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1 AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK. 
 
Het was bij de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo bekend dat de Gemeente Duiven 
bouwplannen had ontwikkeld voor enkele terreinen in het centrum van Duiven.  
Duiven wordt voor het eerst genoemd in een acte gedateerd 24 maart 838, betreffende de ver-
koop van een perceel grond. Deze acte is ondertekend in een Curtis of hof te Duiven. Volgens 
de beschrijving bezat dit hof een kerk en men veronderstelt dat de huidige kerk één van de op-
volgers van deze kerk is en dat deze op dezelfde plaats staat. Daarnaast is op een ambstkaart 
van het ambt Liemers uit 1735 aan de noordwest zijde van de oude pastorie een haaks stuk 
gracht zichtbaar die eveneens wordt toegewezen aan het Frankische hof. Hoewel de aanwe-
zigheid van het hof op die plaats niet bewezen is geeft het wel aan dat deze omgeving van ar-
cheologisch belang kan zijn. Daarnaast zijn er uit de directe omgeving van Duiven meerdere 
vondsten uit zowel de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen bekend. Op ca. 
100 meter afstand van één van de bouwlokaties is, bij de aanleg van het gemeentehuis, een 
Merovingische waterput aangetroffen.  
Twee van de geplande bouwlokaties lagen binnen de vermoedelijke begrenzing van het Franki-
sche hof en een derde lokatie lag daar vlak bij.  
Naar aanleiding daarvan heeft de historische kring in het voorjaar van 1998 een brief naar de 
Gemeente Duiven gestuurd waarin zij hun bezorgdheid uitspraken over het feit dat deze bouw-
plannen wellicht zouden plaatsvinden zonder dat er archeologisch onderzoek zou plaatsvinden. 
Deze brief werd mede ondersteund door de AWN afd. 17. 
 
In antwoord op deze brief nam de Gemeente Duiven begin maart contact op met de historische 
kring en deelde mede dat de bouwplannen begin mei zouden starten en dat de Gemeente Dui-
ven bereid was om mee te werken aan een archeologisch onderzoek, maar zelf geen initiatie-
ven in die richting zou ontplooien. 
Op 4 maart is er contact geweest tussen de AWN en de historische kring over de mogelijkhe-
den, in de korte tijd die nog restte, een archeologisch onderzoek te verrichten. Andere, reeds 
geplande, activiteiten van de AWN maakte het onmogelijk om eerder dan 21 maart aan dit pro-
ject te beginnen. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo 
en duurde van 21 maart 1998 t/m 9 mei 1998 en is verricht door vrijwilligers van de AWN afde-
ling 17 en van Historische Kring Duiven-Groessen-Loo (zie dagrapporten bijlage 1 t/m 5). Aan 
dit project werkten mee: 
Veldwerk en vondstverwerking: 
Govert Boomsma, René Brachten, Wouter van den Brandhof, Madu Bruins, Jan Coenraadts, 
Wim van Heugten sr., Wim van Heugten jr., Bart van Heugten, Gerard van Hunen, Peter Jonk-
man, Peter Mekkink, Diederik Mittendorp, Ron Moerenhout, Walter Sietinga, Bob Smit, Piet 
Verwey. 
Determinatie van de vondsten: 
Trees Boltze-Nieuwenhuis en Alex Koster. 
De leiding van het project was in handen van Rinus Houkes. 
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2 BESCHRIJVING VAN HET PROJECT. 
 
De lokaties. 

 
Het te bebouwen gebied bestond uit 3 lokaties in het centrum van Duiven, allen gelegen aan de 
Rijksweg. 
Lokatie 1 bestond uit een L-vormig terrein ten noorden van de Rijksweg tegenover de Kastanje-
laan, waarvan het centrum op de coördinaten X=198.838 Y=440.338 lag. Van dit terrein was 
bekend dat er vanaf eind 17e eeuw een brouwerij heeft gestaan die rond 1970 is afgebroken. 
Bij aanvang van het onderzoek lag het terrein gedeeltelijk braak, alleen het noordelijk deel was 
in gebruik als moestuin. 
 

 
Lokatie 2 bestond uit een rechthoekig terrein ten zuiden van de Rijksweg, op de hoek en ten 
westen van de Kastanjelaan. Het centrum van het terrein lag op de coördinaten X=198.788 
Y=440.313. Van dit terrein was bekend dat er een huis heeft gestaan dat recentelijk is afgebro-

 
 
Afb. 1: Situatie van de onderzoekslokaties in het centrum van Duiven. 
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ken. Bij aanvang van het onderzoek lag het terrein braak. Tevens was de noordzijde van het 
terrein bedekt door een trottoir en een asfaltlaag afkomstig van een oud stuk van de Rijksweg. 
De Rijksweg is ten behoeve van de komende bouwactiviteiten ter plaatse van lokatie 2 verder 
naar het noorden gelegd. Deze lokatie zou zich binnen de begrenzing van het voormalige Fran-
kische hof kunnen bevinden. 
 
Lokatie 3 bestond uit een onregelmatig gevormd terrein ten zuiden van de Rijksweg tussen de 
voormalige pastorie en de begraafplaats. Het centrum van deze lokatie lag op de coördinaten 
X=198.685 Y=440.325. Dit terrein ligt binnen de begrenzingen van het voormalige Frankische 
hof. Bij aanvang van het onderzoek lag het terrein braak en werd gedeeltelijk doorsneden door 
een recent aangelegde rioolsleuf. Ook deze lokatie zou zich binnen de begrenzing van het 
voormalige Frankische hof kunnen bevinden. 
 
 
Het vooronderzoek. 
Op 21 maart is een voorlopig onderzoek verricht. Daarbij zijn een aantal boringen uitgevoerd 
om een indruk te krijgen van het terrein en de aanwezigheid en verspreiding van de archeologi-
sche waarden. De boringen werden in twee fasen uitgevoerd. Eerst werd er met een Edelman-
boor van 6 cm. een boring gemaakt om de stratigrafie van de bodem te bestuderen. Vervol-
gens werd er met een 20 cm. boor, een zogenaamde megaboor, materiaal omhoog geboord 
dat op vondsten werd onderzocht. Normaal wordt door middel van een systematisch patroon 
een aantal boringen uitgevoerd maar helaas moesten we het systematische karakter van de bo-
ringen vrij snel laten varen (zie tekening 1 en de boorstaten op bijlage 6 t/m 13). 
 
De zuid-westhoek van lokatie 1, ter plaatse van boring 19, bleek onder het zand een verhar-
dingslaag (asfalt ?) te bevatten. De boringen aldaar konden niet uitgevoerd worden. Het ooste-
lijk deel van lokatie 1 was afgedekt met een laag zware leem, vermengd met (veel) puin. Het 
boren daar was meer een kwestie van vaak proberen en afwachten of we door de puinlaag 
heen konden komen. Uiteindelijk is dat op 3 plaatsen gelukt t.w.: boring 16, 17 en 18. 
Boring 16 en 17 lieten een esdeklaag zien van ca. 1.50 m. dikte. Het materiaal uit de boringen 
bestond uit een aantal Romeinse scherven en een aantal Laat Middeleeuwse en Post Middel-
eeuwse scherven. 
Boring 18 was blijkbaar midden in een afvalput van de voormalige brouwerij geplaatst want 
hieruit kwamen veel leemresten vermengd met houtskool en vlekken zandige leem. Het opge-
boorde materiaal stonk zeer sterk naar verschraald (zuur) bier. Scherven werden in deze boring 
niet aangetroffen. 
Boring 20 t/m 23 lieten een (verse) humeuze zandlaag zien, variërend van 1.10 tot 1.60 m. dik-
te. In dit pakket werd geen enkele vondst gedaan. 
 
Op lokatie 2 hadden we iets meer succes.  Door de boringen zo te verschuiven dat we naast 
de puinlagen van de voormalige woning uitkwamen konden we 6 boringen uitvoeren. Een ze-
vende boring (boring 10) stuitte op een puinlaag. 
De overige boringen, boring 9 t/m 15 lieten een middeleeuws ophogingspakket zien van ca. 1 
m. dikte. Uit boring 11 en 12 kwamen tevens enkele Romeinse en Laat Middeleeuwse scher-
ven. 
 
Lokatie 3 was problematisch. Deze lokatie was afgedekt met een puinlaag van ca. 1 m. dikte. 
Boring 1 t/m 6 konden onmogelijk uitgevoerd worden. Boring 7 is verplaatst naar het talud van 
de rioolsleuf waar de puinlaag doorbroken was. Boring 8 kon met enige moeite ook uitgevoerd 
worden. Beide boringen laten een Middeleeuws ophogingspakket zien van ca. 2,50m. dikte. In 
boring 8 vonden we op 1.75 m. diepte een klein fragment geglazuurd aardewerk en in boring 7 
vonden we een fragment Laat Middeleeuws aardewerk. 
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Overleg 
Nadat de gegevens van dit onderzoek uitgewerkt waren is op woensdag 25 maart contact op-
genomen met de Provinciaal Beleidsmedewerker voor Gelderland van de R.O.B., de hr. Schut. 
In overleg met hem zijn verschillende strategieën bepaald die bij de verschillende bouwactivitei-
ten nodig zouden zijn. Hierbij is afgesproken dat er ten minste een aantal onderzoekssleuven 
gegraven zouden moeten worden om wat meer over het terrein te weten te komen voordat de-
ze bebouwd zou worden. 
 
Op donderdag 26 maart heeft een gesprek plaats gevonden op het gemeentehuis in Duiven 
waarbij vertegenwoordigers van de Gemeente Duiven, aannemer, projektontwikkelaar, AWN en 
Historische Kring aanwezig waren. 
Tijdens dit gesprek zijn de conclusies van het voorlopige onderzoek doorgenomen en is er be-
keken welk aanvullend onderzoek er nodig was. Bepalend daarbij was de manier waarop de 
toekomstige bebouwing gefundeerd zou worden. Op alle drie de lokaties bleek een fundering 
op palen aangelegd te gaan worden. Dit betekende dat de archeologische waarden niet echt 
bedreigd werden. De dikte van de pakketten was voldoende om eventuele grondsporen te be-
schermen. Afgesproken werd dat een kleinschalig onderzoek door middel van onderzoeks 
sleuven uitgevoerd mocht worden. 
 
De onderzoeks sleuven. 
Omdat de archeologische waarden op lokatie 3 vrij diep lagen, nauwelijks bedreigd werden en 
het vrijwel onmogelijk was om op lokatie 3 een onderzoekssleuf aan te leggen, is besloten om 
het verdere onderzoek te beperken tot 4 sleuven verdeeld over lokatie 1 en 2. De onderzoeks 
sleuven waren allen 5 meter lang, 1.50 meter breed en werden uitgegraven tot op de ongeroer-
de grond.  
Vanwege de beperkte schaal van het onderzoek, het indicatieve karakter en het feit dat we met 
een zeer amorfe bodemsamenstelling te maken hadden (geen gesloten vondstcomplex) is er 
gekozen voor een globale aanpak van onderzoek. De sleuven zijn “schavend” uitgediept en de 
vondsten zijn in lagen van 30 cm. verzameld. Hierbij zijn alleen maar dateerbare vondsten ver-
zameld die inzicht konden geven in het gebruik van het terrein door de eeuwen heen. Alleen 
daar waar sprake was van gesloten vondstcomplexen, zoals de putten in de sleuven 1, 2 en 4, 
is ook botmateriaal e.d. verzameld. 
Vooral het esdek van lokatie 1 was opvallend “rijk” aan vondsten. Deze vondsten worden be-
handeld in het volgende hoofdstuk. 
 
Lokatie 1 
Sleuf I. 
Deze sleuf werd aangelegd op lokatie 1 (zie tekening 1) langs de zichtlijn van de zijgevel van 
het huis aan de Rijksweg nr. 52, 15 tot 20 meter uit het hart van de Rijksweg. Het maaiveld ter 
plaatse lag op 11.07 m. + NAP en de kruin van de weg op 11.63 m. + NAP. De sleuf is tot op 
het grondwater, op 2 meter diepte uitgegraven. 
De hoofdopbouw van de stratigrafie (zie bijlage 14) was onder te verdelen in: 
• Een 40 cm. dikke laag leem met puin. Dit was de laag die het ons bijna onmogelijk maakte 

om in het terrein te boren en na bestudering van de stratigrafie concludeer ik dat deze laag, 
gezien het afwijkende karakter van de grondsoort, later op het terrein is aangebracht. Vond-
sten uit deze laag mogen niet met het totale vondstcomplex in verband worden gebracht. 

• Daaronder een 55 cm. dikke esdeklaag van lemig zand. 
• Daaronder een 35 cm. dikke esdeklaag van fijn zand. 
• Daaronder een 20 cm. dikke overgangszone naar de ongestoorde grond. 
• Daaronder de ongestoorde grond. 
Een esdeklaag van totaal 90 cm. is dus zichtbaar. Als we de vuistregel aanhouden dat voor een 
esdek 1 mm. per jaar gerekend mag worden dan zou dit esdek 900 jaar in gebruik zijn geweest. 
Helaas gaat deze berekening echter niet op. Lokatie 1 ligt 54 cm. lager dan de kruin van de na-
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bij (15 tot 20 m.) gelegen weg. Er zal dus een afspoeling van het hogere naar het lagere deel 
van de lokatie hebben plaatsgevonden waardoor het esdek sneller als 1 mm. per jaar zal zijn 
gegroeid. 
In de oostwand van de sleuf waren twee in elkaar gegraven grondsporen van komvormige in-
gravingen zichtbaar (zie tekening 2), die tot het grondwater niveau doorliepen. Met de gutsboor 
is onderzocht of de ingravingen onder het grondwaterniveau doorlopen. Hieruit bleek dat de 
verkleuring ca. 5 cm. onder het grondwater ophoudt. Het feit dat deze ingravingen tot op het 
(huidige) grondwater doorlopen wil niet direct zeggen dat we hier met waterputten te doen heb-
ben. De putten zijn gegraven in een periode dat het esdek ca. 60 cm. dik moet zijn geweest en 
op basis van de vondsten (zie volgende hoofdstuk) kunnen we de jongste put dateren in de 
Laat Romeinse/Vroeg Middeleeuwse periode. In de andere put zijn geen vondsten aangetrof-
fen. Het maaiveld moet in die periode 75 cm. lager hebben gelegen dan het huidige maaiveld 
en waarschijnlijk lag het grondwaterpeil eveneens veel lager. Hieruit kunnen we concluderen dat 
we met afvalkuilen te maken hebben, en niet met waterputten. 
 
Sleuf III 
Deze sleuf werd eveneens op lokatie 1 aangelegd, haaks op sleuf I, met een tussenruimte van 
7,5 meter of 9 tot 14 meter uit de zichtlijn van de zijgevel van het huis aan de Rijksweg nr. 52. 
Het maaiveld ter plaatse lag op 11.20 m. + NAP. Deze sleuf is tot 1.50 meter diepte uitgegra-
ven.  
De hoofdopbouw van de stratigrafie (zie bijlage 15) kwam in grote lijnen overeen met sleuf I en 
was onder te verdelen in: 
• Een 33 cm. dikke laag leem met puin, later aangebracht. 
• Daaronder een 57 cm. dikke esdeklaag van lemig zand. Deze laag is op basis van een klein 

kleurverschil te verdelen in twee fasen van resp. 23 en 24 cm. dik. 
• Daaronder een 48 cm. dikke esdeklaag van fijn zand. 
• Daaronder een 19 cm. dikke overgangszone naar de ongestoorde grond. 
• Daaronder de ongestoorde grond. 
Opmerkelijk is de onderverdeling van de eerste esdeklaag op basis van kleurverschil. Dit kleur-
verschil was in sleuf I niet zichtbaar, hoewel we er wel (bewust) naar gezocht hebben. Opval-
lend is echter dat de insteek van grondspoor 1 en 2 precies daar begint waar we de afscheiding 
in de esdeklaag mogen verwachten. De afscheiding is er dus blijkbaar wel maar is niet zicht-
baar in het profiel. 
In de zuid-wand van de sleuf III werd verder een halve kogelpot aangetroffen die we in het vol-
gend hoofdstuk zullen behandelen. Voor dit hoofdstuk is van belang te weten dat een groot deel 
van de resterende scherven in een half cirkelvormig gebied van 180º in noordelijke richting ver-
spreid waren. Een verspreiding tot 1,5 m. afstand en 50 cm. hoogteverschil. Later is aan de 
zuidzijde van de sleufwand nog een kleine sleuf van 1x1x1 m. gegraven om te kijken of er ook 
scherven in zuidelijke richting waren verspreid. Op een enkele scherf na bleek dit niet het geval 
te zijn. Aan de verspreiding van de scherven, allen uit het deel van de pot dat naar boven stak, 
kunnen we concluderen dat ze door “verploegen” verspreid zijn. Waarom dit nu juist uitsluitend 
in noordelijke richting is gebeurd is vooralsnog niet te verklaren. 
 
Lokatie 2 
Sleuf II 
Deze sleuf werd aangelegd op lokatie 2, in lengterichting 0.65 m. over de zichtlijn langs de ach-
tergevel van het huis aan de Kastanjelaan en 5 meter uit de zichtlijn van de huizen aan de 
Rijksweg . Het maaiveld ter plaatse lag op 12.18 m. + NAP. De sleuf is tot ca. 1 m. diepte uit-
gegraven.  
De hoofdopbouw van de stratigrafie (zie bijlage 15) is onder te verdelen in: 
• Een 15 cm. dikke laag lemig zand met humus en puin die waarschijnlijk verband houdt met 

het huis dat ter plaatse heeft gestaan en recentelijk gesloopt is. 



 

  6 

• Daaronder een 15 cm. dikke humuslaag die van de voormalige tuin afkomstig moet zijn ge-
weest. 

• Daaronder een 20 cm. dikke laag donker bruin-grijs zand . 
• Daaronder een 30 cm. dikke overgangszone naar de ongestoorde grond. 
• Daaronder de ongestoorde grond. 
Uit deze stratigrafie bleek dat de ongestoorde grond minder diep lag dan we op grond van de 
boringen verondersteld hadden. In de zuid-oostelijke hoek van de sleuf was een komvormige 
ingraving zichtbaar die echter zeer ondiep bleek te zijn. Waarschijnlijk een afvalkuil die we op 
basis van de vondsten in de Laat Romeinse/Vroeg Middeleeuwse periode kunnen dateren. 
In de noord-westhoek van de sleuf was eveneens een afvalkuil zichtbaar en deze was gevuld 
met recent bouwpuin. 
 
Sleuf IV  
Deze sleuf tenslotte werd eveneens op lokatie 2 aangelegd, haaks op sleuf 3 met een tussen-
ruimte van 1,70 of 2.55 tot 7.55 meter van de zichtlijn langs de achtergevel van het huis aan de 
Kastanjelaan, en 6.40 meter uit de zichtlijn van de huizen aan de Rijksweg . Het maaiveld ter 
plaatse lag op 12.20 m. + NAP. Deze sleuf bevestigde het beeld van sleuf II namelijk dat de 
ongestoorde grond hier vrij ondiep lag.  
De hoofdopbouw van de stratigrafie (zie bijlage 16) ) kwam in grote lijnen overeen met sleuf I 
en was onder te verdelen in: 
• Een 15 cm. dikke laag lemig zand met humus en puin. 
• Daaronder een 15 cm. dikke humuslaag.  
• Daaronder een 20 cm. dikke laag donker grijs-bruin zand. 
• Daaronder een overgangszone naar de ongestoorde grond. 
• Daaronder de ongestoorde grond. 
 
Verder vertoonde deze sleuf een aantal put-
ten die we wegens verschillende omstandig-
heden niet op tekening hebben kunnen vast-
leggen.  
In de noord-westhoek van de sleuf waren een 
drietal putten door elkaar gegraven. Als we dit 
in volgorde van opbouw bekijken dan wordt 
de eerst aanwezige put gevormd door grond-
spoor 1b. Van deze put was in het platte vlak 
slechts een deel zichtbaar omdat deze door-
sneden werd door het grondspoor 1a van een 
latere put. In het wandprofiel van de kop van 
de sleuf was grondspoor 1b wel zichtbaar, in 
het wandprofiel van de langswand niet. Zicht-
baar was een rechthoekige insteek die ca. 23 
cm. onder grondspoor 1 van een latere put 
uitstak. De insteek, met afgeronde hoeken, 
was aan de wanden en op de vloer voorzien 
van een 9 cm. dik pakket van dunne leem- en zwarte humeuze zandlaagjes. De rest van de put 
was gevuld met vettig zwart zand. Het geheel met de leemlaagjes doet denken aan de neerslag 
van bezinksel.  Mogelijk hebben we hierbij te maken met een zinkput, hoewel ik dit door de ge-
ringe aanlegdiepte van 1.13 m. onwaarschijnlijk acht. 
De tweede put wordt gevormd door grondspoor 1a die gedeeltelijk door grondspoor 1b heen is 
gegraven. Grondspoor 1a bestond uit een komvormige ingraving van 23 cm. diep met een cir-
kelvormige aanleg die alleen in het platte vlak zichtbaar was. De grootste diameter van dit 
grondspoor was 66 cm. direct onder grondspoor 1.  
 

 
Afb. 2: Grondspoor 1A en 1B zoals deze in het platte vlak van 
sleuf IV te zien waren. De wanden van de sleuf zijn op deze 
foto digitaal weggewerkt. 
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Beide putten zijn weer vergraven door de aan-
leg van een latere put die zichtbaar is in gron-
spoor 1. Van deze put was in het platte vlak 
slechts een deel zichtbaar, een rechte hoek van 
100x80 cm.. De put heeft een rechte insteek en 
is gevuld met vet lemig zand en heeft een varië-
rende diepte. Ter plaatse van grondspoor 1a en 
1b is deze put slecht tot 90 cm. diepte zichtbaar 
naast de grondsporen 1a en 1b buigt de bodem 
af naar een diepte van 110 cm. Put 1A lijkt op 
basis van de vondsten jonger dan put 1B wat 
overeenkomt met de stratigrafische situatie. Put 
1A is te dateren op de 10-12e eeuw terwijl put 
1B materiaal uit de Laat Romeinse en Vroege 
Middeleeuwen bevatte. Put 1 die over beide 
putten heen lag bevatte echter materiaal uit de 
Laat Romeins periode tot en met de Late Mid-
deleeuwen. Wellicht is bij het verzamelen van de 

vondsten te laat het verschil tussen deze drie putten opgemerkt en zijn de vondsten van put 1A 
en 1B bij de vondsten van put 1 terechtgekomen. 
 
In de noord-oosthoek was eveneens een 
grondspoor zichtbaar. Een (omgekeerd) para-
bolische insteek in het wandprofiel, waarvan in 
het platte vlak een deel van een rechthoekige 
aanleg zichtbaar was van 50 x 80 cm.  De para-
bolische insteek en de gevlekte vulling doen 
sterk denken aan het werk van een graafmachi-
ne, iets wat door het vondstmateriaal bevestigd 
lijkt te worden. 
 

 

 
Afb. 3: Grondspoor 1 met daaronder grondspoor 1B zoals 
deze in het wandprofiel aan de kopzijde van sleuf IV te zien 
waren. 

 
Afb. 4: Grondspoor 2 zoals deze in het profiel van de noord-
wand van sleuf IV te zien was. 
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3 DETERMINATIE VAN DE VONDSTEN. 
De proefsleuven, en met name de sleuven in het esdek, waren opvallend “rijk” aan vondsten. 
Totaal is er 42 m3 grond uitgegraven en daaruit zijn 1149 items geborgen met een geza-menlijk 
gewicht van 12.9 kilogram, verdeeld over 31 vondstnummers. De aardewerkscherven vormen 
hiervan het grootste deel met 1075 items en een totaal gewicht van 10.2 kilogram. De vondsten 
zijn opgenomen in de vondstlijsten op bijlage 17 t/m 23. De uitwerking van de vondsten staat op 
bijlage 24 t/m 28. De totaalverdeling van de vondsten is als volgt: 
Periode  Sleuf  I   Sleuf  II   Sleuf  III   Sleuf  IV     Totaal  

 st. gew. % st. % 
gew. 

st. gew. % st. % 
gew. 

st. gew. % st. % 
gew. 

st. gew. % st. % 
gew. 

 st. gew. % st. % gew. 

post Middeleeuws 71  16.8%  5  6.9%  81  19.4%  16  9.8%   173  16.1%  
  397.5  11.5%  40.5  4.5%  622.5  13.3%  120  10.2%   1180.5  11.5% 

14-16e eeuw 14  3.3%      19  4.6%  3  1.8%   36  3.3%  
  96  2.8%      149  3.2%  20  1.7%   265  2.6% 

11-13e eeuw 223  52.8%  2  2.8%  221  53.0%  113  68.9%   559  52.0%  
  1856.

5 
 53.6%  59  6.6%  2881.

5 
 61.4%  699.5  59.7%   5496.5  53.8% 

Karolingische tijd 39  9.2%  3  4.2%  27  6.5%  5  3.0%   74  6.9%  
  186  5.4%  145  16.2%  147  3.1%  58  5.0%   536  5.2% 

Merovingische tijd 45  10.7%  19  26.4%  29  7.0%  9  5.5%   102  9.5%  
  529  15.3%  232  25.8%  487  10.4%  102  8.7%   1350  13.2% 

Laat Romeinse tijd 13  3.1%  30  41.7%  32  7.7%  7  4.3%   82  7.6%  
  188  5.4%  356  39.7%  297  6.3%  36.5  3.1%   877.5  8.6% 

Midden Romeinse tijd     2  2.8%           2  0.2%  
      7  0.8%           7  0.1% 

Vroeg Romeinse tijd                      
                      

Late IJzertijd                      
                      

Midden ijzertijd         4  1.0%       4  0.4%  
          85  1.8%       85  0.8% 

Vroege IJzertijd         1  0.2%       1  0.1%  
          10  0.2%       10  0.1% 

Late Bronstijd                      
                      

Midden Bronstijd 4  0.9%  1  1.4%           5  0.5%  
  36  1.0%  4  0.4%           40  0.4% 

Vroege Bronstijd                      
                      

Laat Neolithicum 9  2.1%               9  0.8%  
  139  4.0%               139  1.4% 

Ondetermineerbaar 4  0.9%  10  13.9%  3  0.7%  11  6.7%   28  2.6%  
  38  1.1%  54  6.0%  12  0.3%  135  11.5%   239  2.3% 

Overige vondsten 31    1    20    22     74    
  1097    10    626.5    952.7     2686.2   

Totaal aardewerk  st. 422  100%  72  100%  417  100%  164  100%   1075  100%  
Totaal aardewerk gew.  3466  100%  898  100%  4691  100%  1171  100%   10226  100% 

                      

Totaal items st. 453    73    437    186     1149    
Totaal items gew.  4563    908    5318    2124     12912   

 
Aardewerkvondsten. 
Bij de determinatie van de aardewerkvondsten is “conservatief” gedateerd. Dat wil zeggen dat 
de vondsten in de jongst mogelijke periode zijn geplaatst. Dit heeft wat consequenties voor de 
interpretatie van de vondsten.  
Zo vormen de 5 scherven uit de Midden Bronstijd uit sleuf 1 en 2 een probleem. Dit aarde-werk 
was versierd met V-vormige indrukken. Deze versieringsvorm kennen we van de potbekers uit 
het Laat Neolithicum, de Wikkeldraadbekers uit de Vroege Bronstijd en enkele Hilversum urnen 
uit de Midden Bronstijd. Conservatief gedateerd horen deze scherven dus in de Midden Brons-
tijd maar zij vormen daarmee de enige aanwijzing voor deze periode. Omdat deze versiering 
ook op potbekers voorkomt en we van dat type aardewerk 9 scherven uit dezelfde sleuf heb-
ben is het logisch te veronderstellen dat betreffende scherven aan een potbeker hebben toebe-
hoord en in het Laat Neoliticum geplaatst moeten worden. 
Verder is er een grote groep dik en grof gemagerd inheemse aardewerkfragmenten die in zo-
wel de IJzertijd, Romeinse tijd of Vroege Middeleeuwen geplaatst kunnen worden. Vooral door 
het ontbreken van randen zijn deze scherven moeilijk te plaatsen. Omdat het over het algemeen 
vrij hard baksel betrof zijn deze scherven geplaatst in de Vroege Middeleeuwen als vroege ko-
gelpot of Eitöpf-achtig aardewerk. 
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Als we de vondsten bekijken vallen allereerst de potbekerscherven uit het Laat Neolithicum op. 
Het zijn fraai versierde scherven met opgelegde ribbels en met spatel ingedrukte verticale en 
horizontale lijnen ,een versieringspatroon dat overeenkomt met het Klokbekertype 2If. Een der-
gelijke potbeker komt overeen met de potbeker “Leiden E.1907/11.1” uit Huinen gem. Putten en 
een potbeker uit Velp. Op dit type bekers komt geen V-vormige versiering voor maar deze ver-
siering treffen we wel aan op de potbeker Erm. L.XX.2. uit Ermelo. In ieder geval kunnen we 
potbekers, die als voorraadpotten hebben gediend, tot het specifieke nederzettingsaardewerk 
rekenen. 
 

De vondsten uit de Midden Bronstijd wil 
ik om de eerder omschreven reden bui-
ten beschouwing laten, evenals de 
vondsten uit de IJzertijd die te klein in 
aantallen zijn om te spreken van een re-
presentatief beeld. 
 
De eerstvolgende vondstgroep die we 
na het Laat Neolithicum zien is eigenlijk 
de Romeinse tijd, en met name de latere 
periode. Deze periode wordt vertegen-
woordigd door een grote groep inheems 
Romeins aardewerk, het zogenaamde 
Uslarien. Daarnaast is er ook veel im-
port gevonden aardewerk gevonden in 
een verhouding van ca. 60% inheems en 
40% import. Het import materiaal is niet 
van een erg hoge kwaliteit. Terra-
sigillata en terra-nigra ontbreken volledig 

en de rest is voornamelijk veel ruwwandig gebruiksaardewerk. 
 
Geheel volgens de verwachtingen is er relatief veel Vroeg Middeleeuws materiaal gevonden. 
Vooral de hoeveelheid Merovingisch, zowel in aantallen als in gewicht, is opvallend. Vooral als 
we daarbij in overweging nemen dat er erg veel import aardewerk aanwezig is, in een verhou-
ding van ca. 50% inheems en 50% import. 
 

 
Afb 5: Tekening van de kogelpot die in het esdek in sleuf III werd aange-
troffen. 
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Uiteraard zijn de Late Middeleeuwen 
goed vertegenwoordigd met een 
enorme hoeveelheid kogelpotmate-
riaal en verder veel Pingsdorf, Ba-
dorf en blauw-grijs aardewerk.  
Leuk, hoewel niet uitzonderlijk, is de 
vondst van een bijna complete ko-
gelpot. Één helft stak nog compleet 
in de bodem en van de andere helft 
zijn een aantal scherven terug ge-
vonden. Deze pot is gedeeltelijk ge-
restaureerd waarbij alleen de kleine 
ontbrekende stukjes zijn opgevuld. 
De grotere stukken die ontbreken 
zijn open gelaten. Een leuke vondst 
om te exposeren maar voor het in-
houdelijke deel van het onderzoek 
heeft het weinig toegevoegde waar-
de. De vondst van deze pot in sleuf 
3 heeft echter wel een grote invloed 
op de verdeling van de gewichtspercentages. 
Opvallend is echter wel dat de hoeveelheid Middeleeuws materiaal na de 13e eeuw terug loopt. 
Relatief weinig steengoed en roodbakkend aardewerk werd aangetroffen. 
 
Het post Middeleeuwse aardewerk komt uiteraard voornamelijk van de bovenste laag en met 
name van de ophogingslagen.  
 
Overige vondsten. 
Vuursteenvondsten. 
• Opvallend is uiteraard de vondst van een 

Laat Paleolithisch combinatiewerktuig dat 
aan 1 zijde als steker bewerkt is en aan de 
andere zijde helaas is afgebroken. Hoewel 
dit type werktuig typologisch niet toe te wij-
zen is hebben we hiermee vrijwel zeker te 
maken met één van de nomadische “ren-
dierjagersculturen” van 12.000-9.000 v.Chr. 
Gezien het feit dat Duiven gebouwd is op 
en rond een rivierduin die geologisch gezien 
“jong” is en eveneens in die periode werd 
gevormd, mogen we veronderstellen dat dit 
werktuig aan één van de jongere rendierja-
gersculturen toebehoort. Hierbij kan men 
denken aan de Tjonger- of Ahrentsburgcul-
tuur. 
Inhoudelijk staat deze vondst los van de 
overige vondsten. Het is puur toeval dat dit 
werktuig gevonden is en er mogen geen 
conclusies t.a.v. deze lokatie aan verbonden worden. 

• Beter in het beeld passen de 16 vuursteenafslagen die op hetzelfde niveau als, en in samen-
hang met, de potbekerscherven zijn gevonden. Deze sporen van vuursteenbewerking kunnen 
we daardoor aan het Laat Neolithicum toeschrijven. 

 
Afb. 6: Dezelfde kogelpot nu op foto. Deze zijde werd als compleet stuk in 
sleuf III aangetroffen. De roetaanslag, die het gevolg is van het gebruik van 
de pot op een houtvuurtje, is op de onderzijde en onder de halsrand goed te 
zien. 

 
Afb. 7: Paleolitisch werktuig uit sleuf I. Dit combinatiewerktuig is 
achtergelaten door nomadische rendierjagers die de trek van de 
rendieren volgden. 



 

  11 

• Samen met de potbekerscherven werd tevens een mislukt halffabrikaat van een schrabber 
gevonden. Dit werktuig, aan de snijkant met drukretouche bewerkt, is op de snede afgebro-
ken en daardoor voor de toenmalige vuursteenbewerker onbruikbaar geworden. 

• Één fragment vuursteen werd in sleuf 3 op een relatief ondiep niveau gevonden. Vorm en 
afwezigheid aan patina doen vermoeden dat we hierbij niet met een Neolithisch artefact te 
maken hebben maar met een Post Middeleeuwse vuurslag van een geweer. 

 
Andere steenvondsten 
• Een fragment van een Fels-Rechteckbeile 

van een grijze gabbro, eveneens in de 
buurt van de potbekerscherven gevonden, 
vult het Laat Neolithische beeld nog verder 
aan. 

• Een 8-tal fragmenten van basaltlava zijn 
allen toe te schrijven aan maalstenen van 
diverse grootte. Randen, bewerkte vlakken 
en fragmenten van gaten zijn te zien. 

• Leuke vondst is een spinsteentje uit sleuf 
1. Hoewel deze moeilijk te dateren is mo-
gen we, op grond van het baksel en de 
vondstdiepte, veronderstellen dat het in de 

12 e eeuw te dateren is. 
• Een fragment van een weefgewicht en enkele stukken huttenleem zijn niet aan een bepaalde 

periode toe te schrijven. 
 
Dierlijke resten 
Zoals eerder beschreven zijn, met uitzondering van de putten, geen dierlijke resten verzameld. 
Er waren echter enkele opvallende dierlijke resten die we wel geborgen hebben. 
• Twee vrijwel identieke klauwnagels van roofvogels (ca. 5.3 cm. lang) werden in sleuf 1 en 4 

aangetroffen. Deze zijn getoond aan een bioloog van Burgers Zoo maar konden niet nader 
gedetermineerd worden. 

• Een lange dunne nagel van een groot katachtig roofdier werd geborgen in sleuf 2 deze kon 
eveneens niet nader gedetermineerd worden. 

• Een grote zware nagel die nog aan het bot vastzat werd in sleuf 3 geborgen. De nagel was 
rond van vorm (R=5 cm.), ca. 1 cm. dik en over de gehele lengte 8 cm. lang. Hoewel deze 
door de bioloog van Burgers Zoo ook niet gedetermineerd kon worden zijn er maar weinig 
(inheemse) dieren die zulke grote nagels hebben (gehad). Het meest voor de hand ligt één 
van de destijds voorkomende berensoorten. 

• Een stuk bot uit put 4 met een opvallend gladde zijde doet vermoeden dat we met een stuk 
van een glis te maken hebben. 

 
Metalen 
Er is voortdurend met een metaaldetector gezocht. Desondanks zijn er weinig metaalvondsten 
gedaan. 

 
Afb. 8: Spinsteentje uit sleuf I. 
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• Een geelkoperen knoop met een loodkleurige aan-
slag en een ingegraveerde versiering werd gebor-
gen in sleuf 1. Het soort knoop en de gravering kon 
nergens thuisgebracht worden. Het oogje met het 
excentrische gaatje en de wijze waarop deze aan 
de knoop is vastgegoten doen sterk denken aan de 
knopen die rond 1550 voorkomen1. Probleem is 
echter dat alle beschreven knopen zogenaamde 
bolvormige knopen zijn en we hier te maken heb-
ben met een platte knoop. Toch lijkt het me waar-
schijnlijk dat deze knoop, op grond van het oogje, 
in het midden van de 16e eeuw geplaatst kan wor-
den. 

• Er zijn enkele stukken van vloeislakken gevonden 
maar te weinig om over enige ijzerproductie ter 
plaatse te kunnen praten. 

• Een gebogen stuk brons dat veel overeenkomst 
vertoont met de zogenaamde gietproppen van de 
kokerbijlen uit de Late Bronstijd. Echt duidelijk is het 

stuk niet omdat het erg verweerd is. In deze laag werd echter ook één van de scherven met 
V-vormige versiering gevonden dus onmogelijk is de interpretatie als gietprop niet. 

• Een loden musket kogel die verder van weinig belang is. 
• Twee stuks koperen riemtongbeslag, 4 fragmenten brons, 1 ijzeren nagel en een stukje lood 

vormen de overige metaalvondsten. 
 
 

                                                 
1 J. Baart c.s. 1977, Opgravingen in Amsterdam. 

 
Afb. 9: Geelkoperen of messing knoop uit sleuf I. 
De loodkleurige uitslag kan door vernikkelen of ver-
tinnen veroorzaakt zijn. 
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Het onderzoek heeft zich toegespitst op een viertal kleine proefsleuven en de onderstaande 
conclusies moeten in dat licht bekeken worden. Op grond van dit onderzoek kan zeker geen uit-
spraak over Duiven in zijn geheel gedaan worden.  
Het is duidelijk dat op lokatie 1 al in het Laat Neolithicum van bewoning sprake is. De assem-
blage van potbekerscherven, vuursteen afslagen en werktuigen alsmede een fragment van een 
Fels-Rechteckbeile toont dit aan. Deze bewoning verdwijnt in de Bronstijd echter weer van het 
toneel. Over de Bronstijd, IJzertijd en Vroeg Romeinse tijd valt weinig te zeggen maar het is 
niet onmogelijk, en gezien het “zwervende” karakter van de prehistorische nederzettingen zelfs 
aannemelijk, dat de bewoning zich elders in de omgeving voortzet. Continuïteit in de bewoning 
vinden we pas vanaf de Laat Romeinse tijd. Het is duidelijk dat er dan een inheemse nederzet-
ting is die over contacten met het Romeinse rijk beschikt maar niet buitengewoon welvarend is. 
Als we dit vergelijken met nederzettingen als Wehl en Didam dan zien we dat juist de Vroeg- en 
Midden Romeinse periode, waarin beide nederzettingen uitblonken, in deze proefsleuven ont-
breekt. Ook het vondstmateriaal uit de proefsleuven is duidelijk “armer” dan in beide andere ne-
derzettingen. Wellicht komt dit door het feit dat het Romeinse rijk dan al over zijn hoogtepunt 
heen is en de uitwisseling van goederen terug loopt. Het is echter ook mogelijk dat we op deze 
lokatie met een “arm” deel van de nederzetting te maken hebben en er elders in Duiven beter 
materiaal te vinden is. 
In de Merovingische periode ontwikkelt zich in de buurt van deze lokaties een nederzetting die, 
vooral voor deze periode, wel als welvarend te omschrijven is. Het is duidelijk dat reeds voor 
de komst van het Frankische hof van een belangrijke nederzetting sprake moet zijn. 
De aanwezigheid van dit hof zorgt er tevens voor dat de continuïteit in bewoning geconsoli-
deerd wordt. De aanwezigheid van het Frankisch hof zelf kon niet aangetoond worden maar wel 
is het duidelijk dat er in die periode van hoogwaardige bewoning sprake is. 
De terugval van vondsten uit de Late Middeleeuwen wordt niet veroorzaakt door een afnemen-
de bewoning maar doordat men op een andere manier met de akkergronden omgaat. De es-
dek als landbouwsysteem verdwijnt en daarmee ook de aanvoer en conservering van bewo-
ningsmateriaal. Dat de continuïteit in bewoning gehandhaafd blijft kunnen we dan ook uit histori-
sche bronnen afleiden. 
 
Het is duidelijk dat de esdekken in en rond Duiven rijk zijn aan vondsten en een hoge conserve-
ringswaarde hebben. Voor de gebieden buiten de bebouwde kom zijn deze esdekken op de 
bodemkundige kaart aangegeven en deze gebieden zijn archeologisch van groot belang. Het 
blijkt echter ook dat binnen de bebouwde kom stukken van esdekken terug te vinden zijn. Ge-
zien het belang van deze stukken, juist zo dicht bij het mogelijke Frankische hof, lijkt het me ver-
standig om deze stukken zo snel mogelijk te inventariseren. Hiermee kan in de toekomst 
“haastwerk”, zoals bij dit onderzoek het geval was, voorkomen worden. 
 
M.J. Houkes 
 
Juni 1998. 
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VERKORTE DAGRAPPORTEN A.W.N.-17 PROJEKT DuCe. 
 
Zaterdag 21 maart 1998. 
Aanwezig: Govert Boomsma 
 René Brachten 
 Peter Jonkman 
 Ron Moerenhout 
 Walter Sietinga 
Veldwerkleider: Rinus Houkes. 
  9.30 uur Verzameld bij de werkplaats en vanaf daar naar Duiven gereden. 
10.00 uur Ontvangen door de hr. van Heugten van de Historische Kring Duiven-Groessen-

Loo, die ons een drietal bedreigde lokaties in het centrum heeft laten zien en wat 
over de historie van de plaatsen heeft verteld. 

11.00 uur Begonnen met het zetten van grondboringen. 
16.30 uur Einde werkzaamheden. 
 
De werkzaamheden deze dag bestonden uit het zetten van 23 grondboringen met de Edelman-
boor, eerst met een 7 cm. boor, gevolgd door een 20 cm. boor. 
Droog halfbewolkt weer ca. 15 graden. Terrein: lokatie 1, braakliggend terrein (voormalige tuin) 
met hek afgeschermd. Lokatie 2, braakliggend perceel (voorheen bebouwd en voornamelijk 
tuin). Lokatie 3, braakliggend terrein met ca. 1 m. ophogingslaag van zand en puin. 
 
Woensdag 25 maart 1998. 
Door Rinus Houkes is telefonisch contact opgenomen met de Provinciaal Beleidsmedewerker 
voor Gelderland van de R.O.B., dhr. P. Schut, en zijn de bevindingen van het onderzoek van 21 
maart 1998 doorgesproken. Afgesproken is dat er 4 proefsleuven verspreid over 2 lokaties ge-
graven zullen worden. 
 
Donderdag 26 maart 1998. 
Vergadering op het Gemeentehuis te Duiven. 
Aanvang 16.00 uur, aanwezig: 
Namens de AWN, Rinus Houkes 
Namens de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo, dhr. Th. Jonkers 
 dhr. W. van Heugten 
Namens de Gemeente Duiven, dhr. Kniest. 
Namens Amstelland Vastgoed, dhr. G.J. Wassink. 
Namens Kuiper Bouw, dhr. B.H.D. van der Meijden. 
 
De conclusies van het onderzoek van 21 maart 1998 doorgenomen t.w.: 
Het ophogingspakket op de verschillende lokaties is dermate hoog dat de bouwwerken, gefun-
deerd op boorpalen, geen directe bedreiging voor de archeologische waarden betekenen. 
Voordat de terreinen bebouwd gaan worden zullen er 4 proefsleuven gegraven worden. Doel 
hiervan is om vast te stellen wat (globaal) de bewoningsgeschiedenis van deze terreinen is. Het 
onderzoek dient voor de start van de bouw, omstreeks begin mei, afgerond zijn. Tijdens de 
bouw mogen leden van de AWN het boorsel van de boorpalen onderzoeken. 
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Zaterdag 4 april 1998. 
Aanwezig namens de AWN: 
 Govert Boomsma 
 René Brachten 
 Wouter van dem Brandhof (aspirant) 
 Gerard van Hunen 
 Peter Jonkman 
 Bob Smit (aspirant) 
 Piet Verwey 
 Walter Sietinga 
Veldwerkleider: Rinus Houkes 
Aanwezig namens de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo: 
 Wim van Heugten 
 Tijdelijk aanwezig Th. Jonkers. 
  9.30 uur Verzameld bij de werkplaats en vanaf daar naar Duiven gereden. 
10.00 uur Begonnen met het graven van 2 proefsleuven, één op lokatie 1 en één op lakatie 2. 
16.30 uur Einde werkzaamheden. 
 
De werkzaamheden deze dag bestonden uit het uitgraven van twee sleuven. De sleuven zijn in 
dunne lagen uitgegraven en de vondsten zijn in lagen van 30 cm. verzameld. De bodem op lo-
katie 1 bestond uit een dik esdek en op lakatie 2 uit een dun ophogingspakket.  
Gezien het specifieke karakter van het onderzoek zijn alleen dateerbare vondsten verzameld. 
Zwaar bewolkt maar droog weer ca. 13 graden. 
De sleuven waren 5,00 m. lang, 1,50 m. breed, en zijn beide tot 80 cm. diepte uitgegraven. Ter-
rein: lokatie 1, braakliggend terrein (voormalige tuin) met hek afgeschermd. Lokatie 2, braaklig-
gend perceel (voorheen bebouwd en voornamelijk tuin). 
Na afloop van de werkzaamheden zijn de sleuven niet dichtgegooid. In overleg met politie en 
gemeente is besloten de sleuf van lokatie 2 met dranghekken af te schermen. Deze hekken zijn 
s’middags door de gemeente afgeleverd. Lokatie 1 was al door hekken afgeschermd. 
 
Dinsdag 7 april 1998. 
Aanwezig namens de AWN: Bob Smit (aspirant). 
10.00 uur Begonnen met het verder uitgraven van proefsleuf 2. 
16.00 uur Einde werkzaamheden. 
 
De werkzaamheden deze dag bestonden uit het verder ontgraven van sleuf 2 en het verzame-
len van vondsten. De sleuf is in dunne lagen uitgegraven en de vondsten zijn in lagen van 30 
cm. verzameld. Gezien het specifieke karakter van het onderzoek zijn alleen dateerbare vond-
sten verzameld. 
Zwaar bewolkt maar droog weer ca. 12 graden. 
De sleuf was 5,00 m. lang, 1,50 m. breed en is tot 100 cm. diepte uitgegraven. Terrein: Lokatie 
2, braakliggend perceel (voorheen bebouwd en voornamelijk tuin). Sleuf met dranghekken afge-
zet. 
 
Woensdag 8 april 1998. 
Aanwezig namens de AWN: Bob Smit (aspirant). 
10.00 uur Begonnen met het dichtgooien van proefsleuf 2. Daarna de Gemeente Duiven ge-

informeerd doe, dezelfde dag, de dranghekken heeft opgehaald. 
16.00 uur Einde werkzaamheden. 
Zwaar bewolkt maar droog weer ca. 11 graden. 
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Zaterdag 11 april 1998. 
Aanwezig namens de AWN: 
 Govert Boomsma 
 René Brachten 
 Jan Coenraadts 
 Diederik Mittendorp 
Veldwerkleider: Rinus Houkes 
Aanwezig namens de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo: 
 Wim van Heugten sr. 
 Wim van Heugten jr. 
 Tijdelijk aanwezig Th. Jonkers. 
  9.30 uur Verzameld bij de werkplaats en vanaf daar naar Duiven gereden. 
10.00 uur Begonnen met het verder uitgraven van proefsleuf 1 en gestart met een tweede 

proefsleuf (proefsleuf 3) op dezelfde lokatie. 
16.00 uur Einde werkzaamheden. 
 
De werkzaamheden deze dag bestonden uit het verder ontgraven van sleuf 1 tot 1,00 m. diep-
te, sleuf 3 tot 0,60 m. diepte. De sleuven zijn in dunne lagen uitgegraven en de vondsten zijn in 
lagen van 30 cm. verzameld. Gezien het specifieke karakter van het onderzoek zijn alleen da-
teerbare vondsten verzameld. 
Bezoek gehad van een verslaggeefster van het regionale weekblad “Liemers Vizier”. 
Half bewolkt maat droog weer ca. 13 graden. 
De sleuven waren 5,00 m. lang, 1,50 m. breed. Sleuf 1 is uitgegraven tot 100 cm. diepte en 
sleuf 3 tot 60 cm. diepte. Terrein: braakliggend terrein (voormalige tuin) met hek afgeschermd. 
Na afloop van de werkzaamheden zijn de sleuven niet dichtgegooid. 
 
Zaterdag 18 april 1998. 
Aanwezig namens de AWN: 
 René Brachten 
 Bob Smit (aspirant) 
Veldwerkleider: Rinus Houkes 
Aanwezig namens de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo: 
 Wim van Heugten sr. 
 Bart van Heugten 
 Peter Mekkink 
 Tijdelijk aanwezig Th. Jonkers. 
  9.30 uur Verzameld bij de werkplaats en vanaf daar naar Duiven gereden. 
10.00 uur Begonnen met het verder uitgraven van proefsleuf 1 en 3. 
16.30 uur Einde werkzaamheden. 
 
De werkzaamheden deze dag bestonden uit het verder ontgraven van sleuf 1 tot 1,30 m. diep-
te, sleuf 3 tot 1,20 m. diepte. De sleuven zijn in dunne lagen uitgegraven en de vondsten zijn in 
lagen van 30 cm. verzameld. Gezien het specifieke karakter van het onderzoek zijn alleen da-
teerbare vondsten verzameld. 
Bewolkt maar droog weer ca. 13 graden. 
De sleuven waren 5,00 m. lang, 1,50 m. breed. Sleuf 1 is uitgegraven tot 130 cm. diepte en 
sleuf 3 tot 120 cm. diepte. Terrein: braakliggend terrein (voormalige tuin) met hek afgeschermd. 
Na afloop van de werkzaamheden zijn de sleuven niet dichtgegooid. 
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Zaterdag 24 april 1998. 
Aanwezig namens de AWN: 
 Goovert Boomsma 
 René Brachten 
 Madu Bruins 
 Peter Jonkman 
 Piet Verwey 
Veldwerkleider: Rinus Houkes 
Aanwezig namens de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo: 
 Wim van Heugten 
 Tijdelijk aanwezig Th. Jonkers. 
  9.30 uur Verzameld bij de werkplaats en vanaf daar naar Duiven gereden. 
10.00 uur Begonnen met het verder uitgraven van proefsleuf 1 en 3 en gestart met een vierde 

proefsleuf op lokatie 2. 
15.30 uur Einde werkzaamheden. 
 
De werkzaamheden deze dag bestonden uit het verder ontgraven van sleuf 1 tot 1,70 m. diep-
te, sleuf 3 tot 1,50 m. diepte. Daarnaast is gestart met een vierde sleuf op lokatie 2 maar tij-
dens het ontgraven bleek ter plaatse een dikke laag puin aanwezig te zijn. Waarschijnlijk was 
hier een met puin gevuld gat aanwezig en daarom zijn we met deze sleuf gestopt en is het gat 
weer gedicht. De sleuven 1 en 3 zijn in dunne lagen uitgegraven en de vondsten zijn in lagen 
van 30 cm. verzameld. Gezien het specifieke karakter van het onderzoek zijn alleen dateerbare 
vondsten verzameld. 
Bezoek gehad van een verslaggever van het plaatselijk weekblad “Duivenpost”. 
Regenachtig weer ca. 15 graden. 
De sleuven waren 5,00 m. lang, 1,50 m. breed. Sleuf 1 is uitgegraven tot 170 cm. diepte en 
sleuf 3 tot 150 cm. diepte. Terrein: Lokatie 1, braakliggend terrein (voormalige tuin) met hek af-
geschermd. Lokatie 2, braakliggend perceel (voorheen bebouwd en voornamelijk tuin). Na af-
loop van de werkzaamheden zijn de sleuven op lokatie 1 niet dichtgegooid. 
 
Dinsdag 28 april 1998. 
Door Rinus Houkes telefonisch contact opgenomen met dhr. van der Meijden van Kuiper Bouw 
inzake de start van de bouw, het dichten van de proefsleuven en het einde van de werkzaam-
heden. Dhr. van der Meijden deelde mee dat de werkzaamheden pas in juni zullen starten. 
 
Zaterdag 2 mei 1998. 
Aanwezig namens de AWN: 
 René Brachten 
 Madu Bruins 
 Peter Jonkman 
 Diederik Mittendorp 
 Piet Verwey 
 Tijdelijk aanwezig Desiree en Gijs de Groot (AWN lid Alphen a/d Rijn) 
Veldwerkleider: Rinus Houkes 
Tijdelijk aanwezig namens de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo: 
 Th. Jonkers. 
  9.30 uur Verzameld bij de werkplaats en vanaf daar naar Duiven gereden. 
10.00 uur Begonnen met het uitzetten en uitgraven van proefsleuf 4 op een nieuwe plek op 

lokatie 2. 
16.30 uur Einde werkzaamheden. 
 
De werkzaamheden deze dag bestonden uit het verder ontgraven van sleuf 1 tot 2,00 m. diep-
te, het schaven van de zuid-oost wand en het intekenen van het profiel. Er is gestart met een 
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niewue sleuf 4 op lokatie 2 en deze sleuf is tot 0,60 m. diepte uitgegraven. De sleuven zijn in 
dunne lagen uitgegraven en de vondsten zijn in lagen van 30 cm. verzameld. Gezien het speci-
fieke karakter van het onderzoek zijn alleen dateerbare vondsten verzameld. Sleuf 1 en 3 zijn 
s’middags (gedeeltelijk) dichtgegooid. 
Droog en zonnig weer ca. 15 graden. 
De sleuven waren 5,00 m. lang, 1,50 m. breed. Sleuf 1 is uitgegraven tot 200 cm. diepte 
(grondwaterniveau) en sleuf 4 is uitgegraven tot 60 cm.  Terrein: Lokatie 1, braakliggend terrein 
(voormalige tuin) met hek afgeschermd. Lokatie 2, braakliggend perceel (voorheen bebouwd en 
voornamelijk tuin).  
Na afloop van de werkzaamheden is de sleuf op lokatie 2 niet dichtgegooid maar met drang-
hekken afgezet. Deze hekken zijn in de loop van de dag door de gemeente afgeleverd.  
 
Zaterdag 9 mei 1998. 
Aanwezig namens de AWN: 
 Goovert Boomsma 
 René Brachten 
 Jan Coenraadts 
 Madu Bruins 
 Peter Jonkman 
Veldwerkleider: Rinus Houkes 
Tijdelijk aanwezig namens de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo: 
 Th. Jonkers. 
  9.30 uur Verzameld bij de werkplaats en vanaf daar naar Duiven gereden. 
10.00 uur Begonnen met het verder uitgraven van proefsleuf 4 en een kleine aanvullende op-

graving naast sleuf 3. 
16.00 uur Einde werkzaamheden. 
 
De werkzaamheden deze dag bestonden uit het verder ontgraven van sleuf 4 tot 1,50 m. diep-
te, het schaven van de wanden en het beschrijven van de profielen. De sleuf is in dunne lagen 
uitgegraven en de vondsten zijn in lagen van 30 cm. verzameld. Gezien het specifieke karakter 
van het onderzoek zijn alleen dateerbare vondsten verzameld. Naast sleuf 3 is een aanvullend 
onderzoek gedaan om te kijken of de ontbrekende scherven van vondstnummer 13 gevonden 
konden worden. Deze sleuf was 1,50 m. breed, 1,50 m. land en 1,00 m. diep. 
Droog en zonnig weer ca. 25 graden. 
Sleuf 4 was 5,00 m. lang, 1,50 m. breed en ca. 1,50 m. diep. Terrein: Lokatie 1, braakliggend 
terrein (voormalige tuin) met hek afgeschermd. Lokatie 2, braakliggend perceel  (voorheen be-
bouwd en voornamelijk tuin).  
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BESCHRIJVING VAN DE STRATIGRAFIE – PROJEKT DuCe. 
 
Sleuf 1: Deze lijst behoort bij tekening 2. 
 
LAAG DIEPTE 

IN CM. 

KLEUR 

KODE 

KLEUR 

OMSCH. 

BESCHRIJVING 

A 0-40 2.5Y 2.5/1 zwart Harde laag van leem vermengd met zand en 
puin. 

B 40-95 10YR 2.5/1 zwart Esdeklaag bestaande uit lemig fijn grindarm 
zand met scherven en houtskoolspikkels. 

C 75-135 10YR 2/1 zwart Putvulling van grondspoor 1, bestaande uit 
vettig lemig fijn grindarm zand met botten, 
scherven en houtskoolspikkels. 

D 95-130 10YR 3/1 erg donker 
grijs 

Esdeklaag bestaande uit fijn grindarm zand 
met scherven en houtskoolspikkels. 

E 95-130 10YR 3/1 erg donker 
grijs 

Esdeklaag bestaande uit fijn grindarm zand 
met scherven en houtskoolspikkels. 

F 125-130 10YR 3/2 erg donker 
grijs-bruin 

Esdeklaag bestaande uit fijn grindarm zand 
met scherven en houtskoolspikkels. 

G 130-150 verlopend 
van 10YR 
3/1 tot 5/8 

verlopend van 
erg donker 
grijs tot geel-
bruin 

Overgangszone direct onder het esdek met 
wortel-, worm- en mollengaten bestaande uit 
fijn grindarm rivierduinzand. Korrelgrootte 
500 mu. 

H 130-190 10YR 3/1.5 erg donker 
grijs-bruin 

Putvulling van grondspoor 1, bestaande uit 
vettig lemig grindarm zand met botten, 
scherven en houtskoolspikkels. Tevens veel 
fosfaat concreties. 

I 145-155 10YR 3/1.5 erg donker 
grijs-bruin 

Grondspoor wat waarschijnlijk een deel van 
een mollengang is. 

J 130-170 verlopend 
van 10YR 
3/1 tot 5/8 

verlopend van 
erg donker 
grijs tot geel-
bruin 

Overgangszone direct onder het esdek met 
wortel-, worm- en mollengaten bestaande uit 
fijn grindarm rivierduinzand. Korrelgrootte 
500 mu. 

K 160-200 10YR 2.5/1 zwart Putvulling van grondspoor 2, bestaande uit 
vettig lemig grindarm zand met botten, 
scherven en houtskoolspikkels. Tevens veel 
fosfaat concreties. 

L >150 10YR 5/8 geel-bruin Ongeroerde bodem bestaande uit fijn grin-
darm rivierduinzand. Korrelgrootte 500 mu. 
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Beschrijving van de stratigrafie van Sleuf 2. 
 
LAAG DIEPTE 

IN CM. 

KLEUR 

KODE 

KLEUR 

OMSCH. 

BESCHRIJVING 

A 0-15 10YR 2.5/1 zwart Maaiveld bestaande uit lemig zand, humus 
en puin. 

B 15-30 10YR 2/1 zwart Humeus grindhoudend zand met scherven. 
C 30-50 10YR 3/2 erg donker 

grijs-bruin 
Fijn grindhoudend zand met scherven. 

D 50-80 verlopend 
van 10YR 
3/2 tot 4/6 

verlopend van 
erg donker 
grijs-bruin tot 
donker geel-
bruin  

Overgangszone met wortel-, worm- en mol-
lengaten bestaande uit fijn grindarm rivier-
duinzand met scherven. Korrelgrootte 300 
mu. 

E >80 10YR 5/8 geel-bruin Ongeroerde grond bestaande uit fijn grin-
darm rivierduinzand. Korrelgrootte 300 mu. 

F 80-100 10YR 2.5/1 zwart Putvulling van grondspoor 1 in de zuid-
oostelijke hoek van de sleuf. Halfronde aan-
leg zichtbaar van een komvormige ingraving 
met een diameter van 55 cm. 

G >80  
 

 
 

Putvulling van een recente verstoring in de 
noord-westelijke hoek van de sleuf. Be-
staande uit bouwpuin, geglazuurde tegels en 
fabrieksaardewerk. 

 
 
Beschrijving van de stratigrafie van Sleuf 3. 
 
LAAG DIEPTE 

IN CM. 

KLEUR 

KODE 

KLEUR 

OMSCH. 

BESCHRIJVING 

A 0-33 2.5Y 2.5/1 zwart Harde laag van zware leem vermengd met 
zand en puin. 

B 33-56 10YR 2.5/1 zwart Esdeklaag bestaande uit lemig grindarm 
zand met scherven en houtskoolspikkels. 

C 56-80 10YR 2/1 zwart Esdeklaag bestaande uit lemig grindarm 
zand met scherven en houtskoolspikkels. 

D 80-128 10YR 2.5/1 zwart Esdeklaag bestaande uit fijn grindarm zand 
met scherven en houtskoolspikkels. 

E 128-147 verlopend 
van 10YR 
2/1 tot 5/8 

verlopend van 
zwart tot geel-
bruin  

Overgangszone direct onder het esdek met 
wortel-, worm- en mollengaten bestaande uit 
fijn grindarm rivierduinzand. Korrelgrootte 
420 mu. 

F >147 10YR 5/8  geel-bruin Ongeroerde bodem bestaande uit fijn grin-
darm rivierduinzand. Korrelgrootte 420 mu. 
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Beschrijving van de stratigrafie van Sleuf 4. 
 
 
LAAG DIEPTE 

IN CM. 

KLEUR 

KODE 

KLEUR 

OMSCH. 

BESCHRIJVING 

A 0-15 10YR 2.5/1 zwart Maaiveld bestaande uit lemig zand, humus 
en puin. 

B 15-30 10YR 2/1 zwart Humeus grindhoudend zand met scherven. 
C 30-40 10YR 3/2 erg donker 

grijs-bruin 
Fijn grindhoudend zand met scherven. 

D 40-50 verlopend 
van 10YR 
3/2 tot 4/6 

verlopend van 
erg donker 
grijs-bruin tot 
geel-bruin 

Overgangszone met wortel-, worm- en mol-
lengaten bestaande uit fijn grindarm rivier-
duinzand met scherven. Korrelgrootte 300 
mu. 

E 50-70 10YR 4/6 geel-bruin Fijn grindarm rivierduinzand met scherven. 
Korrelgrootte 300 mu. 

F >70 10YR 5/8 geel-bruin Ongeroerde grond bestaande uit fijn grin-
darm rivierduinzand. Korrelgrootte 300 mu. 

G 70-
varierend 

van 90-110 

verlopend 
van 10YR 
3/2 tot 2/1 

verlopend van 
erg donker 
grijs-bruin tot 
zwart 

Putvulling van grondspoor 1 in de noord-
westelijke hoek van de sleuf. Rechthoekige 
aanleg van 80x100 cm. Deze laag dekt 
grondspoor 1a en 1b af. Bestaande uit vet 
lemig zand met scherven. 

H 90-113 10YR 2/1 zwart Putvulling van grondspoor 1a, zichtbaar in 
het platte vlak. Komvormige ingraving met 
een diameter van 66 cm. aan de bovenzijde. 
Bestaande uit vet lemig zand met scherven. 

I 90-113 10YR 2/1 zwart Putvulling van grondspoor 1b. Ingraving met 
rechthoekige insteek die in het platte vlak 
door sleuf 1a doorsneden is. Bestaande uit 
lemig zand met scherven en op de bodem 
en tegen de wanden een pakket dunne leem- 
en zandlaagjes van ca. 9 cm. dik. 

J 70-150 gevlekt 
middenkl. 
10YR 3/1 

gevlekt geel 
en zwart zand 

Putvulling van grondspoor 2. Ingraving in de 
noord-oostelijke hoek van de sleuf met een 
rechthoekige aanleg van 50x80 cm. Parabo-
lische insteek met een breedte van 94 cm. 
aan de bovenzijde. Bestaande uit gevlekt 
geel-zwart zand met schervem, brokken 
leem en houtskool. 
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VONDSTLIJST PROJEKT DuCe. 
 
NR SLEUF DIEPTE 

IN CM. 

AANT. GEW. 

GRAM 

OMSCHRIJVING EEUW 

 boring 
7 

 1 
1 
1 

6 
7 
5 

fragm. grijs aardewerk 
botje/rib mogelijk schaap 
knobbelkies, varken 

13-15 

 boring 
11 

 2 
1 

23 
10 

wandfragment Romeins ruwwandig 
wandfragment Romeins ruwwandig 
oppervl. verbrand 

0-4 
0-4 

 boring 
12 

 1 
1 

12 
9 

wandfragment rood aardewerk 
wandfragment Romeins ruwwandig 

16 
0-4 

 boring 
16 

 1 
1 
1 
1 

101 
3 
6 
5 

wandfragment Romeins import dolium 
wandfragment Romeins import gedraaid 
randfragment grijs aardewerk 
wandfragment onbekend 

0-4 
0-4 
13-15 

 boring 
17 

 1 
1 
5 

10 
4 
52 

fragm. roodbruin geglazuurd 
fragm. rood met slibversiering 
bouwpuin 

18b 
17b-19 

1 II 0-30 1 
2 
1 
1 
1 

1 
23 
16 
34 
137 

fragm. pijpenkop 
fragm. rood met slibversiering 
fragm. steengoed, bruin geglazuurd 
fragm. kogelpot grijs met fijne magering 
fragm. kogelpot bruin met grove magering 

19 
17-19 
17 
12 
10-11 

2 I 0-30 3 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 

54 
1 

0,5 
1 
8 
9 
7 
6 
20 
40 
7 
3 

fragm. fabrieksaardewerk wit 
fragm. pijpenkop 
fragm. pijpensteel 3 mm. 
fragm. porcelein 
fragm. steengoed geglazuurd 
fragm. rood geglazuurd (glazuur weg) 
fragm. pijpensteel 6 mm. 
fragm. steengoed Westerwald 
fragm. steengoed gladwandig 
fragm. Paffrath 
fragm. kogelpotachtig met grove magering 
ondetermineerbaar 

19 
19 
19 
19 
19 
17-19 
17 
16 
15 
12 
11 

3 I 30-70 3 
4 
6 
20 
1 
11 
8 
19 
3 
2 
3 
4 
4 
1 
1 
1 

13 
4 
15 
172 
3 
69 
36 
75 
47 
7 
9 
23 
50 
42 
7 
2 

fragm. fabrieksaardewerk wit 
fragm. pijpensteel 4 mm. 
fragm. pijpenkop 
fragm. rood gelazuurd 
fragm. steengoed geglazuurd 
fragm. blauw-grijs aardewerk 
fragm. steengoed ruwwandig 
fragm. kogelpot 
fragm. kogelpot rand 
fragm. Paffrath 
fragm. Pingsdorf 
fragm. Mayenachtig 
fragm. import Romeins ruwwandig 
vloeislak 
loden musket kogel 
fragm. griffel 

19 
19 
19 
17-19 
17 
13 
12-13 
12 
12 
12 
11 
9 
3-4 
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1 3 ondetermineerbaar 
NR SLEUF DIEPTE 

IN CM. 

AANT. GEW. 

GRAM 

OMSCHRIJVING EEUW 

4 I 70 15 550 bijéénpassende fragmenten van een volledi-
gebodem met standring van blauw-grijs aar-
dewerk. Als complete groep gevonden 

13 

5 II 30-80 1 
1 
6 
1 
 
1 
 
1 
1 
4 
1 

0,5 
25 
76 
20 
 

18 
 

11 
17 
19 
10 

fragm. pijpensteel 5 mm. 
fragm. steengoed ruwwandig 
fragm. Eitöpfachtig grijs met grove magering 
fragm. manchetrand Laat Romeins/Vroeg 
Merovingisch (Trier) 
fragm. import Romeins gladwandig met 
streep versiering 
fragm. inheems Romeins Uslarien gladw. 
fragm. inheems Romeins Uslarien gepolijst 
ondetermineerbaar 
kaakfragment met zwijnentand 

18 
12-13 
7-9 
5 
 
3-4 
 
3-4 
3-4 

6 I 80 1 65 Verbrande (?) zwarte (harde) sintels van on-
bekend materiaal, als bolvormige concentratie 
gevonden 

 

7 I 70-80 3 
17 
9 
1 
10 
5 
39 
1 
7 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
1 
2 

3 
100 
58 
2 
60 
17 
190 
14 
35 
13 
28 
29 
12 
18 
4 
3 
 
9 
 
 
5 
71 
7 

fragm. fabrieksaardewerk wit 
fragm. rood geglazuurd met slibversiering 
fragm. steengoed Westerwald 
Messing-vernikkelde knoop 
fragm. blauw-grijs aardewerk 
fragm. steengoed ruwwandig 
fragm. kogelpot 
spinsteen 
fragm. Pingsdorf 
fragm. Badorf 
fragm. Mayenachtig 
fragm. Eitöpfachtig grijs met grove magering 
fragm. import Merovingisch ? 
fragm. import Romeins gladwandig 
fragm. inheems Romeins Uslarien 
fragm. Midden Bronstijd A met V-
vormigeversiering 
Laat paleolitisch combinatiewerktuig randste-
ker met afknotting (determinatie Jos Deeben 
ROB) 
Rode vuursteen zonder cortex (afslag ?) 
vloeislak 
ondetermineerbaar 

19 
17-19 
16 
16 
13 
12-13 
12 
12 
11 
9 
9 
8 
7 
3-4 
3-4 
-17 
 
-90 

8 III 0-30 22 
1 
4 
1 
20 
1 
10 
2 
18 
1 

162 
105 
7 
4 

200 
1 

119 
9 

182 
1 

fragm. fabrieksaardewerk en porcelein 
deksel roodbakkend met bruin glazuur 
fragm. pijpensteel 5-6 mm. 
fragm. pijpenkop 
fragm. rood geglazuurd met slibversiering 
fragm. steengoed Westerwald 
fragm. steengoed gladwandig 
fragm. blauw-grijs aardewerk 
fragm. kogelpot 
fragm. Pingsdorf 

19-20 
19-20 
19 
19 
17-19 
16 
15 
13 
12 
11 
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1 
1 

1 
0,5 

fragm. Badorf 
vuursteen afslag 

9 

NR SLEUF DIEPTE 

IN CM. 

AANT. GEW. 

GRAM 

OMSCHRIJVING EEUW 

9 I 80-100 3 
1 
1 
 

28 
1 
2 
3 
10 
1 
1 
2 

7 
10 
8 
 

242 
8 
6 
20 
110 
7 
46 
103 

fragm. rood geglazuurd met slibversiering 
fragm. steengoed Westerwald 
fragm. blauw-grijs aardewerk, mogelijk ver-
sierd met krassen 
fragm. kogelpot 
fragm. Paffrath rand 
fragm. laat Pingsdorf (grijs) 
fragm. Mayenachtig 
fragm. Eitöpfachtig grijs met grove magering 
fragm. import Romeins met radstempel vers. 
fragm. import Romeins ruwwandig rand 
fragm. basaltlava van maalsteen 

17-19 
16 
13 
 
12 
12 
11 
9 
8 
3-4 
3-4 

10 III 30-60 7 
2 
7 
2 
8 
1 
31 
8 
 
3 
1 
 
2 
3 
1 
1 
 
1 

10 
6 
55 
8 
43 
11 
268 
292 

 
59 
33 
 

58 
11 
18 
31 
 
1 

fragm. pijpensteel 5-6 mm. 
fragm. pijpenkop 
fragm. rood geglazuurd met slibversiering 
fragm. blauw-grijs aardewerk 
fragm. steengoed ruwwandig 
fragm. Paffrath rand 
fragm. kogelpot 
fragm. kogelpot behorende bij vondstnum-mer 
13 en ten noorden daarvan gevonden 
fragm. Pingsdorf (waarvan 1 voetje) 
fragm. fragm. kogelpot scherf van Pingsdorf-
achtig cremekleurig baksel 
fragm. Badorf (1 met radstempel versiering) 
fragm. Mayenachtig 
fragm. import Merovingisch ruwwandig 
fragm. import Merovingisch knikpot, gepolijst 
met radstempelversiering 
odetermineerbaar 

19 
19 
17-19 
13 
12-13 
12 
12 
12 
 
11 
11 
 
9 
9 
7 
6 

11 II 80-90 2 
6 
1 
2 
3 
1 

40 
20 
4 
7 
10 
0,5 

fragm. Eitöpfachtig grijs met grove magering 
fragm. import Romeins ruwwandig 
fragm. inheems Romeins met vingertop indr. 
fragm. inheems Romeins Uslarien 
ondetermineerbaar 
dunne lange nagel van katachtig roofdier 

8 
5 
4 
2-4 

12 II-gs. 1 80-100 1 
1 
2 
8 
1 
8 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 

5 
3 
10 
67 
39 
60 
7 
43 
5 

123 
15 
13 
4 

fragm. Badorf/Pingsdorf achtig 
fragm. Mayenachtig 
fragm. inheems Merovingisch 
fragm. Eitöpfachtig grijs met grove magering 
fragm. Eitöpfachtige voet 
fragm. inheems Romeins Uslarien 
Idem met nagelindrukken 
Idem met vingertoppenrij 
fragm. inheems Romeins Uslarien – rand 
fragm. inheems Romeins Uslarien – gepolijst 
Idem met lijnversiering 
Idem met gerstekorrel versiering 
fragm. MBT – A met V-vormige versiering 

9 
9 
6-8 
6-8 
6-8 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
-17 
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1 
3 

10 
25 

fragm. brons gietprop kokerbijl 
ondetermineerbaar 

-12 
 

 
NR SLEUF DIEPTE 

IN CM. 

AANT. GEW. 

GRAM 

OMSCHRIJVING EEUW 

13 III 90 15 1047 bijéénpassende fragmenten van een roodbak-
kende kogelpot, waarvan 1 fragment een (ar-
cheologisch complete) halve kogelpot vormt. 
Als complete groep gevonden in de zuidwand 
van de sleuf, waarbij de complete helft onder-
op lag en de scherven in noordelijke richting 
verploegd waren. De vondstomstandigheden 
suggereren dat deze kogelpot als hele pot in 
het esdek is begraven. 

12 

14 I 100-130 1 
1 
3 
1 
36 
3 
7 
17 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
2 
1 

0,5 
27 
16 
13 
270 
11 
28 
120 
108 
11 
51 
5 
15 
9 
5 
27 
 
4 

426 
5 

fragm. rood 1 zijdig geglazuurd 
fragm. blauw-grijs aardewerk 
fragm. steengoed ruwwandig 
fragm. Paffrath rand 
fragm. kogelpot 
fragm. Badorf met rolstempel versiering 
fragm. Mayenachtig 
fragm. vroege kogelpot met grove magering 
fragm. import Merovingisch met groef 
fragm. Merovingisch/kogelpotachtig 
fragm. vroeg Merovingisch 
fragm. inheems Romeins 
fragm. inheem Romeins Uslarien besmeten 
fragm. inheems Romeins Uslarien 
fragm. MBT – A met V-vormige versiering 
fragm. potbeker versierd met klokbeker mo-
tieven type 2If 
vuursteen afslag 
fragm. basaltlava van maalsteen 
klauwnagel van roofvogel 5,2 cm. 

13 
13 
12-13 
12 
12 
9 
9 
8 
7 
7 
6 
3-4 
3-4 
3-4 
-17 
 
-22 

15 III 60-90 2 
8 
4 
32 
3 
 
2 
4 
3 
4 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

2 
29 
7 

279 
29 
 

18 
27 
43 
67 
20 
75 
39 
31 
24 
4 
11 
10 
85 

fragm. pijpensteel 6 mm. 
fragm. rood geglazuurd 
fragm. blauw-grijs aardewerk 
fragm. kogelpot 
fragm. kogelpot behorende bij vondstnummer 
13 en ten noorden daarvan gevonden 
fragm. Paffrath 
fragm. Pingsdorf grijs 
fragm. Pingsdorf (waarvan 1 tuitje) 
fragm. Pindsdorf/Badorf 
fragm. Mayenachtig 
fragm. inheems Merovingisch besmeten 
fragm. import Merovingisch (bodem) 
fragm. import Merovingisch (rand) 
fragm. import Merovingisch 
fragm. import Merovingisch (Trier) 
fragm. import Romeins gladwandig 
fragm. inheems Romeins gepolijst/versierd 
fragm. IJzertijd 

19 
17-19 
13 
12 
12 
 
12 
12 
11 
10 
9 
6 
7 
7 
7 
5 
3-4 
3-4 
-7 -0 
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1 
1 
2 

3 
37 
176 

koperen of bronzen riemtong beslag 
fragm. vermoedelijk van weefgewicht 
fragm. basaltlava van maalsteen 

 
NR SLEUF DIEPTE 

IN CM. 

AANT. GEW. 

GRAM 

OMSCHRIJVING EEUW 

16 III 90-120 1 
2 
23 
2 
8 
4 
7 
1 
1 
24 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 

0,5 
16 
186 
6 
31 
45 
133 
1 
11 
190 
12 
306 
11 
5 
7 
9 
12 
12 

fragm. pijpensteel 3mm.  
fragm. steengoed gladwandig  
fragm. kogelpot 
fragm. Paffrath  
fragm. Laat Mayen/Badorf  
fragm. Eitöpfachtig grijs met grove magering  
fragm. import Merovingisch  
fragm. import Romeins, terra-nigra achtig  
fragm. import Romeins, wrijfschaal  
fragm. inheems Romeins Uslarien  
fragm. inheems Romeins Uslarien versierd 
vloeislak  
fragm. basaltlava van maalsteen  
fragm. brons  
fragm. lood  
ijzeren nagel  
fragm. vuursteen  
fragm. bewerkt bot 

19 
15 
12 
12 
9 
8 
6-7 
0-4 
0-4 
4-5 
4-5 

17 I 130-150 1 
13 
3 
4 
1 
2 
8 
 
1 
1 
12 
2 
1 

19 
69 
14 
8 
40 
28 
112 

 
28 
140 
43 
4 
16 

fragm. blauw-grijs aardewerk voetje  
fragm. kogelpot  
fragm. Pingsdorf/Badorf  
fragm. Mayenachtig  
fragm. inheems Merovingisch  
fragm. MBT - A met V-vormige versiering 
fragm. potbeker versierd met klokbekermo-
tieven type 21f  
ondetermineerbaar  
fragm. rond uiteinde van een weefgewicht 
vuursteen afslagen  
verbrand vuursteen  
fragmenten mislukt halffabrikaat schrabber 
waarvan tijdens de bewerking een stuk afge-
broken is 

13 
12 
10 
9 
-17 
 
-22 

18 III 120-150 8 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

22 
0,5 
5 
10 
1 
4 
4 
40 

fragm. kogelpot  
fragm. Pingsdorf  
fragm. Pingsdorf/Badorf  
fragm. Vroege lJzertijd  
ondetermineerbaar  
fragm. vuursteen afslag  
zwijnentand  
botfragment met grote ingegroeide nagel van 
8cm. lang, gebogen (r=5 cm.) en 1 cm. dik. 
Vermoedelijk van een beer. 

12 
11 
10 
-6 

19 I-gs. 1 150-200 1 
9 
7 
1 

1 
65 
41 
33 

fragm. blauw-grijs aardewerk  
fragm. kogelpot  
fragm. Pingsdorf/Badorf  
fragm. import Merovingisch bodem  

13 
12 
10 
7 



  Bijlage 29 

   

1 
1 
1 
1 
1 

15 
30 
4 
49 
108 

Iderm randfragment met dekselgeul  
fragm. import Romeins (Holwerda)rand 
fragm. import Romeins gevernist  
fragm. fels rechteckbeile  
fragm. paardenkaak. Gefossileerd/versteend 

6 
3-4 
3-4 

NR SLEUF DIEPTE 

IN CM. 

AANT. GEW. 

GRAM 

OMSCHRIJVING EEUW 

20 1-gs. 2 150-200   geen vondsten in dit grondspoor  
21 IV 30-45 3 

2 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
2 
2 
1 

3 
4 
39 
4 
12 
6 
54 
6 
21 
19 
44 

fragm. pijpensteel 3 mm.  
fragm. pijpensteel 6 mm.  
fragm. geglazuurd aardewerk  
fragm. steengoed geglazuurd Westerwald  
fragm. steengoed gladwandig  
fragm. steengoed ruwwandig  
fragm. kogelpot  
fragm. inheems versierd Merovingisch  
fragm. import Romeins ruwwandig  
ondetermineerbaar  
natuursteen met gepolijste zijde 

19 
16 
16-19 
16 
15 
12-13 
12 
6 
4 

22 IV-gs.2 45-60 8 
1 
1 
2 
1 
1 

73 
1 
4 
20 
12 
0,2 

fragm. recent bouwpuin  
fragm. pijpensteel 3 mm.  
fragm. pijpensteen 7 mm.  
fragm. kogelpot  
fragm. Pingsdorf rand  
fragm. bot 

20 
19 
16 
12 
11 

23 IV 45-60 1 
14 
1 
1 
 
3 
1 
1 
1 

4 
92 
3 
9 
 

10 
30 
3 
10 

fragm. blauw-grijs aardewerk  
fragm. kogelpot  
fragm. laat Pingsdorf  
fragm. inheems Merovingisch met ingegra-
veerde dubbele lijnversiering in golfpatroon  
fragm. inheems  
fragm. ondetermineerbaar  
koperen riemtongbeslag  
fragm. huttenleem 

13 
12 
12 
7 
 
5-6 

24 IV-gs.1 45-60 1 
13 
1 
1 
1 
5 

6 
47 
0,5 
5 
18 
26 

fragm. blauw-grijs aardewerk  
fragm. kogelpot  
fragm. grijs Pingsdorf versierd idem onver-
sierd  
fragm. Badorf rand  
fragm. inheems 

13 
12 
11-12 
11-12 
9 
6-7 

25 IV-gs.1 60-85 16 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

77 
5 
30 
38 
0,5 
14 
0,5 
18 
4 
47 
182 
114 

fragm. kogelpot  
fragm. Pingsdorf  
fragm. Badorf oor  
fragm. import Merovingisch  
fragm. inheems Romeins Uslarien  
fragm. rood aardewerk  
ondetermineerbaar  
fragm. bot tanden/kiezen dierlijk  
klauwnagel van roofvogel 5,4 cm  
fragm. huttenleern  
fragm. basaltlava van maalsteen  
ijzerconcretie 

12 
11 
9 
7 
3-4 

26 IV-  85-90 5 10 fragm. kogelpot  12 
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gs. 1a 1 
1 

1 
9 

fragm. Mayenachtig  
fragm. ondetermineerbaar 

9 

 
 
 
 
NR SLEUF DIEPTE 

IN CM. 

AANT. GEW. 

GRAM 

OMSCHRIJVING EEUW 

27 IV- 
gs.2a 

60-90 4 
1 
1 
1 
 
1 

68 
23 
43 
110 

 
71 

fragm. kogelpot  
fragm. voetje laat Merovingisch/Badorf  
ondetermineerbaar  
fragm. bot met een opvallend gladde zijde 
(glis ?)  
fragm. huttenleem 

12 
8 

28 IV- 
gs.2b 

60-90 9 
1 
1 
1 

74 
3 
4 
4 

fragm. kogelpot  
fragm. laat Pingsdorf  
fragm. Pingsdorf  
fragm. vroege kogelpot 

12 
11-12 
11 
9 

29 IV- 
gs.1b 

85-110 21 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

169 
5 
5 
10 
30 
132 
5 
22 

fragm. kogelpot  
fragm. Badorf  
fragm. import Romeins rand  
ondetermineerbaar  
fragm. kaak + kiezen dierlijk  
fragm. bot rund  
fragm. bot  
fragm. verbrand leem 

12 
9 
0-4 

30 suppl. 
III 

0-90 4 
1 
1 
2 
1 
38 
5 
1 
3 
2 
8 
3 

21 
6 
15 
9 
4 

257 
22 
3 
13 
22 
91 
68 

fragm. industrieel wit  
fragm. pijpenkop met tekst en versiering  
fragm. steengoed gelazuurd  
fragm. steengoed gladwandig  
fragm. Siegburg  
fragm. kogelpot  
fragm. Paffrath  
fragm. rand Pingsdorf/Andenne/Paffrath  
fragm. Pingsdorf  
fragm. Badorf  
fragm. inheems Merovingisch  
fragm. import Laat Romeins 

19 
19 
16-17 
15 
15 
12 
12 
11 
11 
9 
5-6 
5 

31 IV- 
gs.2a 

90-115 9 
1 
1 
1 
1 
1 

40 
10 
14 
30 
27 
89 

fragm. kogelpot  
ondetermineerbaar  
huttenleem  
natuursteen  
ijzerconcretie  
vloeislak 

12 
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