizont) zeer wisselend is. 

In een aantal boringen op het hoogste punt van 

de akker is geen E-horizont meer aangetroffen 

(boringen 136 en 138). Hier ligt de bouwvoor di-

rect op de briklaag. Vermoedelijk heeft hier ero-

sie plaatsgevonden. Het geërodeerde materiaal 

is onder aan de helling geaccumuleerd. In boring 

100 is een pakket van 1 m löss met een losse pak-

king aangetroffen, dat als colluvium is geïnter-

preteerd. De gemeten kalkrijkheid van dit pakket 

is eveneens een aanwijzing dat het colluvium be-

treft. In boring 102 bedraagt de dikte van dit pak-

ket colluvium nog maar 0,5 m. De dikste E-hori-

zont (0,9 m) is halverwege de helling, ter hoogte 

van boring 122, aangetroffen. Hieronder is geen 

briklaag herkend. Vier boringen zijn doorgezet 

tot in de kalrijke löss. Deze is aangetroffen op 

een diepte variërend tussen 2,5 en 3 m onder het 

maaiveld (tussen 131,01 en 134,24 m +NAP). De 

overgang naar de kalkrijke löss is scherp en ab-

rupt. Tevens lijkt de kalkrijke löss lithologisch te 

verschillen van de bovenliggende niet-kalkrijke 

löss die iets zandiger (of grofsiltiger) is.

In boring 130 is onder de bouwvoor een pakket 

lichtbruingrijze löss met gebakken leem, houts-

kool, kwartsgemagerd aardewerk en vuursteen 

aangetroffen. De onderkant van dit pakket be-

vond zich op 0,5 m beneden maaiveld. Het pak-

ket is geïnterpreteerd als een grondspoor. 

8.1.4.2 Archeologisch onderzoek

Oppervlaktekartering

Het akkerperceel 017G is in oktober 2008 aan 

een oppervlaktekartering onderworpen. Er zijn 

drie transecten met een breedte van 10 m en een 

lengte van respectievelijk 235, 225 en 220 m on-

derzocht. De transecten zijn noord-zuidelijk ge-

oriënteerd met een tussenruimte van 70 m. De 

eerste transect ligt 30 m uit de zuidwesthoek van 

het perceel (afb. 80). Het perceel lag braak en 

was uitgeregend, waardoor de vondstzichtbaar-

heid goed was. In totaal zijn 267 vakken met een 

gezamenlijk oppervlak van 6800 m2 verkend. De 

verkenning leverde 210 vuurstenen artefacten, 

73 natuurstenen artefacten, 195 fragmenten ver-

brande vuursteen en 1931 onbewerkte stukken 

vuursteen op.176 De onbewerkte stukken heb-

ben een blokvormige tot langwerpige, maar 

vooral onregelmatige vorm (afb. 83).177 Een ge-

meenschappelijk kenmerk van deze stukken is 

dat ze geen sporen van menselijke bewerking 

vertonen. De gemiddelde dikte van de fragmen-

ten varieert van 14 tot 64 mm met een gemid-

delde 27,6 mm (σ = 11 mm).178 

De 283 artefacten van vuur- en natuursteen ver-

tonen een verschil in lengte (Afb. 84). De vuur-

stenen artefacten zijn aanzienlijk kleiner dan de 

natuurstenen. De gemiddelde lengte van de 

vuurstenen artefacten bedraagt 22,3 mm 

(σ.=.19,7 mm) en van de natuurstenen 50 mm (σ 

= 22,6 mm). Het vuursteen bestaat voor 33,4% 

uit artefacten die kleiner zijn dan 21 mm, bij na-

tuursteen is dat percentage slechts 1,4%. De 

meest voorkomende lengte bij natuursteen ligt 

tussen 41 en 50 mm. De verbrande fragmenten 

vuursteen (n=195) behoren tot de kleinste vond-

sten, de gemiddelde lengte bedraagt 22,3 mm  

¹⁷⁶  De onbewerkte stukken vuursteen zijn 

maar voor 103 vakken geteld, als een 

steekproef om inzicht te krijgen in het 

voorkomen.

¹⁷⁷  Een steekproef van 33 stukken vuursteen 

groter dan 40 mm is onderzocht.

¹⁷⁸  De gemiddelde lengte en breedte van de 

stukken vuursteen bedraagt 61,9 mm (σ = 

21,4 mm) en 38,5 mm (σ = 13,6 mm).
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Afb. 82  Profiel van raai B-B’ met bodemkundige interpretatie.
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(σ = 11,6 mm). Ruim 58% is kleiner dan 21 mm 

(afb. 83). De verbrande fragmenten bestaan uit-

sluitend uit brokken en potlids; het is onduidelijk 

of het artefacten zijn (geweest). 

De assemblage artefacten van perceel 017G be-

staat uit 41 gemodificeerde artefacten (tabel 60) 

en 433 ongemodificeerde artefacten (tabel 62). 

Bij de gemodificeerde artefacten zijn acht cate-

gorieën artefacten aanwezig: steil geretoucheer-

de kling, boor, steker, schrabber, bijl, geretou-

cheerd artefact, gekerfd artefact, klopsteen en 

polijststeen. De verschillende typen geretou-

cheerde artefacten overheersen met een domi-

nantie van geretoucheerde afslagen met 17 

exemplaren. Een vijftal hiervan bestaat uit rela-

tief grote afslagen waarvan de lengte varieert 

tussen de 52 en 73 mm en de breedte van 42 tot 

62 mm (afb. 85). Een van de getoucheerde afsla-

gen vertoont aan het proximale uiteinde bescha-

digingen die lijken op klopsporen; mogelijk is dit 

artefact eerst nog onderdeel geweest van klop-

steen. 
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Tabel 60:  Typologische samenstelling van de gemodificeerde artefacten aangetroffen bij 
de veldverkenning van akker 017G

aantal %

steil geretoucheerde kling 1 2,4

boor boor op afslag 2 4,9

steker aa-steker 1 2,4

schrabber enkelvoudige korte schrabber 2 4,9

bijl voorbewerkte bijl 2

snede van bijl 1

middenstuk en snede van bijl 1

bijlafslag 1

Totaal 5 12,2

geretoucheerd artefact geretoucheerde afslag 17

geretoucheerde kling 3

geretoucheerd kernvernieuwingsstuk 1

geretoucheerde brok 1

Totaal 22 53,7

gekerfd artefact gekerfde kling 1 2,4

klopsteen 2 4,9

slijpsteen 5 12,2

Totaal 41 100,0
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<< Afb. 86  1: snede en middenstuk van een gepolijste bijl, 

2: gepolijste bijl, secundair gebruikt als klopsteen,  

3: gebroken voorbewerkte bijl (schaal 1:1).

1

3

2

4
3cm0

Afb. 87 1: schrabber, 2: steil geretoucheerde kling, 3: geretoucheerde kling, 4: gebroken kling (schaal 1:1).
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Afb. 88 1-2: kernen (schaal 1:1).
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Afb. 89 1-3: kernen (schaal 1:1).
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Tabel 61:  Typologische samenstelling van de ongemodificeerde artefacten naar  
overige natuursteensoorten

kwarts kwartsiet kwartsitische zandsteen onbep. natuursteen

klopsteen 0 1 0 0

slijpsteen 0 4 1 0

brok 11 45 7 4

Totaal 11 50 8 4

Tabel 62:  Typologische samenstelling van de ongemodificeerde artefacten

aantal %

brok brok 65 26,9

plaatvormig 3 0,7

kern klingkern 1

klingkern met 1 slagvlak 1

klingkern met 2 tegenoverliggende slagvlakken 1

afslagkern met 1 slagvlak 4

afslagkern met meerdere slagvlakken 2

kern onbepaald 1

totaal 10 4,1

vernieuwingsstuk kernvernieuwingsstuk 9 3,7

afslag 119 49,2

kling 34 14,0

stekerafslag 2 0,8

Totaal 242 100,0

De andere gemodificeerde artefacten, zoals 

boor, steker, schrabber en klopsteen, zijn met 1 

of 2 exemplaren aanwezig. Een uitzondering 

hierop vormen 5 bijlen en 5 slijpstenen. De bijlen 

bestaan uit een complete, voorbewerkte bijl van 

83 x 45 x 15 mm en een middenstuk en snede 

van een voorbewerkte bijl (afb. 86 nr. 3). Beide 

zijn vervaardigd van respectievelijk een zwarte 

en een grijze Rijckholt-vuursteen. Daarnaast zijn 

er 2 fragmenten van gepolijste bijlen met een 

ovale doorsnede. Eén fragment is een snede en 

een gedeelte van het middenstuk van een bijl 

van Valkenburg-vuursteen (afb. 86, nr. 1), het 

tweede is een top en middenstuk van grijze 

Rijckholt-vuursteen; dit fragment meet 92 x 56 x 

26 mm en is secundair aan beide uiteinden ge-

bruikt als klopsteen (afb. 86, nr. 2). De bijlen ver-

tonen talrijke roestsporen die het gevolg zijn van 
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Afb. 90  Verhouding tussen lengte en breedte van afslagen naar vuursteentype.

de bodembewerking met bijvoorbeeld een me-

talen ploeg of eg. Het vijfde fragment is een ge-

polijste bijlafslag van lichtgrijze Belgische vuur-

steen (tabel 64).

Als slijpstenen zijn stukken kwartsiet (n=4) en 

kwartsitische zandsteen (n=1) (tabel 61) gebruikt. 

Het merendeel is min of meer vierkant van vorm 

met afmetingen tussen 56 en 28 mm en 46 tot 19 

mm en dikten tussen 14 en 25 mm. Het gaat hier 

om fragmenten van grotere slijpstenen. Twee 

van deze fragmenten zijn rood verbrand. Een 

vijfde exemplaar is aanzienlijk groter, dit meet 

113 x 87 x 38 mm. Als klopsteen zijn gebruikt een 

langwerpig fragment kwartsiet van 97 x 57 x 32 

mm en een blokvormig stuk Rijckholt-vuursteen 

met een afmeting van 46 x 46 x 25 mm. 

De 2 schrabbers bestaan uit een relatief klein 

exemplaar van 28 x 20 x 10 mm en een meer ro-

buuste schrabber van zwarte Rijckholt-vuur-

steen met afmetingen van 48 x 46 x 18 mm (afb. 

87, nr. 1). 

Bij de gemodificeerde artefacten zijn ook een 

smal, aan één zijde steil geretoucheerde kling 

van 9 x 4 x 2 mm (afb. 87, nr. 2) en een geretou-

cheerde, relatief dikke kling van Wommersom-

kwartsiet van 41 x 19 x 9 mm aanwezig (afb. 87, 

nr. 3).

De ongemodificeerde artefacten omvatten zes 

categorieën (tabel 62) waarbij de afslagen de 

overhand hebben met 119 exemplaren (ruim 

49,2%). De gemiddelde afmetingen van de af-

slagen bedragen: lengte 29,2 mm (σ = 18,4 mm), 

breedte 26,5 mm (σ = 14,4 mm) en dikte 7,4 mm 

(σ = 5,5 mm). De hoge waarden van de stan-

daarddeviaties laten zien dat er grote variaties in 

de afmetingen zijn (afb. 84).179 De lengte vari-

eert tussen 6 en 96 mm, de breedte van 8 tot 72 

mm en de dikte van 1 tot 29 mm. De meest 

voorkomende lengte ligt tussen 16 en 20 mm 

(22,4%). In totaal 11 afslagen zijn tussen de 50 en 

80 mm en 4 zijn er langer dan 80 mm (afb. 84). 

Bij ca. 40% van de complete afslagen is de 

breedte van de afslag groter dan of gelijk aan de 

lengte: ze hebben dus een kort brede tot vier-

kante vorm. De lengte van deze afslagen is altijd 

geringer dan 50 mm. Van de 12 afslagen boven 

de 50 mm is de lengte altijd groter dan de breed-

te. Een vergelijking tussen vuursteentype en de 

grootte van de afslagen laat zien dat de langere 

(>50 mm) vrijwel uitsluitend geslagen zijn van 

Rijckholt-vuursteen (afb. 85). Uitzondering is 

een afslag van een onbepaald vuursteentype van 

93 x 62 x 15 mm.

¹⁷⁹  De complete afslagen zijn gemiddeld wat 

langer (32,3 mm σ = 20,6), breder (28,4 

mm σ = 15,4) en dikker 7,9 mm (σ = 5,7).
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Tabel 63:  Verdeling van klingen naar type 
fragment met gemiddelde 
breedte en standaarddeviatie

aantal gem. breedte mm

compleet 5 19 7,9

proximaal 4 22,3 7,0

proximaal en mediaal 7 16,7 8,0

mediaal 8 17,8 11,1

mediaal en distaal 4 22,8 12,3

distaal 6 20 7,7

Totaal 29 19,3 8,8
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Afb. 91  Verhouding tussen lengte en breedte van complete en gebroken klingen.

Er zijn 34 klingen verzameld, waarvan 29 gebro-

ken. De 5 complete klingen zijn, met uitzonde-

ring van een kling van 79 x 33 x 13 mm, alle klei-

ner dan 40 mm en smaller dan 20 mm (afb. 90). 

Opvallend is het hoge percentage breuk: ruim 

85% van de klingen is gebroken (afb. 90). On-

danks de breuk komen er nog 3 klingen voor die 

groter zijn dan 50 mm, klingen die langer zijn 

dan 80 mm ontbreken. Alle typen breuken, met 

uitzondering van breuken in de lengterichting, 

komen voor, met een nadruk op de proximale en 

mediale delen van de klingen. De breedte van de 

klingen varieert van 7 tot 40 mm met een ge-

middelde van 19,3 mm en een standaardafwij-

king van 8,8 mm (tabel 63).

De hoge waarden voor de afwijkingen rond de 

gemiddelde breedte van de verschillende typen 

gebroken klingen (tabel 63) wordt veroorzaakt 

doordat de breedte van de klingen bestaat uit 

twee groepen (afb. 96). De ene groep bestaat uit 

klingen met een breedte tot 20 mm, deze groep 

omvat 22 exemplaren, de andere bestaat uit 11 

klingen met breedten tussen 26 en 40 mm. Als 

voor beide groepen de gemiddelde breedte en 

spreiding apart worden berekend, wordt de 

spreiding rond het gemiddelde beduidend gerin-

ger, met een gemiddelde breedte voor de eerste 

groep van 14, 5 mm (σ = 4,2 mm) en voor de 

tweede groep van 30,3 mm (σ = 4,7 mm).

Het aantal kernvernieuwingsstukken bedraagt 9; 

het zijn relatief grote exemplaren die variëren in 

lengte van 31 tot 70 mm. De kernvernieuwings-

stukken zijn massieve artefacten; 6 exemplaren 

zijn groter dan 50 mm. Één heeft de vorm van 

een tablet en meet 67 x 76 x 18 mm. De gemid-

delde lengte bedraagt 53,9 mm (σ = 13,1 mm), de 

breedte varieert van 28 tot 76 mm met een ge-

middelde van 44, 4 mm (σ = 17, 3 mm). De dikte 

bedraagt gemiddeld 14,4 mm (σ = 3,4 mm). De 

kernvernieuwingsstukken zijn van Rijckholt-

vuursteen geslagen, één exemplaar van Valken-

burg-vuursteen (tabel 64). Hoewel de kernver-

nieuwingsstukken relatief groot zijn, is er op 

slechts één exemplaar cortex aanwezig (tabel 65).
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Afb. 93  Verhouding tussen lengte en breedte van kling- en afslagkernen.
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De brokken (n=67) bestaan hoofdzakelijk uit 

steensoorten als kwartsiet, kwarts en kwartsiti-

sche zandsteen, waarbij kwartsiet duidelijk in de 

meerderheid is (tabel 62). Deze brokken van na-

tuursteen zijn altijd gebroken of verbrand: beide 

kenmerken zijn gebruikt om deze brokken van 

de andere, niet-gebruikte natuurstenen te on-

derscheiden.

De kernen bestaan uit 1 onbepaalde kern, 3 

klingkernen en 6 afslagkernen, waarbij de lengte 

varieert van 28 tot 75 mm en de breedte van 23 

tot 73 mm (afb. 93). Voor alle kernen is Rijckholt-

vuursteen gebruikt. De afslagkernen met meer-

dere slagvlakken zijn de grootste, met een lengte 

van 74 en 75 mm (bijvoorbeeld afb. 88 nr. 1), ge-

volgd door de afslagkernen met één slagvlak. 

Eén afslagkern is gemaakt op een oudere, 
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Tabel 64:  Gemodificeerde en ongemodificeerde artefacten naar onderscheiden 
vuursteentype

lichtgrijs Wommersom

Rijckholt Valkenburg Belgische kwartsiet onbepaald ondetermineerbaar

steil geretoucheerde kling 1 0 0 0 0 0

boor 2 0 0 0 0 0

steker 1 0 0 0 0 0

schrabber 2 0 0 0 0 0

bijl(fragment) 3 1 1 0 0 0

geretoucheerd artefact 18 0 1 1 2 0

gekerfd artefact 1 0 0 0 0 0

klopsteen 1 0 0 0 0 0

totaal 29 1 2 1 2 0

brok 0 0 0 0 0 1

kern 9 0 0 0 1 0

vernieuwingsstuk 8 1 0 0 0 0

afslag 99 0 0 0 8 12

kling 30 0 0 0 2 2

stekerafslag 2 0 0 0 0 0

Totaal 148 1 0 0 11 15

Totaal 177 2 2 1 13 15

blauwwitte gepatineerde afslag: het gaat hier 

dus om het hergebruik of de secundaire recycling 

van een ouder artefact en het kan daarom wor-

den beschouwd als zogenoemd ‘leengoed’.180 

Een gebroken klingkern (afb. 89 nr. 1) van grijze 

Rijckholt-vuursteen behoort tot de kernen waar-

van de bovengenoemde, relatief brede klingen 

zijn afgeslagen: op de kern zijn twee klingnega-

tieven zichtbaar met een breedte van 28 mm. 

Slechts één kant van de kern is gebruikt om klin-

gen te produceren, beide zijkanten zijn bewerkt 

om de kern vorm te geven voor de productie van 

de lange en brede klingen. Vermeldenswaardig is 

nog een kleine piramidevormige kern van 30 x 23 

x 17 mm (afb. 89 nr. 2).

Het type vuursteen kan van een gedeelte (7,1%) 

van de artefacten niet meer worden bepaald, 

door verbranding (n=10) of patinering (n=5). Van 

de artefacten waarvan dat wel kon, bestaat het 

grootste gedeelte uit Rijckholt-vuursteen; het 

gaat daarbij om 177 artefacten. Deze vuursteen 

komt voor bij alle categorieën gemodificeerde 

en ongemodificeerde vuurstenen artefacten (ta-

bel 64). Het merendeel (107) van de artefacten 

van Rijckholt-vuursteen heeft geen cortex, en als 

die wel voorkomt, dan is het overwegend 

(82,8%) ruwe cortex. Op de artefacten komt ver-

weerde cortex twee keer en rolsteenpatina drie 

keer voor. Artefacten met een patina die is ge-

vormd voordat het artefact werd afgeslagen, ko-

men zeven keer voor (tabel 66). Met een toe-

name van de lengte van het artefact neemt de 

kans op de aanwezigheid van cortex toe (afb. 94) 

en dan gaat het vooral om vuursteen met een 

ruwe cortex. Verweerde cortex of rolsteenpatina ¹⁸⁰ Amick 2007.
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Tabel 65:  Cortexbedekking op gemodificeerde en ongemodificeerde vuurstenen 
artefacten

1-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100%

steil geretoucheerde kling 0 0 0 0 0

boor 0 0 0 0 0

steker 0 0 0 0 0

schrabber 2 0 0 0 0

bijl(fragment) 0 1 0 0 0

overig geretoucheerd artefact 4 2 3 1 1

gekerfd artefact 0 0 0 0 0

klopsteen 1 0 0 0 0

totaal 7 3 3 1 1

brok 0 0 0 0 1

kern 2 1 1 2 0

vernieuwingsstuk 6 1 0 0 0

afslag 24 7 2 4 1

kling 7 2 1 1 1

stekerafslag 2 0 0 0 0

Totaal 41 11 4 7 3

Totaal 48 14 7 8 4

komt bij artefacten langer dan 51 mm niet voor. 

Het artefact met verse cortex in de klasse van 

71-80 mm is een brok van 80 x 53 x 26 mm dat 

volledig uit verse cortex bestaat.

Op 12 artefacten komt een bedekking met cortex 

van 75% of meer voor (tabel 65): het zijn vooral 

ongemodificeerde artefacten als 5 afslagen, 2 

klingen en 2 kernen.

De andere vuursteen waarvan het type bepaald 

kon worden, is spaarzaam vertegenwoordigd. 

Het gaat om 2 artefacten van Valkenburg-vuur-

steen; een bijlsnede en een kernvernieuwings-

stuk, twee fragmenten lichtgrijze Belgische  

vuursteen (een bijlafslag en een geretoucheerde 

kling) en een geretoucheerde kling van  

Wommersom-kwartsiet. Opmerkelijk is dat deze 

typen vuursteen vrijwel uitsluitend bij de gemo-

dificeerde artefacten voorkomen (tabel 64).
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Tabel 66:  Verdeling artefacten naar aanwezigheid en toestand van de cortex

geen vers ruw verweerd rolsteen oude patina

steil geretoucheerde kling 1 0 0 0 0 0

boor 2 0 0 0 0 0

steker 1 0 0 0 0 0

schrabber 0 0 2 0 0 0

bijl(fragment) 4 0 1 0 0 0

gemodificeerd artefact op afslag 11 0 8 1 1 0

gekerfd artefact 1 0 0 0 0 0

klopsteen 0 0 1 0 0 0

Totaal 20 0 12 1 1 0

brok 0 1 0 0 0 0

kern 4 0 3 2 0 1

vernieuwingsstuk 2 0 5 1 0 1

afslag 81 0 31 0 2 5

kling 22 0 12 0 0 0

stekerafslag 0 0 2 0 0 0

Totaal 109 2 53 3 2 7

Totaal 129 2 65 4 3 7

geen vers ruw verweerd rolsteen

Afb. 94  Voorkomen van type cortex naar lengteklasse. 
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Tabel 67:  Verdeling artefacten naar 
compleet en gebroken

compleet gebroken

steil geretoucheerde kling 0 1

boor 2 0

steker 1 0

schrabber 2 0

bijl(fragment) 2 3

gemodificeerd artefact op afslag 13 9

gekerfd artefact 1 0

klopsteen 0 2

slijpsteen 2 3

Totaal 23 18

brok 9 59

kern 9 1

vernieuwingsstuk 7 2

afslag 73 46

kling 5 29

stekerafslag 2 0

Totaal 105 137

Totaal 128 155

Tabel 68:  Verdeling artefacten naar 
verbrand en onverbrand

onverbrand verbrand

steil geretoucheerde kling 1 0

boor 2 0

steker 1 0

schrabber 2 0

bijl(fragment) 5 0

geretoucheerd artefact 22 0

gekerfd artefact 1 0

klopsteen 2 0

slijpsteen 3 2

Totaal 39 2

brok 54 14

kern 10 0

vernieuwingsstuk 7 2

afslag 101 18

kling 32 2

stekerafslag 2 0

Totaal 206 36

Totaal 245 38

Ca. 44% van de gemodificeerde artefacten is ge-

broken. Het zijn vooral bijlen, geretoucheerde 

klingen, klopstenen en slijpstenen die relatief 

vaak zijn gebroken. Bij de ongemodificeerde ar-

tefacten bedraagt het percentage breuk 56,6%, 

het gaat dan vooral om brokken natuursteen en 

een opmerkelijk hoog aandeel klingen die al eer-

der zijn genoemd (tabel 67).

Slechts 2 slijpstenen van kwartsiet zijn verbrand 

(tabel 68) waardoor het percentage verbrande 

gemodificeerde artefacten slechts 4,9% be-

draagt. Iets hoger ligt het aandeel verbrande on-

gemodificeerde artefacten, met 10,7%. Hierbij 

moet worden aangetekend dat er ook nog 195 

fragmenten verbrande vuursteen zijn verzameld 

waarop geen sporen van menselijke bewerking 

(meer) zichtbaar zijn.
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Tabel 69: Voorkomen van patina op de vuurstenen artefacten

geen wit blauwwit blauw bruin

steil geretoucheerde kling 1 0 0 0 0

boor 2 0 0 0 0

steker 1 0 0 0 0

schrabber 2 0 0 0 0

bijl(fragment) 5 0 0 0 0

geretoucheerde artefacten 19 2 0 0 1

gekerfd artefact 0 0 0 1 0

klopsteen 0 1 0 0 0

Totaal 30 3 0 1 1

brok 1 0 0 0 0

kern 10 0 0 0 0

vernieuwingsstuk 9 0 0 0 0

afslag 112 2 5 0 0

kling 32 2 0 0 0

stekerafslag 2 0 0 0 0

Totaal 166 4 5 0 0

Totaal 196 7 5 1 1

Het oppervlak van 14 artefacten is na de produc-

tie gepatineerd; het gaat hierbij om een witte tot 

blauwwitte patina die veelvuldig op vuurstenen 

artefacten in lössbodems voorkomt (tabel 68). 

Een geretoucheerde afslag is bruin gepatineerd. 
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Tabel 71:  Gemiddelden van de verspreiding van de vondsten over de vakken per transect 
en over alle transecten

west-transect midden-transect oost-transect totaal

totaal aantal artefacten 0,79 1,36 0,98 1,04

gemodificeerde artefacten 0,13 0,20 0,12 0,15

ongemodificeerde artefacten 0,66 1,16 0,86 0,89

verbrande artefacten 0,06 0,18 0,18 0,14

verbrand fragment vuursteen 0,97 0,64 0,55 0,72

klingen en afslag > 50 mm 0,04 0,13 0,03 0,07

Tabel 70:  Verspreiding van het aantal vondsten over de vakken per transect en over alle 
transecten

west-transect midden-transect oost-transect totaal

vakken 90 88 94 272

oppervlakte m2 2250 2200 2350 6800

onbewerkte vuursteen - - -

totaal aantal artefacten 71 120 92 283

gemodificeerde artefacten 12 18 11 41

ongemodificeerde artefacten 59 102 81 242

verbrande artefacten 5 16 17 38

verbrand fragment vuursteen 87 56 52 195

klingen en afslag > 50 mm 4 11 3 18

De ruimtelijke spreiding 

De 283 artefacten liggen verspreid over 166 vak-

ken van 5 x 5 m en hiervan bevatten 106 vakken 

geen vondsten. Het aantal artefacten varieert 

van 1 tot 6 artefacten, slechts 10 vakken bevatten 

4 of meer artefacten (afb. 95). Het gemiddeld 

aantal artefacten per vak bedraagt 1,04. De ver-

spreiding over de drie transecten is vrij willekeu-

rig, de verschillen in het gemiddelde aantal per 

vak tussen de transecten is gering: het varieert 

van 1,36 artefact in de middelste transect tot 

0,79 in de westelijke transect (tabel 71).
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Afb. 95  Verspreiding van alle artefacten.
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Afb. 96  Verspreiding van de gemodificeerde artefacten.
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Afb. 97  Verspreiding van de verbrande fragmenten vuursteen.
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Tabel 72:  Vondsten naar bodemhorizont en vondstcategorie opgeboord in raai B

vuurstenen
artefacten

mogelijke
artefacten

verbrande 
fragmenten 
vuursteen aardewerk gebakken leem natuursteen bot totaal

bouwvoor 35 581 78 4 1 4 0 703

colluvium 4 45 3 0 0 0 0 52

E-horizont 6 102 7 0 2 1 1 119

Bt-horizont 1 21 1 0 0 0 0 23

C-horizont 0 1 0 0 0 0 0 1

spoor 0 11 0 1 0 0 0 12

Totaal 46 761 89 5 3 5 1 910

Tabel 73:  Verdeling van het onderscheiden 
vuursteen naar grootteklassen

> 10 mm 6-10 mm 1-5 mm totaal

antropogeen 5 13 28 46

mogelijk 
antropogeen

1 28 732 761

verbrande 
fragmenten

4 16 69 89

natuurlijk 22 48 356 426

De gemodificeerde artefacten liggen verspreid 

over 37 vakken; 33 vakken bevatten 1 exemplaar 

en 4 vakken 2 (afb. 96). De verspreiding komt 

grotendeels overeen met die van alle artefacten, 

ook hier bevat de middelste transect de meeste 

gemodificeerde artefacten (n=18) en de ooste-

lijke het geringste aantal (n=11). Een vergelijking 

per vak laat zien dat er geen samenhang is in het 

voorkomen van gemodificeerde en ongemodifi-

ceerde artefacten (correlatiecoëfficiënt = 0,02). 

De grootste spreiding vertonen de geretou-

cheerde afslagen. In de oostelijke transect liggen 

rond vak 128 2 klopstenen en 3 geretoucheerde 

artefacten bijeen. In de middelste transect be-

vinden zich tussen de vakken 220/270 en 

234/284 3 slijpstenen, 2 gebroken bijlen en een 

voorbewerkte bijl aangevuld met overige gere-

toucheerde artefacten. In de westelijke transect 

komen geen bijlen, klop- of slijpstenen voor, 

maar wel verspreid enkele boren, een schrabber, 

een steker en de steil geretoucheerde kling.

Veelvoorkomende vondsten op de akker zijn de 

verbrande fragmenten vuursteen. Ze liggen ver-

spreid over 124 vakken en komen in alle transec-

ten voor, maar vooral in het westelijke transect 

(n=87) (afb. 97). Daar bedraagt het gemiddelde 

aantal 0,97 fragment per vak, terwijl dat in de 

middelste en oostelijke transect respectievelijk 

0,64 en 0,55 fragment is (tabel 71). Een vergelij-

king tussen het aantal verbrande fragmenten 

vuursteen en verbrande artefacten per vak duidt 

niet op een samenhang: de correlatiecoëfficiënt 

bedraagt 0,03.

Boringen

Op perceel 017G zijn 24 boringen (afb. 80 en 81) 

gezet waarvan het opgeboorde sediment per 

stratigrafische eenheid of bodemhorizont is ge-

zeefd over een maaswijdte van 1 mm. In het re-

sidu werden vuursteen, natuurstenen, handge-

vormd aardewerk, houtskool en gecremeerd bot 

aangetroffen.

De 1322 stuks vuursteen uit de boringen kunnen 

worden verdeeld over vier categorieën: antropo-

gene, mogelijk antropogeen, natuurlijke en ver-

brande fragmenten (tabel 72). Van 94% van de 

opgeboorde vuursteen kan niet met zekerheid 

worden gezegd of ze een antropogene oor-

sprong hebben, omdat ze onvoldoende kenmer-

ken vertonen van menselijke bewerking. Tot 

deze groep vondsten behoren de 761 stuks mo-

gelijke antropogene vuursteen en de 89 ver-

brande fragmenten. Ongetwijfeld draagt de ge-

ringe grootte van de fragmenten hieraan bij: 

ruim 96% is kleiner dan 6 mm (tabel 73).
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Afb. 98  Voorkomen van verschillende vondstcategorieën in de boringen van raai B.
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Het overgrote deel van de vondsten (ruim 82%) 

komt uit de bouwvoor of het colluvium. De 

vondsten uit een ongestoorde context komen 

vrijwel uitsluitend uit de E-horizont. Het aantal 

vondsten in de Bt-horizont is spaarzaam, in de 

C-horizont ontbreken ze geheel (tabel 72). 

De 60 vondsten met een antropogene oor-

sprong bestaan uit 46 vuurstenen artefacten, 5 

fragmenten handgevormd aardewerk, 3 stuks 

gebakken leem, een stukje gecremeerd bot en 5 

fragmenten natuursteen. De vuurstenen artefac-

ten bestaan uit 44 afslagen en 2 geretoucheerde 

afslagen. Het gaat overwegend om kleine arte-

facten, ongeveer 50% is kleiner dan 6 mm. De 

geretoucheerde afslagen zijn 7 en 8 mm lang en 

beide gebroken. Eén fragment aardewerk komt 

uit een grondspoor, het fragment meet 11 x 8 x 6 

mm, is grijs van kleur en gemagerd met kwarts. 

De andere 4 stukjes uit de bouwvoor zijn ook 

alle grijs van kleur, 2 meten 8 x 7 x 2 mm. Het 

ene is met kwarts gemagerd, het andere ver-

toont aan de buitenkant de afdruk van een stuk-

je magering (mogelijk kwarts). Het derde en 

vierde stukje zijn groter van formaat, respectie-

velijk 15 x 10 x 10 mm en 18 x 18 x 9 mm: beide 

zijn met kwarts gemagerd. Het derde vertoont 

sporen van verwering. Ook de fragmenten ge-

bakken leem zijn klein van stuk, de afmetingen 

variëren van 11 tot 7 mm. Het kleinste fragment 

meet 7 x 6 x 5 mm. Bij het natuursteen is een 

slijpsteen van kwartsiet aanwezig met een afme-

ting van 19 x 18 x 15 mm.

De 60 artefacten zijn in 22 van de 24 boring aan-

getroffen; in het aantal vondsten is een duide-

lijke afname in noordelijke richting waarneem-

baar. De meeste vondsten zijn gevonden in de 

boringen 102 tot en met 110, waar het gaat om 

het relatief laaggelegen en vlakke deel van de 

akker (afb. 82 en 98). Hoewel in lager gelegen 

delen van het terrein colluvium voorkomt (zie 

ook boringen 100 en 102), geven de vondsten in 

de E- en Bt-horizont aan dat er ter plaatste ook 

vondsten in situ voorkomen (boring 104 tot 110) 

(afb. 98).

Op het nagenoeg hoogste deel van het perceel 

komt in de boringen 126 tot 130 vuursteen, bot, 

gebakken leem en handgevormd aardewerk 

voor. In boring 130 is onder de bouwvoor een 

pakket lichtbruingrijze löss met gebakken leem 

en houtskool aangetroffen. De onderkant van 

dit pakket bevond zich op 0,5 m beneden het 

maaiveld. Het pakket is geïnterpreteerd als de 

vulling van een spoor. De vulling is bemonsterd 

met behulp van een boor (doorsnede 12 cm) en 

bleek, naast gebakken leem en houtskool, ook 

met kwarts gemagerd te zijn en aardewerk te 

bevatten. Zekere vuurstenen artefacten werden 
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Afb. 99  Vondstcategorieën naar bodemhorizont in de boringen van raai B.
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niet aangetroffen in het spoor, wel 11 mogelijk 

artefacten. Het kleine fragment aardewerk zou 

mogelijk Michelsberg-aardewerk kunnen zijn.181 

De houtskool bleek van eik afkomstig.182 De 

houtskool is met behulp van de 14C-methode 

gedateerd op 2135 ca. 30 BP (GrA-43296), een 

datering die uitkomt in de Midden- en Late IJ-

zertijd.

De vuurstenen artefacten komen voor ruim 85% 

uit een verstoorde context: de bouwvoor of het 

colluvium. Uit de E-horizont stamt 13%, en uit de 

Bt-horizont 2% (tabel 70). In totaal 3 artefacten 

die in situ zijn gevonden meten tussen 1 en 5 mm 

en 4 tussen de 6 en 10 mm. Deze vondsten ko-

men uit de boringen 104, 106, 108, 110 (twee-

maal), 126 en 142 (afb. 98).

De vuursteen die niet met zekerheid als antro-

pogeen kon worden aangemerkt omvat 761 

stuks. Ze zijn in alle boringen aangetroffen. Het 

aantal per boring varieert van 8 stuks (boring 

112) tot 91 (boring 100). Deze kleine mogelijke 

artefacten, 95,7% is kleiner dan 6 mm, komen 

veelvuldig voor in de bouwvoor, maar ook in de 

ongestoorde bodemhorizonten (tabel 72).

Er is nauwelijks samenhang in het voorkomen 

van vuurstenen artefacten en het aantal moge-

lijke artefacten in de verschillende bodemhori-

zonten; de correlatiecoëfficiënt voor de bouw-

voor bedraagt 0,073, voor de E-horizont 0,33 en 

de Bt-horizont heeft zelfs een negatieve correla-

tie van 0,18.

De verbrande vuursteen bestaat uit 89 fragmen-

ten en deze komen uit 23 boringen; de aantallen 

variëren van 1 tot en met 11 exemplaren per bo-

ring (afb. 100).

De hypothese dat er een samenhang is tussen 

het voorkomen van de verbrande fragmenten uit 

de veldverkenning en de opgeboorde fragmen-

ten is getoetst. Hierbij werd verondersteld dat 

de kleine fragmenten verbrande vuursteen het 

gevolg zijn van het uiteenvallen van de brokken 

die aan het oppervlak zijn gevonden. De 89 op-

geboorde fragmenten verbrande vuursteen zijn 

verdeeld over 23 boringen en komen vooral voor 

in de bouwvoor (tabel 72 en afb. 100); het aantal 

varieert van 1 tot 11 exemplaren per boring. 

Wanneer de aantallen van verbrand vuursteen in 

de bouwvoor vergeleken worden met die uit de 

vakken van de veldverkenning waar is geboord, 

dan blijkt dat er geen relatie is tussen het voor-

komen in beide verzameleenheden; de correla-

tiecoëfficiënt bedraagt -0,16.

¹⁸¹ Determinatie F. Brounen.

¹⁸² Determinatie O. Brinkkemper.
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Afb. 100  Verbrande fragmenten vuursteen naar bodemhorizont uit de boringen van raai B.
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Datering

Aanwijzingen voor het mogelijke gebruik van het 

terrein in het Mesolithicum zijn een artefact van 

Wommersom-kwartsiet, een steil geretoucheer-

de kling en een piramidevormige kern met 

meerdere slagvlakken. Hierbij moet worden op-

gemerkt dat het gebruik van Wommersom-

kwartsiet niet is beperkt tot het Mesolithicum, 

het wordt ook nog in het Neolithicum ge-

bruikt.183 Deze vondsten zijn aan het oppervlak 

verzameld in de vakken 271, 367 en 289. Andere 

gemodificeerde artefacten, zoals de bijlen en 

fragmenten, wijzen op een gebruik van het ter-

rein in het Neolithicum; de kernen waarvan bre-

de klingen zijn geslagen alsook die klingen zelf 

zijn van dezelfde ouderdom.

De houtskool van eik dat in een grondspoor sa-

men met aardewerk en gebakken leem in een 

boring 130 werd aangetroffen, is 14C gedateerd 

op 2135 ± 30 BP (GrA-43296). Deze datering 

komt gekalibreerd, met een nauwkeurigheids-

marge van 95,4%, uit tussen 351 en 54 v.Chr. De 

datering wijst op het gebruik van het terrein in 

de Midden- en Late IJzertijd. 
¹⁸³  Van der Graaf 1990; Vermeersch 1976;  

Willems 1971.
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8.1.4.3  Conclusie en discussie

De grondboringen die in het oosten van het per-

ceel zijn gezet, laten relatief intacte bodem zien. 

De mate van bodemvorming verschilt echter 

over kleine afstanden. Mogelijk heeft dit niet zo 

zeer te maken met erosie, als wel met kleine on-

derlinge verschillen in de samenstelling van het 

sediment en de waterhuishouding. De constante 

diepte (ca. 2,5 m beneden maaiveld) van het 

voorkomen van kalkrijke löss is een aanwijzing 

dat er geen sprake is van grootschalige recente 

erosie. Aannemend dat de kalkgrens een gevolg 

is van een bodemvormend proces, dan zou die 

als gevolg van erosie op de geërodeerde delen 

aanmerkelijk minder diep moeten voorkomen 

dan op de plaatsen waar geen erosie heeft 

plaatsgevonden. Dit is op perceel 017G nauwe-

lijks het geval.

Het oppervlak van perceel 017G is verkend op 

vondsten door middel van een steekproef van 

drie transecten die samen 267 vakken van 5 x 5 

m of 6800 m2 beslaan. Hierbij werden In totaal 

zijn 283 stenen artefacten verzameld, waarvan 

een kwart deel (25,8%) bestaat uit andere na-

tuursteen dan vuursteen. Deze natuurstenen zijn 

gebruikt als klopsteen en slijpsteen, maar vooral 

in relatie tot vuur, bijvoorbeeld als kooksteen of 

voor bepleistering van haarden of ovens.

De gebruikte vuursteen is vooral van lokale her-

komst, alleen een drietal artefacten van licht-

grijze Belgische vuursteen en Wommersom-

kwartsiet zijn als exotisch te bestempelen. De 

aanwezigheid van een gering aantal artefacten 

met een gerolde cortex en rolsteenpatina wijst 

erop dat er ook vuursteen van het terras is ge-

bruikt. Het merendeel is echter Rijckholt-vuur-

steen met een ruwe cortex.

In de assemblage van gemodificeerde artefacten 

zijn negen categorieën aanwezig, met een even-

ness van 0,71.184 Bij de ongemodificeerde arte-

facten zijn zes categorieën aanwezig met een 

evenness van 0,71. Het relatief brede scala aan ge-

modificeerde artefacten met een geringe domi-

nantie van bepaalde typen vormt een aanwijzing 

dat er op dit terrein vooral domestieke activitei-

ten plaatsvonden, uitgevoerd met bijlen, schrab-

bers, boren, slijpstenen en verschillende niet-

  

specifiek gemodificeerde artefacten, zoals 

geretoucheerde klingen en afslagen. Ca. 44% 

van de achtergelaten gemodificeerde artefacten 

is gebroken.

Indicatoren voor vuursteenbewerking zijn de 

verschillende klopstenen. Ook zijn er kernen 

aanwezig voor het vervaardigen van kleinere af-

slagen en klingen: hiervoor werden grotere, 

maar ook relatief kleine knollen en oudere afsla-

gen gebruikt. Het merendeel van de kernen werd 

nauwelijks geprepareerd voordat er artefacten 

werden geproduceerd. Een uitzondering is een 

kern die werd gebruikt voor het afslaan van lan-

ge en brede klingen: waarschijnlijk gaat het om 

gemijnde vuursteen, waarbij relatief veel energie 

in de voorbewerking van de kern is gestoken al-

vorens tot het afslaan van de klingen over te 

gaan. Brede klingen (>26 mm) komen frequent 

voor op dit perceel en ze zijn veelvuldig gebro-

ken. Mogelijk wijst dit erop dat de klingen bij het 

afslaan zijn gebroken en daarom zijn klingen 

langer dan 80 mm niet gevonden. Kortom: de 12 

tot 22 cm lange klingen waarvoor gemijnde 

vuursteen werd gebruikt, ontbreken.185 Wel zijn 

er 14 grote (> 50 mm) afslagen aanwezig. Slechts 

22% van de afslagen en klingen >50 mm ver-

toont meer dan 50% cortex en op 44% ont-

breekt cortex volledig. Dit is een aanwijzing dat 

de artefacten niet afkomstig zijn van de buiten-

kant van de vuursteenknol. De primaire bewer-

king van de vuursteen waarbij het merendeel 

van de cortex van de vuursteen werd verwijderd, 

heeft elders plaatsgevonden.

Een opmerkelijk verschijnsel op perceel 017G is 

het voorkomen van relatief veel (n=195) ver-

brande fragmenten vuursteen. Het blijkt dat 

deze fragmenten de enige vondsten van vuur-

steen zijn waarop cortex van verse, aanhangen-

de kalk voorkomt. Ook komt een cortexbedek-

king van meer dan 75% veelvuldig voor op deze 

fragmenten. 

Het hoge percentage verbranding, samen met 

de verse cortex en het hoge percentage bedek-

king van cortex op de verbrande fragmenten 

vormt een aanwijzing dat de gebruikte vuur-

steen een andere herkomst heeft en dat deze 

voor een andere activiteit is gebruikt dan de 

overige vuurstenen en natuurstenen artefacten. 

¹⁸⁴  Zonder de steil geretoucheerde kling, die 

vermoedelijk van mesolithische ouder-

dom is, is sprake van een rijkheid van 8 

en een  

evenness van 0,71.

¹⁸⁵ Waterbolk 1994, 42.
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Binnen het perceel komen de verbrande frag-

menten vuursteen vooral voor in de westelijke 

helft. De verbrande vuursteen kan een gevolg 

zijn van een prehistorische rituele activiteit 

waarbij het verbranden van vuursteen een rol 

heeft gespeeld. Hierbij ondergaat bijvoorbeeld 

zwarte of grijze vuursteen een transformatie 

naar een witte, gecalcineerde vuursteen. Een 

transformatie die is te vergelijken met de crema-

tie van een menselijk lichaam.186 Een alterna-

tieve verklaring is dat de verbrande vuursteen 

het gevolg is van een recent of subrecent post-

depositioneel proces, waarbij verbrande vuur-

steen samen met de kalk uit de kalkovens op de 

akker is terechtgekomen, als bemesting of als 

residu uit de kalkovens. In het laatste geval zou-

den er meer verbrande dan onverbrande vuur-

stenen artefacten in een verstoorde context 

(bouwvoor en colluvium) mogen worden ver-

wacht dan in een in situ context. Deze hypothese 

is getoetst op grond van de vondsten uit de 

grondboringen (tabel 70) en daaruit blijkt dat er 

geen significant verschil is tussen het voorko-

men van verbrande vuursteen en onverbrande 

vuursteen in beide contexten.187 De hypothese 

dat het zou gaan om een (sub)recent postdepo-

sitioneel proces, kan worden verworpen. 

De onbewerkte stukken die op de akker in ruime 

mate voorhanden zijn, zijn vermoedelijk bij het 

zogenoemde ‘mergelen’ op de akker terechtge-

komen. Mergel en kalksteen werden gebruikt 

om de landbouwgrond te bemesten. Tussen 

mergel en kalk bevonden zich de brokken vuur-

steen. Als deze veronderstelling klopt, zijn de 

aanwezige brokken het resultaat van herhaalde-

lijk bemesten. De buitenkant van deze brokken 

vuursteen vertoont vaak beschadigingen aan de 

randen door versplintering. De versplintering 

kan zijn ontstaan bij de winning van de vuur-

steen, tijdens het vervoer van de brokken en/of 

door de bewerking van de akker met landbouw-

gereedschappen als ploeg, cultivator of eg. Het 

is waarschijnlijk dat een groot aantal van de mo-

gelijke artefacten het resultaat is van transport 

van brokken en knollen en de bodembewerking 

waarbij zowel de knollen, brokken maar ook tal-

rijke prehistorische vuurstenen artefacten, als 

bron hebben gediend.

De vondsten liggen relatief willekeurig verspreid 

over de akker en het aantal artefacten per vak is 

gering; er zijn geen duidelijke concentraties in de 

verspreiding waargenomen. In de transecten zijn 

geen gebieden aanwijsbaar voor het exclusief 

gebruik van specifieke artefacten. De samenstel-

ling van de artefacten duidt op een relatief grote 

diversiteit en de verspreiding duidt erop dat acti-

viteiten overal kunnen zijn uitgevoerd. 

De archeologische resten geven aan dat het ter-

rein in het Mesolithicum, het Neolithicum en in 

de IJzertijd is gebruikt. Het merendeel van de 

stenen artefacten kan vermoedelijk in het Neoli-

thicum worden gedateerd.

De grondboringen in de oostelijke raai laten een 

relatief goed geconserveerd bodemprofiel zien; 

in het merendeel van de boringen is de E-hori-

zont aangetroffen en in vrijwel alle boringen een 

Bt-horizont. Ook is er een grondspoor met 

houtskool uit de IJzertijd aangetroffen. Uit de 

boringen blijkt dat het merendeel van de stenen 

artefacten in de bouwvoor en in de E-horizont 

ligt. In de Bt-horizont is slechts één onmisken-

baar artefact aangetroffen. Dit in tegenstelling 

tot de mogelijke artefacten: daarvan werden er 

22 in de B- en C-horizont opgeboord. Deze zijn 

alle van geringe afmeting en waarschijnlijk heeft 

bioturbatie bijdragen aan de neerwaartse ver-

plaatsing van deze kleine fractie.

Op grond hiervan kan worden geconcludeerd 

dat het oorspronkelijke bewoningsniveau of 

loopvlak en de daarin gelegen grondsporen gro-

tendeels zijn aangetast en in de huidige bouw-

voor zijn opgenomen. De diepere grondsporen 

zullen nog zijn bewaard in de E-horizont en in de 

daaronder gelegen horizonten. Als het oor-

spronkelijke loopvlak inderdaad samenvalt met 

de huidige bouwvoor, kan het geringe aantal 

vondsten dat is verzameld in de drie raaien een 

reflectie zijn van een beperkt aantal, maar wel 

gevarieerde activiteiten, vooral als we beseffen 

dat het terrein ten minste in drie prehistorische 

perioden is gebruikt. 

Het voorkomen van vier scherven handgevormd 

aardewerk en een fragment gebakken leem in de 

bouwvoor wijst er vermoedelijk op dat grondspo-

ren of vondstniveaus in situ nog steeds worden 

aangeploegd, waardoor deze vondsten in de 

¹⁸⁶ Larsson 2006, 403.

¹⁸⁷  Een X²-toets van opgeboorde verbrande 

vuursteen en onverbrande vuurstenen 

artefacten uit verstoorde context (bouw-

voor en colluvium) en ongestoorde con-

text (E-, Bt- en C-horizont) (tabel 72) geeft 

een waarde van X² 1,19, df = 1 en p = 

0,275.



161

—

Afb. 101  Locatie van de verkende transecten.
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bouwvoor terechtkomen. Omdat het gebakken 

leem en het handgevormd prehistorische aarde-

werk weinig duurzaam zijn, kan worden aange-

nomen dat het aanploegen niet heel lang geleden 

is gebeurd. Waarschijnlijk zullen het gebakken 

leem en het aardewerk door antropogene (bo-

dembewerking) en abiotische (vorst, droogte en 

water) postdepositionele processen snel in de 

bouwvoor en aan het bodemoppervlak worden 

aangetast en uiteenvallen. Deze processen zijn er 

waarschijnlijk de oorzaak van dat er geen hand-

gevormd prehistorisch aardewerk of gebakken 

leem aan het oppervlak is aangetroffen.

8.1.5  Perceel 349G

8.1.5.1  Archeologisch onderzoek

Perceel 349G ligt aan de zuidoostkant van De 

Kaap bij het Eijsderbosch (afb. 101). Het opper-

vlak van het perceel is op 20 oktober 2009 door 

middel van vier transecten met een breedte van 

10 m onderzocht op het voorkomen van vond-

sten. De eerste, westelijke transect heeft een 

lengte van 110 m, de tweede, midden-westelijke 

transect een lengte van 160 m; transect midden-

oost is 220 m lang en de oostelijke 85 m. De on-

derlinge afstand van de transecten bedraagt 65 

m; een uitzondering zijn de twee oostelijke tran-

secten, deze liggen 55 m uiteen. Op deze manier 

zijn 234 vakken van 5 x 5 m of een oppervlak van 

5850 m2 verkend De vondstzichtbaarheid was 

matig, doordat tijdens de veldverkenning de ak-

ker is geploegd. Voorafgaand aan de verkenning 

was het perceel in gebruik voor de teelt van 

maïs. Het perceel loopt van noord naar zuid af. 

In het noorden ligt het maaiveld op ca. 131,6 m 

en in het zuiden op ca. 127,2 m +NAP. Over 220 m 

bedraagt de helling 2,0%. Op dit perceel heeft 

nog geen booronderzoek plaatsgevonden. 

De verzamelde vondsten bestaan uit 195 vuur-

stenen artefacten, 4 artefacten van kwartsiet en 

12 fragmenten verbrande vuursteen. Daarnaast 

zijn er nog 598 onbewerkte stukken vuursteen 

verzameld. Er zijn 53 van deze onbewerkte stuk-

ken met een lengte van 41 tot 127 mm nader on-
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Afb. 102  Verdeling van de lengte van de artefacten.

Afb. 103  Verhouding tussen lengte en breedte van geretoucheerde afslagen, klingen en kernvernieuwingsstukken.
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Geretoucheerde afslag Geretoucheerde kling Geret. kernvernieuwingsstuk 

derzocht. Het merendeel van deze stukken heeft 

de vorm van een blok of is langwerpig met een 

gemiddelde lengte van 66 mm (σ = 19 mm), een 

breedte van 46,5 mm (σ = 18 mm) en dikte van 

27 mm (σ = 11 mm).

De lengte van de vuurstenen artefacten (n=195) 

varieert van 12 tot 147 mm. De gemiddelde leng-

te van de artefacten bedraagt 42,9 mm (σ = 24), 

de breedte 34,1 mm (σ = 17) en de dikte 9,4 mm 

(σ = 7,7). De meeste vuurstenen artefacten be-

vinden zich in de klasse van 21-30 mm, vondsten 

die kleiner zijn dan 11 mm ontbreken. De lengte 
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Tabel 74:  Typologische samenstelling van de gemodificeerde artefacten aangetroffen  
bij de veldverkenning

aantal %

boor 1 4,3

schrabber enkelvoudige lange schrabber 1 4,3

steker ra-steker 1 4,3

bijl afslagbijl 1 4,3

snede van bijl 1 4,3

geretoucheerd artefact geretoucheerde afslag 7

geretoucheerde kling 2

geretoucheerd kernvernieuwingsstuk 1

Totaal 10 43,5

afgeknot artefact afgeknotte kling 1 4,3

afgeknot kernvernieuwingsstuk 1 4,3

spitskling spitskling 1 4,3

klopsteen 4 17,4

slijp- en polijststeen 1 4,3

Totaal 23 100,0

van het natuursteen (n=4) varieert van 24 tot 85 

mm (afb. 102).

De assemblage artefacten van perceel 349G be-

staat uit 23 gemodificeerde artefacten (tabel 74) 

en 176 ongemodificeerde (tabel 75). De gemodi-

ficeerde artefacten omvatten negen categorieën, 

waarbij de diverse geretoucheerde artefacten 

overheersen met een dominantie van het type 

geretoucheerde afslag. De lengte van de com-

plete geretoucheerde afslagen varieert van 20 

tot 53 mm (afb. 103). De geretoucheerde klingen 

bestaan uit een mediaal-proximaal fragment 

van 33 bij 16 bij 4 en een mediaal-distaal breuk-

stuk van 63 bij 27 bij 9 mm.

De andere categorieën gemodificeerde artefac-

ten zijn met 1 of 2 exemplaren aanwezig, zoals 

een afslagbijl van grijze Rijckholt-vuursteen met 

een afmeting van 115 x 61 x 24 mm (afb. 104). 

Deze bijl is gemaakt op een vernieuwingsafslag 

van het afbouwvlak van een lange klingkern. Ook 

is er een bijlsnede (15 x 50 x 14 mm) aanwezig die 

afkomstig is van een bijl van Valkenburg-vuur-

steen (tabel 77). De categorie klopstenen is met 4 

exemplaren vertegenwoordigd (tabel 74 en afb. 

105). Als klopsteen is een gebroken middenstuk 

van een gepolijste bijl van lichtgrijze Belgische 

vuursteen gebruikt, de klopsteen meet 65 x 64 x 

20 mm en weegt 85 gram. Een klingkern (64 x 47 

x 29 mm) is secundair gebruikt als klopsteen, de 

steen weegt 114 gram (afb. 105). Een derde klop-

steen van Rijckholt-vuursteen is gebroken en is 

waarschijnlijk ooit het proximale gedeelte van 

een voorbewerkte bijl geweest. Het fragment 
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1

Afb. 104  Afslagbijl (schaal 1:1).

Tabel 75:  Typologische samenstelling van 
de ongemodificeerde artefacten

aantal %

brok brok 2 1,1

plaatvormig 2 1,1

kern klingkern met 
1 slagvlak

1

afslagkern met 
2 slagvlakken

1

totaal 2 1,1

vernieuwings-
stuk

kernvernieuwingsstuk 21 11,9

afslag 104 59,1

kling 45 25,6

Totaal 176 100,0

weegt 87 gram. De vierde blokvormige klopsteen 

van Rijckholt-vuursteen weegt 84 gram.

Ook is er een transversaal fragment van een 

slijpsteen (34 x 44 x 20) uit kwartsiet aanwezig: 

de slijpsteen is oorspronkelijk langwerpig ge-

weest. Een opmerkelijk artefact vanwege de gro-

te afmetingen (94 x 34 x 25 mm) is een retou-

che-afslag (ra)-steker op een kernpreparatiestuk.

Ca. 34% van de gemodificeerde artefacten is ge-

broken (tabel 76). Verbrande gemodificeerde ar-

tefacten ontbreken (tabel 79).

De ongemodificeerde artefacten bestaan uit vijf 

categorieën waarbij afslagen de overhand heb-

ben met 104 exemplaren (59,1%) (tabel 75). De 

gemiddelde afmetingen van de afslagen bedra-

gen: lengte 34,7 mm (σ = 16,5 mm), breedte 32,9 

mm (σ = 16,6 mm) en dikte 7 mm (σ = 5,4 mm). 

De hoge waarden van de standaarddeviaties is 

een indicatie voor variaties in de dimensies.188 

¹⁸⁸  De complete afslagen zijn gemiddeld wat 

langer (39,2 mm σ = 18,2 mm),  

breder (37,5 mm σ = 17,9 mm) en  

dikker (8,5 mm σ = 6,2 mm).
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1

2

Afb. 105  Klopsteen van gepolijste bijl en klopsteen op een kernstuk (schaal 1:1).

De lengte varieert van 12 tot 90 mm, de breedte 

van 6 tot 93 mm en de dikte van 1 tot 47 mm. De 

meest voorkomende lengte ligt tussen 21 en 25 

mm (17,3%). In totaal 13 afslagen zijn tussen de 

50 en 80 mm en 3 zijn er langer dan 80 mm. Bij 

ca. 44% van de complete afslagen is de breedte 

van de afslag groter dan of gelijk aan de lengte, 

ze hebben dus een kort brede tot vierkante 

vorm. Een vergelijking tussen vuursteentype en 

de grootte laat zien dat de langere afslagen (>50 

mm), met uitzondering van 1 exemplaar, zijn ge-

slagen van Rijckholt-vuursteen.

Er zijn 45 klingen verzameld waarvan er 43 zijn 

gebroken (tabel 76). Ondanks de breuk zijn er 

nog 9 klingen langer dan 50 mm (afb. 109 en afb. 

110). Alle typen breuken zijn vertegenwoordigd 

met een duidelijke nadruk (79%) op de proxi-

male en mediale delen van de kling (tabel 78, 

afb. 107 en 108). De breedte van de klingen vari-

eert van 12 tot 42 mm met een gemiddelde van 

26,7 mm (σ = 7,8 mm), de modale breedte ligt in 

de klasse van 26-30 mm (afb. 111). Het percen-

tage breder dan 25 mm bedraagt ruim 55% 

(n=25). Een vijftal klingen vertoont de kenmer-

ken van een ingesnoerd slagvlakgedeelte, dat 

wijst op een zorgvuldige preparatie van de kern-

rand, en heeft matig ontwikkelde slagbulten 

waarop splinters nagenoeg ontbreken. Deze 

kenmerken komen relatief vaak voor bij een 

klingtechnologie die in de Bandkeramiek (LBK) 

gebruikelijk is (afb. 108 nr. 4).189 Over de lengte 

van deze LBK-klingen kan niets worden gezegd 

omdat het allemaal fragmenten zijn. De breedte 

varieert van 21 tot 30 mm.
¹⁸⁹  Brounen & Peeters 2000/2001; De Grooth 

1987.
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1

Afb. 106  Macrolithische kern (schaal 1:1).



167

—

Afb. 107  Gebroken klingen (schaal 1:1).
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Afb. 108  Klingen (schaal 1:1).
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Afb. 109  Verdeling van lengte en breedte van complete en gebroken klingen.

Afb. 110  Verdeling van de breedte van complete en gebroken klingen.
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Het aantal kernvernieuwingsstukken bedraagt 21 

en is daarmee getalsmatig de derde categorie 

ongemodificeerde artefacten. Het betreft over 

het algemeen forse artefacten (afb. 111) waarvan 

de lengte varieert van 23-110 mm (σ = 21,5). Met 

uitzondering van een exemplaar van gele vuur-

steen met witte insluitsels zijn alle kernvernieu-

wingsstukken vervaardigd van Rijckholt-vuur-

steen; van de exemplaren met cortex (n=6) is dat 

bij 5 stuks een ruwe cortex (tabel 80). De bedek-

king met cortex is beperkt, in alle gevallen min-

der dan 25% (tabel 81).
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Afb. 111  Verdeling van lengte en breedte van kernvernieuwingsstukken.

Tabel 76:  Verdeling van artefacten naar 
compleet en gebroken

compleet gebroken

boor 1 0

steker 1

schrabber 1 0

bijl(fragment) 1 1

geretoucheerd artefact 6 4

afgeknot artefact 2 0

spitskling 0 1

klopsteen 3 1

polijststeen 0 1

Totaal 15 8

brok 2 2

kern 2 0

vernieuwingsstuk 15 6

afslag 66 38

kling 2 43

Totaal 87 89

Totaal 102 97
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Er zijn slechts 2 kernen gevonden: de eerste is 

een grote klingkern (142 x 87 x 60 mm) met één 

slagvlak en één afbouwvlak. De zijkanten van de 

kern zijn niet geprepareerd. Op de kern is een 

klingnegatief met een breedte tussen 25 en 30 

mm aanwezig (afb. 106). De kern is gemaakt van 

grijze vuursteen en is op de achterkant nog ge-

deeltelijk bedekt met ruwe cortex. De tweede 

kern is een afslagkern van Rijckholt-vuursteen 

met twee slagvlakken die nog deels bedekt is 

met een ruwe cortex; deze kern meet 80 bij 50 

bij 30 mm.

Bij de brokken is een relatief grote (147 x 104 x 38 

mm) plaatvormige blok Valkenburg-vuursteen 

aanwezig, waarvan één zijde is bedekt met ruwe 

cortex; het blok vertoont geen sporen van be-

werking (tabel 77).

De vuursteen die is gebruikt om de artefacten te 

vervaardigen, bestaat vrijwel uitsluitend uit 

Rijckholt-vuursteen (tabel 77) en hierbij heeft de 

grijze variant met ca. 56% de overhand. De exo-

tische vuursteen is beperkt tot een fragment van 

een gepolijste bijl van lichtgrijze Belgische vuur-

steen die secundair als klopsteen is gebruikt.
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Tabel 77:  Gemodificeerde en ongemodificeerde artefacten naar onderscheiden  
vuursteentypen

Rijckholt Valkenburg Lichtgrijs Belgische Lixhe onbepaald ondetermineerbaar

boor 1 0 0 0 0 0

steker 1 0 0 0 0 0

schrabber 1 0 0 0 0 0

bijl(fragment) 1 1 0 0 0 0

geretoucheerd artefact 8 0 0 0 2 0

afgeknot artefact 2 0 0 0 0 0

spitskling 1 0 0 0 0 0

klopsteen 2 0 1 0 1 0

Totaal 17 1 1 0 3 0

brok 0 1 0 0 1 0

kern 2 0 0 0 0 0

vernieuwingsstuk 20 0 0 0 1 0

afslag 94 0 0 1 7 1

kling 43 0 0 0 1 1

Totaal 159 1 0 1 10 2

Totaal 176 2 1 1 13 2

Tabel 78 :  Verdeling van klingen naar type 
fragment

proximaal 9

proximaal en mediaal 11

mediaal 14

mediaal en distaal 6

distaal 2

breuk in lengterichting 1

Totaal 43
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Tabel 79:  Verdeling van artefacten naar 
onverbrand en verbrand

onverbrand verbrand

boor 1 0

steker 1 0

schrabber 2 0

bijl(fragment) 2 0

geretoucheerd artefact 10 0

afgeknot artefact 2 0

spitskling 1 0

klopsteen 3 0

polijststeen 1 0

Totaal 23 0

brok 2 2

kern 2 0

vernieuwingsstuk 21 0

afslag 100 4

kling 43 2

totaal 168 8

Totaal 191 8

Bijna een kwart (23,6%) van de vuurstenen arte-

facten bezit cortex. Cortex komt vaker voor op 

ongemodificeerde artefacten (24,9%) dan op ge-

modificeerde artefacten. (13,6%). In 85% van de 

voorkomens is de cortex ruw. De ruwe cortex 

komt in 35 van de 39 gevallen voor op Rijckholt-

vuursteen.

De hoeveelheid cortex op de artefacten is bij 

73,9% minder dan 26% van het dorsale opper-

vlak (tabel 81). De artefacten met 100% bedek-

king zijn beperkt tot twee afslagen.
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Tabel 80:  Verdeling artefacten naar aanwezigheid en toestand van de cortex

geen vers ruw verweerd rolsteen oude patina

boor 1 0 0 0 0 0

steker 1 0 0 0 0 0

schrabber 1 0 0 0 0 0

bijl(fragment) 2 0 0 0 0 0

geretoucheerd artefact 9 0 1 0 0 0

afgeknot artefact 1 0 1 0 0 0

spitskling 1 0 0 0 0 0

klopsteen 3 0 1 0 0 0

Totaal 19 0 3 0 0 0

brok 0 0 0 1 0 0

kern 0 0 2 0 0 0

vernieuwingsstuk 15 0 5 1 0 0

afslag 78 0 21 4 0 1

kling 37 0 8 0 0 0

Totaal 130 0 36 6 0 1

totaal 149 0 39 6 0 1
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Tabel 81:  Voorkomen van cortex (in klassen van 25%) op de verschillende categorieën 
artefacten

1-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100%

boor 0 0 0 0 0

steker 0 0 0 0 0

schrabber 0 0 0 0 0

bijl(fragment) 0 0 0 0 0

geretoucheerd artefact 0 0 0 1 0

afgeknot artefact 0 1 0 0 0

spitskling 0 0 0 0 0

klopsteen 1 0 0 0 0

Totaal 1 1 0 1 0

brok 1 0 0 0 0

kern 1 0 1 0 0

vernieuwingsstuk 6 0 0 0 0

afslag 17 4 1 2 2

kling 8 0 0 0 0

Totaal 33 4 2 2 2

Totaal 34 5 2 3 2
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Tabel 82: Aanwezigheid van patina op de artefacten 

geen wit blauwwit blauw

boor 1 0 0 0

steker 1 0 0 0

schrabber 1 0 0 0

bijl(fragment) 2 0 0 0

geretoucheerd artefact 10 0 0 0

afgeknot artefact 2 0 0 0

spitskling 1 0 0 0

klopsteen 4 0 0 0

Totaal 22 0 0 0

brok 1 0 0 0

kern 2 0 0 0

vernieuwingsstuk 21 0 0 0

afslag 104 0 0 0

kling 44 0 1 0

Totaal 172 0 1 0

Totaal 194 0 1 0

De patinering van de vuurstenen artefacten na 

het afslaan komt nauwelijks voor; het is beperkt 

tot een kling met een blauwwitte patina (tabel 

82).
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Afb. 112  Aantal vondsten per onderscheiden vak van 5 x 5 m.
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Ruimtelijke spreiding

Perceel 349G is verkend door middel van vier 

transecten die gezamenlijk een oppervlakte van 

5850 m2 beslaan. De transecten hebben een ver-

schillende lengte (tabel 83 en afb. 113). Van de 

234 vakken bevatten er 96 vondsten, de meeste 

(78%) hiervan slechts 1 of 2 exemplaren (afb. 112 

en 113). Twee vakken bevatten 7 en 10 vondsten. 

Deze vakken liggen allemaal aan de zuidkant van 

de midden-oostelijke transect (afb. 113).

Het totale aantal vondsten (tabel 83) en de 

dichtheid van vondsten (tabel 84) zijn gering in 

de westelijke transect. De dichtheid per vak in de 

middentransect en de oostelijke transect is na-

genoeg gelijk, respectievelijk 0,6 en 0,59 artefact 

per vak. De meeste vondsten zijn aangetroffen 

in de midden-oostelijke transect. Daar bedraagt 

het aantal vondsten per vak 1,45. Een vergelijk-

baar beeld tonen de gemodificeerde artefacten 

(tabel 84). Deze liggen verspreid over 21 vakken, 

het maximale aantal per vak is 2 en dat komt in 

twee vakken voor (afb. 114). Het gaat dan altijd 

om het samen voorkomen van geretoucheerde 

klingen en afslagen. Drie van de vier klopstenen 

komen samen voor in een strook van 25 m in het 

noorden van de midden transect. Een vergelij-

king per vak van het voorkomen van gemodifi-

ceerde en ongemodificeerde artefacten laat zien 

dat er nauwelijks sprake is van samenhang (cor-

relatiecoëfficiënt = 0,205). 

Een dicht cluster vondsten, dat al eerder is ge-

noemd, ligt in het zuiden van transect midden-

oost (afb. 113). Binnen een oppervlakte van  

250 m2, ten zuiden van de vakken 876/925, zijn 

54 vuurstenen artefacten aangetroffen die be-

staan uit 7 gemodificeerde artefacten en 47 on-

gemodificeerde artefacten.190 Hoewel de 

samen stelling een doorsnede is van de typologi-

sche samenstelling van alle transecten, is een 

kenmerk van de artefacten in dit gedeelte dat ze 

relatief lang zijn: ca. 28% van de vondsten is  

langer dan 50 mm. 

De klingen die zijn vervaardigd volgens een tech-

nologie die in de Bandkeramiek is toegepast,  

komen voor in de midden-oostelijke transect 

tussen de vakken 904/953 en 893/942 (afb. 115).

De fragmenten verbrande vuursteen komen 

vooral voor in de transecten midden-oost en 

oost en hetzelfde geldt voor de onbewerkte 

stukken vuursteen (afb. 116); de gemiddelde 

dichtheid van de laatste categorie bedraagt daar 

respectievelijk 3,3 en 5,6 stuks per vak (tabel 84).

¹⁹⁰  De gemodificeerde artefacten omvatten 

de snede van een bijl, 4 geretoucheerde 

artefacten, 1 afgeknot artefact en 1 klop-

steen. De ongemodificeerde artefacten 

bestaan uit 1 kern, 5 kernvernieuwings-

stukken, 31 afslagen en 10 klingen.langer 

(39,2 mm σ = 18,2 mm), breder (37,5 mm 

σ = 17,9 mm) en dikker (8,5 mm σ = 6,2 

mm).
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Afb. 113  Verspreiding van alle artefacten in de transecten.
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Afb. 114  Verspreiding van de gemodificeerde artefacten in de transecten.
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Afb. 115  Verspreiding van klingen.

995

999

998

997

996

994

1004

1003

1002

1001

983

982

981

984

985

989

993

992

991

990

988

977

1000

980

979

978

976

971

975

974

973

972

970

969

955

959

958

957

956

964

963

962

961

914

913

912

949

954

953

952

951

950

908

960911

910

909

907

944

948

947

946

945

943

942

941

940

939

933

938

937

936

935

934

902

906

905

904

903

901

928

932

931

930

929

927

896

900

899

898

897

895

922

926

925

924

923

921

920

890

894

893

892

891

889

884

888

887

886

885

883

878

882

881

880

879

877

872

876

875

874

873

871

858

862

861

860

859

865

867

866

864

829

828

827

852

857

856

855

854

853

823

863826

825

824

822

847

851

850

849

848

846

841

845

844

843

842

840

817

821

820

819

818

835

839

838

837

836

834

811

815

814

813

812

816

806

810

809

808

807

805

800

804

803

802

801

799

798

797

790

786

787

788

789

782

783

784

785

767

766

768

791

792

793

754

755

756

779

780

781

776751

752

753

777

778

763

764

765

749

750

774

773

775

772747

748

757

758

759

760

761

762

Legenda
Totaal kling

3
2
1
geen

000181 050181 001181180850 180900 180950008081

31
13

00
31

14
50

31
15

00
31

15
50

31
14

00
31

13
50

50m0



180

—

Afb. 116  Verspreiding van de onbewerkte stukken vuursteen.
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Tabel 83:  Verspreiding van het aantal vondsten over de vakken per transect en over alle 
transecten

west midden midden-oost oost totaal

aantal vakken (5 x 5 m) 44 67 89 34 234

oppervlakte m2 1100 1675 2225 850 5850

onbewerkte vuursteen 19 93 297 189 598

totaal aantal artefacten 10 40 129 20 199

gemodificeerde artefacten 0 7 14 2 23

ongemodificeerde artefacten 10 33 115 18 176

verbrande artefacten 0 1 7 0 8

verbrande fragmenten vuursteen 0 1 7 4 12

klingen en afslag >50 mm 0 7 18 3 28

Tabel 84:  Gemiddelden van de verspreiding van de vondsten over de vakken per transect 
en over alle transecten

west midden midden-oost oost totaal

onbewerkte vuursteen 0,43 1,39 3,34 5,56 2,56

totaal aantal artefacten 0,23 0,60 1,45 0,59 0,85

gemodificeerde artefacten 0,00 0,10 0,16 0,06 0,10

ongemodificeerde artefacten 0,23 0,49 1,29 0,53 0,75

verbrande artefacten 0,00 0,01 0,08 0,00 0,03

verbrande fragmenten vuursteen 0,00 0,01 0,08 0,12 0,05

klingen en afslag >50 mm 0,00 0,10 0,20 0,09 0,12

Datering

De toewijsbare vuurstenen artefacten dateren 

alle uit het Neolithicum, naast artefacten uit het 

Midden Neolithicum duidt de bewerking van een 

aantal klingen ook op activiteiten gedurende het 

Vroeg Neolithicum
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8.1.5.2  Conclusie en discussie

Perceel 349G is onderworpen aan een veldver-

kenning door middel van een steekproef van vier 

transecten die samen 234 vakken van 5 x 5 m of 

5850 m2 beslaan. 

Hierbij werden 199 stenen artefacten verzameld, 

195 van vuurstenen en 4 van kwartsiet.

De gebruikte vuursteen is vrijwel uitsluitend van 

lokale herkomst, alleen een fragment van een 

bijl die secundair is gebruikt als klopsteen is ge-

maakt van lichtgrijze Belgische vuursteen. Naast 

een artefact van Lixhe-vuursteen en een tweetal 

van Valkenburg-vuursteen is er voornamelijk 

Rijckholt-vuursteen gebruikt. De Rijckholt-vuur-

steen heeft vrijwel uitsluitend een ruwe cortex.

In de assemblage gemodificeerde artefacten zijn 

negen categorieën aanwezig, met een evenness 

van 0,807. Bij de ongemodificeerde artefacten 

zijn vijf categorieën aanwezig met een evenness 

van 0,652. Het relatief brede scala aan gemodifi-

ceerde artefacten met een geringe dominantie 

van bepaalde categorieën is een aanwijzing dat 

er op dit terrein vooral domestieke activiteiten 

zijn uitgevoerd. Hierbij is gebruikgemaakt van de 

categorieën bijl, schrabber, boor, steker en slijp-

steen en verschillende niet-specifiek gemodifi-

ceerde artefacten, zoals geretoucheerde en af-

geknotte artefacten. Vuursteenbewerking lijkt 

ook een belangrijke activiteit te zijn geweest op 

dit perceel: de aanwezigheid van vier klopstenen 

wijst hierop. Het relatief grote formaat (89% is 

groter dan 50 mm) van de kernvernieuwings-

stukken wijst erop dat er ten minste een aantal 

relatief grote stukken vuursteen is bewerkt. Mo-

gelijk gaat het om een gespecialiseerde vuur-

steenbewerking die was gericht op klingen. Het 

aandeel (25,6%) klingen bij de ongemodificeerde 

artefacten is groot. De klingen zijn zeer frequent 

gebroken (95,6) en bestaan voor de meerderheid 

(55,5) uit brede klingen (>26 mm). Ook zijn er 

drie klingen die in gebroken toestand nog langer 

zijn dan 80 mm. Ook de grote klingkern wijst 

erop dat er lange en brede klingen zijn geprodu-

ceerd. Deze vuursteenbewerking waarbij relatief 

grote stukken vuursteen zijn gebruikt op een af-

stand van ca. 800 m van het mijngebied in het 

Savelsbos, is opmerkelijk. Het geringe aandeel 

van artefacten met cortex (23,6%) en het nage-

noeg ontbreken van artefacten met meer dan 

76% cortex (n=5) wijzen er niet op dat er ruwe 

brokken vuursteen zijn bewerkt.

Ca. 35% van de gemodificeerde artefacten uit de 

steekproef is als gebroken artefact achtergela-

ten. Verbrande gemodificeerde artefacten ko-

men niet voor en slechts 4,5% van de ongemo-

dificeerde artefacten vertoont sporen van 

calcinering.

De vondsten concentreren zich aan de oostzijde 

van het perceel met een concentratie van vond-

sten in het zuiden van de transect midden-oost. 

De typologische samenstelling wijkt niet noe-

menswaardig af van de overige vondsten van 

het perceel. Het enige onderscheidende is dat 

het om relatief grote artefacten gaat.

De archeologische resten geven alleen uitsluitsel 

over het gebruik van het terrein in het (Vroeg- en 

Midden-)Neolithicum. Het Vroeg-Neolithicum 

(LBK) manifesteert zich door een aantal gebro-

ken klingen. 

8.2  Steenbergen

In het gebied Steenbergen zijn in 2009 twee per-

celen (068G en 069G) verkend. Het gebied ligt 

ten noorden van het Savelsbos en de Schone 

Grub (afb. 1).

8.2.1  Perceel 068G

Perceel 068G is op 24 en 25 oktober 2009 aan 

een oppervlaktekartering onderworpen door 

middel van een raai van 10 m breed en 250 m 

lang met een noordwest-zuidoostelijke oriënta-

tie (afb. 117). Het perceel was geëgd en ingezaaid 

maar nog niet uitgeregend, waardoor de vondst-

zichtbaarheid matig was. De transecten zijn ver-

kend in eenheden van 5 x 5 m (vondstnummers 

1308 t/m 1408). In totaal zijn 100 vakken verkend 

(2500 m2). Dit resulteerde in 31 vuurstenen arte-

facten, 245 stukken onbewerkte vuursteen en 2 

fragmenten verbrande vuursteen. Vanwege de 
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Afb. 117  Locatie van de raaien op percelen 068G en 069G.

matige vondstzichtbaarheid geven de vondsten 

uit de transect vermoedelijk geen representatief 

beeld van de aanwezige vondsten. Daarom gaan 

we momenteel niet verder in op de vondsten 

van dit perceel. De verzamelde vuurstenen arte-

facten zijn vervaardigd van Rijckholt-vuursteen 

en bestaan uit 1 boor, 25 afslagen en 5 klingen.

8.2.2 Perceel 069G

8.2.2.1 Archeologisch onderzoek

De oppervlakte van perceel 069G is op 24 en 25 

oktober 2009 gekarteerd. Hiervoor zijn drie tran-

secten met een noordwest-zuidoostelijke oriën-

tatie onderzocht. Ieder transect had een breedte 

van 10 m en de lengte varieerde van 215, 245 tot 

280 m. Het perceel lag braak en was uitgere-

gend, waardoor de vondstzichtbaarheid op deze 

akker met stoppels van maïsplanten goed was. 

De transecten werden verkend in eenheden van 

5 x 5 m (vondstnummers 1006 t/m 1307). In to-

taal zijn 296 vakken verkend (7400 m2). Dit re-

sulteerde in 434 vuurstenen en 10 natuurstenen 

artefacten (tabel 85 en 86), 2064 stukken onbe-

werkte vuursteen en 71 fragmenten verbrande 

vuursteen.

De lengte van de vuurstenen artefacten varieert 

van 7 tot 155 mm, artefacten met een lengte tot 

1 cm zijn spaarzaam (3,7%) vertegenwoordigd. 

Meer dan de helft (52,9%) van de artefacten 

heeft een lengte tussen 11 en 31 mm. De gemid-

delde lengte bedraagt 32,2 mm (σ = 19,5), de 

breedte 27,8 mm (σ = 14,9) en de dikte 7,23 mm 

(σ = 6,3). De natuurstenen artefacten zijn over 

het algemeen groter dan die van vuursteen (afb. 

118); de lengte varieert tussen 30 tot 105 mm. De 

verbrande fragmenten vuursteen bestaan uit 

brokken en potlids en behoren tot vondstcatego-

rie met de kleinste afmetingen. De lengte vari-

eert van 8 tot 54 mm. De meeste komen voor in 

lengteklasse 11-20 mm (afb. 118).191 

De assemblage omvat 29 gemodificeerde arte-

facten (tabel 85) en 415 ongemodificeerde arte-

facten (tabel 86).

¹⁹¹  De gemiddelde lengte bedraagt 23,5 mm  

(σ = 10 mm), de breedte 17,9 mm (σ = 7,9 

mm) en dikte 9,7 mm (σ = 5,7 mm).
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Afb. 118  Verdeling van lengten van vuurstenen, natuurstenen artefacten en verbrande fragmenten vuursteen.

Tabel 85:  Typologische samenstelling van de gemodificeerde artefacten aangetroffen bij 
de veldverkenning

aantal %

boor 1 3,4

schrabber enkelvoudige korte schrabber 2

grote ronde/ovale schrabber 1

3 10,3

bijl voorbewerkte bijl 2

afslagbijl 1

3 10,3

geretoucheerd artefact geretoucheerde afslag 9

geretoucheerde kling 4

13 44,8

gekerfd artefact gekerfde kling 1 3,4

afgeknotte kling afgeknotte kling 2 6,9

klopsteen 4 13,8

slijp- en polijststeen 2 6,9

Totaal 29 100,0
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Natuursteen Vuurstenen artefact Verbrand fragment vuursteen

Bij de gemodificeerde artefacten zijn acht cate-

gorieën artefacten aanwezig: boor, schrabber, 

bijl, geretoucheerd artefact, gekerfd artefact, af-

geknot artefact, klopsteen en polijststeen. De 

categorie geretoucheerde artefacten overheerst 

met 44,8% met een dominantie van 9 geretou-

cheerde afslagen.
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Afb. 119  Verhouding tussen lengte en breedte van geretoucheerde afslagen en klingen.
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Twee geretoucheerde klingen zijn gebroken, de 

andere 2 zijn complete, forse exemplaren van 80 

x 13 mm en 79 x 27 mm (afb. 119). De kling met 

een lengte van 79 mm heeft een steile retouche, 

een ruwe cortex en is bedekt met een zware wit-

te patina. De patina verbergt een zwarte Rijck-

holt-vuursteen. De geretoucheerde afslagen zijn 

alle compleet en de lengte varieert van 28 tot 57 

mm, 2 zijn er langer dan 50 mm. De breedte va-

rieert van 19 tot 43 mm. 

Er zijn 3 fragmenten van bijlen gevonden. De 

eerste is de top van een voorbewerkte bijl van 

grijze Rijckholt-vuursteen die 39 x 72 x 24 mm 

meet; op de bijl is een aanzet tot polijsting zicht-

baar. De bijl is gebroken op een plek waar zich in 

de vuursteen een laagje kleine kristallen bevindt. 

Een tweede bijl is de top van een afslagbijl (63 x 

47 x 17 mm) gemaakt van zwarte Rijckholt-vuur-

steen die nog deels is bedekt met een ruwe cor-

tex. De derde bijl is bij de voorbewerking gebro-

ken. Waarschijnlijk is bij de bewerking van de 

snede een verkeerde slag geplaatst en is er zoge-

noemde outrepassée ontstaan, waardoor een 

langwerpige afslag (77 x 37 x 22 mm) is ontstaan 

die een gedeelte van de rand en top van de bijl 

omvat.192 Naderhand is het gehele artefact wit 

gepatineerd.

De tweede categorie bestaat uit 4 klopstenen. 

De eerste is een ovale, platte bruinrode kiezel 

van kwartsiet die 184 gram weegt. De steen 

heeft niet alleen klopsporen op de randen, maar 

ook beschadigingen op één van de platte zijden. 

Mogelijk heeft de platte zijde ooit als aambeeld 

gediend. Door het gebruik als klopsteen zijn er 

twee scherven (‘afslagen’) van de steen gespron-

gen, de negatieven meten respectievelijk 30 x 42 

mm en 27 x 39 mm. De tweede is een ronde 

klopsteen van grijze Rijckholt-vuursteen met 

een gewicht van 280 gram en afmetingen van 77 

x 73 x 40 mm. Langs de rand zijn op drie plaatsen 

klopsporen zichtbaar. Door het gebruik als klop-

steen, of misschien wel voorafgaand aan het ge-

bruik als klopsteen, zijn er fragmenten vuursteen 

af gesprongen. Hierdoor is het oorspronkelijke 

blauwwitte patina plaatselijk verdwenen. Het 

patina had zich gevormd op een oudere afslag-

kern met meerdere slagvlakken. Voor de klop-

steen is dus gebruikgemaakt (‘leengoed’) van 

een oudere kern. Een derde klopsteen is ge-

maakt op de kleine blokvormige klingkern van 

grijze Rijckholt-vuursteen met meerdere slag-

vlakken (59 x 54 x 52 mm). Op de kern zijn kling-

negatieven zichtbaar met een breedte van 20 en 

13 mm. Op de enigszins taps uitlopende onder-

kant bevinden zich klopsporen; de steen weegt 

166 gram. Voor de vierde klopsteen is gebruikge-

maakt van een rolsteen van vuursteen die 167 

gram weegt.

De schrabbers zijn met 3 exemplaren aanwezig. 

Het gaat om een ovale, min of meer langwerpige 

schrabber van 65 x 43 x 11 mm van zwarte Rijck-

holt-vuursteen met een ruwe cortex. De andere 

2 zijn enkelvoudige eindschrabbers. Ze zijn ver-

vaardigd van Rijckholt-vuursteen met een ver-

weerde cortex en van een onbepaald type vuur-

steen met een oude patina (tabel 90). ¹⁹² Roche & Tixier 1982.
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Tabel 86:  Typologische samenstelling  
van de ongemodificeerde 
artefacten aangetroffen bij  
de veldverkenning

aantal %

brok brok 7 1,7

kern klingkern met 
1 slagvlak

2

afslagkern met 
1 slagvlak

1

totaal 3 0,7

vernieuwings-
stuk

kernvernieuwings-
stuk

30 7,2

afslag 319 76,9

kling 56 13,5

Totaal 415 100,0

Tabel 87:  Gemodificeerde en ongemodi-
ficeerde artefacten naar overige 
steensoorten aangetroffen bij  
de veldverkenning

kwartsiet kwartsitische zandsteen

klopsteen 1 0

polijststeen 2 0

Totaal

brok 6 1

Totaal 9 1

Als slijpsteen zijn twee stukken kwartsiet ge-

bruikt (tabel 87). Het ene heeft één glad vlak, is 

gebroken en rood verbrand. Voor de tweede (105 

x 34 x 39 mm) is gebruikgemaakt van een grijs-

groene kwartsiet met eveneens één glad vlak. 

Slechts één gemodificeerd artefact, een slijp-

steen, is verbrand (tabel 92). Meer dan de helft 

(n=15) van de gemodificeerde artefacten is ge-

broken; breuk komt vooral voor bij bijlen, gere-

toucheerde artefacten en slijpstenen (tabel 91).

De ongemodificeerde artefacten omvatten vijf 

categorieën met een duidelijke dominantie 

(76,9%) van afslagen (tabel 86). De lengte van de 

afslagen varieert van 7 tot 85 mm, de breedte 

van 7 tot 76 mm en de dikte van 1 tot 24 mm. De 

modale (26,9%) lengte ligt tussen 16 en 20 mm. 

De gemiddelde afmetingen van de afslagen be-

dragen: lengte 28,2 mm (σ = 14,9), breedte 26,8 

mm (σ = 13,8) en dikte 6,1 mm (σ = 4,2).193 In to-

taal 25 afslagen zijn groter dan 50 mm en twee 

zijn er langer dan 80 mm. Bij 39,4% van de com-

plete afslagen is de breedte van de afslag groter 

of gelijk aan de lengte: ze hebben dus een korte 

brede tot vierkante vorm. De lengte van deze 

afslagen is altijd kleiner dan 50 mm. De lengte 

van de afslagen groter dan 50 mm is vrijwel al-

tijd (89%) langer dan breed. Een vergelijking tus-

sen vuursteentype en de grootte van de afslagen 

laat zien dat de langere (>50 mm) voor 90% van 

Rijckholt-vuursteen zijn gemaakt. 

Er zijn 56 klingen verzameld, waarvan 47 gebro-

ken. De 9 complete klingen variëren in lenget en 

breedte van 15 bij 6 mm tot 85 bij 32 mm (afb. 

120). Opvallend is het hoge percentage breuk, 

ruim 82% van de klingen is gebroken (afb. 120). 

In totaal 7 klingen zijn langer dan 50 mm waar-

van er twee langer dan 80 mm. 

Alle typen breuken, met uitzondering van breu-

ken in de lengterichting, komen voor met een 

nadruk (72,3%) op de proximale en mediale de-

len van de klingen. De breedte van de klingen 

varieert van 6 tot 42 mm met een gemiddelde 

van 20,6 mm (σ = 8,7 mm). Over het algemeen 

zijn de proximale en de combinatie van proxi-

maal-mediaal de meest brede fragmenten (tabel 

88).

De meest voorkomend breedte (23,2%) ligt in de 

klasse van 16-20 mm; 18 klingen hebben een 

breedte die groter is dan 26 mm (afb. 121).

¹⁹³  De complete afslagen zijn gemiddeld wat 

langer (30,9 mm σ = 16,5 mm), breder 

(27,9 mm σ = 14,2 mm) en dikker 6,6mm 

(σ = 4,6 mm).
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Afb. 120  Verdeling van de lengte en breedte van klingen.

Afb. 121  Verdeling van de breedte van klingen.
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De 30 kernvernieuwingsstukken zijn over het al-

gemeen massieve artefacten: de lengte varieert 

van 27 tot 111 mm en 53% is groter dan 50 mm. 

De gemiddelde lengte bedraagt 55,4 mm (σ = 

20,2 mm) en de breedte 43,9 mm met een stan-

daardafwijking van 17 mm. De dikte bedraagt 

gemiddeld 14,3 mm (σ = 5,1 mm).
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Tabel 88:  Gemodificeerde en ongemodificeerde artefacten naar onderscheiden typen 
vuursteen

Rijckholt Valkenburg Wommersom onbepaald ondetermineerbaar

boor 1 0 0 0 0

schrabber 2 0 0 1 0

bijl(fragment) 3 0 0 0 0

geretoucheerd artefact 11 0 0 0 2

gekerfd artefact 0 0 0 1 0

afgeknot artefact 1 0 0 1 0

klopsteen 3 0 0 0 0

totaal 21 0 0 3 2

brok 0 0 0 0 0

kern 3 0 0 0 0

vernieuwingsstuk 24 0 0 0 6

afslag 182 4 0 38 95

kling 32 0 1 4 19

Totaal 241 4 1 42 120

Totaal 262 4 1 45 122

Tabel 89:  Verdeling van klingen naar type 
fragment met gemiddelde 
breedte en standaarddeviatie

aantal gemiddelde breedte σ

compleet 9 18,4 7

proximaal 10 24,5 7,5

proximaal en me-
diaal 

5 25,2 7

mediaal 19 19,4 9,2

mediaal en distaal 5 17,8 8,2

distaal 8 19,9 11,5

56 20,6 8,7

Er zijn 2 klingkernen en 1 afslagkern gevonden. 

Eén klingkern is vervaardigd op een grote afslag 

van grijze Rijckholt-vuursteen die 155 x 75 bij 38 

mm meet. De klingnegatieven op de kern heb-

ben een breedte van 28 mm (tweemaal) en 30 

mm. De kern heeft één slagvlak dat niet is ge-

prepareerd en eveneens ontbreekt een prepara-

tie van de zijkanten. Wel zijn er aan de achter-

zijde drie afslagen haaks op de zijkant 

afgeslagen. Deze lijken niet samen te hangen 

met de bewerking van de steen als kern, maar 

fungeren mogelijk als aanzet voor een verdere 

bewerking tot bijvoorbeeld een bijl. Een tweede 

klingkern is eveneens van grijze Rijckholt-vuur-

steen en meet 146 x 78 x 46 mm; de klingnega-

tieven hebben een breedte van 30 en 31 mm. Eén 

zijkant is geprepareerd door twee forse afslagen, 

de eerste van 38 mm lang en 46 mm breed en de 

tweede van 45 mm lang en 34 mm breed. Ook 

deze macrolithische kern heeft één slagvlak dat 

niet is geprepareerd. Een derde kern is een kern-

vernieuwingsstuk dat in de vorm van een tablet 

van een grotere kern is afgeslagen. Het artefact 

meet 88 x 68 x 33 mm en is als afslagkern ge-

bruikt.
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Tabel 90:  Gemodificeerde en ongemodificeerde artefacten naar onderscheiden typen 
vuursteen

geen vers ruw verweerd rolsteen oude patina

boor 1 0 0 0 0 0

steker 0 0 0 0 0 0

schrabber 0 0 1 1 0 1

bijl(fragment) 2 0 1 0 0 0

geretoucheerd artefact 9 0 3 0 1 0

gekerfd artefact 1 0 0 0 0 0

afgeknot artefact 2 0 0 0 0 0

klopsteen 2 0 0 1 0 0

Totaal 17 0 5 2 1 1

brok 0 0 0 0 0 0

kern 2 0 1 0 0 0

vernieuwingsstuk 19 1 8 2 0 0

afslag 260 0 42 14 3 0

kling 44 1 5 5 1 0

Totaal 325 2 56 21 4 0

Totaal 342 2 61 23 5 1

Het type vuursteen kan van ruim een kwart 

(27,4%) van de artefacten niet meer worden be-

paald: de belangrijkste oorzaak is patinering van 

de vuursteen (n=105) (tabel 94) en in mindere 

mate (n=12) verbranding. Van de artefacten 

waarvan het vuursteentype wel bepaald kon 

worden, bestaat het grootste gedeelte uit Rijck-

holt-vuursteen; het gaat daarbij om 262 (84%) 

van de artefacten. Rijckholt-vuursteen komt 

voor bij alle categorieën gemodificeerde en on-

gemodificeerde artefacten (tabel 89). 

Het merendeel (n=203) van de artefacten van 

Rijckholt-vuursteen heeft geen cortex en als die 

voorkomt dan is het overwegend (76,8%) ruwe 

cortex. In mindere mate komen verse cortex 

(1,8%), verweerde cortex (19,6%) en rolsteenpa-

tina (1,8%) voor. Artefacten met een patina die is 

gevormd voordat het artefact werd afgeslagen 

(‘oude patina’) komen vier keer voor (tabel 90). 

In totaal 14 artefacten hebben een cortexbedek-

king van 75% of meer: het zijn allemaal afslagen 

(tabel 93).

Andere vuursteentypen zijn in beperkte mate 

aanwezig, het zijn vier afslagen van Valkenburg-

vuursteen en een kling van Wommersom kwart-

siet (tabel 90). Het artefact van Wommersom 

kwartsiet is het mediale deel van een smalle 

kling van 9 x 13 x 3 mm.
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Tabel 91:  Verdeling artefacten naar 
compleet en gebroken 

compleet gebroken

boor 1 0

schrabber 3 0

bijl(fragment) 0 3

geretoucheerd artefact 6 7

gekerfd artefact 0 1

afgeknot artefact 1 1

klopsteen 3 1

slijpsteen 0 2

Totaal 14 15

brok 0 7

kern 3 0

vernieuwingsstuk 21 9

afslag 170 149

kling 9 47

Totaal 203 212

Totaal 218 226

Tabel 92:  Verdeling artefacten naar 
verbrand en onverbrand 

onverbrand verbrand

boor 1 0

schrabber 3 0

bijl(fragment) 3 0

geretoucheerd artefact 13 0

gekerfd artefact 1 0

afgeknot artefact 2 0

klopsteen 4 0

slijpsteen 1 1

Totaal 28 1

brok 5 2

kern 3 0

vernieuwingsstuk 29 1

afslag 304 15

kling 55 1

Totaal 396 19

Totaal 424 20

Slechts 4,6% van de ongemodificeerde artefac-

ten is verbrand, het zijn vooral afslagen (tabel 

92). Breuk komt veelvuldig voor: 51,1% is gebro-

ken en hierbij springen vooral de al eerder ge-

noemde klingen in het oog (tabel 91).
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Tabel 93:  Aanwezigheid van cortex (in klassen van 25%) op de verschillende categorieën 
vuurstenen artefacten

1-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100%

boor 0 0 0 0 0

schrabber 1 2 0 0 0

bijl(fragment) 1 0 0 0 0

geretoucheerd artefact 3 1 0 0 0

gekerfd artefact 0 0 0 0 0

afgeknot artefact 0 0 0 0 0

klopsteen 0 0 1 0 0

Totaal 5 3 1 0 0

brok 0 0 0 0 0

kern 1 0 0 0 0

vernieuwingsstuk 10 1 0 0 0

afslag 42 2 1 4 10

kling 9 2 1 0 0

Totaal 62 5 2 4 10

Totaal 67 8 3 4 10
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Tabel 94:  Aanwezigheid van patina op de vuurstenen artefacten

geen wit blauwwit rood bruin

boor 0 0 1 0 0

schrabber 3 0 0 0 0

bijl(fragment) 2 1 0 0 0

geretoucheerd artefact 10 3 0 0 0

gekerfd artefact 1 0 0 0 0

afgeknot artefact 2 0 0 0 0

klopsteen 2 1 0 0 0

Totaal 20 5 1 0 0

brok 0 0 0 0 0

kern 3 0 0 0 0

vernieuwingsstuk 16 7 6 0 1

afslag 203 68 45 1 2

kling 31 10 15 0 0

Totaal 253 85 66 1 3

Totaal 273 90 67 1 3

Tabel 95:  Verspreiding van het aantal vondsten over de vakken per transect en over alle 
transecten

west-transect midden-transect oost-transect totaal

aantal vakken (5 x 5 m) 86 98 112 296

oppervlakte m2 2150 2450 2800 7400

vuursteen onbewerkt 562 743 759 2064

totaal aantal artefacten 157 156 131 444

gemodificeerde artefacten 8 13 8 29

ongemodificeerde artefacten 149 143 123 415

verbrande artefacten 3 9 8 20

verbrande fragmenten vuursteen 24 20 27 71

klingen en afslag >50 mm 7 20 7 34

Een relatief groot aandeel (31,9%) van de arte-

facten is gepatineerd nadat ze zijn achtergelaten; 

het zijn vooral witte en blauwwitte patina’s (ta-

bel 94).
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Tabel 96:  Gemiddelden van de verspreiding van de vondsten over de vakken per transect 
en over alle transecten

west-transect midden-transect oost-transect totaal

vuursteen onbewerkt 6,53 7,58 6,78 6,97

totaal aantal artefacten 1,83 1,59 1,17 1,50

gemodificeerde artefacten 0,09 0,13 0,07 0,10

ongemodificeerde artefacten 1,73 1,46 1,10 1,40

verbrande artefacten 0,03 0,09 0,07 0,07

verbrande fragmenten vuursteen 0,28 0,20 0,24 0,24

klingen en afslag >50 mm 0,08 0,20 0,06 0,11

Afb. 122  Aantal vondsten per onderscheiden vak van 5 x 5 m.
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Ruimtelijke spreiding

De 444 stenen artefacten liggen verspreid over 

178 vakken; in 118 vakken zijn geen vondsten ge-

daan (afb. 123). Het aantal artefacten per vak va-

rieert van 1 tot 8, bijna een kwart (22,5%) van de 

vakken bevat 4 of meer vondsten (afb. 122). Het 

gemiddelde aantal vondsten per vak bedraagt 

1,5. Het aantal en de dichtheid zijn in de weste-

lijke en middelste transect wat groter dan in de 

oostelijke (tabel 95 en 96). In beide transecten is 

in het zuidelijke deel een dichtere concentratie 

waarneembaar (afb. 123).

De 29 gemodificeerde artefacten liggen ver-

spreid over 25 vakken: 21 vakken met één arte-

fact en 4 vakken met 2. De meeste (n=13) komen 

voor in de middelste transect. Alle onderschei-

den categorieën (tabel 85), met uitzondering van 

slijp- en polijststenen, zijn hier gevonden. De 

boor en de schrabbers komen uitsluitend in deze 

transect voor. In het zuiden van deze transect ligt 

in een traject van ca. 50 m een opeenhoping 

(afb. 124) van 9 gemodificeerde artefacten.  

Ze bestaan uit geretoucheerde artefacten (n=4), 
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Afb. 123  Verspreiding van alle artefacten in de transecten.
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2 schrabbers, 1 klopsteen en 1 gekerfd en afge-

knot artefact. In de oostelijke transect zijn 8 ge-

modificeerde artefacten gevonden: het meren-

deel bestaat uit klopstenen (n=3) en slijp- of 

polijststenen (n=2).

De eerder genoemde grotere dichtheid aan arte-

facten in de westelijke transect omvat voorna-

melijk ongemodificeerde artefacten (tabel 96) en 

dan gaat het vooral (bijna 80%) om afslagen. 

Grote afslagen en klingen (>50 mm) zijn relatief 

spaarzaam (n=7) in deze transect (afb. 125): ze 

komen vooral voor in de middelste transect 

(n=20). Ze liggen daar vooral in het midden van 

de transect rond de vakken 1142 (n=5) en 1193 

(n=3). Beide grote kernen zijn niet geassocieerd 

met deze cluster, ze zijn gevonden in het zuiden 

van de midden-transect en in het midden van de 

oostelijke transect. 

Een vergelijking per vak in het voorkomen van 
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Afb. 124  Verspreiding van de gemodificeerde artefacten in de transecten.
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gemodificeerde en ongemodificeerde artefacten 

geeft aan dat er geen samenhang is in het voor-

komen (correlatiecoëfficiënt = 0,074). 

De onbewerkte stukken vuursteen zijn ook op 

deze akker ruim vertegenwoordigd met een ge-

middelde van 7 exemplaren per vak (afb. 126); er 

zijn geen grote verschillen in aantal en dichtheid 

tussen de onderscheiden transecten (tabel 96). 

In 7 vakken werden meer dan 20 stukken aange-

troffen, voornamelijk in het met midden van de 

middelste transect. De 71 verbrande fragmenten 

vuursteen liggen willekeurig verspreid over de 

transecten. Ze zijn gevonden in 57 vakken; 

slechts 2 vakken bevatten respectievelijk 3 en 4 

fragmenten.
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Afb. 125  Verspreiding van klingen en afslag >50 mm.

Datering

Er zijn alleen diagnostische stenen artefacten ge-

vonden die wijzen op een gebruik van het terrein 

in het Neolithicum. Het klingfragment van 

Wommersom-kwartsiet zou een indicatie kun-

nen zijn voor gebruik in het Mesolithicum, echter 

kwartsiet van Wommersom wordt ook nog in 

het Neolithicum gebruikt.194
¹⁹⁴  Van der Graaf 1990; Vermeersch 1976; 

Willems 1971.



197

—

Afb. 126  Verspreiding van de onbewerkte stukken vuursteen.
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¹⁹⁵  Janssens 2007, 2008. Deze locatie wordt 

door RAAP aangeduid als Romboutsweg 

te Rijckholt met als centrumcoördinaat 

179.908 en 312.061.

8.2.3  Conclusie en discussie

De percelen 068G en 069G zijn beide onderzocht 

door middel van een veldverkenning. De vond-

stomstandigheden op 068G waren matig, waar-

door er vermoedelijk geen representatieve 

steekproef is verzameld. Op perceel 069G zijn 

drie transecten, die samen 296 vakken van 5 x 5 

meter of 7400 m2 beslaan. In deze vakken wer-

den 444 stenen artefacten verzameld, 434 vuur-

stenen en 10 van een andere steensoort.

De gebruikte vuursteen is vrijwel uitsluitend van 

lokale herkomst, alleen een klingfragment van 

Wommersom-kwartsiet is als ‘exotisch’ te be-

stempelen. Naast een viertal afslagen van Val-

kenburg-vuursteen is er voornamelijk Rijckholt-

vuursteen gebruikt. 

In de assemblage gemodificeerde artefacten zijn 

acht categorieën aanwezig, met een evenness van 

0,82. Bij de ongemodificeerde artefacten zijn vijf 

categorieën aanwezig met een evenness van 0,47. 

Het relatief diverse scala aan gemodificeerde ar-

tefacten met een geringe dominantie van be-

paalde categorieën vormt een aanwijzing dat er 

op dit terrein vooral domestieke activiteiten zijn 

uitgevoerd. Hiervoor zijn de categorieën boor, 

bijl, schrabber, klopsteen, slijpsteen en verschil-

lende niet-specifiek gemodificeerde artefacten, 

zoals geretoucheerde, gekerfde en afgeknotte 

artefacten een indicatie. Laatstgenoemde domi-

neren de site met 55% van de gemodificeerde 

artefacten. De vier klopstenen duiden erop dat 

vuursteenbewerking een activiteit van belang is 

geweest, vooral in het areaal van de oostelijke 

transect. 

Het geringe aantal artefacten met cortex (21,2%) 

en het geringe aandeel (10,9%) van artefacten 

met meer dan 76% cortex (n=5) wijzen erop dat 

er ter plaatse nauwelijks ruwe brokken vuur-

steen zijn bewerkt. Beide grote klingkernen dui-

den op de productie van lange en brede klingen. 

Twee van de klingen zijn langer dan 80 mm. De 

klingen zijn frequent gebroken (82,1%) en be-

staan voor eenderde (32,1%) uit brede klingen 

(>26 mm). 

De meerderheid (51,7%) van de achtergelaten 

gemodificeerde artefacten is gebroken. Verbran-

de artefacten zijn spaarzaam (4,5%) en voorna-

melijk ongemodificeerd. Opmerkelijk is dat bijna 

eenderde van de artefacten na het afslaan wit of 

blauwwit is gepatineerd. Het voorkomen van 

patina op een fragment van een bijl en op een 

aantal lange en brede klingen is een aanwijzing 

dat de patinering in het Neolithicum en mogelijk 

ook nog later heeft plaatsgevonden.

De vondsten concentreren zich vooral op het 

midden van het perceel. Binnen de verspreiding 

is een opeenhoping van gemodificeerde artefac-

ten aanwezig in het zuiden van de middelste 

transect. Iets noordelijk hiervan ligt een concen-

tratie van grote (>50 mm) klingen en afslagen. In 

de oostelijke transect liggen de meeste klop-, 

slijp- en polijststenen. 

8.3  Rijckholderveld

Perceel 731G ligt op het Rijckholderveld, het ge-

bied tussen het Savelsbos en de bebouwde kom 

van Rijckholt (afb. 127). Op dit perceel is recent 

door het waterschap Roer en Overmaas reten-

tiebekken voor regenwater gegraven. Ten be-

hoeve van de graafwerkzaamheden voor het 

bekken is door RAAP een bureauonderzoek, een 

verkennend/karterend booronderzoek en een 

waarderend inventariserend veldonderzoek 

door middel van proefsleuven verricht.195 Tij-

dens het proefsleuvenonderzoek is geconsta-

teerd dat het aangetroffen vuursteen van elders 

afkomstig moet zijn. Tijdens het onderzoek in 

2008 werd het water uit het retentiebekken  

gebruikt om de lössmonsters te zeven.

8.3.1  Perceel 731G en boorraai C

Aan de oostzijde van het retentiebekken zijn 8 

boringen gezet voor fysisch-geografisch onder-

zoek en om de ondergrond te onderzoeken op 

archeologische vondsten (boringen 400-414).  

De profielwanden zijn tijdens het veldwerk 
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Afb. 128  Profiel raai C-C’ met de bodemkundige interpretatie.
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eveneens geïnspecteerd. Daaruit kon worden 

afgeleid dat in het zuiden van het retentiebek-

ken sprake is van een met zand, löss en stenen 

gevulde geul die naar het zuiden toe in diepte 

toeneemt. Vermoedelijk heeft de geul zijn oor-

sprong in de Schone Grub. Het diepste punt en 

de diepte van de geul konden niet worden vast-

gesteld. Uit de geul is (niet systematisch) een 

groot aantal stenen artefacten verzameld. Er is 

een oppervlaktekartering uitgevoerd waarbij 16 

vakken van 5 x 5 m zijn onderzocht.

8.3.1.1  Fysisch-geografisch onderzoek

Aan de oostkant van het retentiebekken zijn 8 

boringen gezet in een noord-zuidelijk georiën-

teerde raai (raai C) (afb. 127). De onderlinge af-

stand tussen de boringen in raai C bedraagt 10 

m. Het maaiveld loopt naar het noorden sterk 

op. Het hoogteverschil over 70 m bedraagt 2,1 m 

(73,33 en 75,43 m +NAP) en de hellingshoek be-

draagt ca. 3%. 

In de meest zuidelijke boring is onder de bouw-

voor een pakket gevlekte löss vermengd met 

grind en kalkbrokken aangetroffen, tot 1,1 m on-

der het maaiveld. Het pakket is geïnterpreteerd 

als colluvium. Onder het grindige pakket is spra-

ke van een briklaag. De aanwezigheid van de 

briklaag onder het grindige pakket doet vermoe-

den dat de erosie van een betrekkelijk recente 

datum is. De dikte van dit pakket neemt naar het 

noorden toe snel af. In geen van de andere bo-

ringen is een intacte E-horizont aangetroffen 

(afb. 128). Hier ligt het colluvium direct op de 

briklaag. De laatste boring is doorgezet tot in de 

kalkrijke löss. Deze bevindt zich hier op 2,2 m 

beneden maaiveld (73,51 m +NAP). 
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Afb. 129  Verdeling van lengte van natuurstenen en vuurstenen artefacten alsmede verbrande fragmenten vuursteen.
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8.3.1.2  Archeologisch onderzoek

Aan de oostelijke rand van het retentiebekken 

lag een strook van 5 m breed en 80 m lang nage-

noeg braak. Deze transect is onderzocht op 

vondsten in vakken van 5 x 5 m (vondstnummers 

400 t/m 415). In totaal zijn 16 vakken verkend 

(400 m2). De archeologische boringen zijn niet in 

het midden van de vakken gezet, maar in de 

zuidoosthoek. Op deze plek was nog sprake van 

een intact profiel. 

Op de bodem van een gedeelte van de vakkenrij 

of transect groeide gras, waardoor de vondst-

zichtbaarheid varieerde. De verkenning leverde 

422 vondsten op die bestaan uit 415 vuurstenen 

artefacten, 5 fragmenten natuursteen en 2 

scherven aardewerk. In de verkende vakken zijn 

om de 10 m boringen gezet en is de opgeboorde 

löss gezeefd. De 8 boringen leverde 50 vuurste-

nen artefacten, 620 mogelijke vuurstenen arte-

facten, 91 fragmenten verbrande vuursteen, 4 

fragmenten natuursteen, 6 fragmenten aarde-

werk, een stukje gebakken leem en een gecre-

meerde botsplinter op.

De lengte van de vuurstenen artefacten die aan 

het oppervlak van de strook van 80 m2 zijn ver-

zameld varieert tussen 6 en 105 mm, met een 

gemiddelde lengte van 25,9 mm (σ = 15,9 mm); 

de modale klasse ligt tussen 11 en 20 mm. Ruim 

90% is 50 mm of kleiner (afb. 129). Grotere vuur-

stenen artefacten (>50 mm) zijn spaarzaam 

(n=31) vertegenwoordigd. Natuurstenen artefac-

ten (n=5) en fragmenten verbrand vuursteen 

(n=6) zijn met een gering aantal exemplaren ver-

tegenwoordigd en hebben nauwelijks invloed op 

de lengteverdeling van de vondsten van steen.

De assemblage opgeraapte artefacten bestaat 

uit 58 gemodificeerde artefacten (tabel 97) en 

356 ongemodificeerde artefacten (tabel 98). De 

gemodificeerde artefacten bestaan uit acht cate-

gorieën, waarbij de verschillende niet verder 

vormgegeven geretoucheerde artefacten het 

vaakst (69%) voorkomen met een dominantie 

van de geretoucheerde afslagen (n=26). De helft 

van de geretoucheerde afslagen is gebroken, het 

gaat vrijwel zonder uitzondering om die afslagen 

die kleiner zijn dan 50 mm.196 In totaal 3 com-

¹⁹⁶  Uitzondering is een gebroken afslag met 

een lengte van 33 mm, breedte van 59 

mm en dikte van 8 mm.
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Afb. 130  Verhouding tussen lengte en breedte van geretoucheerde afslagen, geretoucheerde klingen en geretou-

cheerde kernvernieuwingsstukken.
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plete afslagen zijn groter dan 50 mm, de lengte 

varieert van 56 tot 65 mm en de breedte van 36 

tot 40 mm. De geretoucheerde klingen hebben 

door de bank genomen een geringe lengte door-

dat 8 van de 10 exemplaren gebroken zijn; veelal 

gaat het om mediale (4) en proximale delen (4); 

2 klingen zijn groter dan 50 mm.

De tweede getalsmatig grootste categorie zijn 

afgeknotte artefacten. De afgeknotte artefacten 

zijn over het algemeen klein van formaat, geen 

enkel is groter of breder dan 40 mm.

Alle gemodificeerde artefacten zijn vervaardigd 

van vuursteen, met uitzondering van een klein 

gebroken fragment van slijpsteen kwartsiet met 

afmetingen van 23 x 17 x 10 mm.

Naast 2 korte, enkelvoudige eindschrabbers van 

33 x 27 x 7 mm en 40 x 23 x 13 mm zijn er nog 3 

stekers gevonden. Het gaat om een aa-steker, 

een ra-steker en een meervoudige steker. De 

meervoudige steker heeft op beide uiteinden 

een ra-steker. Alle stekers zijn massieve en com-

plete exemplaren; de lengte varieert van 43 tot 

55 mm en de breedte van 15 tot 69 mm.

De overige categorieën gemodificeerde artefac-

ten, zoals een steil geretoucheerde kling, boor 

en combinatiewerktuig, komen met 1 of 2 exem-

plaren voor (tabel 97).
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Tabel 97:  Typologische samenstelling van de gemodificeerde artefacten aangetroffen bij 
de veldverkenning

aantal %

steil geretoucheerde kling 1 1,7

boor 2 3,4

steker aa-steker 1

ra-steker 1

meervoudige steker 1

totaal 3 5,2

combinatiewerktuig boor-afknotting 1 1,7

schrabber enkelvoudige korte schrabber 2 3,4

geretoucheerd artefact geretoucheerde kling 10

geretoucheerde afslag 26

geretoucheerd kernvernieuwings-
stuk

4

Totaal 40 69,0

afgeknot artefact afgeknotte kling 2

afgeknotte afslag 5

afgeknot kernvernieuwingsstuk 1

Totaal 8 13,8

slijpsteen 1 1,7

Totaal 58 100,0

De ongemodificeerde artefacten omvatten vijf 

categorieën (tabel 98); de meest voorkomende 

categorie zijn de afslagen met 65,5%. De lengte 

van de afslagen varieert van 6 tot 90 mm, de 

breedte van 5 tot 67 mm en de dikte van 1 tot 19 

mm.197 De meest voorkomende lengte ligt tus-

sen 11 en 15 mm. Ongeveer eenderde van de 

complete afslagen is kort en breed, ze hebben 

een breedte die groter is dan de lengte; het aan-

deel lange afslagen is beperkt, slechts 5,7% heeft 

een lengte die meer is dan tweemaal de breedte. 

In totaal 6 afslagen zijn groter dan 50 mm.

¹⁹⁷  De gemiddelde lengte van complete af-

slagen bedraagt 24,8 mm (σ = 14,6 mm), 

breedte 21,4 mm (σ = 12,4 mm) en dikte 

4,7 (σ = 3,1). De breedte en dikte van 

gebroken afslagen is geringer: respectie-

velijk 16,4 mm (σ = 8,3 mm) en 3,4 mm (σ 

= 2,2 mm). De lengte bedraagt 17,3 mm 

(7,7 mm).
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Tabel 98:  Typologische samenstelling van 
de ongemodificeerde artefacten 
aangetroffen bij de 
veldverkenning 

aantal %

brok brok 8 2,2

kern klingkern met 
1 slagvlak

1

afslagkern met 
1 slagvlak

1

afslagkern met 
meerdere  
slagvlakken

1

totaal 3 0,8

vernieuwings-
stuk

kernvernieuwings-
stuk

25 7,0

afslag 237 66,6

kling 83 23,3

Totaal 356 100,0

Afb. 131  Verhouding tussen lengte en breedte van afslagen naar vuursteentype.
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Rijckholt Onbepaald Ondetermineerbaar

Een vergelijking tussen de lengte en breedte van 

afslagen en het vuursteentype laat zien dat de 

afslagen die langer en breder zijn dan 50 mm 

zonder uitzondering zijn geslagen uit Rijckholt-

vuursteen. De maximale grootte van de arte-

facten van onbepaalde vuursteen bedraagt 40 x 

40 mm.

Er zijn 83 klingen verzameld, hiervan zijn er slechts 

7 compleet (afb. 132). Slechts een gering aantal 

van de slagvlakken van de klingen laat enige vorm 

van preparatie zien; de vorm van het slagvlak 

heeft over het algemeen de vorm van een halve-

maan. De complete klingen zijn met uitzondering 

van een exemplaar van 68 x 29 x 11 mm alle klei-

ner dan 40 mm en smaller dan 26 mm.
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Afb. 132  Verhouding tussen lengte en breedte van complete en gebroken ongemodificeerde klingen.

Tabel 99:  Verdeling van de gebroken 
klingen naar type breuk met 
gemiddelde en standaarddeviatie 

aantal gem breedte mm σ mm

proximaal 17 20,2 6,9

proximaal en  
mediaal 

5 19,0 7,9

mediaal 32 18,5 7,2

mediaal en distaal 5 19,4 7,2

distaal 17 16,2 8,6

Totaal 76 18,4 7,5
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Het overgrote deel van de klingen (91,6%) is ge-

broken. Met uitzondering van breuken in de 

lengterichting komen alle typen voor (tabel 101), 

met een nadruk op mediale fragmenten (42,1%). 

Veel van de gebroken klingen zijn nagenoeg 

vierkant van vorm, en dit geldt vooral voor de 

proximale, mediale en tot op zekere hoogte ook 

voor de distale delen van klingen. De gemiddel-

de lengtes van deze fragmenten zijn achtereen-

volgens: 20,9 mm, 18,5 mm en 20,7 mm en dit 

komt nagenoeg overeen met hun breedtes (afb. 

132).
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Afb. 133  Verdeling van de breedte van ongemodificeerde klingen (n=83).
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De grafiek van de breedte van de complete en 

complete klingen laat een continue verdeling 

zien, met een zekere nadruk op de klingen met 

een breedte tussen 11 en 15 mm; klingen die bre-

der zijn dan 25 mm zijn relatief schaars (n=13 of 

15,7%) (afb. 133).

Het aantal kernen is beperkt tot 3, en 1 hiervan is 

een klingkern van 105 x 58 x 37 mm die is ge-

bruikt voor de productie van relatief brede klin-

gen; op de kern zijn nog negatieven van klingen 

met breedtes van 21 en 18 mm aanwezig. Deze 

kern van grijze Rijckholt-vuursteen is gemaakt 

op een grote afslag. Een andere grote kern (104 x 

71 x 30 mm) van zwarte Rijckholt-vuursteen is 

gebruikt voor de productie van afslagen, maar 

vertoont aan één zijde ook de negatieven van 

een serie smalle klingen. De derde kern is een 

afslagkern en is relatief klein en breed (59 x 74 x 

38 mm) met meerdere slagvlakken.

Er zijn 25 kernvernieuwingsstukken gevonden, 

het gaat over het algemeen over lange (28 tot 82 

mm) en brede (19 tot 82 mm) stukken met een 

meest voorkomende lengte in de klasse tussen 

61 en 65 mm en een breedte in de klasse van 31 

tot 35 mm.

De 8 brokken steen bestaan uit 3 brokken vuur-

steen, 1 van kwarts en 4 van kwartsiet. De brok-

ken natuursteen zijn alle gebroken: 2 fragmen-

ten kwartsiet hebben een langwerpige vorm en 2 

onregelmatige brokken kwartsiet zijn verbrand.
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Tabel 100:  De onderscheiden categorieën artefacten naar vuursteentype

Rijckholt Valkenburg onbepaald ondetermineerbaar

steil geretoucheerde kling 1 0 0 0

boor 1 0 1 0

steker 3 0 0 0

combinatiewerktuig 0 0 1 0

schrabber 2 0 0 0

gemodificeerd artefact op afslag 38 0 2 0

afgeknot artefact 6 0 3 0

Totaal 51 0 7 0

brok 4 0 0 0

kern 3 0 0 0

vernieuwingsstuk 22 0 2 1

afslag 181 0 34 22

kling 64 1 18 0

Totaal 274 1 54 23

Totaal 325 1 60 23

Het type vuursteen van 23 artefacten is niet 

meer determineerbaar: door verbranding (n=7) 

of doordat de artefacten door patinering (n=16) 

een andere kleur hebben gekregen. Met uitzon-

dering van een distaal klingfragment van Val-

kenburg-vuursteen is er Rijckholt-vuursteen en 

niet nader bepaalde vuursteen gebruikt (tabel 

100).
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Tabel 101:  De aard van de cortex op de onderscheiden categorieën artefacten

geen vers ruw verweerd rolsteen oude patina

steil geretoucheerde kling 1 0 0 0 0 0

boor 2 0 0 0 0 0

steker 2 0 1 0 0 0

combinatiewerktuig 0 0 0 1 0 0

schrabber 2 0 0 0 0 0

geretoucheerd artefact 32 0 6 2 0 0

afgeknot artefact 7 0 1 0 0 0

overige gemodificeerde artefacten 0 0 0 0 0 0

Totaal 46 0 8 3 0 0

brok 3 0 1 0 0 0

kern 0 0 1 2 0 0

vernieuwingsstuk 18 0 5 2 0 0

afslag 209 0 17 11 0 0

kling 78 0 3 2 0 0

Totaal 308 0 27 17 0 0

Totaal 354 0 35 20 0 0

Cortex is op 13,5% van de vuurstenen artefacten 

aanwezig, het komt vaker voor op gemodificeer-

de artefacten (19,3%) dan op ongemodificeerde 

artefacten (13,5%). De toestand van de cortex is 

beperkt tot ruwe en verweerde; rolsteen patina 

en verse cortex komen niet voor. 

Ruwe cortex komt het vaakst voor (n=35) en ver-

weerde cortex veertien keer. Een cortexbedek-

king van 75% of meer komt dertien keer voor, 

het zijn zowel gemodificeerde artefacten als on-

gemodificeerde artefacten (tabel 102). Het zijn 

allemaal artefacten kleiner dan 40 mm, met uit-

zondering van een afslag van 73 mm. Een volle-

dige bedekking met cortex komt zowel voor bij 

de onbepaalde vuursteen als bij de Rijckholt-

vuursteen. 
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Tabel 102:  Verdeling van de aanwezigheid van cortex in klassen van 25% op de 
onderscheiden categorieën artefacten

1-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100%

steil geretoucheerde kling 0 0 0 0 0

boor 0 0 0 0 0

steker 1 0 0 0 0

schrabber 0 0 0 0 0

combinatiewerktuig 1 0 0 0 0

bijl(fragment) 0 0 0 0 0

overig geretoucheerd artefact 7 0 0 0 1

gekerfd artefact 0 0 0 0 0

afgeknot artefact 0 0 0 0 1

Totaal 9 0 0 0 2

brok 0 1 0 0 0

kern 3 0 0 0 0

vernieuwingsstuk 6 1 0 0 0

afslag 15 1 1 3 8

kling 4 1 0 0 0

Totaal 28 4 1 3 8

Totaal 37 4 1 3 10

Ruim 46% van de gemodificeerde artefacten is 

gebroken. Dit hoge percentage komt vooral voor 

rekening van de geretoucheerde artefacten (ta-

bel 102). Bij de ongemodificeerde ligt het per-

centage iets hoger met 57%; vooral gebroken 

klingen dragen bij aan dit hoge percentage.
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Tabel 103:  Het voorkomen van breuk bij  
de verschillende categorieën 
artefacten 

compleet gebroken

steil geretoucheerde 
kling

0 1

boor 2 0

steker 3 0

combinatiewerktuig 1 0

schrabber 2 0

geretoucheerd artefact 18 22

afgeknot artefact 5 3

slijpsteen 0 1

Totaal 31 27

brok 5 3

kern 3 0

vernieuwingsstuk 16 9

afslag 122 115

kling 7 76

Totaal 153 203

Totaal 184 230

Tabel 104:  Verdeling van verbrande en 
onverbrande artefacten over  
de verschillende categorieën 
artefacten 

onverbrand verbrand

steil geretoucheerde 
kling

1 0

boor 2 0

steker 3 0

combinatiewerktuig 1 0

schrabber 2 0

geretoucheerd artefact 40 0

afgeknot artefact 8 0

slijpsteen 1 0

Totaal 58 0

brok 6 2

kern 3 0

vernieuwingsstuk 25 0

afslag 228 9

kling 82 1

Totaal 344 12

Totaal 402 12

Verbrande gemodificeerde artefacten komen 

niet voor en het aandeel verbrande ongemodifi-

ceerde artefacten is beperkt (3,4%) (tabel 103). 

De verbrande artefacten zijn wit gecalcineerd.

Na afdanking zijn 16 ongemodificeerde artefac-

ten gepatineerd, waarbij een witte en blauwwit-

te patina overheersen (tabel 105). 
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Tabel 105:  Voorkomen van patina op de onderscheiden categorieën artefacten

geen wit blauwwit blauw grijs zwart

steil geretoucheerde kling 1 0 0 0 0 0

boor 2 0 0 0 0 0

steker 3 0 0 0 0 0

combinatiewerktuig 1 0 0 0 0 0

schrabber 2 0 0 0 0 0

geretoucheerd artefact 40 0 0 0 0 0

afgeknot artefact 8 0 0 0 0 0

Totaal 57 0 0 0 0 0

brok 4 0 0 0 0 0

kern 3 0 0 0 0 0

vernieuwingsstuk 24 0 1 0 0 0

afslag 222 6 5 0 3 1

kling 83 0 0 0 0 0

Totaal 336 6 6 0 3 1

Totaal 393 6 6 0 3 1

Afb. 134  Fragment aardewerk. Afb. 135  Scherf van aardewerk.
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Afb. 136  Aantal vondsten per onderscheiden vak van 5 x 5 m.
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Tussen het vuursteen werden twee fragmenten 

handgevormd aardewerk aangetroffen. Het eer-

ste fragment is een relatief dik stuk bruingrijs 

aardewerk van 51 x 37 mm en een dikte van 16 

mm, waarvan één vlak onregelmatig en ver-

weerd is (afb. 134). Hoewel er een enkel kwarts-

korreltje in de scherf voorkomt, bestaat de ma-

gering hoofdzakelijk uit potgruis. Het is niet 

zeker of het een scherf van vaatwerk is, het zou 

evengoed om een bakplaat kunnen gaan. De 

tweede scherf is een relatief hardgebakken 

scherf van 60 x 51 mm en een dikte van 11 mm 

(afb. 135). Aan de buitenkant is de scherf bruin-

grijs en aan de binnenkant lichtgrijs, op de breuk 

is de kleur zwart. Voor de magering zijn kleine 

stukjes kwarts gebruikt. Gezien de geringe wel-

ving in deze wandscherf moet die van een groot 

stuk aardewerk afkomstig zijn.

Ruimtelijke spreiding

De 416 vondsten zijn verdeeld over 16 vakken 

van 5 x 5 m. Het aantal vondsten per vak varieert 

van 6 tot 84 vondsten. In de verdeling over de 

vakken zijn twee toppen zichtbaar (afb. 136). Het 

is waarschijnlijk dat de hogere aantallen in de 

vakken 400 tot en met 404 worden veroorzaakt 

door een steen- en relatief artefactrijke laag in 

de ondergrond (afb. 137). De aantallen in de vak-

ken 406, 407 en 408 met 11 of 12 vondsten zijn 

aan de lage kant doordat het oppervlak van deze 

vakken gedeeltelijk was begroeid met gras waar-

door de vondstzichtbaarheid beperkt was.

Ruim de helft (56,9%) van de gemodificeerde 

artefacten is gevonden in de vakken 400 tot en 

met 402 (afb. 137). In deze drie vakken komen 

alle categorieën gemodificeerde artefacten voor, 

met uitzondering van de stekers en de slijpsteen. 

De beide grote kernen (>10 cm) zijn afkomstig uit 

het vak 414. Opmerkelijk is dat in vak 412 42% 

van de vondsten bestaat uit gebroken klingen. 

De scherven van aardewerk zijn gevonden in de 

vakken 409 en 414.

 

Boringen

In de verkende vakken zijn om de 10 m boringen 

gezet in de vakken 400, 402, 404, 406, 408 410, 

412 en 414. Dit bracht 770 vondsten aan het licht 

(tabel 106) waarvan er 61 met een antropogene 

oorsprong: 49 vuurstenen artefacten, 6 frag-
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Afb. 137  Het voorkomen van gemodificeerde, ongemodificeerde artefacten en aardewerk in de onderscheiden  

vakken van 5 x 5 m.

Tabel 106:  Verdeling van de vondsten naar categorie en bodemhorizont opgeboord in 
raai C

artefacten
mogelijke 
artefacten

verbrande 
vuursteen

hand gevormd 
aardewerk

gebakken 
leem natuursteen bot

bouwvoor 18 263 27 3 0 2 0

colluvium 30 314 58 3 1 2 1

Bt-horizont 1 43 7 0 0 0 0

Totaal 49 620 92 6 1 4 1
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menten handgevormd aardewerk, 1 fragment 

gebakken leem, 4 stuks natuursteen en 1 ver-

brand stukje bot. Behalve deze artefacten zijn er 

nog 620 mogelijke artefacten en 92 fragmenten 

verbrand vuursteen. De 49 vuurstenen artefac-

ten bestaan uit 4 gemodificeerde en 45 ongemo-

dificeerde (tabel 107). Bij de ongemodificeerde 

artefacten valt het relatief grote aandeel gebro-

ken klingen op.

Het aardewerk bestaat uit 6 handgevormde 

fragmenten die variëren in grootte van 5 tot 16 

mm en in dikte van 2 tot 9 mm. De kleur varieert 

van zwart en grijs naar rood en bruin. De scher-

ven zijn met potgruis gemagerd. Ook is er nog 

een fragment gebakken leem opgeboord van  

7 x 4 x 2 mm.

Ruim 92,1% van de opgeboorde vondsten komt 

uit de verstoorde context van de bouwvoor of 

het colluvium; voor de artefacten bedraagt dit 

percentage zelfs 98,4.198 Alle lengteklassen zijn 

in de verstoorde context aanwezig, alleen een 

retouche afslag (3 x 3 x 1 mm) is afkomstig uit de 

Bt-horizont (afb. 138). 

Een vergelijkbaar beeld is zichtbaar bij de moge-

lijke artefacten; de exemplaren groter dan 10 mm 

¹⁹⁸  Tevens zijn er nog 890 stuks vuursteen 

verzameld die geen antropogene oor-

sprong hebben. Ook deze komen voor 

ruim 94% uit de bouwvoor of het collu-

vium.
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Afb. 138  Verdeling van vuurstenen artefacten uit boringen naar lengte over bodemhorizonten.

Tabel 107:  Opgeboorde gemodificeerde  
en ongemodificeerde artefacten 
in raai C

geretoucheerd artefact geretoucheerde afslag 2

geretoucheerd kern-
vernieuwingsstuk

1

gekerfd artefact gekerfde kling 1

Totaal 4

vernieuwingsstuk kernvernieuwingsstuk 4

afslag 30

kling 11

Totaal 45

Totaal 49
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Bouwvoor Colluvium E-horizont

komen alleen voor in de bouwvoor en het col-

luvium. Een gering aandeel van de kleinere arte-

facten (<11 mm) komt uit de Bt-horizont (afb. 

139). Hetzelfde patroon is waarneembaar bij de 

verbrande fragmenten vuursteen; de afwezig-

heid van exemplaren >10 mm in de Bt-horizont 

en een gering aandeel voor de lengteklassen 1-5 

mm en 6-10 mm (afb. 140). 
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Afb. 139  Relatieve verdeling van de mogelijke artefacten naar lengteklassen over bodemhorizonten.

0 10 20 30 40 50 60

Bt-horizont

Colluvium

Bouw voor

%

Vuurmog >10 mm Vuurmog 6-10 mm Vuurmog 1-5 mm

In de grondboringen zijn 49 artefacten aange-

troffen en hiervan zijn er 4 gemodificeerd en 45 

ongemodificeerd (tabel 107). Het aandeel klin-

gen is relatief groot (23,9%) en dat correspon-

deert vrij goed met het aandeel klingen dat bij 

de veldverkenning (22,9%) van de vakken is ge-

vonden (tabel 98). 

Er is een grote tegenstelling tussen het aantal 

verbrande artefacten en verbrande fragmenten 

vuursteen in de boringen: er zijn slechts 2 ver-

brande artefacten opgeboord, terwijl er 92 ver-

brande fragmenten vuurstenen zijn gevonden. 

Een belangrijke bijdrage aan het hoge aantal 

verbrande fragmenten wordt geleverd door bo-

ring 402. In die boring zijn 44 fragmenten ge-

vonden, waarbij een grote brok en talrijke klei-

nere fragmenten die van de grotere brok 

afkomstig zijn. De kleinere fragmenten zijn ener-

zijds ontstaan door verbrokkeling van de vuur-

steen in het vuur, anderzijds zijn ze tijdens het 

boren van de grote brok afgebroken. De meeste 

verbrande artefacten (81,3%) die aan het opper-

vlak zijn verzameld, komen voor in een traject 

van 30 m (vakken 400-405); in die zone is 75% 

van de verbrande fragmenten vuursteen opge-

boord. Het merendeel (63%) van de opgeboorde 

verbrande fragmenten vuursteen komt niet uit 

de bouwvoor, maar uit het colluvium (tabel 108 

en afb. 138).

Bij het uitgraven van het retentiebekken heeft 

men in het zuiden een oost-westelijk verlopende 

geul aangesneden. Deze geul was gevuld met 

stenen, löss, zand en prehistorische stenen arte-

facten. Een aantal van de artefacten is verzameld 

om een inzicht te krijgen in de ouderdom. Door 

de ligging in een secundaire context en het grote 

aantal zijn ze niet systematisch verzameld. Een 

monster van 12 liter uit de geul is over een maas-

wijdte van 1 mm gezeefd om een indruk te krij-
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Afb. 140  Relatieve verdeling van de verbrande fragmenten vuursteen naar lengte over de bodemhorizonten.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Bt-horizont

Colluvium

Bouw voor

%

Verbrand >10 mm Verbrand 6-10 mm Verbrand 1-5 mm

gen van het aantal en de aard van de kleinere 

vondsten ( <11 mm) in de geul. Dit leverde in  

totaal 1696 vondsten op (tabel 108): 1672 van 

vuursteen en 24 van natuursteen. Het natuur-

steen bestaat voornamelijk uit fragmenten ge-

broken kwarts en kwartsiet. Het merendeel van 

de fractie bestaat uit vondsten kleiner dan 6 mm 

en heeft een natuurlijke oorsprong (n=961). De 

fragmenten die als natuurlijk zijn benoemd heb-

ben scherpe randen of licht afgeronde randen; 

het zijn over het algemeen brokjes en splinters 

die zijn ontstaan door de inwerking van vorst, 

door het uiteenvallen van vuursteen of door het 

botsen met andere stenen en het kraken van de 

vuursteen. De mogelijke antropogene vuursteen 

heeft altijd scherpe randen en vaak wel een 

kernmerk dat kan wijzen op bewerking door de 

mens, zoals slaggolven, slagvlak, een slagbult of 

dorsale negatieven. De kenmerken komen niet 

gecombineerd voor, of de combinatie is moeilijk 

vaststelbaar door de geringe grote of door 

breuk. Waarschijnlijk is een groot aantal van 

deze mogelijke artefacten afkomstig van de ran-

den van grotere stukken vuursteen en van arte-

facten, en zijn ze ontstaan tijdens het transport 

van het gesteente hellingafwaarts.

De fragmenten die werkelijk als artefact kunnen 

worden aangeduid, zijn uitsluitend kleine afsla-

gen. Een enkele afslag vertoont enige retouches. 

De vondsten van vuursteen zijn gepatineerd en 

ongepatineerd. In het grondmonster zijn nog 6 

fragmenten verbrande en gebroken vuursteen 

gevonden. Andere vondstcategorieën, zoals aar-

dewerk, gebakken leem of gecremeerd bot, zijn 

niet in dit monster aanwezig.
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Tabel 108  Verdeling van de onderscheiden vondstcategorieën van steen naar grootte in 
12 liter löss

vuurstenen 
artefact

mogelijk  
artefact

natuurlijk 
vuursteen

verbrand 
vuursteen natuursteen totaal

6-10 12 32 55 0 4 103

1-5 24 580 961 8 20 1593

Totaal 36 612 1016 8 24 1696

1

Afb. 141 Levallois afslag (schaal 1:1).
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1

2
Afb. 142 1. Levallois afslag, 2  geretoucheerde Levallois afslag (schaal 1:1).
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1

Afb . 143 Levallois kern (schaal 1:1).
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Afb. 144 1. Geretoucheerde kling, 2 kernbijl (schaal 1:1).

1

2
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1

Afb. 145 Klingkern (schaal 1:1).
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Afb. 146 Bijl (schaal 1:1).

1

Van het talud dat de met sediment gevulde geul 

doorsneed, wordt hier een selectie afgebeeld en 

beschreven, om zo een indruk te krijgen in de 

aard en ouderdom van de artefacten. Bij de 

vondsten zijn gepatineerde en ongepatineerde 

artefacten aanwezig, de patinering varieert van 

wit tot blauwwit, en bij enkele stukken gaat de 

patinering vergezeld van verwering van het  

oppervlak. 

Enkele gepatineerde artefacten kunnen op grond 

van de technologische kernmerken en vorm aan 

het Midden-Paleolithicum worden toegewezen. 

Het zijn artefacten die volgens de Levallois-tech-

niek zijn vervaardigd, zoals een afslag met een 

spitse vorm van 70 x 51 x 11 mm (afb. 141) mm, 

een aan beide zijden geretoucheerde afslag (afb. 

142 nr. 2) en een schildpadvormige Levallois-

kern van 94 x 86 x 38 mm (afb. 143). Een over-

eenkomstig kenmerk van deze artefacten is dat 

de randen sterk zijn beschadigd. Waar de randen 

zijn versplinterd is de patina verdwenen en 

wordt zichtbaar dat vooral zwarte Rijckholt-

vuursteen is gebruikt. Daarnaast werd een reeks 

ongepatineerde artefacten gevonden die in het 

Neolithicum kan worden gedateerd, zoals een 

gebroken kernstuk van grijze vuursteen met af-

metingen van 105 x 54 x 26 mm waarvan lange 

en brede regelmatige klingen zijn afgeslagen. Op 

de kern is een negatief van een kling aanwezig 

met een breedte van 36 mm. De wijze waarop 

deze kern is vormgeven lijkt sterk op de zoge-

noemde Livre de Beurre uit Grand Pressigny.199 

Een gelijkaardige preparatie is aanwezig bij een 

kern met één slagvlak voor smallere klingen, 

met een maximale breedte van ca. 20 mm (afb. 

146). Later is een uiteinde van deze kern nog ge-

retoucheerd en is het artefact gebruikt als bijl. 

Een aantal artefacten kan vermoedelijk aan peri-

oden tussen het Midden-Paleolithicum en Neo-

lithicum worden toegewezen, zoals een wit ge-

patineerde klingkern (afb. 145) en een serie 

onregelmatige gepatineerde klingen (afb. 147). 

Een artefact van vermoedelijk mesolithische  

ouderdom is een wit gepatineerde kernbijl van 

grijze vuursteen waarvan de snede later is  

beschadigd (afb. 144). 
¹⁹⁹  Kelterborn 1980, 228. Zie ook Collet, 

Hazeur & Lech 2008, 59, voor vergelijk-

bare kernen in Spiennes.
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1 2

3

4

Afb. 147 1-4: Klingen (schaal 1:1).
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8.3.1.3  Conclusie en discussie

Langs de oostkant van het opslagbekken voor 

water zijn binnen een relatief klein oppervlak 

(400 m2) veel vondsten (n=416) verzameld en 

opgeboord. In 8 boringen zijn 61 artefacten, 694 

mogelijke artefacten en fragmenten verbrand 

vuursteen aangetroffen. Het relatief grote aantal 

oppervlaktevondsten wordt vermoedelijk mede 

veroorzaakt omdat hier in het verleden nooit 

veel veldverkenningen zijn uitgevoerd. 

De opgeboorde artefacten komen, met uitzon-

dering van een kleine afslag uit de Bt-horizont, 

uit de verstoorde context van colluvium en 

bouwvoor. Het is mogelijk dat de afslag door 

bioturbatie in de Bt-horizont terecht is geko-

men. Het kan hierbij gaan om een migratie uit 

bijvoorbeeld een hoger gelegen bewoningsni-

veau of E-horizont, maar ook om een verplaat-

sing uit het colluvium dan wel de bouwvoor. In 

het laatste geval zouden er ter plekke geen men-

selijke activiteiten zijn uitgevoerd, maar zijn de 

artefacten van elders afkomstig. Hierbij kan 

worden gedacht aan transport, bijvoorbeeld 

door de zwaartekracht langs de helling als een 

colluvium. De bovenkant van het colluvium zou 

dan later door het gebruik als landbouwgrond 

zijn omgezet tot een bouwvoor. Opmerkelijk is 

dat in de boringen van de bouwvoor minder 

vondsten (n=23) zijn aangetroffen dan in het 

daaronder gelegen colluvium (n=37); ook zijn de 

vuurstenen artefacten uit het colluvium groter 

dan die uit de bouwvoor (afb. 136). Dit zou een 

aanwijzing kunnen zijn dat door de hellingaf-

waartse erosie de stratigrafie is omgekeerd. Dat 

wil zeggen dat de vondsten die oorspronkelijk 

hellingopwaarts aan het oppervlak lagen nu on-

derin het colluvium liggen, en dat de ‘vondstar-

mere’ lagen met de kleinere artefacten nu boven 

in het colluvium liggen, aan, of nagenoeg aan, 

het oppervlak. De breukvlakken van de relatief 

grote fragmenten handgevormd aardewerk die 

aan het oppervlak zijn gevonden, zijn niet afge-

rond. Afronding komt ook niet voor op de klei-

nere fragmenten aardewerk uit de boringen. 

Hieruit kan worden opgemaakt dat door trans-

port langs de helling de grotere scherven niet 

(verder) zijn gefragmenteerd en dat ze, evenals 

de andere fragmenten aardewerk, niet zijn afge-

rond. Vermoedelijk betekent dit dat het materi-

aal niet over een grote afstand is getranspor-

teerd en dat de plek waar het aardewerk is 

achtergelaten, mogelijk een nederzetting, in de 

directe omgeving moet worden gezocht.

Het handgevormde aardewerk kan niet nauw-

keuriger dan ‘prehistorisch’ gedateerd worden. 

Het is mogelijk dat het aardewerk uit de IJzertijd 

stamt. In de omgeving zijn namelijk eerder spo-

ren en vondsten uit die periode aangetroffen. M. 

de Grooth vermeldt een grondspoor uit de di-

recte omgeving, het spoor bevatte aardewerk uit 

de vroege IJzertijd en ca. zevenhonderd vuurste-

nen artefacten.200 

De assemblage stenen artefacten van de veldver-

kenning en booronderzoek dateert vermoedelijk 

uit verschillende archeologische perioden, al zijn 

er nauwelijks diagnostische typen aanwezig die 

een nadere precisering toelaten. Vermoedelijk zijn 

de stekers, de afgeknotte artefacten en de steil 

geretoucheerde kling ouder dan het Neolithicum. 

Een aantal klingen kan in het Neolithicum worden 

gedateerd. In hoeverre de vuurstenen artefacten 

geassocieerd kunnen worden met een gebruik van 

het terrein in de IJzertijd is onduidelijk.

De vuur- en natuursteen in de opgevulde geul-

bedding is aangevoerd vanuit het oosten, waar 

het reliëf oploopt. Door de relatief grote hel-

lingshoek is een diepe geul of ravijn uitgesleten 

en die heeft gefunctioneerd als waterafvoer 

waarin zand, löss en stenen inclusief artefacten 

werden getransporteerd. De huidige holle weg 

die het Savelsbos met het dorp Rijckholt ver-

bindt, is onderdeel van deze geul. De weg functi-

oneert tegenwoordig nog steeds als afvoerka-

naal van neerslag. In het talud van de holle weg 

kunnen op verschillende plekken stenen artefac-

ten worden gevonden.201 Het grote aantal kleine 

fragmenten vuursteen in het grondmonster van 

12 liter is waarschijnlijk het gevolg van hellings-

processen, zoals het transport door de geul 

waarbij door botsen en stoten de vuursteen uit-

een viel of de randen versplinterden. De opge-

vulde geul heeft lange tijd dienstgedaan als 

veldweg en het is waarschijnlijk dat karrenwielen 

en hoeven van dieren hebben bijgedragen aan 

de beschadiging van vuurstenen artefacten en 

 

²⁰⁰ De Grooth 1991, 69; Van den Broeke 1987a.

²⁰¹  Tijdens excursies naar de vuursteenmijn 

wees Werner Felder de deelnemers vaak 

op de aanwezigheid van artefacten in de 

randen van de holle weg. Velen namen 

hier stenen mee als aandenken aan de 

excursie naar het Savelsbos (mondelinge 

mededeling W. Felder 24 juli 2008).
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Tabel 109:  Aardewerk uit de periode Middeleeuwen / Nieuwe tijd, aantallen randen, 
wanden, bodems en additieven verzameld in 2008

rand wand bodem additieven totaal

Maaslandse waar 1 4 2 0 7

Pingsdorf 0 1 0 0 1

Zuidlimburgs 0 0 0 0 0

Elmpt 0 0 0 0 0

Proto-steengoed 0 0 0 0 0

Bijna-steengoed 0 2 0 0 2

Steengoed 0 1 1 0 2

Steengoed ijzerengobe 0 19 1 0 20

Steengoed engobe zoutgl. 1 23 1 0 25

Steengoed zoutglazuur 0 20 0 1 21

Steengoed zoutgl. verf 1 12 0 0 13

Roodbakkend loodgl. 2 69 1 5 77

Grijsbakkend 0 3 0 0 3

Witbakkend loodgl. 17 64 4 0 85

Majolica 0 0 0 0 0

Faience 0 2 0 0 2

Industr. wit 7 16 4 1 28

Industr. kleur 0 3 0 0 3

Porselein 0 0 0 0 0

Totaal 29 239 14 7 289

onbewerkte stukken vuursteen. De ouderdom 

van de geul is niet bekend. In de geul zijn zowel 

middenpaleolithische als neolithische artefacten 

aangetroffen. Dit betekent dat de geul, of een 

gedeelte ervan, gedurende het Neolithicum of 

later moet zijn opgevuld. Vondsten uit latere pe-

rioden zijn er niet gevonden.

Op grond van het bovenstaande kan worden ge-

concludeerd dat de vondsten op het onderzoch-

te gedeelte van perceel 731G vermoedelijk het 

gevolg zijn van transport van de artefacten van 

hoger gelegen naar lager gelegen delen. Door 

een verschil in hellingshoek is er sprake van twee 

vormen van hellingerosie: namelijk een laagsge-

wijze (sheet erosion) of geulerosie (rill erosion) in 

het areaal waar de veldverkenning en het boor-

onderzoek zijn uitgevoerd. Ravijnerosie (gully 

erosion) heeft plaatsgevonden in het areaal waar 

de met stenen, zand en löss opgevulde bedding 

is aangetroffen.202 De vondsten op dit perceel 

bevinden zich daarom in een secundaire en ver-

stoorde context. Hoewel bij het booronderzoek 

is vastgesteld dat een uitspoelingshorizont ont-

breekt, betekent dit niet dat de erosie dusdanig 

groot is dat eventueel aanwezige archeologische 

sporen volledig zijn verdwenen. De meer hel-

lingopwaarts en in de directe omgeving vermoe-

de nederzetting hoeft dus niet volledig geëro-

deerd te zijn.

²⁰²  Zie Langohr (1990) en FAO (1965) voor de 

onderscheiden vormen van erosie.
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Tabel 110:  Aardewerk uit de periode Middeleeuwen / Nieuwe tijd, aantallen randen, 
wanden, bodems en additieven verzameld in 2009

rand wand bodem additieven totaal

Maaslandse waar 0 1 0 0 1

Pingsdorf 0 4 0 0 4

Zuidlimburgs 0 3 0 0 3

Elmpt 0 2 0 0 2

Proto-steengoed 0 0 0 0 0

Bijna-steengoed 0 0 0 0 0

Steengoed 2 2 0 0 4

Steengoed ijzerengobe 0 21 1 0 22

Steengoed engobe zoutgl. 0 16 2 0 18

Steengoed zoutglazuur 6 26 3 3 38

Steengoed zoutgl. verf 0 9 0 0 9

Roodbakkend loodgl. 19 59 4 0 82

Grijsbakkend 0 0 0 0 0

Witbakkend loodgl. 5 15 2 0 22

Majolica 0 1 0 0 1

Faience 0 0 0 0 0

Industrieel wit 2 43 1 0 46

Industrieel  kleur 6 28 3 0 37

Porselein 2 1 0 0 3

Totaal 42 231 16 3 292

8.4   Archeologisch vondstmateriaal uit de 
historische tijd

8.4.1  Inleiding

Bij de veldkartering in 2008 en 2009 zijn naast 

een grote hoeveelheid natuur- en vuurstenen 

artefacten ook vondsten uit de Middeleeuwen, 

Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd verzameld. De 

vondsten bestaan voornamelijk uit aardwerk, 

maar ook zijn er een klein aantal metalen voor-

werpen, enkele glasscherven, fragmenten van 

kleipijpen en stukken bouwmateriaal geborgen. 

Hieronder zullen deze vondsten kort worden ge-

presenteerd.

8.4.2  De vondsten

Middeleeuws aardewerk

Tot deze categorie behoren de scherven Maas-

landse waar, Pingsdorf en Zuidlimburgs aarde-

werk, Elmpter waar en een deel van het steen-

goed. Het oudste materiaal dateert globaal uit 

de 10e-13e eeuw. Hiertoe behoren de scherven 

Maaslandse waar, Pingsdorf en Zuidlimburgs 

aardewerk en Elmpter waar. Een nauwkeuriger 

datering is door het ontbreken van diagnosti-

sche randscherven niet mogelijk. Bij het mid-

deleeuwse steengoed bevinden zich een scherf 

bijna-steengoed en enkele scherven steengoed 

met en zonder oppervlaktebehandeling. Deze 

laatste komen uit Siegburg en Langewehe en  
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dateren uit de 14e-15e eeuw. De scherf bijna-

steengoed kan rond 1300 worden gedateerd. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat door de 

fragmentatie van aardewerk het vaak onduide-

lijk is of het om middeleeuws of postmiddel-

eeuws steengoed gaat. De interpretatie is dan 

ook vooral gebaseerd op de aard van de op-

pervlaktebehandeling, het baksel en de scherf-

dikte.

Postmiddeleeuws aardewerk

Het roodbakkend en witbakkend aardewerk 

met loodglazuur, faience, industrieel wit en 

kleur kan, evenals het gros van het steengoed-

materiaal met ijzerengobe en/of zoutglazuur, 

worden gedateerd als postmiddeleeuws. Som-

mige scherven van steengoed zijn voorzien van 

appliques, al dan niet in combinatie met blauwe 

verfdecoratie. Enkele van deze scherven dateren 

uit de (tweede helft van de ) 16e eeuw. De ove-

rige uit de 18e en 19e eeuw. Het overgrote deel 

van het roodbakkend aardewerk met loodgla-

zuur (soms met mangaanoxide) lijkt in de regio 

te zijn geproduceerd. Hetzelfde geldt voor het 

materiaal dat geheel of gedeeltelijk is voorzien 

van een dunne witte sliblaag, al dan niet met 

toevoeging van koperoxide. Dit materiaal zal 

deels afkomstig zijn uit Gennep en verder uit 

productieplaatsen in het Nederrijnse gebied.203 

Het gros van het materiaal dateert uit de 18e-19e 

eeuw, maar mogelijk zijn enkele scherven een of 

twee eeuwen ouder. De scherven industrieel wit 

en industrieel kleur204 dateren uit de 19e-20e 

eeuw. Een van de scherven is voorzien van een 

stempel van de firma Petrus Regout uit Maas-

tricht. Ook de porseleinscherven dateren uit de 

19e/20e eeuw. 

Bouwmateriaal

Tijdens beide campagnes zijn ook veel fragmen-

ten bouwmateriaal verzameld. Dit ‘puin’ bestaat 

uit stukken dakpan van rood- en grijsbakkende 

klei en fragmenten van bakstenen.

Kleipijpen

Er zijn enkele fragmenten van kleipijpen opge-

raapt. Onder de vondsten bevindt zich een pij-

penkop met als hielmerk het gekroonde cijfer 

82. Op grond van de vorm van de ketel en het 

hielmerk kan deze pijp in de 18e eeuw worden 

gedateerd.205

Glas

De gevonden glasscherven zijn groen of blauw 

van kleur of van transparant, kleurloos glas. Met 

uitzondering van een secundair verbrande scherf 

dateren de glasfragmenten uit de 19e-20e eeuw. 

Hoewel de verbrande glasscherf ouder moet zijn, 

kan de exacte ouderdom niet worden vastge-

steld.

Metaal

De metalen objecten bestaan uit enkele sterk 

gecorrodeerde ijzeren voorwerpen, een koperen 

munt (17e-18e eeuwse duit), een koperen ring, 

een zinken plaatje en een loden object. Al deze 

voorwerpen dateren uit de Nieuwe tijd of de 

Nieuwste tijd.

8.4.3   Ruimtelijke spreiding van de  
vondsten

Uit de spreiding van de vondsten over de ver-

schillende percelen blijkt dat op alle percelen en-

kele middeleeuwse scherven voorkomen. Ook 

postmiddeleeuws materiaal, zoals roodbakkend 

aardewerk met loodglazuur en het late steen-

goed, komt op alle percelen voor. Vermoedelijk 

is dit aardewerk op de akkers terechtgekomen in 

combinatie met mestgift (beer). Het valt op dat 

veel industrieel wit en blauw is gevonden op de 

percelen 140G (62 fragmenten) en 009G (21 frag-

menten). Op de andere percelen zijn slechts en-

kele fragmenten van dit aardewerk aan het licht 

gekomen. Mogelijk wijst dit op een relatief late 

ontginning van genoemde percelen.

8.4.4  Conclusie en discussie

Het gebied is in de Middeleeuwen ontgonnen 

vanuit het Maasdal en de beekdalen. De gron-

den die minder geschikt waren voor landbouw 

lagen woest en waren voornamelijk begroeid 

²⁰³ Zie Mars 1991; Bartels 1995.

²⁰⁴  Industrieel gekleurd is een verzamel-

naam voor scherven met een blauwe, 

paarse of polychrome decoratie.

²⁰⁵ Duco 1982.
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met bos en struikgewas. 

De middeleeuwse en postmiddeleeuwse vondst-

verspreiding passen goed in het beeld dat naar 

voren komt uit de historische bronnen (zie 

hoofdstuk 5.3). Vermoedelijk is de omgeving van 

St. Geertruid vanaf de 11e eeuw ontgonnen. En-

kele scherven dateren mogelijk al in de 10e eeuw. 

De ruimtelijke spreiding van de vondsten vormt 

geen aanleiding om in het gebied een nog onbe-

kende middeleeuwse of postmiddeleeuwse ne-

derzetting te verwachten. De spreiding van het 

materiaal wijst eerder op mestgift. De percelen 

die het verst van St. Geertruid verwijderd liggen, 

hebben het meest recente aardewerk opgele-

verd. Vermoedelijk wijst dit op een relatief jonge 

ontginning.
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9.1  Inleiding

Het doel van dit archeologische project in de 

omgeving van de Rijckholtse vuursteenmijn is 

tweeledig. Ten eerste gaat het om een waarde-

bepaling van het gebied in de omgeving van de 

vuursteenmijn. De waardestelling vormt het uit-

gangspunt om na te gaan of de omgeving (of 

een gedeelte daarvan) in aanmerking komt om 

in samenhang met het mijnveld als een ensem-

ble beschermd te worden. Het tweede doel is 

om methoden en technieken te ontwikkelen op 

grond waarvan uitspraken gedaan kunnen wor-

den over de activiteiten die in de omgeving van 

het mijncomplex zijn uitgevoerd. Beide doelstel-

lingen zijn nog niet gerealiseerd omdat pas twee 

van de vijf geplande campagnes zijn uitgevoerd. 

In deze conclusie en discussie wordt ingegaan op 

de gebruikte onderzoeksmethoden en resulta-

ten, op de ouderdom van de vondsten en tot 

slot op de uitgevoerde activiteiten.

9.2  Onderzoeksmethoden en resultaten

Bij het veldonderzoek in 2008 en 2009 zijn vier 

methoden toegepast om de ondergrond en de 

archeologische verschijnselen te karteren en te 

waarderen. Het betreft fysisch-geografische bo-

ringen, archeologische boringen, geofysisch on-

derzoek en een kartering van vondsten aan het 

oppervlak. De nadruk van het onderzoek lag op 

De Kaap, een landtong ten zuiden van de vuur-

steenmijn. Maar er is ook onderzoek uitgevoerd 

ten westen van de mijn, op het Rijckholderveld 

(perceel 731G) en ten noorden op de percelen 

068G en 069G.

Op De Kaap zijn in een zuid-noordelijk verlopen-

de transect alle vier genoemde methoden toe-

gepast.

Het fysisch-geografische onderzoek door middel 

van boorraai A en boringen op de percelen 

009G, 139G en 140G laat zien dat delen van de 

bodem aan de westzijde van De Kaap door ero-

sie zijn aangetast. De randen van deze zone zijn 

door het aanwezige reliëf altijd al kwetsbaar ge-

weest voor erosie. De erosie is in gang gezet en 

is versterkt door ontginningen en het gebruik 

van het gebied voor agrarische doeleinden. Dit 

heeft ertoe geleid dat de brikgrond in verschil-

lende mate is verstoord. Op de plateauranden 

tot in de C-horizont, op de vlakkere delen van De 

Kaap (bijvoorbeeld perceel 17G), is de erosie ge-

ringer en zijn de Bt-horizont en soms ook nog de 

E-horizont bewaard gebleven. Hier is het vooral 

de bodembewerking die de oorspronkelijke bo-

dem heeft aangetast. Uit historisch geografisch 

onderzoek blijkt dat het gehele gebied van De 

Kaap in het verleden is ontgonnen en op enig 

moment is gebruikt voor de landbouw. Op grond 

daarvan mogen we aannemen dat de bovenkant 

van de brikgrond overal is verstoord.

Op afbeelding 148 zijn de profieltypes per boring 

aangegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt in 

zes profieltypes: radebrikgrond, ooivaaggrond, 

bergbrikgrond, hellinggrond in löss, hellinggrond 

in grind. Ook zijn er sporen onderscheiden. 

De vastgestelde profieltypen blijken in hoofdlij-

nen overeen te komen met de bodemkaart (afb. 

7) Uiteraard heeft het onderhavige onderzoek 

door een grotere dichtheid aan boringen een 

meer gedetailleerd beeld opgeleverd. Radebrik-

gronden zijn vooral op het centrale deel van De 

Kaap aangetroffen. Meer naar de randen is spra-

ke van bergbrikgronden. Op een aantal plaatsen 

is geen Bt-horizont meer aangetroffen en is 

sprake van hellinggronden. Er is een onderscheid 

gemaakt tussen hellingronden in löss en die in 

grind. Hellingronden in löss komen vooral voor 

in de noordwesthoek van perceel 009G. Grind 

direct onder de bouwvoor is vooral aan de zuid-

zijde van De Kaap aangetroffen. Op veel plaat-

sen is dit grind afgedekt door colluvium. Collu-

vium op een gedeeltelijk intact profiel is 

gekarteerd langs de Maarlanderweg en plaatse-

lijk langs de Schone Grub. Colluvium op een 

sterk geërodeerd bodemprofiel is aangetroffen 

aan de uiterste randen van het plateau. De ero-

sie komt overeen met door Van den Broek gede-

finieerde hellingsteilteklassen.206 De conclusie 

kan luiden dat over het geheel genomen de zwa-

9  Conclusie en discussie

²⁰⁶ Van den Broek 1966.
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Ap-E-Bt-C: Radebrikgrond
Ap-Co-(A)-Bt-C: Ooivaaggronden

Ap-Bt-C: Bergbrikgrond
Ap-C: Hellingrond (löss)
Ap-Cg: Hellingrond (grind)
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Ap-Co-C(g): Ooivaaggrond

Afb. 148  Profieltypekaart.

re erosie van de bodem van De Kaap, die op ba-

sis van de talrijke oppervlaktevondsten vaak 

wordt verondersteld, blijkt mee te vallen.

De kalkrijke löss is doorgaans aangetroffen op 

een diepte tussen 2 en 3 m beneden maaiveld. 

Op de plaatsen waar deze minder diep voor-

komt, is sprake van sterke erosie. De diepte 

houdt op de meeste plaatsen gelijke tred met 

het aanwezige reliëf. Op enkele plaatsen is een 

(klein) lithologisch verschil vastgesteld tussen de 

kalkrijke en de kalkloze löss. Dit zou een aanwij-

zing kunnen zijn dat de kalkloze löss een andere 
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en jongere afzetting is dan de kalkrijke löss.207 

Dat de diepte van de kalkloze löss gelijke tred 

houdt met het huidige oppervlak betekent dat 

het tegenwoordige reliëf in zekere mate corres-

pondeert met dat van de kalkrijke löss. Kortom, 

de huidige hoogtes en laagtes waren al aanwezig 

na de afzetting van de kalkrijke löss. 

In de boringen zijn op verschillende plaatsen af-

wijkende bodemprofielen vastgesteld die duiden 

op de aanwezigheid van grondsporen. Het an-

tropogene karakter van de sporen kon meestal 

niet met zekerheid worden bepaald; zelfs de 

aanwezigheid van vondstcategorieën als vuur-

stenen, aardewerk, leem, natuursteen en gecre-

meerd bot in een spoor geven geen zekerheid. 

Deze vondstcategorieën zijn talrijk in het gebied 

en hoeven niet noodzakelijk de ouderdom of ge-

nese van het spoor aan te geven. Het ontbreken 

van donkergrijs humeus bodemmateriaal in de 

aangeboorde sporen, dat kenmerkend is voor de 

bouwvoor, geeft wel aan dat ze gevormd zijn 

voor de (sub)recente aanleg van de landbouw-

percelen. Ook de veelal gehomogeniseerde vul-

ling duidt op een aanzienlijke ouderdom van de 

sporen. De tot nu verzamelde gegevens wijzen 

erop dat de sporen vooral voorkomen aan de 

randen van De Kaap. Het kan gaan om neerslag 

van menselijke activiteiten, maar eveneens om 

het gevolg van verschillende abiotische en bioti-

sche processen. Hierbij kan worden gedacht aan 

geulen die door erosie zijn ontstaan en die later 

weer zijn opgevuld met sediment, aan (kleine) 

depressies die zijn opgevuld met colluvium, of 

aan boomvallen. Boom- of windvallen mogen 

worden verwacht in de bodems van de plateau-

randen die door erosie instabiel zijn geworden.

Door het geofysische onderzoek was het moge-

lijk om patronen in de grondsporen te ontdek-

ken en de omvang ervan te bepalen. Een voor-

beeld hiervan zijn de twee of drie langwerpige 

anomalieën op perceel 140G. Een van deze ano-

malieën is in de boorraaien K en K-K vastgesteld 

en is geïnterpreteerd als greppels. Geofysisch 

onderzoek is ook uitgevoerd op de percelen 

009G, 105G en 024G langs de zuidrand van het 

Savelsbos, met als doel de zuidoostelijke grens 

van het mijnbouwgebied vast te stellen. Dit le-

verde meerdere puntlocaties op die mogelijke 

schachten representeren. In één van die schach-

ten op perceel 105 is geboord. Het grondspoor in 

deze boring (no. 603) reikte tot een diepte van 

240 cm en leverde 195 artefacten en 427 moge-

lijke artefacten op. Waterbolk heeft op perceel 

105 door een opgraving enkele schachten ont-

dekt die door het geofysische onderzoek op-

nieuw zijn geregistreerd.208

 

In veel gevallen werd het fysisch-geografische 

booronderzoek gecombineerd met archeologi-

sche boringen; hiervoor werd een boor met een 

diameter van 12 cm gebruikt. Het opgeboorde 

sediment werd per bodemhorizont of per be-

paalde laagdikte verzameld en met water ge-

zeefd over een maaswijdte van 2 bij 2 mm. In to-

taal zijn er 150 boringen uit 7 raaien gezeefd.209 

Dit leverde 4210 vondsten op (tabel 111). Het ge-

middelde aantal vondsten per boring in een raai 

varieert van 160 in boorraai M op perceel 105G 

tot 0,7 per boring in raai K-K. De vondsten be-

staan voor 99,2% uit vuursteen en overig na-

tuursteen. Gecremeerd bot, gebakken leem en 

handgevormd aardewerk is zelden aangetroffen. 

Uit tabel 111 blijkt dat ruim 78% van de vondsten 

is geïnterpreteerd als mogelijk vuurstenen arte-

fact. Het zijn veelal kleine fragmenten vuursteen 

(< 5 mm) waarvan niet met zekerheid kan wor-

den gezegd of het artefacten zijn. Hetzelfde 

geldt voor de verbrande fragmenten vuursteen, 

deze omvatten 6,1% van de vondsten. De ver-

branding is vaak intens, waardoor niet kan wor-

den vastgesteld of het artefacten zijn geweest. 

De mogelijke artefacten komen voor het meren-

deel uit de bouwvoor (57,4%) en het colluvium 

(18,4%).210 De verbrande fragmenten vuursteen 

stammen eveneens voornamelijk uit de bouw-

voor (71,5%) en het colluvium (18%). De oor-

sprong van de vuurstenen artefacten ligt voor 

42% in de bouwvoor, voor 12,9% in het collu-

vium, ca. 6,5% komt uit een onverstoorde 

bodemhorizont en 38,6% stamt uit een 

grondspoor. Natuurstenen artefacten komen 

voor 32,4% uit de bouwvoor, 9% uit het collu-

vium, 46,8% uit een onverstoorde bodemhori-

zont en 11,7% uit een grondspoor. Als we aanne-

²⁰⁷ Mücher 1973.

²⁰⁸ Waterbolk 1994.

²⁰⁹  De gegevens uit boorraai C van perceel 

731G zijn niet meegerekend, omdat de 

vondsten voornamelijk uit een secun-

daire context  

stammen.

²¹⁰  Wanneer de mogelijke artefacten (n=427) 

uit de veronderstelde mijnschacht op 

perceel 105 (boring 603, boorraai M) niet 

worden mee gerekend, bedragen de per-

centages voor de bouwvoor en het col-

luvium respectievelijk 65,8 en 21,1.

²¹¹ X² = 96,8, df = 1, p = 0,00.

²¹² X² = 140 df = 1, p = 0,00.
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Tabel 111:  Verdeling van de vondsten uit de archeologische boringen naar  
vondstcategorie uit de verschillende boorraaien

perceel
aantal
boringen

vuurstenen
artefacten

mogelijke
artefacten

fragmenten 
verbrande 
vuursteen

hand-
gevormd 
aardewerk

gebakken 
leem natuursteen

gecremeerd 
bot totaal

raai A zuid 45 69 1580 134 3 0 46 0 1832

009G-raai A 17 34 50 12 1 0 3 0 100

140G-raai A 35 39 111 15 6 0 53 3 227

140G-raai K 15 5 6 2 0 0 1 0 14

140G-raai K-K 7 2 2 1 0 0 0 0 5

50G-raai M 7 310 806 3 0 0 3 0 1122

17G-raai B 24 46 761 89 5 3 5 1 910

150 505 3316 256 15 3 111 4 4210

men dat de bouwvoor en het colluvium een 

verstoorde context representeren, en de onge-

stoorde bodemhorizonten en grondsporen een 

in situ context, dan laat een X2-toets zien dat de 

mogelijke artefacten significant vaker in een ver-

stoorde context voorkomen dan de artefac-

ten.211 Eenzelfde uitkomst geeft de vergelijking 

van natuurstenen en vuurstenen artefacten met 

de mogelijke vuurstenen artefacten. Mogelijke 

vuurstenen artefacten komen significant vaker 

voor in een verstoorde context.212 Dit verschil 

zou erop kunnen wijzen dat de mogelijke arte-

facten vooral door subrecent grondgebruik zijn 

ontstaan. Door de bodembewerking zijn artefac-

ten, vuursteen uit het Maasterras en brokken 

vuursteen die met mergel als meststof op de ak-

ker zijn gebracht, beschadigd, waardoor ver-

splintering optrad. Dit proces vond vooral in de 

bouwvoor en aan het oppervlak plaats. Een in-

druk van de omvang van dit verschijnsel geven 

het aantal en de verspreiding van de onbewerkte 

stukken vuursteen in de veldverkenning. De ge-

middelde dichtheid van de stukken onbewerkte 

vuursteen groter dan 40 mm per 25 m2 varieert 

van 2,6 (perceel 349G) tot 9,4 stuks (perceel 

009G). 

Fragmenten verbrande vuursteen komen ook 

voornamelijk uit de bouwvoor en het colluvium. 

In die context komen ze significant vaker voor 

dan vuurstenen en natuurstenen artefacten.213 

De boringen op verschillende percelen laten ech-

ter een sterke samenhang (correlatie = 0,92) zien 

in het voorkomen van verbrande fragmenten 

vuursteen in een verstoorde en een in situ con-

text: als er verbrande fragmenten veelvuldig in 

een verstoorde context voorkomen, dan zijn ze 

ook vaak aanwezig in een onverstoorde context. 

De sterke positieve correlatie (0,98) geldt even-

eens voor het voorkomen van verbrande arte-

facten en verbrande fragmenten vuursteen (bij-

lage 1). Dit is een aanwijzing dat het hier niet 

gaat om bijvoorbeeld verbrande fragmenten 

vuursteen die (sub)recent met kalk of als ver-

brandingsresidu uit kalkovens op de akkers zijn 

terechtgekomen. In dat geval zouden de ver-

brande fragmenten uitsluitend in de bouwvoor 

voorkomen. Waarschijnlijk gaat het om oudtijd-

se, mogelijk prehistorische branden. Hierbij kan 

worden gedacht aan omvangrijke branden die 

bijvoorbeeld optreden bij de (her)ontginning van 

het gebied of het afbranden van het gewas na de 

oogst. Als de hypothese van verbranding aan het 

toenmalige oppervlak betekenisvol is, dan kan 

de aanwezigheid in een verstoorde context wor-

den verklaard doordat het oorspronkelijke (neo-

lithische) loopvlak grotendeels in de huidige 

bouwvoor (en het colluvium) is opgenomen. Het 

grote aantal prehistorische (vuur)stenen artefac-

ten dat aan het oppervlak is aangetroffen, be-

vestigt het idee dat het prehistorische loopvlak 

door bodembewerking in de bouwvoor is opge-

nomen.²¹³ X² = 106,7 df = 1, p = 0,00.
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Tabel 112:  Verdeling van de vondsten uit de archeologische boringen naar vondstcategorie en  
vondstcontext uit de verschillende boorraaien

perceel
vuurstenen
artefacten

mogelijke
artefacten

fragmenten 
verbrande 
vuursteen

hand-
gevormd 
aardewerk

gebakken 
leem natuursteen

gecremeerd 
bot totaal

bouwvoor 212 1902 183 4 1 36 0 2338

colluvium 65 609 46 0 0 10 0 730

bodemhorizont 
in situ

33 367 25 10 2 52 3 492

grondspoor 195 438 2 1 0 13 1 650

505 3316 256 15 3 111 4 4210

Handgevormd aardewerk, gebakken leem en ge-

cremeerd bot komen vrijwel uitsluitend in on-

verstoorde bodemhorizonten en grondsporen 

voor. Het aardewerk bestaat uitsluitend uit klei-

ne fragmenten die moeilijk te dateren zijn. De 

scherven vertonen een magering of verschraling 

met kwarts, chamotte, zand en soms organische 

resten. Alleen op perceel 17G zijn aardewerk en 

gebakken leem in de bouwvoor gevonden. Ver-

moedelijk worden gebakken leem en het hand-

gevormde aardewerk in de bouwvoor aangetast 

door antropogene (bodembewerking) en abioti-

sche (vorst, droogte en water) postdepositionele 

processen, waardoor ze uiteenvallen tot gruis en 

niet meer herkenbaar zijn. Het voorkomen van 

beide vondstcategorieën in de bouwvoor wijst 

erop dat grondsporen of vondstniveaus in situ 

nog steeds worden aangeploegd, waardoor deze 

in de bouwvoor terecht komen. Omdat de leem 

en het aardewerk weinig duurzaam zijn, mag 

worden aangenomen dat dat niet heel lang gele-

den is gebeurd.

De vondsten uit de archeologische boringen 

hebben waardevolle informatie opgeleverd over 

de verticale en horizontale verspreiding van de 

verschillende vondstcategorieën. Het zeven over 

een maaswijdte van 2 x 2 mm leverde, vooral uit 

de bouwvoor en het colluvium, een groot aantal 

kleine fragmenten vuursteen op waarvan het ar-

tificiële karakter niet kan worden bepaald. De 

diagnostische waarde is daardoor gering. De 

vraag rijst of het bij het onderzoek van een vuur-

steenrijke ondergrond als in het onderzoeksge-

bied, niet zinvol is om de bouwvoor en het col-

luvium te zeven over een grotere maaswijdte, 

bijvoorbeeld van 4 mm. Dit bespaart veel tijd bij 

het zeven en het uitzoeken van het residu. Een 

maaswijdte van 2 x 2 mm is vooral zinvol voor 

de ongestoorde bodemhorizonten en grond-

sporen.

Een kartering van aan het oppervlak aanwezige 

vondsten is op zes percelen uitgevoerd.214 In 

transecten werden 1515 vakken, of 3,78 ha, ver-

kend. Dit leverde 1282 artefacten op: 134 gemo-

dificeerde artefacten en 1148 ongemodificeerde 

artefacten. De vondstdichtheid per vak van 25 

m2 is laag en varieert van 0,17 (perceel 140G) tot 

1,5 artefact (perceel 069G). De verzamelde arte-

facten zijn voornamelijk groter dan 20 mm; klei-

nere artefacten worden maar sporadisch opge-

raapt. Vermoedelijk komt dit door de grote 

dichtheid aan stenen waardoor de kleinere arte-

facten minder zichtbaar zijn of niet worden op-

gemerkt. 

De artefacten zijn voornamelijk van vuursteen 

(n=1183) en zijn spaarzaam van andere soorten 

natuursteen vervaardigd. Natuursteen komt in 

groten getale voor op de Rijckholtse akkers en is 

onderscheiden als artefact op grond van het 

voorkomen van slijp-, klop- of polijstsporen, 

oude breuken of sporen van verbranding. Aan de 

ene kant voldoet niet alle natuursteen die in de 

prehistorie is gebruikt aan deze voorwaarde, aan 

de andere kant zijn tal van postdepositionele 

processen voorstelbaar waardoor breuk en ver-

branding (sub)recent zijn opgetreden. Hierbij 

²¹⁴  Perceel 731G van het Rijckholderveld 

blijft verder buiten beschouwing, omdat 

de vondsten voornamelijk in een secun-

daire context liggen.
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kan worden gedacht aan bodembewerking, 

vorstwerking en het afbranden van landbouw-

percelen. Helaas ontbreken momenteel betere 

selectiecriteria om gebruikt van ongebruikt na-

tuursteen te onderscheiden. Het aandeel na-

tuurstenen artefacten bedraagt altijd minder 

dan 5%, een uitzondering is akker 17G met een 

percentage van 25,8%. Het gaat hier voorname-

lijk om gebroken en verbrande brokken kwarts, 

kwartsiet en kwartsitische zandsteen.

De gebruikte vuursteen is hoofdzakelijk Rijck-

holt-vuursteen; het aandeel van dit type varieert 

per perceel van 83,6 tot 91%. Dit wil niet zeggen 

dat het altijd om gemijnde vuursteen uit een pri-

maire ligplaats gaat. Rijckholt-vuursteen met 

een verweerde cortex en rolsteenpatina komen 

van een secundaire ligplaats. De cortex op de 

artefacten van de Rijckholt-vuursteen is vooral 

een ruwe cortex; verse cortex ontbreekt nage-

noeg. Het voorkomen van Valkenburg-vuursteen 

is beperkt tot acht artefacten. Schaars komen de 

zogenoemde ‘exotische’ vuursteentypen voor, 

het gaat hierbij om vijf artefacten: twee van 

Wommersom-kwartsiet, één van Rullen-vuur-

steen en twee van lichtgrijze Belgische vuursteen 

(bijlage 1). In sommige gevallen was het type 

vuursteen niet meer te achterhalen door een in-

tense verbranding of patinering. Het patina be-

staat vooral uit een witte of blauwwitte verkleu-

ring van het oppervlak. Het aandeel artefacten 

met patina varieert van 0,5% op perceel 349G 

tot 31,9% op perceel 069G. In boring 603 uit 

boorraai M op perceel 105 is 37,4% van de arte-

facten gepatineerd. De verspreiding van gepati-

neerde vuurstenen artefacten is niet uniform: 

patina komt vooral voor langs het Savelsbos aan 

de zuidkant van het mijngebied en aan de 

noordkant van de Schone Grub. Mogelijk is de 

bodem in dit gebied langer kalkrijk geweest, 

waardoor het patina zich over een langere peri-

ode kon vormen. In dit gebied zijn ook neolithi-

sche artefacten gepatineerd.

Het aantal categorieën of de rijkheid aan gemo-

dificeerde artefacten per perceel varieert van vijf 

tot negen. De categorie diverse geretoucheerde 

artefacten (zoals geretoucheerde klingen, afsla-

gen en kernvernieuwingsstukken) domineert de 

assemblage van elk onderzocht perceel met een 

aandeel van 44,8% op perceel 069G tot 63,2% 

op perceel 009G. Een andere categorie die op elk 

perceel voorkomt zijn schrabbers, zij het in een 

beperkt aantal dat varieert van één tot drie 

exemplaren. Ook bijlen zijn op elk perceel ge-

vonden, het aantal varieert van één tot vijf (per-

ceel 17G). De voorbewerkte bijlen of halffabrica-

ten (n=7) domineren met zeven exemplaren, 

hiervan zijn er vijf gebroken. Complete gepolijste 

bijlen zijn niet gevonden; het zijn altijd gebroken 

fragmenten of bijlafslagen.

De overige categorieën artefacten komen tel-

kens slechts met een of twee exemplaren voor 

op een beperkt aantal percelen. Uitzondering 

vormen de klopstenen. Deze komen op vier per-

celen voor, op de percelen 349G en 069G met 

vier exemplaren. Hetzelfde geldt voor de slijp- 

en polijststenen. Ook deze zijn op vier percelen 

gevonden waarvan vier stuks op perceel 17G.

De ongemodificeerde artefacten zijn op elke ak-

ker met vijf categorieën aanwezig: brok, kern, 

kernvernieuwingsstuk, afslag en kling (bijlage 1). 

Op perceel 17G komen ook nog stekerafslagen 

voor. De afslagen domineren op elk perceel in 

percentages van 49,2 (perceel 017G) tot 79,1 

(perceel 009G). Het relatief lage aandeel op per-

ceel 17G wordt veroorzaakt door het al eerder 

genoemde grote aantal brokken natuursteen. 

Over het algemeen zijn de afslagen relatief klein 

en beperkt in aantal. Uitsluitend op de percelen 

140G en 009G bedraagt het aandeel afslagen 

>50 mm of macrolithische afslagen meer dan 

20% (bijlage 1).215 De tweede in aantal grootste 

categorie omvat de klingen: het aandeel be-

draagt van 9,7% (perceel 139G) tot 25,6% op 

perceel 349G. Een opvallende karakteristiek van 

de klingen is het hoge percentage breuk dat vari-

eert van 80% (perceel 009G) tot 95,6% op per-

ceel 349G. Complete klingen ontbreken nage-

noeg. Het is daarom moeilijk vast te stellen of de 

gebroken klingen kunnen worden geassocieerd 

met de gestandaardiseerde en gespecialiseerde 

klingproductie die typisch is voor Rijckholt. Vol-

gens Waterbolk hebben deze klingen een lengte 

die varieert van 120 tot 150 mm en een dikte van 

30 tot 45 mm.216 Klingen van 120 mm of groter 

zijn bij de veldverkenning niet gevonden. Gebro-

²¹⁵  Het begrip macrolithisch artefact is gede-

finieerd door Wansleeben & Verhart 

1990, 398.

²¹⁶  Waterbolk 1994, 42. Vergelijkbare lengten 

(tussen 150 en 210 mm) worden genoemd 

voor de klingen uit het mijngebied van 

Spiennes, de breedtes zijn door geringer; 

deze variëren van 25 tot 35mm. De diktes 

variëren van 7 tot 10 mm (Collet, Hazeur 

& Lech 2008, 59).

²¹⁷  Het begrip macrolithische kling is gedefi-

nieerd door Wansleeben & Verhart 1990, 

398 als een kling die langer is dan 80 

mm. In navolging van De Grooth et al. 

(2011, 80) voegen we aan deze definitie 

een breedte van minimaal 25 mm toe.

²¹⁸  Waterbolk (1994, 42) definieert dit type 

kern als een artefact met een hoefijzer-

vormige dwarsdoorsnede en een hoge 

leestvormige lengtedoorsnede. De ker-

nen hebben een uitgangslengte van 210 

tot 220 mm, een breedte van 100-120 mm 

en een dikte van eveneens 100-120 mm. 

De restkernen variëren in lengte van 130 

tot 190 mm en in de breedte van 70 tot 

120 mm. Franzen & Franzen (1987, 60) 

noemen 100 tot 250 mm als lengte van de 

restkernen uit Rijckholt.
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ken klingen van >80 mm komen zelden (1-3%) 

voor, alleen op perceel 349G bedraagt het aan-

deel 9,2%. Nemen we ter vergelijking een breed-

te van >25 mm als uitgangspunt voor macrolithi-

sche klingen, dan blijkt dat het aandeel mogelijk 

groter is geweest en varieert van 28,6% (perceel 

139G) tot 55,6% (perceel 349G) (bijlage 1).217 Het 

aantal teruggevonden macrolithische klingker-

nen dat is gebruikt voor de productie van deze 

lange klingen is beperkt.218 Ze komen met één 

exemplaar voor op vier percelen en met twee 

exemplaren uitsluitend op perceel 069G  

(bijlage 1).

9.3  Ouderdom van de vondsten

De vondstgegevens in ARCHIS en de literatuur 

wijzen erop dat het gebied rond de mijn langdu-

rig in gebruik is geweest. De vondsten bestrijken 

een tijdsbestek van het Midden-Paleolithicum 

tot in de Nieuwste Tijd. Het is lastig om de vuur- 

en natuurstenen artefacten van de oppervlakte-

kartering en uit het booronderzoek aan een be-

paalde periode of cultuur toe te wijzen: het 

merendeel van de vondsten heeft daartoe te 

weinig diagnostische kenmerken. Het lijkt erop 

dat het merendeel van de stenen artefacten aan 

het Neolithicum kan worden toegeschreven. In 

de assemblages van enkele percelen zijn (vuur)

stenen artefacten uit het Midden-Paleolithicum 

en vermoedelijk ook het Mesolithicum aanwe-

zig. Hun aantal is gering, waardoor ze geen noe-

menswaardige invloed hebben op de samenstel-

ling van de assemblage. 

Aanwijzingen voor het gebruik van het gebied in 

de late prehistorie stammen vooral uit de IJzer-

tijd.219 Over de aard en omvang van het gebruik 

in de IJzertijd is vrijwel niets bekend. Tijdens het 

booronderzoek in 2008 is op perceel 017G een 

grondspoor met houtskool gevonden. Een 14C-

datering van de houtskool wijst op het gebruik 

van het terrein in de Midden-IJzertijd of Late IJ-

zertijd. Door het gebruik van het gebied in de 

late prehistorie is het mogelijk dat de gekarteer-

de sporen en structuren jonger kunnen zijn dan 

het Neolithicum. Hetzelfde geldt voor het opge-

boorde handgevormde aardewerk. De aarde-

werkfragmenten zijn weinig diagnostisch waar-

door een datering in het Neolithicum, maar ook 

in een latere periode mogelijk is. Keramiek dat 

zonder twijfel aan het Neolithicum kan worden 

toegeschreven is tot heden niet aangetroffen.

Er moet dus rekening mee worden gehouden dat 

de mogelijk aanwezige neolithische structuren, 

zoals de greppels, van een eventueel neolithisch 

aardwerk in de IJzertijd opnieuw zijn gebruikt, 

bijvoorbeeld als onderdeel van een versterkte 

nederzetting.220 Interessant blijft de vraag in 

hoeverre de vuurstenen artefacten in de grond-

sporen uit de IJzertijd het gevolg zijn van ‘opspit’ 

of dat vuursteen mogelijk toch nog een rol 

speelde in de materiële cultuur van de samenle-

ving in de IJzertijd.221 Exploitatie van de Rijck-

holtse vuursteenmijn in de late prehistorie is tot 

nu toe niet vastgesteld.

9.4  Uitgevoerde activiteiten 

Een eerste inzicht in de uitgevoerde activiteiten 

is voornamelijk gebaseerd op de resultaten van 

de veldverkenning en in mindere mate op de an-

dere onderzoeksgegevens. Bij de vondsten van 

de oppervlaktekartering kan de vraag naar de 

representativiteit worden gesteld. Voorafgaand 

aan het onderhavige onderzoek zijn er vele tien-

duizenden, misschien wel honderdduizenden 

artefacten rond de mijn verzameld. Het is ondui-

delijk wat de invloed is van die verzamelactivi-

teiten op de representativiteit van de nog aan-

wezige vondsten. Uit de inventarisatie van 

enkele goed gedocumenteerde amateurcollec-

ties222 blijkt dat er voornamelijk 

bijl(fragmenten), schrabbers, spitsen, spitsklin-

gen, klopstenen en maalstenen werden verza-

meld. Geretoucheerde klingen en afslagen en 

ongemodificeerde artefacten genoten minder 

belangstelling; een uitzondering hierop vormden 

de klingkernen.

De samenstelling van de assemblages van de per-

celen waar verkenningen zijn uitgevoerd, laten 

zien dat de categorieën bijl(fragment), schrabber, 

klopsteen, kern en kling nog steeds aanwezig zijn. 

²¹⁹  De Grooth (1991, 69) en Van den Broeke 

(1987a) vermelden twee grondsporen met 

IJzertijd-aardewerk. Het eerste werd ge-

vonden op het Rijckholderveld. Behalve 

aardewerk uit de Vroege IJzertijd bevatte 

het spoor ook ca. 700 vuurstenen artefac-

ten. Het tweede spoor werd gevonden op 

Steenbergen, juist ten noorden van de 

Schone Grub; behalve aardewerk uit de 

Midden-IJzertijd herbergde het spoor 

ook nog 170 vuurstenen artefacten. Ver-

der is er een vondstmelding van Edm. 

Nyst die wijst op vondsten en sporen uit 

de late Prehistorie (RHCL LGOG archief 

17.10, inv. nr. 228).

²²⁰  Hergebruik van de greppels van het aard-

werk is in Spiennes vastgesteld; in de 

Late Bronstijd werd in de greppels nog 

vuursteen bewerkt (Hubert 1980, 139).

²²¹ Arora 1985, 1986; Cahen 1976.

²²² Schreurs & Brounen in voorbereiding.
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Daarentegen ontbreken spitsen en zijn spitsklin-

gen schaars. Een gevolg van het selectieve verza-

melen is natuurlijk ook dat sommige categorieën 

artefacten oververtegenwoordigd zijn: hierbij kan 

worden gedacht aan de categorie diverse gere-

toucheerde artefacten (zoals klingen, afslagen en 

kernvernieuwingsstukken), gekerfde en afgeknot-

te artefacten. De sterke dominantie (43 tot 69%) 

van de categorie diverse geretoucheerde artefac-

ten kan een gevolg zijn van het selectief verzame-

len door amateurarcheologen. De verzamelactivi-

teiten uit het verleden zijn mogelijk ook van 

invloed op de vondstdichtheid; de huidige 

vondstdichtheid is relatief laag. 

De samenstelling van de assemblage gemodifi-

ceerde (vuur)stenen artefacten van de verschil-

lende percelen laat zien dat er op alle percelen 

aanwijzingen zijn voor domestieke activiteiten. 

Op een aantal percelen wordt dit beeld nog ver-

sterkt door gegevens uit de boringen of uit het 

geofysische onderzoek. Een eerste indicatie voor 

de domestieke activiteiten wordt gevonden in 

een grote diversiteit aan gemodificeerde arte-

facten; de evenness varieert van 0,71 tot 0,82 en 

dat geeft aan dat er geen sterke dominantie is 

van een bepaalde categorie artefacten en dat er 

meerdere categorieën voorkomen. De waarden 

vertonen ook een zekere overeenkomst met die 

van de Michelsberg nederzetting van Maas-

tricht-Klinkers (0,64) en het onderzoek dat Wa-

terbolk in 1964 op De Kaap heeft uitgevoerd in 

een nederzettingscontext: de waarde van die as-

semblage bedroeg 0,72.223

Aan de westkant van De Kaap zijn in het zuiden 

(boorraai A-zuid, percelen 139 en 140) grondspo-

ren vastgesteld in boringen en geofysisch onder-

zoek. Daarnaast zijn er kleine fragmenten aarde-

werk en gebakken leem opgeboord. De 

oppervlaktevondsten op deze percelen vertonen 

een grote diversiteit aan gemodificeerde arte-

facten (evenness 0,74 tot 0,81). Tevens zijn er in de 

archeologische boringen van boorraai A-zuid 

drie bijlfragmenten gevonden, waarvan er twee 

gepolijste bijlafslagen zijn. Hoewel de aard en 

ouderdom van de sporen nog onbekend zijn, zijn 

deze verschijnselen indicatief voor domestieke 

activiteiten (tabel 1).224 

Aan de noordzijde langs de westkant van De 

Kaap (perceel 009G: boorraaien E, F, G, M, O, J 

en L) zijn, met uitzondering van een mogelijke 

mijnschacht, geen grondsporen opgeboord. 

Evenmin hebben de geofysische waarnemingen, 

met uitzondering van mogelijk enkele schach-

ten, geen (prehistorische) sporen opgeleverd. In 

de archeologische boringen ontbreken aarde-

werk of gebakken leem: categorieën die indica-

tief zijn voor domestieke activiteiten. Wel een 

relatief grote diversiteit (evenness 0,71) van de ge-

modificeerde artefacten duidt op domestieke 

activiteiten. De ongemodificeerde artefacten op 

het perceel worden gedomineerd door afslagen. 

De dominantie wordt weerspiegeld door een 

lage evenness (0,49) (bijlage 1). Een opeenhoping 

van kernen, kernvernieuwingsstukken en relatief 

veel macrolithische afslagen (>50 mm) langs de 

oostkant van het perceel is mogelijk indicatief 

voor een zekere nadruk op vuursteenbewerking. 

In combinatie met de iets noordelijker gelegen 

mijnschachten kan hier sprake zijn van een com-

binatie van domestieke activiteiten en (gespeci-

aliseerde) vuursteenbewerking. Het grote aantal 

(n=169) kleine (<11 mm) vuurstenen artefacten in 

boorraai M van perceel 105 juist ten noorden van 

perceel 009G, past in het beeld van de bewer-

king van vuursteen (afb. 71).

Ook op perceel 017G duiden de rijkheid en diver-

siteit van de assemblage (vuur)stenen artefacten 

op domestieke activiteiten. Het hoge aandeel 

verbrande natuurstenen en vuurstenen artefac-

ten (13,4%) en het grote aantal verbrande frag-

menten vuursteen (n=195) (bijlage 1) kunnen 

daarnaast de neerslag zijn van rituele activitei-

ten, waarbij het verbranden van vuursteen een 

rol heeft gespeeld. Larsson suggereert dat rituele 

verbranding een publieke en magische uiting is. 

Hierbij ondergaat bijvoorbeeld zwarte of grijze 

vuursteen een transformatie naar een witte, ge-

calcineerde vuursteen. Dit is een transformatie 

die is te vergelijken met de crematie van het 

menselijke lichaam.225 Ritueel verbranden van 

vuursteen is in Scandinavië vooral geassocieerd 

met neolithische begravingen, maar ook met 

nederzettingen. Op perceel 017G zou het dus 

gaan om een associatie met domestieke activi-

teiten.²²³ Zie hoofdstuk 4.

²²⁴ Zie hoofdstuk 4.

²²⁵ Larsson 2006, 403.



237

—

Afb. 149  Voorkomen van rituele, domestieke activiteiten alsmede gespecialiseerde vuursteenbewerking.

De samenstelling van de assemblage van perceel 

349G aan de zuidoostkant van De Kaap duidt op 

een zekere specialisatie in de vuursteenbewer-

king. Er zijn relatief veel klopstenen en kernver-

nieuwingsstukken (11,9%) gevonden, de laatste 

van een relatief van groot formaat. Het grote 

aandeel klingen (25,6%) is een aanwijzing dat de 

productie was gericht op klingen (bijlage 2). De 

breedte van meer dan de helft van de klingen is 

groter dan 25 mm. Hoewel het merendeel van 

de klingen is gebroken, zou het hier kunnen gaan 

om de productie van macrolithische klingen. De 

gespecialiseerde vuursteenbewerking heeft in 

het zuiden van het perceel plaatsgevonden. Ook 

zijn er relatief grote stukken vuursteen met ruwe 

cortex aangetroffen en dat zou kunnen wijzen 

op primaire vuursteenbewerking: hierbij worden 

knollen ontdaan van de cortex. Opmerkelijk is 

dat de vuursteenbewerking, met een zekere spe-

cialisatie van macrolithische klingen, heeft 

plaatsgevonden op een afstand van ca. 800 m 

van het mijngebied in het Savelsbos. Het zou be-

tekenen dat de vuursteen, indien afkomstig uit 

de mijn in het Savelsbos, over een relatief grote 

afstand is vervoerd. Verder is de samenstelling 

van de assemblage op perceel 349G weinig spe-

cifiek voor een gespecialiseerde vuursteenbe-

werking en duidt zij meer op domestieke activi-

teiten (evenness 0,81).

Op perceel 069G ten noorden van de Schone 

²²⁶  Hier is gebruikgemaakt van de Czeka-

nowski-coëfficiënt, waarbij de assembla-

ges worden onderzocht op overeenkomst 

of verschil in het voorkomen van de cate-

gorieën artefacten (Kent & Coker 1992, 

91-93).
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Tabel 113:  Mate van overeenkomst (uitgedrukt in Czekanowski-coëfficiënt) in het 
voorkomen van gemodificeerde artefacten tussen de verschillende percelen

perceel

140G 139G 009G 017G 349G 069G

140G x 0,79 0,43 0,35 0,46 0,32

139G x 0,54 0,45 0,58 0,3

009G x 0,72 0,75 0,62

017G x 0,73 0,54

349G x 0,6

069G x

Grub duidt het relatief brede scala aan gemodifi-

ceerde artefacten met een geringe dominantie 

van bepaalde typen op een nadruk op domes-

tieke activiteiten. De vier klopstenen kunnen 

wijzen op de bewerking van vuursteen.

Tot slot is de mate van overeenkomst in de as-

semblages gemodificeerde artefacten afkomstig 

van de percelen 009G, 349G en 069G vergele-

ken. De assemblages laten een overeenkomst 

zien van 0,63 tot 0,75 (of 62 tot 75%) (tabel 

113).226 Op de percelen 009G en 69G wordt een 

associatie van domestieke activiteiten en vuur-

steenbewerking verondersteld. Op perceel 349G 

heeft er mogelijk gespecialiseerde vuursteenbe-

werking plaatsgevonden, een bewerking die ge-

richt was op klingen.

Geconcludeerd kan worden dat er bij de uitge-

voerde activiteiten een sterke nadruk ligt op de 

domestieke activiteiten. Er zijn bij de tot nu toe-

gepaste onderzoeksmethoden weinig indicato-

ren gevonden voor rituele activiteiten. Dit is 

enerzijds verklaarbaar omdat het lastig is om ri-

tuele activiteiten aan de hand van oppervlakte-

vondsten te identificeren. De betekenis is sterk 

gebonden aan de context, zoals begravingen en 

de rangschikking van de voorwerpen in kuilen en 

greppels. Anderzijds ligt het ook aan de wijze 

waarop de bouwvoor tot stand is gekomen. De 

vondsten in de bouwvoor bestaan hoofdzakelijk 

uit (primair en secundair) afval, verloren artefac-

ten en materialen die bij het verlaten van het 

terrein zijn achtergelaten. Deze resten lagen oor-

spronkelijk aan het oppervlak en zijn door bo-

dembewerking in de bouwvoor opgenomen of 

ingeploegd. Afval en opzettelijk gedeponeerde 

voorwerpen (deposities) die boven in sporen 

hebben gelegen, zullen door bodembewerking 

ook in de bouwvoor zijn beland.227 Aangezien 

rituele deposities vaak in diepere grondsporen 

zijn achtergelaten, is er een diepe verstoring no-

dig om deze in de bouwvoor of aan het opper-

vlak te krijgen. Dergelijke verstoringen komen in 

het onderzochte gebied alleen langs de randen 

van De Kaap voor. Alleen rituele activiteiten 

waarvan de resten aan of juist onder het opper-

vlak zijn achtergelaten, zoals de sterke concen-

tratie verbrand (vuur)steen op perceel 017G, is 

aan het oppervlak waarneembaar. Maar ook hier 

heeft in de bouwvoor een vermenging en homo-

genisering met de resten van domestieke activi-

teiten plaatsgevonden. Het merendeel van de 

rituele activiteiten zal dieper, in grondsporen, 

liggen besloten en zal alleen door gravend on-

derzoek aan het licht komen. 

Gravend onderzoek kan ook een beter inzicht 

geven in de representativiteit van de oppervlak-

tevondsten. Een onderwerp van onderzoek zou 

bijvoorbeeld de relatie tussen de mate van ero-

sie en het voorkomen van oppervlaktevondsten 

kunnen zijn. Vooruitlopend op de resultaten van 

de inventarisatie van de amateurcollecties kan al 

worden geconstateerd dat de meeste vondsten 

verzameld zijn aan de westkant van De Kaap.228 

Dit is het gebied waar ook de meeste erosie is 

opgetreden en waar vondsten uit verschillende 

 

²²⁷  Millett (2000, 216) hanteert de begrippen 

van ploughing-in en ploughing-out om het 

ontstaan van een bouwvoor met archeo-

logische resten te beschrijven.

²²⁸ Schreurs & Brounen in voorbereiding.
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perioden dagzomen. Het is dus mogelijk dat 

deze bekende vindplaatsen en de vondstdicht-

heid eerder een weerspiegeling zijn van de aan-

tasting van de ondergrond dan van de intensiteit 

van prehistorisch landgebruik. Ook voor een be-

ter inzicht in de ouderdom en chronologie is gra-

vend onderzoek nodig. Op die manier kan de as-

sociatie van vondsten met grondsporen en de 

stratigrafie worden vastgesteld, alsook de ou-

derdom door middel van absolute dateringen. 
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Bijlage I

140G 139G 9G 017G 349G 731G 69G

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

gemodificeerd 9 14,8 13 15,3 19 9,0 41 14,5 23 11,6 58 14,0 29 6,5

ongemodificeerd 52 85,2 72 84,7 191 91,0 242 85,5 176 88,4 356 86,0 415 93,5

richness gemodificeerd 5 4 5 9 9 8 8

evenness gemodificeerd 0,81 0,74 0,71 0,71 0,81 0,54 0,82

richness ongemodificeerd 5 5 5 6 5 5 5

evenness ongemodificeerd 0,69 0,67 0,49 0,71 0,65 0,57 0,47

vuursteen 58 89,2 82 96,5 204 97,1 210 74,2 195 98 409 98,8 434 97,7

natuursteen 3 4,6 3 3,5 6 2,9 73 25,8 4 2 5 1,2 10 2,3

Rijckholt 46 83,6 67 88,2 174 89,7 148 89,2 176 91,2 325 84,2 262 84,0

Valkenburg 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,2 2 1,0 1 0,3 4 1,3

"exotisch" 1 1,8 0 0,0 0 0,0 3 1,8 1 0,5 0 0,0 1 0,3

onbepaald 8 14,5 9 11,8 20 10,3 13 7,8 14 7,3 60 15,5 45 14,4

complete gemod. artefacten 5 55,5 8 61,5 12 63,2 23 56,1 15 65,2 31 53,4 14 48,3

gebroken gemod. artefacten 4 44,4 5 38,5 7 36,8 18 43,9 8 34,8 27 46,6 15 51,7

verbrande artefacten 4 6,2 3 3,7 5 2,4 38 13,4 8 4,0 12 2,9 20 4,5

onverbrande artefacten 57 87,7 79 96,3 205 97,6 245 86,6 191 96,0 402 97,1 424 95,5

specifiek gemodificeerd 4 44,4 5 38,5 6 31,6 19 46,3 11 47,8 10 17,2 13 44,8

niet specifiek gemodificeerd 5 55,6 8 61,5 13 68,4 22 53,7 12 52,2 48 82,8 16 55,2

afslagen groter >50 7 21,9 8 21,6 31 20,5 14 11,8 16 15,4 6 2,5 27 8,5

klingen langer >80 mm 0 0,0 1 14,3 0 0,0 0 0,0 3 6,7 0 0 2 3,6

klingen breder > 25 mm 5 50,0 2 28,6 6 40,0 11 32,4 25 55,6 13 15,7 18 32,1

gebroken kling 9 90,0 6 85,7 12 80,0 29 85,3 43 95,6 76 91,6 47 82,1

lengte vuurstenen artefacten

< 11 mm 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 4,8 0 0,0 40 9,8 16 3,7

11-50 mm 36 62,1 57 69,5 146 71,6 161 76,7 135 69,2 338 82,6 355 81,8

51-80 21 36,2 14 17,1 54 26,5 34 16,2 42 21,5 26 6,4 54 12,4

> 80 mm 1 1,7 1 1,2 4 2,0 5 2,4 18 9,2 5 1,2 9 2,1

cortex 14 22,6 22 26,9 62 30,4 81 38,6 46 23,6 55 13,4 92 21,2

geen cortex 44 71,0 60 73,2 142 69,6 129 61,4 149 76,4 354 86,6 342 78,8

zonder cortex ongemodificeerd 44 75,9 52 75,4 127 68,3 109 62,3 130 75,1 308 87,5 325 79,7

1-50% cortex ongemodificeerd 11 19,0 12 17,4 37 19,9 52 29,7 37 21,4 32 9,1 67 16,4

>50% cortex ongemodificeerd 3 5,2 5 7,2 22 11,8 14 8,0 6 3,5 12 3,4 16 3,9

patina 1 1,7 5 6,1 19 9,3 14 6,7 1 0,5 16 3,9 161 31,9

geen patina 57 98,3 77 93,9 185 90,7 196 93,3 194 99,5 393 96,1 273 54,1



Bijlage II: gemodificeerd

140G 139G 9G 017G 349G 731G 69G

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

steil geretoucherde kling 0 0 0 0 0 0 1 2,4 0 0,0 1 1,7 0 0

boor 1 11,1 0 0 0 0 2 4,9 1 4,3 2 3,4 1 3,4

steker 0 0 0 0 0 0 1 2,4 1 4,3 3 5,2 0 0,0

schrabber 1 11,1 1 7,7 2 10,53 2 4,9 1 4,3 2 3,4 3 10,3

combinatiewerktuig 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0 0 0 1 1,7 0 0,0

bijl 1 11,1 3 23,1 2 10,53 5 12,2 2 8,7 0 0,0 3 10,3

pic 0 0 1 7,7 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

geretoucheerd artefact 5 55,5 8 61,5 12 63,16 22 53,7 10 43,5 40 69,0 13 44,8

gekerfd artefact 0 0 0 0 1 5,26 1 2,4 0 0,0 0 0,0 1 3,4

afgeknot artfact 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 2 8,7 8 13,8 2 6,9

spitskling 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 1 4,3 0 0,0 0 0,0

klopsteen 0 0 0 0 2 10,53 2 4,9 4 17,4 0 0,0 4 13,8

slijpsteen 1 11,1 0 0 0 0 5 12,2 1 4,3 1 1,7 2 6,9

9 99,9 13 100 19 100 41 100,0 23 100,0 58 100,0 29 100,0

Bijlage II: ongemodificeerd

140G 139G 9G 017G 349G 731G 69G

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

brok 2 3,8 4 5,6 8 4,2 68 28,1 4 2,3 8 2,2 7 1,7

kern 2 3,8 3 4,2 5 2,6 10 4,1 2 1,1 3 0,8 3 0,7

vernieuwingsstuk 6 11,5 11 15,3 12 6,3 9 3,7 21 11,9 25 7,0 30 7,2

afslag 32 61,5 47 65,3 151 79,1 119 49,2 104 59,1 237 66,6 319 76,9

kling 10 19,2 7 9,7 15 7,9 34 14,0 45 25,6 83 23,3 56 13,5

stekerafslag 0 0,0 0 0,0 0 2 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0

52 100,0 72 100,0 191 100,0 242 100,0 176 100,0 356 100,0 415 100,0
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II   Nieuwe ¹⁴C-dateringen  

van de vuursteenmijnen bij 
Rijckholt-St. Geertruid 

M.E.T. de Grooth, R.C.G.M. Lauwerier en M.E. ter Schegget
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In de 20e eeuw zijn verschillende onderzoeken 

uitgevoerd naar de neolithische vuursteenmij-

nen bij Rijckholt-St. Geertruid. Om een beter in-

zicht te krijgen in de duur van de exploitatie is 

een reeks nieuwe AMS-14C-dateringen uitge-

voerd. De resultaten laten zien dat de mijnen 

reeds aan het begin van de Michelsberg-cultuur 

(ca. 5320 ± 40 BP) werden gebruikt en dat deze 

nog in gebruik waren ten tijde van de Stein-

groep aan het eind van het vierde millennium 

(4470 ± 35 BP). 

Ook gedateerd is een van de meest intrigerende 

vondsten, de menselijke schedel ‘Rijckholt 1’. 

Onverwacht bleek deze vondst niet Neolithisch 

maar van recente datum te zijn. Deze schedel, 

zonder begeleidende vondsten in een mijngang 

aangetroffen, werd oorspronkelijk geïnterpre-

teerd als een rituele depositie. Getracht wordt 

de huidige recente datering van de schedel te 

plaatsten in de geschiedenis van de mijn, van 

haar neolithische oorsprong tot op heden.229

Samenvatting

²²⁹  Een Engelstalige samenvatting van deze 

tekst is te vinden in: De Grooth, Lau-

werier & Ter Schegget 2011.
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Afb. 1  Kaart van Nederland met de ligging van het mijngebied van Rijckholt-St. Geertruid en van de locatie van de 

¹⁴C-monsters van de opgravingen van Van Giffen, Hamal-Nandrin en Waterbolk. III: vindplaats Van Giffen (locatie 

III); H: vindplaats schedel Hamal-Nandrin.

²³⁰  Rademakers 1998a; 1998b; De Grooth 

2005; Felder et al. 1998

²³¹ Van Giffen 1926, 107 noot 1

²³² Waterbolk 1994.

In de jaren 1964-1972 voerde de Werkgroep 

Prehistorische Vuursteenmijnbouw van de 

Nederlandse Geologische Vereniging afdeling 

Limburg opgravingen uit in de neolithische vuur-

steenmijnen van Rijckholt-St. Geertruid (afb. 

1).230 Hierbij werd in de helling oostelijk van het 

zogeheten Groot Atelier een horizontale verken-

ningsgang in de kalksteen gedreven, op het ni-

veau waar Van Giffen in 1925 de eerste mijngan-

gen had aangetroffen.231 Deze gang vormde 

uiteindelijk een ondergrondse verbinding tussen 

het Groot Atelier en de schachten die in 1964 

door Waterbolk ca. 150 m verder oostelijk op het 

plateau waren aangetroffen.232 Bij deze onder-

grondse opgravingen werden aan beide zijden 

van de tunnel de prehistorische schachten over 

een breedte van 10 m onderzocht. Daarbij zijn 75 

schachten en 1526 m2 bijbehorende exploitatie-

gangen onderzocht, in totaal 2436 m2 (afb. 3). 

Naar schatting strekt het mijngebied zich uit 

1  Inleiding
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Afb. 2  Detailkaart met de locatie van de ¹⁴C-monsters uit de schachten 2, 7 en 10 van de opgraving van Waterbolk en 

de locatie van de vondstnummers X en XI in de opgraving van Van Giffen.
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²³³ Felder et al. 1998.

²³⁴ Lanting & Van der Plicht 1999/2000.

over ca. 8 hectare met tweeduizend mijnschach-

ten. De gewonnen vuurstenen stammen over-

wegend uit de zogenoemde laag 10 van de 

Kalksteen van Lanaye (Formatie van Gulpen, 

Boven-Krijt).

De Werkgroep heeft in het verleden vijf 

14C-dateringen laten uitvoeren op het weinige 

organische materiaal dat ondergronds was aan-

getroffen.233 Het ging om vier houtskoolmon-

sters en een monster van een stuk edelhertge-

wei (tabel 1). Al deze dateringen clusterden rond 

5000 BP, wat na kalibratie overeenkomt met de 

periode 3970-3675 v.Chr. Hierbij moet worden 

aangetekend dat deze periode in feite langer kan 

zijn geweest. Bij de vier houtskoolmonsters kan 

immers de eigen leeftijd van het hout een rol 

hebben gespeeld, waardoor deze dateringen te 

oud kunnen zijn uitgevallen.234 Al deze daterin-

gen hebben bovendien betrekking op monsters 

die relatief dicht bij elkaar zijn aangetroffen, na-

melijk in een strook van ca. 50 x 20 m in het zui-

delijke deel van het mijnveld.
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Tabel 1:  In het verleden uitgevoerde ¹⁴C-dateringen van materiaal uit  
Rijckholt-St. Geertruid (Felder, Rademakers & De Grooth 1998, 63) voorzien  
van nieuwe kalibratie met CALIB 5.0.2

Lab nr. Aard en locatie monster BP Cal BC 1 sigma Cal BC 2 sigma
Waarschijnlijkheid 
2 sigma

GrN-4544 houtskool, galerij tussen 
schachten 3 en 4

5070 ± 70 3951 - 3893
3882 - 3799

3972 - 3748
3745 - 3712

0.949
0.051

GrN-5549 houtskool, voet schacht 23 5000 ± 40 3905 - 3880
3800 - 3709

3943 - 3854
3847 - 3830
3825 - 3695
3676 - 3675

0.301 
0.022
0.675
0.002

GrN-5962 houtskool, voet schacht 19 5090 ± 40 3958 - 3928
3877 - 3804

3968 - 3794 1.000

GrN-9058 gewei edelhert, mijnschacht 
67 onder vloer Groot Atelier

5065 ± 45 3944 - 3904
3898 - 3896
3880 - 3800

3966 - 3763
3723 - 3715

0.991
0.009

GrN-9085 houtskool, mijnschacht 67 
onder vloer Groot Atelier

5080 ± 45 3953 - 3912 3971 - 3775 1.000

In het kader van een door het Bonnefanten-

museum te Maastricht gefaciliteerd onderzoek 

naar de sociale en economische context van de 

vuursteenmijnbouw in Rijckholt, werden in 2004 

acht aanvullende 14C-dateringen uitgevoerd om 

een beter inzicht te krijgen in de duur van de ex-

ploitatie. 

De meeste dateringen kwamen overeen met de 

verwachtingen; ze worden besproken in para-

graaf 2. De analyse van een monster van de 

menselijke schedel ‘Rijckholt 1’ (GrA-26905) le-

verde echter een totaal onverwachte datering in 

de moderne tijd op (afb. 4). Omdat de schedel 

een van de meest intrigerende vondsten uit de 

opgravingen van de Werkgroep is,235 zal deze 

uitkomst in paragraaf 3 uitvoerig worden bedis-

cussieerd. 

²³⁵ Rademakers 1972; 1998b; Van Vark 1971.
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Afb. 3  Kaart van de opgravingen van de Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnbouw met de locatie van de ¹⁴C-monsters 

(naar Felder & Bosch in: Rademakers 1998). De met rood gemarkeerde schachten worden in de tekst genoemd.
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Afb. 4  De Rijckholt 1 schedel. Links: vooraanzicht; rechts: achterkant. Het driehoekige fragment is uitgenomen voor  

¹⁴C-onderzoek.
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2.1  Materiaal en methode

De monsters voor de aanvullende dateringen uit 

2004 werden gekozen op grond van een ver-

waarloosbare (of geringe) eigen leeftijd, beken-

de vondstomstandigheden en een zo ruim mo-

gelijke spreiding over het in de prehistorie 

geëxploiteerde terrein. De spreiding is overigens 

nog steeds relatief beperkt: twee monsters ko-

men uit de opgraving van de Werkgroep, drie uit 

het onderzoek van Waterbolk op het plateau, 

twee uit de westelijke helling van de Schone 

Grub – een droog dal dat het mijngebied door-

snijdt. Het achtste monster komt uit een opgra-

ving van Van Giffen en is naar alle waarschijnlijk-

heid ook van het plateau afkomstig (afb. 1, 2 en 3). 

Omdat het ging om gebruiksvoorwerpen van 

been en gewei en twee menselijke schedels werd 

voor de datering de AMS (Accelerator Mass 

Spectrometry) methode gebruikt, die in tegenstel-

ling tot de klassieke 14C-methode nauwelijks 

destructief is. 

De monsters zijn in april 2004 in het archeozoö-

logisch laboratorium van het Groninger Instituut 

voor Archeologie (GIA) genomen en zijn geda-

teerd door het Centrum voor Isotopen 

Onderzoek (CIO) van de Universiteit Groningen. 

Voor deze bijdrage zijn de uitkomsten gekali-

breerd met behulp van het CALIB 5.0 kalibratie 

programma236 en de INTCAL04 14C kalibratie-

curve.237 

2.2   Beschrijving en context van de nieuwe 
monsters

Twee monsters, een fragment gewei van edel-

hert uit mijn 48 en een menselijke schedel uit 

mijn 8, zijn afkomstig uit de opgraving van de 

Werkgroep en dus uit ondergrondse prehistori-

sche mijngangen (afb.3). De schedel komt, net 

als de eerder gedateerde stukken, uit het weste-

lijke deel van de verkenningsgang; het gewei-

fragment komt uit het oostelijke deel van de op-

graving, ca. 90 m verwijderd van het nulpunt. 

De drie monsters uit Waterbolks onderzoek 

stammen uit een laag met zeer veel vuurstenen 

artefacten (afb. 2), die als een conische tot 

schaalvormige navulling in het bovenste deel 

van dichtgeworpen mijnschachten was aange-

troffen. Het dierlijk materiaal is dus óf gelijktijdig 

met óf jonger dan de schachten, maar is in elk 

geval direct geassocieerd met artefacten die ver-

band houden met de ondergrondse winning en 

bovengrondse verwerking van vuursteen: pun-

ten van mijnwerkershakken en klopstenen, afge-

dankte kernen, (fragmenten van) klingen en 

halffabricaten van bijlen. Eenduidig nederzet-

tingafval – zoals aardewerk, verbrande leem en 

maalstenen  – is in deze laag niet aangetrof-

fen.238 De door Waterbolk onderzochte schach-

ten liggen aan de oostelijke rand van het geëx-

ploiteerde gebied; verder oostelijk wigt de 

vuursteenhoudende laag uit.239

Van Giffens locatie III ligt ca. 450 m noordweste-

lijk van het nulpunt van de verkenninggalerij in 

het Groot Atelier, in de helling van de overzijde 

van de Schone Grub (en dus in het noordelijke 

deel van het mijnveld) (afb. 1). Het zoogdierbot 

werd aangetroffen op ca. 1 m onder het maai-

veld, in een cultuurlaag die deels boven, deels 

naast een al eerder dichtgeworpen mijnschacht 

lag. De laag bevatte behalve houtskool en een 

aanzienlijke hoeveelheid afval van de bewerking 

van gemijnde vuursteen ook brokjes kalk. Het 

geheel werd door een andere laag met vuur-

steenafval afgedekt.240 Ook dit monster biedt 

dus een terminus ante quem voor de mijnschacht, 

maar is gelijktijdig met mijnbouw activiteiten in 

de directe omgeving.

De ‘schedel Hamal-Nandrin’ was in 1923 in de-

zelfde helling ontdekt, zo’n 50 m verder ooste-

lijk. Ter plaatse was een dikke laag vuurstenen 

artefacten aangetroffen, waaronder kernen, 

klingen, klopstenen, halffabricaten van bijlen 

alsmede vuurstenen mijnwerkershakken (pics). 

Op meer dan 2 m diepte kwamen menselijke 

skeletresten tevoorschijn: delen van een dijbeen, 

een onderkaak en een schedel. Ze lagen niet 

meer in anatomisch verband, maar wel op de-

zelfde diepte; de onderkaak lag ca. 2 m van de 

schedel verwijderd, het dijbeenfragment 90 cm. 

De depositionele context van de vondst is tame-

²³⁶ Stuiver & Reimer 1993.

²³⁷ Reimer et al. 2004.

²³⁸ Waterbolk 1994.

²³⁹ Felder & Felder 1998, 111-136, 128.

²⁴⁰ Van Giffen 1926; 1953.

2  Nieuwe ¹⁴C-dateringen
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Afb. 5  Foto 1925-69 van de opgraving van Van Giffen met daarop volgens de beschrijving ‘een detail van een afvalput’ 

en houweel 1925/VII+29 (Foto Rijksuniversiteit Groningen / Groninger Instituut voor Archeologie)..

lijk onduidelijk. Volgens de opgravers was er 

geen sprake van een reguliere begraving.241 

Hoewel een gelijktijdigheid van schedel en vuur-

steenafval niet a priori kan worden uitgesloten, is 

het ook denkbaar dat het skeletmateriaal na de-

positie is afgedekt door hellingafzettingen met 

oudere vuurstenen artefacten. Indien de schedel 

en de overige skeletresten na depositie bedekt 

zijn geraakt door hellingafzettingen, is het ont-

staan van die afzettingen jonger dan de schedel. 

De datering zou dus een terminus post quem voor 

het ontstaan van de hellingafzettingen zijn. Het 

is ook denkbaar dat de aan mijnbouw gerela-

teerde artefacten al in (of op) de grond terecht 

zijn gekomen voordat die vanaf het plateau de 

helling af zakten en de schedel bedekten. In dat 

geval kunnen ze het resultaat zijn van anterieure 

mijnbouwactiviteiten. Dan zou het monster een 

terminus ante quem voor de mijnbouwactiviteiten 

ter plaatse bieden. 

Het laatste gedateerde voorwerp is een houweel 

uit de opgravingen van Van Giffen.242 Deze hou-

welen, of ‘hertshoornen hakken’, behoren tot 

het kenmerkende mijnwerkers gereedschap. Ze 

lijken in Rijckholt vooral te zijn gebruikt voor het 

afdiepen van schachten.243 Helaas bestaat er 

onduidelijkheid over de exacte vindplaats van 

dit stuk. Clason heeft het houweel toegewezen 

aan Van Giffens locatie VII.244 Dat is een in 1923 

onderzocht grondspoor op het plateau, door 

Van Giffen als hutkom beschreven, maar dat in-

middels is herkend als een opgevulde mijn-

schacht. Het is overigens tamelijk curieus dat 

Van Giffen zelf het spoor niet als mijnschacht 

heeft willen zien. Vergelijkbare sporen bij het 

Groot Atelier en in de hellingen van de Schone 

Grub zijn door hem wel als zodanig herkend en 

beschreven, terwijl hij in zijn profieltekeningen 

duidelijk aangeeft dat ook spoor VII na een 

breed trechtervormig begin als smalle cilinder 

meters de diepte ingaat. In de bovenste vulling 

van dit grondspoor werd de bekende bodem-

scherf van een pot van de Stein-groep aange-

troffen. 

²⁴¹ Hamal-Nandrin & Servais 1923.

²⁴²  Collectie BAI /GIA; 1925/VII 29; Clason 

1981: Rijc 71.

²⁴³ Felder 1998.

²⁴⁴ Clason 1981, 124.
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Tabel 2:  Nieuwe ¹⁴C-dateringen van materiaal uit Rijckholt-St. Geertruid gekalibreerd met CALIB 5.0.2

Lab nr. Aard en locatie monster BP Cal BC 1 sigma Cal BC 2 sigma
Waarschijnlijkheid 
2 sigma

Commentaar CIO 
(5/11 en 26/11 2004)

GrA-26909 bot indet. groot zoogdier, Van Giff-
en locatie III (GIA Rijckholt 1923/VIII 
22)

5320 ± 40 4233 - 4222
4210 - 4154
4133 - 4060

4316 - 4298
4262 - 4042

0.021
0.979

 

GrA-26907 fragm. gewei edelhert, Werkgroep 
mijn 48 (pdb 3313A-11796)

5100 ± 40 3962 - 3933
3875 - 3806

3972 - 3797 1.000  

GrA-26913 tibia edelhert, Waterbolk schacht 7 
(GIA Rijckholt 1964-7, nr. 3)

5090 ± 40 3958 - 3928
3877 - 3804

3968 - 3794 1.000 Sohle extractie 
voor vervuilde 
monsters

GrA-26903 bot kalf, Waterbolk schacht 10 (GIA 
Rijckholt 1964-10)

5060 ± 40 3943 - 3893
3883 - 3853
3847 - 3832
3825 - 3799

3962 - 3766
3721 - 3720

0.999
0.001

 

GrA-26904 2de houweel gewei edelhert, Van 
Giffen plateau (GIA  Rijckholt 1925/
VII 29; Clason  Rijc-71)

4470 ± 35 3330 - 3215
3182 - 3157
3125 - 3090
3042 - 3039

3340 - 3202
3199 - 3079
3070 - 3025

0.526
0.358
0.116

 

GrA-26908 menselijke schedel 'Hamal- Nan-
drin', (BFM 2969A)

3840 ± 35 2398 - 2383
2346 - 2271
2259 - 2206

2459 - 2416
2411 - 2201

0.109
0.891

Sohle extractie 
voor vervuilde 
monsters

GrA-26911 tibia varken, Waterbolkschacht 2 
(GIA Rijckholt 1964-2)

345 ± 30 1487 - 1524
1558 - 1631

1466 - 1637 1.000 Sohle extractie 
voor vervuilde 
monsters 
onvoldoende

GrA-26905 menselijke schedel 'Rijckholt 1', 
Werkgroep mijn 8 (pdb 3313A-1) 

210 ± 30 1651 - 1677
1765 - 1772
1776 - 1800
1940 - 1951

1645 - 1684
1734 - 1806
1929 - 1951

0.321 
0.527
0.152

‘merkwaardig 
wat de uitkomst 
betreft’

Helaas blijkt bij de toewijzing van het houweel 

aan dit spoor een verwisseling te zijn opgetre-

den. De vondsten uit het onderzoek van 1923 

dragen inventarisnummer 1923/VIII + volgnum-

mer245, terwijl bij het houweel in kwestie een 

briefje met vondstnummer 1925/VII+29 wordt 

bewaard. Volgens de gedetailleerde beschrijving 

in het inventarisboekje 1925 van de collectie BAI 

is 1925/VII 29 inderdaad een compleet houweel, 

dat in 1925 op locatie III, in de helling van de 

Schone Grub, is ontdekt.246 Echter, het houweel 

is onmiskenbaar in situ te zien op opgravings-

foto 1925-69, die volgens de beschrijving een 

‘detail van een afvalput op het plateau’ laat zien 

(afb. 5). In dat jaar heeft Van Giffen inderdaad 

twee sporen op het plateau onderzocht. Deze 

dragen de nummers X en XI en liggen in de buurt 

van spoor VII (afb. 2).247 Helaas heeft Van Giffen 

nooit over deze sporen gepubliceerd. De locaties 

III en VII heeft hij wel uitvoerig beschreven248, 

  

  

  

 

zonder een houweel te vermelden. Wij zijn daar-

om geneigd om de meeste waarde te hechten 

aan de foto, en het houweel met de mijnschach-

ten X of XI te associëren, maar er blijft ruimte 

voor twijfel. Uiteindelijk is de verwarring minder 

storend dan in eerste instantie lijkt, omdat het 

houweel als karakteristiek mijnwerkersgereed-

schap op zichzelf al een indicatie voor onder-

grondse activiteiten vormt.

2.3  Discussie over de nieuwe dateringen

De uitkomsten van de nieuwe dateringen wer-

den in november 2004 bekend (tabel 2).249 Zes 

dateringen correspondeerden volgens de ver-

wachtingen met een neolithische ouderdom. Bij 

één monster, afkomstig uit een in 1964 op het 

plateau onderzochte schachtmonding, werd de 

²⁴⁵  Volgens Van Giffen 1925, bijschriften bij 

de Platen

²⁴⁶  Schriftelijke mededeling J.N. Lanting 

07/01/05.

²⁴⁷  Waterbolk 1994, Fig. 5.

²⁴⁸  Van Giffen 1926, 1953. 

²⁴⁹ Brief CIO/523-2004/HD, 05-11-2004.
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recente datering van 345 ± 30 BP (GrA-26911) in 

deze brief verklaard met een onvoldoende in-

tensieve Soxhlet-extractie, zoals nodig bij ver-

vuilde monsters. 

De analyse van het monster uit de ‘schedel 

Rijckholt 1’(GrA-26905) leverde een datering op 

van 210 ± 30 BP (brief CIO 05-11-2004). 

Gekalibreerd geeft dat bij 2 sigma een datering 

die waarschijnlijk ligt tussen 1645-1684, 1734-

1806 of 1929-1951 n.Chr. Deze ‘merkwaardige’ 

datering, die volgens het CIO niet het gevolg was 

van onvoldoende reiniging van het monster, 

wordt in het tweede deel van deze bijdrage uit-

voerig besproken. 

De nieuwe dateringen aan bot en gewei uit mijn 

48 (opgraving Werkgroep; GrA-26907)) en van 

het plateau (vulling van Waterbolks schachten  

7 en 10; GrA-26913, GrA-26903) zijn ongeveer 

even oud als die van het geweifragment uit mijn 

67 (onder de vloer van het Groot Atelier) met de 

datering 5065 ± 45 BP (GrN-9058). In kalender-

jaren kunnen ze een periode van ca. 200 tot 250 

jaar beslaan, tussen ca. 3970 en 3763 (of 3715)  

v.Chr. Wanneer we ook de houtskooldateringen 

uit de mijnen in de overwegingen betrekken en 

rekening houden met het oud-hout-effect, dan 

kan de exploitatie in dit deel van het mijnveld 

ten minste 300 jaar hebben geduurd. Dit komt 

overeen met Lüning’s fasen III en IV van de 

Michelsberg-cultuur.250 

Voor een discussie over de duur van de exploita-

tie blijken de twee dateringen aan de vondsten 

van Van Giffen het interessantst. Het monster uit 

locatie III levert de tot nu toe oudste datering 

voor ondergrondse mijnbouw in Rijckholt, 5320 

± 40 BP (GrA-26909), ofwel 4315-4040 v.Chr. (2 

sigma), dat wil zeggen gelijktijdig met de oudste 

fasen van de Michelsberg-cultuur.251 Natuurlijk 

geeft deze datering niet ‘het’ begin van onder-

grondse mijnbouw in Rijckholt aan, maar ze 

spoort goed met de hypothese dat de onder-

grondse exploitatie in de hellingen van de 

Schone Grub is begonnen.

Het houweel is met zijn datering van 4470 ± 35 

BP (GrA-26904) aanzienlijk jonger. Kalibratie le-

vert bij 2 sigma een ouderdom op tussen 3340 

en 3025 v.Chr. Dit mijnwerkerswerktuig is even 

oud als het enige aardewerkfragment dat is op-

gegraven in het Rijckholtse mijngebied, een bo-

demfragment dat kan worden toegewezen aan 

de Stein-groep 252. De ‘schedel Hamal-Nandrin’, 

tot slot, wijst gezien zijn datering van 3840 ± 35 

BP (GrA-26908), of tussen 2459 en 2201 v.Chr., 

op menselijke aanwezigheid in de omgeving van 

Rijckholt ten tijde van de Klokbeker-cultuur. 

2.4  Duur van de exploitatie

Voor de interpretatie en waardering van deze 

dateringen uit het mijnbouwgebied kunnen we 

twee soorten gegevens gebruiken, te weten 

enerzijds gegevens over de gebruiksduur van 

vergelijkbare vuursteenmijnen en anderzijds in-

formatie over de nederzettingen en graven 

waarin de in Rijckholt gemijnde vuursteen wordt 

aangetroffen. 

2.4.1   Vergelijking met andere vuursteen-
mijnen 

Bij de mijnen is vooral Spiennes (Henegouwen in 

Zuidwest België) van belang, mede omdat de 

daar gemijnde vuursteen macroscopisch niet van 

het vuursteen uit Rijckholt kan worden onder-

scheiden.253 Ook de dateringen voor de mijnen 

in Valkenburg (Nederland) en de Lousberg (Aken, 

Duitsland) kunnen een bijdrage leveren, omdat 

hun producten regelmatig samen voorkomen 

met gemijnde Rijckholt-vuursteen.

Voor Spiennes zijn inmiddels vijftien dateringen 

van materiaal met een verwaarloosbare eigen 

leeftijd gepubliceerd.254 Een monster is afkom-

stig uit een prehistorische mijngang (Beta 

194770, 4580 ± 40 BP, dat wil zeggen tussen 

3500 en 3104 v.Chr.), de overige uit de vulling van 

schachten. Hun ouderdom varieert van 5510 ± 55 

BP (Lv-1566) tot 4200 ± 35 BP (GrA-35955). 

Volgens deze 14C dateringen zal de ondergrond-

se mijnbouw in Spiennes dus ergens vóór 4200 

v.Chr. zijn begonnen en tot na 2700 v.Chr. heb-

ben geduurd. De dateringen voor Rijckholt val-

²⁵⁰  Lüning 1967; Lanting & Van der Plicht 

1999/2000.

²⁵¹ Cf. Lanting & Van der Plicht 1999/2000.

²⁵² Van Giffen 1925, Pl. 4; VII, 35.

²⁵³  Felder et al. 1998, De Grooth in druk. Dit 

werd onlangs bevestigd tijdens een in-

formele Workshop in Namen (30-11-

2009), met als deelnemers Pierre Allard, 

Laurence Burnez-Lanotte, Hélène Collet, 

Marjorie de Grooth en Michel Woodbury. 

Macroscopisch zijn slechts minieme 

verschillen aanwezig, die uitsluitend op 

verse, ongepatineerde oppervlakken 

kunnen worden herkend. Zelfs met be-

hulp van een referentiecollectie lijkt het 

ondoenlijk om artefacten uit een arche-

ologische context op grond van deze 

verschillen aan een van de bronnen toe 

te wijzen. Hetzelfde geldt voor het mate-

riaal uit Jandrain-Jandrenouille en de 

‘Silex grenu d’Hesbaye’ (Allard 2005).

²⁵⁴  Collet et al. 2006; Collet, Hauzeur & Lech 

2008; Collet, Jadin & Woodbury 2008.
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len allemaal binnen deze reikwijdte. Hoewel 

slechts drie van de dateringen wat de ouderdom 

betreft met de Michelsberg-cultuur overeenko-

men, wordt het zwaartepunt van de exploitatie 

in Spiennes toch in deze periode geplaatst, voor-

al op basis van het frequente voorkomen van 

Michelsberg-aardewerk. In de buurt van de 

schachten met jonge dateringen lijken geen klin-

gen meer te zijn vervaardigd, maar uitsluitend 

bijlen.255 

De beschikbare 14C-dateringen voor de mijnen in 

Valkenburg liggen tussen 4670 ± 60 BP (GrN 

19831) en 4235 ± 45 BP (GrN-6783C), dat wil zeg-

gen tussen 3500 en 2500 v.Chr.256 Tot voor kort 

waren van de Lousberg alleen dateringen van – 

kleine – houtskoolmonsters met zeer grote stan-

daarddeviaties bekend. Ze lagen tussen 4850 

±190 BP (KN-3296) en 4580 ± 140 BP (Kn-2662), 

gekalibreerd tussen 3860-3400 en 3490-3090 

v.Chr. Inmiddels zijn ook hier AMS-dateringen 

uitgevoerd, op een hazelnootschaal en op edel-

hertgewei.257 Deze nieuwe dateringen, tussen 

4590 ± 60 BP (UtC-14479) en 4410 ± 60 BP  

(UtC-14473), worden gezien als de neerslag van 

mijnbouwactiviteiten gedurende ten minste 200 

(3300-3100 v.Chr.) en ten hoogste 500 jaar (3500-

3000 v.Chr.). Ook hier kan worden opgemerkt 

dat op de vindplaats een aanzienlijk aantal 

Michelsberg-scherven is aangetroffen. 

2.4.2   Gegevens uit andere archeologische 
contexten

Een schatting van de duur van de exploitatie kan 

ook worden gemaakt door te kijken naar de aan-

wezigheid van artefacten van gemijnde vuur-

steen in nederzettingen en begravingen. Hierbij 

worden we met verscheidene problemen gecon-

fronteerd. 

Ten eerste is het niet eenvoudig om een sluiten-

de definitie van het begrip ‘gemijnde vuursteen’ 

te geven. Uit de analyses van het debitage-afval 

in Rijckholt en Spiennes blijkt dat in deze centra 

vooral (halffabricaten van) bijlen met ovale 

dwarsdoorsnede, beitels en macrolithische klin-

gen – met een lengte van ten minste 8 cm en een 

minimale breedte van 2,5 cm – werden gefabri-

ceerd.258 Ook brede, robuuste eindschrabbers – 

groter dan 5 cm – lijken overwegend van gemijn-

de vuursteen te zijn gemaakt.259 Hoewel er 

inmiddels enkele voorbeelden bekend zijn van 

macrolithische spitsklingen die onmiskenbaar 

van eluviale vuursteen zijn gemaakt,260 blijft 

deze pragmatische definitie in zijn algemeenheid 

bruikbaar. Hij wordt dus – faute de mieux – ook in 

deze bijdrage gehanteerd.

Een tweede probleem bestaat in de al eerder 

vermelde onmogelijkheid om materiaal uit de 

mijnen van Rijckholt, Spiennes en Jandrain-

Jandrenouille van elkaar te onderscheiden. In 

een eerdere bijdrage261 zijn, als tussentijdse op-

lossing, alleen vindplaatsen bekeken in streken 

waar Rijckholt het dichtstbijzijnde en best be-

reikbare mijnbouwcentrum was. De goed geda-

teerde vindplaatsen in het Nederlandse 

Westelijke Rivierengebied en de kuststreek ble-

ven daarbij buiten beschouwing. In het huidige 

overzicht worden deze vindplaatsen ook in de 

discussie betrokken, omdat ze in meer algemene 

zin interessante informatie leveren over veran-

derende patronen in het gebruik van gemijnde 

vuursteen. Gebieden waar Spiennes de meest 

waarschijnlijke bron is, worden ook nu buiten 

beschouwing gelaten. Vermeersch & Burnez-

Lanotte262 en Vanmontfort, Collet & Crombé263 

bieden recente overzichten van de situatie in 

België. Over de verspreiding in Noord-Frankrijk 

is nog weinig bekend.264

Ten derde zijn de criteria die worden gebruikt bij 

de toewijzing van in nederzettingen gevonden 

vuursteen aan een herkomstgebied in veel ge-

vallen niet eenduidig. Zo is niet altijd duidelijk of 

de grondstof op natuurlijke wijze (bijvoorbeeld 

door fluviatiel transport) of door menselijke acti-

viteiten in een ver van de bron verwijderd gebied 

is terechtgekomen.265 Ook wordt steeds duide-

lijker dat er in de relevante periode in het vuur-

steenmateriaal op bovenregionaal niveau geen 

gidsartefacten kunnen worden herkend. 

Weliswaar zijn er bepaalde trends herkenbaar in 

bijvoorbeeld de vormen van pijlspitsen, maar die 

hebben geen absolute daterende waarde.266 Een 

goed voorbeeld wordt gevormd door de zogehe-

ten ‘Buren bijl’, een groot en zwaar subtype van 

²⁵⁵ Collet, Hauzeur & Lech 2008.

²⁵⁶  Brounen & Ploegaert 1992; Brounen 

1995a.

²⁵⁷ Schyle 2006.

²⁵⁸  Rademakers 1998a; Collet, Hauzeur & 

Lech 2008.

²⁵⁹ Vergelijk Wansleeben & Verhart 1990.

²⁶⁰  Bijvoorbeeld uit Maastricht-Klinkers 

(Schreurs 1992).

²⁶¹ De Grooth 1991.

²⁶² Vermeersch & Burnez-Lanotte 1998.

²⁶³ Vanmontfort, Collet en Crombé 2008.

²⁶⁴ Vergelijk Collet, Hauzeur & Lech 2008.

²⁶⁵  Cf. Van Gijn et al. 2005/2006; Amkreutz 

2010.

²⁶⁶  Vermeersch & Burnez-Lanotte 1998; Gün-

ther 1997.
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Afb. 6  Verspreiding van artefacten gemaakt van gemijnde Rijckholt-vuursteen.



268

—

de duntoppige bijlen met ovale dwarsdoorsnede 

en rechte zijden (dünnackige Flintovalbeile).267 In 

tegenstelling tot wat oorspronkelijk werd ge-

dacht, komen Buren bijlen niet uitsluitend in de 

Vlaardingen cultuur voor en zijn ze ook niet ex-

clusief gemaakt van de ooit ‘Vlaardingen-

vuursteen’ gedoopte glasachtige, lichtgrijze 

vuursteen uit de Belgische Haspengouw. Recent 

onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat Buren 

bijlen gemaakt van Rijckholt-vuursteen ook in 

Michelsberg-contexten worden aangetroffen.268

Een volgend probleem wordt gevormd door het 

elusieve en efemere karakter van veel sites uit 

het Midden- en Laat Neolithicum in de streken 

die het dichtst bij Rijckholt liggen. In Limburg en 

het Rijnland blijken rijke oppervlaktevindplaat-

sen, met tientallen geslepen bijlen en macroli-

thische klingwerktuigen, keer op keer bij nader 

onderzoek volledig in de bouwvoor te zijn opge-

nomen. Recente voorbeelden uit Limburg zijn 

Haelen-Napoleonsweg269, St. Odiliënberg-

Neliske270 en Roermond-Breidberg.271 Ook 

wanneer wel enkele vage grondsporen worden 

aangetroffen, zoals in Panningen-

Industrieterrein272, leveren ze weinig dateerbaar 

materiaal. Bij deze sites moet er bovendien altijd 

rekening mee worden gehouden dat ze de neer-

slag zijn van herhaalde bezoeken gedurende een 

lange tijdspanne (palimpsest situatie). Ook blijkt 

in de praktijk dat de grondstof bij geslepen bijlen 

vaak niet kan worden bepaald, doordat diagnos-

tische details op de geslepen oppervlakken 

slecht herkenbaar zijn, zeker wanneer de arte-

facten gepatineerd zijn. Afslagen van bijlen zijn 

vaak te klein voor betrouwbare determinatie. 

Tot slot worden qua grondstof goed herkenbare 

complete bijlen en klingen vaak gevonden in ge-

isoleerde deposities, zonder daterende context. 

Ze kunnen dus niet worden gebruikt bij uitspra-

ken over de duur van de exploitatie.

Ondanks al deze onzekerheden bestaat er toch 

een aanzienlijk aantal sites waarin het gebruik 

van gemijnde vuursteen van het type Rijckholt 

naar onze mening overtuigend is gedocumen-

teerd. De meeste goed gedateerde vindplaatsen 

stammen uit Zuid- en West-Nederland, het 

Rijnland en Westfalen, dat wil zeggen uit streken 

die tot ca. 200 km van de mijnbouwcentra af lig-

gen. Er zijn in Duitsland ook vondsten op aan-

zienlijk grotere afstanden bekend, uit 

Niedersachsen en Hessen (tot 300 km van 

Rijckholt), en uit zuidelijk Baden-Württemberg 

(500-550 km van Rijckholt) (afb. 6).

Vindplaatsen gedateerd voor 4000 v.Chr.

Wat betreft de vroegste periode (voor ca. 4000 

v.Chr.) zijn de aanwijzingen voor het gebruik van 

gemijnde Rijckholt vuursteen schaars, maar ze-

ker niet afwezig. In het Rijnland zijn enkele (frag-

menten van) geslepen bijltjes aangetroffen in 

afvalkuilen van Grossgartacher en Rössener 

nederzettingen,273 bijvoorbeeld in 

Müddersheim,274 en in Aldenhoven 1 en Inden 

1.275 Niet iedereen is echter overtuigd van hun 

vroege datering,276 ondanks een herkomst uit 

goed gedateerde kuilen en het ontbreken van 

jonger aardewerk op deze vindplaatsen. Ook in 

Bischheimer nederzettingen komen geslepen 

bijlen van Rijckholt-vuursteen voor, bijvoorbeeld 

in Hambach 502.277 Verder is een aantal macro-

lithische Rijckholt-klingen en -bijlfragmenten 

aangetroffen in Hüde I aan de Dümmer, Ldkr. 

Diepholz, in een laag met Bischheim-aardewerk. 

Op typomorfologische gronden zijn de artefac-

ten echter aan een jongere Michelsberg-fase 

toegeschreven.278 De ingewikkelde post-deposi-

tionele processen maken het an sich niet onwaar-

schijnlijk dat de stukken door trampling in een 

diepere horizont zijn terechtgekomen. 

Overtuigend Michelsberg-aardewerk blijkt ech-

ter bij nadere analyse te ontbreken.279 

Anderzijds zijn tot nu toe van de Bischheim-sites 

in het Rijnland geen macrolithische klingen ge-

publiceerd. Ook uit het andere uiterste van het 

verspreidingsgebied zijn zeer oude vondsten be-

kend, en wel een aantal spitsklingen uit de tot de 

Schwieberdingen Groep behorende nederzetting 

Sindelfingen-Hinterweil.280

Meer gegevens zijn bekend ten aanzien van de 

vroege fasen van de Michelsberg-cultuur  

(MK I en II, 4200-4075) en de Midden-

Swifterbant-cultuur (4200-3800). In de directe 

omgeving van Rijckholt ligt Maastricht-

Watermolen (Vogelzang), een MK I afvaldump 

op de oever van een oude Maasloop.281 Hoewel 

hier voornamelijk vuurstenen uit de eluviale le-
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men bij Rullen zijn verwerkt, zijn er toch enkele 

schaarse spitsklingen en bijlfragmenten van ge-

mijnde Rijckholt-vuursteen herkend. Datzelfde is 

het geval in het MK II Erdwerk van Heerlen-

Schelsberg, waar verder vooral vuurstenen van 

het type Valkenburg zijn gebruikt.282 

In het Nederlandse kustgebied ontbreekt rele-

vant materiaal in de Midden-Swifterbant-lagen 

van de Hazendonk283 en in Hoornaar-Lage 

Giessen.284 Van Brandwijk-Het Kerkhof daaren-

tegen, is een aantal macrolithische klingen ge-

publiceerd van Rijckholt- en/of Spiennes-

vuursteen. Ze zijn afkomstig uit het onderste 

deel van laag L50, gedateerd tussen 4220-3940 

v.Chr. Na een gebruikssporenonderzoek conclu-

deert Van Gijn dat deze artefacten ‘exotische’ 

gebruikssporen vertonen, die gebruikelijk zijn op 

vindplaatsen in het Maasdal, maar die ontbre-

ken op de artefacten van lokaal bewerkte vuur-

steentypen.285 Volgens Van Gijn zijn ze in ge-

bruikte staat in Brandwijk geïmporteerd, niet 

met de bedoeling om ze verder te gebruiken, 

maar als aandenken, als teken van verbonden-

heid tussen de bewoners van Brandwijk en de 

boeren van de Michelsberg-cultuur.

Voor enkele nederzettingen uit het Rijnlandse 

bruinkoolgebied wordt een andere situatie be-

schreven. Zowel in Koslar 10 (MK I)286, als in 

Inden 9 (MK II)287 zijn wel aanzienlijke hoeveel-

heden Rijckholt-vuursteen aangetroffen, waar-

onder zowel bijlen als macrolithische klingwerk-

tuigen. Al het materiaal is intensief gebruikt en 

hergebruikt. Zelfs wanneer we er rekening mee 

houden dat onder de als Rijckholt gedetermi-

neerde artefacten ook stukken uit Rullen en uit 

de Hesbaye zijn verborgen,288 blijft het verschil 

met zowel de Limburgse vindplaatsen als met 

Brandwijk opmerkelijk. Ook in Bochum-

Altenbochum (Westfalen) en het Erdwerk van 

Mayen (Rijnland-Pfalz, bij Koblenz) lijkt overwe-

gend Rijckholt-vuursteen te zijn gebruikt.289. 

Wederom zijn enkele vindplaatsen in Baden-

Württemberg het vermelden waard.290 Aichbühl 

(Aichbühl Cultuur, vanaf 4260 v.Chr.); 

Eberdingen-Hochdorf bij Stuttgart (Älteres 

Schussenried, met MK II importen) en mogelijk 

Ilsfeld-Ebene (Kr. Heilbronn, MK II en MK IV).

Vindplaatsen gedateerd tussen 4000 en  

3500 v.Chr.

De cluster van 14C-dateringen rond 3970-3700 

v.Chr. suggereert dat een belangrijk deel van de 

activiteiten in Rijckholt in de eerste helft van het 

vierde millennium moet worden geplaatst, dat 

wil zeggen gelijktijdig met de fasen III-V van de 

Michelsberg-cultuur en met de Hazendonk 

Groep. 

In talrijke nederzettingen uit deze periode zijn 

inderdaad artefacten van gemijnde Rijckholt-

vuursteen aangetroffen, maar vaak in opvallend 

geringe hoeveelheden. Opmerkelijk is bijvoor-

beeld dat in Maastricht-Klinkers, een MK-III ne-

derzetting in de directe omgeving van de mijnen, 

naar verhouding veel eluviale vuursteen werd 

gebruikt. Van gemijnde Rijckholt-vuursteen zijn 

alleen klingen en klingwerktuigen aangetroffen, 

geen bijlen.291 Meer naar het noorden zijn in het 

Maasdal in de afgelopen decennia verscheidene 

nieuwe MK-vindplaatsen opgegraven, zoals 

Haelen-Napoleonsweg,292 Haelen-

Windmolenbos,293 Helden-Panningen,294  

St.Odiliënberg-Neliske,295 Roermond-

Breidberg.296 Op al deze sites is het grootste 

deel van de artefacten gemaakt van gerolde 

vuurstenen, die in lokale grindafzettingen van de 

Maas zijn verzameld. Macrolithische klingen en 

klingwerktuigen van gemijnde Rijckholt-

vuursteen zijn uiterst schaars, en soms, zoals in 

Haelen-Napoleonsweg, ontbreken ze volledig. 

Versleten en gebroken geslepen bijlen (uit 

Rijckholt, Valkenburg en Haspengouwse vuur-

steen) werden regelmatig hergebruikt als kern-

steen voor de productie van afslagen.

In de Hazendonk Groep zien we grote verschillen 

tussen de situatie in het Oostelijk Rivierengebied 

en de kuststreek: in de nederzettingen Linden-

Kraaienberg,297 Wijchen-Het Vormer,298 Beers-

Gassel299 en Grave-Pater Berthierstraat300 was 

een aanzienlijke hoeveelheid gemijnde vuur-

steen van het type Rijckholt bewerkt, vooral 

voor het vervaardigen van klingwerktuigen. In 

Linden-Kraaienberg werd bovendien een depo-

sitie met drie op elkaar passende klingen aange-

troffen. Bijlen zijn zeldzaam – ze ontbreken bij-

voorbeeld in Grave en Gassel – en veelal 

secundair hergebruikt als kernsteen. In de kust-
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streek spelen macrolithische klingen van gemijn-

de Rijckholt- en/of Spiennes-vuursteen een on-

dergeschikte rol. In Schipluiden zijn bijvoorbeeld 

slechts vijf artefacten als zodanig gedetermi-

neerd, minder dan 0,1 % van het onderzochte 

materiaal.301 Het zijn wel de grootste artefacten 

van de site, met een gemiddelde breedte van 

bijna 3 cm. In Wateringen 4 en op de Hazendonk 

(laag 3) is Rijckholt- en/of Spiennes-vuursteen 

slechts in de vorm van hergebruikte bijlen her-

kend, terwijl het in Ypenburg vindplaats 4 onder 

de ruim vijfduizend onderzochte artefacten ge-

heel niet werd aangetroffen.302 Het is echter niet 

uit te sluiten dat er enkele exemplaren aanwezig 

zijn onder de talrijke bijlfragmenten waarvan de 

grondstof niet kon worden bepaald. Zoals eerder 

besproken, kan in dit gebied geen toewijzing aan 

hetzij Rijckholt, hetzij Spiennes plaatsvinden. Uit 

de studie van het overige lithische materiaal 

blijkt dat een deel van de nederzettingen in 

kwestie waarschijnlijk zowel contacten met 

Henegouwen en Noordwest-Frankrijk als met 

het Midden-Maasgebied en de Ardennen heeft 

gehad.303

In het Rijnland zijn, ondanks het intensieve on-

derzoek in het bruinkoolgebied, geen goed ge-

dateerde vondstcomplexen uit de MK III fase be-

kend.304 Wel is er een depotvondst (cache) met 

dertien, deels aan elkaar passende klingen uit de 

MK IV of V nederzetting Garzweiler.305 Uit 

Hambach 11 stammen naast macrolithische 

Rijckholt-klingen ook bijlen van Lousberg-

vuursteen.306 Westfalen daarentegen heeft voor 

deze periode veel gegevens geleverd: er zijn ver-

scheidene nederzettingen met aanzienlijke hoe-

veelheden gemijnde Rijckholt-vuursteen, zoals 

Coesfeld-Harle, Osterwick en Nottuln uit het 

Münsterland307 en Soest.308 In al deze sites zijn 

naast klingen ook bijlen geïmporteerd, die na 

beschadiging als kernsteen zijn hergebruikt. 

Wallbrecht noemt voor het gebied tussen 

Göttingen en Hannover, ten oosten van de 

Weser, zo’n dertig Michelsberg-vindplaatsen 

met macrolithische artefacten van Rijckholt-

vuursteen, waaronder de Salzberg bij 

Höckelheim (Landkr. Northeim).309 Voor Hessen 

kunnen worden genoemd de Gaulskopf bij 

Warburg-Ossendorf (Kr. Höxter), de Büraberg en 

Niedenstein (beide Schwalm-Eder-Kreis310 en 

Echzell-Wannkopf).311 Bijlen ontbreken echter in 

deze oostelijke vindplaatsen. 

Ook uit Zuidwest-Duitsland is een reeks goed 

gedateerde macrolithische klingen en klingwerk-

tuigen bekend.312 Genoemd kunnen worden: 

Bruchsal, Ilsfeld-Ebene (Kr. Heilbronn) en 

Heilbronn-Klingenberg voor de Michelsberg-

cultuur; Eberdingen-Hochdorf (Kr. Ludwigsburg), 

Allershausen-Hartöchsle (Kr. Biberach) en 

Leonberg-Hofingen, Kr. Böblingen voor 

Schussenried (met dendrochronologische date-

ringen tussen 3955-3871)313; Wangen-

Hinterhorn (Kr. Konstanz) voor Pfyn (gedateerd 

tussen 3870 en 3799)314 en Hornstaadt-Hörnle1 

en Bodman-Weiler voor de Hornstaadt Groep 

(van 3913 tot na 3890).315 Recentelijk zijn zelfs 

uit de Zwitserse Cortaillod-vindplaatsen enkele 

klingen en spaandolken uit vuursteen van het 

type Rijckholt bekend geworden,316 bijvoorbeeld 

uit Zürich-Kleiner Hafner pakket 4A/B. In deze 

gevallen heeft microscopisch onderzoek door 

Jehanne Affolter aangetoond dat het materiaal 

werkelijk uit de Limburgse Kalksteen van Lanaye 

stamt. 317 

Vindplaatsen gedateerd na 3500 v.Chr.

Ook uit de tweede helft van het vierde en de eer-

ste helft van het derde millennium zijn vind-

plaatsen met gemijnde Rijckholt-vuursteen be-

kend. Het zijn er niet veel en het 

verspreidingsbeeld vertoont grote hiaten. Dat 

beeld komt echter overeen met het algehele 

beeld voor deze periode, vergelijk bijvoorbeeld 

Van Gijn en Bakker318 en Schreurs319 voor 

Nederland, Richter voor het Rijnland320 en 

Raetzel-Fabian voor Westfalen en Hessen.321 

Weliswaar is in de afgelopen tijd een klein aantal 

nieuwe grondsporen met aardewerk van de 

Stein Groep ontdekt, bijvoorbeeld in Geleen-Hof 

van Limburg322 en Ittervoort.323 Deze worden 

echter als kuilen met een bijzonder karakter ge-

zien, waarbij in het midden blijft of het daarbij 

om rituele deposities, graven of bijvoorbeeld 

woonkuilen gaat. Vuursteen ontbreekt in deze 

complexen. Rijckholt-vuursteen ontbreekt ook 

in de naamgevende grafkelder van Stein,324 net 

als Lousberg-vuursteen overigens. De geslepen 
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bijl die vermoedelijk tot de grafgiften hoort, is 

gemaakt van Haspengouwse vuursteen.

In Maastricht-Hoogenweerth, gelegen in het 

Maasdal ongeveer 4 km ten noorden van mijnen 

van Rijckholt, is een grote concentratie artefac-

ten van gemijnde Rijckholt-vuursteen geborgen 

uit een laag die ook een fragment bevatte van 

een kraagflesje, zoals dat kenmerkend is voor de 

Stein Groep. Het complex, met verscheidene 

halffabricaten van bijlen, lijkt de neerslag te zijn 

van een enkele, kortstondige activiteit.325 

Geistingen-Huizerhof, aan de Belgische zijde van 

de Maas, leverde een aantal macrolithische 

klingwerktuigen en bijlfragmenten, samen met 

Stein-aardewerk. Naast Rijckholt komen ook 

Valkenburgs en Haspengouwse vuursteen voor, 

maar Lousberg ontbreekt. Het materiaal lag in 

een secundaire positie, in fluviatiele afzettingen 

in een oude Maasarm. Het vondstcomplex be-

vatte ook vondsten uit de Metaaltijden, maar 

geen ouder aardewerk.326 Het aardewerk dat in 

Echt-Koningsbosch 27 is opgegraven behoord 

uitsluitende tot de Stein Groep, maar onder de 

oppervlaktevondsten van deze vindplaats be-

vindt zich ook één Michelsberg-scherf.327 Het 

merendeel van de artefacten was gemaakt van 

gerold materiaal uit het Maasgrind. Onder de 

artefacten van geïmporteerde vuursteen bevin-

den zich ten minste twaalf macrolithische klin-

gen en spitsklingen van Rijckholt-vuursteen. De 

meeste bijlen en bijlfragmenten zijn eveneens 

van Rijckholt-vuursteen gemaakt, maar er zijn 

ook vrij veel exemplaren van Valkenburg- en 

Lousberg-vuursteen. Hoewel de opgravers het 

complex als homogeen beschouwen, kunnen ze 

een meerfasige bewoning niet volledig uitslui-

ten. In andere publicaties wordt het palimpsest 

karakter van de site zwaarder aangezet.328 In 

Beuningen-Ewijkse Veld zijn enkele macrolithi-

sche klingen en fragmenten van geslepen bijlen 

van Rijckholt-vuursteen aangetroffen in een 

Vlaardingen 1b context.329

Ook een opgraving in Ressen bij Nijmegen le-

verde een spitskling van Rijckholt-vuursteen in 

een laag met Vlaardingen-aardewerk.330 Wij 

zien, in tegenstelling tot de opgravers, geen re-

den om deze kling a priori als oudere bijmenging 

te beschouwen, mede omdat bij het aardewerk 

ouder materiaal volledig ontbreekt. Een verge-

lijkbaar beeld, maar dan met aardewerk dat aan 

de Stein Groep wordt toegeschreven, vinden we 

in Wijchen-Bijsterhuizen 2.331 

In de Vlaardingen-vindplaatsen in het kustge-

bied worden onder het geïmporteerde lithische 

materiaal regelmatig enkele artefacten aange-

troffen die uit Rijckholt- en/of Spiennes-

vuursteen zijn vervaardigd. In de meeste geval-

len betreft het bijlen, die net als in de 

voorafgaande perioden als kernsteen zijn herge-

bruikt. Ze worden bijvoorbeeld gemeld uit de 

Vlaardingen-lagen van de Hazendonk,332 uit 

Hekelingen III,333 van het Gavi-kavel in 

Ypenburg,334 Leidschendam,335 en 

Hellevoetsluis-Ossenhoek.336 In deze laatste 

vindplaats zijn ook verscheidene macrolithische 

klingen aangetroffen. De analyse van herkomst 

van het overige lithische materiaal wijst ook 

voor deze fase op contacten zowel naar het 

zuidwesten (waar bijvoorbeeld vuursteen van 

het type Cap Blanc Nez vandaan kan komen) als 

naar het zuidoosten (gezien onder andere de 

Haspengouwse vuursteen). Overtuigende vond-

sten van bijlen van Lousberg-vuursteen ontbre-

ken.

Uit Duitsland zijn uit deze periode vondsten be-

kend uit het Rijnland en – vooral – uit de context 

van de Wartberg-cultuur in Westfalen, Hessen 

en het zuidelijk deel van Niedersachsen. Het aar-

dewerk van Broichweiden-Merzbrück337 lijkt op 

dat van de Stein-groep. Veel van het vuursteen 

komt van de Lousberg, maar er is ook macroli-

thisch materiaal uit Rijckholt. Ook het aardewerk 

van Hambach 9 behoort tot de Stein-groep. 

Naast enkele macrolithische klingen van 

Rijckholt zijn er twee bijlen aangetroffen, de ene 

eveneens van Rijckholt, de andere van 

Lousberg.338 In Westfalen en Hessen wordt van 

een continue ontwikkeling tussen Laat 

Michelsberg en Wartberg uitgegaan.339 Zowel in 

nederzettingen als in graven van de Wartberg-

cultuur worden regelmatig macrolithische klin-

gen en klingwerktuigen van Rijckholt-vuursteen 

aangetroffen.340 Volgens nieuwe 14C-dateringen 

bestond de Wartberg-cultuur tussen ca. 3500-

3400 en 2800-2700 v.Chr., waarbij de graven  

in de oudere fase en de nederzettingen in een 
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jongere fase worden geplaatst.341 In de collec-

tieve graven met Rijckholt-vuursteen zijn twee 

clusters te herkennen. De westelijke groep, in de 

omgeving van Soest, omvat Hiddingsen en 

Ostönnen (Kr. Soest), Uelde (Kr. Anröchte), 

Beckum-Dalmen en Lippburg (Kr. Beckum) en 

Wintergalen (Kr. Lippetal). Deze vindplaatsen 

zijn ongeveer 200 km van Rijckholt verwijderd. 

Tot de oostelijke groep, in de omgeving van 

Kassel, en dus op ongeveer 320 km van Rijckholt, 

horen onder andere drie van de collectieve gra-

ven in Warburg (Kr. Höxter),342 de steenkist 

Calden I343 en Züschen I Schwalm-Eder-Kreis.344 

Uit deze omgeving stammen ook nederzettingen 

en Erdwerke met relevant materiaal, zoals de 
  

 

Hasenberg bij Lohne, de Wartberg bij 

Niedenstein en de Güntersberg bij 

Gudenberg.345 Zuidwest-Duitsland behoort in 

deze periode niet meer tot het verspreidingsge-

bied van Rijckholt-vuursteen. Daar hebben de 

connecties in oostelijke richting de overhand ge-

kregen, zoals blijkt uit de wel doorlopende im-

port van Beierse plaatvormige vuurstenen.346 

Recentelijk zijn echter twee Zwitserse vondsten 

uit een Horgener context bekend geworden,347 

waaronder een spaandolk uit Cham-Bachgraben 

bij Zug,348 en er zijn zelfs enkele nog ongepubli-

ceerde vondsten in schnurkeramische lagen aange-

troffen.349
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In de volgende paragrafen bespreken we de 

vondst van de schedel ‘Rijckholt 1’ (afb. 4) in zo-

wel de archeologische en geologische context 

van de mijn als met betrekking tot de activitei-

ten rond de opgraving, om zo tot een duiding 

van de gegevens te komen. De vraag daarbij is 

hoe de datering van de schedel te plaatsten in de 

geschiedenis van de mijn: van haar neolithische 

oorsprong tot op heden.

3.1  Vondstomstandigheden

De schedel werd in november 1965 aangetroffen 

in een ondiepe uitholling aan het eind van een 

mijngang waar deze doodloopt op een geologi-

sche orgelpijp, en op ongeveer 6 m afstand van 

de bijbehorende schacht (afb. 7 en 8). De vind-

plaats lag ongeveer 8 m onder het huidige maai-

veld. 

Het voorste deel van het mijngangetje (vanuit de 

schacht gezien) was over een lengte van ca. 3 m 

volledig opgevuld met kalkpuin, waarbij de op-

vulling tot het dak reikt; in de achterste 3 m was 

de gang voor ca. 60% van de hoogte opgevuld. 

Bovendien lagen er boven op de vulling grote 

kalkbrokken die uit het dak waren uitgebroken. 

De bijbehorende schacht (no. 8) was ook opge-

vuld, en kon aan de oppervlakte niet worden 

herkend.350 

3.2   Oorspronkelijke interpretatie van de 
schedel

Omdat alleen een schedel was aangetroffen, 

zonder de rest van het skelet of begeleidende 

vondsten, en vanwege de vondstomstandighe-

den, werd de vondst destijds door de opgravers 

geïnterpreteerd als een rituele depositie.351 Het 

bijzetten in een in exploitatie zijnde ondergrond-

se vuursteenmijn zou duiden op een band tussen 

de dode en de mijnwerkers: waarschijnlijk was hij 

één van hen. Voor deze opvatting waren toenter-

tijd ook ondersteunende argumenten aanwezig, 

in de vorm van schedelbegravingen in verlaten 

vuursteenateliers en door instortingen verraste 

en levend begraven mijnwerkers uit Obourg en 

Strépy, in de buurt van Spiennes in het Belgische 

Henegouwen.352 Dit beeld is inmiddels in be-

langrijke mate herzien.353 Nieuw onderzoek, 

deels op basis van AMS-dateringen heeft aange-

toond dat de roemruchte, wereldberoemde ver-

ongelukte mijnwerkers van Obourg en Strépy 

geen neolithische ouderdom hebben. In het ge-

val van Obourg lijkt van een bewuste vervalsing 

sprake te zijn, met een mannelijke schedel en een 

vrouwelijk postcraniaal skelet. Het skelet van 

Strépy zou uit een Merovingisch grafveld kunnen 

komen; de erbij gelegde hertshoornen mijnwer-

kershakken zijn gezien hun inventarisnummers 

van elders afkomstig. Ook de veronderstelde 

schedelbegravingen uit Spiennes kunnen de 

toets der kritiek inmiddels niet meer doorstaan. 

Echter, de zogenoemde ‘schedel van Hamal-

Nandrin’ is ondertussen ook gedateerd (GrA-

26908: 3840.± 35 BP, zie boven) en heeft dus wel 

een neolithische ouderdom. Bovendien is er bij 

nieuw onderzoek in Spiennes – in het mijnbouw-

gebied Petit-Spiennes – in een schachtvulling een 

compleet skelet aangetroffen dat in het Midden-

Neolithicum is gedateerd (Bêta-110638: 4500  

± 50 BP).354 In beide gevallen is echter geen  

sprake van rituele depositie of mijnramp.

3.3.   Fysisch-antropologische beschrijving 
van de schedel

Hoewel de schedel in het verleden fysisch antro-

pologisch is onderzocht355 is dit nogmaals ge-

daan volgens thans gebruikelijke methoden.356 

Geslacht en leeftijd bij overlijden van de ‘oor-

spronkelijke eigenaar’ van de schedel zijn vast-

gesteld aan de hand van de richtlijnen van de 

Workshop of European Anthropologists (WEA 1980). 

Aanvullend is de skeletleeftijd bepaald aan de 

hand van de eruptie van het gebit, de slijtage 

van het kauwoppervlak van de bewaard geble-

ven gebitselementen en de mate van sluiting 

van de schedelnaden aan de buitenzijde van de 

schedel.357 De schedel is tevens visueel geïn-

specteerd op tekenen van ziekte of geweld en op 

  

³⁵⁰  Rademakers 1998b; Felder, Rademakers,  

De Grooth 1998, 54-56.

³⁵¹ Rademakers 1998b, 237.

³⁵²  Vergelijk De Laet & Glasbergen 1959, 63.

³⁵³  Heinzelin et al. 1993.

³⁵⁴  Collet et al. 2006, 69.

³⁵⁵  Van Vark 1971.

³⁵⁶  Dit onderzoek is verricht door de derde 

auteur en is weergegeven in deel III van 

dit rapport.

³⁵⁷  Ubelaker 1978; Brothwell 1981; Pot 1988; 

Buikstra & Ubelaker 1994.

3   Schedel ‘Rijckholt 1’  
nader beschouwd
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2,5m0

Afb. 7  Schacht 8 met de corresponderende mijngangen (A-C), de ligging van de geologische orgelpijp en de vind-

plaats van de schedel. Ook aangegeven is de positie van de verkenningsgang (naar Rademakers 1972, 17).

epi-genetische kenmerken.

De schedel bestaat alleen uit een schedeldak 

(calvarium) met bovengebit (maxilla); de onder-

kaak (mandibula) ontbreekt. De meest onder-

scheidende en dus waardevolle kenmerken voor 

de bepaling van het geslacht aan de hand van de 

schedel zijn de glabella, het reliëf van het planum 

nuchale en de processus zygomaticus van de maxilla. 

Deze scoren allen +1, dus mannelijk. De processus 

mastoïdeus, alleen de linker, is bewaard gebleven 

en is bij deze schedel relatief klein en scoort 0 

(indifferent). Ook de meeste van de minder ge-
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Afb. 8  Dwarsprofiel aan de kop van de verkenningsgang met de positie van de schedel in relatie tot mijngang C en 

de geologische orgelpijp (naar Rademakers 1972, 17).

1m0

slachtsspecifieke kenmerken scoren +1, alleen de 

tubera scoren -1 (licht vrouwelijk). De schedel is 

dus zonder enige twijfel afkomstig van een man. 

Ook Van Vark kwam tot deze conclusie op grond 

van de visuele indruk van de schedel en metri-

sche gegevens.358 

Omdat slechts drie gebitselementen bewaard 

zijn gebleven en de leeftijdsbepaling aan de 

hand van de vergroeiing van de schedelnaden 

zeer onnauwkeurig is, is slechts een schatting 

van de overlijdensleeftijd mogelijk. 

In de bovenkaak zitten alleen rechts nog drie ge-

bitselementen: een premolaar (P2) en twee mo-

laren (M1 en M2). Alle elementen zijn doorgebro-

ken; de verstandskiezen (M3) lijken congenitaal 

afwezig te zijn. Het occlusale slijtagepatroon 

weerspiegelt het gebruik van de kiezen door de 

jaren heen en correleert daardoor niet alleen 

met het door de jaren heen gevolgde dieet, maar 

ook met de kalenderleeftijd. De mate van slij- ³⁵⁸ Van Vark 1971, 28.
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tage van het kauwoppervlak van de drie be-

waard gebleven elementen wijst op een leeftijd 

van rond de 35 jaar. De mate van sluiting van de 

schedelnaden wijst op een leeftijd van ongeveer 

55 ± 5 jaar. De leeftijd van overlijden op grond 

van de gebitselementen valt dus jonger uit. We 

weten echter niet of de tegenoverliggende ge-

bitselementen uit de onderkaak aanwezig wa-

ren. Immers, als die er bijvoorbeeld al uit waren 

gevallen, levert dat een ander slijtagepatroon 

op. Gezien het slijtagepatroon van de M2, miste 

de tegenhanger in de onderkaak al een tijdje. 

Ook overwegend zacht voedsel kan resulteren in 

een jongere gebitsleeftijd. Van Vark schatte de 

leeftijd van deze man ouder dan 40 jaar.359 Dit 

komt aardig overeen met onze leeftijdschatting 

tussen 35 en 55 jaar.

Bij eerste inspectie, een week na de vondst, wer-

den door De Wilde, die als hoogleraar anatomie 

vanuit het Laboratorium voor Anatomie en 

Embryologie van de Rijksuniversiteit Groningen 

bij het onderzoek was betrokken, enkele zware 

schedelverwondingen geconstateerd in de vorm 

van een diep rond gat in het voorhoofdsbeen, 

een verbrijzeld neusbeen en een lange horizon-

tale naad die vanaf het voorhoofdsbeen over het 

wiggenbeen en het slaapbeen tot midden in het 

achterhoofdsbeen loopt.360 Tevens wordt dan 

opgemerkt dat, gezien de vergaande woekerin-

gen, een langdurig helingsproces heeft plaatsge-

vonden en dat de man de verwondingen heeft 

overleefd. Deze waarnemingen en conclusies 

worden grotendeels ook door Van Vark vermeld 

en door het recente onderzoek aan de schedel 

onderschreven.361

3.4  Discussie 

3.4.1  Datering

 

De datering van de context

Van begin af aan stond bij betrokkenen een da-

tering in het Neolithicum nauwelijks ter discus-

sie, omdat de gehele context – die als gesloten 

werd beschouwd – een dergelijke datering had. 

De mijn is gedateerd aan de hand van de typolo-

gie van het ter plekke gevonden lithische materi-

aal dat allemaal op deze periode wijst.362 

Daarnaast plaatsen ook de in het verleden uitge-

voerde 14C-dateringen het gebruik van de mijn 

duidelijk in deze periode (tabel 1). Van de andere 

kant is er tussen de vele vondsten – op de sche-

del na - geen enkele die duidt op de aanwezig-

heid van mensen in een andere periode dan het 

Neolithicum. 

De fysisch-antropologische datering

De eerste uitspraak over een neolithische ouder-

dom op fysisch-antropologische gronden wordt 

een week na de ontdekking gedaan. Tijdens een 

bezoek aan Rijckholt door Waterbolk, Van Vark 

en De Wilde stelt de laatste ter plaatse vast dat 

de schedel afkomstig is van een man met een 

leeftijd ergens tussen 16 en 30 jaar. Hij achtte de 

schedel van grote waarde omdat deze enkele 

kenmerken vertoont die zelfs voor het 

Neolithicum primitief te noemen waren.363 Later 

wordt dit genuanceerd. Van Vark gaf in 1971 aan 

dat dankzij de ‘revolutionaire uitbreiding van on-

derzoeksmogelijkheden’ door het op de markt 

verschijnen van computers ook een fysisch-an-

tropologische datering van menselijke schedels 

in principe mogelijk is. Het gaat hier om een clas-

sificatie van schedels op grond van de schedel-

maten en vergelijking met referentiemateriaal 

van elders via de door hem gepropageerde ‘D2-

methode’. De methode houdt in dat morfologi-

sche verschillen tussen schedels en schedelseries 

worden uitgedrukt in een enkele maat, de zoge-

naamde D2-waarde. Een poging dit met de sche-

del ‘Rijckholt 1’ te doen, strandt, onder andere 

vanwege het gebrek aan voldoende referentiege-

gevens. Wel meldt hij de indertijd gangbare hy-

pothese dat in het Laat-Neolithicum zich bevol-

kingsgroepen met een totaal andere 

schedelmorfologie in Noord- en West-Europa 

vestigen. En dat, als die hypothese waar is, de 

morfologie van de schedel ‘Rijckholt 1’ er eventu-

eel op zou kunnen wijzen dat de schedel uit de 

periode van vóór deze invasie is. Hij geeft aan dat 

hij nu – dat is begin jaren ’70 - niet tot een date-

ring van de schedel kan komen, maar hij conclu-

deert dat dankzij de nieuwe ontwikkelingen in de 

³⁵⁹ Van Vark 1971, 28.

³⁶⁰ Rademakers 1972.

³⁶¹ Van Vark 1971.

³⁶² Felder, Rademakers & De Grooth 1998.

³⁶³ Felder & Rademakers 1971, 52.

³⁶⁴  Onder meer Gerhardt 1976; Wahl & König 

1987 en Wahl & Höhn 1988.
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toekomst ook deze schedel zeer waarschijnlijk 

naar periode en zelfs naar bevolkingsgroep bin-

nen die periode zal kunnen worden geclassifi-

ceerd. Al met al is de tekst van Van Vark niet een-

duidig als het om de datering van de schedel gaat 

en deze is voor verschillende interpretaties vat-

baar. Een van deze interpretaties wordt in latere 

publicaties wat sterker aangezet en, verwijzend 

naar recentere literatuur,364 er wordt vervolgens 

geconcludeerd dat de schedel morfologisch kan 

worden gedateerd in het Neolithicum, in het bij-

zonder het Vroeg- en Midden-Neolithicum, en 

dat de schedel zelfs kan worden toegewezen aan 

de Michelsberg-populatie, die als de eerste ex-

ploitanten van de vuursteenmijnen in Rijckholt 

worden beschouwd.365

De poging van Van Vark om de schedel via me-

tingen te dateren, sluit aan bij wat ook internati-

onaal in de tweede helft van de 20e eeuw in 

zwang was. Onder het motto ‘meten is weten’ 

hielden fysisch antropologen zich over de hele 

linie bezig met craniometrie of antropometrie. 

Dit handelde om het kunnen onderscheiden van 

mannen en vrouwen, maar vooral ook om op 

basis van schedelkarakteristieken individuen of 

kleine populaties uit verschillende perioden van 

elkaar te kunnen onderscheiden. Tegenwoordig 

is er meer voorbehoud ten opzichte van de toe-

passing van dergelijke technieken als betrouw-

baar dateringsinstrument. Zo is de door Van Vark 

gebruikte D2-methode in het computertijdperk 

niet tot ontwikkeling gekomen en worden sche-

delmetingen voornamelijk nog binnen goed ge-

definieerde populaties toegepast om de variatie 

binnen een specifieke populatie of tussen popu-

laties vast te stellen. Dat Van Vark ook geen goe-

de vergelijkingen vond met schedels van enkele 

moderne Nederlandse bevolkingsgroepen, on-

derschrijft de gebleken onbruikbaarheid van zijn 

D2-methode.366

De ¹⁴C-datering van de schedel

Het lijkt nu wellicht vreemd dat, hoewel andere 

objecten al veel eerder door middel van de 

14C-methode zijn gedateerd,367 dit met de sche-

del pas zo laat is gebeurd. Uit correspondentie 

blijkt dat door De Wilde al in 1967 aan 

Staatsbosbeheer, de eigenaar van de vindplaats, 

toestemming is gevraagd om een deel van de 

schedel weg te mogen nemen voor ‘mineralogi-

sche’ datering.368 Diemond, hoofdingenieur-di-

recteur van Staatsbosbeheer, antwoordt hierop 

dat dit aan de beoordeling van De Wilde wordt 

overgelaten. Van Vark, De Wilde’s assistent en 

opvolger, die het fysisch-antropologisch onder-

zoek aan de schedel uitvoert en die de contacten 

over de schedel van De Wilde overneemt, ver-

meldt echter in zijn rapport dat vanwege de mo-

gelijke zeldzaamheid van de vondst het niet aan 

te raden is ‘fysisch-chemische’ methoden voor 

de bepaling van ouderdom toe te passen omdat 

dit ‘bij de huidige stand der techniek’ betekent 

dat een groot deel van de schedel opgeofferd 

moet worden.369 

In 2004 was het bezwaar van veertig jaar daar-

voor komen te vervallen, omdat met de nieuwe 

Accelerator Mass Spectometry (AMS) techniek 

slechts enkele milligrammen koolstof nodig 

zijn.370 De analyse van het monster uit de sche-

del ‘Rijckholt 1’ (GrA-26905) leverde een date-

ring op van 210 ± 30 BP.371 Gekalibreerd in kalen-

derjaren geeft dat bij 1 sigma een datering die 

waarschijnlijk ligt tussen 1651-1677, 1765-1772, 

1776-1800 of 1940-1951 n.Chr. en bij 2 sigma tus-

sen 1645-1684, 1734-1806 of 1929-1951 n.Chr. 

(tabel 2).

De zeer jonge datering van de schedel leverde 

onmiddellijk discussie op. Het CIO deed de pre-

sentatie van de resultaten vergezeld gaan van de 

opmerking ‘merkwaardig wat betreft de uit-

komst’. Desgevraagd gaf het CIO de volgende 

uitleg over de merkwaardige datering van de 

schedel.372 ‘Het monster 3313A1 heeft de stan-

daardvoorbehandeling ondergaan (collageen 

extractie), en niet de extra uitgebreide (zoals 

monster 2969A, behandeld met hars). Dit leek 

ons ook niet nodig, op het oog. Merkwaardig bij 

dit monster is dat de stabiele isotopengetallen, 

welke we met 14C meenemen, nogal afwijken 

van de waarden die we normaal vinden in bot-

collageen. Dit geldt voor 13C, maar helemaal 

voor 15N. Dit wijst op een reservoireffect (bij-

voorbeeld door een dieet bestaande uit voorna-

melijk vis). Maar dit zou het bot ouder maken, 

zodat in werkelijkheid de schedel een recente 

oorsprong zou hebben. Dit lijkt me vooralsnog 

  

 

 

  

³⁶⁵  Rademakers 1998b; Felder, Rademakers &  

De Grooth 1998.

³⁶⁶  Zie verder de rapportage van Ter Schegget 

in deel III van dit rapport.

³⁶⁷  Rademakers 1998c; Felder, Rademakers &  

De Grooth 1998, 61-65.

³⁶⁸ Rademakers 1972, 9.

³⁶⁹ Van Vark 1971.

³⁷⁰ Lanting & Van der Plicht 1993-1994.

³⁷¹  Brief Centrum voor Isotopenonderzoek  

dd. 05-11-2004.

³⁷² Brief Van der Plicht; CIO/557-2004/H.
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onverklaarbaar. Ik verwacht niet dat herdatering 

deze puzzel zal oplossen.’ 

Leden van de Werkgroep Prehistorische 

Vuursteenmijnbouw opperden de mogelijkheid 

dat de schedel in de dertig jaar tussen de vondst 

en het 14C-onderzoek vervuild zou kunnen zijn 

geraakt met jonger materiaal. Daarbij werd ge-

dacht aan de vele moderne handen die de sche-

del hebben vastgehouden of aan infiltratie van 

materiaal uit de orgelpijp. Deze suggesties zijn 

voorgelegd aan het CIO. Van der Plicht meldt dat 

aanraken met blote handen geen probleem kan 

opleveren omdat de buitenlaag van het bot door 

een zuurbehandeling wordt geëtst waardoor 

eventueel aanwezig bodemkalk oplost en ‘vin-

gerafdrukken’ verdwijnen.373 Volgens een che-

misch recept wordt vervolgens het eiwit uit het 

bot, het collageen, bereid en gedateerd. Het is 

dus niet de kalkfractie van het bot dat wordt ge-

dateerd. Ook kalkuitwisseling met de omgeving 

kan daardoor niet van invloed zijn. Hetzelfde 

geldt voor het 15N-isotoop. Dit wordt aan het 

collageen gemeten, waardoor kalksteen uit de 

omgeving niet van belang kan zijn. Samengevat 

stelt Van der Plicht dat de isotopen van botcol-

lageen (13C, 14C, 15N) alleen via de voedselketen 

kunnen zijn opgenomen.

3.4.2  Duiding van de vondst 

Gezien de discussie hierboven, ligt het niet in de 

rede te twijfelen aan de waarde van de 

14C-datering. De 13C- en 15N-waarden kunnen 

enigszins van invloed zijn op de interpretatie van 

14C-leeftijd, maar dat neemt niet weg dat de 

schedel in de Nieuwe Tijd dateert en niet, zoals 

verwacht, in het Neolithicum. Duidelijk is dat de 

vindplek van de schedel niet als een gesloten 

neolithische context kan worden beschouwd. De 

fysisch-antropologische datering in het 

Neolithicum lijkt vooral te berusten op het rede-

neren naar een al vaststaande conclusie toe. 

Vraag blijft dus, hoe is deze recente schedel op 

deze plek terechtgekomen? Via de mijnschacht 

kan de schedel hier niet terecht zijn gekomen. 

Nog afgezien van het feit dat de schacht reeds in 

het Neolithicum was gevuld, was in elk geval de 

verbinding tussen de schacht en de vindplaats 

reeds in het Neolithicum door mijnafval gevuld. 

Er blijven twee mogelijkheden open: of de schedel 

is op de een of andere manier in de moderne tijd 

in de mijn gevallen, of hij is in de periode dat de 

opgravingen plaatsvonden in de mijn geplaatst. 

Om een beter beeld te krijgen, beschouwen we 

de vondstomstandigheden nog eens nader. Het 

rapport over de schedelvondst, door de bij de 

opgraving betrokkenen uitgebracht in december 

1965 en in 1972 gepubliceerd, biedt in retrospect 

het volgende beeld van de vondstomstandighe-

den.374 

Op 5 maart 1965 werd, na het losmaken van een 

grote vuursteenknol, mijngang C zichtbaar die 

de verkenningsgang ongeveer loodrecht sneed 

(afb. 7). Het deel links ten opzichte van de ver-

kenningsgang was geheel opgevuld met kalk-

steengruis en kalksteenblokken, vuursteenblok-

ken en -splinters, afslagen en hakken (pics). Het 

deel rechts was voor ca. 60% opgevuld. Het dak 

was hier enigszins nagevallen (afb.8). Bij het 

leegmaken en onderzoeken van de gang werden 

geen bijzonderheden aangetroffen. 

Moeilijkheden werden ondervonden in het rech-

ter eind, dat doodliep op een orgelpijp gevuld 

met los zand en grind. Na het gedeeltelijk weg-

halen van de vulling van gang C begon de vulling 

van de orgelpijp tekenen te vertonen die vaak 

voorafgaan aan een instorting. Daarom werd 

besloten ter beveiliging een muur van kalksteen-

blokken te plaatsen in de overgang van gang C 

en de orgelpijp. 

Door omstandigheden werd het werk pas acht 

maanden later voortgezet. Men begon met het 

versterken van de verkenningsgang. Om een ij-

zeren stut te kunnen plaatsen, moest een deel 

van de zijwand en vloer worden weggehakt. 

Verder moest de in maart gebouwde muur en 

een klein deel van de orgelpijp worden verwij-

derd. Nadat een klein deel van de muur was 

weggenomen, werd de vrijgekomen vloer weg-

gehakt. Hierdoor werd de rest van de blokken-

muur verder verzwakt en schoof deze gedeelte-

lijk weg waarbij ook losse kalk en 

verweringsleem aan de rand van de orgelpijp 
³⁷³ E-mail augustus 2009.

³⁷⁴ Felder et al. 1965.
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werden weggedrukt. Op dit moment werd aan 

de rand van de orgelpijp even onder de vloer van 

gangetje C de schedel zichtbaar (afb. 8). Op de 

schedel waren enkele 30-40 cm grote brokken 

kalksteen gevallen, waardoor het gevaar van 

stukdrukken groot was. Daarom werden de an-

dere aanwezigen erbij geroepen om de schedel 

te kunnen verwijderen. Twee mensen steunden 

de grote blokken kalksteen terwijl een derde de 

schedel vrijmaakte door er los materiaal onder 

weg te krabben. Nadat de schedel in veiligheid 

was gebracht, werden de tegengehouden blok-

ken losgelaten waarna die de gang in rolden, sa-

men met nog meer blokken en een deel van de 

vulling van de orgelpijp. De situatie werd onge-

wijzigd gelaten voor nader onderzoek door Prof. 

Waterbolk. Verder wordt opgemerkt dat de 

schedel door de blokken van de muur hooguit 

enkele centimeters is verschoven. De schedel lag 

met de rechterwang op een mengsel van kalk, 

grind en verweringsleem, op de overgang van 

gang C en de orgelpijp, iets onder het niveau van 

de vloer van de gang. 

De rapportage uit 1965 geeft dus een wat minder 

eenduidig beeld van de vondstomstandigheden 

dan de publicaties uit 1998.375 Vooral van belang 

lijkt het feit dat de exacte waarneming van de 

vondstomstandigheden werd bemoeilijkt door-

dat de berging in feite tijdens een instortingssitu-

atie moest plaatsvinden. Uit de boven geciteerde 

beschrijving volgt dat de schedel in feite is ont-

dekt op een moment dat hij al werd verplaatst 

door de druk van de leegstromende vulling van 

de orgelpijp. Bovendien lag hij niet in de eigen-

lijke mijngang, maar op de overgang tussen het 

gangetje en de orgelpijp. Meer relevant is wellicht 

dat er acht maanden liggen tussen het bereiken 

van de vindplaats en de hervatting van de werk-

zaamheden waarbij de schedel werd ontdekt.

De schedel is aangetroffen op de overgang van 

een mijngangetje en een geologische orgelpijp. 

Deze orgelpijpen zijn onder invloed van doorsij-

pelend regenwater ontstaan nadat boven op het 

kalksteenpakket door de Maas zand en grind 

waren afgezet.376 Ze zijn dan ook gevuld met in-

gezakt grind en zand. Brede pijpen hebben bo-

vendien een kern van löss die afkomstig is van 

  

de boven de grindlaag gelegen lössafzettingen. 

Al deze geologische processen spelen zich af in 

het Kwartair, ver voor de aanleg van de mijnen. 

Dit betekent dat de schedel niet in de afgelopen 

eeuwen via de orgelpijp in de mijn terecht geko-

men kan zijn.

Na het bekend worden van de late datering van 

de ‘Rijckholt 1’ schedel is geopperd dat het niet 

om een orgelpijp handelt, maar om een in de 

moderne tijd gegraven schacht voor het winnen 

van mergel, of om een proefschacht om te zien 

of er geschikte vuursteen te winnen was voor de 

geweervuurstenen-industrie, een miljoenenbe-

drijf in vooral de 18e en 19e eeuw. De schedel zou 

dan niet uit ‘gangetje C’ afkomstig zijn, maar zou 

uit de vulling van deze schacht stammen. Er zijn 

echter geen aanwijzingen die deze hypothese 

ondersteunen. Mogelijk kan een onderzoek aan 

het oppervlak bij het schachtveld uitsluitsel bren-

gen over de ware aard van het verticale spoor.

De laatste suggestie is dat de schedel in de con-

text van de opgraving zelf moet worden ge-

plaatst. Gezien hun staat van dienst, ligt het voor 

ons bij deze laatste mogelijkheid overigens niet 

in de rede te vermoeden dat dit door het opgra-

vingsteam is gedaan, bijvoorbeeld in een be-

wuste poging om het belang van hun onderzoek 

te vergroten. Het kan zijn dat de schedel in 1965 

door een insluiper in de mijn is gedeponeerd. Dit 

zou kunnen zijn gebeurd in de periode tussen 5 

maart 1965, het moment dat men op gang C 

stuit en de werkzaamheden tijdelijk staakt, en 5 

november 1965, als de werkzaamheden weer 

worden opgepakt en men de vondst doet.

Ondanks het feit dat een (provisorisch) hek was 

geplaatst, is de opgraving herhaaldelijk door on-

bevoegden bezocht. Punt is wel dat er geen aan-

wijzingen zijn dat de muur van blokken in deze 

periode is aangetast en dat hij pas tevoorschijn 

kwam nadat een deel van de kalkvloer was weg-

gehakt. Kortom: de situatie was dermate insta-

biel dat ondeskundige manipulatie tot een ge-

vaarlijke situatie had kunnen leiden. Wat de 

werkelijke toedracht is geweest, is op grond van 

de gegevens niet meer te achterhalen. Voor onze 

kennis over het Neolithicum of de geschiedenis 

van de vuursteenmijnbouw is de schedel in elk 

geval niet meer relevant.
³⁷⁵ Rademakers 1998b; Felder et al. 1998.

³⁷⁶ Felder & Felder 1998.
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Het merendeel van de 14C-dateringen van 

Rijckholt-St. Geertruid duidt erop dat het groot-

ste deel van de exploitatie van de mijnen plaats-

vond gedurende de eerste helft van het vierde 

millennium. Materiaal uit de mijnen wordt dan 

ook veelvuldig in nederzettingen uit deze peri-

ode aangetroffen. Maar ook in oudere en jon-

gere vindplaatsen zijn artefacten gevonden die 

zijn vervaardigd uit Rijckholt-vuursteen. Tot nu 

toe beschouwden veel onderzoekers deze gege-

vens uiterst kritisch, omdat ze in tegenspraak 

leken te zijn met de voor Rijckholt gekende, qua 

duur beperkte, exploitatieperiode. Door de 

nieuwe dateringen uit Rijckholt is deze situatie 

veranderd. De directe datering van een mijnwer-

kerswerktuig kan worden beschouwd als een 

concreet bewijs dat nog ten tijde van de Stein 

Groep de ondergrondse mijnen in gebruik wa-

ren. De in paragraaf 4.2 gepresenteerde vond-

sten hoeven niet langer a priori als palimpsesten 

te worden beschouwd, maar kunnen dienen als 

ondersteuning voor het idee dat mijnbouwacti-

viteiten in Rijckholt in dezelfde periode plaats-

vonden als die in Spiennes. Bovendien lijken de 

activiteiten in Rijckholt, Valkenburg en op de 

Lousberg in elk geval gedeeltelijk gelijktijdig te 

zijn geweest. Uiteraard geeft de vroegste nieuwe 

datering niet ‘het’ begin van de ondergrondse 

mijnbouw in Rijckholt aan, maar zij strookt wel 

met de hypothese dat deze ondergrondse activi-

teiten zijn begonnen op de hellingen van de 

Schone Grub. De andere nieuwe dateringen ge-

ven geen eenduidig bewijs voor de algemeen 

aanvaarde hypothese377 dat de kleine, ondiepe 

mijnen aan de westkant jonger zijn dan de grote, 

diepe mijnen hoger op de helling en op het pla-

teau. Ze geven echter ook geen aanleiding om 

deze hypothese te verwerpen. 

De in de neolithische mijn aangetroffen en als 

rituele begrafenis geduide schedel ‘Rijckholt I’, 

blijkt na 14C-datering van recente datum. De uit-

spraak uit het verleden dat ook de morfologie 

van de schedel op een datering in het 

Neolithicum wijst, lijkt vooral het gevolg te zijn 

geweest van redeneren naar een vooropgestelde 

conclusie toe. De aanvankelijke aanname dat het 

hier om een vondst uit een gesloten neolithische 

context handelt, wordt door de huidige feiten 

gelogenstraft. 

Hoe de moderne schedel in deze neolithische 

context is beland, is niet meer vast te stellen. 

Waarschijnlijk is de schedel in 1965 in de acht 

maanden tussen het bereiken van de vindplaats 

en de hervatting van de werkzaamheden in de 

mijn geplaatst. Voor onze kennis over het 

Neolithicum of de geschiedenis van de vuur-

steenmijnbouw is de schedel dan ook niet meer 

relevant. 
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Afb. 1  Schedel ‘Rijckholt 1’: vooraanzicht.

Het eindverslag van de werkgroep voor het on-

derzoek van prehistorische vuursteenmijnbouw 

begint met de veelzeggende zin: ‘Een van de 

meest spectaculaire vondsten tijdens het onder-

zoek van de prehistorische mijnbouw te 

Rijckholt is wel de vondst van een goed gecon-

serveerde menselijke schedel’.378 De vondst be-

stond uit een complete schedel, zonder onder-

kaak, en in de directe omgeving van de schedel 

werd nog een losse tand gevonden (afb.1). 

Onduidelijk is of deze losse tand uit de kaakholte 

van deze schedel afkomstig is. In geen van de 

publicaties over deze vondst wordt verder nog 

iets over deze tand gemeld. In het Provinciaal 

Depot van Limburg, waar de schedel nu onder 

inventarisnummer 3313A1 wordt bewaard, ont-

breekt een losse tand uit Rijckholt. Deze lijkt ver-

dwenen.

1 Inleiding

³⁷⁸ Rademakers 1972, 2.
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Begin jaren ’70 is een voorlopig379 onderzoek van 

de schedel uitgevoerd door Dr. G.N. van Vark, die 

zijn bevindingen in december 1971 heeft uitge-

bracht.380 Van Vark had indertijd als opdracht 

meegekregen na te gaan of er aan de schedel 

aanwijzingen waren op te sporen die de ‘uit de 

vindplaats af te leiden neolithische ouderdom 

ondersteunden’.381 Van Vark heeft de schedel 

met behulp van fysisch-morfologische metho-

den beschreven. Het resultaat werd destijds als 

voorlopig beschouwd, omdat werd gedacht dat 

enkele jaren later, met behulp van de computer, 

geavanceerde metrische analyses konden wor-

den uitgevoerd. De metrische gegevens van de 

schedel zouden dan kunnen worden vergeleken 

met de, tegen die tijd dan ook geautomatiseer-

de, gegevens van andere Europese (neolithische) 

schedels. Van een definitief, afsluitend onder-

zoek is het echter nooit gekomen.

Van Vark was destijds verbonden aan het 

Laboratorium voor Anatomie en Embryologie 

van de Rijksuniversiteit te Groningen en werkte 

aan de Rijckholt-schedel in opdracht van Prof. 

Dr. de Wilde.382 De laatste had zich in eerste in-

stantie (vanaf 1965) over de schedel ontfermd, 

maar wegens ziekte nam Van Vark het in 1970 

van hem over.

Op basis van de visuele indruk en de metrische 

gegevens achtte Van Vark deze schedel afkom-

stig van een mannelijk persoon; de leeftijd bij 

overlijden zou ouder zijn dan 40 jaar. Deze leef-

tijd leidde hij af uit de mate van vergroeiing van 

de schedelnaden en (gebruiks)slijtage van de 

drie aanwezige gebitselementen. De meeste 

aandacht schonk hij aan de beantwoording van 

de vraag of de schedel afkomstig kon zijn van 

een mijnwerker uit het Midden-Neolithicum en 

daarmee mogelijk thuishoorde in de periode van 

de zogeheten Michelsberg-cultuur.

Hieronder zullen we nader ingaan op de vraag 

hoe betrouwbaar de bevindingen en hoe goed 

onderbouwd de conclusies van Van Vark zijn.

³⁷⁹  Cursiveringen in de lopende tekst zijn 

door de auteur aangebracht.

³⁸⁰ Van Vark 1972.

³⁸¹ Rademakers 1972, 3.

³⁸²  Gerrit Nanning van Vark is later De Wilde 

opgevolgd als hoogleraar fysische antro-

pologie en hij is tot zijn pensionering bij 

het Laboratorium voor Anatomie en 

Embryologie werkzaam gebleven. Zijn 

aandachtsgebied bleef de bestudering 

van de morfologie van het menselijke 

skelet met behulp van (multivariate) 

statistische methoden. 
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Afb.  2 Schedel ‘Rijckholt 1’: linker zijaanzicht.

De schedel ‘Rijckholt 1’ bevindt zich momenteel 

in het Provinciaal Depot Bodemvondsten (PDB) 

van de provincie Limburg te Maastricht en is  

geregistreerd onder inventarisnummer 3313A1. 

In het depot is in het voorjaar van 2009 een  

fysisch-antropologisch onderzoek aan de  

schedel en de gebitselementen uitgevoerd.

In het onderzoek naar het geslacht en de leeftijd 

bij overlijden is gebruikgemaakt van de richtlij-

nen van de Workshop of European Anthropologists 

(WEA).383 Dit houdt in dat bij de geslachtsbepa-

ling van volwassenen de mate van geslachts-

ontwikkeling wordt uitgedrukt in de zogeheten 

sexualisatiegraad. Deze waarde kan maximaal 

+2 (uiterst mannelijk kenmerk) en minimaal -2 

(uiterst vrouwelijk) zijn. Hoe meer anatomische 

geslachtskenmerken kunnen worden beoor-

deeld, hoe betrouwbaarder de geslachtsdiag-

nose is. De biologische leeftijd is bepaald aan de 

hand van de eruptie van het gebit, de slijtage 

van het kauwoppervlak van de bewaard geble-

ven gebitselementen en de mate van sluiting 

van de schedelnaden aan de buitenzijde van de 

schedel.384

2.1  Geslachtsdiagnose

De Rijckholt-schedel bestaat alleen uit een sche-

deldak (calvarium) en bovenkaak (maxilla) met 

nog drie kiezen; de onderkaak (mandibula) ont-

breekt (afb.2). De waarneembare geslachtsken-

merken aan deze schedel zijn echter zo duidelijk 

dat een betrouwbare geslachtsdiagnose kan 

worden gesteld.

De meest onderscheidende en dus waardevolle 

kenmerken voor de bepaling van het geslacht 

aan de hand van de schedel (zonder de onder-

kaak) zijn de wenkbrauwboog (glabella), de ro-

buusticiteit van de spieraanhechtingsplaatsen 

op het achterhoofd (planum nuchale), de grootte 

of het volume van het uitstekende bot achter het 

oor (processus mastoïdeus) en de scherpte van de 

³⁸³ WEA 1980.

³⁸⁴  Ubelaker 1978; Brothwell 1981; Pot 1988; 

Rösing 1977.

2   Onderzoek aan de schedel 
‘Rijckholt 1’- in 2009
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Afb. 3  Onderaanzicht van de bovenkaak met enkele gebitselementen.

bovenrand van de oogkassen (orbitae).385 

Behalve de processus mastoïdeus scoren deze ken-

merken +1 en zijn dus mannelijk. De processus 

mastoïdeus, alleen de linker is bewaard gebleven, 

is bij deze schedel relatief klein en scoort 0 (in-

different). Ook de meeste van de minder ge-

slachtsspecifieke kenmerken scoren +1, alleen de 

bulten (tubera) op het voorhoofd en de beide 

wandbeenderen scoren -1. De einduitslag is 1,18. 

De schedel is dus zonder enige twijfel afkomstig 

van een man. Ook Van Vark kwam tot deze con-

clusie op grond van de visuele indruk van de 

schedel en metrische gegevens.386 

2.2  Schatting van de leeftijd bij overlijden

Hoe meer indicatoren, hoe betrouwbaarder de 

leeftijdsdiagnose. In het ideale geval kunnen aan 

een compleet skelet meerdere anatomische 

leeftijdsindicatoren worden waargenomen. Nu 

moeten we het doen op basis van een schedel 

en een bovenkaak, waarin nog slechts drie ele-

menten bewaard zijn gebleven. Vanwege de be-

waringstoestand van met name de gebitsele-

menten en de onnauwkeurigheid van de 

leeftijdsbepaling aan de hand van de vergroeiing 

van de schedelnaden, is slechts een zeer globale 

schatting van de overlijdensleeftijd mogelijk.

De bewaard gebleven gebitselementen (afb.3) 

zijn de rechter tweede premolaar of valse kies 

(P2) en de eerste en de tweede ware kiezen, de 

molaren (M1 en M2). Alle elementen waren 

doorgebroken, de verstandskiezen (M3) lijken 

congenitaal afwezig te zijn. Van Vark heeft inder-

tijd röntgenfoto’s van het gebit laten maken en 

hieruit bleek dat de verstandskies rechtsonder 

niet was aangelegd.

Het occlusale slijtagepatroon weerspiegelt het 

gebruik van de kiezen door de jaren heen en cor-

releert daardoor niet alleen met het door de ja-

ren heen gevolgde dieet, maar ook met de ka-

lenderleeftijd. De mate van slijtage (attritie) van 

het kauwoppervlak van de nog aanwezige ge-

bitselementen wijst op een leeftijd van rond de 

35 jaar. 

Op basis van de mate van sluiting van de sche-

delnaden kan worden gezegd dat de man onge-

veer 55 jaar is geworden, plus of min 5 jaar. De 

geschatte overlijdensleeftijd op grond van de 

slijtage van de gebitselementen valt dus jonger 

uit. We weten echter niet of alle tegenoverlig-

³⁸⁵ Buikstra & Ubelaker 1994, 19-20.

³⁸⁶ Van Vark 1972, 28.
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Afb. 4  Pathologie aan voorhoofd en neusholte.

gende gebitselementen uit de onderkaak aan-

wezig waren. Als die er bijvoorbeeld tijdens het 

leven al waren uitgevallen, ontstaat immers een 

geheel ander slijtagepatroon. Gezien het slijta-

gepatroon van de aanwezige M2 miste de tegen-

hanger in de onderkaak al een tijdje, waardoor 

de bewaard gebleven M2 relatief weinig is afge-

sleten. Ook het voedselpatroon heeft invloed op 

de mate van slijtage en we weten niet welk soort 

voedsel deze man voornamelijk heeft genuttigd. 

Op basis van deze summiere gegevens ligt de 

overlijdensleeftijd van deze man ergens tussen 

de 35 en 55 jaar. Van Vark schatte de leeftijd van 

deze man ouder dan 40 jaar. 

2.3  Pathologie aan schedel en gebit

Na de geslachts- en leeftijdsbepaling is de sche-

del nauwkeurig onderzocht op macroscopisch 

waarneembare pathologie. Van Vark noemde al 

een zichtbare inkeping op het linker wandbeen 

(os pariëtale) en een indeuking links van de wenk-

brauwboog (glabella) (afb.4).387 Ook wijst hij op 

  

de vermoedelijk ernstige wortelontsteking van 

de linker snijtand (I1), waarbij de tand bij leven al 

is verloren. Veel woorden maakt hij niet vuil aan 

deze zichtbare pathologieën: het was duidelijk 

een onderwerp dat hem, en zijn opdrachtgevers, 

minder interesseerde. Hij meende dat de patho-

logieën op het voorhoofd en wandbeen waar-

schijnlijk tijdens het leven zijn ontstaan en dat 

deze hem deden denken aan gevechtshandelin-

gen. 

We kunnen echter wel met zekerheid zeggen dat 

deze beide verwondingen bij leven zijn ontstaan 

of toegebracht en ook dat beide verwondingen 

duidelijke aanwijzingen voor (bot)heling laten 

zien. De man heeft vermoedelijk op de linker-

kant van zijn voorhoofd, net boven het linker-

oog, een klap met een niet al te scherp voorwerp 

gehad. Dit voorwerp heeft het voorhoofdsbot 

deels doorkliefd, deels ingedeukt. Deze verwon-

ding kan ook heel goed door botsing met, of een 

val op een uitstekend object zijn veroorzaakt. 

De langwerpige inkeping op het linker wand-

been is alleen aan de buitenzijde van de schedel 

(exocraan) te zien, aan de binnenzijde (endo-

craan) is het botweefsel geheel intact (afb. 2). ³⁸⁷ Van Vark 1972, 28.
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Deze verwonding is eveneens geheeld en lijkt 

veroorzaakt door een scherp voorwerp.

Er zijn echter nog andere opmerkelijke patholo-

gieën zichtbaar aan deze schedel, die niet wor-

den genoemd door Van Vark. Direct in het oog 

springt de indeuking op het linker neusbeen  

(os nasale) (afb. 4). Ook deze verwonding is  

geheeld. 

Een andere opmerkelijke pathologie is waar-

neembaar aan het bovengebit en bovenkaak. 

Op een aantal locaties is sprake van cariës en 

daaruit voortvloeiende ontstekingen (peri-api-

cale processen) en ante mortem tandverlies 

(afb.3). Het ontstaan van cariës of tandbederf 

neemt toe met de leeftijd en kiezen vertonen 

aanzienlijk meer cariës dan tanden. De mate 

waarin cariës voorkomt, weerspiegelt de sa-

menstelling van het genuttigde voedsel, in het 

bijzonder het aandeel van de koolhydraten 

daarin. De man van Rijckholt heeft op de be-

waard gebleven gebitselementen een lichte 

vorm van tandsteen (calculus). Vooral de wortel-

ontsteking van zijn linker voortand, die leidde 

tot een gat in het kaakbot en verlies van het ele-

ment, zal pijnlijk zijn geweest.
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De vondstomstandigheden van de schedel aan 

het einde van een neolithische mijngang deden 

vermoeden dat deze uit het (Midden-) 

Neolithicum stamt. De leden van de Werkgroep 

Prehistorische Vuursteenmijnbouw twijfelden 

niet aan een neolithische datering van de sche-

del, want aan de vondstomstandigheden werd 

nooit getwijfeld.388 Zij meenden zelfs dat de 

vindplaats duidde op een rituele schedelbegra-

fenis.389 Aan de fysisch-antropologisch onder-

zoeker Dr. G.N. van Vark werd gevraagd of er, 

behalve de specifieke locatie van de vindplaats, 

argumenten waren die de hypothese dat het hier 

een gedeponeerde schedel van een neolithische 

mijnwerker betrof, kon bevestigen. De leden van 

de Werkgroep vermoedden dat de schedel af-

komstig was van een individu van de 

Michelsberg-cultuur; deze cultuur wordt geda-

teerd in de eerste fase van het Midden-

Neolithicum, ca. 4200-3400 v.Chr.

Over zijn bevindingen ten aanzien van een mo-

gelijke neolithische datering van de schedel 

‘Rijckholt 1’ heeft Van Vark in december 1971 ge-

rapporteerd.390 Hij begint zijn rapportage met 

de signalering dat de mogelijkheden voor een 

datering met behulp van de fysische antropolo-

gie kleiner zijn dan dat men dikwijls schijnt te 

denken. Daarom beschrijft hij eerst de proble-

matische kanten van zijn onderzoek. Hij neemt 

in feite al een slag om de arm.

Het eerste probleem dat hij aankaart, is het ge-

brek aan een fysisch-chemische datering391 om 

de ouderdom van de schedel vast te stellen.392 

Hij schrijft: ‘Bij de huidige stand van de techniek 

betekent dit echter, dat een niet onbelangrijk 

percentage van de schedel opgeofferd moet 

worden. Vanwege de mogelijke zeldzaamheid 

van de vondst lijkt het minder juist deze weg te 

bewandelen. Deze methoden zullen daarom hier 

verder buiten beschouwing worden gelaten.’

Het tweede probleem betreft de methodiek om 

via morfologische weg iets te zeggen over de 

mogelijke ouderdom van de schedel. Via deze 

methode worden vorm en grootte van een sche-

del vergeleken met andere schedels, waaronder 

dan zowel schedels uit opeenvolgende 

Steentijdperioden als uit meer recente perioden 

dienen te zijn. Van Vark besluit op de morfologi-

  

 

  

 

sche weg door te gaan. Hij stuit echter wel op 

het probleem dat hij dat graag geautomatiseerd 

zou willen doen, maar dat de computers in zijn 

tijd uitgebreide metrische analyses nog niet aan-

kunnen. Want ‘zo was bijvoorbeeld in het com-

puterloze tijdperk dé klassieke benadering voor 

het morfologisch classificeren van een schedel, 

dat men het betreffende exemplaar ter hand 

nam, naar gelieven een willekeurig aantal maten 

nam, verder enige beschouwingen ten beste gaf 

over de vorm en over de meest opvallende ken-

merken van de schedel en op grond hiervan een 

uitspraak deed’. Wilde men dit soort morfologi-

sche analyses echter goed kunnen doen, dan 

moest men over een behoorlijke dosis prakti-

sche ervaring beschikken. Maar het meest be-

zwaarlijk was dat er nauwelijks objectieve crite-

ria werden gehanteerd. Van Vark verwacht dat in 

de toekomst de computer radicaal een einde aan 

deze subjectiviteit en onzekerheid zal maken. 

Met gebruikmaking van de computer kunnen 

dan morfologische verschillen tussen schedels 

worden uitgedrukt in één objectieve maat, de 

zogenaamde D2-waarde. Hoe groter deze maat, 

hoe groter de overeenkomstige morfologische 

verschillen tussen twee schedels of schedelse-

ries. Van Vark schrijft dat het voor hem vrijwel 

onmogelijk is met een grote mate van zekerheid 

vast te stellen of de schedel al dan niet neoli-

thisch is en hij wijst vervolgens met nadruk op 

het voorlopige karakter van zijn onderzoek.393 Van 

een definitief morfologisch onderzoek is het 

echter nooit gekomen.

Voor de plaatsing van de schedel ‘Rijckholt 1’ in 

de tijd heeft Van Vark referentiemateriaal verza-

meld met de schedelmaten van ongeveer acht-

duizend schedels. Hieruit is een selectie gemaakt 

van West-Europese, zowel prehistorische als 

meer recente, schedels. Daarnaast heeft hij ter 

vergelijking schedelseries van Europiden, 

Mongoliden en Negriden bij het onderzoek be-

trokken, alsmede enkele schedels van de 

Neanderthaler, Sinantropus en Pithecanthropus. 

Het fundamentele probleem dat hij hierbij te-

genkwam, was dat er geen sprake was in een-

duidigheid van de gemeten schedelmaten en de 

exacte locaties daarvan, en dat de maattabellen 

³⁸⁸ Rademakers 1998, 231.

³⁸⁹ Rademakers 1998, 237.

³⁹⁰ Van Vark 1972.

³⁹¹ Bedoeld wordt een ¹⁴C-datering.

³⁹² Van Vark 1972, 24.

³⁹³ Van Vark 1972, 25.

3  Is dit een neolithische schedel?
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die dit opleverde daarom zeer moeilijk onderling 

met elkaar waren te vergelijken. Dit probleem 

vormde een belangrijke reden waarom zijn on-

derzoek op dat moment als zeer voorlopig moest 

worden beschouwd.

Van de Rijckholt-schedel bleken zeven neurocra-

niale maten betrouwbaar gemeten te kunnen 

worden.394 Van Vark nam de volgende maten:

1 Grootste schedellengte (G-op);

2 Grootste schedelbreedte (EU-EU);

3 Kleinste voorhoofdsbreedte (ft-ft);

4 Grootste voorhoofdsbreedte (CO-CO);

5 Grootste achterhoofdsbreedte (ast-ast);

6 Horizontale omvang;

7 Booglengte van het voorhoofdsbeen (n-b).

Deze zeven maten geven gezamenlijk slechts 

een beperkte indruk van de morfologische ver-

schillen of overeenkomsten tussen de uiteinde-

lijk slechts 50, volgens Van Vark, bruikbare en 

vergelijkbare referentieschedels. Van deze 50 re-

ferentieschedels, van een Pithecantropus-

schedel tot Zoeloe-schedels tot recente Inuit-

schedels, is de D2-afstand tot de 

Rijckholt-schedel opgenomen in een tabel.395 

Hoe kleiner de D2-afstand, hoe groter de gelijke-

nis met de onderzochte schedel. 

Recente en subrecente schedels uit Nederland 

(Geertruidenberg, terpfriezen, Ameland, West-

Friesland en Noord-Holland) blijken allemaal 

een vergelijkbare D2-afstand tot de Rijckholt-

schedel te hebben als mesolithische en vroeg- 

en midden-neolithische schedels afkomstig uit 

Frankrijk, Duitsland, Denemarken en 

Noorwegen. Op basis van een statistisch rele-

vante vergelijking van de schedelmaten van deze 

referentieschedels en de D2-afstand tot de 

Rijckholt-schedel, komt Van Vark tot de slotsom 

dat ‘op grond van de getabelleerde getallen ge-

nerlei conclusie aangaande de ouderdom van de 

schedel van Rijckholt kan worden getrokken’.396 

Hij zegt dus hiermee klip en klaar dat hij op basis 

van zijn neurocraniaal onderzoek eigenlijk hele-

maal niets met betrekking tot een mogelijke da-

tering van deze schedel te melden heeft.

Slechts één schedel komt met zijn zeer geringe 

D2-afstand van 2.181 in de buurt van de Rijckholt-

schedel, namelijk een schedel afkomstig uit de 

IJssel (Sluisput) bij Deventer. Deze in 1949 gevon-

den mannelijke schedel (S11, C3) werd indertijd op 

grond van de vondstomstandigheden veronder-

steld mesolithisch te zijn. Interessant in dit geval 

is dat volgens fysisch antropoloog J. Huizinga397 

deze schedel ‘tot een bijkans pathologische graad 

is gedeformeerd’ en daarom voor vergelijkend 

onderzoek niet geschikt is.398 Van Vark schrijft 

hier verder over dat men uit de morfologische ge-

lijkenis tussen slechts twee schedels niets mag 

concluderen: men kan immers van doen hebben 

met toeval, of de schedels kunnen, ondanks hun 

gelijkenis, van twee heel verschillende populaties 

afkomstig zijn.

Hierna vervolgt Van Vark zijn verhaal399 over 

mogelijke significante verschillen tussen welge-

teld één laat-neolithische Deense schedel (die 

morfologisch totaal afwijkt van de Rijckholt-

schedel) en alweer verondersteld oudere sche-

dels. Dit beeld geeft volgens hem een ‘nieuw ar-

gumentje’ voor zijn hypothese ‘dat met het 

intreden van het Laat-Neolithicum in Noord- en 

West-Europa bevolkingsgroepen met een totaal 

andere schedelmorfologie deze gebieden inva-

deerden’.400 Hij spreekt van ‘verondersteld ou-

dere schedels’ en dat is natuurlijk veelzeggend. 

Deze schedels zijn niet gedateerd en hier is dus 

sprake van een fraaie cirkelredenering. 

Desondanks meent hij dat dit gegeven interes-

sant is, ‘omdat dit er eventueel op zou kunnen 

wijzen, dat de schedel van Rijckholt uit een peri-

ode, die vóór deze invasie ligt, afkomstig is’. 

Ongetwijfeld wordt hier op de migrerende 

Bekerculturen in het Laat-Neolithicum gedoeld, 

dat was immers een hot item in de jaren ’60 en 

’70 van de vorige eeuw.

De vorm van de Rijckholt-schedel is laag doli-

chocephaal, dus langschedelig. Het voorhoofd is 

plat, met een goed ontwikkelde wenkbrauw-

boog (glabella). Het aangezicht en de neus zijn 

breed, het verhemelte is zeer breed. Van de laat-

neolitische Klokbekermensen werd indertijd nog 

aangenomen dat dit vooral kortschedelige 

nieuwkomers (immigranten?) waren. In deze 

trend doorredenerend komt Van Vark tot de 

conclusie dat de schedel van Rijckholt zeer waar-

³⁹⁴ Van Vark 1972, 29-30.

³⁹⁵ Van Vark 1972, 31.

³⁹⁶ Van Vark 1972, 26.

³⁹⁷  Dr. J. Huizinga was destijds hoofd van de 

afdeling voor Antropologie van het Anat-

omisch Laboratorium van de Rijksuniver-

siteit Utrecht.

³⁹⁸ Huizinga 1959, 41.

³⁹⁹ Helaas zonder literatuurreferenties.

⁴⁰⁰ Van Vark 1972, 27.
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schijnlijk in het Neolithicum en zelfs ook binnen 

de autochtone neolitische bevolkingsgroep ge-

classificeerd kan worden.401 Ook al is hij van me-

ning dat ‘hoewel de variatiebreedte van bijvoor-

beeld de huidige Nederlandse bevolking, voor 

zover het de schedelmorfologie betreft, zeer 

groot is, blijkt toch uit de thans beschikbare cij-

fers, dat de overlap met neolithische bevolkings-

groepen dienaangaande gering moet zijn, voor 

zover deze al bestaat’. Hij geeft voor deze con-

clusie geen enkele verwijzing naar relevante on-

derzoeksgegevens of literatuur. Zijn gepresen-

teerde overzicht402 met de gevonden 

overeenkomstige D2-afstanden van zo’n 80 

(sub)recente Nederlandse schedels met een gro-

te groep Noord-Europese neolithische schedels, 

spreekt deze bewering zelfs tegen.

Beoordeling van de fysisch-antropologische 

datering

Hoe hard is nu het gepresenteerde bewijs dat 

deze schedel in het Neolithicum kan worden ge-

dateerd? Rademakers meent zelfs dat de schedel 

qua schedelmorfologie mogelijk behoorde tot 

een vroeg-neolithische populatie.403 Van Vark 

zelf heeft deze datering nooit zo nauwkeurig ge-

formuleerd en heeft het bij een zeer waarschijn-

lijke neolithische schedel gehouden. Wel blijkt 

uit het voorgaande overduidelijk dat naar een 

bepaalde – c.q. gewenste – conclusie is toege-

werkt. Er is geen sprake van harde, onweerleg-

bare bewijzen dat de schedel ‘Rijckholt 1’ ‘zeer 

waarschijnlijk in het Neolithicum’ gedateerd kan 

worden. Ook is er geen enkel hard gegeven dat 

de schedelvorm in die bewuste periode en voor 

de autochtone Nederlandse populatie overwe-

gend dolichocephaal zou zijn. Langvormige tot 

gemiddelde schedels zijn normaal en veelvoor-

komend in geheel Noordwest-Europa geduren-

de de gehele pre- en protohistorie.404 Ook de 

bekende aan de Michelsberg-periode toege-

schreven schedels variëren qua vorm van hyper-

dolichocraan (een extra lange schedel), via dolicho-

craan (een lange schedel) naar mesocraan (een 

gemiddelde schedel).

De in 1923 in het Rijckholterbos door Hamal-

Nandrin gevonden schedel is van een jonge 

vrouw405 en werd indertijd ook gedateerd in het 

Neolithicum. Deze vrouwenschedel is echter he-

lemaal niet dolichocephaal, maar juist uitge-

sproken kortschedelig (brachycephaal). Er werd 

destijds niet nader gedifferentieerd of de sche-

del uit het Vroeg-, Midden- of Laat-Neolithicum 

zou stammen. Inmiddels is de schedel met be-

hulp van 14C gedateerd op 3840 ± 35 BP (GrA-

26908).406 Deze uitgesproken kortschedelige 

vrouw is dus overleden in het Laat-Neolithicum. 

Naast de kritiek op het dateren van individuen 

op morfologische gronden, is natuurlijk kritiek 

mogelijk op het zondermeer vergelijken van de 

schedels afkomstig van mannen met schedels 

afkomstig van vrouwen. Het is maar zeer de 

vraag of schedels van mannen en vrouwen, ge-

zien de geslachtsgebonden morfologische ver-

schillen, wel op deze wijze onderling vergeleken 

mogen worden.407 Een ander belangrijk kritiek-

punt is dat de door Van Vark gebruikte onder-

zoekspopulatie te klein is om dergelijke vergelij-

kende studies te mogen uitvoeren. 

Schedelmorfologische studies mogen alleen 

worden toegepast op grote en tevens gesloten 

populaties. Aangetroffen overeenkomsten of 

verschillen in schedelmorfologie kunnen dan 

een indicatie zijn voor de homogeniteit of juist 

heterogeniteit binnen populaties. Zo zijn er 

fraaie resultaten geboekt in recente craniometri-

sche studies naar familieverwantschappen, regi-

onale variatie en diversiteit op populatieni-

veau.408 

Craniometrie kan dus niet als methode worden 

gebruikt om een enkele schedel met behulp van 

morfologische kenmerken in de tijd te plaatsen. 

Schedelmorfologie is daarmee absoluut onbe-

trouwbaar als methode voor datering van het 

individu. Ook is er sprake van een grotere mor-

fologische variatie dan in de jaren ’70 nog werd 

verondersteld (en waarschijnlijk gehoopt). Zelfs 

in die jaren ’70 stond de betrouwbaarheid van 

de door Van Vark toegepaste D2-methode in het 

geheel niet vast. Meten-is-weten-methodieken 

waren indertijd wel enorm populair. 

Koolstofdateren kwam immers net op als (date-

rings)methode, en binnen de fysische antropolo-

gie was men gewend terug te grijpen op derge-

lijke methodieken.

⁴⁰¹ Van Vark 1972, 28.

⁴⁰² Van Vark 1972, 31.

⁴⁰³ Rademakers 1998, 242.

⁴⁰⁴  Onder andere Huizinga 1958; Gerhardt 

1976; Wahl & König 1987, Relethford 

1994.

⁴⁰⁵  Geschatte leeftijd 20-25 jaar. De schedel 

wordt bewaard in het Bonnefantenmu-

seum te Maastricht onder inventaris-

nummer 2969A.

⁴⁰⁶ Gekalibreerd (2σ) 2457-2200 cal BC.

⁴⁰⁷ Onder andere Saunders 1989.

⁴⁰⁸  Rubini 1996; Rubini, et al. 1997; Rubini, 

Bonafede & Mogliazza 1999; Pietrusewsky 

& Chang 2003.
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Internationaal gezien hielden fysisch antropolo-

gen zich over de gehele linie bezig met schedel-

metingen onder het motto ‘meten is weten’, ook 

wel craniometrie of antropometrie genoemd. 

De WEA adviseert in 1980 het gebruik van diver-

se schedelmaten om eventueel te kunnen bepa-

len of een schedel vermoedelijk van een vrouw 

dan wel van een man afkomstig is. Uit een 

Amerikaans onderzoek van 150 bekende sche-

dels (75 mannelijk en 75 vrouwelijk) bleek het 

foutenpercentage van een dergelijke geslachts-

bepaling wel meer dan 13% te zijn.409 

In ons land was in de jaren ’60, ’70 en ’80 van de 

vorige eeuw vooral het Instituut voor 

Antropobiologie van de Rijksuniversiteit Utrecht 

actief op het terrein van de craniometrie. 

Mensen als J. Huizinga, T. Constandse-

Westermann en R. Perizonius hielden zich bezig 

met antropometrische kenmerken en variaties. 

Vooral schedels van het zogeheten Téviec-type 

staan in de jaren ’60 en ’70 in de belangstelling, 

omdat deze schedels uit het Franse Téviec grote 

morfologische overeenkomsten zouden verto-

nen met enige zware, robuuste langvormige 

schedels afkomstig uit Nederlandse rivieren.410 

De in Téviec gevonden schedels werden veron-

dersteld in het Mesolithicum te dateren, en aan 

dit schedeltype werd grote wetenschappelijke 

waarde gehecht door mensen als D.P. Bosscha 

Erdbrink en J. Tacoma. Dit type schedel werd 

reeds in de jaren ’30 gevonden en werd ver-

noemd naar de vindplaats Téviec in het Franse 

Morbihan. Schedels van dit type werden geacht 

een aantal specifieke uiterlijke kenmerken ge-

meen te hebben. Voor ons verhaal is van belang 

dat de Téviec-schedelvorm dolichocraan is, dat wil 

zeggen langschedelig, en dat zij werd veronder-

steld te dateren uit het Mesolithicum. 

In de jaren ’70 zijn uit Nederland ongeveer vijftig 

schedels van dit type bekend en zij zijn vooral 

aangetroffen in of nabij de rivieren Maas, Rijn en 

IJssel. Over de grens zijn schedels van het veron-

derstelde Téviec-type afkomstig uit de Schelde 

en de Thames-vallei. Erdbrink noemde ze daar-

om River Valley People. In het kader van het zoge-

heten River Valley People-project verschenen in de 

periode 1964-1992 verschillende publicaties 

waarin menselijke schedels en beenderen uit en-

kele Nederlandse rivieren werden onderzocht en 

gepubliceerd.411

In navolging van Huizinga412 tracht L.P. Louwe 

Kooijmans in zijn publicatie over mesolithische 

artefacten van bot en gewei eveneens een mo-

gelijke link te leggen tussen de schedels van het 

Téviec-type en zware schedels uit de 

Koerhuisbeek bij Deventer die midden jaren ’30 

zijn opgegraven.413 Hij realiseert zich wel dat 

een vergelijkbare schedelvorm nog niets zegt 

over een mogelijke (mesolithische) datering, 

maar hij gaat toch wel zo ver dat hij een vroeg-

neolithische of mesolithische datering van de 

diepst gelegen schedel het meest aannemelijk 

acht.414

Vaak wordt aangenomen dat zware, zogenaam-

de gemineraliseerde botten heel erg oud zullen 

zijn. Het is echter onjuist om voetstoots aan te 

nemen dat het exterieur of gewicht van een bot 

iets zegt over de ouderdom ervan. In dit kader is 

‘als proef op de som’ enige jaren geleden een 

zwaar en nagenoeg versteend dijbeen (femur) af-

komstig uit de Maas bij het Brabantse Kessel 

met behulp van 14C gedateerd. Dit dijbeen (GrN-

20588) had als datering 1490 ±. 25 BP en stamt 

daarmee uit de Vroege Middeleeuwen, om-

streeks 600 AD.415

Inmiddels zijn ook een aantal 14C-dateringen be-

kend geworden van schedels van de zogeheten 

River Valley People oftewel schedels van het 

Téviec-type. Al deze schedels werden veronder-

steld mesolithisch of nog ouder zijn.

Ten eerste is daar de Koerhuisbeek 2 uit de IJssel 

bij Deventer. Deze schedel is gedateerd op 1460 

± 80 BP en stamt dus uit de Vroege 

Middeleeuwen (OxA-669).

De ‘Hengelo I schedel’, gevonden in het 

Twentekanaal, werd gedateerd op 2260 ±. 60 BP, 

met 2 sigma is dat circa 405-175 BC. Deze sche-

del dateert dus uit de Midden- of Late IJzertijd 

(OxA-3758).

En de ‘Hummelo II schedel’, gevonden in de 

Oude IJssel, dateert uit 2530 ±.90 BP en is dus 

zeker niet ouder dan de Vroege of Midden-

IJzertijd (OxA-616).

Het is overigens wel significant dat er over het 

 

4   Craniometrie in de  
periode 1960-2000

⁴⁰⁹ WEA 1980, 524-525.

⁴¹⁰ Vaak baggervondsten.

⁴¹¹  Veelal in de Proceedings Koninklijke 

Nederlandse Akademie van Wetenschap-

pen.

⁴¹² Huizinga 1959.

⁴¹³ Louwe Kooijmans 1970.

⁴¹⁴ Louwe Kooijmans 1970, 54-55.

⁴¹⁵ Ter Schegget 1999, 209-210.
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uiterlijk en het gewicht van de Rijckholt-schedel 

nergens met een woord wordt gerept, niet door 

Van Vark en niet door Rademakers. Deze schedel 

is namelijk helemaal niet zwaar of ook maar een 

beetje gemineraliseerd. Hij maakt daarentegen 

juist een heel moderne indruk.
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Tabel 1: De schedelvormen 

Cephalische-index (cm) Schedeltype Schedelvorm

<70,0 Hyperdolichocraan Een extra lange schedel

70-74,99 Dolichocraan Een lange schedel

75-79,99 Mesocraan Een gemiddelde schedel

80-84,99 Brachycraan Een korte schedel

>85 Hyperbrachycraan Een extra korte schedel

Tegenwoordig wordt er toch wel anders naar 

schedelinterpretaties à la Van Vark gekeken. De 

door Van Vark gepropageerde D2-methode 

wordt in Nederland, en ook internationaal, in 

het geheel niet gebruikt. En zeker niet als een 

mogelijke dateringsmethode van schedels. De 

methode is niet tot ontwikkeling gekomen in het 

computertijdperk en is volledig in onbruik (en in 

de vergetelheid) geraakt. In Nederland is uit de 

periode na 2000 geen enkel voorbeeld van der-

gelijk daterend craniometrisch onderzoek be-

kend. 

Aan de schedelvorm als een van de epigeneti-

sche kenmerken wordt binnen de huidige fysi-

sche antropologie wél aandacht besteed. De 

schedelmorfologie kan immers mede worden 

bepaald door een erfelijke, epigenetische, aan-

leg. Dit kenmerk, de zogeheten Cephalische-index, 

hoewel sterk beïnvloed door de omgevingsfac-

toren416, kan potentieel worden gebruikt voor 

uitspraken betreffende de mate van homo- of 

heterogeniteit binnen een populatie. 

De Cephalische-index is gebaseerd op slechts twee 

variabelen, namelijk:

-

stand gemeten langs het mediaanvlak tussen 

het meest naar voren springende deel van de 

glabella en de uitstekende punt van het achter-

hoofdsbeen (opisthocranon));

-

stand gemeten haaks op het mid-sagittale vlak 

tussen de meest laterale punten op de wand-

beenderen (ossa parietalia).

De formule417 achter deze schedelindex luidt als 

volgt: 

Maximale schedelbreedte (cm) x 100

Maximale schedellengte (cm)

De score verkregen uit de Cephalische-index be-

paalt vervolgens tot welk schedeltype de onder-

zochte schedel moet worden gerekend (tabel 1). 

Uit de index blijkt dat een schedel waarvan de 

maximale breedte kleiner is dan 75% van de 

maximale lengte dolichocraan wordt genoemd; 

het gaat dan om een lange, smalle schedel. Een 

index groter dan 80% is een brachycrane, ofwel 

rondkoppige, schedel.

Het onderzoek naar de schedelvorm – of het 

schedeltype – mag uitsluitend binnen een popu-

latie worden toegepast; daarom wordt het bin-

nen de fysische antropologie uitgevoerd op min 

of meer gesloten complexen, zoals grafvelden of 

(sub)recente begraafplaatsen. Het berekenen en 

benoemen van de voorkomende 

schedelvorm(en) zegt dan uitsluitend iets over 

de variatie, de homo- of heterogeniteit, binnen 

die specifieke populatie. 

⁴¹⁶ Saunders 1989.

⁴¹⁷ Zie bijvoorbeeld Lasker 1973, 324-325.

5   Craniometrie in de  
periode 2000-2011
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Van Vark heeft begin jaren ’70 een poging ge-

daan de context van de schedel ‘Rijckholt 1’ be-

tekenis te geven met behulp van fysisch-antro-

pologische en statistische methoden. De door 

hem gebruikte D2-methode is binnen de fysische 

antropologie volledig in onbruik geraakt, zowel 

in Nederland als internationaal. Als een moge-

lijke daterende methode wordt er geen waarde 

aan gehecht.

Zijn fysisch-antropologische bevindingen leid-

den tot de conclusie dat de schedel afkomstig 

was van een man die ouder dan 40 jaar was toen 

hij overleed. Ons onderzoek van de schedel be-

vestigt dat. Met betrekking tot een mogelijke 

neolithische datering van de schedel is Van Vark 

nogal dubbelzinnig. Enerzijds zegt hij dat hij op 

basis van zijn morfologische en metrische 

onder zoek niets met betrekking tot een datering 

kan zeggen, anderzijds meent hij wel degelijk dat 

de schedel zeer waarschijnlijk neolithisch kan 

zijn. De ons nu ter beschikking staande 

14C-datering (GrA-26905) van 210 .± 30 BP  

bewijst echter onomstotelijk dat de schedel af-

komstig is van een man die leefde in de vroeg-

moderne of zelfs moderne tijd.418 Gekalibreerd 

met een betrouwbaarheid van 95% is de 

Rijckholt1-man overleden tussen 1646-1682, 

1737-1757, 1762-1803 of zelfs na 1937.
⁴¹⁸ De Grooth, Lauwerier & Ter Schegget 

2011.

6  Samenvattend
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Een korte omschrijving van het onde

Een korte omschrijving van het onder

afzender en de ontvanger. Fusce augu

dignissim in hendrerit nec, ornare et a

sellus luctus euismod arcu vel sceleris

accumsan ligula. Vivamus sed augue 

mentum auctor lorem. Curabitur at m

odio semper pharetra. Nulla laoreet, 

dunt vestibulum, risus quam laoreet 

ullamcorper neque  arcu vel augue. 

Over de RCE

Phasellus luctus euismod arcu vel sce

et accumsan ligula. Vivamus sed augu

mentum auctor lorem. Curabitur at m

odio semper pharetra. Nulla laoreet

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg 

(RAM) beschrijft de resultaten van een veldonderzoek 

in 2008 en 2009 rond de vuursteenmijnen in het 

Limburgse Rijckholt - St. Geertruid. Op grond van dit 

en toekomstig onderzoek worden aanbevelingen 

gedaan over de bescherming van gebieden rond de 

vuursteenmijn.

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor 

archeologen, andere professionals en liefhebbers die 

zich bezighouden met archeologie.

Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed de toekomst een verleden.


