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2 0 	 c ata l o g u s
 Jan van Renswoude/Diederick Habermehl/Johan van Kampen/Julie Van Kerckhove

2 0 .  	 i n l e i d i n g	

In deze catalogus worden de gereconstrueerde structuren en de belangrijkste sporen van de opgraving 
Tiel-Medel-Afronding beschreven en afgebeeld. Binnen dit hoofdstuk is een onderscheid gemaakt tussen 
de catalogi van de grafvelden en de catalogus van de overige sporen. In een eerste catalogusdeel worden 
de structuren beschreven die niet tot de grafvelden kunnen worden gerekend. Het gaat daarbij met name 
om nederzettingssporen (greppels, kuilen en de plattegronden van huizen, bijgebouwen en spiekers), maar 
ook om de verschillende lagen die in de geulen en op de oevers zijn gedefinieerd. Vervolgens komen de 
twee grafvelden, Hazenkamp en De Reth, afzonderlijk aan bod. Per grafveld zijn de graven en randstruc-
turen beschreven en afgebeeld, op volgorde van structuurnummer. 

De meeste structuren zijn reeds gedefinieerd gedurende het veldwerk. Het toekennen van structuur-
nummers is uitgevoerd op basis van een vast coderingssysteem (zie tabel 20.1). 

De opzet van de catalogus en de nadere beschrijving van de verschillende onderdelen komen in het 
onderstaande per categorie aan bod. Voor de catalogus van de overige sporen is gekozen voor eenzelfde 
opzet als in de publicatie van het onderzoek te Geldermalsen-Hondsgemet en Houten-Castellum.1460 
Voor de catalogi van de grafvelden is gebruik gemaakt van de structuur zoals gebruikt voor de rapportage 
van het grafveld Tiel-Passewaaij en de Zuidnederlandse Archeologische Rapporten.1461 

2 0 . 2 	 c ata l o g u s 	 o v e r i g e 	 s p o r e n	

In dit catalogusdeel worden de structuren beschreven die niet tot de grafvelden kunnen worden gerekend. 
Achtereenvolgens komen aan bod: de huizen, de bijgebouwen, de spiekers, de greppels, de kuilen, de 
diergraven en de lagen. Indien nodig is per structuurcategorie de opbouw van de catalogus toegelicht. 

2 0 . 2 .  	h u i z e n 	 ( f i g . 	 2 0 .  )

In de beschrijving van de huizen worden de volgende onderdelen behandeld:1462

Onderzoek
In dit onderdeel bespreken we de bijzonderheden van het onderzoek van de structuur, zoals de wijze 
waarop een structuur is ontrafeld, zaken die zijn fout gegaan bij het onderzoek -door onoplettendheid, 
weersomstandigheden, enzovoort- en punten waarop is afgeweken van de standaard onderzoeksmetho-
den. De huisplattegronden zijn geclassificeerd volgens de betrouwbaarheidsaanduiding van structuren, 
opgesteld door Fokkens en Jansen.1463 Deze vier klassen zijn:

Klasse A1: Een duidelijke plattegrond die in het veld als een geheel is onderzocht en gecontroleerd.
Klasse A2: Een plattegrond die in het veld als een geheel is onderzocht en gecontroleerd. Er ontbreken 
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Fig. 20.1. Tiel-Medel-Afronding. Schematische weergave van huizen ter illustratie van de in de catalogus gebruikte terminologie. 

A tweebeukige plattegrond met middenstijlen; B driebeukige plattegrond met binnenstijlen; C wandstijlen als deel van de draag-

constructie; D plattegrond met midden- en buitenstijlen; E telling van de traveeën bij west-oost en noord-zuid georiënteerde 

plattegronden; F elementen van het dak; G huis in doorsnede met de verschillende constructie-elementen.





1464  Definiëring overgenomen uit Hiddink 2005a, 287-288. 1465  Gerritsen 2003, 95-105.

echter elementen of de onderdelen waaruit 
de plattegrond is gereconstrueerd vertonen 
onderlinge verschillen.

Klasse B: Een plattegrond die op de 
tekentafel is herkend en voldoende regel-
maat vertoont in algehele vorm of in de aard 
van de elementen waaruit de plattegrond is 
gereconstrueerd om eenduidig in te kunnen 
delen bij een type van een plattegrond uit 
de klasse A.

Klasse C: Een plattegrond die op de 
tekentafel is herkend maar onvoldoende 
regelmaat vertoont in algehele vorm of in 
de aard van de elementen waaruit de plat-
tegrond is gereconstrueerd om eenduidig in 
te kunnen delen bij een type van een plat-
tegrond uit de klassen A en B.

Constructie
Hierbij worden de constructieve karakteristieken, zoals de afmetingen en het aantal en de plaats van de 
midden- of binnen- en buitenstijlen besproken.

Wanden 
Indien aanwezig worden de elementen van de wanden besproken.

Ingangen
Wanneer mogelijk wordt de plaats en de aard van de ingangen besproken.

Dakconstructie
Indien er aanwijzingen zijn met betrekking tot de dakconstructie, dan worden deze hier besproken.

Indeling
Hier worden aanwijzingen voor een binnenindeling besproken.

Reparaties en verbouwingen
Indien er aanwijzingen voor reparaties of verbouwingen zijn, dan worden deze hier besproken.

Verdwijnen van het gebouw1464 (fig.20.2)
In dit onderdeel worden de aanwijzingen beschreven die te maken hebben met het verdwijnen van het 
gebouw. De wijze waarop een gebouw is verlaten hangt samen met de levensloop ervan.1465 Er zijn ver-
schillende manieren waarop een gebouw aan zijn eind kan komen. Gebouwen zullen vaak door brand 
zijn verwoest, bijvoorbeeld ten gevolge van onweer of ongelukken met vuur. In dit geval is het mogelijk 
dat in de sporen van een plattegrond veel houtskool en verbrande (hutten)leem aanwezig is. De meer-
derheid van de gebouwen is echter op enig moment door de bewoners verlaten. Men kan het gebouw 
geheel of gedeeltelijk hebben ontmanteld om het hout van de constructie te recycleren en/of om plaats 
te maken voor nieuwe structuren. Het is echter ook goed mogelijk dat men gebouwen gedeeltelijk liet 

code structuur

1000 graf

2000 randstructuur

3000 grafstructuur

4000 grafheuvel

5000 aardewerkconcentratie

6000 greppel (percelering)

8000 huis

9000 bijgebouw

11000 laag/geul

13000 spieker/horreum

14000 greppel (erfafscheiding)

24000 roedeberg

25000 kuil

Tabel 20.1. Tiel-Medel-Afronding. Codering van de structuren.





1466  Heeren 2006; Vos 2002; Vos 2009; Schinkel 1998; Wes-

selingh 2000; Van Renswoude/Van Kerckhove 2009.

staan, bijvoorbeeld om te gebruiken als stal of schuur. Helaas is dit soort praktijken doorgaans moeilijk 
archeologisch te traceren, omdat ook gebouwen met een gewijzigde functie uiteindelijk kunnen zijn 
afgebroken.

Het probleem bij het bestuderen van de eindfasen van een huis, is dat verschillende processen soms 
in het geheel geen archeologische sporen nalaten en soms resulteren in identieke veranderingen aan de 
grondsporen. De aanwezigheid van een uitgraafkuil, bijvoorbeeld, wijst er op dat een stijl is vrijgemaakt 
en uit de grond is getrokken om het hout opnieuw te gebruiken (fig. 20.2, 4). Soms is uit een restant van 
een kern, of de plaats van het diepste deel van de uitgraafkuil, op te maken waar de stijl zich heeft bevon-
den. Het komt daarnaast regelmatig voor dat stijlen nauwelijks zijn vrijgegraven, maar grotendeels zijn 
uitgewrikt (fig. 20.2, 3). In dit geval kan het onderscheid tussen een kern en een uitgraafkuil moeilijk te 
maken zijn. Wanneer in een paalkuil een kern zichtbaar is, is het denkbaar dat men de stijl bij het buiten 
gebruik stellen van het gebouw heeft laten staan, zodat deze vervolgens langzaam is weggerot (fig. 20.2, 
1). Het is echter ook mogelijk dat men het hout wel degelijk heeft verwijderd, maar dan door de stijl bij 
het maaiveld af te kappen, zodat men deze niet hoefde uit te graven (fig. 20.2, 2). De afwezigheid van een 
kern, tenslotte, impliceert natuurlijk niet per definitie dat de stijl is verwijderd. Het is immers mogelijk 
dat het spoor zo ver is gehomogeniseerd dat geen kern meer kon worden waargenomen (fig. 20.2, 5).

Type/variant huis
Naast de beschrijving van de karakteristieken van de gebouwen, is in de literatuur gezocht naar paral-
lellen. De belangrijkste opgravingen voor vergelijkbare plattegronden zijn Tiel-Passewaaij, Wijk bij 
Duurstede-De Horden, Oss-Ussen en Geldermalsen-Hondsgemet.1466 

De typologische indeling van huisplattegronden volgt die van Oss-Ussen, aangevuld met die van 
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Fig. 20.2. Schematische weergave van enkele formatieprocessen bij paalkuilen.

0 paalkuil met stijl; 1 stijl rot geleidelijk weg; 2 stijl wordt afgekapt op maaiveld; 3 stijl wordt losgewrikt en uitgetrokken; 4 stijl 

wordt uitgegraven; 5 paalkuilen na sterke homogenisatie.





1467  Van Renswoude/Boreel 2014, 290. 

Wijk bij Duurstede-De Horden. De eerstgenoemde typologie wordt in het nederzettingsonderzoek in 
het rivierengebied en op de naastgelegen zandgronden het meest gehanteerd en is algemeen bruikbaar 
voor plattegronden uit de IJzertijd en de Romeinse tijd.1467

Vondsten
Van het materiaal dat is aangetroffen in de gebouwsporen worden de verschillende vondstgroepen 
beschreven, de relevante vondstnummers opgesomd en wordt het materiaal zo mogelijk gedateerd en zo 
nodig afgebeeld. 

Het aardewerk is daarbij beschreven in functie van de datering van de structuur en het inzicht in de 
formatieprocessen. Voor een definiëring van de verschillende aardewerkcategorieën wordt verwezen naar 
Van Kerckhove 2014. 

 
Datering
In dit onderdeel wordt de datering van een plattegrond gegeven. Deze datering is gebaseerd op een wel-
overwogen redenering, waarbij structuurtype, oriëntatie, het vondstmateriaal en de relatieve stratigrafie 
(over- en ondersnijdingen) een rol kunnen spelen. 

HUIS 8001 (fig. 20.3)
onderzoek

In werkput 116 is een sporencluster van paalkuilen aangesneden, waaruit een hoofdgebouw kan wor-
den gereconstrueerd. Hoewel de plattegrond direct herkend is in het veld is herkend, was het moeilijk 
om de exacte plattegrond te reconstrueren. De plattegrond werd namelijk oversneden door een jon-
gere reactivering van de restgeul van Echteld fase I, waardoor een aanzienlijk deel van de plattegrond 
was verstoord. Er is actief gezocht naar ontbrekende sporen door het vlak op te schaven. Na couperen 
op het eerste vlak is een tweede vlak aangelegd direct onder de verstoring van de reactivering. Op 
dit tweede vlak zijn nog enkele sporen aangetroffen. Ook in de naastgelegen werkput 135 zijn nog 
twee paalsporen aangetroffen van de plattegrond. Omdat de plattegrond niet in één keer kon worden 
blootgelegd is de betrouwbaarheidsaanduiding klasse A2.

constructie
Het gaat om een relatief kleine plattegrond van ca. 6.2 bij 5.5 m. Vanwege de verstoring zijn de exacte 
lengte en breedte niet meer te bepalen. De plattegrond lijkt echter niet breder te zijn geweest dan 
5.5 m. De plattegrond kan wel langer geweest zijn. Hoewel het door het ontbreken van palen niet 
meer precies te reconstrueren is, lijkt de plattegrond driebeukig van opzet te zijn. Het is echter niet 
uitgesloten dat het gebouw toch tweebeukig van opzet is. Binnen de plattegrond zijn nog relatief veel 
paalsporen aanwezig die direct verband hielden met de constructie. De paalsporen binnen de wanden 
zijn onregelmatig geplaatst.

wanden
De korte noordwand en de lange oostwand zijn bewaard gebleven. Van de andere twee wanden res-
teert niets meer. De wanden bestaan uit een enkele rij palen. In de noordwand zijn twee paaltjes direct 
buiten de wand aanwezig. De wandpalen variëren tussen de 10 en 20 cm in diepte.

ingangen
Geen aanwijzingen in verband met de fragmentarische conservering.

dak
Geen aanwijzingen in verband met de fragmentarische conservering.

indeling
Geen aanwijzingen.
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1468  Van Renswoude/Roessingh 2009, 499.

reparaties/verbouwingen
Geen aanwijzingen.

verdwijnen /einde
Geen aanwijzingen.

bijzonderheden
Geen

type/variant
De plattegrond lijkt het meest op een Late-IJzertijdgebouw dat is opgegraven in Geldermalsen-
Hondsgemet. Hier is een de plattegrond van een klein gebouw (huis 13) onderzocht dat als een vari-
ant op het type Haps (Oss-typologie een type 4a) is geclassificeerd.1468 Dit huis van 8.8 bij 5.5 m zou 
tweebeukig zijn maar met wanden zonder het karakteristiek zaagtandpatroon. Ook zou dit gebouw 
overeenkomsten hebben met het Oss type 5. Omdat dit huis echter afwijkingen vertoont van zowel 
het type Haps als het Oss-type 5 is wordt geopperd dat het mogelijk om een variant gaat die vooral 
in het rivierengebied voorkomt. Een tweede, eveneens klein huis uit Geldermalsen-Hondsgemet (huis 
8; 7 x 4.5 m ), vertoont eveneens overeenkomsten. Dit huis wordt ook gezien als een variant op het 
type Haps (Oss-typologie een type 4a). Dat in Tiel-Medel een vergelijkbaar klein huis is opgegraven, 
mogelijk twee- of driebeukig zonder wanden met zaagtandpatroon, geeft aan dat dit type huis moge-
lijk karakteristiek was voor het rivierengebied.

datering
Uit de paalsporen zijn slechts negen aardewerkscherven afkomstig met een gewicht van 52 g, vijf 
fragmenten bot (13 g) en een fragment natuursteen (1 g) afkomstig. Het gaat om handgevormd aar-
dewerk dat slechts algemeen in de Late IJzertijd kan worden gedateerd. Aan westzijde van het gebouw 
zijn een Nauheimfibula gevonden die tussen ca. 150 en 70 voor Chr. dateert en twee fragmenten La 
Tèneglas uit dezelfde periode. Deze vondsten kunnen hoogstwaarschijnlijk aan de bewoningsperiode 
van het gebouw gekoppeld worden. Het gebouw dateert op basis van vondsten in de Late IJzertijd, 
tussen ca 150 en 70 voor Chr.

HUIS 8002 (fig. 20.4)
onderzoek

In het uiterst zuidelijke deel van het plangebied zijn de restanten van een oost-west georiënteerde 
huisplattegrond aangetroffen. De sporen van de plattegrond waren slecht geconserveerd. Tevens was 
het zuidelijke deel van de plattegrond volledig verstoord door de aanleg van een subrecente sloot. 
Hierdoor was het moeilijk om de exacte plattegrond te reconstrueren. Toch is de plattegrond al in het 
veld herkend. Er is in het veld actief gezocht naar ontbrekende sporen door het vlak op te schaven. 
Helaas kon de plattegrond niet in één keer kon worden blootgelegd. In het veld werd gedacht dat 
het een kort gebouw betrof. Uit de ligging van huisgreppels en enkele paalkuilen blijkt echter dat 
het een langer gebouw moet zijn geweest. De westelijke kant was slecht geconserveerd en is daardoor 
niet goed onderzocht. De sporen uit het oostelijke deel waren beter bewaard gebleven. De diepte van 
de paalsporen namen af in westelijke richting en van de wand is aan de westzijde vrijwel niet meer 
bewaard. Verder speelden ook de slechte weersomstandigheden (vorst en sneeuw) een beperkende rol 
met betrekking tot de reconstructie van de plattegrond. Omdat de plattegrond niet in één keer kon 
worden blootgelegd en onderzocht is de betrouwbaarheidsaanduiding klasse A2.

constructie
De plattegrond heeft een lengte van ca. 24 m. De breedte kan niet meer gemeten worden omdat de 
gehele zuidelijke lange wand was verstoord. Wanneer echter de afstand gemeten wordt van de bin-





nenste wandstijl in de noordelijk lange wand tot aan de middenstijl en deze vermenigvuldig met twee, 
dan moet het gebouw een breedte hebben gehad van ca. 5 m. Wanneer gerekend wordt vanaf de 
buitenste wandstijl, dan heeft het gebouw een lengte gehad van 6.1 m. Het gebouw was deels twee 
en deels éénbeukig. Er zijn vier middenstijlen bewaard die op onregelmatige afstand van elkaar liggen. 
De afstand tussen middenstijlen bedraagt van oost naar west respectievelijk 3.55 m, 6.7 m en 13.75 m. 

wanden
Alleen de wandpalen van de lange noordwand zijn deels bewaard. Het gaat daarbij om dubbel 
geplaatste stijlen. Een wandgreppel is niet aangetroffen. Sommige wandpalen hebben nog een diepte 
van ca 15 cm. De meeste zijn echter ondieper. Eén wandstijl, S19.25, is met 38 cm aanmerkelijk 
dieper. Deze wandstijl bevindt zich op de overgang van het twee- naar het éénbeukige deel en zal 
gediend hebben om de daklast te dragen.

ingangen
Aan de noordoost kant is een ingang gelokaliseerd. Hier zijn twee palen direct naast de buitenste 
wandstijlen geplaatst. Dit was een ingangspartij. Deze ingangspartij is tevens herkenbaar aan de onder-
breking in de huisgreppel. Hoewel aan de zuidkant niets van de lange wand bewaard is gebleven, kan 
ook hier een ingang worden herkend aan de hand van een opening in de huisgreppels.

dak
Geen aanwijzingen in verband met de fragmentarische conservering.

indeling
Geen aanwijzingen.
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1469  Schinkel 1998, 194-195.
1470  Van Renswoude/Boreel 2014, 281-282.
1471  Bij huis 16 van Geldermalsen kon niet goed vastgesteld 

worden of het gebouw tweebeukig was, maar waar-

schijnlijk was dit wel het geval. 

reparaties/verbouwingen
Geen aanwijzingen.

verdwijnen /einde
Geen aanwijzingen.

bijzonderheden
Geen

type/variant
Het gebouw heeft kenmerken van het Oss type 5; tweebeukig met dubbele wandstijlen. Het éénbeu-
kige deel is echter afwijkend. Doordat de gebouwen van het Oss type 5 dateren tussen de Midden 
IJzertijd en de Romeinse tijd, valt de plattegrond van Medel onder de jongste gedateerde plattegron-
den.1469 In het rivierengebied zijn gebouwen van het Oss type 5 niet bekend uit de Midden en Late 
IJzertijd. Mogelijk deden deze gebouwen pas hun intrede tijdens de overgang van de Late IJzertijd 
naar de vroeg-Romeinse tijd en vertoonden zij toen al kenmerken van latere gebouwtypes. In de 
nederzettingen Tiel-Passewaaij en Geldermalsen-Hondsgemet vertonen meerdere van de gebouwen 
uit de overgangsperiode tussen de Late IJzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd overeenkomsten met 
het gebouw uit Tiel-Medel. Dit zijn de gebouwen huis 16 uit Geldermalsen en huis 23 uit Tiel-
Passewaaij.1470 Deze gebouwen zijn tweebeukig met onregelmatig geplaatste wandstijlen. Afwijkend is 
dat deze gebouwen geen dubbele wandstijlen hebben en volledig tweebeukig zijn.1471

datering
Uit het gebouw is een aanzienlijk hoeveel-
heid vondsten afkomstig, uiteengezet in tabel 
20.2. Het aardewerk hoort thuis in de vroeg-
ste fases van de Romeinse tijd, waarschijnlijk 
voor ca. 25 na Chr. Onder dit aardewerk 
bevinden zich een pot Ge4 met een opge-
trokken oor inclusief dellen, een pot met 
streepbandversiering en een pot van het type 
V3a met een duidelijke afzet en vingertopin-
drukken aan de buitenzijde van de rand. Al 
met al heeft deze assemblage een duidelijk 
noordelijke signatuur. De metaalvondsten 
omvatten de naald van een fibula (V2288), 
het uiteinde van een armband (V2322) en een spijker. Deze vondsten kunnen slechts algemeen in de 
Romeinse tijd worden gedateerd. De huis- en erfgreppels (greppels 14001, 14007 en 14008) geven 
echter een meer nauwkeurige datering die ligt in de Augustëisch-Tiberische tijd, tussen ca. 25 voor 
en 25 na Chr. 

HUIS 8003
onderzoek

In het veld is aan een sporencluster dit structuurnummer toegekend. Tijdens de uitwerking bleek het 
echter te gaan om slechts enkele ondiepe paalkuilen waaruit geen structuur kon worden gereconstru-
eerd. Deze structuur is daarom vervallen. 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

8002 aardewerk 68 1569

8002 bot 8 59

8002 metaal 3 6

8002 natuursteen 5 107

8002 sintel 124 159

totaal - 2542 1900

Tabel 20.2. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het 

gewicht afkomstig uit huis 8002.
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1472  Heeren/Van Renswoude 2009, 210-2112 en 232-234.

HUIS 8004 (fig. 20.5)
onderzoek

Op het westelijke grafveld (vindplaats 1, Hazenkamp) zijn in de werkputten 4 en 8 de restanten aan-
getroffen van een klein huis. Het gebouw was ernstig verstoord door de ingraving van een subrecente 
sloot (S4.86/8.24) die diagonaal over de plattegrond lag. Verder waren de sporen in werkput 8 pas 
zichtbaar op vlak 2. In deze werkput is het vlak is opgeschaafd om ontbrekende sporen te lokaliseren. 
Desondanks bleven de sporen slecht zichtbaar, omdat de bovenlaag van het vlak sterk gebioturbeerd 
was. In werkput 4 is niet actief gezocht naar ontbrekende sporen, omdat de plattegrond hier niet is 
herkend. Om deze redenen zijn voor de reconstructie van het gebouw twee reconstructiemogelijk-
heden: een noordwest-zuidoost georiënteerd gebouw van 7.25 bij 6.6 m of een noordoost-zuidwest 
georiënteerde plattegrond van 9.6 bij 7.45 m. De plattegrond heeft als gevolg van de slechte conser-
vering de betrouwbaarheidsaanduiding klasse A2 gekregen.

constructie
Door de incompleetheid van de huisplattegrond is het niet meer mogelijk om de constructie 
betrouwbaar te reconstrueren. Het meest aannemelijk is een reconstructie als éénbeukige constructie.

wanden
De wanden bestaan uit enkele rijen palen.

ingangen
Geen aanwijzingen.

dak
Geen aanwijzingen.

indeling
Binnen de plattegrond is een aantal palen aangetroffen dat mogelijk met een binnenindeling van doen 
heeft gehad. Echter, een exacte binnenindeling is niet te reconstrueren. 

reparaties/verbouwingen
Geen aanwijzingen.

verdwijnen /einde
Geen aanwijzingen.

bijzonderheden
Geen

type/variant
Huis 8004 is waarschijnlijk een gebouw met een éénbeukige constructie. Dergelijk kleine gebouwen 
lijken in het rivierengebied algemeen voor te komen in de laat-Romeinse tijd. Bekende voorbeelden 
zijn huis 2 en huis 11 uit Tiel-Passewaaij.1472

datering
Uit de gebouwsporen zijn slechts twee scherven handgevormd aardewerk afkomstig (18 g). Het 
gebouw dateert waarschijnlijk uit de laat-Romeinse tijd, meer specifiek tussen ca. 390 en 450 na 
Chr. Deze datering is gebaseerd op de datering van de metaalvondsten die zijn aangetroffen in de 
bouwvoor rondom het gebouw. Vlak naast de wand van het gebouw zijn twee kuilen aangetroffen die 
eveneens thuishoren in de laat-Romeinse tijd: 25010 en 25036.

HUIS 8005 (fig. 20.6)
onderzoek

In werkput 123 is een kleine oost-west georiënteerde huisplattegrond opgegraven van ca. 7.10 bij 4.7 
m. Het gebouw ligt op de overgang van de oever naar de geul van Echteld fase I en werd op vlak 1 



2

afgedekt door jongere geullagen. Deze jongere geullagen houden verband met een reactivering van 
de geul die de sporen aan de bovenzijde deels hebben geërodeerd. De paalsporen waren pas op vlak 2 
zichtbaar en waren nog slechts ondiep. Hoewel de sporen in werkput 123 zijn gedocumenteerd, lagen 
er mogelijk ook nog enkele sporen in werkput 134. Het zicht op de gebouwsporen werd bemoeilijkt 
door paalsporen van de palissade 6035, die op vlak 1 lagen en ook op dit vlak zijn gecoupeerd. Deze 
palissade lag direct in het verlengde van het gebouw. De plattegrond heeft als gevolg van de slechte 
conservering de betrouwbaarheidsaanduiding klasse A2 gekregen.

constructie
De constructie van het gebouw is moeilijk te reconstrueren. Mogelijk was het gebouw tweebeukig 
Verder zullen de wandstijlen een deel van de daklast hebben gedragen. 
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wanden
De wanden werden gevormd door enkele rijen palen.

ingangen
Geen aanwijzingen. 

dak
Geen aanwijzingen. 

indeling
Binnen de plattegrond is een aantal palen aangetroffen dat mogelijk met een binnenindeling van doen 
heeft gehad. Echter, een exacte binnenindeling is niet te reconstrueren.

reparaties/verbouwingen
Geen aanwijzingen. 

verdwijnen /einde
Geen aanwijzingen. 

bijzonderheden
Geen. 

type/variant
Het gebouw lijkt overeenkomsten te hebben met het type Haps (in de Oss-typologie een type 4a). 
Echter, huis 8005 heeft afwijkende kenmerken, zoals ontbreken van het zaagtandpatroon in de wand. 
Waarschijnlijk betreft het een variant die hoofdzakelijk voorkomt in het rivierengebied (zie huis 8001).

datering
Uit het gebouw zijn tien aardewerkscherven afkomstig (170 g), die zich niet beter laten dateren dan 
in de IJzertijd of vroeg-Romeinse tijd. Een scherf laat-Romeins of vroeg-middeleeuws aardewerk 
moet worden beschouwd als intrusief. Direct ten noorden van het huis is in de cultuurlaag (S123.27) 
een Nauheimfibula (V2640) aangetroffen en bevat de tot het erf gerekende kuil 25002 (S123.69) een 
fragment La Tène-glas. Op basis van dit vondstmateriaal lijkt huis 8005 in de periode tussen ca. 150 
en 70 voor Chr. te dateren. 

HUIS 8006 (fig. 20.7)
Omdat deze plattegrond zeer slecht is geconserveerd is deze hier niet in detail beschreven.

2 0 . 2 . 2 	 b i j g e b o u w e n 	 ( f i g . 	 2 0 .  )

BIJGEBOUW 9001
Dit gebouw is beschreven onder de noemer van het omgreppelde terrein 14002/14005 (zie onder). 

BIJGEBOUW 9002 (fig. 20.8A)
In werkput 40 zijn de resten van een kleine structuur van 10.0 bij 3.9 m aangetroffen. Van het min of 
meer oost-west georiënteerde gebouw resteren alleen de wandgreppels. In enkele van deze greppels 
zijn palen aangetroffen. Doordat de structuur niet als zodanig in het veld is herkend zijn de wandgrep-
pels onderzocht door middel van dwarscoupes, in plaats van de gewenste lengte-coupes (bedoeld om 
ingegraven palen te lokaliseren). Het gevolg is dat de constructie niet kan worden gereconstrueerd. 
Waarschijnlijk gaat het om een klein éénbeukig gebouw gezien het ontbreken van palen binnen de 
wandgreppel.
Het vondstmateriaal uit de greppels omvat negen fragmenten aardewerk  (253 g) en 36 fragmenten 
bot (573 g). Het aardewerk is uitsluitend handgevormd. De aanwezigheid van randfacettering, organi-





sche en zandmagering wijzen op een datering in de vroeg-Romeinse tijd. Greppel 14011 (fig. 20. 8B) 
is gelijktijdig met gebouw 9002 en kuil 25008 dateert kort na het in onbruik raken van het gebouw.

BIJGEBOUW 9003 (fig. 20.9)
In de werkputten 24 en 35 is een klein noordoost-zuidwest georiënteerde plattegrond aangetrof-
fen. Ook deze plattegrond kan niet definitief worden gereconstrueerd. Het gaat om een éénbeukig 
gebouw van minimaal ca. 6.4 m lang en 5.2 m breed. De tot deze plattegrond gerekende sporen 
waren deels op vlak 1 zichtbaar en deels pas op vlak 2. De reden hiervoor ligt in het feit dat het 
gebouw was gelegen langs de ondiepe depressie van de geul van Echteld fase I. Op vlak 1 werden de 
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palen afgedekt door jongere geulvullingen. Gebouw 9003 is pas tijdens de uitwerking gelokaliseerd. 
In het veld is dus niet gezocht naar ontbrekende palen.
Het vondstmateriaal uit de sporen van dit bijgebouw bestaat uit zeven stuks aardewerk (68 g) en vier 
stukken bot van (242 g). Het aardewerk is uitsluitend handgevormd. De aanwezigheid van organische en 
zandmagering en de nette afwerking van de randen wijzen op een datering in de vroeg-Romeinse tijd.
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BIJGEBOUW 9004
Deze structuur kan niet goed worden gereconstrueerd en is hier daarom niet in detail beschreven in 
afgebeeld. De hypothetische structuur is wel weergegeven in de reconstructie van het erf van huis 
8006 (fig. 6.6) De zeven scherven handgevormd aardewerk (68 g) kunnen slechts algemeen in de 
IJzertijd worden gedateerd. 

2 0 . 2 .  	s p i e k e r s 	 ( f i g . 	 2 0 .  )

SPIEKER 13001 (fig. 20.11)
Op het grafveld Hazenkamp is in werkput 1 een vierpalige spieker aangetroffen waarvan nog drie 
palen resteerden. De afmetingen van de rechthoekige structuur waren 2.45 bij 1.55 m. De spieker 
oversneed de kringgreppel 2005. Uit de paalkuilen zijn geen vondsten afkomstig. De spieker is jonger 
dan de kringgreppel.

SPIEKER 13002 (fig. 20.10A)
In de werkputten 1 en 9 op het grafveld Hazenkamp is een rechthoekige structuur aangetroffen. 
Hoewel een aantal sporen al op vlak 1 zichtbaar was, kwamen op vlak 2 meerdere sporen tevoor-
schijn. De structuur is in het veld herkend en in werkput 9 is gezocht naar ontbrekende sporen door 
het vlak op te schaven (fig. 20.10B). In de eerder aangelegde werkput 1, echter, was de structuur nog 
niet herkend. De duiding van deze structuur is enigszins problematisch. De meest waarschijnlijke 
optie betreft een interpretatie als horreum met onregelmatige geplaatste palen. Deze structuur meet 
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dan ca. 7.35 bij 6.4 m. De constructie lijkt te bestaan uit enkele standgreppeltjes waarin palen hebben 
gestaan. Bij enkele van de paalkuilen in de greppel was een donkere verkleuring waarneembaar (fig. 
20.10C). Het gaat hier mogelijk om een vergraven graf 1043. Rond de standgreppels waren verschil-
lende paalkuilen aanwezig. 
Een alternatieve reconstructie gaat uit van een min of meer oost-west georiënteerde woonstalboerde-
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Fig. 20.10B. Tiel-Medel-Afronding. Veldfoto’s van bijgebouw 13002. Het opgeschaafde vlak ter hoogte van bijgebouw 13002 

(links) en de donkere spoorvulling in spoor 9.81, het mogelijk deels verspitte graf 1043 (rechts). 
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1473  1850 ± 30 BP (Poz-102884) (85 - 235 na Chr. bij 2 

sigma). 

rij met een lengte van minimaal 14 m, maar mogelijk zelfs 18 m. Het gedeelte dat nu is geïnterpre-
teerd als horreum zou dan het (oostelijke) staldeel van deze boerderij zijn geweest, met afzonderlijke 
stalboxen. De stal ligt dan in het oostelijke deel van de boerderij. Het gebouw heeft dan een éénbeu-
kige constructie gehad.
Het vondstmateriaal uit deze structuur omvat twee scherven aardewerk (3 g), acht stukken dakpan 
(678 g), negen fragmenten natuursteen (229 g) en twee stukjes verbrande leem van (2 g). Het gebouw 
dateert jonger dan de kringgreppel 2004 die door enkele sporen van 13002 oversneden wordt. Het 
aardewerk geeft geen scherpe datering en kan waarschijnlijk worden gezien als intrusief materiaal. 
Het Romeinse baksteenmateriaal uit de sporen is een indicatie dat het om een relatief jong gebouw 
gaat. 14C-analyse van houtskool uit deze structuur geeft een datering tussen 85 en 235 na Chr. (bij 2 
sigma).1473 Deze datering valt echter samen met de datering van het gebruik van het grafveld. Het lijkt 
niet waarschijnlijk dat dit gebouw is geconstrueerd toen het grafveld nog in gebruik was. Daarnaast 
lijkt een associatie met het laat-Romeinse erf van huis 8004 voor de hand te liggen. Al met al wordt 
voor gebouw 13002 een datering in de laat-Romeinse tijd gesuggereerd, hoewel dit niet met zeker-
heid kan worden vastgesteld op basis van vondstmateriaal. 

SPIEKER 13003 (fig. 20.11)
In het zuidelijke deel van de vindplaats De Reth is in werkput 39 een horreum aangetroffen van 3.2 bij 
2.75 m. Het gaat om een kleine rechthoekige structuur met drie parallelle standgreppels met daarin 
paalkuilen. Bij één standgreppel zijn vijf paalkuilen aangetroffen. De structuur en de directe omgeving 
zijn handmatig opgeschaafd (fig. 20.12). De sporen waren licht van kleur en dus slecht zichtbaar, ook 
in de coupes. De greppels waren ondiep, maar sommige paalsporen waren dieper ingegraven. Het is 
niet uitgesloten dat de standgreppels nog omgeven zijn geweest door palenrijen, zoals vaak het geval 
is. Echter, deze zijn dan niet diep ingegraven geweest, waardoor ze niet bewaard zijn gebleven.
Het horreum ligt direct binnen de omgreppeling van greppel 6009 en kan tot dezelfde bewonings- 
of gebruiksfase worden gerekend. Uit de sporen zijn zeven fragmenten aardewerk (40 g) en negen 
fragmenten bot (57 g) afkomstig. Het aardewerk bestaat uitsluitend uit handgevormd materiaal. De 
slechte conservering lijkt er op te wijzen dat het gaat om ouder zwerfvuil dat secundair in de sporen 
is terecht gekomen. Op basis van de constructie en de associatie met de greppel 6009 wordt spieker 
13003 in de fase tussen ca. 40 en 70 gedateerd. 

SPIEKER 13004 (fig. 20.11)
In werkput 131 is direct ten noordoosten van de geul Echteld fase I een vierpalige spieker gevonden 
van 2.31 bij 2.0 m. De palen hadden een resterend diepte tussen de 12 en 19 cm.
Uit twee sporen van deze spieker is een opmerkelijk grote hoeveelheid handgevormd aardewerk 
afkomstig. Het gaat om 190 scherven (2097 g) uit de paalkuil S43.6 en 44 scherven (758 g) uit de 
paalkuil S43.15. Het aardewerk is overwegend verbrand. Waarschijnlijk gaat het om materiaal dat bij 
de verlating van de spieker (of het betreffende erf) bewust in de paalkuilen is gedeponeerd. De aar-
dewerkkenmerken (het ontbreken van organische magering en de aanwezigheid van wandversiering 
met vingertop- en nagelindrukken) wijzen op een datering in de Late IJzertijd. Het overige vondst-
materiaal omvat slechts één fragment bot (1g), en twee sintels (2 g). 
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SPIEKER 13005 (fig. 20.11)
In het zuidelijke deel van de vindplaats De Reth is in de zuidwestelijke hoek van het erf met huis 
8002 een zespalige spieker gedocumenteerd. Deze rechthoekige structuur meet 2.75 m bij 1.4 m en 
heeft een oost-west oriëntatie. De sporen waren vrij ondiep: tussen de 10 en 20 cm. Uit de sporen 
zijn geen vondsten afkomstig. Op basis van de associatie met het erf van huis 8002 kan spieker 13005 
in de periode tussen ca. 10 voor en 25 na Chr. worden gedateerd. 

SPIEKER 13006 (fig. 20.11)
In werkput 117 is een kleine, vierpalige spieker van 2.0 bij 1.95 m gedocumenteerd. De diepte van 
de palen varieert tussen 3 en 14 cm. Door de spieker liep een drainagesleuf die een van de palen 
deels heeft verstoord.
Uit de spiekersporen is slechts één stuk natuursteen (6 g) afkomstig. De spieker dateert hoogstwaar-
schijnlijk uit de vroeg-Romeinse tijd.  

SPIEKER 13007 (fig. 20.11) 
Langs de oostelijke rand van de geul van Echteld fase 2 is ter hoogte van werkput 19 een vierpalige 
spieker gedocumenteerd. Deze structuur meet 2.0 bij 1.95 m en de paalkuilen waren vrij fors. Zij 
kwamen pas op een dieper niveau tevoorschijn. Doordat de vulling van de palen vrij bruin was en de 
spieker was gesitueerd in een lager deel in de randzone van de geul en ingegraven was in de jongere 
geulvullingen, is een datering in de Middeleeuwen een goede mogelijkheid. Uit de palen zijn echter 
geen vondsten afkomstig die dit kunnen ondersteunen.

SPIEKER 13008 (fig. 20.11)
Langs de oostelijke rand van de geul van Echteld fase 2 is ter hoogte van werkput 37 een vierpa-
lige spieker gedocumenteerd van 2.55 bij 1.45 m. De paalkuilen kwamen pas op een dieper niveau 
tevoorschijn en stonden in de randzone van de geul; niet op de oever, maar in een lager deel. De 
sporen varieerden in diepte tussen 4 en 18 cm. Deze spieker dateert in de vroeg-Romeinse tijd omdat 
de sporen afgedekt werden door midden-Romeinse geulvullingen. Het vondstmateriaal bestaat uit 
twee scherven aardewerk (8 g), waarbij de aanwezigheid van potgruis eveneens lijkt te wijzen op een 
datering in de vroeg-Romeinse tijd. 

Fig. 20.12. Tiel-Medel-Afronding. Veldfoto’s van de spiekers 13003 (links) en 13009 (rechts). 





SPIEKER 13009 (fig. 20.11 en 20.12)
In werkput 23 is een oost-west georiënteerde, zespalige spieker gedocumenteerd. De plattegrond 
meet 2.25 bij 2.05 m en de sporen variëren in diepte tussen 18 en 22 cm. Deze spieker dateert in de 
vroeg-Romeinse tijd. Het vondstmateriaal bestaat uit drie scherven handgevormd aardewerk (15 g) en 
twee fragmenten bot. Ook het aardewerk doet een datering in de vroeg-Romeinse tijd vermoeden. 

SPIEKER 13010 (fig. 20.11)
In werkput 35 is de plattegrond van een vierpalige spieker gedocumenteerd. De plattegrond meet 
2.0 bij 1.95 m en de sporen variëren in diepte tussen 23 en 30 cm. Het vondstmateriaal bestaat uit 
tien scherven handgevormd aardewerk (113 g) en twee fragmenten bot (16 g). Het aardewerk lijkt te 
wijzen op een datering in de Late IJzertijd. 

SPIEKER 13011 (fig. 20.11)
In werkput 136 is de plattegrond van een vierpalige spieker gedocumenteerd. De plattegrond meet 
2.9 bij 2.1 m en de sporen variëren in diepte tussen 12 en 20 cm. De plattegrond ligt binnen grep-
pelstructuur 14015 en is mogelijk gelijktijdig in gebruik. Uit de paalsporen van de spieker zijn geen 
vondsten afkomstig. De spieker hoort bij de bewoningsperiode van greppelstructuur 14015: het einde 
van de Late IJzertijd of het begin van de Romeinse tijd.

SPIEKER 13012 (fig. 20.11)
In werkput 136 is de plattegrond van een vierpalige spieker opgegraven. De plattegrond meet 2.64 
bij 1.45 m. De sporen variëren in diepte tussen 0.16 en 0.24m. De plattegrond ligt net buiten grep-
pelstructuur 14015 en is mogelijk gelijktijdig. Uit de paalsporen van de spieker zijn geen vondsten 
afkomstig. De spieker kan tot de gebruiksperiode van greppelstructuur 14015 worden gerekend: het 
einde van de Late IJzertijd of het begin van de Romeinse tijd.

SPIEKER 13013 (fig. 20.11)
In werkput 14 is de plattegrond van een zespalige spieker opgegraven. De plattegrond meet 2.1 bij 1.8 
m. De sporen variëren in diepte tussen 0.08 en 0.18m. Uit de paalsporen van de spieker is zijn slechts 
drie fragmenten bot afkomstig (1 g). De spieker is tot fase 2 gerekend; de Late IJzertijd A, tussen ca. 
150-70/50 voor Chr. De spieker ligt op het erf van huis 8006.
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GREPPEL 6001 (fig. 20.13A, B en C)
Het grafveld werd aan de zuidwestelijke zijde begrensd door een brede en diepe greppel met een 
noordwest-zuidoost oriëntatie. Deze perceleringsgreppel loopt in zuidwestelijk richting door tot bui-
ten het door VUhbs onderzochte plangebied. De archeologen van ADC/BAAC hebben het verlengde 
van de greppel onderzocht. Binnen het plangebied van VUhbs is greppel 6001 gedocumenteerd over 
een lengte van 116.7 m. In totaal zijn dertien coupes over de greppel gezet. Binnen de contouren 
van het grafveld is de greppel volledig afgewerkt, maar in de periferie van het grafveld niet. In het 
noordwestelijke deel van het grafveld is vastgesteld dat de greppel stopte en niet doorliep in noord-
westelijke richting.
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De greppel is over de gehele lengte vrij uniform gegraven en is komvormig met een vlakke bodem. 
De diepte is gemiddeld ca. 56 cm en de onderkant ligt op ca. 4.05 m NAP, met een uitschieter naar 
3.92 m NAP. De breedte van de bovenzijde is ongeveer 1.5 m. 
De greppel is niet primair gegraven ter afbakening van het grafveld; greppel 6001 oversnijdt immers 
de oudere greppels 6002, 6003 en 6006 die het grafveld wel afbakenen. Daarmee lijkt greppel 6001 
dus vooral een perceleringsgreppel te zijn geweest die onderdeel uitmaakte van een groter systeem. 
Door de geringe hoeveelheid vondstmateriaal is het moeilijk om greppel 6001 te dateren. Het 
vondstmateriaal bestaat uit veertien scherven aardewerk (246 g), een fragment dakpan (11 g), 29 frag-
menten bot (319 g), een metaalslak (1 g) en twee metalen objecten. Van de metalen objecten geeft 
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alleen een schoenspijker een globale datering in de Romeinse tijd. Ook op basis van het aardewerk is 
het moeilijk om de greppel goed te dateren. Een fragment van een kom Stuart 210 wijst in ieder geval 
op een datering in de midden-Romeinse tijd en een scherf in T2-baksel zou zelfs kunnen wijzen op 
een datering na 150 na Chr. Echter, een scherf middeleeuws aardewerk uit deze greppel geeft aan dat 
er ook jonger materiaal in deze greppel terecht is gekomen. 
De greppel oversnijdt de greppels 6002 en 6006 en wordt zelf oversneden door de laat-Romeinse laag 
11006. Op basis van de gereconstrueerde fasering lijkt het er op dat de aanleg van greppel 6001 volgt 
op de fase waarin het grafveld was omgreppeld door het systeem van greppels 6006 en 6004. Deze 
fase wordt globaal tussen ca. 100 en 150 na Chr. gedateerd. Dit zou betekenen dat greppel 6001 dus 
ná ca. 150 na Chr. dateert, maar vóór de laat-Romeinse periode. 

GREPPELS 6002 en 6006 (fig. 20.13A en B)
Het grafveld werd aan de zuidwestzijde begrensd door een tweefasig greppelsysteem dat fragmen-
tarisch is overgeleverd doordat het oversneden werd door greppel 6001, die min of meer dezelfde 
richting had. De doorsnede van de greppel is onderzocht door middel van elf coupes. De greppel is 
volledig afgewerkt.
 De noordwest-zuidoost georiënteerd greppel 6006 had een lengte van 67.5 m. Aan het zuidoostelijke 
uiteinde sluit de greppel aan op greppel 6004. Aan het noordwestelijke uiteinde zijn nog de fragmen-
tarische resten aanwezig van de greppel die het grafveld heeft begrensd aan de noordwestelijke zijde. 
Dat er van deze laatstgenoemde greppel slechts resteerde komt doordat een groot deel van werkput 3 
verstoord was door graafwerkzaamheden uit de Nieuwe Tijd. 
 De diepte van greppel varieert tussen 0.5 en 0.8 m en greppel 6006 is daarmee dieper (tot een diepte 
van ca. 3.92 m NAP) ingegraven dan de oversnijdende greppel 6001. 
Op basis van het weinige vondstmateriaal kan de greppel niet goed worden gedateerd. De greppel bevat 
slechts vier scherven aardewerk (21 g) en 28 fragmenten bot (89 g). Op basis van de gereconstrueerde 
grafveldfasering is het systeem van greppel 6006 en 6004 gedateerd tussen ca. 100 en 150 na Chr. 

GREPPEL 6003 (fig. 20.13A en B)
Deze greppel is de oudste begrenzing van het grafveld aan de zuidoostelijke zijde. De greppel is smal 
(ca. 90 cm), ondiep (22 cm) en heeft een lengte van 114.8 m. Helemaal in de zuidwestelijke hoek was 
de greppel nog wat dieper, met ca. 36 cm. De greppel is onderzocht door middel van elf coupes en is 
volledig afgewerkt. Op het hogere deel van het terrein is een onderbreking aanwezig van 18 m breed. 
Mogelijke diende de greppel naast afbakening ook voor de ontwatering van het grafveld. De greppel 

Fig. 20.13C. Tiel-Medel-Afronding. Veldfoto’s van de greppels 6001 (links; coupe J) en 6002 (rechts; coupe K). 





loopt immers naar beide zijden af en aan de noordoostelijke zijde mondt de greppel uit in de restgeul. 
Aan de zuidwestelijke zijde wordt de greppel oversneden door greppel 6001. Het is onduidelijk of 
greppel 6003 aansluit op een haakse greppel. 
Ook deze greppel is slecht dateerbaar. Het vondstmateriaal bestaat uit slechts twaalf scherven aarde-
werk (533 g) en drie fragmenten bot (41 g). Een terra nigra beker Holwerda BW 26 hoort thuis in 
de tweede helft van de vroeg-Romeinse tijd. Een wat jonger bord Stuart 10 lijkt later in de greppel 
terecht te zijn gekomen bij de activiteiten die samenhangen met de rituele kuil 1019. De greppel 
wordt oversneden door een kringgreppel (2006). Dit betekent dat het grafveld in een latere ont-
wikkelingsfase is vergroot en dat greppel 6003 daarbij zijn begrenzende functie heeft verloren. Dat 
de opmerkelijke kuil 1019 is ingegraven in de greppel 6003 onderschrijft deze stelling. Als oudste 
begrenzing van het grafveld Hazenkamp kan deze greppel waarschijnlijk in de tweede helft van de 
1ste eeuw na Chr. worden gedateerd. 

GREPPEL 6004 (fig. 20.13A en B)
Deze greppel is de jongste begrenzing van het grafveld aan de zuidoostelijke en noordoostelijke zijde. 
De greppel heeft een lengte van 120 m aan de zuidoostzijde en is hier onderzocht door middel van 
twintig coupes. De greppel is afgewerkt. De breedte van de greppel varieert tussen 0.74 en 1.36 m en 
de diepte tussen 0.46 en 0.60 m. Aan de noordoostelijke zijde volgt de greppel het kromme verloop 
van de restgeul. Op deze plek werd de greppel pas zichtbaar op een dieper niveau omdat jongere 
geullagen over de greppel waren afgezet. In het noordelijke deel is de greppel volledig opgeruimd 
door een middeleeuwse reactivering van de geul.
Ook in deze greppel is slechts weinig vondstmateriaal aangetroffen: vijf scherven aardewerk (12 g), 
een stuk Romeinse dakpan (245 g) en een stuk natuursteen (72 g). Het aardewerk kan slechts alge-
meen in de Romeinse tijd worden gedateerd. Op basis van de gereconstrueerde grafveldfasering is 
het systeem van greppel 6006 en 6004 gedateerd tussen ca. 100 en 150 na Chr.

GREPPEL 6005 (fig. 20.13A en B)
Deze greppel maakt deel uit van de grafveldbegrenzing aan de noordoostelijke zijde. Opmerkelijk is 
dat greppel 6005 exact parallel verloopt met de noordoostelijk greppeltak van structuur 6004. Ook 
greppel 6005 volgt dus het kromme verloop van de restgeul. De onderlinge afstand tussen beide 
greppels is slechts 1.8 m. Dat de greppel 6004 en 6005 tot hetzelfde systeem kunnen worden gere-
kend blijkt uit het verloop van de greppels in het oostelijke deel. Hier is namelijk de aanzet van een 
greppel gedocumenteerd die haaks aansluit op greppel 6005 en precies in lijn ligt met greppel 6004 
(zuidwestelijke arm).
Al tijdens het veldwerk is geopperd dat de parallelle greppel 6004 en 6005 mogelijk onderdeel zijn 
geweest van een weg. Beide greppels zijn tussen 30 en 50 cm breed en tussen 10 en 20 cm diep. Uit 
profiel 25 in werkput 9 (fig. 20.13B en C) kan verder worden opgemaakt dat de bovenkanten van 
de greppels op een hoogte van respectievelijk 4.10 m en 4.00 m NAP lagen; 0.4 tot 0.5 m lager dan 
het vlak op het hogere deel van het grafveld. Hoewel de greppels op een laaggelegen plek gegraven 
waren worden zullen het waarschijnlijk bermslootjes van een weg of pad langs de geul zijn geweest. 
Mogelijk zijn restanten van deze weg ook opgepikt in de werkputten 37, 48, 49, 50, 53, 54 en 115. 
De locatie zo dicht langs de geul kan wijzen op een specifieke functie van deze weg. Mogelijk gaat 
het om een jaagpad, gebruikt om schepen voort te trekken. 
Ook in deze greppel is slechts weinig vondstmateriaal aangetroffen: twee fragmenten bot (6 g). Op 
basis van de gereconstrueerde grafveldfasering en de associatie met greppel 6004 kan een datering 
tussen ca. 100 en 150 na Chr. worden gesuggereerd. 





GREPPEL 6006 (zie structuur 6002)

GREPPEL 6007 (fig. 20.13A en B)
Deze fragmentarisch bewaarde greppel heeft een noordwest-zuidoost oriëntatie en sluit haaks aan op 
greppel 6003. De greppel is waargenomen over een afstand van 38 m. Het middendeel is niet bewaard 
gebleven en de greppel bevat geen vondstmateriaal. 

GREPPEL 6008 (fig. 20.14)
Greppel 6008 betreft een greppelsysteem met een flinke omvang dat zich uitstrekt tot buiten de gren-
zen van de vindplaats De Reth. Het greppelsysteem kan worden onderverdeeld in meerdere afzon-
derlijke greppeldelen die zijn voorzien van een letter (A t/m E, fig. 20.14A). Het greppelsysteem lag 
ten oosten van de restgeul en lijkt slechts ten dele op deze geul georiënteerd te zijn. 
Greppel 6008 is voor het eerst aangesneden tijdens de aanleg van werkput 12. Op dat moment werd 
de greppel (greppeldeel A) geïnterpreteerd als de begrenzing van het grafveld. In deze werkput is de 
greppel in eerste instantie handmatig gecoupeerd. Al snel bleek de greppel echter opmerkelijk diep 
te zijn aangelegd in zware lagen komklei. Alle andere coupes zijn dan ook machinaal gezet. Ook de 
coupes in werkput 12 zijn later machinaal verdiept ter controle. Het greppelsysteem 6008 is onder-
zocht met in totaal 28 coupes. Een selectie van de coupes is afgebeeld in figuur 20.14B en een selectie 
van de foto’s in figuur 20.14C. Van het greppeldeel (greppeldeel D) in werkput 116 bleek pas in de 
loop van het onderzoek dat het deel uitmaakte van het greppelsysteem 6008. In de laatste fase van 
het onderzoek bleek dat de greppel even ten zuidwesten van de kruising met de greppeldelen A en 
B/C een andere tak richting het zuidoosten had (greppeldeel E). Hier is de greppel over een beperkte 
afstand gevolgd.
De opmerkelijke omvang en vorm van de greppel leidden al tijdens het veldwerk tot inhoudelijke 
discussies over de interpretatie en functie. De V-vormige doorsnede en de smalle verdieping aan de 
onderkant - een zogenaamde enkelbreker- deden namelijk een militaire oorsprong of functie ver-
moeden. Was dit systeem gegraven door militairen of veteranen? Nico Roymans suggereerde tijdens 
veldbezoek zelfs een mogelijke interpretatie als Romeins militair marskamp, waarlangs pas in latere 
een grafveld was ontwikkeld. Als gevolg van deze discussies en vragen is de greppel met extra zorg 
en aandacht onderzocht. In de analysefase is uiteindelijk uitgesloten dat het systeem dateert uit een 
periode van voor het grafveld. Ook is duidelijk geworden dat de beide elementen deels gelijktijdig 
hebben bestaan. Hierbij is het wel zo dat de eerste fase van het grafveld wordt aangelegd voordat de 
greppel is gegraven. In de tweede fase van het grafveld, globaal rond het begin van de 2de eeuw na 
Chr., wordt het greppelsysteem aangelegd. Vanaf dat moment worden de grafmonumenten op dit 
systeem georiënteerd.
Voorts is de theorie dat het hier de restanten betreft van een marskamp verder onderzocht. Vanuit het 
licht bezien dat het plangebied is gesitueerd lijkt te zijn langs een aanvoerroute van het leger richting 
de limes lijkt de veronderstelling dat het hier een legerkamp betreft een waarschijnlijke optie. De 
term marskamp impliceert wellicht dat het een legerkamp is dat dienst heeft gedaan ten tijde van de 
inrichting van de limes. Dit is echter zeer zeker niet het geval. Het greppelsysteem dateert aanzienlijk 
later dan de periode waarin de limes werd opgezet. Wel is duidelijk dat het geen permanent legerkamp 
is geweest. Dit zou beduidend meer sporen en vondsten hebben nagelaten. Om het veronderstelde 
kamp zo neutraal mogelijk aan te duiden is, in navolging van gelijkaardige structuren in de literatuur, 
de term tijdelijk legerkamp gekozen. Interessant zijn de verschillende fasen die zijn herkend in het 
systeem. Wanneer de interpretatie van tijdelijk kamp juist is, wijzen deze verschillende fasen, in combi-
natie met de uitleg van het systeem, mogelijk op meerdere tijdelijke kampen die elkaar in tijd hebben 





opgevolgd. Hierbij heeft men deels de eerdere greppels opnieuw uitgegraven. Deze plaatsvastheid van 
tijdelijke legerkampen is ook bekend uit andere plaatsen. 
Interessant is dat de greppels met militaire signatuur ook aansluiten op een greppelsysteem dat zich 
verder buiten het plangebied uitstrekt. Hierdoor ontstaat een beeld dat de greppels van het tijdelijke 
kamp op een bepaald moment zijn geïncorporeerd in een groter systeem dat waarschijnlijk een func-
tie vervulde in de landverdeling.
In het onderstaande zal de genese, de fasering en datering van het greppelsysteem worden besproken.
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Greppeldeel A
De greppel was zowel in het vlak als in de coupes moeilijk waarneembaar. De vullingen waren schoon 
en hadden over het algemeen dezelfde kleur als de natuurlijke ondergrond, vooral de bovenste vullin-
gen. De onderkant van de greppel was beter zichtbaar doordat deze de donkere komlagen doorsneed.
Greppeldeel A is zuidoost-noordwest georiënteerd en heeft een lengte van 240 m. Aan de noordwes-
telijke zijde loopt de greppel de restgeul in, die al tijdens de gebruiksfase van de greppel aanwezig 
moet zijn geweest. Aan de zuidoostelijke zijde sluit greppeldeel A aan op de haaks georiënteerde 
greppeldelen B en C. Aan de noordwestelijke zijde verloopt een aftakkend greppeldeel (F) richting 
het noordoosten, parallel aan greppeldelen B en C. De afstand tussen het greppeldeel F en de grep-
peldelen  B en C bedraagt 225 m. 

12.36

1

2

3

4

6008 P29

5

61

37

40

62

41

63

42

E W

6008 P2

20.7

1

2

4

5

999

998

20.14

12
13

15

16

18

17

998

998

E W

27.6

2

37
38
50
51

52

53

2

50

51

52

53

54

1

3

4

NE ZW
4.43

6008 P29

I

J

K

4.00

3.00

4.00

3.00

4.00

3.00

4.00

3.00

Fig. 20.14B. Tiel-Medel-Afronding. Doorsnedes van de greppel 6008 op verschillende plaatsen. De locaties van de coupes zijn 

weegegeven in figuur 20.14A. Schaal 1:40.  



2

Greppeldeel A is onderzocht met zestien coupes. Uit deze coupes blijkt dat de greppel nog tussen de 
1.1 en 1.3 m diep was. De onderkant van de greppel lag over het algemeen tussen de 3.20 en 3.35 m 
NAP, met uitschieters op 2.96 en 3.54 m NAP. Het globale hoogteverschil is gering te noemen over 
een afstand van 240 m. De greppel had geen verloop en leek aan de onderkant overal tot dezelfde 
diepte te zijn ingegraven. 
De greppel was oorspronkelijk waarschijnlijk ca. 2.5 m breed en 1.35 m diep. In de bodem van de 
greppel is een in doorsnede rechthoekige verdieping gegraven; een zogenaamde enkelbreker. De 
enkelbreker was over het algemeen 30 cm breed en 40 cm hoog. In figuur 20.14C foto M is deze 
enkelbreker met daarboven de V-vormige vulling goed zichtbaar. In het greppeldeel A zijn minimaal 
twee fasen herkend; in sommige coupes zelfs drie. Opmerkelijk is dat de jongere greppelfasen vrijwel 
exact op dezelfde plaats en even diep zijn uitgegraven. 
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Greppeldeel B
Dit greppeldeel verloopt richting het noordoosten en ligt haaks op greppeldeel A. De greppel 
kon binnen het onderzoeksgebied van VUhbs archeologie over een afstand van 42 m worden 
gevolgd, waarna hij het gebied van het onderzoek van de steentijd- en Bronstijd vindplaats in 
liep. Enkele tientallen meters verderop is de greppel door de onderzoekers van dat deel van het 
plangebied opgepikt en is hij gevolgd totdat hij ook daar de grens van het onderzoeksgebied 
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1474  Johan van Kampen en Jan van Renswoude hebben het 

profiel in het veld gezien. Verder zijn de gegevens van 

de greppels ter bestudering beschikbaar gesteld door 

de opgravende partijen (in deze RAAP/BAAC/ADC/

ARCHOL).

bereikte.1474 Hieruit blijkt dat de greppel nog minimaal 131 meter richting het noordoosten doorliep, 
waarmee de totale lengte van de greppel binnen het volledige plangebied op 195 m komt. In het op 
perceel 1 onderzochte greppeldeel zijn minimaal zes greppelfasen onderscheiden (fig. 20.14C, foto S). 
In het coupe P21 (fig. 20.14B, profiel P21) in werkput 22 zijn twee parallelle greppels onderscheiden 
met een ruimte tussen beide, al oversnijden de buitenvullingen elkaar wel. De ruimte tussen de grep-
pelbodems bedraagt ca. 1 m. Anders dan bij greppeldeel A waren de verschillende greppelfasen hier 
dus niet precies op dezelfde locatie ingegraven. Ter hoogte van coupe P21 zijn in totaal vier grep-
pelfasen onderscheiden; twee minder dan op perceel 1. 
Greppeldeel B is met een bodem op 3.58 m NAP ca. 30 cm minder diep ingegraven dan greppeldeel 
A. De jongere greppelfase was zelfs nog iets minder diep ingegraven (3.62 m NAP). In de oudste 
greppelfase is een enkelbreker herkenbaar, al was deze niet zo mooi als bij greppel A. In de jongste 
fase is deze enkelbreker niet meer aanwezig.
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Greppeldeel C
Dit greppeldeel verloopt in zuidwestelijke richting, in het verlengde van greppeldeel B. Greppeldeel 
C heeft een lengte van 140 m. In het noordoostelijke traject van dit greppeldeel bestaat deze uit 
twee parallel gegraven greppels (zie P23 in werkput 22 ), maar in de coupe P20 in werkput 22 (fig. 
20.14B) (ca. 54 m ten zuidwesten van het kruispunt tussen greppeldelen A en B) is er nog maar één 
diepe greppel zichtbaar. Vanaf dit punt zijn de greppelfases weer exact op de zelfde plek ingegraven. 
Op deze plaats heeft de greppel een breedte van 2.68 m en bevindt de bodem zich op een diepte 
van 3.46 m NAP. Ook dit deel is dus aanzienlijk dieper dan greppeldeel B. Greppeldeel C eindigt in 
de ondiepe depressie van de restgeul van Echteld fase 1. Vanaf dit punt verloopt het greppeldeel D 
richting het zuidwesten.

Fig. 20.14C. Tiel-Medel-Afronding. Vlak- en coupefoto’s van greppel 6008. De locaties van de coupes zijn weergegeven in 

figuur 20.14A. 

A foto coupe B; B foto coupe C; C foto coupe D ; D foto coupe E ; E foto coupe G ; F greppel 6008 op vlak 3 in werkput 45.
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Greppeldeel D
Dit greppeldeel is aangelegd in de reeds verlande restgeul van Echteld fase I. De greppel verloopt 
richting het zuidwesten en is over een afstand van 64 m gevolgd. Het is opvallend dat de greppel niet 
tot in de restgeul van Echteld fase II is gegraven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat afwatering 
geen primair doel zal zijn geweest. Toch zal de verlande restgeul van Echteld fase I tijdens extreme 

Fig. 20.14C. Tiel-Medel-Afronding. Vlak- en coupefoto’s van greppel 6008. De locaties van de coupes zijn weergegeven in 

figuur 20.14A. 

G foto coupe I; H een concentratie kalktufa in greppel 6008 in werkput 27; I foto coupe K; J foto coupe M; K foto coupe N; 

L greppel 6008 op vlak 1 in werkput 13.
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Fig. 20.14C. Tiel-Medel-Afronding. Vlak- en coupefoto’s van greppel 6008. De locaties van de coupes zijn weergegeven in 

figuur 20.14A. 

M foto coupe O; N foto coupe P; O foto coupe Q; P foto coupe R; Q foto coupe S; R foto coupe T; S coupe van greppel 

6008 op de vindplaats Roeskamp.
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natte perioden hebben afgewaterd in de diepere restgeul van Echteld fase II.
Tijdens de aanleg van vlak 1 waren greppeldeel D en een klein stuk van greppeldeel C volledig 
afgedekt door zware vullingen waarmee de restgeul uiteindelijk is opgevuld. Deze vullingen zijn 
aangeduid als laag 11034 en zijn geïnterpreteerd als overstromingslaag uit de laat-Romeinse periode. 
Greppel 6008 werd hier pas zichtbaar op het tweede soms zelfs pas op het derde vlak. Hieruit blijkt 
dat er bij de aanleg van de greppel waarschijnlijk nog een ondiepe depressie in het landschap aanwezig 
was. De kleine greppels (6037) die haaks op greppeldeel D zijn gegraven behoren niet tot dezelfde 
fase als greppel 6008, maar kunnen waarschijnlijk bij de jongere overstromingsfase uit de midden- of 
laat-Romeinse tijd worden gerekend. 
Over greppeldeel D zijn meerdere coupes gezet. De coupe P63 in werkput 116 (fig. 20.14B) is het 
meest informatief. Doordat deze coupe is gedocumenteerd in de putwand is zichtbaar hoe de jongste 
restgeulvulling laag 11034 de greppel oversnijdt. De greppel had hier een breedte van 1.6 m en de 
bodem lag op een diepte van 3.38 m NAP. Ook hier was in de bodem van de greppel een enkelbreker 
aanwezig met een breedte van 0.4 en een diepte van 0.35 m. 

Greppeldeel E
Dit greppeldeel heeft dezelfde oriëntatie als greppeldeel A en sluit aan op greppeldeel B. Dit stuk 
van de greppel is over een lengte van 32 m gevolgd. Hier is de greppel eenmaal gecoupeerd (P55.1). 
De greppel heeft een breedte van 2.18 m. Uit de coupe bleek dat het spoor een diepte had van 1.00 
m, waarbij de bodem zich op een diepte van 3.58 NAP bevond. Deze diepte komt overeen met de 
diepte van greppeldeel B, maar is dus beduidend minder diep dan de overige greppeldelen. Ook is 
de enkelbreker niet zo nadrukkelijk aanwezig als in de overige greppeldelen. Hier heeft hij slechts 
een diepte van 20 cm. Ook nu wordt duidelijk uit de coupe dat de greppel twee fasen heeft gehad, 
waarbij de tweede fase nagenoeg op dezelfde plek ligt als de eerste fase.

Vondstmateriaal en datering van greppel 6008
Ondanks de flinke omvang van het greppelsysteem is de hoeveelheid vondstmateriaal uit de greppel 
niet groot (tabel 20.1). De greppelvullingen waren opvallend schoon en vondstarm. Daarnaast is het 
aandeel dateerbaar materiaal uit de gebruiksfase van de greppel zelfs verwaarloosbaar klein. Veel van 
het vondstmateriaal bestaat uit ouder zwerfvuil of opspit en in de bovenste vullingen was juist ook 
weer jonger materiaal aanwezig. 
De metaalwaar bestaat slechts uit 21 objecten, waarvan er slechts vier dateerbaar zijn (tabel 20.3 en 
20.4). Deze objecten kunnen waarschijnlijk allemaal in de vroeg-Romeinse tijd worden gedateerd, al 
loopt de einddatering van het stuk paardentuig nog door tot in de midden-Romeinse tijd. Of deze 
metalen objecten de gebruiksfase van de greppel markeren is maar de vraag. Bij de twee vroegste 
fibulae lijkt het te gaan om ouder zwerfvuil. De draadfibulae met rondgebogen beugel en het stuk 
paardentuig kunnen echter wel uit de gebruiksfase van deze greppel dateren. Het ontbreken van 
karakteristieke vondsten uit het einde van 2de en de 3de eeuw na Chr. zijn een aanwijzing dat 
de greppel toen al niet meer gebruikt werd. Vondsten uit de periode komen elders op het terrein 
immers wel voor. Uit de afdekkende laag 11034 (zie greppeldeel D) zijn enkele midden-Romeinse 
en laat-Romeinse vondsten afkomstig. Ook deze laag geeft dus geen uitsluitsel over de datering van 
het greppelsysteem. 
Het aardewerk uit de greppel is zeer heterogeen van aard, en er lijkt veel sprake te zijn van zwerfvuil. 
Het handgevormde aardewerk lijkt hoofdzakelijk uit zwerfvuil te bestaan. Slechts twee vormtypes 
konden worden herkend: een pot Van den Broeke 57 en een schaal Van den Broeke 3b. Het gedraaide 
aardewerk bevat zowel 1ste-eeuws materiaal (Haltern 70 en vroege Dressel 20), maar ook vormtypes 
die rond 100 na Chr. dateren (veel grijs aardewerk, waaronder een kom Stuart 210, en een kruik Stu-
art 109), en zelfs laat 2de-/3de-eeuws aardewerk (zoals een wrijfschaal Vanvinckenroye 337, een terra 





sigillata-bakje Dragendorff 33, een pot Holwerda BG140-142 in Low Lands Ware 1 en ruwwandige 
waar, zoals de kom Niederbieber 104/Stuart 211).
Een laagsgewijze analyse van het aardewerk levert slechts weinig aanvullende inzichten op. Meest 
interessant is de aanwezigheid van een complete kruik Stuart 109 (V12.3028) in de onderste laag van 
de greppel, in de nabijheid van een concentratie kalk. Dergelijke kruiken worden tussen ca. 90 en 
140 na Chr. gedateerd. Verder bevatten de onderste greppellagen slechts enkele scherven handgevormd 
aardewerk. Veruit het meeste aardewerk is echter afkomstig uit de twee bovenste vullingen. In beide 
lagen is een mix aangetroffen van de hierboven beschreven aardewerkfragmenten.
Een ander noemenswaardig stuk aardewerk is niet afkomstig uit greppel 6008 zelf, maar uit de greppel 
6036 (zie hieronder), die wordt oversneden door greppel 6008 (greppeldeel D). Het stuk is versierd 
met halve (dubbele) passercirkels en wordt ook wel aangeduid als ‘passerwaar’. Dergelijke stukken 
dateren vanaf de Flavische periode tot in (het begin van) de 2de eeuw na Chr.
Al met al kan greppel 6008 op basis van het beschikbare materiaal vanaf het einde van de 1ste eeuw 
na Chr. worden gedateerd. Welke fase daarmee wordt gedateerd is, mede gezien de omvang van het 
greppelsysteem, echter moeilijk te bepalen. Ook de gebruiksduur van de greppel is moeilijk te bepalen 
op basis van het vondstmateriaal. Algemeen kan worden gesteld dat de vullingen behoorlijk schoon 
zijn en dat zij dus niet langdurig materiaal hebben opgevangen van een lang gebruikt terrein. Verder 
kan worden gewezen op kuil 25019: feitelijk een vondstconcentratie in de nazak van greppel 6008. 
Op basis van het materiaal kan deze kuil tussen ca. 150 en 300 na Chr. worden gedateerd. De kuil 
markeert de eindfase van greppelsysteem 6008.
Nabij de locatie waar de kruik Stuart 109 is gevonden is ook een grote concentratie gebrande kalk 
aangetroffen, alsmede stukken kalktufa/travertijn (werkputten 12 en 27). Het lijkt er op dat hier de 
resten van een kalkoventje in de greppel zijn gestort of dat een dergelijk oventje was ingegraven in 
deze greppel. Waarvoor de kalk is gebruikt kan niet meer worden vastgesteld.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

6008 aardewerk 328 4601

6008 baksteen/dakpan 1 1

6008 bot 319 3475

6008 glas 1 3

6008 hout 7 1

6008 keramisch object 2 127

6008 metaal ferro 9 293

6008 metaal non ferro 10 226

6008 natuursteen 57 15 536

6008 slak 22 272

6008 verbrand bot 6 1

6008 verbrande leem 2 4

totaal 764 24 540

Tabel 20.3. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 6008.
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GREPPELS 6009 en 6036 (fig. 20.15A)
De greppels 6009 en 6036 liggen op het nederzettingsterrein, aan de oostzijde van de restgeul, en 
vormen samen één systeem. Greppel 6009 bevindt zich op het zuidelijke deel van de vindplaats en 
is over een afstand van 146 m gedocumenteerd. Het is mogelijk dat de greppel nog in zuidelijke 
richting door heeft gelopen, tot buiten het opgegraven areaal. Vanwege de vele subrecente sloten is 
echter besloten om de greppel niet verder te volgen. Daarnaast werd duidelijk dat de greppel in dit 
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zuidelijke deel al parallel aan de geul verliep, zodat het omsloten areaal al begrensd was. Greppel 6036 
bevindt zich noordelijker dan greppel 6009 en is waargenomen over een afstand van 58 m. Aan de 
noordwestelijke zijde eindigt de greppel in de restgeul. Tussen greppels 6009 en 6036 bevindt zich een 
opening van 54 m. In de werkputten 134, 116 en 135 is de greppel ook niet waargenomen, maar dit 
komt ondermeer door de verstoring door het greppelsysteem 6008 en de ligging van de volledig ver-
lande restgeul van Echteld fase I. De jongere opvullingen van deze laatstgenoemde geul vertroebelde 
het beeld, waardoor de greppel niet in alle werkpunten even goed kon worden gedocumenteerd. Zo 
werd de greppel in werkput 123 pas zichtbaar op vlak 3 en kon de greppel in werkput 116 pas worden 
herkend tijdens de aanleg van een machinale coupe. In deze laatstgenoemde werkput waren grote 
delen van de greppel 6036 verstoord door greppel 6008 (greppeldeel D). Greppel 6009 is onderzocht 
door middel van twaalf coupes en greppel 6036 door vier coupes. Grote delen van de greppel zijn 
afgewerkt, met uitzondering van de werkputten 39, 41 en 44. 
Het greppelsysteem heeft een a-typische vorm, namelijk een halve ovaal. Aan de westzijde werd deze 
halve ovaal begrensd door de restgeul, zodat de greppels 6009 en 6036 samen in totaal een opper-
vlakte van ca. 9700 m² begrenzen. Het noordelijke deel van greppel 6009 is breed, diep en tweefasig 
(fig. 20.15B P17/wp18). Ter hoogte van werkput 28 heeft de oudste greppelfase een breedte van 2.3 
m en bevindt de bodem van de greppel zicht op een hoogte van 3.48 m NAP. Richting het zuiden 
wordt de greppel ondieper. In werkput 26 (P14) heeft de greppel een breedte van 1.68 m en ligt de 
bodem op een hoogte van 3.90 m NAP. Nog verder richting het zuiden, ter hoogte van werkput 19, 
is de greppel nog slechts 0.7 m breed en 0.25 m diep. De oorspronkelijke breedte van greppel 6036 is 
moeilijk vast te stellen, aangezien deze pas op grotere diepte werd aangetroffen. In werkput 123 heeft 
de greppel een breedte van 0.7 m en ligt de onderkant op een hoogte van 3.85 m NAP. Richting 
de geul wordt greppel 6036 steeds dieper; daar is de greppel nog zichtbaar op een hoogte van 3.7 m.
Uit de greppel komt een aanzienlijke hoeveelheid vondsten die in tabel 20.5 uiteen is gezet. Het 
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metaal is weergegeven in tabel 20.6. De metaalvondsten dateren voornamelijk in de 1ste eeuw na 
Chr. In totaal zijn vier fibulae gevonden. Een draadfibula (V2795) is een probleemgeval, aangezien 
het type niet met zekerheid kan worden bepaald. Waarschijnlijk gaat het om een draadfibula type 9b 
die nog in de vroeg-Romeinse tijd kan dateren. Het is echter niet uitgesloten dat het een gaat om 
een draadfibula met hoekig gebogen beugel type 45a, te dateren tussen ca. 60 en 150 na Chr. Omdat 
deze fibula is gevonden in de nazak van de greppel kan het zijn dat deze fibula pas in de greppel is 
terecht gekomen toen deze al lange tijd in onbruik was. Helaas zijn ook de andere drie, zeker vroeg-
Romeinse fibulae afkomstig uit de nazak, zodat ook zij de greppel niet goed kunnen dateren. 
De aardewerkassemblage bestaat overwegend uit handgevormd aardewerk en enkele stukken gedraaid 
aardewerk, waaronder gladwandig aardewerk en kurkurn. Het best dateerbare stuk gedraaid aardewerk 
is een terra nigra kom, versierd met halve (dubbele) passercirkels en wordt ook wel aangeduid als ‘pas-
serwaar’. Dergelijke stukken dateren vanaf de Flavische periode tot in (het begin van) de 2de eeuw 
na Chr. Echter, dit stuk is afkomstig uit de nazak van de greppel (6036). Al met al doet de dominantie 
van handgevormd aardewerk in beide greppels vermoeden dat we dit greppelsysteem in de vroeg-
Romeinse tijd moeten plaatsen. De aanwezigheid van gedraaid aardewerk wijst echter op een iets 
jongere datering dan het Augusteïsche greppelcomplex en het erf van huis 8002. Het feit dat greppel 
6009 de erfgreppel 14001 oversnijdt bevestigt deze indruk. 
Al met al wordt het greppelsysteem 6009/6036 gedateerd in de vroeg-Romeinse tijd B, tussen ca. 
40 en 70 na Chr. 

GREPPEL 6010 (fig. 20.16A)
Greppel 6010 (S136.2) behoort (samen met de greppels 6016, 6031 en 14006) tot een percelerings-
systeem dat de structuren 14003 en 14002/14005 afbakent. Deze greppel is aangetroffen in werkput 
136, is NNO-ZZW georiënteerd en ligt haaks op greppel 6032. De greppel is over een afstand van 
50 m gevolgd. Aan de oostkant werd de greppel afgesneden door een recente sloot. Aan de ander zijde 
van de sloot, in werkput 24 of 36, is de greppel niet meer aangetroffen. Greppel 6010 is onderzocht 
door middel van drie coupes en is volledig afgewerkt. Uit P15 (fig. 20.16B) blijkt dat de greppel een 
breedte heeft van 1.9 m en een diepte van 0.74 m. De bodem bevindt zich op een hoogte van 3.6 
m NAP. De greppel is aan de westelijke zijn erg ondiep en smal, maar richting het oosten werd de 
greppel breder en dieper. 
Het lijkt te gaan om een afwateringsgreppel die het terreingedeelte met de structuren 14002/14005, 
14004, 14015, 13004 en 13006 ontwaterde. Het water liep weg in de depressie die was achtergebleven 
in de verlande restgeul van Echteld fase I. 
Uit de greppel is een aanzienlijke hoeveelheid vondsten afkomstig (zie tabel 20.7). Het metaal uit 
de greppel bestaat uit bronsblik dat geen informatie verschaft over de datering van het spoor. De 
aardewerkassemblage bestaat vrijwel uitsluitend uit handgevormd aardewerk, met uitzondering van 
een fragment dolium. Op basis van dit materiaal kan de greppel 6010 in de vroeg-Romeinse tijd 
worden gedateerd.  

GREPPEL 6011 (fig. 20.16A)
Greppel 6011 (S37.23 en S37.24) ligt in werkput 37, is NNO-ZZW georiënteerd en heeft een 
breedte van 0.7 m en een diepte van 0.28 m. De greppel is over een afstand van 17.8 m gevolgd. Aan 
de oostkant wordt de greppel afgesneden door een recente sloot. De greppel wordt oversneden te 
worden door greppel 6009. Greppels 6011 en 6012 lopen eerst parallel aan elkaar en gaan vervolgens 
in elkaar over, waarna ze één greppel vormen. Greppel 6011 is onderzocht door middel van drie 
coupes en is volledig afgewerkt. 





hoofdgroep type type specifiek subtype aantal datering

fibula draadfibula met rondgebogen beugel Van Buchem 22A 1 5 voor tot 70 na Chr.

fibula kapfibula Nijmegen variant Ulbert I 1 tot 40 na Chr.

fibula ogenfibula open ogen met een gesloten 

rand

Haalebos 6Ab zonder concen-

trische groef

1 5 voor tot 40 na Chr.

gereedschap spijker grote asymmetrische kop (scheepsnagel) 1 -

onbekend - - - 3 -

overig plaatje - - 7 -

paardentuig tuig passant - 1 12 voor tot 120 na Chr.

ring - - - 1

sieraad armband in doorsnede rond, met gego-

ten tordering

verdikte, ongeprofileerde knop 1

spijker - - - 4

totaal - - - 21 -

Tabel 20.4. Tiel-Medel-Afronding. Metaal afkomstig uit greppel 6008.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

6009 aardewerk 378 5235

6009 bot 98 1460

6009 hout 1 1

6009 houtskool 3 4

6009 keramisch object 9 308

6009 metaal ferro 1 16

6009 metaal non ferro 4 16

6009 natuursteen 2 31

6009 slak 19 356

6009 verbrand bot 4 62

6009 verbrande leem 18 651

6036 aardewerk 73 758

6036 bot 25 439

6036 keramisch object 1 27

6036 metaal ferro 5 84

6036 metaal non ferro 2 3

totaal 639 9451

Tabel 20.5. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 6009 en 6036.





Uit de greppel is een aanzienlijke hoeveelheid vondsten afkomstig die in tabel 20.8 uiteen is gezet. 
Uit de greppel is geen metaal afkomstig. Opvallend is een concentratie van verbrand bot van bijna 
een kilo. Op basis van de weinige determineerbare stukken blijkt het te gaan om de schedel en de 
onderkaken van een rund. Of ze van één individu afkomstig zijn is niet te achterhalen. De aarde-
werkassemblage bestaat uitsluitend uit handgevormd aardewerk. Op basis van dit materiaal kan de 
greppel 6011 in de vroeg-Romeinse tijd worden gedateerd.  

GREPPEL 6012 (fig. 20.16A)
Greppel 6012 (S37.25) bevindt zich in werkput 37, is NNO-ZZW georiënteerd en heeft een breedte 
van 0.46 m en een diepte van 0.2 m. De greppel is over een afstand van 18.8 m gevolgd. Aan de 
oostkant wordt de greppel afgesneden door een recente sloot. De greppel lijkt oversneden te worden 

structuur groep type type specifiek subtype aantal datering

6009 fibula* boogfibula zonder knoppen, met 

beugelschijf

Haalebos 4B / Van Buchem 

14Ba

1 1-50 na Chr.

6009 fibula** draadfibula dichte naaldhouder Heeren/Feijst type 9b 1 150 voor tot 50 

na Chr.

6009 fibula*** laat-La Tène draad-

fibula

dichte naaldhouder Heeren/Feijst type 9b 1 150 voor tot 50 

na Chr.

6009 fibula*** scharnierfibula kraagfibula met schar-

nier

- 1 40-100 na Chr

6009 spijker - - - 1 Romeins

6036 blik plaatje - - 1 -

6036 onbekend - - - 2 -

6036 overig draad - - 1 -

6036 spijker - - - 4 Romeins

totaal 13

Tabel 20.6. Tiel-Medel-Afronding. Metaal afkomstig uit greppel 6009 en 6036.

werkput en vondstnummer: * V38.5768; ** V25.2795; *** V29.2978: **** V32.3249.

 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

6010 aardewerk 96 2242

6010 bot 63 2208

6010 metaal 4 13

6010 monster zaden droog 1 1

6010 verbrand bot 1 2

6010 verbrande leem 1 20

totaal 166 4486

Tabel 20.7. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 6010
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Fig. 20.16A. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de greppels op de vindplaats De Reth. Greppel 6008 is hier weggelaten. Zie 

daarvoor fig. 20.14A. Schaal 1:1500. 





1475  Heeren/Van der Feijst 2017, 127.

door greppel 6009. Echter, door de jongere nazak bovenin greppel 6009 was de relatie tussen de 
greppels niet meer met zekerheid te bepalen. Greppels 6011 en 6012 lopen eerst parallel aan elkaar 
en gaan vervolgens in elkaar over, waarna ze één greppel vormen. Op basis van oversnijding kan niet 
bepaald welke greppel ouder is. Greppel 6012 is onderzocht door middel van drie coupes en is vol-
ledig afgewerkt. Greppel 6012 oversnijdt verder greppel 14003.
Uit de greppel is een aanzienlijke hoeveelheid vondsten afkomstig die in tabel 20.9 uiteen is gezet. 
Het enige determineerbare stuk metaal uit de greppel betreft een draadfibula met hoekig gebogen 
beugel (S37.3452; fig. 20.16D). Het is echter niet het gangbare type met een dunne draadachtige 
beugel. De beugel is namelijk vrij massief, met een platte onderzijde plat en een afgeronde bovenzijde. 
Volgens de typologie opgesteld door Heeren en Van der Feijst is dit een type 45d, te dateren tus-
sen 150 en 250 na Chr.1475 Een dergelijke late datering past echter niet goed bij de datering van het 
aardewerk. De aardewerkassemblage bestaat namelijk uitsluitend uit handgevormd aardewerk, dat qua 
samenstelling lijkt aan te sluiten bij de greppelstructuren die in de vroeg-Romeinse tijd A worden 
geplaatst. Het is echter veiliger om greppel 6012 algemeen in de vroeg-Romeinse tijd te plaatsen.  
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Fig. 20.16B. Tiel-Medel-Afronding. Doorsnedes van de greppels 6010, 6011, 6012 en 14006. Schaal 1:30. 





GREPPEL 6013 (kaartbijlage 1
Deze greppel ligt ten noorden van de randstructuren 2028, 2038, 2039 en 2060 en lijkt een begren-
zing te vormen voor deze structuren. De greppel is NOO-ZWW georiënteerd en heeft een lengte 
van 63 m. Deze greppel kan tot de eerste begrenzing van het grafveld De Reth worden gerekend.
Omdat uit greppel 6013 uitsluitend drie stukken glas komen (28 g) kan dit spoor niet gedateerd wor-
den op basis van het vondstmateriaal. 

GREPPEL 6014 (kaartbijlage 1)
Deze structuur omvat drie greppels die parallel verlopen. Hoewel om verschillende greppeldelen die 
over een afstand van 73 m zijn gedocumenteerd. Op basis van vulling zijn de greppels al tijdens het 
veldwerk in de Middeleeuwen gedateerd. De greppels oversnijden het Romeinse greppelsysteem 6008 
en de Romeinse randstructuur 2038. De greppeldelen van greppel 6014 bevatten geen vondstmate-
riaal. 

GREPPELSTRUCTUUR 6015 (fig. 20.16A)
Deze structuur bestaat uit twee greppels die parallel aan elkaar gegraven zijn. De onderlinge afstand 
betreft 12 m en de greppels zijn noordoost-zuidwest georiënteerd. Van de noordelijke greppel (S16.4) 
resteert 16.4 m en van de zuidelijke greppel slechts 8.5 m. Beide greppels worden aan de noordwest-
kant oversneden door recente verstoringen. Aan de noordwestkant en aan de zuidoostant bevindt zich 
de grens van het plangebied. Uit de greppels komen 22 scherven aardewerk (189 g) en vijf fragmenten 

2-V123.26141-V37.3452

Fig. 20.16C. Tiel-Medel-Afronding. Vlak- en coupefoto van greppel 6024 op vlak 3 in werkput 115. Het begin van de greppel 

6024 was al zichtbaar op vlak 1 maar richting de geul werd deze pas zichtbaar op vlak 2 en 3.  

Fig. 20.16D. Tiel-Medel-Afronding. Metaalvondsten uit greppels. Schaal 2:3. 

1 fibula met hoekig gebogen beugel (V37.3452) uit greppel 6012; 2 knoopfibula van het type 10d (V123.2614) uit greppel 6033. 





bot (54 g). Het aardewerk, waaronder een scherf ruwwandig gedraaid aardewerk, lijkt thuis te horen 
in de vroeg-Romeinse tijd, maar geheel zeker is dit niet. 

GREPPEL 6016 (fig. 20.16A)
Greppel 6016 behoort (samen met de greppels 6010, 6031 en 14006) tot een perceleringssysteem dat 
de structuren 14003 en 14002/14005 afbakent. De greppel is gesitueerd op de oostelijke oever van de 
restgeul en verloopt parallel aan deze geul. De greppel is over een afstand van 17 m gedocumenteerd 
in de werkputten 18 en 38. Waarschijnlijk is de greppel langer geweest, maar dit kon in het veld niet 
meer worden waargenomen. De greppel werd afgedekt door jongere geulvullingen en werd daardoor 
pas zichtbaar op vlak 2. 
Het vondstmateriaal omvat slechts één scherf aardewerk (5 g) en kan op basis van dit geringe mate-
riaal niet worden gedateerd. 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

6011 aardewerk 68 1158

6011 bot 79 872

6011 monster overig 1 -

6011 verbrand bot 5 877

6011 verbrande leem 6 10

totaal - 159 2917

Tabel 20.8. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 6011

structuur inhoud aantal gewicht (g)

6012 aardewerk 179 2195

6012 bot 157 1031

6012 houtskool 5 2

6012 metaal 2 17

6012 natuursteen 14 188

6012 schelp 5 1

6012 slak 3 37

6012 verbrand bot 49 93

6012 verbrande leem 4 16

totaal - 418 358

Tabel 20.9. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 6012





GREPPEL 6017 (kaartbijlage 1)
Greppel 6017 (S14.18, S21.8, S22.54, S30.52 en S31.51) ligt aan de oostelijke grens van het grafveld 
De Reth en is waargenomen over een afstand van 63 m. Het verloop van de greppel heeft een lichte 
kromming. Greppel 6017 kan tot de eerste begrenzing van dit grafveld worden gerekend. De greppel 
wordt oversneden door de jongere randstructuren 2066 en 2067. Het vondstmateriaal bestaat uit tien 
scherven handgevormd aardewerk (85 g) en een stuk natuursteen (11g). Het aardewerk kan slechts 
algemeen in de IJzertijd of de vroeg-Romeinse tijd worden gedateerd. 

GREPPEL 6018 (fig. 20.16A)
Greppel 6018 is aangetroffen is de werkputten 23 (S9) en 33 (S3 en 7). De greppel heeft een krom-
ming en is over een afstand van 43 meter waargenomen. Mogelijk gaat het om een percelering- of 
erfgreppel. Aan de oostkant wordt de greppel oversneden door een subrecente sloot. Aan de andere 
zijde van de sloot is gezocht naar het verlengde van de greppel, maar deze is hier niet aangetroffen.
Het vondstmateriaal uit de greppel bestaat uit 23 scherven handgevormd aardewerk (84 g) en vier 
fragmenten bot (27 g). De aanwezigheid van scherven met veel organische magering lijkt te wijzen 
op een datering in de vroeg-Romeinse tijd. 

 
GREPPEL 6019 (fig. 20.16A)

Greppel 6019 is aangetroffen in de werkputten 26 (S26.11) en 40 (S40.7), in het zuidelijke deel 
van het plangebied. De greppel is noord-zuid georiënteerd en heeft een lente van slechts 7.75 m. 
Waarschijnlijk maakte de greppel onderdeel uit van het Augusteïsche greppelcomplex. De greppel is 
gecoupeerd en volledig afgewerkt.
Uit de greppel is een aanzienlijk hoeveelheid vondsten afkomstig: 149 scherven aardewerk (2624 g), 
26 fragmenten bot (26 g) en zeven stukken van keramische objecten (69 g). De aardewerkassemblage 
bestaat uit slechts elf MAI, waardoor het wat lastig is om statistisch verantwoorde uitspraken te doen 
over het voorkomen van vormtypes, randafwerking- of versiering. Het is in ieder geval opvallend dat 
randversiering niet voorkomt. De overige aardewerkkenmerken wijken niet noemenswaardig af van 
de aardewerkcontexten uit het Augusteïsche greppelcomplex. Bij de vormtypes vermelden we een 
Germaanse kom Van den Broeke 22 en minstens vier potten of kommen van het type Van den Broeke 
52/55a. Bij de keramische objecten gaat het allereerst om vier fragmenten (235 g) van één kleine 
driepoot (V3064/3066). Dit stuk is vervaardigd uit massief briquetage-materiaal in gele en zachte 
A1-waar. De driepoot is gebruikt bij de productie van zout uit zout water. Aangezien zoutproductie 
plaatsvond langs de kust is het aantreffen van dit stuk in Medel opmerkelijk te noemen. Van een twee-
de opmerkelijk keramisch object (V3066) zijn drie fragmenten (43 g) aangetroffen. Het object kan 
waarschijnlijk worden geïnterpreteerd als zogenaamde tuyère: een tuit waardoorheen lucht een oven 
in kan worden geblazen. Al met al kan greppel 6019 in de vroeg-Romeinse tijd A worden gedateerd. 

GREPPEL 6020 (fig. 20.16A)
Deze greppel ligt op de westelijke oever van de geul, ten westen van de dam. De greppel is noord-
zuid georiënteerd en is waargenomen over een lengte van 70 m. Mogelijk gaat het om de bermsloot 
van een jaagpad dat langs de geul liep en dat ook is waargenomen aan de noordelijke zijde van het 
grafveld Hazenkamp (greppels 6004 en 6005).
Het vondstmateriaal bestaat uit drie metalen objecten (131 g), drie fragmenten gedraaid aardewerk 
(77 g) en een fragment baksteen (73 g). Het metaal, een nagel en twee niet determineerbare fragmen-
ten, heeft geen dateerbare waarde. Het aardewerk kan slechts algemeen in de Romeinse tijd worden 
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gedateerd. Het stuk dakpan dateert in de midden-Romeinse tijd.

GREPPEL 6021 (fig. 20.16A)
Deze greppel (S37.115) ligt op de westelijke oever van de geul, ten westen van de dam. De greppel 
is noord-zuid georiënteerd en is waargenomen over een lengte van ca. 17 m. In werkput 50 stopte 
de greppel en in de ten zuiden van werkput 37 gelegen werkput 49 is greppel 6021 niet meer aan-
getroffen. De geul langs de oever was al grotendeels opgevuld toen deze greppel werd gegraven. 
De greppel is namelijk ingegraven in de dam (laag 11029) waarvan de aanleg waarschijnlijk in de 
midden-Romeinse tijd dateert. De greppel werd afgedekt door laag 11031; een donkergrijs vegeta-
tieniveau dat ook over grondlichaam 11029 heen ligt. De greppel ligt haaks op grondlichaam 11029. 
Uit de greppel is een aanzienlijke hoeveelheid vondstmateriaal afkomstig dat in tabel 20.10 uiteen 
is gezet. Onder het metaal bevinden zicht naast een niet nader te determineren ijzeren object en 
een bronzen klem van een zwaardschede (V4737) uit de 1ste eeuw na Chr. Deze klem kan worden 
begrepen als ouder zwerfvuil. De andere vondst betreft een zilveren denarius (V37.4625) van met 
de tekst P. Clodius M.F., geslagen in Rome in het jaar 42 voor Chr. Ook deze vondst is aanzienlijk 
ouder dan de context. De aardewerkassemblage omvat zowel handgevormd als gedraaid aardewerk. 
een wrijfschaal Vanvinckenroye 351 dateert tussen 175 na Chr. en het eerste deel van de 3de eeuw 
na Chr. Ook de zeven fragmenten van Romeinse dakpannen wijzen op een datering in de loop van 
de midden-Romeinse tijd. 

 
GREPPEL 6022 (fig. 20.16A)

Deze greppel ligt op de westelijke oever van de geul ten westen van de dam en iets ten noordoosten 
van de Hoge Hof. De greppel is noord-zuid georiënteerd en is waargenomen over een lengte van 
ca. 22 m. De greppel wordt aan de zuidkant oversneden door jongere geulvullingen uit de Middel-
eeuwen. 
Uit de greppel is een aanzienlijke hoeveelheid vondstmateriaal afkomstig (zie tabel 20.11). Het metaal 
heeft geen dateerbare waarde (bronzen siernagel: V4978) en het Romeinse baksteen is met één frag-
ment te beperkt om hieraan verregaande conclusies te ontlenen. De categorie aardewerk is met 33 
scherven (619 g) echter wel redelijke goed vertegenwoordigd. De assemblage bestaat overwegend uit 
gedraaid materiaal, waaronder ruwwandig aardewerk, gladwandig aardewerk, dolia en terra nigra. Tot 
de goed dateerbare stukken behoren een terra nigra beker zoals Holwerda 32 (ca. 90-120 na Chr.) en 
een pot Holwerda BG 140-142 in Low Lands Ware (ca. 175-300 na Chr.). Daarmee zou greppel 6022 
goed tot de latere 2de of de 3de eeuw kunnen worden gerekend. Daarbij moet echter wel worden 
opgemerkt dat al het aardewerk uit laag 1 afkomstig is. 

GREPPEL 6023 (fig. 20.16A)
Deze korte greppel is waargenomen over een lengte van slechts 8.40 m. De greppel ligt op de ooste-
lijke geuloever in de werkputten 115 (S115.43) en 133 (S133.28). In het veld werd deze greppel pas 
zichtbaar op vlak 2. De greppel ligt min of meer haaks op de geulrichting en waterde waarschijnlijk 
af op deze geul. 
Het vondstmateriaal bestaat zeven stuks handgevormd aardewerk (87 g), elf fragmenten bot (64 g), 
een stuk natuursteen (6 g) en een stuk verbranden leem (5 g). Op basis van het vondstmateriaal kan 
deze greppel niet worden gedateerd. 
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structuur inhoud aantal gewicht (g)

6021 aardewerk 32 665

6021 baksteen/dakpan 7 284

6021 bot 11 117

6021 metaal 3 40

6021 natuursteen 1 31

totaal 44 1137

Tabel 20.10. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 6021

structuur inhoud aantal gewicht (g)

6022 aardewerk 34 627

6022 baksteen/dakpan 1 20

6022 bot 13 101

6022 metaal 1 2

6022 natuursteen 3 51

totaal 52 801

Tabel 20.11. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 6022

structuur inhoud aantal gewicht (g)

6024 aardewerk 16 213

6024 bot 5 76

6024 hout 4 5

6024 metaal 2 21

6024 natuursteen 1 180

totaal 28 495

Tabel 20.12. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 6024



02

GREPPEL 6024 (fig. 20.16A)
Deze korte greppel heeft een lengte van 15 m en ligt op de oostelijke geuloever in de werkput 115 
(S115.51 en S115.53). Het begin van de greppel was al zichtbaar op vlak 1, maar richting de geul 
werd de greppel afgedekt door jongere geullagen en werd deze pas zichtbaar op de vlakken 2 en 3 
(fig. 20.16C foto). De greppel ligt min of meer haaks op de geulrichting en waterde waarschijnlijk af 
op deze geul. Greppel 6024 vormt samen met de greppels 6025 een greppelbundel. 
Het vondstmateriaal uit de greppel is uiteengezet in tabel 20.12. Het metaal bestaat uit een bronzen 
draadfibula met hoekige gebogen beugel (V2677), te dateren tussen ca. 60 en 150 na Chr. De ijzeren 
kram (V2510) heeft geen daterende waarde. De aardewerkassemblage bestaat uitsluitend uit handge-
vormd aardewerk en lijkt thuis te horen in de vroeg-Romeinse tijd.  

GREPPEL 6025 (fig. 20.16A)
Deze korte greppel heeft een lengte van 8.40 m en ligt op de oostelijke geuloever in de werkput 115 
(S115.52). De greppel werd zichtbaar op vlak 3. De greppel ligt min of meer haaks op de geulrichting 
en waterde waarschijnlijk af op deze geul.
Het vondstmateriaal uit de greppel is uiteengezet in tabel 20.13. Het metaal bestaat uit een niet te 
dateren ijzeren nagel. De aardewerkassemblage bestaat uit handgevormd aardewerk en een stuk bri-
quetage en lijkt thuis te horen in de vroeg-Romeinse tijd.  

structuur inhoud aantal gewicht (g)

6025 aardewerk 18 177

6025 bot 3 35

6025 hout 2 6

6025 metaal 1 14

6025 natuursteen 1 14

totaal - 25 246

Tabel 20.13. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 6025

structuur inhoud aantal gewicht (g)

6028 aardewerk 17 143

6028 bot 2 5

6028 glas 1 4

6028 metaal 1 2

6028 natuursteen 2 3

6028 slak 1 12

totaal - 24 169

Tabel 20.14. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 6028.
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GREPPEL 6026 
Vervallen.

GREPPEL 6027
Vervallen.

GREPPEL 6028 (fig. 20.16A)
Greppel 6028 is aangesneden in de werkputten 35 (S35.4), 116 (S116.6) en 135 (S135.2) en kon 
over een afstand van 28 m worden gevolgd. De greppel is noordwest-zuidoost georiënteerd. Aan de 
noordwestzijde loopt de greppel de verlande restgeul van Echteld fase 1 in. Het uiteinde van greppel 
6028 wordt oversneden door greppel 6008. De greppel stopt in werkput 135. 
Op basis van de oversnijding is de greppel ouder dan greppel 6008. Het vondstmateriaal uit de grep-
pel is uiteengezet in tabel 20.14. Het metaal (een stukje smeltbrons) heeft geen daterende waarde. Het 
aardewerk omvat zowel handgevormd als gedraaid materiaal. Een wrijfschaal dateert waarschijnlijk in 
de midden-Romeinse tijd. 

GREPPEL/PALISSADE 6029 (fig. 20.16A)
In deze ondiepe greppel zijn ondiepe paalkuilen waargenomen, zowel in het vlak als in de coupe. In 
sommige gevallen gaat het om dubbele palen. Daarmee lijkt het hier te gaan om een palissade. De 
greppel is waargenomen over een lengte van 21.5 m en heeft een noord-zuid oriëntatie, parallel aan 
de restgeul van Echteld fase 2. Mogelijk kan deze palissade worden geïnterpreteerd als een onderdeel 
van een toegangsweg naar het grafveld. De restanten van deze weg zijn alleen bewaard gebleven in 
het lagere deel van het terrein, namelijk in de ondiepe depressie van de verlande restgeul van Echteld 
fase 1.
Uit de greppel en paalkuilen komen zeventien fragmenten handgevormd aardewerk (109 g), twee 
fragmenten bot (2 g) en een metaalslak (21 g). Het aardewerk moet waarschijnlijk als zwerfvuil of 
opspit worden beschouwd. 

GREPPEL/PALISSADE 6030)
Vervallen.

GREPPEL 6031 (fig. 20.16A)
Greppel 6031 behoort (samen met de greppels 6010, 6016 en 14006) tot een perceleringssysteem 
dat de structuren 14003 en 14002/14005 afbakent. De greppel is smal en heeft een diepte van maxi-
maal 0.2 m onder vlakniveau. Greppel 6031 is waargenomen in de werkputten 116 (S116.30), 124 
(S124.11), 135 (S135.29) en 136 (S136.16) en verloopt parallel aan de geul van Echteld fase 2. 
Het vondstmateriaal omvat 32 scherven aardewerk (283 g) en 21 fragmenten bot (124 g). Het aar-
dewerk lijkt uit de Late IJzertijd te dateren en kan als ouder zwerfvuil of opspit worden beschouwd. 

GREPPEL 6032 (fig. 20.16A)
Deze smalle en ondiepe greppel is aangetroffen in de werkputten 124 (S124.7) en 136 (S136.9) en 
verloopt min of meer noord-zuid over een lengte van 16 m. De diepte varieert tussen 0.2 en 0.4 m 
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1476  Heeren/Van der Feijst 2017, 127.

onder vlakniveau. Het zuidelijke uiteinde oversnijdt de greppel 6010, waarna de greppel vrij snel 
eindigt. Mogelijk vormt greppel 6032 samen met de noord-zuidtak van greppel 14006 een percele-
ringssysteem.
Het vondstmateriaal bestaat uit zes scherven aardewerk (75 g), een fragment bot (12 g) en twee kera-
mische objecten (100 g). Op basis van het vondstmateriaal kan greppel 6032 niet worden gedateerd.  
 

GREPPEL 6033 (fig. 20.16A)
Greppel 6033 is waargenomen over een lengte van 42 m en zal oorspronkelijk niet veel langer zijn 
geweest. Mogelijk was deze greppel een minder belangrijke arm van greppel 6008. Op het diepste 
punt bevindt de bodem van de greppel zich op een hoogte van 3.78 m NAP. De greppel heeft op dit 
punt een diepte van ca. 0.5 m. De greppel heeft een onregelmatig, enigszins golvend verloop. Daar-
mee wijkt het uiterlijk van deze greppel duidelijk van dat van greppel 6008. 
Uit greppel 6033 is een aanzienlijk hoeveelheid vondsten afkomstig: 33 scherven aardewerk (157 g), 
drie fragmenten bot (23 g) en een fibula. De fibula (V123.2614, fig. 20.16D, 2) lijkt het meest op de 
draadfibula met hoekig gebogen beugel. Binnen de typologie van Heeren en Van der Feijst worden 
dergelijke fibulae (type 45d) vrij laat gedateerd, tussen 150 en 250 na Chr.1476 Echter, verschillende 
kenmerken wijzen op een vroegere datering. Zo is op de beugel is een versiering aangebracht die het 
meest lijkt op een rudiment van de beugelknop. Verder is de naaldhouder uitgehamerd en is de draad 
van de veerrol rond in doorsnede. Om deze redenen is deze fibula tot de knoopfibulae gerekend, met 
een datering die terug kan gaan tot het begin van de 1ste eeuw na Chr. Al met al is het moeilijk om 
greppel 6033 goed te dateren op basis van de fibula. De aardewerkassemblage bestaat overwegend 
uit handgevormd aardewerk. Een stuk gladwandig aardewerk hoort zeker in de Romeinse tijd thuis 
en een klein fragment Oost-Gallische terra sigillata kan tot de 2de eeuw na Chr. worden gerekend. 

GREPPEL/PALISSADE 6034 (fig. 20.16A)
In deze ondiepe greppel zijn ondiepe paalkuilen waargenomen, zowel in het vlak als in de coupe. 
Daarmee lijkt het hier te gaan om een palissade. De greppel is waargenomen over een lengte van 11.1 
m. Direct langs de greppel loopt nog een tweede rij paalkuilen met een lengte van slechts 3.67 m. 
Deze laatstgenoemde palenrij zal tot een andere fase behoren, maar heeft wel het hetzelfde structuur-
nummer gekregen. Greppel 6034 vormt samen met de greppels 6029, 6030 en 6035 een toegangsweg 
tot het grafveld De Reth. 
Uit de greppel is een aanzienlijke hoeveelheid vondsten afkomstig (zie tabel 20.15). Het aardewerk 
dateert uit de Late IJzertijd, maar lijkt op basis van de slechte datering als oude zwerfvuil te moeten 
worden beschouwd. 

GREPPEL/PALISSADE 6035 (fig. 20.16A)
In deze ondiepe greppel zijn ondiepe paalkuilen waargenomen, zowel in het vlak als in de coupe. 
Daarmee lijkt het hier te gaan om een palissade. De greppel is waargenomen over een lengte van 22.5 
m. Direct langs de greppel loopt nog een tweede rij paalkuilen met een lengte van slechts 7.38 m. 
Deze laatstgenoemde palenrij zal tot een andere fase behoren, maar heeft wel het hetzelfde structuur-
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nummer gekregen. Greppel 6035 vormt samen met de greppels 6029, 6030 en 6034 een toegangsweg 
tot het grafveld De Reth. 
De vondsten uit de greppel bestaan uit 19 aardewerkscherven (81 g) en twee fragmenten bot (31 g). 
Het aardewerk dateert uit de Late IJzertijd, maar lijkt op basis van de slechte datering als oude zwerf-
vuil te moeten worden beschouwd.

GREPPEL 6036 (fig. 20.16A)
Greppel 6036 is in het bovenstaande samen met greppel 6009 beschreven. 

GREPPEL 6037 (fig. 20.16A)
Deze structuur omvat enkele korte greppels die haaks op de restgeul van Echteld fase I zijn geori-
enteerd. Een aantal van deze greppels oversnijden de greppel 6008 die eveneens in de restgeul van 
Echteld I gegraven is. De greppels 6037 zijn ouder dan laag 11034 die geïnterpreteerd is als overstro-
mingslaag uit de laat-Romeinse periode.
Het vondstmateriaal omvat uit 31 scherven aardewerk (262 g), een fragment bot (5 g) en een fragment 
natuursteen (11 g). Op basis van het aardewerk kan greppel 6037 slechts algemeen in de Romeinse 
tijd worden gedateerd. 

GREPPEL 6038 (fig. 20.1)
Vervallen.

GREPPELS 14001, 14007 en 14008 (fig. 20.17)
In het zuidoostelijke deel van het plangebied ligt een erf (met huis 8002) dat is omgeven door grep-
pels. Het omgreppelde areaal is rechthoekig en meet ca. 30 bij 18 m. Greppel 14001 ligt globaal aan 
de noordzijde van het erf, greppel 14007 ligt bij de zuidwestelijke hoek van het huis gesitueerd en de 
greppel 14008 vormt de  ingangspartij, aan de zuidkant van het huis. Het greppelsysteem is fragmen-
tarisch geconserveerd, maar nog wel goed herkenbaar.
Uit de greppels is een aanzienlijke hoeveelheid vondstmateriaal afkomstig (tabel 20.16). Greppel 
14001 bevat het meeste materiaal. Om die reden is greppel 14001 handmatig afgewerkt. Vooral het 
greppeldeel S19.45 (onderdeel van 14001) valt op. In deze greppel, die waarschijnlijk met de noorde-
lijke ingang van huis 8002 kan worden geassocieerd, zijn meerdere speciale deposities van compleet 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

6034 aardewerk 188 1034

6034 bot 304 964

6034 natuursteen 6 28

6034 verbrande leem 11 28

6034 slak 1 82

totaal - 510 2136

Tabel 20.15. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 6034. 
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1477  Haalebos 1986, 17; Heeren/Van der Feijst 2017, 49-50. 
1478  Haalebos 1986, 17.

1479  Van Renswoude 2009, 257-262.
1480  Heeren/Van der Feijst 2017, 51-52.

aardewerk aangetroffen, alsmede keramische schijfjes en een slingerkogel. Ook een kapfibula van het 
type Nijmegen (Ulberts groep I) (V19.2332) behoort tot deze depositie.1477 Het gaat om een com-
pleet exemplaar dat waarschijnlijk opzettelijk in de greppel is gedeponeerd, samen met het aardewerk. 
De fibula dateert tussen ca. 25 voor en 25 na Chr. De afgelopen jaren is de datering van dit type kap-
fibulae bijgesteld. Waar voorheen werd uitgegaan van een einddatering rond 40 na Chr.1478, is deze op 
basis van het onderzoek te Geldermalsen-Hondsgemet teruggebracht naar ca. 25 na Chr.1479 Heeren 
en Van der Feijst zijn iets voorzichtiger met een datering tussen 30 voor en 30 na Chr.1480 
De aardewerkassemblage uit greppel 14001 bestaat uit 379 scherven van minstens 29 potten. Alle 
vondsten zijn op het eerste vlak, in laag 1, verzameld. De scherven van Zuid-Spaanse olijfolie-amforen 
Dressel 20 zijn, gezien hun duidelijk jongere datering, intrusief en kunnen hier buiten beschouwing 
gelaten worden. De datering van dit aardewerkcomplex sluit aan bij dat van het metaal, namelijk tus-
sen ca. 25 voor Chr. en 25 na Chr. Wat de samenstelling en de datering betreft, zijn het greppelcom-
plex en het huis erg verwant aan het Augusteïsche greppelcomplex. De hierboven reeds genoemde 
speciale depositie omvat een compleet, geïmporteerd Fries potje van het type K3b, een pot van het 
type V3, een complete pot zonder rand met wit-lichtbruine aanslag aan de binnenzijde (V19.2547) en 
een miniatuurpotje. Uit de greppel 14007 en 14008 zijn slechts enkele scherven aardewerk afkomstig 
die geen bijdrage leveren aan de nadere datering van dit greppelcomplex. 

OMGREPPELD TERREIN 14002/14005 EN GEBOUW 9001 (fig. 20.18A-E)
In het midden van plangebied, direct ten oosten van de restgeul uit de Romeinse tijd, is een recht-
hoekig omgreppeld terrein aangetroffen. Deze omgreppeling heeft in het veld twee verschillende 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

14001 aardewerk 379 8352

14001 baksteen/dakpan 2 56

14001 bot 203 2553

14001 houtskool 8 2

14001 keramisch object 5 192

14001 metaal 1 11

14001 natuursteen 10 202

14001 slak 8 41

14001 verbrand bot 2 10

14001 verbrande leem 6 32

14007 aardewerk 3 2

14007 bot 2 21

14008 aardewerk 5 96

14008 bot 1 5

totaal - 635 11 575

Tabel 20.16. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 14001, 14007 en 14008.
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structuurnummers gekregen (zie fig. 20.18A). Het oostelijk deel is aangeduid als structuur 14002 
en het westelijke deel als structuur 14005. De greppels van deze structuur zijn onderzocht in twee 
verschillenden werkputten, namelijk 37 en 117. Bij het eerste onderzoek van de greppel, in werkput 
117, viel direct de grote hoeveelheid aardewerk op. De greppel is in deze werkput volledig handmatig 
afgewerkt. In eerste instantie werd gedacht dat het ging om een huisgreppel, gelegen rondom een 
hoofdgebouw. Echter, nadat de naastgelegen werkput 37 was opengelegd bleek het te gaan om een 
omgreppeld terrein van 28.5 bij 10.8 m. Ondanks het volledig handmatig opschaven van het vlak kon 
er binnen de omgreppeling geen sporen van een huis worden ontdekt (fig. 20.18B). Ook in werkput 
37 zijn de greppels voor een groot deel handmatig afgewerkt.
De zuidwestelijke hoek van het omgreppelde terrein wordt afgedekt door een ondiepe overstro-
mingslaag (laag 11036, S37.34). Nadat deze laag verwijderd was werd het restant van de greppelstruc-
tuur zichtbaar. 
Het rechthoekige omgreppelde terrein is NOO-ZWW georiënteerd en kan op basis van het grond-
plan in drie aparte delen worden opgedeeld (fig. 20.18A en C). Het meest westelijke gedeelte is 
aangeduid als deel A en bevindt zich ten westen van de (gereconstrueerde) dubbele ingangspartij. In 
de noordelijke greppel is een opening vastgesteld. De zuidelijke greppel, echter, is ter plekke van de 
veronderstelde opening verstoord. De vele speciale deposities op deze plaats (zie verder) doen echter 
vermoeden dat ook hier een ingang zal zijn geweest. Ten oosten van de ingangspartij is aangeduid als 
deel B en het deel ten oosten van greppel 14006 betreft deel C. Greppel 14006 is opmerkelijk, gezien 
het feit dat deze tot ver buiten het omgreppelde terrein doorloopt. Greppel 14006 lijkt greppel 14005 
te oversnijden, maar wordt zelf oversneden door greppel 14002, die aan de zuidelijke zijde niet goed 
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Fig. 20.17. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de greppels 14001, 14007, 14008 14016 en 14017 op het erf van huis 8002.

Schaal 1:400.
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aansluit bij greppel 14005. Deel C lijkt daarmee een gedeelte te zijn dat later is toegevoegd aan een 
reeds bestaand omgreppel terrein. De greppels ter hoogte van A waren ingegraven tot een diepte van 
ca. 0.3 m onder het vlak terwijl die bij B ingegraven zijn tot ca. 60 cm onder het vlak. Hier was in 
de coupes zichtbaar dat het greppelsysteem minimaal twee fasen heeft gehad, waarbij de greppel in de 
jongere fase ondieper is ingegraven. Ter hoogte van C was de greppel weer minder diep ingegraven 
en was slechts één fase herkenbaar. Binnen het deel C zijn sporen aangetroffen van een klein gebouw 
(gebouw 9001). De plattegrond bestaat uit vier palen met daartussen restanten van een wandgreppel 
(fig. 20.18D). Het gebouwtje meet 4.6 bij 4.12 m en de hoekpalen zijn opvallend diep ingegraven, tot 

117

37

37

25

 16

 16

 23

 2

 4

 2

 21

 22

 22

 2640

 25

 24

 27

 14

 31

 13

 8
 8

 48

 59

 60

 13

 10

 49

 26

 53

 68

 38

 67

 47

 33  32

 34  31

 39

 46

 29

 30
 28

 41  25

 8

 23

 24

 57

 27

 9

 11

 27

 33

 35

 58

 28

 29

 30

 12

 30

 13

 998

 36

 32

 37

 15

 31
 31

 35

9001

6011

6012

14003

14002

14006

14002

14005

A

14002 / 14005 / 14003

B

C

D

E
37.8

37.837.31

117.27

37.16

117.37
4.52

4.52

4.50

4.46

4.45

117.36

V3297

V1973

A

A B

C

C

D

E

B

V3828/V3829V3634
V6460

V1973

V5587

V3297

Fig. 20.18A. Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van het omgreppelde terrein 14002/14005, het gebouw 9001 en de greppel 

14003. Schaal 1:400. Coupes schaal 1:20.



0

ca. 0.5 m onder het vlak. Op basis van de wand, bestaande uit wandgreppels en twee wandpalen, kan 
worden geconcludeerd dat het hier niet gaat om een spieker. Het gebouwtje werd oversneden door 
een driefasige Romeinse greppel (S37.9, S37.10 en S37.11) en een recente drainagepijp.
Het bovenstaande overziend, kan de ontwikkeling van het omgreppelde terrein als volgt worden 
gereconstrueerd (fig. 20.18C). In een eerste fase is een rechthoekig omgreppeld terrein (ca. 21.60 x 
10.0 m) aangelegd met twee tegenover elkaar gelegen ingangen in het midden van de lange zijdes. 
Vervolgens is de oostelijke korte zijde oversneden door een nieuwe greppel die verder richting het 
zuiden verloopt. In een derde fase is het omgreppelde terrein richting oosten vergroot door de aanleg 
van greppel 14002. Op het nieuw afgebakende terreindeel werd een klein houten gebouw opgericht 
(9001). Het totale terrein heeft nu een lengte van 28.5 m. 
De hoeveelheid vondsten uit de greppels is aanzienlijk (zie tabel 20.17). Met name in de oudste grep-
peluitleg (greppel 14005) (fig. 20.18A, 20.18C en 20.18E), zijn verschillende speciale deposities aange-
troffen (zie paragraaf 7.3.3.3). Het gaat daarbij om compleet aardewerk, maar ook om een omgekeerde 
potbodem die over een weefgewicht is geplaatst. Met betrekking tot de situering van de speciale depo-
sities valt op dat zij zich vooral concentreren nabij de (veronderstelde) tegenover elkaar gelegen ope-
ningen in het omgreppelde terrein. Met betrekking tot het aardewerkspectrum uit deze oudste uitleg 
valt het sterk noordelijke karakter op. Dit noordelijke karakter is in deze greppel meer uitgesproken en 
meer uniform dan in de andere vroeg-Romeinse complexen. Daarnaast kunnen verschillende stukken 
worden herkend als noordelijke importen. In sommige gevallen lijkt het zelfs te gaan om stukken die 
op het moment van deponeren al een aanzienlijk ouderdom hebben gehad. Mogelijk zijn zij meege-
bracht door nieuwkomers die neerstreken langs de restgeul. Anders dan het aardewerk zijn er maar 
weinig metalen objecten uit de greppel afkomstig, namelijk een fragment van een bronzen armband, 
een stukje smeltbrons en een ijzeren nagel. Echter, in de bouwvoor direct boven de greppel zijn wel 
zes Keltische triquetrummunten gevonden die tot dit complex gerekend kunnen worden. Uit  de aan-
grenzende restgeul komen voorts een zilveren quinarius van de Ubii (V3512), een ijzeren vingerring 
met een in een rode steen gesneden jachttafereel (V3205) en een applique-schijffibula (V3181). Ook 
zij kunnen waarschijnlijk met het omgreppelde terrein in verband worden gebracht. Op basis van 
het geassocieerde vondstmateriaal kan het complex globaal tussen ca. 30 voor en 10 na Chr. worden 

Fig. 20.18B. Tiel-Medel-Afronding. Het volledig handmatig opgeschaafde vlak binnen het omgreppelde terrein 14002/14005. 
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gedateerd. Als de triquetrummunten en de vingerring inderdaad met dit complex in verband kunnen 
worden gebracht, zullen zij waarschijnlijk tot de vroegste ontwikkelingfase behoren. 
De interpretatie van het omgreppelde terrein is niet eenduidig. Voor een uitgebreide discussie over 
de mogelijke interpretaties, zie de synthese, paragraaf 19.5. Tot de interpretatiemogelijkheden behoren 
een rituele enclosure, een huisplaats of een terrein met agrarische en/of artisanale functies. 
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GREPPEL 14003 (fig. 20.18A)
Ongeveer 9 m ten oosten van het omgreppelde terrein 14002/14005 ligt een greppel die waarschijn-
lijk tot hetzelfde complex heeft behoord. Eén arm van deze L-vormige greppel heeft een lengte van 
12 m en de andere arm is 16 m lang. De greppel heeft nog een diepte van 0.4 m onder het vlak en is in 
werkput 117 handmatig afgewerkt. Doordat de greppel 14003 in werkput 37 minder vondsten bevatte 
is deze hier machinaal afgewerkt. Greppel 14003 wordt oversneden door greppels 6009 en 6011. 
Tijdens het veldwerk zijn nabij de greppel een aantal onduidelijke palen waargenomen. Initieel werd 
gedacht dat het zou kunnen gaan om een huis (8003) met huisgreppels. Echter, bij de aanleg van de 
naastgelegen werkput 37 zijn geen verder sporen meer aangetroffen, waarna deze structuur (8003) is 
komen te vervallen.  Uit de greppel is een aanzienlijke hoeveelheid vondsten afkomstig (tabel 20.18). 
Wederom ontbreken metaalvondsten nagenoeg. De twee metalen objecten betreffen ijzeren nagels 
zonder daterende waarde. De aardewerkassemblage uit greppel 14003 omvat echter 641 scherven (12 
608 g). Bij slechts één van de scherven gaat het om gedraaid aardewerk: een klein fragment van dun-
wandig aardewerk dat in de Augusteïsche periode geplaatst kan worden. Alle overige 640 scherven zijn 
handgevormd. De noordelijk (geïnspireerde) vormtypes zijn goed vertegenwoordigd: Ge4, Gw5, en 
vooral potten van het type Van den Broeke 57 en een voorraadpot van het type Van den Broeke 59. 
Het betreft vormen die ‘Fries’ geïnspireerd zijn, maar die niet in het leefgebied van de Frisii gemaakt 
lijken te zijn.1481 Greppel 14003 is mogelijk gelijktijdig met het omgreppelde terrein 14002/14005, zo 
blijkt ook uit de aardewerkassemblage. Friese kenmerken zijn in beide complexen duidelijk aanwezig. 
De verschillen met 14002/14005 zijn wellicht te verklaren door de functie van het aardewerk (en dus 

Fig. 20.18E. Tiel-Medel-Afronding. Enkele speciale deposities in de greppels van het omgreppelde terrein 14002/14005. Voor 

de locaties van deze deposities, zie figuur 20.18A. 
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1482  Van Renswoude 2014b, 65 (WP81, S60).

van de greppel). Het betreft namelijk in grote mate potten met grote afmetingen, in mindere mate 
aardewerk van kleiner formaat, en een schaal. Mogelijk zijn we hier getuige van de resten van rituele 
festiviteiten waarbij bier geconsumeerd werd. In greppel 14003 zijn geen aanwijsbare deposities van 
compleet vaatwerk aangetroffen.
Greppel 14003 zal qua datering waarschijnlijk deels overlappen met de gebruiksfase van het omgrep-
pelde terrein 14002/14005. Gezien het feit dat greppel 14003 waarschijnlijk is gegraven gedurende 
een latere gebruiksfase van het omgreppelde terrein 14002/14005 (zie de hierboven beschreven gere-
construeerde ontwikkeling) kan een datering tussen ca. 15 voor en 10 na Chr. worden gesuggereerd. 

GREPPELSTRUCTUUR 14004 (fig. 20.19A)
Deze greppelstructuur is al deels aangesneden tijdens het proefsleuvenonderzoek. Het leek toen te 
gaan om een cirkelachtige structuur waarbinnen mogelijk een spieker heeft gelegen.1482 Tijdens de 
opgraving is de complete structuur (S117.20 en S136.40) gedocumenteerd en bleek deze ovaal van 
vorm te zijn, met een opening aan de oostzijde. De afmetingen bedragen 8.9 bij 6.0 m en de diepte 
van de greppel is ca. 0.4 m. Ondanks handmatig opschaven kon binnen de omgreppeling geen spieker 
of andersoortige structuur worden gedocumenteerd. De greppel is handmatig afgewerkt. Greppel-
structuur 14004 wordt oversneden door greppelstructuur 14015 en is daarmee dus ouder. 
Uit greppelstructuur 14004 is slechts één metaalvondst afkomstig: een ijzeren nagel zonder daterende 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

14002 aardewerk 807 14166

14002 bot 213 1819

14002 houtskool 2 1

14002 keramisch object 1 23

14002 metaal 3 29

14002 natuursteen 3 130

14002 verbrand bot 3 11

14002 verbrande leem 11 143

14005 aardewerk 790 13822

14005 baksteen/dakpan 2 33

14005 bot 96 1121

14005 houtskool 3 2

14005 keramisch object 4 384

14005 metaal 1 9

14005 natuursteen 7 331

14005 verbrande leem 5 43

9001 aardewerk 4 44

9001 bot 1 1

totaal - 1956 32 112

Tabel 20.17. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 14002, 14005 en 9001.





1483  Van den Broeke 2012, 169.

waarde. De aardewerkassemblage omvat briquetage en handgevormd aardewerk (tabel 20.19). Drie 
scherven behoren tot briquetage-vaatwerk, uitgevoerd in een zacht dikwandig geel baksel (A1-waar). 
Eén rand behoort tot een cilinder van het type k-15. Voor de gele cilindervormen wordt aangenomen 
dat ze mogelijk reeds vanaf de Late IJzertijd ontstaan zijn, om vervolgens de hele Romeinse tijd in 
zwang te blijven.1483 Een andere briquetage-rand in A1-waar behoort tot een kom. Van het handge-
vormde aardewerk hebben diverse vormen onmiskenbaar noordelijke kenmerken: Ge4, Gw4 en Gw5. 
De fragmenten van de potten Ge4 en Gw4 lijken op basis van uiterlijke kenmerken geïmporteerd te 
zijn. De aardewerkkenmerken van de assemblage uit greppel 14004 sluiten goed aan bij die van de 
greppels 14002/14005 en 14003 wat betreft de randversiering, de facettering, en de wandversiering. 
De verhouding tussen het gegladde en het gewone ruwe aardewerk, en het potopbouwtype is dan 
weer enkel vergelijkbaar met dat van 14002/14005. De magering (potgruis of een combinatie van 
potgruis met organisch materiaal) sluit aan bij de assemblage van greppel 14003. Een groot verschil 
met het aardewerk uit de greppel 14005 is dat het aardewerk alleen al op basis van uiterlijke kenmer-
ken uit diverse regio’s lijkt te komen. Ook is er in greppel 14004 slechts één complete pot gedepo-

structuur inhoud aantal gewicht (g)

14003 aardewerk 620 12 576

14003 bot 203 4422

14003 houtskool 25 14

14003 metaal 2 27

14003 natuursteen 1 76

14003 slak 2 23

14003 verbrand bot 23 37

14003 verbrande leem 5 144

totaal - 881 17 319

Tabel 20.18. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 14003.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

14004 aardewerk 272 5714

14004 baksteen/dakpan 1 11

14004 bot 109 1430

14004 houtskool 7 12

14004 keramisch object 3 105

14004 metaal 1 14

14004 natuursteen 5 3135

14004 verbrand bot 2 3

14004 verbrande leem 27 231

totaal - 427 10 655

Tabel 20.19. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 14004.
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1484  Heeren/Van der Feijst 2017, 68, boogfibula type 18b.

neerd. Al met al kan greppelstructuur 14004 in dezelfde periode worden gedateerd als de greppels 
14002/14005 en 14003. De chronologische resolutie van het vondstmateriaal is te beperkt om een 
eventueel faseverschil te kunnen reconstrueren. 
 

GREPPEL 14006 (fig. 20.16A)
Greppel 14006 is een tweefasig greppelsysteem. De oudste fase is min of meer noord-zuid georiënteerd 
en oversnijdt structuur 14005. De greppel heeft een lichte kromming en een lengte van 72 m. De 
jongere fase volgt in eerste instantie de oude greppel, om na ca. 29 m met een hoek van 90° richting 
het westen af te buigen en uiteindelijk (na ca. 30 m) uit te monden in de restgeul van Echteld fase 2. 
Beide greppelfases lijken te behoren tot de gebruiksfase van het omgreppelde terrein 14002/14005 
en gebouw 9001 (fig. 20.18A en C). De oudste greppelfase lijkt onderdeel uit te maken van oudste 
fase van het omgreppelde terrein 14002/14005, maar wordt vervolgens oversneden door de jongere 
fase van deze structuur. 
In werkput 38 is greppel 14006 afgedekt door de laag 11036 (S38.8), waardoor de greppel pas op vlak 
2 zichtbaar werd. Vanaf dit punt is de greppel tevens aanzienlijk verstoord door een recente drainage-
sleuf. Delen van de greppel (werkput 39) zijn handmatig afgewerkt en andere delen (werkputten 18, 
25 en 37) zijn machinaal afgewerkt. In werkput 38 is de greppels slechts deels afgewerkt.
Uit de greppel is een aanzienlijke hoeveelheid vondstmateriaal afkomstig (tabel 20.20). Onder het 
metaal bevinden zich twee dateerbare objecten; beide boogfibulae (V25.2749 en V38.5251) uit de 
periode tussen ca. 1 en 50 na Chr.1484 In beide gevallen gaat het echter om fragmenten die mogelijk 
niet direct in de greppel zijn terecht gekomen, maar eerst nog enige jaren hebben rondgezworven 
aan het oppervlak. Op basis van het aardewerk kunnen de twee greppelfases niet van elkaar worden 
onderscheiden. Wat de algemene aardewerkkenmerken betreft, zijn er veel overeenkomsten met de 

Fig. 20.19B. Tiel-Medel-Afronding. Greppelstructuur 14004 in vlak 1, gezien vanaf het zuiden. 





1485  Met dank aan Annet Nieuwhof en Ernst Taayke. Verge-

lijk Nieuwhof 2014, fig. 11.18.

hierboven besproken greppelstructuren 14002/14005, 14003 en 14004. De hoeveelheid randver-
siering bedraagt 19%, wat - net zoals bij de hierboven besproken greppels - een fors percentage is. 
Ook hier is de golfrand- of kartelrand de meest toegepaste versieringswijze. Daarnaast sluiten ook 
de mate van facettering (20%), de wandversiering, de wandafwerking en de magering goed aan bij 
de voorgaande greppelstructuren. De wandversiering bestaat vooral uit groeven en uit kamstreken 
en het aandeel glad afgewerkte wanden is aanzienlijk. De magering bestaat met name uit potgruis of 
een combinatie van potgruis en organische inclusies. In greppel 14006 is er echter beduidend meer 
toevoeging van zand, een patroon wat verder enkel bij het complex uit greppel 14005 is opgemerkt.
Opvallend is verder een compleet potje van het type K2 (V6272) uit de Late IJzertijd (ca. 3de eeuw voor 
Chr.).1485 Het lijkt te gaan om een import uit het Friese gebied. (Regionale?) imitaties zijn eveneens 
aangetroffen: een Fries potje K3a (V39.3750) met streepbandversiering, een oor met een ingedrukte 
del (V25.2831), en een pot van het type Ge5. Ook de fragmenten van minstens acht potten Van den 
Broeke 57 kunnen gezien worden als noordelijk beïnvloede vormen. Net als uit greppel 14004 is ook 
uit greppel 14006 een pot (Van den Broeke 52/55a) met golfrand en kam-tandversiering (V39.3664.1) 
afkomstig die op basis van de XRF-resultaten uit het venige kustgebied lijkt te komen. Een fragment 
van een reducerend gebakken kom Van den Broeke 22 is toegekend aan de ‘Germaanse groep’. Behalve 
vaatwerk is in greppel 14006 ook nog een weefgewicht met een ingedrukte del aangetroffen.
De vondst van de zojuist genoemde intentioneel gedeponeerde Friese import uit de Late IJzertijd 
maakt een associatie met de greppel 14005 erg verleidelijk. Zeker wanneer we naar de locatie van dit 
object kijken, wordt deze hypothese ondersteund. Het potje is immers ingegraven op de plek van de 
oostelijke korte zijde van het omgreppelde terrein 14005. Het is dan ook niet ondenkbaar dat deze 
depositie eigenlijk tot de greppel 14005 moet worden gerekend.  
Al met al kan greppel 14006 op basis van het vondstmateriaal globaal in dezelfde periode worden 
gedateerd als de greppels 14002/14005 en 14003, mogelijk met een langere doorlooptijd. De chro-
nologische resolutie van het vondstmateriaal is te beperkt om een eventueel faseverschil te kunnen 
reconstrueren. Echter, op basis van spooroversnijdingen blijkt greppel 14006 te zijn gegraven na grep-
pel 14005 en voorafgaand aan greppel 14002. De gelijkaardige aardewerkassemblages wijzen er op dat 
deze ontwikkelingen zich in een relatief kort tijdsbestek hebben voltrokken. 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

14006 aardewerk 1015 17 103

14006 bot 510 9592

14006 keramisch object 1 490

14006 metaal 6 53

14006 natuursteen 11 698

14006 slak 2 296

14006 verbrande leem 1 17

totaal - 1546 28 249

Tabel 20.20. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 14006.
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1486  Dit was op vlak 1 niet goed waarneembaar zodat het 

niet goed op tekening staat. Echter in het veld is gecon-

stateerd door J. van Renswoude dat de structuur ouder 

dateert op basis van oversnijding.

GREPPEL 14007
Zie greppel 14001 in het bovenstaande.

GREPPEL 14008
Zie greppel 14001 in het bovenstaande.

GREPPELSTRUCTUUR 14009 (fig. 20.20, A)
In werkput 13 zijn twee greppels aangetroffen die parallel van elkaar zijn gegraven. De afstand tussen 
de twee greppels bedraagt 4.25 m. De greppels zijn min of meer noordoost-zuidwest georiënteerd. 
De westelijke greppel is het best bewaard gebleven en heeft een lengte van 12.5 m. Van de oostelijke 
greppel resteert nog slechts 7.3 m. De greppels liggen op korte afstand en schuin ten opzichte van 
de restgeul van Echteld fase 2. Verder werden de greppels deels afgedekt door jongere geullagen, 
waardoor ze pas op vlak 2 volledig zichtbaar werden. De twee greppels vormen samen een structuur, 
waarvan de functie echter onduidelijk blijft. De relatief grote hoeveelheid verbrande leem uit de spo-
ren is een indicatie dat de structuur tot een erf heeft behoord. Op basis van de geringe breedte van 
4.25 m kan worden geconcludeerd dat het niet gaat om een hoofdgebouw. 
De greppel werd oversneden door de midden-Romeinse randstructuur 2032. Greppelstructuur 
14009 is dus zeker ouder. Verder valt op dat de oriëntatie van greppelstructuur 14009 vrijwel gelijk 
is aan die van greppelstructuur 14010 (zie hieronder). Het vondstmateriaal bestaat uit 42 scherven 
aardewerk (214 g) negen fragmenten bot (225 g), zes stukken natuursteen (36 g) en maar liefst 324 
brokjes verbrande leem (868 g). De aardewerkassemblage bestaat uit zowel handgevormd als gedraaid 
aardewerk. Opvallend is het hoge aantal scherven briquetage (vijftien scherven). Het handgevormde 
aardewerk lijkt thuis te horen in de Late IJzertijd. De scherven gedraaid aardewerk zijn verbrand en 
moeten waarschijnlijk met de nabijgelegen graven worden geassocieerd. Al met al is het moeilijk om 
deze greppelstructuur met zekerheid te dateren op basis van het aardewerk, maar kan een datering in 
de Late IJzertijd zeker aannemelijk worden gemaakt.  

GREPPELSTRUCTUUR 14010 (fig. 20.20, A)
In werkput 31 is een U-vormige structuur aangetroffen waarvan de lange zijden bestaan uit twee 
recht gegraven greppels die aan een van de korte zijdes verbonden zijn door middel van een gebogen 
greppeldeel. De andere korte zijde is open. Deze greppelstructuur heeft nagenoeg dezelfde oriëntatie 
(noordoost-zuidwest) als de greppelstructuur 14009 en ook de lengte (11 m) en breedte (4 m) zijn 
vergelijkbaar. De greppelstructuur wordt oversneden door de kringgreppel 2070.1486 
Op basis van de oversnijding door de kringgreppel, de oriëntatie haaks op de restgeul van Echteld 
fase 1, de oriëntatie parallel aan greppel 6017 en de gelijke oriëntatie met greppelstructuur 14009 kan 
greppelstructuur 14010 met enige terughoudendheid in de Late IJzertijd worden gedateerd. Mogelijk 
kan de greppelstructuur met het nabije erf van huis 8006 worden geassocieerd. Het vondstmateriaal 
bestaat uit slechts één scherf handgevormd aardewerk (8 g) en een fragment bot (2 g) die geen aan-
vullende daterende informatie bieden. 





1487  Heeren/Van der Feijst 2017, 76.

GREPPEL 14011 (fig. 20.8, A)
In het zuidelijke deel van de nederzetting (werkput 26), direct ten oosten van de Romeinse restgeul, 
ligt een L-vormige greppel. Deze relatief korte greppel heeft een lengte van 9.75 m en ligt direct ten 
noorden van bijgebouw 9002. Waarschijnlijk vormt deze greppel een afscheiding van dit gebouwtje.
De hoeveelheid vondstmateriaal en de samenstelling daarvan vallen op (zie tabel 20.21). Zo bevat de 
greppel een ogenfibula met open ogen en een gesloten rand (V29.41), te dateren tussen ca. 5 en 50 na 
Chr.1487 Het is geen compleet exemplaar, want de naaldhouder en de veerrol met naald zijn afgebro-
ken. Daarnaast is de beugel verbogen. Mogelijk heeft deze fibula aan het oppervlak gezworven voordat 
het object in de greppel is terechtgekomen. Het aardewerk sluit wat de rand- en wandversiering, de 
randafwerking, de hoeveelheid gefacetteerde randen en de magering betreft goed aan bij die van grep-
pels 14002/14005, 14003, 14004 en 14006. Dit geldt ook voor de grote hoeveelheid vaatwerk van het 
potopbouwtype III (in deze greppel zelfs 96%). Ook de verhouding tussen oxiderend gebakken (84%) 
en reducerend gebakken vaatwerk (16%) is zeer gelijkaardig. Wat de hoeveelheid overige noordelijke 
kenmerken betreft, valt het aardewerk met een afzet op de schouder op (zeven fragmenten). Dit beeld 
komt overeen met de greppels 14003 (zestien fragmenten, vooral behorend tot de grote voorraadpot-
ten) en 14006 (elf fragmenten). Slechts drie fragmenten zijn voorzien van streepbanden; dit lage aantal 
sluit aan bij de assemblages uit greppels 14003, 14004 en 14006 maar wijkt af van die uit het omgrep-
pelde terrein 14002/14005. Noemenswaardig is verder (gefragmenteerd) slakmateriaal (391 g) dat uit 
greppel 14011 is verzameld. Uit XRF-onderzoek is gebleken dat het gaat om zogenaamde mestslak-
ken, die zijn overgebleven na het verbranden van mest. Waarvoor in dit geval de mest als brandstof is 
gebruikt blijft echter onduidelijk. Het zou kunnen gaan om verwarming, maar ook om ambachtelijke 
activiteiten, die dan waarschijnlijk plaatshadden in het naastgelegen bijgebouw 9002. 
Al met al kan greppel 14011 globaal in dezelfde fase worden gedateerd als de greppels 14002/14005, 
14003, 14004 en 14006. De chronologische resolutie van het vondstmateriaal is te beperkt om een 
eventueel faseverschil te kunnen reconstrueren.

GREPPELSTRUCTUUR 14012 en 14013 (fig. 20.21A)
Deze greppelstructuur ligt in het uiterste oostelijke deel van het opgegraven areaal, in de werkput-

structuur inhoud aantal gewicht (g)

14011 aardewerk 212 5004

14011 bot 137 1716

14011 houtskool 1 1

14011 keramisch object 2 150

14011 metaal 1 14

14011 natuursteen 2 22

14011 verbrand bot 2 3

14011 slak 99 391

14011 verbrand bot 1 1

14011 verbrande leem 1 3

totaal - 458 7305

Tabel 20.21. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit greppel 14011.
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1488  Heeren/Van der Feijst 2017, 45-46.

ten 16 en 34. Het is een min of meer rechthoekig 
omgreppeld terrein dat in richting (noordoost-zuid-
west) en vorm gelijkgesteld kan worden met die van 
greppelstructuren 14009 en 14010. De structuur heeft 
een lengte van 27 m en een breedte van 6 m. 
De greppels aan de lange zijden zijn over een afstand 
van respectievelijk 17 en 12 m bewaard gebleven. Van 
de noordoostelijke kopse kant is nog slechts een grep-
peltje van 1.8 m over. De zuidwestelijke kopse kant is 
ook fragmentarisch bewaard, maar lijkt meer afgerond 
te zijn geweest. De greppels zijn niet volledig afgewerkt.
De structuur is meerfasig. Zo is de greppelstructuur 
14013 eigenlijk een jongere fase van greppelstructuur 
14012, gegraven op vrijwel dezelfde plek. 
De hoeveelheid vondstmateriaal uit de greppels is 
beperkt. Zo zijn uit structuur 14012 maar twee scher-
ven aardewerk (29 g), een fragment bot (18 g) en een 
metalen object afkomstig. Het vondstmateriaal uit 
structuur 14013 bestaat slechts uit een fragment bot (6 
g) en een brokje verbrande leem (36 g). Een eenvoudi-
ge draadfibula (V5147, fig. 20.21B) is van een afwijkend 
type en heeft een erg dunne, in doorsnede afgerond 
rechthoekige beugeldoorsnede en een dichte naald-
houder. De beugelvorm is niet meer goed waarneem-
baar doordat deze sterk verbogen is. De veerrol en naald 
zijn afgebroken. De fibula lijkt het meest op een variant 
van een draadfibula van het Laat La Tène-schema, zoals 
onderscheiden door Heeren en Van der Feijst: type 9b, 
te dateren tussen 150 voor en 25 na Chr.1488 Het aarde-
werk bestaat slechts uit twee fragmenten handgevormd 
aardewerk en kan niet bijdragen aan een betrouwbare 
datering van deze greppels. Zowel de greppel 14012 
als 14013 worden oversneden door greppel 6015 die 
waarschijnlijk thuishoort in de vroeg-Romeinse peri-
ode. Verder kan de greppelstructuur waarschijnlijk tot 
een erf worden gerekend dat in gebruik was tijdens de 
vroeg-Romeinse tijd (fase 4a). Mogelijk kan de greppelstructuur 14012/14013 ook tot deze bewo-
ningsfase worden gerekend, hoewel een datering in de Late IJzertijd niet kan worden uitgesloten. 

GREPPELSTRUCTUUR 14014 (fig. 20.16A)
Ook deze structuur ligt in het uiterst oostelijke deel van het opgegraven areaal, in de werkputten 23 
en 33. De structuur bestaat uit twee parallelle greppels (oriëntatie NNO-ZZW). De westelijke grep-
pel is het best bewaard gebleven en heeft een lengte van 16 m, met een onderbreking van ca. 2.5 m. 
Van de oostelijke greppel is slechts 5.5 m bewaard gebleven als gevolg van een verstoring door een 
subrecente sloot. De onderlinge afstand tussen de greppels is 4.75 m.
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1489  Heeren/Van der Feijst 2017, 53-55. 1490  Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.4.3.1.

Het enige vondstmateriaal uit de greppel bestaat uit een fragment van een fibula (V6310, fig. 20.20B). 
Volgens de typologie van Heeren en Van der Feijst is het een type 12d.1489 Op basis van een vergelijk-
baar compleet exemplaar uit een goed gedateerde context van deze opgraving dateert dit type fibulae 
tussen ca. 150 en 70 voor Chr.1490 Echter, omdat het gaat om een fragment kan het goed zijn dat stuk 
pas later in de greppel is terechtgekomen. Daarmee zou greppel 14014 jonger kunnen zijn dan de 
fibula doet vermoeden. Definitieve uitspraken over de datering zijn echter niet mogelijk. 

GREPPELSTRUCTUUR 14015 (fig. 20.19A)
Deze greppelstructuur bestaat uit twee parallel gegraven greppels met een lengte van ca. 25 m die 
door een halve cirkel aan elkaar verbonden zijn aan de oostzijde. De westzijde is open. De exacte 
oriëntatie is NOO-ZWW en de onderlinge afstand tussen de greppels bedraagt 5.0 m. De structuur 
wordt oversneden door een subrecente sloot. Mogelijk diende de structuur als veekraal. 
Het vondstmateriaal uit greppelstructuur 14015 omvat negen fragmenten handgevormd aardewerk 
(73 g), vijftien fragmenten bot (55 g) en twee fragmenten ijzer. Het aardewerk is lastig om goed te 
dateren, maar op basis van de gladding en de organische magering lijkt een datering in de vroeg-
Romeinse tijd het meest voor de hand te liggen. De structuur dateert hoogstwaarschijnlijk aan het 
einde van de Late IJzertijd of het begin van de Romeinse tijd. 

GREPPELSTRUCTUUR 14016 (fig. 20.17A)
Deze greppelstructuur ligt op het erf van huis 8002, ter hoogte van de ingangspartij uit de oudste ont-
wikkelingsfase. In een tweede fase is het erf vergroot door het in zuidelijke richting uit te breiden. De 
greppelstructuur is slechts deels bewaard gebleven omdat deze voor een groot deel is verstoord door 
een subrecente sloot. Oorspronkelijk was de structuur waarschijnlijk ovaalvorming, met een breedte 
van ca. 4.25 m. Mogelijk lag er binnen de omgreppeling een spieker.
De greppel oversnijdt de oudere ingangsgreppel (14008; zie de beschrijving bij greppel 14001) en is dus 
jonger. Het vondstmateriaal uit de greppel omvat vier scherven handgevormd aardewerk (59 g) en vijf 
fragmenten bot (87 g). De structuur behoord tot de bewoningsperiode van huis 8002 en dateert tussen 
ca. 15 en 40 na Chr. 

GREPPELSTRUCTUUR 14017 (fig. 20.17A)
Deze greppelstructuur ligt op het erf van huis 8002, in het deel dat behoort tot de uitbreiding van het 
erf (tweede ontwikkelingsfase). De greppelstructuur is slechts deels bewaard gebleven omdat deze voor 
een groot deel is verstoord door een subrecente sloot. De structuur is rechthoekig en meet 15 bij 10 
m. Waarschijnlijk lag er oorspronkelijk een bijgebouw of spieker binnen de omgreppeling. 
Uit de sporen van greppelstructuur 14017 is geen vondstmateriaal afkomstig. De structuur behoort tot 
de bewoningsperiode van huis 8002 en dateert de structuur tussen ca. 15 en 40 na Chr.

2 0 . 2 .  	 k u i l e n

KUIL 25001 (S41.19, fig. 6.8, 20.17A, 20.22A en 20.22B, A)
Deze kuil ligt op het erf van huis 8002 en oversnijdt greppel 14007. De kuil is ovaalvormige en meet 
2.5 bij 1.27 m. De kuil heeft een erg donkere vulling en is onderzocht door midden van de kwadran-
tenmethode. De bewaarde diepte bedraagt ca. 0.5 m (bodem op 4.1 m NAP).
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De hoeveelheid vondstmateriaal afkomstig uit de kuil is aanzienlijk (tabel 20.22). Het metalen object 
(V4112) betreft ongeveer de helft van een bronzen armband. Dit soort armbanden komt algemeen 
voor in de vroeg-Romeinse tijd. Het aardewerk is nauwelijks voorzien van rand- of wandversiering. 
De hoeveelheid plantaardige magering (al dan niet in combinatie met potgruis) ligt een stuk hoger 
dan bij de andere contexten. Dit geldt ook voor de hoeveelheid vormen van potopbouwtype II en 
scherven die reducerend gebakken zijn. Daarmee lijkt deze kuil iets later in de vroeg-Romeinse tijd 
te dateren dan de erfgreppel 14001/14007/14008 (25 voor-25 na Chr.). Een precieze datering is 
echter moeilijk te bepalen. 

KUIL 25002 (S123.69, fig. 6.3 en 20.6)
Deze kuil is gedocumenteerd op vlak 2 in werkput 123. De kuil ligt op de oever langs de restgeul 
van Echteld fase I en werd afgedekt door jongere lagen. In het veld werd de bovenkant van de kuil 
zichtbaar op een niveau van 4.14 m NAP. De onderkant bevindt zich op een hoogte van 3.98 m 
NAP. De kuil ligt direct ten noordoosten van huis 8005 en behoort daarmee tot het erf van dit huis. 
De inhoud van de kuil is gezeefd.
Uit de kuil is een aanzienlijke hoeveelheid vondstmateriaal afkomstig (tabel 20.23) Onder dit materi-
aal bevindt zich een fragment van een glazen La Tène-armband. Het aardewerk bestaat uitsluitend uit 
handgevormd aardewerk en dikwandige rode briquetage. Het gebruik van vrijwel uitsluitend potgruis 
als magering en de aanwezigheid van een golfrand doen een datering in de Late IJzertijd vermoeden. 
Al met al kan de kuil 25002 tussen ca. 150 en 70/50 voor Chr. worden gedateerd. 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

25001 aardewerk 98 1782

25001 bot 40 394

25001 metaal 1 10

25001 slak 1 2

25001 verbrande leem 5 13

totaal - 145 2201

Tabel 20.22. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit kuil 25001.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

25002 aardewerk 65 691

25002 bot 68 1075

25002 glas 1 7

25002 natuursteen 4 220

totaal - 138 1993

Tabel 20.23. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit kuil 25002.
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KUIL 25003 (S116.8)
Deze kuil ligt in werkput 116 en oversnijdt greppel 6028. De kuil is ovaalvormig en meet 1.45 bij 
0.65 m. De kuil heeft een diepte van 0.24 m. De bodem van de kuil ligt op een hoogte van 4.03 m 
NAP.
De kuil heeft een schone vulling met zes scherven handgevormd aardewerk (33 g), een fragment bot 
(1 g) en drie stukken natuursteen (18 g). Op basis van de oversnijding kan kuil 25003 waarschijnlijk 
in de vroeg-Romeinse tijd worden gedateerd. 

KUIL 25004 (S116.38, fig. 6.3, 20.3 en 20.22B, E)
Deze kuil is aangetroffen op vlak 1 in werkput 116. Het gaat om een grote, ronde kuil met een dia-
meter van 2.0 m en een diepte van slechts 14 cm. De onderkant van de kuil ligt op een hoogte van 
4.08 m NAP. De kuil heeft een donkere vulling en bevat veel vondstmateriaal. De kuil lag direct ten 
noorden van huis 8001 en behoort tot dezelfde bewoningsfase.
De hoeveelheid vondstmateriaal afkomstig uit de kuil is aanzienlijk (tabel 20.24). De aardewerkassem-
blage bestaat uitsluitend uit handgevormd aardewerk. Opvallend zijn het ontbreken van organische 
magering en de dominantie van wandversiering met vingertop- en nagelindrukken. Groefversiering 
ontbreekt. Daarmee past de assemblage goed bij de gebruiksperiode van het huis 8001. 

KUIL 25005 (S116.129, fig. 20.3)
Deze kuil is aangetroffen op vlak 2 in werkput 116. De kuil ligt in de nagenoeg volledig opgevulde 
restgeul van Echteld fase 1 en werd op vlak 1 nog afgedekt door jongere lagen uit de Romeinse tijd. 
De ronde kuil heeft een diameter van 0.75 m en een diepte van slechts 0.1 m. De bodem van de kuil 
ligt op een hoogte van 4.10 m NAP. De kuil ligt direct ten noordwesten van huis 8001 en behoort 
tot dezelfde bewoningsfase. De kuil heeft een donkergrijze, vuile vulling.
Uit de kuil zijn slechts enkele vondsten afkomstig: zeven scherven handgevormd aardewerk (66 g), 23 
fragmenten bot (172 g) en een stuk natuursteen van 1209 g. Het aardewerk lijkt uit de Late IJzertijd 
te dateren, maar is sterk verweerd. Het zou daarmee ook kunnen gaan om ouder zwerfvuil. Het stuk 
natuursteen is een verbrand stuk zandsteen zonder verder uiterlijke kenmerken. Op basis van de lig-
ging, de associatie met huis 8001 en het vondstmateriaal kan kuil 25005 in de Late IJzertijd worden 
gedateerd.

KUIL 25006 (S116.132, fig. 6.3 en 20.3)
Deze kuil is aangetroffen op vlak 2 in werkput 116. De kuil ligt in de nagenoeg volledig opgevulde 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

25004 aardewerk 81 909

25004 bot 115 647

25004 natuursteen 5 459

25004 schelp 8 2

25004 slak 1 2

totaal - 210 2019

Tabel 20.24. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit kuil 25004.
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Fig. 20.22A. Tiel-Medel-Afronding. De doorsnedes van de kuilen 25001, 25021, 25027 en 25028. Schaal 1:30.  
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Fig. 20.22B. Tiel-Medel-Afronding. Veldfoto’s van enkele kuilen. 

A kuil 25001; B kuil 25021; C kuil 25027; D kuil 25028; E kuil 25004; F kuil 25008. 
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restgeul van Echteld fase 1 en werd op vlak 1 nog afgedekt door jongere lagen uit de Romeinse tijd. 
De ovaalvormige kuil meet 1.05 bij 0.8 m en heeft een diepte van slechts 8 cm. De bodem van de kuil 
ligt  op een hoogte van 4.12 m NAP. De kuil ligt direct ten noordwesten van huis 8001 en behoort 
tot dezelfde bewoningsfase. De kuil heeft een lichtgrijze schone vulling.
Uit de kuil is geen vondstmateriaal afkomstig. Op basis van de associatie met huis 8001 kan kuil 
25006 in de Late IJzertijd worden gedateerd. 

KUIL 25007 (S134.39, fig. 6.3, 20.2 en 20.22A)
Deze kuil is aangetroffen op vlak 2 in werkput 134. De kuil ligt aan de rand van de restgeul van 
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Fig. 20.22C. Tiel-Medel-Afronding. Veldfoto’s van enkele kuilen en de insteekhaven (25026). 

A kuil 25010; B kuil 25023; C kuil 25025; D insteekhaven 25026; E kuil 25031; F kuil 25035. 
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1491  Nieuwhof 2015, 151. 

Echteld fase 1 en werd op vlak 1 nog afgedekt door jongere lagen uit de Romeinse tijd. De kuil 
wordt oversneden door een recente drainagesleuf. De ovaalvormige kuil meet 2.45 bij 2.3 m en heeft 
een bewaarde diepte van 0.3 m. De bodem van de kuil ligt op een hoogte van 3.98 m NAP. De kuil 
ligt direct ten noordwesten van huis 8001 en behoort tot dezelfde bewoningsfase. De kuil heeft een 
lichtgrijze, schone vulling, maar bevat wel veel vondstmateriaal.
De hoeveelheid vondstmateriaal uit de kuil is aanzienlijk (zie tabel 20.25). Het aardewerk kan op basis 
van de potgruismagering en de besmijting in de IJzertijd worden gedateerd. Op basis van de associatie 
met huis 8001 kan kuil 25007 in de Late IJzertijd worden gedateerd. 

KUIL 25008 (S26.24, S26.26 en S40.11, fig. 6.8, 20.8A en 20.22B, F)
Deze kuil is aangetroffen in de werkputten 26 en 40. Deze grote, ovale kuil van 3.10 bij 1.7 m over-
snijdt bijgebouw 9002 en greppel 14011. De kuil heeft een diepte van 0.32 m en de bodem van 
de kuil ligt op een hoogte van 3.9 m NAP.  In werkput 26 was de structuur van de kuil niet direct 
duidelijk, zodat twee verschillende spoornummers zijn uitgedeeld. Mogelijk gaat het om soort verla-
tingskuil, waarin de resten van bijgebouw 9002 zijn gedeponeerd. 
De hoeveelheid vondstmateriaal afkomstig uit de kuil is groot (zie tabel 20.26). Zo wegen de 219 
scherven aardewerk bij elkaar meer dan 13 kg. Veel scherven tonen sporen van verbranding. Qua 
samenstelling vallen, naast wat kleine bekers vooral de grote voorraadpotten met afzet op de schouder 
op die ook in greppel 14003 zijn aangetroffen. A. Nieuwhof heeft in haar proefschrift aannemelijk 
gemaakt dat groot vaatwerk aangewend werd om bier in te brouwen, wat vervolgens een belangrijke 
rol speelde bij rituele praktijken.1491 Het feit dat de scherven verbrand zijn, zou er op kunnen wijzen 
dat we te maken hebben met een rituele praktijk waarbij de resten na de eet- en drinkpraktijken 
achteraf verbrand zijn. Mogelijk hebben we te maken met de stille getuige van festiviteiten of rituelen. 
Al met al kan de kuil 25008 op basis van het vondstmateriaal in dezelfde fase worden gedateerd als 
de greppels 14002/14005, 14003 en 14006. De chronologische resolutie van het vondstmateriaal is te 
beperkt om een eventueel faseverschil te kunnen reconstrueren.

KUIL 25009 (S49.19, fig. 6.13)
Deze kuil ligt in werkput 49 en is gesitueerd in op de westelijke oever van de Romeinse geul. De 
kuil is ovaalvormig en meet 2.13 bij 1.34 m. Kuil 25009 is ingegraven op een laag gelegen terreindeel, 
direct langs de geul, en werd pas zichtbaar op het derde vlak (3.96 m NAP). Vanwege het opkomende 
grondwater was het niet mogelijk om de kuil goed te couperen. De kuil is wel afgewerkt. Op vlak 
1 en 2 werd de kuil afgedekt door jongere geullagen uit de Middeleeuwen, de laat- en de midden-

structuur inhoud aantal gewicht (g)

25007 aardewerk 28 278

25007 bot 10 148

25007 natuursteen 3 181

25007 verbrande leem 2 103

totaal - 43 710

Tabel 20.25. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit kuil 25007.
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Romeinse tijd. 
De hoeveelheid vondstmateriaal uit de kuil is aanzienlijk (tabel 20.27). De aardewerkassemblage 
bestaat overwegend uit handgevormd aardewerk, maar uit de kuil is ook en scherf mooi wit gladwan-
dig aardewerk afkomstig. Kuil 25009 kan in de vroeg-Romeinse tijd worden gedateerd.  

KUIL 25010 (S8.45, fig. 20.5 en 20.22C, A)
Deze kuil is gesitueerd op het (voormalige) grafveld Hazenkamp. De kuil was al zichtbaar op vlak 1 
(4.77 m NAP), maar de vorm kon pas duidelijk worden gedocumenteerd op vlak 2. De grote, ovaal-
vormige kuil meet 2.0 bij 1.8 m en heeft een diepte van 0.5 m (bodem op 2.27 m NAP). De vulling 
van de kuil is egaal donkergrijs. De kuil is handmatig gecoupeerd en afgewerkt. De kuil ligt op het 
erf van het laat-Romeinse huis 8004 en bevindt zich ten zuiden van het gebouw. Juist ten zuiden van 
kuil 25010 ligt een tweede kuil (25036). 
De hoeveelheid vondsten is niet opmerkelijk groot (tabel 20.28). Het metaal bestaat uit twee ijzeren 
nagels en een bronsdruppel die niet kunnen worden gedateerd. Op basis van onder meer een scherf 
ruwwandig aardewerk uit Mayen kan deze kuil in de laat-Romeinse tijd worden gedateerd. 

KUIL 25011 (S4.46)
Deze kuil was gesitueerd op het grafveld Hazenkamp. De langwerpige kuil meet 2.25 bij 0.7 m en de 
diepte bedraagt slechts 0.06 m. De bodem van de kuil ligt op een hoogte van 4.58 m NAP.
Uit de kuil is een kleine hoeveelheid vondstmateriaal afkomstig. Onder de vijf scherven aardewerk 
(18 g) bevinden zich drie verbrande scherven van een zogenaamde parelurn Holwerda BW 28/Deru 
61, en scherf roodbakkend aardewerk uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd en een niet te deter-

structuur inhoud aantal gewicht (g)

25008 aardewerk 214 7462

25008 bot 95 1599

25008 natuursteen 8 782

25008 schelp 10 4

25008 slak 8 20

25008 verbrande leem 3 25

totaal - 338 9892

Tabel 20.26. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit kuil 25008.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

25009 aardewerk 72 1115

25009 bot 27 149

25009 verbrande leem 1 1

totaal - 100 1265

Tabel 20.27. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit kuil 25009.
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mineren brokje aardewerk. Het lijkt er op dat dit vondstmateriaal secundair in kuil 25011 terecht is 
gekomen. Daarmee kan deze kuil niet worden gedateerd. 

KUIL 25012 (S15.2)
Deze kleine, langwerpige kuil meet 0.83 bij 0.43. De bovenkant van de kuil ligt op een hoogte van 
4.39 m NAP. De kuil is niet gecoupeerd en niet afgewerkt.
Uit de kuil zijn 22 aardewerkscherven afkomstig (259 g). Deze scherven, waaronder fragmenten van 
een pot Holwerda 140-142, wijzen op een datering in de midden-Romeinse tijd. 

 
KUIL 25013 (S41.19, fig. 6.8)

Kuil 25013 is aangetroffen in de zuidwestelijke hoek van werkput 16. Deze ovaalvormige kuil meet 
1.67 bij 1.2 m en heeft een bewaarde diepte van 0.18 m. De bodem van de kuil logt op een hoogte 
van 4.26 m NAP. De kuilvulling is donkergrijs van kleur. 
Uit de kuil zijn 22 scherven handgevormd aardewerk (133 g) en 35 fragmenten bot (346 g) afkomstig 
(133 g). De ligging van deze kuil, niet ver van huis 8001, doet, samen met het aardewerk, een datering 
in de Late IJzertijd vermoeden. 

KUIL 25014 (S16.11, fig. 6.8)
Kuil 25014 is aangetroffen in de zuidwestelijk hoek van werkput 16. Deze ovaalvormige kuil meet 
1.05 bij 0.8 m en is 0.2 m diep (bodem op 4.36 m NAP). De vulling van de kuil is donkergrijs van 
kleur. 
Het vondstmateriaal omvat 22 scherven handgevormd aardewerk (170 g) en drie fragmenten bot (45 
g). De ligging van deze kuil, niet ver van huis 8001, doet, samen met het aardewerk, een datering in 
de Late IJzertijd vermoeden.

KUIL 25015 (S16.15, fig. 6.8)
Kuil 25015 is aangetroffen in de zuidwestelijk hoek van werkput 16. Deze ovaalvormige kuil meet 
0.63 bij 0.5 m en is 0.16 m diep (bodem op 4.37 m NAP). De vulling van de kuil is lichtgrijs van 
kleur.
Het vondstmateriaal omvat zes scherven handgevormd aardewerk (84 g) en twee stukken bot (241 g). 
De ligging van deze kuil, niet ver van huis 8001, doet, samen met het aardewerk, een datering in de 
Late IJzertijd vermoeden.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

25010 aardewerk 20 106

25010 bot 38 178

25010 metaal 3 7

25010 natuursteen 1 143

25010 verbrand bot 1 2

totaal - 63 436

Tabel 20.28. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit kuil 25010.
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KUIL 25016 (S18.12, fig. 6.8)
Deze langwerpige kuil is aangetroffen in de zuidelijke putwand van werkput 18. De kuil heeft een 
lengte van 3.3 m. De breedte kan niet worden bepaald omdat de kuil in de naastgelegen werkput 39 
niet is aangetroffen als gevolg van een dieper aangelegd vlak. Hoewel de kuil niet gecoupeerd is, kan 
hieruit worden afgeleid dat deze maar enkele centimeters diep zal zijn geweest. 
Uit de kuil is een aanzienlijke hoeveelheid vondstmateriaal afkomstig: 32 scherven handgevormd 
aardewerk (360 g), zes fragmenten bot (80 g), een stuk natuursteen (138 g) en een zoetwaterschelp (1 
g). Op basis van het aardewerk lijkt een datering in de vroeg-Romeinse tijd het meest aannemelijk. 
 

KUIL 25017 (S21.1)
Deze ondiepe kuil ligt in werkput 21 en meet 1.60 bij 1.05 m. De kuil ligt direct naast greppel 6017 
en aan de rand van het grafveld De Reth. De bovenkant van de kuil ligt op een hoogte van 4.57 m 
NAP. Het vondstmateriaal bestaat uit twee scherven aardewerk (3 g) en maar liefst negentig stukken 
natuursteen (V2908/2917; 3355 g). Het gaat daarbij vooral om kalksteen en enkele fragmenten tuf-
steen. Ook in de naastgelegen laag (S21.2) is een aanzienlijke hoeveelheid natuursteen aangetroffen, 
waaronder een mogelijk decoratief bouwmateriaal. De totale hoeveelheid natuursteen uit kuil 25017 
en de laag S21.2 heeft een gewicht van 7970 g. Uit de overige sporen rond deze kuil is nog 1871 g 
kalk- en tufsteen afkomstig. Sommige stukken laten duidelijk zien dat ze gebruikt zijn geweest als 
decoratief bouwmateriaal, hoewel de oorspronkelijke vorm niet meer kan worden bepaald.
Kuil 25017 kan niet worden gedateerd op basis van het aardewerk. Op basis van het natuursteen ligt 
een datering in de gevorderde Romeinse tijd echter voor de hand. 

KUIL 25018 (S22.14)
Kuil 25018 ligt in werkput 22, langs greppel 6017 en binnen de rechthoekige randstructuur 2081. 
Deze kleine, eivormige kuil heeft een doorsnede van 0.45 m en een diepte van 0.12 m (bodem op 
4.32 m NAP).
In de kuilvulling is een kleine hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen: zes scherven aardewerk (40 
g), 22 fragmenten bot met (135 g) en twee stukjes verbrande leem (3 g). Op basis van het aardewerk 
kan de kuil slechts algemeen in de Late IJzertijd of vroeg-Romeinse tijd worden gedateerd. 

KUIL 25019 (S22.20)
Deze structuur betreft feitelijk een vondstconcentratie in de nazak van greppel 6008 (greppeldeel C). 
De vondstconcentratie meet 1.00 bij 0.6 m.
Het vondstmateriaal omvat 120 scherven aardewerk (702 g) en een fragment bot (11 g). Tussen het 
aardewerk (V3427) zijn onder meer een geverfde beker Niederbieber 32 en een ruwwandig bord 
Stuart 216 te herkennen. Op basis van dit materiaal kan de kuil 25019 tussen ca. 150 en 300 na Chr. 
worden gedateerd. De kuil markeert de eindfase van greppelsysteem 6008. 

KUIL 25020 (S24.10)
Deze kuil is komen te vervallen omdat het bleek te gaan om het uiteinde van een greppel. 

KUIL 25021 (S25.3 en S25.6, fig. 6.8, 20.22A en 20.22B, B)
Deze kuil ligt aan de kopse kant van werkput 25 en heeft een diameter van 2.5 m. De kuil is machi-





naal gecoupeerd en afgewerkt. Uit de coupe kan worden afgeleid dat het feitelijk gaat om twee kuilen 
die worden afgedekt een gezamenlijke nazak. De nazak is laag 1 genoemd, de jongste kuil omvat lagen 
2 en 3 en de oudere kuil is aangeduid als laag 4. De kuil heeft een diepte van 0.5 m (bodem op 3.78 
m NAP). Kuil 25021 is een van de grootste en diepste kuilen van de opgraving.
Het vondstmateriaal omvat 41 scherven handgevormd aardewerk (972 g), zeven fragmenten bot (92 
g) en 26 brokjes verbrande leem (526 g). Op basis van het aardewerk en de ligging bij het vroeg-
Romeinse greppelcomplex lijkt een datering in de vroeg-Romeinse tijd A het meest aannemelijk. 

KUIL 25022 (S25.7, fig. 6.8)
Deze ondiepe, ovale kuil ligt in de oostelijke helft van werkput 25 en meet 1.05 bij 0.65 m. De kuil-
vulling is lichtgrijs.  
Het vondstmateriaal bestaat uit 34 aardewerkscherven (203 g) en drie fragmenten bot (4 g). Op basis 
van het aardewerk en de ligging bij het vroeg-Romeinse greppelcomplex lijkt een datering in de 
vroeg-Romeinse tijd A het meest aannemelijk. 

KUIL 25023 (S41.32, fig. 6.8 en 20.22C, B)
Deze ronde kuil ligt in werkput 41 en heeft een diameter van 0.7 m en een diepte van 0.18 m (bodem 
op 4.36 m NAP). De kuil heeft een grijze vulling.
Het vondstmateriaal bestaat uit 19 scherven handgevormd aardewerk (173 g), twintig fragmenten bot 
(126 g), twee fragmenten van een spinklos (18 g) en een rechthoekig blok zandsteen (V4206; 3467 
g). Het aardewerk uit de kuil doet een datering in de Late IJzertijd vermoeden, hoewel de ligging 
nabij het erf van huis 8002 en het blok zandsteen eerder een datering in de vroeg-Romeinse tijd zou 
doen verwachten. 

KUIL 25024 (S43.6, fig. 6.8 en 20.17A)
Deze ronde kuil heeft een diameter van 1.0 m en een diepte van 0.12 m (bodem op 4.48 m NAP). 
De kuil heeft een grijze vulling. 
Het vondstmateriaal omvat 142 scherven handgevormd aardewerk (319 g), 221 fragmenten bot (140 
g), zeventien stukjes natuursteen (16 g), zestien schelpen (4 g) en een glazen roerstaafje. Het hoge 
aantal vondsten hangt samen met het feit dat de kuilvulling gezeefd is. Het glazen roerstaafje (V3248) 
is een zeldzame vondst voor rurale nederzettingen. Zowel de ligging van de kuil, op het erf van huis 
8002, als het handgevormde aardewerk doen een datering in de vroeg-Romeinse tijd vermoeden. 

KUIL 25025 (S53.9, fig. 6.13 en 20.22C, C)
Deze ovaalvormige kuil meet 1.5 bij 1.3 m en heeft een diepte van 0.3 m (bodem op 3.98 m NAP). 
De kuil op de westelijke oever van de restgeul van Echteld fase 2. De kuil was al op vlak 1 zichtbaar 
en oversneed de midden-Romeinse lagen 11043 en 11044.
Het vondstmateriaal bestaat uit zes scherven aardewerk (144 g) en een metalen object (8 g). Dit 
laatstgenoemde object (V522) betreft een fragment van een opgerolde plaat die als netverzwaring kan 
hebben gediend. Het aardewerk wijst op een datering in de midden-Romeinse tijd.

KUIL/INSTEEKHAVEN 25026 (S53.21, fig. 6.13 en 20.22C, D)
Spoor 53.21 vormt de noordelijke hoek van een kuil met een totale breedte van 6.5 m. Deze kuil is 
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ingegraven in de westelijke oever van de geul van Echteld fase 2. De oorspronkelijke lengte van de 
kuil (minimaal 3 m) is niet meer vast te stellen omdat de westelijke kuilhelft werd oversneden door 
jongere geullagen (waaronder S53.10). In het veld werd de kuil pas zichtbaar tijdens het afwerken 
van de geul (op een hoogte van 3.99 m NAP). Het spoor is bijgetekend op vlak 2. De zuidelijke 
helft van de kuil is als eerste onderzocht. Pas na het afwerken van de geulzone in werkput 54 werd 
duidelijk dat de kuil als insteekhaven kon worden geïnterpreteerd. In een dergelijke insteekhaven 
konden boten worden gekeerd.
Op basis van de ingemeten metaalvondsten kunnen in totaal vijf fibulae aan de insteekhaven worden 
toegewezen (zie tabel 20.29). De aangetroffen fibulae dateren vrijwel allemaal na het gebruik van de 
insteekhaven en zijn aangetroffen in jongere lagen die zijn nagezakt in de kuil. Hetzelfde geldt voor 
het aardewerk, dat vooral uit de midden-Romeinse tijd dateert. De primaire vullingen dateren van 
voor de nazak, in de tweede helft van de vroeg-Romeinse tijd tussen ca. 40-70 na Chr.

 
KUIL 25027 (S53.27 en S54.28, fig. 6.13, fig. 20.22A en fig. 20.22B, C)

Deze grote, ovaalvormige kuil meet 2.9 bij 2.0 m en heeft een diepte van 0.56 m (bodem op 3.46 
m NAP). De kuil ligt op de westelijke oever van de geul van Echteld fase 2 en werd pas zichtbaar op 
vlak 3 (4.02 m NAP). Op vlak 1 en 2 werd de kuil afgedekt door jongere geullagen, die tevens zijn 
nagezakt in de kuil. 
Ondanks de omvang bevat de kuil maar weinig vondstmateriaal: drie scherven handgevormd aarde-
werk (14 g), acht fragmenten bot (153 g) en een stukje hout. Op basis van het vondstmateriaal kan 
de kuil slechts globaal in de Late IJzertijd of vroeg-Romeinse tijd worden gedateerd. 
 
 

KUIL 25028 (S115.6, fig. 6.3, 20.22A en 20.22B, D)
Kuil 25028 meet 1.0 bij 0.45 m en heeft een diepte van 0.18 m (bodem op 4.14 m NAP). In eerste 
instantie is deze kuil behandeld als graf en is deze volledig gezeefd. De kuil ligt immers binnen het 
grafveld De Reth en aan het oppervlak was veel aardewerk zichtbaar. Later bleek het niet om een 
graf te gaan, maar om een kuil die met de Late-IJzertijdbewoning kan worden geassocieerd. De kuil 
ligt langs de restgeul van Echteld fase 1. 
Uit de kuil is een aanzienlijk hoeveelheid vondstmateriaal afkomstig (zie tabel 20.30). Opmerkelijk 
is de aanwezigheid van twee fragmenten La Tenèglas (V1590) en een ijzeren kram (V1589). Het 
handgevormde aardewerk uit kuil 25028 omvat een grote component sterk gefragmenteerd bewo-
ningsafval. Mogelijk gaat het om materiaal dat al langer aan het oppervlak heeft gelegen en op een 
gegeven moment is opgeruimd. 
Op basis van de kenmerken is het moeilijk om definitieve uitspraken te doen over het aardewerk. Wel 
is duidelijk dat het beeld globaal overeen komt met dat van de assemblages uit de geulvullingen van 
Echteld fase I, het ondiepe geultje en de cultuurlaag 11025. Eén van de vijf randen is versierd, waarbij 

structuur. vn groep type type specifiek subtype datering 

25026 5086 fibula knikfibula Almgren 20 Heeren/Van der Feijst 17c1 20-80 na Chr.

25026 5094 fibula draadfibula vlakruitvormige beugel Heeren/Van der Feijst 46 90-150 na Chr.

25026 6205 fibula draadfibula hoekig gebogen beugel Heeren/Van der Feijst 45a1 60-150 na Chr.

25026 6250 fibula kniefibula Germaanse kniefibula Heeren/Van der Feijst 61a 180-300 na Chr.

25026 5286 fibula draadfibula hoekig gebogen beugel Heeren/Van der Feijst 45a1 60-150 na Chr.

Tabel 20.29. Tiel-Medel-Afronding.  Fibulae afkomstig uit insteekhaven 25026.
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het gaat om een gekartelde rand/golfrand. Potgruis is sterk dominant; zand en organische magering 
komen vrijwel niet voor. 

KUIL 25029 (S115.4)
Deze kleine, ovaalvormige kuil meet 0.65 bij 0.55 m en heeft een diepte van 0.12 m (bodem op 
4.29 m NAP). In de kuil is een ruwwandige pot Holwerda 140-142 in Low Lands Ware aangetroffen 
(V1588). Waarschijnlijk gaat het om een speciale depositie die met het grafveld De Reth kan worden 
geassocieerd. Kuil 25029 ligt naast kringgreppel 2055 en graf 1063. 
Uit de kuil zijn 44 aardewerkscherven afkomstig (520 g). De scherven behoren tot de zojuist genoem-
de pot en kunnen in de midden-Romeinse tijd worden gedateerd. 

KUIL 25030 (S117.42 en S117.43, fig. 6.8)
In de oostelijke randzone van de geul van Echteld fase 2 is een waterkuil gevonden met een greppel 
die daarop afwaterde. De greppel met waterkuil liggen precies in het verlengde van de noordelijke 
greppel van het omgreppelde terrein 14002/14005 en lijkt hierop te zijn georiënteerd. De greppel en 
waterkuil zijn aangetroffen op vlakken 2 en 3, tijdens het afwerken van de geul. Het was alleen nog 
mogelijk om ze in het vlak op te tekenen. Couperen was niet meer mogelijk.
De waterkuil en de greppel bevatten dertien scherven handgevormd aardewerk (354 g), drie fragmen-
ten bot (24 g) en twee metalen objecten. Eén van deze metalen objecten (V3153) betreft een bronzen 
haakfibula van het type 16a2 door Heeren en Van der Feijst. Dergelijke fibulae kunnen tussen ca. 20 
voor en 60 na Chr. worden gedateerd.1492 Het is een zwaar beschadigd exemplaar dat nog rondge-
zworven kan hebben voordat in de kuil terecht kwam. Op basis van het aardewerk kan de kuil slechts 
algemeen in de Late IJzertijd of vroeg-Romeinse tijd worden gedateerd. 

KUIL 25031(S122.44, fig. 6.3 en 20.22C, E)
Deze kuil is aangetroffen in werkput 122 en werd pas zichtbaar op vlak 3, na het verwijderen van 
geullagen van de geul Van Echteld fase 2. De kuil ligt echter op de oever van de restgeul van Echteld 
fase I, die nabij dit punt oversneden werd door de jongere restgeul van Echteld fase 2. De langwerpige 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

25028 aardewerk 672 1810

25028 bot 31 62

25028 glas 2 2

25028 houtskool 26 2

25028 metaal 1 5

25028 natuursteen 28 108

25028 verbrand bot 1 1

25028 verbrande leem 11 29

totaal 772 2019

Tabel 20.30.  Tiel-Medel-Afronding. Tiel-Medel. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit kuil 25028.

 





kuil meet 1.6 bij 0.8 m en heeft een diepte van 0.16 m (bodem op 3.95 m NAP).
De kuil bevat zeven scherven handgevormd aardewerk (85 g), acht stukken natuursteen (87 g) en een 
bronzen fibula. De fibula (V3806, fig. 9.4) betreft een draadfibula van het Midden-La Tèneschema, 
variant Empel. Deze fibula dateert tussen ca. 150 tot 30 voor Chr. Op basis van het aardewerk kan de 
kuil slechts algemeen in de Late IJzertijd of vroeg-Romeinse tijd worden gedateerd. De kuil behoort 
echter tot de Late-IJzertijdbewoning en zal dateren tussen ca. 150 en 70/50 voor Chr.

KUIL 25032 (S123.59)
Deze kuil ligt ten oosten van de geul van Echteld fase 2, in werkput 123. De ovale kuil meet 1.05 
bij 0.9 m en heeft een diepte van 0.27 m (bodem op 4.01 m NAP). De kuil wordt oversneden door 
een subrecente sloot (S123.40), maar oversnijdt een oudere greppel (S123.58).
Het vondstmateriaal omvat 26 scherven aardewerk (178 g), acht fragmenten bot (99 g) en drie stuk-
ken natuursteen (38 g). Op basis van het aardewerk kan de kuil slechts algemeen in de Late IJzertijd of 
vroeg-Romeinse tijd worden gedateerd. Echter, een scherf gedraaid aardewerk uit de greppel S123.58 
maakt duidelijk dat kuil 25032 in de Romeinse tijd thuis moet horen. 

KUIL 25033 (S131.29)
Tijdens de uitwerking bleek dit spoor geen kuil te zijn, maar het uiteinde van een natuurlijke laag. 
Dit structuurnummer is daarmee komen te vervallen. 

KUIL 25034 (S7.13)
Deze kuil was al zichtbaar op vlak 1 en leek greppel 6006 te oversnijden. Echter, omdat het een diepe 
kuil betrof kan het ook zo zijn dat de greppel is nagezakt in de kuil, waardoor de kuil toch ouder 
is. De kuil is langwerpig van vorm en meet 1.35 bij 0.75 m. De diepte bedraagt 0.74 m (bodem op 
3.89 m).
De kuil bevat 111 scherven aardewerk (203 g). Vrijwel al het aardewerk is handgevormd en lijkt thuis 
te horen in de Late IJzertijd of de vroegste Romeinse periode. Een klein scherfje steengoed kan 
waarschijnlijk als intrusief worden beschouwd. Al met al lijkt kuil 25034 ouder te zijn dan de greppel 
6006 en thuis te horen in de fase voordat het grafveld Hazenkamp in gebruik werd genomen. 

KUIL 25035 (S25.24, fig. 6.8 en 20.22C, F)
Deze kuil ligt in de oostelijke helft van werkput 25 en meet 1.4 bij 0.7 m. De kuil heeft een diepte 
van 0.12 m (bodem op 4.27 m NAP). De kuil heeft een donkergrijze vulling en behoort waarschijn-
lijk tot het complex van het omgreppelde terrein 14002/14005, al lag de kuil wel op enige afstand.
Het vondstmateriaal bestaat uit 26 scherven aardewerk (249 g), een fragment bot (43 g), een metalen 
object (2 g) en een sintel (33 g). Vooral de metaalvondst, een zilveren quinarius van M Porcius Cato, 
geslagen in 89 voor Chr. in Rome, is opmerkelijk. Op basis van het aardewerk kan de kuil 25035 
slechts globaal in de vroeg-Romeinse tijd worden gedateerd. 

KUIL 25036 (S8.41, fig. 20.5) 
Deze ovale kuil meet ca. 190 bij 115 cm en heeft een bewaarde diepte van ca. 27 cm (bodem op 
3.48 NAP). 
De kuil ligt direct zuidelijk van de kuil 25010, nabij het laat-Romeinse huis 8004. Dit spoor is 





aanvankelijk foutief tot het graf 1056 gerekend. Pas tijdens de uitwerking is de uiteindelijke kuil als 
zodanig gedefinieerd. Kuil 25036 is door het graf 1056 heen gegraven. Tenminste een deel van het 
vondstmateriaal lijkt bij dit graf te horen en is dan bij het graven van kuil 25036 in de kuilvulling 
terecht gekomen. 
Het vondstmateriaal omvat 85 scherven aardewerk (173 g), 786 fragmenten bot (1108 g), één stuk 
ijzer (9 g), 53 g verbrand bot en 19 g houtskool. Het aardewerk bestaat overwegend uit handgevormd 
aardewerk, maar er zijn ook enkele fragmenten van een terra rubra beker aanwezig. Waarschijnlijk 
hebben deze laatstgenoemde scherven oorspronkelijk tot het graf 1056 behoord. Onder het dierlijk 
bot valt vooral het dijbeen van een bever op. Vermoedelijk kan ook kuil 25036 tot de laat-Romeinse 
bewoningsfase van de vindplaats Hazenkamp worden gerekend. Op basis van het vondstmateriaal kan 
deze stelling echter niet worden bewezen. Wel is het nog interessant om de 14C-datering van houts-
kool uit graf 1056 te noemen: 328-431 na Chr. (87.9%), terwijl het verbrande bot in de vroeg- of 
midden-Romeinse tijd dateert.  

KUIL 25037 (S88.284 in het vooronderzoek door RAAP) 
Deze kuil is al tijdens het vooronderzoek door RAAP opgegraven. De ovale kuil meet 1.95 bij 1.45 
m en ligt op het oostelijke deel van de vindplaats Hazenkamp. 
Het vondstmateriaal omvat fragmenten van een voetbeker Chenet 342 met radstempelversiering, 
scherven van een pot Holwerda BG 140-142 in Low Lands Ware en fragmenten van een ruwwandige 
pot Niederbieber 89/Stuart 203. Op basis van dit materiaal kan kuil 25037 waarschijnlijk in het begin 
van de laat-Romeinse tijd worden gedateerd, omstreek het einde van de 3de eeuw na Chr. Waar-
schijnlijk was het grafveld in deze periode reeds buiten gebruik geraakt. 

2 0 . 2 .  	d i e r g r av e n

DIERGRAF 28001 (S8.98, fig. 20.23A)
Op het grafveld Hazenkamp ligt een grote kuil met daarin een begraving van een paard. De kuil wordt 
oversneden door de Romeinse randstructuur 2002. Het vlak is eerst volledig opgeschaafd (fig.20.23B, 
A), waarna de kuil is onderzocht middels het uitgraven van een kwadrant. Hierbij kwamen botresten te 
voorschijn die in verband lagen: de onderpoten van een paard (fig. 20.23B, B). Vervolgens is een com-
plete doorsnede gemaakt om de oversnijding met de grafgreppel te kunnen bestuderen (fig. 20.23B, C). 
Uiteindelijk is het gehele skelet vrijgetroffeld (fig. 20.23B, D). De bovenzijde van de kuil bevindt zich op 
een hoogte van 4.45 m NAP. Het paardenskelet ligt op een hoogte tussen 3.85 en 3.95 m NAP.
Het vondstmateriaal uit de kuil is uiteengezet in tabel 20.31. Het overgrote deel van het aardewerk 
bestaat uit handgevormd aardewerk. Er is echter ook gedraaid aardewerk aan deze kuil toegewezen, 
waaronder een scherf van een kruikamfoor of middelgrote standamfoor, ruwwandig aardewerk en 
terra sigillata (onder meer een scherf van een Oost-Gallische Dragendorff 37 met eierlijst). Dit vondst-
materiaal hoort thuis in de 2de of 3de eeuw na Chr. Of dit aardewerk werkelijk met het paardengraf 
kan worden geassocieerd is echter twijfelachtig. De late datering en het feit dat verschillende van de 
scherven gedraaid aardewerk zijn verbrand doet vermoeden dat zij eerder bij de oversnijdende rand-
structuur moeten worden gerekend of later in de nazak van de kuil zijn terecht gekomen. Het metalen 
object is waarschijnlijk een gedeelte van een paardenbit. Dit object is echter zeer slecht bewaard. Op 
de röntgenfoto is nog een deel van een ring zichtbaar met daar aan vast een stang. 
Het paardengraf dateert ouder dan de randstructuur 2002, die echter slechts algemeen in de Romeinse 
tijd dateert. Op basis van de ligging kan voorzichtig worden gesuggereerd dat het paardengraf tot een 
vroege ontwikkelingsfase van het grafveld moeten worden gerekend (mogelijk voor ca. 70 na Chr.). 





Helaas is het niet mogelijk om hierover definitieve uitspraken te doen. 

DIERGRAF 28002 (S9.133, fig. 20.23C, A)
In de nabijheid van het westelijk grafveld is tijdens het volgen van de perceleringsgreppel het graf van 
een varken aangesneden. Om dit graf te kunnen onderzoeken is de lange sleuf (werkput 9) plaatselijk 
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Fig. 20.23A. Tiel-Medel-Afronding. Diergraf 28001. Overzicht schaal 1:100, detail schaal 1:30, coupe schaal 1:20. 





1493  175 ± 30 BP (Poz-101603) (1725-1815 na Chr. bij 2 

sigma). 

uitgebreid. Het skelet is geraakt door de graafmachine, waarbij het bekken en het proximale dijbeen 
verwijderd zijn. Het varken is begraven in een ovale kuil (S9.133) van 1.6 bij 0.75 m. De bovenkant 
van de kuil ligt op een hoogte van 4.36 m NAP; de bodem ligt op 3.96 m NAP. De bruine, homogene 
vulling is een mogelijk aanwijzing voor een datering in de Middeleeuwen of Nieuwe tijd. Datering 
op basis van 14C heeft dit vermoeden bevestigd.1493 Het blijkt te gaan om een nieuwetijdse dierbe-
graving, waarschijnlijk uit de 18de of 19de eeuw na Chr. 
Uit het graf is alleen dierlijk bot afkomstig: 358 botten (2973 g). Op basis van de 14C-monster kan het 
graf in de 18de of 19de eeuw na Chr. worden gedateerd. 

DIERGRAF 28003 (S11.11, fig. 20.23C, B)
Op het grafveld De Reth is in werkput 11 een diergraf van een rund gevonden. Tijdens de aanleg 
werd gedacht dat het skelet in een subrecente sloot lag. Dit bleek echter niet het geval te zijn. Het graf 
was al op een hoog niveau zichtbaar en oversneed kringgreppel 2040. De bovenkant van de kuil ligt 
op een hoogte van 4.37 m NAP. Diergraf 28003 dateert hoogstwaarschijnlijk uit de Middeleeuwen 
of de Nieuwe Tijd.
Het vondstmateriaal bestaat uit twee niet nader te determineren scherven aardewerk (7 g) en 789 
stukken dierlijk bot (14 170 g).

Fig. 20.23B. Tiel-Medel-Afronding. Diverse foto’s van kuil 28001.

A opgeschaafde vlak met kuil die oversneden wordt door kringgreppel; B kwadrant met onderpoten paard; C coupe kuil; D 

volledig skelet paard op de bodem van de kuil. 
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DIERGRAF 28004 (S11.41, fig. 20.23C, C)
Op het grafveld De Reth is in werkput 11 een kuil gevonden waarin de resten van twee volwassen 
koeien en een jong rund zijn begraven. De kuil oversnijdt greppel 6008 en is daarmee dus jonger. 
De bovenkant van de kuil ligt op een hoogte van 4.22 m NAP.
Het vondstmateriaal omvat twee scherven aardewerk (5 g), drie tukken baksteen/dakpan (29 g) en 
2440 stukken dierlijk bot (21 079 g). De twee scherven zijn van roodbakkend geglazuurd aardewerk 
en dateren in de Late Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd. 
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Fig. 20.23C. Tiel-Medel-Afronding. Veldfoto’s van de graven 28001, 28003, 28004, 28005, 28008 en 28010. 

A diergraf 28002; B diergraf 28003; C diergraf 28004; D diergraf 28005; E diergraf 28008; F diergraf 28010. 





DIERGRAF 28005 (S2.59, fig. 20.23C, D)
Op het grafveld Hazenkamp is een grote kuil gevonden (2.05 bij 1.56 m) waarin delen van een rund 
en een varken zijn bijgezet. Het is onduidelijk of het rund een compleet exemplaar betreft. Het varken 
is zeker niet compleet. De skeletresten zijn deels verstoord en liggen bovenin de kuil. De bovenkant 
van de kuil ligt op een hoogte van 4.53 m NAP; de onderkant ligt op 4.27 m NAP.
Het vondstmateriaal omvat zes scherven aardewerk (32 g), een stuk dakpan (106 g) en 311 fragmenten 
dierlijk bot (2425 g). Grijsbakkend aardewerk wijst op een datering van dit diergraf in de Late Mid-
deleeuwen. 

DIERGRAF 28006 (S2.60) 
Nabij diergraf 28005 is nog een kuil gedocumenteerd die in het veld ook als mogelijke dierbegraving 
is geïnterpreteerd. Omdat de kuil waarschijnlijk deel uitmaakt van diergraf 28005 is dit structuurnum-
mer komen te vervallen. 

DIERGRAF 28007 (S2.76)
Op het grafveld Hazenkamp ligt ter hoogte van werkput 2 een kuil die greppel 6004 oversnijdt. In 
deze kuil is een concentratie paardenbot gevonden; mogelijk een restant van een paardengraf. De 
bovenkant van de kuil ligt op een hoogte van 4.6 m NAP.
Het vondstmateriaal omvat een ijzeren spijker en 144 paardenbotten (1747 g). De kuil is jonger dan 
greppel 6004, maar kan verder niet nader worden gedateerd dan in de midden- of laat-Romeinse tijd. 

DIERGRAF 28008 (S10.2, 20.23C, E)
Op het grafveld Hazenkamp ligt in werkput 10 een ovale kuil (1.44 bij 0.6 m) met daarin een skelet 
van een varken. De kuil ligt in het vlak op een hoogte van 4.4 m NAP en had nog maar een diepte 
van ca. 5 cm. Echter, in de putwand was zichtbaar dat de kuil direct onder de recente bouwvoor was 
ingegraven, zodat de bovenzijde aanzienlijk hoger lag dat het archeologische vlak. De kuil wordt 
doorsneden door een subrecente verstoring.
Dit varkensgraf ligt op ca. 21 afstand van het andere varkensgraf (diergraf 28002). Op basis van deze 
ruimtelijke associatie, donkerbruine vulling en de stratigrafische positie van de grafkuil kan diergraf 
28008 waarschijnlijk tot de dezelfde bewoningsperiode worden gerekend. 
Het vondstmateriaal uit de kuil bestaat uit drie fragmenten baksteen/dakpan (17 g), 196 fragmenten 
bot (1563 g) en een ijzeren spijker (10 g). Het diergraf dateert waarschijnlijk uit de 18de of 19de 
eeuw na Chr.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

28001 aardewerk 26 187

28001 baksteen/dakpan 2 27

28001 bot 2513 16 455

28001 metaal 1 193

totaal - 2542 16 862

Tabel 20.31. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit diergraf 28001.
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DIERGRAF 28009 (S18.15)
Op het grafveld De Reth) is in werkput 28 een ronde kuil gedocumenteerd met een diameter van 
0.55 m. De bovenkant van de kuil ligt op een hoogte van 4.43 m NAP. De dierenbotten in deze 
kuil lagen gearticuleerd, maar kon geen intact skelet worden herkend. Het gaat om de resten van een 
hondengraf. 
Het vondstmateriaal bestaat uit 141 fragmenten bot (124 g). Doordat geen daterende vondstmateri-
aal is aangetroffen bestaat onzekerheid over de datering. Een datering in de Late Middeleeuwen of 
Nieuwe Tijd is echter het meest aannemelijk.

DIERGRAF 28010 (S135.42, fig. 20.23C, F))
Binnen de nederzetting op de vindplaats De Reth is in werkput 135 een diergraf gevonden van een 
rund. Het runderskelet ligt in een ovale kuil van 1.4 bij 1.2 m. De kuil wordt oversneden door een 
subrecente greppel (S135.3) en een Romeinse greppel (6028). Hierdoor zijn de kuil en het skelet 
ernstig verstoord geraakt. Toch kan nog worden vastgesteld dat het gaat om een groot rund. 
Het vondstmateriaal uit de kuil bestaat uit tien scherven handgevormd aardewerk (165 g) en 473 
fragmenten dierlijk bot (7684 g). Op basis van de oversnijding door greppel 6028 en het aardewerk 
kan dit diergraf waarschijnlijk in vroeg-Romeinse tijd worden gedateerd. 

DIERGRAF 28011 (S1.74)
Op het grafveld Hazenkamp is in werkput 1 een diergraf gevonden van een rund. Het skelet ligt 
in een ovale kuil van 1.8 bij 0.65 m. De bovenkant van de kuil ligt op 4.42 m NAP. De kuil is al 
gecoupeerd tijdens het proefsleuvenonderzoek. De bruine kuilvulling doet een datering in de Late 
Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd vermoeden. 
Het vondstmateriaal bestaat uit een scherf vroeg-middeleeuws aardewerk (7 g) en 100 stukken run-
derbot. De kuil dateert hoogstwaarschijnlijk uit de Late Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd

DIERGRAF 28012 (S4.140) 
Op het grafveld Hazenkamp is in werkput 4 een kuil gevonden met daarin een deels verstoord skelet 
van een rund. Het was een langwerpige kuil met een resterende lengte van 1.3 m en een breedte van 
0.65 m. De kuil wordt oversneden door een sloot uit de Nieuwe Tijd (S4.104). De bovenkant van de 
kuil ligt op een hoogte van 4.43 m NAP en de onderkant op 4.31 m NAP. De blauwgrijze vulling 
doet een datering in de Romeinse tijd vermoeden.
De kuil bevat 106 fragmenten dierlijk bot (620 g), een ijzeren spijker en een fragment van een bron-
zen scharniervleugelfibula (V913, fig. 9.16, 11). Deze fibula kan tussen ca. 20 en 80 na Chr. worden 
gedateerd. 

2 0 . 2 .  	 l a g e n

Alle lagen die niet direct tot een antropogeen spoor (kuilen, greppels etc.) zijn gerekend, zijn voorzien 
van een structuurnummer in de 11000-reeks. Het gaat daarbij om cultuurlagen, vondstlagen, vegeta-
tieniveaus en geullagen. In veel gevallen strekken deze lagen zich uit over verschillende werkputten. 
De structuurnummers voor lagen zijn pas toegekend tijdens de evaluatie- en de analysefase. Alle lagen 
die van belang zijn voor de analyse hebben daarbij een structuurnummer gekregen. De belangrijkste 
lagen zijn in eerste instantie gedefinieerd en beschreven in het hoofdstuk fysische geografie (hoofd-





1494  Door G. Boreel zijn de lagen 11000 t/m 11034 beschre-

ven.

1495  Door J. van Renswoude.

stuk 5).1494 In een latere fase is ook aan andere lagen een structuurnummer toegekend.1495 Steeds is 
geprobeerd om lagen in verschillende werkputten aan elkaar te koppelen. Gezien de soms fragmen-
tarische conservering van de lagen was dat echter niet altijd mogelijk.
In het onderstaande worden de lagen beschreven die tot een structuur gerekend zijn. Daarbij komt 
steeds aan bod: het voorkomen per werkput, de stratigrafische positie, de geulfase, de datering en een 
impressie van het vondstmateriaal. 

LAAG 11000, 11013 en 11055 (fig. 20.24)
Dit is een zware stugge laag over het grafveld Hazenkamp die soms een vegetatieniveau heeft 
gevormd. In de evaluatiefase is alleen S1.53 tot structuur 11000 gerekend. Spoor 4.32 is tot 11013 
gerekend, maar in feite gaat het om dezelfde laag. Tijdens de analyse bleek de laag zich ook in nog in 
de werkputten 4, 7, 8 en 9 te bevinden. Deze laag is structuur 11055 genoemd. De laag is vaak slechts 
wel fragmentarisch bewaard. Ook kan de laag kan nog aangetoond worden in de werkputten 2, 5 en 
10. In figuur 20.24 is de laag gereconstrueerd op de vlaktekening. De laag liggen als twee langgerekte 
tongen over de vindplaats.
De laag dateert zeker van na het midden-Romeinse grafveld. De graven en randstructuren werden er 
door afgedekt. De laat-Romeinse sporen van gebouw 13002  waren door de oudere tweede laag heen 
gegraven en mogelijk ook de jongere laag. De laag is dus zeker gevormd na het grafveld, waarschijnlijk 
in de laat-Romeinse periode. Uit de lagen komt een redelijke hoeveelheid vondsten die in tabel 20.33 
uiteen zijn gezet. De metalen objecten bestaan uit een naaldhouder van een schotelfibula (V107) die 
tussen 390 en 470 na Chr. wordt gedateerd, een bronzen oorlepel (V51) uit de midden-Romeinse tijd 
en een ijzeren ring. De aardewerkassemblage omvat een mix van vroeg-, midden- en waarschijnlijk 
ook laat-Romeins materiaal. 

LAAG 11001 (fig. 20.24)
Dit is een oeverafzetting over het grafveld Hazenkamp die stratigrafisch onder laag 11000 ligt. Alleen 
in werkput 1 zijn sporen (S1.14, 1.15 en 1.16) tot deze laag gerekend. Deze laag grenst aan laag 11000 
en is mogelijk vrijwel gelijktijdig gevormd. Ook deze laag moest verwijderd worden om de grafveld-
sporen te kunnen lokaliseren. De vondsten uit deze laag bestaan uit 21 aardewerkscherven (115 g) en 
achttien fragmenten bot (111 g). Verder is nog een bronzen fibula (V208) gevonden die tussen 100 
en 200 na Chr. dateert. Het is een draadfibula met bandvormige beugel (type Van Buchem 24). Het 
aardewerk dateert in of vanaf de midden-Romeinse tijd. Een pot Niederbieber 89/Stuart 203 hoort 
thuis in de periode vanaf ca. 125 na Chr.

LAAG 11002
Deze structuur is feitelijk een bioturbatieniveau. De direct onder de bouwvoor gelegen laag is vrijwel 
volledig omgewerkt door plantenwortels en dieren (mollen, muizen, wormen etc.). Het vondstmate-
riaal uit een dergelijke laag is onbetrouwbaar voor een datering, omdat de vondsten zowel van boven 
(jongere vondsten) als van onder (oudere vondsten) afkomstig kunnen zijn. In een dergelijke laag zijn 
sporen vaak slecht of niet herkenbaar. De laag is aangetroffen in de werkputten 1, 2 en 7 (vindplaats 
Hazenkamp).
Het vondstmateriaal bestaat uit 23 scherven aardewerk (111 g). Verder is er nog een bronzen Romein-
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Fig. 20.24 Tiel-Medel-Afronding. Overzicht van de lagen 11000, 11001, 11013 en 11055 in het vlak van de vindplaats 
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A lagen 11000 en 11055; B laag 11013; C laag 11001. 





se vingerring (V221) uit deze laag afkomstig. De aardewerkassemblage betreft een mengsel van hand-
gevormd aardewerk, ruwwandig aardewerk uit Mayen (te dateren vanaf ca. 200 na Chr.) en een scherf 
van Pingsdorf-type aardewerk uit de Middeleeuwen. Het vondstmateriaal kan deze laag daarmee niet 
goed dateren. 

LAAG 11003
Dit is de C-horizont in het beddingzand ter hoogte van de vindplaats Hazenkamp.
Aan deze laag zijn vondsten toegewezen, zoals twaalf scherven aardewerk (221 g), 1 fragment bot (6 
g), een stuk glas (1 g) en drie metalen objecten, waaronder een laat-Romeinse munt. Het grootste deel 
van het materiaal is hoogstwaarschijnlijk door bioturbatie in de laag terecht gekomen. Deze laag kan 
worden gerekend tot de activiteit van de geul van Echteld fase I en dateert in de IJzertijd.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11000 aardewerk 39 695

11000 metaal 1 2

11000 verbrand bot 1 1

11000 natuursteen 1 5

11013 aardewerk 3 313

11013 baksteen/dakpan 4 12

11013 metaal 1 32

11055 aardewerk 29 213

11055 metaal 1 2

11055 verbrand bot 5 3

totaal - 85 1278

Tabel 20.32. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit de lagen 11001, 11013 en 11055.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11009 aardewerk 2 27

11009 baksteen/dakpan 3 442

11009 bot 2 81

11009 natuursteen 1 68

11010 aardewerk 13 180

11010 baksteen/dakpan 1 48

11010 metaal 9 46

11010 natuursteen 1 130

totaal - 32 1491

Tabel 20.33. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit de lagen 11009 en 11010. 





LAAG 11004
Deze laag betreft de zandige vullingen van de zeer grillige geultjes die zijn gevormd tijdens de vierde 
en laatste vormende kronkelwaardfase, die tot de activiteit van de geul van Echteld fase I kan worden 
gerekend. Daarmee dateert deze laag in de IJzertijd. Uit deze laag zijn slechts drie scherven handge-
vormd aardewerk afkomstig (40 g).

LAAG 11005
Deze laag betreft een stugge laag uiterst siltige klei die is afgezet over het grafveld Hazenkamp. Vooral 
in de lagere delen van het landschap, in de ondiepe geultjes met laag 11004, was deze afzetting goed 
bewaard. De afzetting bevat vrijwel geen vondstmateriaal, maar in werkput 1 was in het bovenlig-
gende vegetatieniveau 11006 een geverfde beker ingegraven met een datering tussen 150 en 230 na 
Chr. (V1.262). 

LAAG 11006
Deze laag betreft een vegetatieniveau dat is ontwikkeld in de top van de klei die is afgezet over het 
grafveld Hazenkamp (laag 11005). In dit vegetatieniveau was een geverfde beker ingegraven met een 
datering tussen 150 en 230 na Chr. (V1.262). 

LAAG 11007
Dit is een egaal bruine laag die stratigrafisch boven laag 11008 ligt. Ook deze laag ligt ter hoogte van 
de vindplaats Hazenkamp. Deze oude akkerlaag dekt het grafveld af. 
Uit de laag zijn drie scherven afkomstig (17 g), vijf metalen objecten (152 g) en een stuk natuursteen 
(133 g). Op basis van dit vondstmateriaal kan deze laag slechts algemeen na ca. 1200 na Chr. worden 
gedateerd. 

LAAG 11008
Laag met een roodbruine kleur die stratigrafisch boven laag 11009 ligt. Ook deze laag ligt ter hoogte 
van de vindplaats Hazenkamp. Deze oude akkerlaag dekt het grafveld af. 
Het vondstmateriaal omvat vijf scherven aardewerk (54 g), acht metalen objecten en een stuk natuur-
steen (21 g). De goed dateerbare metaalvondsten, waaronder vier fibulae en een laat-Romeinse munt, 
zijn ouder dan de laag. Ook deze laag dateert van na ca. 1200 na Chr. 

LAAG 11009 en 11010
Laag 11009 ligt ter hoogte van vindplaats 1, Hazenkamp in de geulzone van Echteld fase II. In dit 
noordelijke  deel van het plangebied had dit vegetatieniveau een roodgrijze tot blauwgrijze kleur. In 
het zuidelijke deel van het plangebied is deze laag 11010 genoemd.
Uit de laag zijn relatief veel vondsten afkomstig (tabel 20.34). Hoewel ook deze laag na ca. 1200 na 
Chr. dateert, wordt dit niet bevestigd door de vondsten. De vondsten, waaronder meerdere fibulae, 
dateren namelijk in de Romeinse tijd. 

LAAG 11011
Laag met een lichtblauwe kleur die stratigrafisch onder laag 11010 ligt. Deze laag ligt in het zuidelijke 





deel van het plangebied en bevindt zich in de geulzone en is één van de stratigrafisch jongere lagen. 
Uit de laag is veel vondstmateriaal afkomstig (tabel 20.35). Hoewel ook deze laag na ca. 1200 na Chr. 
dateert, wordt dit niet bevestigd door de vondsten. De vondsten, waaronder meerdere fibulae, dateren 
namelijk in de Romeinse tijd. 

LAAG 11012
Deze laag is gelijk aan laag 11008. Laag 11012 bevat geen vondstmateriaal. 

LAAG 11013
Zie laag 11000.

LAAG 11014
Deze laag is aangetroffen in het zuidelijke deel van het plangebied, langs de rechteroever van de geul, 
ter hoogte van de werkputten 19 en 25. De laag is blauwgrijs gelaagd. Het lokale voorkomen van 
deze laag wordt veroorzaakt doordat deze deels ontstaan is door menselijke activiteiten, waaronder 
mogelijk baggerwerkzaamheden.
Uit de laag is nagenoeg geen vondstmateriaal afkomstig. De enige metaalvondst betreft een bronzen 
AVAVCIA die aan het begin van de 1ste eeuw na Chr. kan worden gedateerd en waarschijnlijk tot 
de bewoningsperiode van het erf van huis 8002 behoort. Op basis van stratigrafie wordt laag 11014 
echter in de midden-Romeinse tijd gedateerd, omstreeks 100 na Chr.

LAAG 11015
Deze structuur is vervallen. Het betreffende spoor bleek geen laag maar een kuil te zijn.

LAAG 11016
Deze structuur is vervallen. Het betreffende spoor bleek geen laag maar een vondstconcentratie te zijn.

LAAG 11017
Deze sterk humeuze laag met houtresten strekt zich uit over de geul van Echteld fase II in het zui-
delijke deel van het plangebied. 
Uit de laag is een aanzienlijke hoeveelheid vondsten afkomstig (tabel 20.36). De jongste metaalvond-
sten is een draadfibula. Doordat deze fibula is platgehamerd is niet met zekerheid het type te onder-
scheiden is de datering niet geheel duidelijk. Het is ofwel een draadfibula met vlakruitvormige beugel 
(Type Heeren/Van der Feijst 46) die tussen ca. 100 en 150 na Chr. dateert, ofwel een draadfibula met 
bandvormige beugel (V3523, type Van Buchem 24) die thuis hoort tussen ca. 100 en 200 na Chr. Het 
aardewerk dateert na ca. 50 na Chr., maar kan niet nader worden gedateerd. 
Laag 11017 dateert waarschijnlijk uit de vroege 2de eeuw na Chr. Een deel van de vondsten is echter 
ouder en kan worden beschouwd als opspit of zwerfvuil.

LAAG 11018
In diverse werkputten op de vindplaats Hazenkamp is in de geulzone van Echteld fase II een donkere 





humeuze laag aangetroffen die stratigrafisch onder laag 11009 ligt. Uit de laag is genoeg diagnostisch 
vondstmateriaal afkomstig voor een datering.
Het vondstmateriaal bestaat uit acht aardewerkscherven (141 g) en dertien fragmenten bot. Onder 
het aardewerk bevinden zich scherven van een Karolingische reliëfbandamfoor die tussen ca. 800 en 
925 na Chr. kan worden gedateerd.

LAAG 11019
In een profiel in werkput 7 is in de geulzone van Echteld fase II een donkere humeuze laag aangetrof-
fen die stratigrafisch onder laag 11009 ligt. Het is niet geheel duidelijk of we deze laag gelijk kunnen 
stellen aan laag 11018. 
Uit laag 11019 een relatief grote hoeveelheid vondstmateriaal afkomstig. Omdat dit materiaal uit 
de Vroege Middeleeuwen dateert en deze periode geen speerpunt was van het onderzoek is deze 
vondstlaag in het naastgelegen zuidelijke areaal niet verder onderzocht. Dit zou een grote investering 
vergen omdat de vondsten op grote diepte lagen. Namelijk op een diepte van meer dan 1 m onder 
maaiveld. In noordelijke richting kon de laag niet onderzocht worden omdat zich hier een weg en 
een sloot lagen. 
Het vondstmateriaal bestaat 150 aardewerkscherven (4567 g), een fragment dakpan (22 g), negen 
stukken bot (514 g), een metalen object en twee stukken natuursteen (355 g). Het aardewerk bestaat 
hoofdzakelijk uit scherven van dezelfde Karolingische reliëfbandamfoor, die tussen ca. 800 en 925 na 
Chr. dateert. Deze amfoor is waarschijnlijk compleet in de geul gedumpt toen deze nog open lag. 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11011 aardewerk 253 3873

11011 baksteen/dakpan 15 1805

11011 bot 220 4738

11011 keramisch object 8 138

11011 metaal 28 382

11011 natuursteen 27 3517

totaal - 551 14 453

Tabel 20.34. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11011.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11017 aardewerk 45 1392

11017 baksteen/dakpan 1 381

11017 bot 77 5663

11017 keramisch object 1 34

11017 metaal 26 255

11017 natuursteen 12 7380

11017 slak 7 310

totaal - 169 15 415

Tabel 20.35. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11017.





Deze depositie van materiaal wijst op bewoning in de directe omgeving, maar buiten het plangebied. 
Waarschijnlijk moet daarvoor in noordelijke richting worden gezocht. Het metalen object betreft een 
laat-Romeinse munt (V1398) die ouder dateert dan de laag 11019.

LAAG 11020
Laag 11020 is gedocumenteerd tijdens het onderzoek naar de restgeul van Echteld fase II, direct ten 
noorden van het omgreppelde terrein 14002/14005 en de dam. Het gaat om een vondstlaag die in 
het veld herkenbaar was als ‘spikkellaag’, door de aanwezigheid van de vele schelpjes. Laag 11020 ligt 
stratigrafisch boven laag 11021. 
Uit laag 11020 is een aanzienlijk hoeveelheid vondsten afkomstig (tabel 20.37). De datering van dit 
materiaal is echter niet eenduidig. Op basis van stratigrafie is het één van de oudste geullagen die 
gerekend wordt tot de gebruiksfase van het Augusteïsche greppelcomplex. Eén metaalvondst uit laag 
11020 dateert echter beduidend jonger: een draadfibula met hoekig gebogen beugel (V124.3864, type 
Van Buchem 22C ) die tussen ca. 60 en 150 na Chr. moet worden gedateerd. De aardewerkvondsten 
bevestigen de gemengde aard van deze context. Een jongere, post-Augusteïsche component bestaat 
uit een wandfragment van een Gauloise-amfoor, vier fragmenten van dolia (waaronder een import uit 
het Rijnland), een kurkurn van het type Holwerda BW94e-f/Vanvinckenroye 53, en twee ruwwandig 
reducerende wandscherven. Het merendeel van het aardewerk is echter handgevormd (310 scherven). 
Behalve een schaal van het type Van den Broeke 3b en een pot Van den Broeke 57 zijn geen vormtypes 
herkend. De aardewerkkenmerken volgen in grote lijnen die uit laag 11021. 
Gezien het feit dat de meeste metaalvondsten en aardewerkscherven thuishoren in de Augusteïsche 
periode, kan worden vermoed dat de jongere fibula en de jongere aardewerkscherven waarschijnlijk aan 
een verkeerd spoor zijn toegewezen. Al met al kan laag 11020 tussen ca. 30 voor tot 15 na Chr. worden 
gedateerd, maar een uitloop naar het midden van de 1ste eeuw na Chr. is niet uitgesloten. 

LAAG 11021
De laag ligt stratigrafisch direct onder laag 11020 en is de oudste geullaag van de restgeul van Echteld 
fase II. Ook deze laag is gedocumenteerd ten noorden van het omgreppelde terrein 14002/14005 en 
de dam in werkput 37. Het is een primaire geulvulling waarin veel vondsten zijn aangetroffen.
Uit laag 11021 is een grote hoeveelheid vondsten afkomstig (tabel 20.38). Hoewel de bulk van het 
vondstmateriaal uit de Augusteïsche periode stamt (tussen ca. 30 voor en 15 na Chr.) is ook aan deze 
laag een metaalvondst toegewezen die aanmerkelijk jonger lijkt te dateren. Wederom gaat het om een 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11020 aardewerk 326 5778

11020 bot 274 9261

11020 hout 35 57

11020 houtskool 4 2

11020 metaal 19 161

11020 natuursteen 31 5828

11020 slak 7 310

totaal - 696 21 397

Tabel 20.36. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11020.





1496  Tijdens het veldwerk is door J. van Renswoude al opge-

merkt dat het opmerkelijk was dat deze fibula zich in 

deze laag bevond. 

draadfibula met hoekig gebogen beugel (V4000, fig. 9.24, 2), type van Buchem 22C, te dateren tussen 
ca. 60 en 150 na Chr. Het is een compleet exemplaar dat gevonden is in werkput 124. Deze fibula 
lijkt afkomstig te zijn uit de primaire geullaag. Tijdens het veldwerk viel echter al op dat ter hoogte 
van werkput 25 slechts weinig vondsten werden aangetroffen en dat het aardewerk sterk gefragmen-
teerd was. Het is mogelijk dat er op deze plaats in de loop van de 1ste eeuw na Chr. een reactivering 
van de geul heeft plaatsgevonden.1496 De aardewerkkenmerken vertonen grote overeenkomsten met 
die van de assemblage uit het Augusteïsche greppelcomplex. Zowel de hoeveelheid randversiering 
als de locatie op de buitenzijde van de rand komt goed overeen met alle contexten van het greppel-
complex. Dit geldt ook voor de hoeveelheid en soort wandversiering. Wat de wandafwerking betreft 
is ook in laag 11021 het overgrote deel van de wanden ruw gelaten. De behoorlijke component 
gegladde scherven (18%) is dan weer een patroon dat we terugzien in de greppels 14002 en 14005. 
De magering vertoont de meeste overeenkomsten met de assemblage uit greppel 14003; ook daar 
zien we vooral potgruismagering of een combinatie van potgruis en organische magering. Bijna alle 
potten zijn van het potopbouwtype III, een patroon dat vooral terug te zien is bij greppelstructuren 
14002, 14004 en 14005. Het is opvallend dat een aantal potten uit laag 11021 zijn gedecoreerd met 
een rode substantie; waarschijnlijk dierlijk bloed. Een zelfde soort decoratie is ook waargenomen op 
twee potten uit de greppel 14005 en op een pot uit de erfgreppel 14001.
Al met al kan de laag 11021 in dezelfde fase worden gedateerd als de oudste greppels die tot het 
Augusteïsche greppelcomplex worden gerekend: tussen ca. 30 voor tot 15 na Chr. 

LAAG 11022
Laag 11022 is een laag die in verband gebracht wordt met een reactivering van de restgeul van Ech-
teld fase II ten noorden van de dam. De laag was in het veld herkenbaar aan de licht (bruin)grijze 
kleur en de kleiige structuur.
Uit de laag is een kleine hoeveelheid vondsten afkomstig (tabel 20.39), waaronder enkele opmerke-
lijke stukken. Een van deze bijzondere vondsten is een militaire gesp met riembeslag in de vorm van 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11021 aardewerk 1286 17 418

11021 baksteen/dakpan 1 1

11021 bot 929 24 768

11021 hout 70 122

11021 houtskool 4 3

11021 keramisch object 5 741

11021 metaal 25 164

11021 natuursteen 48 6726

11021 slak 1 14

11021 verbrande leem 3 43

totaal - 2372 50 000

Tabel 20.37. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11021.





de letter X; de laatste letter van de spreuk VTERE FELIX (V3450, fig. 9.26). Dit stuk dateert tussen 
150 en 250 na Chr. Een andere opmerkelijke vondst is een vroege applique-schijffibula (V3181, fig. 
9.15, 21) die tussen 1 en 70 na Chr. dateert. Verder is uit deze laag nog een draadfibula met vlakruit-
vormige beugel (V3117) afkomstig, te dateren tussen 100 en 175 na Chr. Het aardewerk hoort thuis 
in de midden-Romeinse tijd. 
Laag 11022 dateert waarschijnlijk uit de 2de eeuw na Chr. De applique-schijffibula dateert te vroeg 
en is waarschijnlijk secundair in deze laag terechtgekomen. 

LAAG 11023
Deze laag is vervallen.

LAAG 11024
Laag 11024 is een vondstlaag in de bovenvulling van de geul van Echteld fase I. Deze laag bevat veel 
verbrand vondstmateriaal, vooral aardewerk.
Uit deze laag is een aanzienlijke hoeveelheid vondsten afkomstig (tabel 20.40). De metaalassmeblage 
kan tussen ca. 150 en 50 voor Chr. worden gedateerd. De Romeinse draadfibula (V2454) die in het 
veld ook aan deze laag is toegewezen, moet feitelijke aan een andere laag worden toegekend. De 
aardewerkassemblage omvat 503 fragmenten handgevormd aardewerk (6107 g). Daarnaast zijn er nog 
drie fragmenten briquetage en één scherf van een gedraaid dolium verzameld. Deze laatstgenoemde 
scherf moet echter als intrusief worden beschouwd. Het gemiddelde fragmentgewicht van het aar-
dewerk uit geulvulling 11024 betreft 12.5 g en is daarmee laag te nomen. Datzelfde geldt voor het 
percentage versierde randen: 4.7 %. Uit de laag 11024 is een grote component verbrand en soms zelfs 
versinterd aardewerk afkomstig. Daarnaast zijn de breukvlakken van het overgrote deel van de scher-
ven afgerond. Deze kenmerken zouden er op kunnen wijzen dat het afval van de Late-IJzertijderf in 
de depressie van de restgeul is geschoven. Of er daarbij sprake is geweest van het bewust verbranden 
van huisraad aan het einde van de levenscyclus van het huis of erf is echter moeilijk te bepalen. 

LAAG 11025
Laag 11025 bestaat uit resten van cultuurlagen die zijn aangetroffen op de oostelijke oever van de rest-
geul van Echteld fase II, ter plekke van het grafveld De Reth. Het voorkomen van deze laag is sterk 
versnipperd.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11022 aardewerk 76 926

11022 bot 102 1187

11022 hout 70 122

11022 houtskool 2 5

11022 keramisch object 1 16

11022 metaal 10 69

11022 natuursteen 3 284

totaal - 264 2609

Tabel 20.38. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11022.
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Laag 11025 bevat een grote hoeveelheid vondsten (tabel 20.41). Bij de grote hoeveelheden aardewerk 
en natuursteen moet worden opgemerkt dat sommige delen van deze laag zijn gezeefd. De metaalas-
semblage omvat vooral onbeduidende stukken die waarschijnlijk in de Romeinse tijd dateren. De nogal 
fragmentarische laag 11025 zal door erosie deels verstoord zijn, waardoor contaminatie van vondstma-
teriaal kan hebben plaatsgevonden. Het aardewerkcomplex bestaat uit in totaal 6541 fragmenten aarde-
werk (45 250 g); vrijwel uitsluitend handgevormd materiaal. Het gemiddelde fragmentgewicht van het 
aardewerk uit cultuurlaag 11025 betreft 6.9 g en is daarmee erg laag. Ook het percentage randen binnen 
de totale assemblage is met 4.5 % laag te noemen. De kenmerken van het handgevormde aardewerk 
passen goed in de periode tussen ca. 150 en 50 voor Chr. Toch zijn ook hier stukken gedraaid aardewerk 
uit de Romeinse tijd aanwezig. Zijn kunnen als intrusief worden beschouwd. 
Al met al kan het overgrote deel van de vondstassemblage (waaronder aardewerk en glas) in de Late 
IJzertijd worden gedateerd, tussen ca. 150 en 50 voor Chr. 

LAAG 11026
Deze is laag vervallen.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11024 aardewerk 508 6485

11024 bot 333 6769

11024 keramisch object 5 165

11024 metaal 12 194

11024 natuursteen 21 1061

11024 verbrande leem 3 12

totaal - 882 14 686

Tabel 20.39. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11024.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11025 aardewerk 6650 45 885

11025 baksteen/dakpan 3 5

11025 bot 635 3094

11025 glas 9 18

11025 keramisch object 1 297

11025 metaal 13 220

11025 natuursteen 1175 5861

11025 slak 1 19

11025 verbrand bot 6 118

11025 verbrande leem 22 228

totaal - 8512 55 745

Tabel 20.40. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11025.





LAAG 11027
Laag 11027 is de vroegste geulinsnijding van de geul van Echteld fase 2. Uit deze laag is maar relatief 
weinig vondstmateriaal afkomstig: 56 scherven aardewerk (1514 g), twaalf stukken bot (703 g), twee 
metalen objecten (16 g) en een stukje natuursteen (5 g). Deze geulinsnijding dateert op basis van het 
aardewerk in de vroeg-Romeinse tijd. Het metaal levert aan deze datering echter geen bijdrage. Eén 
metalen object (V4085) betreft een fragment van een bronzen armband. Deze armband bestaat uit 
niet meer dan twee in elkaar gedraaide bronzen draden. Dergelijke armbanden worden doorgaan aan 
de laat-Romeinse tijd toegewezen. Echter, de daterende waarde van deze simpele vorm is te verwaar-
lozen. Het andere object is gemaakt van ijzer en is niet nader te determineren.

LAAG 11028
Deze laag is aangetroffen in de restgeul van Echteld fase II, grenzend aan de rechteroever, ter hoogte 
van de werkputten 37 en 25. De laag ligt ter hoogte van de dam en is ontstaan door menselijk han-
delen. Enerzijds is het mogelijk dat de laag is ontstaan door het uitbaggeren van de geul. Anderzijds 
kan het gaan om grond die tegen de dam is aangebracht. 
Uit de laag is een aanzienlijke hoeveelheid vondsten afkomstig (tabel 20.42). Het metaalcomplex 
uit deze laag heeft een diverse samenstelling en bestaat uit dertig objecten, te dateren in gehele de 
1ste en 2de eeuw na Chr. Het aardewerk bevestigt dit heterogene beeld. Het grootste deel van de 
scherven bestaat uit handgevormd aardewerk, waaronder een 1ste-eeuwse pot Van den Broeke 24. 
Veel scherven hebben afgeronde breuken die wijzen op zwerfvuil of verspoeling, maar de grote hoe-
veelheid organische magering neigt naar een datering in de vroeg-Romeinse tijd (of eventueel nog 
de Late IJzertijd). De gedraaide scherven zijn niet nauwkeuriger te dateren dan in de Romeinse tijd, 
maar de (Maaslandse) middelgrote standamfoor-fragmenten horen toch eerder in de tweede helft van 
de midden-Romeinse tijd thuis. Door de onduidelijke interpretatie van deze laag is het moeilijk te 
bepalen welke vondsten primair en welke secundair zijn gedeponeerd. Al met al lijkt laag 11028 in de 
2de eeuw na Chr. te zijn ontstaan.

LAAG 11029
Laag 11029 is onderdeel van het damlichaam waarin takkenbossen zijn aangetroffen (S37.67, l1, fig. 
20.25A en B). Deze laag kon gevolgd worden door een gedeelte van de geul, maar was op een zeker 
moment geërodeerd. De takken bestonden uit sleedoorn en waren afgedekt met een zandlaagje. Aan 
beide zijden van de takkenconcentratie zijn paaltjes ingeslagen; zij vormen twee rechte lijnen, dwars over 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11028 aardewerk 96 1442

11028 baksteen/dakpan 1 89

11028 bot 159 4595

11028 hout 4 5

11028 metaal 30 401

11028 natuursteen 23 6174

11028 verbrande leem 1 570

totaal - 314 13 276

Tabel 20.41. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11028.
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1497  Het paaltje (V4442) is gedateerd met een 14C-datering: 

1560 ± 30 BP (Poz-96494) (420-565 na Chr. bij 2 ơ).

  De twijgen van het pad (V4444) zijn gedateerd met een 
14C-datering: 1530 ± 30 BP (Poz-96493) (428-599 na 

Chr. bij 2ơ).

de geul. De paaltjes konden over een grote afstand gevolgd worden, maar waren niet meer intact en 
vaak deels geërodeerd. Zowel de takkenbossen als de paaltjes maken deel uit van een pad door de geul.
Uit de laag is een aanzienlijke hoeveelheid vondsten afkomstig (zie tabel 20.43). Het metaalcomplex 
omvat 22 objecten, waarvan zeven goed dateerbare vondsten die allemaal in de 1ste eeuw na Chr. 
dateren, en dan vooral uit de periode voor 80 na Chr. Het aardewerk toont hetzelfde heterogene 
beeld als dat in de opgebrachte lagen 11040-11046. De assemblage bestaat uit een grote hoeveelheid 
handgevormd aardewerk en een duidelijke component aardewerk die dateert in de periode tussen ca. 
70 en 120 na Chr. Het handgevormde aardewerk is vrij slecht geconserveerd. Bovendien konden geen 
vormtypes bepaald worden. Hierdoor kan het handgevormd aardewerk niet nauwkeuriger gedateerd 
worden dan in de Late IJzertijd of de vroeg-Romeinse tijd, met de mogelijkheid dat beide perioden 
vertegenwoordigd zijn. Apart te vermelden is een kruikfragment met een graffito X. Verder betreft 
een van de Dressel 20-amfoorfragmenten een 1ste-eeuws oor. Uit de samenstelling van het vondst-
materiaal kan worden opgemaakt worden dat laag 11029 bestaat uit opgebrachte grond die mogelijk 
van elders is aangevoerd. Van zowel de twijgen van de takkenbossen als van een paaltje langs de het 
pad is een 14C-datering genomen. Beide 14C-monsters geven een datering die ligt aan het einde van 
de laat-Romeinse tijd of in het begin van de Vroege Middeleeuwen.1497 Dit pad markeert de eindfase 
van het damlichaam en verstrekt geen informatie over de beginaanleg. 

LAAG 11030
Deze laag bestaat uit een zandlaagje dat over de dam is afgezet en is een reactivering van de geul van 
Echteld fase II. Op het profiel (P37) van de dwarsdoorsnede van de dam in werkput 37 is deze laag 
zichtbaar direct boven laag 11029 (fig. S37.67, l2, fig. 20.25A en B).
Deze laag ligt stratigrafisch boven de jongste fase van het damlichaam 11029 en is daarmee dus jonger. 
Deze laag dateert in de Vroege Middeleeuwen, na ca. 600 na Chr. Sommige van de vondsten die aan 
laag 11017 zijn toegekend zijn echter afkomstig uit deze laag. Deze vondsten dateren uit de midden-
Romeinse tijd en betreffen dus verspoelde vondsten.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11029 aardewerk 130 2591

11029 baksteen/dakpan 24 3000

11029 bot 172 3218

11029 hout 4 3

11029 keramisch object 1 80

11029 metaal 18 242

11029 natuursteen 15 2060

totaal - 364 11 194

Tabel 20.42. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11029.





Fig.20.25A. Tiel-Medel-Afronding. Profiel door het damlichaam in werkput 37 met de lagen 11029, 11030 en 11031 (P37). 

Schaal 1:20. 
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LAAG 11031
Laag 11031 is een donkergrijs vegetatieniveau dat over de dam ligt ter hoogte van de werkputten 25 
en 37. In profiel P37 is deze laag zichtbaar direct boven laag 11030 (fig. 20.25A en B ). Deze laag is 
ook aangetroffen in de andere werkputten, zowel ten zuiden als ten noorden van de dam.
Ondanks de dikte van ruim 0.4 m bevat deze laag slechts een gering aantal vondsten. Het vondst-
materiaal bestaat uit 26 scherven aardewerk (263 g), vier stukken baksteen/dakpan (214 g), tachtig 
fragmenten bot (631 g), twee metalen objecten en een stuk natuursteen (19 g). Al het vondstmateriaal 
stamt uit de Romeinse tijd, maar het gaat om vondsten die secundair in deze laag zijn terecht geko-
men. De laag dateert waarschijnlijk uit de Vroege of Late Middeleeuwen.

LAAG 11032
Laag 11032 is een vulling in de restgeul Echteld fase I die ouder is dan de vondstrijke laag 11024. 
Uit laag 11032 is een aanzienlijk hoeveelheid vondstmateriaal afkomstig (tabel 20.43). Het metalen 
object betreft een bronzen haakje zonder daterende waarde. Verder bevat deze laag 411 scherven 
handgevormd aardewerk (4243 g) en vier fragmenten gele briquetage (25 g). Het gemiddelde frag-
mentgewicht is met 10.3 g laag. Het aandeel randen bedraagt 3.4 % en is ook laag te noemen. Op 
basis van de kenmerken kan het aardewerk goed in de periode tussen ca. 150 en 50 voor Chr. worden 
gedateerd.

LAAG 11033
Laag 11033 is een vulling in de restgeul Echteld fase I en ligt stratigrafisch direct boven de vondstrijke 
laag 11024. In deze waarschijnlijk natuurlijke laag zijn de sporen gegraven die onderdeel uitmaken van 
het vroegste greppelcomplex uit de Romeinse tijd, waaronder het omgreppelde terrein 14002/14005. 
De vondstdichtheid in deze laag is gering (zie tabel 20.45). Hieruit kan opgemaakt worden dat er 
aan het einde van de Late IJzertijd waarschijnlijk sprake was van beperkte bewoningsactiviteit. Eén 
van de twee metalen objecten is dateerbaar: een draadfibula (V3931, fig. 9.4, 7) van het Midden-La 
Tèneschema, te dateren tussen ca. 150 en 30 voor Chr. Dit complete exemplaar zal niet lang aan de 
oppervlakte hebben rondgezworven. Voor het aardewerk geldt dat het zowel qua hoeveelheid als qua 
kenmerken niet genoeg aanknopingspunten biedt om definitieve uitspraken te kunnen doen over de 
datering of aard van het materiaal. Het gaat om reducerend gebakken, vrij dikwandig, met potgruis-
gemagerd aardewerk zonder versiering.
Al met al kan laag 11033 waarschijnlijk in het tweede of derde kwart van de 1ste eeuw voor Chr. 

Fig. 20.25B. Tiel-Medel-Afronding. Veldfoto’s van het profiel door de dam in werkput 37 (P37) (links) en de takenbossen in het 

vlak (rechts). 





worden gedateerd (ca.75-25 voor Chr.). 

LAAG 11034
Laag 11034 is een overstromingslaag die is afgezet boven de greppel 6008, met name op de plek waar 
de geul van Echteld fase I ligt. Hier was nog op de oever een ondiepe depressie aanwezig waar deze 
laag is afgezet. De laag bestaat uit zwaar kleiig materiaal. 
Uit de laag is een relatief grote hoeveelheid vondsten afkomstig (tabel 20.45). De samenstelling van 
het vondstcomplex is opmerkelijk te noemen, gezien de grote hoeveelheid metaalvondsten en het 
geringe aantal aardewerkscherven. Hoewel het gros van de metalen objecten in de Late IJzertijd 
dateert, kunnen twee objecten aan de laat-Romeinse tijd worden toegewezen: een bronzen munt 
(V1892) van Constantijn I en zonen die geslagen is in het jaar 333/334 na Chr. en een bronzen 
haarnaald (V2024, fig. 9.30, 4). De aardewerkassemblage omvat materiaal uit zowel de vroeg- als de 
midden-Romeinse tijd. 
Op basis van de jongste vondsten kan worden gesuggereerd dat laag 11034 in de laat-Romeinse 
tijd moet worden geplaatst; waarschijnlijk omstreeks het midden van de 4de eeuw na Chr. De mus-
ketkogel (V2878) uit deze laag is verkeerd verzameld en moet uit een jonger spoor afkomstig zijn.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11032 aardewerk 415 4277

11032 bot 346 5806

11032 glas 1 8

11032 hout 1 -

11032 keramisch object 6 121

11032 metaal 1 1

11032 natuursteen 27 1936

11032 verbrande leem 1 6

totaal - 798 12 155

Tabel 20.43a. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11032.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11033 aardewerk 52 592

11033 bot 27 511

11033 metaal 2 6

11033 natuursteen 1 52

11033 slak 1 38

totaal - 82 1199

Tabel 20.43b. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11033.





LAAG 11035
Dit laagnummer is niet uitgedeeld.

LAAG 11036
Laag 11036 is een laag die is ontstaan bij een overstroming die de vroeg-Romeinse sporen op de 
oostelijke oever van de geul van Echteld fase II gedeeltelijk heeft geërodeerd en afgedekt.  
Uit deze laag is een aanzienlijke hoeveelheid vondsten afkomstig (tabel 20.46). Vooral het metaal-
complex valt op, met in totaal 49 objecten. Deze objecten dateren in de gehele Romeinse tijd, maar 
de jongste metalen objecten stammen uit de laat-Romeinse tijd (twee fibulae (V2774 en V2784)). 
Waarschijnlijk heeft de overstroming tijdens of kort na de laat-Romeinse tijd plaatsgevonden. Deze 
laag vertoont in datering en richting veel overeenkomsten met laag 11034 en is mogelijk afgezet 
tijdens hetzelfde event. Een verschil tussen beide lagen is de vondstdichtheid, die veel groter is in 
laag 11036. Waarschijnlijk is een deel van dit vondstmateriaal afkomstig van een nabijgelegen, ver-
spoelde nederzetting. Deze nederzetting bevindt zich ten zuidwesten van het opgegraven areaal. De 
vondsten die in deze laag zijn aangetroffen zijn een indicatie dat de deels verspoelde nederzetting 
vanaf de vroeg-Romeinse tijd tot in de laat-Romeinse tijd bewoond is geweest. Echter een deel 
van metalen objecten, waaronder twee bronzen triquetrumunten, zijn verplaatst van het opgegraven 
areaal. Deze twee munten kunnen namelijk in verband worden gebracht met het omgreppelde ter-
rein 14002/14005. Het aardewerk bestaat overwegend uit handgevormd aardewerk. Twee scherven 
gedraaid aardewerk horen waarschijnlijk thuis in de midden-Romeinse tijd. 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11034 aardewerk 75 1037

11034 baksteen/dakpan 2 324

11034 bot 22 237

11034 metaal 19 77

11034 natuursteen 6 3225

totaal 124 4900

Tabel 20.44. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11034.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11036 aardewerk 140 1491

11036 baksteen/dakpan 6 841

11036 bot 34 578

11036 metaal 49 241

11036 natuursteen 7 1338

11036 slak 1 115

11036 verbrande leem 5 110

totaal 242 4714

Tabel 20.45. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11036.





1498  Zie hoofdstuk metaal paragraaf 9.4.3.1

LAAG 11037
Laag 11037 is een vulling in een ondiep geultje op de westelijke oever van de restgeul van Echteld 
fase II. Het geultje heeft een oost-west oriëntatie, haaks op de restgeul. 
De hoeveelheid vondsten uit deze laag is beperkt. Het vondstmateriaal bestaat uit tien scherven aar-
dewerk (112 g), twee stukjes baksteen/dakpan (74 g), zeven metalen objecten en een stuk natuur-
steen (40 g). Het zijn verspoelde vondsten uit de periode tussen de Late IJzertijd en de midden-
Romeinse tijd. Doordat deze laag is opgegraven over een afstand van slechts 8 m, ontstaat echter 
een vertekend beeld van de vondstdichtheid. Waarschijnlijk was de vondstdichtheid in laag 11037 
vergelijkbaar met die in laag 11036. 

LAAG 11038
Laag 11038 is stratigrafisch de oudste vondsthoudende laag langs de westelijke oever van de geul 
van Echteld fase II. Deze laag is gelijk aan laag 11039. Waar deze laatstgenoemde laag zich uitstrekt 
ten noorden van de dam (werkput 37), ligt laag 11038 juist ten zuiden van de dam. Het onderscheid 
in deze structuren is aangebracht om de vondstassemblages ten noorden en ten zuiden van de dam 
efficiënt met elkaar te kunnen vergelijken. 
Laag 11038 is opgebouwd uit zandige pakketten, afgewisseld met humeuze banden. Gezien de 
moeilijke omstandigheden zo diep in de geul (onder andere wateroverlast) kon deze laag maar over 
een kleine afstand worden opgegraven. Uiteindelijk is een strook van ca. 50 bij 7 meter onderzocht.
Het vondstmateriaal bestaat uit 45 scherven aardewerk (1617 g), 32 fragmenten bot (3044 g), een 
stuk hout, drie metalen objecten (32 g) en twee stukken natuursteen (956 g). Het belangrijkste 
metalen object betreft een complete en bijzonder goed bewaarde kapfibula (V6049, fig. 9.9, 8). 
Hieruit kan afgeleid worden dat deze fibula niet lang in omloop is geweest en direct na depositie 
volledig zal zijn afgedekt. Deze fibula dateert in de periode tussen ca. 70 en 20 voor Chr. Waar-
schijnlijk moet deze fibula echter omstreeks het begin van de jaartelling worden gedateerd.1498 Een 
tweede vondst betreft een beslagstuk van paardentuig (V5023, fig. 9.24, 4) dat vanaf het begin van de 
Romeinse tijd tot aan het einde van de 1ste eeuw na Chr. kan dateren. Het merendeel van het aarde-
werk is handgevormd en sluit qua typologie goed aan bij het aardewerk uit de Augusteïsche nederzet-
tingscontexten. Een kleine hoeveelheid gedraaid aardewerk is echter overduidelijk een stuk jonger dan 
dit handgevormde aardewerk. Al met al kan laag 11038 in de Augusteïsche periode worden gedateerd.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11039 aardewerk 66 1354

11039 bot 51 2709

11039 hout 1 1

11039 keramisch object 1 88

11039 metaal 11 245

11039 natuursteen 4 101

totaal 134 4498

Tabel 20.46. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11039.





LAAG 11039
Laag 11039 is stratigrafisch de oudste vondsthoudende laag langs de westelijke oever van de geul van 
Echteld fase II. Laag 11039 is gelijk aan laag 11038 (ten zuiden van de dam) en ligt ten noorden van 
het damlichaam. 
Opmerkelijk genoeg is uit laag 11039 meer vondstmateriaal afkomstig dan uit laag 11038, terwijl het 
onderzochte deel kleiner is (25 bij 7 m). Het vondstmateriaal is uiteengezet in de tabel 20.47. Ook uit 
laag 11039 is een kapfibula (V4742; fig. 9.11, 5) afkomstig die laag 11039 in de Augusteïsche periode 
dateert. Het merendeel van het aardewerk is handgevormd en sluit qua typologie goed aan bij het 
aardewerk uit de Augusteïsche nederzettingscontexten. Een kleine hoeveelheid gedraaid aardewerk is 
echter overduidelijk een stuk jonger dan dit handgevormde aardewerk.
Al met al kan laag 11039 in de Augusteïsche periode worden gedateerd.

LAAG 11040
Laag 11040 ligt in de geul van Echteld fase II, langs de westelijke oever, direct ten zuiden van het 
damlichaam (werkput 37). Deze laag ligt stratigrafisch direct boven laag 11038 en komt overeen met 
de laag 11017 (de laag met schelpjes die tijdens de opgraving is aangeduid als ‘spikkellaag’). 
Uit laag 11040 is een aanzienlijke hoeveelheid vondsten afkomstig (tabel 20.47). Slechts twee van de 
vele metaalvondsten zijn goed dateerbaar: een draadfibula met vlakruitvormige beugel (V6103), te 
dateren tussen ca. 100 en 175 na Chr., en een kapfibula (V5298) uit het begin van de vroeg-Romeinse 
tijd. Ook het aardewerk bestaat uit zowel vroeg- als midden-Romeins materiaal. Andere noemens-
waardige metaalvondsten zijn twee ijzeren scheepsintels en vijf ijzeren krammen. Deze vondsten 
kunnen met scheepvaart in verband worden gebracht. Al met al kan laag 11040 waarschijnlijk in de 
2de eeuw na Chr. worden gedateerd. 

LAAG 11041
Laag 11041 ligt in de geul van Echteld fase II, langs de westelijke oever, direct ten zuiden van het 
damlichaam (werkput 37). Deze vondstlaag ligt stratigrafisch direct boven laag 11040. 
De hoeveelheid vondsten uit deze laag is groot (tabel 20.49). Echter, slechts uit enkele metaalvond-
sten blijkt dat de laag uit de midden-Romeinse tijd dateert. Het jongste stuk is een draadfibula met 
hoekig gebogen beugel, te dateren tussen ca. 60 en 150 na Chr. De overige dateerbare metaalvond-
sten, waaronder zeven fibulae, dateren in de vroeg-Romeinse tijd. Deze oudere vondsten moeten van 
elders aangevoerd zijn en liggen vooral op de overgang van de oever naar de geul. Verder de geul 
neemt de vondstdichtheid in deze laag aanzienlijk af. Ook de aardewerkassemblage is heterogeen van 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11040 aardewerk 109 4246

11040 bot 146 11 252

11040 houtskool 1 1

11040 keramisch object 1 100

11040 metaal 15 53

11040 natuursteen 13 3304

totaal 285 23 216

Tabel 20.47. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11040.





aard. In laag 11041 is, net als in laag 11042, een grote component handgevormd aardewerk aanwezig. 
Behalve het spectrum dat we ook reeds kennen uit het Augusteïsche greppelcomplex, zijn hier ook 
onmiskenbaar jongere handgevormde scherven aanwezig. Het meest karakteristieke vormtype voor 
de periode tussen ca. 40 en 70 na Chr. is de zogenaamde ‘Bataafse’ kom Van den Broeke 33. Naast 
deze 1ste-eeuwse component, blijkt uit het gedraaide aardewerk dat met name de periode tussen ca. 
70 en 120 na Chr. zeer goed vertegenwoordigd is. Opvallend zijn de wrijfschalen van het type Van-
vinckenroye 347 en 348 en de ruwwandig grijze waar (zoals kommen van het type Stuart 210). Deze 
laatste lijken vooral regionaal te zijn vervaardigd, hoewel Noord-Franse exemplaren ook voorkomen. 
Op basis van de heterogene samenstelling van het vondstmateriaal kan worden gesuggereerd dat de 
westelijke oeverzone is verstevigd met grond van elders.

LAAG 11042
Laag 11042 ligt in de geul van Echteld fase II, langs de westelijke oever, direct ten zuiden van het 
damlichaam (werkput 37). Deze vondstlaag ligt stratigrafisch direct boven laag 11041. 
De hoeveelheid vondsten is groter dan die in laag 11041 (tabel 20.50), maar vertoont een zelfde beeld. 
Acht fibulae dateren uit de vroeg-Romeinse tijd, drie fibula dateren uit de midden-Romeinse tijd en 
één exemplaar (V4908, fig. 9.28, 11) hoort zelfs thuis in de laat-Romeinse tijd. Daarmee dateert deze 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11041 aardewerk 365 6624

11041 baksteen/dakpan 11 1107

11041 bot 293 13 931

11041 hout 6 23

11041 metaal 21 512

11041 natuursteen 28 5652

11041 verbrande leem 3 48

totaal 727 27 897

Tabel 20.48. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11041.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11042 aardewerk 614 11 153

11042 baksteen/dakpan 40 5429

11042 bot 442 16 259

11042 glas 1 31

11042 hout 3 2

11042 keramisch object 1 22

11042 metaal 44 488

11042 natuursteen 61 5499

11042 verbrande leem 3 42

totaal 1208 38 925

Tabel 20.49. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11042.
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laag zeker na 100 na Chr. en zal het overgrote deel van het vondstmateriaal secundair gedeponeerd 
zijn. Dat ook de midden-Romeinse fibulae gefragmenteerd zijn, zou er op kunnen wijzen dat ook 
zij van elders zijn aangevoerd. Net als in de eerder beschreven lagen concentreert het vondstmateriaal 
in laag 11042 zich vooral in de overgangszone tussen de oever en de geul. De aardewerkassemblage 
omvat een grote component handgevormd aardewerk. Behalve het spectrum dat we ook reeds 
kennen uit het Augusteïsche greppelcomplex, zijn hier ook onmiskenbaar jongere handgevormde 
scherven aanwezig. Het meest karakteristieke vormtype voor de periode tussen ca. 40 en 70 na Chr. 
is de zogenaamde ‘Bataafse’ kom Van den Broeke 33. Naast deze 1ste-eeuwse component, blijkt uit 
het gedraaide aardewerk dat met name de periode tussen ca. 70 en 120 na Chr. zeer goed vertegen-
woordigd is. Opvallend is de ruwwandig grijze waar (zoals kommen van het type Stuart 210). Deze 
laatste lijken vooral regionaal te zijn vervaardigd, hoewel Noord-Franse exemplaren ook voorkomen. 
Een ander opvallend gegeven is de relatief grote hoeveelheid amforen. Behalve de olijfolie-amforen 
Dressel 20 – die zeer courant zijn in onze regionen – vermelden we een grote hoeveelheid scherven 
van het vroege overgangstype Oberaden 83-Dressel 20.Op basis van de heterogene samenstelling van 
het vondstmateriaal kan worden gesuggereerd dat de westelijke oeverzone is verstevigd met grond 
van elders.

LAAG 11043
Laag 11043 ligt in de geul van Echteld fase II, langs de westelijke oever, direct ten zuiden van het 
damlichaam (werkput 37). Deze vondstlaag ligt stratigrafisch direct boven laag 11042. 
De hoeveelheid vondsten is substantieel, hoewel beduidend lager dan in laag 11042 (tabel 20.51). De 
samenstelling van de metaalassemblage wijkt af van die in de lagen 11041 en 11042. In laag 11043 
bevindt zich nog wel ouder vondstmateriaal uit de 1ste eeuw, maar minder dan in de onderliggende 
lagen. Drie fibulae dateren in de midden-Romeinse A. Twee van deze fibulae zijn complete stukken 
(V5316 en 6184, fig. 9.24, 4) die waarschijnlijk als primaire deposities kunnen worden geïnterpre-
teerd. Dit zou kunnen betekenen dat de lagen 11041, 11042 en 11043 in de 2de eeuw na Chr. moe-
ten worden gedateerd en dat de ook in deze laag aangetroffen laat-Romeinse fibula eigenlijk uit een 
jongere laag afkomstig is. In de aardewerkassemblage zijn echter ook stukken aangetroffen die na ca. 
175 of na ca. 200 na Chr. moeten worden gedateerd. Daarmee lijkt deze laag toch op zijn vroegst in 
de 3de eeuw na Chr. te zijn opgebracht. Opvallend is verder de relatief grote hoeveelheid amforen, 
waaronder een Gauloise-amfoor uit Marseille. Ook de wrijfschalen en de vele ruwwandig grijze waar 
(met name kommen van het type Stuart 210) vallen op. Deze laatste lijken vooral regionaal te zijn 
vervaardigd, hoewel Noord-Franse exemplaren ook voorkomen.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11043 aardewerk 171 6959

11043 baksteen/dakpan 12 2257

11043 bot 94 6765

11043 glas 1 3

11043 metaal 39 277

11043 natuursteen 21 4577

11043 verbrande leem 3 42

totaal 341 20 880

Tabel 20.50. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11043.





Op basis van de samenstelling van het vondstmateriaal kan worden gesuggereerd dat de westelijke 
oeverzone is verstevigd met grond van elders.

LAAG 11044
Laag 11044 ligt in de geul van Echteld fase II, langs de westelijke oever, direct ten zuiden van het 
damlichaam (werkput 37). Deze vondstlaag ligt stratigrafisch direct boven laag 11043. 
De hoeveelheid vondsten is substantieel, hoewel beduidend lager dan in laag 11043 (tabel 20.52). De 
samenstelling van de metaalassemblage wijkt af van die in de lagen 11041 en 11042. Naast vondstma-
teriaal uit de 1ste eeuw na Chr. bevat deze laag ook een duidelijke laat-Romeinse component. Drie 
objecten (V5312, V6041, fig. 9.30, 7 en V6071) dateren uit de periode tussen ca. 300 en 470 na Chr. 
Deze laag dateert dus zeker in de laat-Romeinse periode. Een deel van het materiaal zal afkomstig 
zijn van elders en meegekomen zijn met de opgebrachte grond. In de aardewerkasemblages zijn geen 
duidelijke aanwijzingen gevonden voor een laat-Romeinse component. 

LAAG 11045
Laag 11045 ligt in de geul van Echteld fase II, langs de westelijke oever, direct ten zuiden van het 
damlichaam (werkput 37). Deze vondstlaag ligt stratigrafisch waarschijnlijk direct boven laag 11044, 
maar kon alleen in de werkputten 54 en 56 worden onderscheiden. 
Ondanks het feit dat deze laag in slechts twee werkputten is onderscheiden is de hoeveelheid vondst-

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11044 aardewerk 78 1449

11044 baksteen/dakpan 7 603

11044 bot 165 2656

11044 metaal 28 155

11044 natuursteen 15 3400

totaal 293 8263

Tabel 20.51. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11044.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11045 aardewerk 443 8521

11045 baksteen/dakpan 31 2768

11045 bot 195 4456

11045 hout 1 7

11045 keramisch object 2 55

11045 metaal 55 3335

11045 natuursteen 46 4896

11045 verbrande leem 3 193

totaal 776 24 231

Tabel 20.52. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11045.
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materiaal enorm (tabel 11.53). De metaalassemblage omvat vondsten uit de vroeg-Romeinse tijd, 
de midden-Romeinse tijd en de laat-Romeinse tijd. Ook de aardewerkassemblage bestaat uit een 
variatie aan vroeg-, midden- en laat-Romeins aardewerk. De component handgevormd aardewerk 
is aanzienlijk. Het midden-Romeinse aardewerk omvat amforen, dolia, kruiken, kommen, potten en 
wrijfschalen. Opvallend is de aanwezigheid van een wijnamfoor Dressel 2-4 uit Tarraconensis.1499 
Deze laag bestaat voor een groot deel uit grond die van elders is aangevoerd. De stratigrafische positie, 
direct boven laag 11044, is niet met zekerheid vast te stellen, maar waarschijnlijk is deze laag eveneens 
in de laat-Romeinse tijd opgebracht. 

LAAG 11046
Laag 11046 ligt in de geul van Echteld fase II, langs de westelijke oever, direct ten zuiden van het 
damlichaam (werkput 37). Deze vondstlaag ligt stratigrafisch direct boven laag 11045 en kon alleen 
in de werkputten 54 en 56 worden onderscheiden. 
De hoeveelheid vondsten uit laag 11046 is substantieel, hoewel beduidend lager dan in laag 11045 
(tabel 20.54). De metaalassemblage vertoont een gemengd beeld met vondsten uit zowel de vroeg- als 
de midden-Romeinse tijd. Hetzelfde geldt voor de aardewerkassemblage. Op basis van de stratigrafie 
en het vondstmateriaal kan aannemelijk worden gemaakt dat ook laag 11046 in de laat-Romeinse 
tijd moet zijn opgebracht. 

LAAG 11047 (fig. 20.7)
Laag 11047 is de bovenste vulling van een ondiep geultje nabij het erf van huis 8006 dat mogelijk 
deel uitmaakt van de geul van Echteld fase I. Dit geultje bevindt zich in het noordoostelijke deel van 
het plangebied. Het is niet uitgesloten dat laag 11047 gelijk is aan laag 11048, die in het zelfde geultje 
is onderscheiden. Verder zijn in het geultje nog de lagen 11049 en 11050 onderscheiden (zie hieron-
der). Delen van dit geultje zijn handmatig afgewerkt, vooral voor het verzamelen van fragmenten van 
glazen armbanden. De overige delen zijn machinaal afgewerkt. 
Het vondstmateriaal is uiteengezet in tabel 20.55. Onder de metaalwaar bevinden zich drie fibulae 
(V2690, V2696 en V4081) die dateren in La Tène D1, tussen ca. 150 en 70 voor Chr. Verder zijn uit 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11046 aardewerk 113 1974

11046 baksteen/dakpan 8 745

11046 bot 35 860

11046 metaal 21 401

11046 natuursteen 21 1557

totaal - 198 5537

Tabel 20.53. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11046.





deze laag vijf fragmenten van glazen La Tène-armbanden afkomstig die in dezelfde periode kunnen 
worden geplaatst. De aardewerkassemblage bestaat uit 2274 scherven handgevormd aardewerk (21 
939 g) en zestien scherven briquetage (66 g). Het aandeel versierde randen bedraagt 34.5%, waarbij 
zowel vingertopversiering als golfranden/gekartelde randen veel voorkomen. De onversierde randen 
zijn veelal eenvoudig afgerond en facettering komt niet voor. Het aandeel wandversiering is met 
5% relatief laag, maar vergelijkbaar met de hierboven reeds beschreven assemblages. Wat opvalt is dat 
groefversiering duidelijk domineert in deze context (vergelijk vulling 11025). Daarmee hoort deze 
assemblage waarschijnlijk thuis in de latere Late IJzertijd. Hoewel potgruismagering het beeld nog 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11047 aardewerk 2310 22 472

11047 bot 503 2927

11047 glas 5 9

11047 keramisch object 1 25

11047 metaal 6 109

11047 natuursteen 22 1574

11047 verbrande leem 21 472

totaal 2868 27 588

11048 aardewerk 58 718

11048 bot 19 235

11048 glas 1 3

11048 metaal 1 3

11048 natuursteen 6 1107

11048 verbrande leem 3 21

totaal 88 2087

11049 aardewerk 32 362

11049 glas 1 1

11049 hout 1 -

11049 natuursteen 1 5

totaal 35 368

11050 aardewerk 44 457

11050 bot 4 37

11050 keramisch object 1 19

11050 metaal 1 1

11050 natuursteen 1 57

totaal 51 571

totaal 11047-11050 3042 30 614

Tabel 20.54. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit de geullagen 11047, 11048, 11049 en 11050. 





sterk domineert, zijn af en toe ook organisch materiaal of zand gebruikt als magering. Het aandeel 
organische magering is iets hoger dan in de lagen 11024 en 11025. Ook deze omstandigheid pleit 
voor een relatief late datering in de Late IJzertijd. Deze laag dateert daarmee in periode tussen ca. 
150 en 70/50 voor Chr. 

LAAG 11048 (fig. 20.7)
Laag 11048 is een vulling van een ondiep geultje nabij het erf van huis 8006 dat mogelijk deel uit-
maakt van de geul van Echteld fase I. Laag 11048 ligt stratigrafisch direct onder laag 11047, hoewel 
ook niet kan worden uitgesloten dat laag 11048 gelijk is aan laag 11047. Verder zijn in het geultje 
nog de lagen 11049 en 11050 onderscheiden (zie hieronder). Delen van dit geultje zijn handmatig 
afgewerkt, vooral voor het verzamelen van fragmenten van glazen armbanden. De overige delen zijn 
machinaal afgewerkt. 
De hoeveelheid vondstmateriaal (tabel 20.55) is geringer dan die in laag 11047. De enige fibula 
(V4037), betreft een fragment van een Nauheimfibula uit La Tène D1, tussen ca. 150 en 70 voor 
Chr. Verder is uit deze laag een glazen La Tène-armband afkomstig die in dezelfde periode kan wor-
den gedateerd. De aardewerkassemblage omvat 58 scherven (719 g). Laag 11048 bevat relatief veel 
verbrand en soms zelfs versinterd aardwerk voorkomt. Echter, in een dergelijke geringe assemblage 
zou deze situatie goed samen kunnen hangen met een enkele depositie van verbrand materiaal. De 
kenmerken van het aardewerk uit de laag 11048 sluit goed aan bij die van de assemblage uit vulling 
11047. Ook deze laag dateert daarmee dus in periode tussen ca. 150 en 70/50 voor Chr. 

LAAG 11049
Laag 11049 is een vulling van een ondiep geultje nabij het erf van huis 8006 dat mogelijk deel uit-
maakt van de geul van Echteld fase I. Deze laag ligt stratigrafisch direct onder laag 11048. Delen van 
dit geultje zijn handmatig afgewerkt, vooral voor het verzamelen van fragmenten van glazen armban-
den. De overige delen zijn machinaal afgewerkt. 
De hoeveelheid vondstmateriaal (tabel 20.55) is geringer dan die in laag 11048. Metaalvondsten 
ontbreken geheel. Uit deze laag is wel een fragment van een glazen La Tène-armband afkomstig, te 
dateren tussen ca. 150 en 70 voor Chr. De aardewerkassemblage omvat slechst 37 scherven handge-
vormd aardewerk (362 g). Voor zover dat op basis van deze hoeveelheid scherven te bepalen is, sluiten 
de kenmerken van het aardewerk uit de laag 11049 goed aan bij die van de assemblages uit lagen 
11047 en 11048. Ook deze laag dateert daarmee dus in periode tussen ca. 150 en 70/50 voor Chr. 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11051 aardewerk 20 291

11051 bot 212 5242

11051 glas 1 1

11051 natuursteen 5 4810

totaal 238 10 344

Tabel 20.55. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11051.





LAAG 11050
Laag 11050 is een vulling van een ondiep geultje nabij het erf van huis 8006 dat mogelijk deel uit-
maakt van de geul van Echteld fase I. Deze laag ligt stratigrafisch direct onder laag 11049. Delen van 
het geultje zijn handmatig afgewerkt, vooral voor het verzamelen van fragmenten van glazen armban-
den. De overige delen zijn machinaal afgewerkt. 
De hoeveelheid vondstmateriaal komt overeen met de bovenliggende laag 11049 (tabel 20.55). 
Metaal- en glasvondsten ontbreken in deze laag. De aardewerkassemblage omvat slechts 32 scherven 
handgevormd aardewerk (324 g). Voor zover dat op basis van deze hoeveelheid scherven te bepalen 
is, sluiten de kenmerken van het aardewerk uit de laag 11050 goed aan bij die van de assemblages uit 
lagen 11047, 11048 en 11049. Ook deze laag dateert daarmee dus in periode tussen ca. 150 en 70/50 
voor Chr. Met betrekking het aardewerk uit laag 11050 moet worden opgemerkt dat juist aan deze 
vulling enkele scherven Romeins gedraaid aardewerk zijn toegewezen: scherven van een amfoor, terra 
sigillata en ruwwandig oxiderend aardewerk. Deze stukken dateren echter pas  ruim na de geboorte 
van Christus en kunnen daarmee dus niet tot deze context behoren. Waarschijnlijk is een later spoor 
door de vulling 11050 gegraven of is er bij de administratie of toekenning van de lagen een fout 
gemaakt tijdens het veldwerk. 

LAAG 11051
Laag 11051 is een geulvulling langs de oostelijke oever van de geul van Echteld fase II, juist ten noor-
den van de werkput 115. De lagen in dit geuldeel ten noorden van de dam (werkput 37) konden niet 
met zekerheid aan de lagen in het zuidelijke deel worden gekoppeld, zodat deze als aparte structuren 
zijn gedefinieerd. Hierdoor kan het vondstmateriaal uit het noordelijke deel op efficiënte wijze wor-
den vergeleken met dat uit het zuidelijke deel. 
Het vondstmateriaal uit deze laag is uiteengezet in tabel 20.56. De aardewerkassemblage omvat zowel 
handgevormd als gedraaid aardewerk. Opvallend zijn de scherven van amforen uit Zuid-Spanje (twee 
scherven) en Zuid-Frankrijk (twee scherven). Al met al kan laag 11051 na ca. 50 na Chr. worden 
gedateerd.  

LAAG 11052
Laag 11052 is een geulvulling langs de oostelijke oever van de geul van Echteld fase II, juist ten noor-
den van de werkput 115. De lagen in dit geuldeel ten noorden van de dam (werkput 37) konden niet 
met zekerheid aan de lagen in het zuidelijke deel worden gekoppeld, zodat deze als aparte structuren 
zijn gedefinieerd. Hierdoor kan het vondstmateriaal uit het noordelijke deel op efficiënte wijze wor-
den vergeleken met dat uit het zuidelijke deel. Deze laag ligt stratigrafisch direct onder laag 11051.
Het vondstmateriaal uit deze laag is uiteengezet in tabel 20.57. Het metaalcomplex bestaat uit twee 
fibulae uit de Late IJzertijd, spijkers en een munt geslagen onder Claudius tussen 41-54 na Chr. De 
jongste metaalvondsten zouden nog in de midden-Romeinse tijd A kunnen dateren, maar een date-
ring tussen 50 en 70 na Chr. lijkt beter bij het metaalcomplex te passen. Een deel van de vondsten 
bestaat uit ouder vondstmateriaal, waarschijnlijk zwerfvuil. De aardewerkassemblage omvat zowel 
handgevormd als gedraaid aardewerk. Het gedraaide aardewerk omvat scherven van een amfoor Dres-
sel 20, een scherf van een kruikamfoor of middelgrote standamfoor en een scherf terra sigillata in een 
niet nader te determineren baksel. Al met al kan deze assemblage na ca. 50 na Chr. worden gedateerd.  

LAAG 11053
Laag 11053 is een geulvulling langs de oostelijke oever van de geul van Echteld fase II, juist ten 
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noorden van de werkput 115. De lagen in dit geuldeel ten noorden van de dam (werkput 37) kon-
den niet met zekerheid aan de lagen in het zuidelijke deel worden gekoppeld, zodat deze als aparte 
structuren zijn gedefinieerd. Hierdoor kan het vondstmateriaal uit het noordelijke deel op efficiënte 
wijze worden vergeleken met dat uit het zuidelijke deel. Deze laag ligt stratigrafisch direct onder laag 
11052 en is een primaire geullaag.
Het vondstmateriaal uit deze laag is uiteengezet in tabel 20.58. Het enige metalen object uit deze 
laag betreft een vroege draadfibula (V5936, fig. 9.7, 11 te dateren tussen ca. 50 voor en 15 na Chr.1500 
De aardewerkassemblage omvat vrijwel uitsluitend handgevormd aardewerk. Eén randfragment toont 
overeenkomsten met de grote potten met afzet uit greppel 14003 en kuil 25008. Daarmee hoort 
deze laag waarschijnlijk thuis in dezelfde periode: 30 voor tot 15 na Chr. Een klein fragment van 
een Gauloise-amfoor dateert iets later in de Romeinse tijd en is waarschijnlijk foutief aan deze laag 
toegewezen. 

LAAG 11054
Laag 11053 is een geulvulling langs de oostelijke oever van de geul van Echteld fase II, juist ten 
noorden van de werkput 115. De lagen in dit geuldeel ten noorden van de dam (werkput 37) kon-
den niet met zekerheid aan de lagen in het zuidelijke deel worden gekoppeld, zodat deze als aparte 
structuren zijn gedefinieerd. Hierdoor kan het vondstmateriaal uit het noordelijke deel op efficiënte 
wijze worden vergeleken met dat uit het zuidelijke deel.  Deze laag ligt stratigrafisch direct onder laag 
11053 en is een primaire geullaag.
Het vondstmateriaal uit deze laag is uiteengezet in tabel 20.59. Uit deze laag is beduidend meer 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11052 aardewerk 46 1514

11052 bot 36 2047

11052 hout 5 -

11052 metaal 21 288

11052 natuursteen 21 2618

totaal 129 6467

Tabel 20.56. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11052.

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11053 aardewerk 113 1093

11053 bot 42 1215

11053 hout 1 18

11053 metaal 1 3

11053 natuursteen 20 150

totaal 129 6467

Tabel 20.57. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11053.





metaal afkomstig dan uit de bovenliggende laag 11053. Ook uit laag 11054 is een vroege draadfibula 
(V5868, fig. 9.7, 5) afkomstig, te dateren tussen ca. 50 voor en 15 na Chr.1501 Verder omvat de assem-
blage een fragment van een ijzeren fibula (V3807, fig. 9.4, 3) die past bij de datering van de draadfibula. 
Verder komt uit de laag nog een eenvoudige gladde bronzen vingerring (V5972). De aardewerkas-
semblage omvat uitsluitend handgevormd aardewerk. Opvallend is een kurkurn Vanvinckenroye 31 in 
een kurkurnbaksel met calcietmagering. Het gaat om een erg vroeg type met verdikte rand. Dit stuk 
hoort thuis in de Augusteïsche periode en sluit daarmee aan bij de datering van het Augusteïsche 
greppelcomplex:30 voor tot 15 na Chr.  

LAAG 11055
Zie laag 11000.

2 0 . 2 .  	 r o e d e b e r g

ROEDEBERG 24001 (fig. 20.26)
In werkput 3 is op vlak 1 een ovaal omgreppeld terrein gedocumenteerd van ca. 5.35 bij 4.20 m. De 
greppel is ca. 12 tot 18 cm diep en heeft een breedte van maximaal ca. 50 cm. Op vier plaatsen zijn 
er complete aardewerken potten in de greppel gegraven; zij zullen hebben gediend als muizenvallen. 
Gelijkaardige kringgreppels met ingegraven potten zijn bekend van vele middeleeuwse vindplaatsen 
en worden geïnterpreteerd als zogenaamde roedebergen of hooimijten; bedoeld voor de opslag van 
gewassen, zoals graan. Opvallend is het ontbreken van paalsporen bij structuur 24001. Het is niet 
duidelijk hoe deze situatie kan worden verklaard. Mogelijk was het binnenterrein oorspronkelijk ver-
hoogd, waardoor de paalsporen verloren zijn gegaan. 
De vier ingegraven muizenpotten betreffen twee roodbakkende grapen en twee grijsbakkende potten 
met dellen aan de onderzijde. Het complex van de vier potten dateert waarschijnlijk in de eerste helft 
van de 15de eeuw. Daarmee kan ook de structuur 24001 in deze periode worden gedateerd. 

structuur inhoud aantal gewicht (g)

11054 aardewerk 46 637

11054 bot 14 529

11054 hout 3 2

11054 metaal 14 62

11054 natuursteen 2 1465

totaal 79 2695

Tabel 20.58. Tiel-Medel-Afronding. Aantal vondsten en het gewicht afkomstig uit laag 11054.





3.11

3.11

3.13

A

A

B

C

D

E

B

C

D

E

24001

3.11

3.11

3.11
4.61

4.62

4.62

4.62

4.62

3.11

Fig. 20.26A. Tiel-Medel-Afronding. Roedeberg 24001. Overzicht schaal 1:100. Coupes schaal 1:20. 





Fig. 20.26B. Tiel-Medel-Afronding. Veldfoto van de gecoupeerde roedeberg.  

Fig. 20.26C. Tiel-Medel-Afronding. De vier muizenpotten uit roedeberg 24001. Schaal 1:4.
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2 0 .  	 g r av e n c ata l o g u s

 Diederick Habermehl/Johan van Kampen 

2 0 .  .  	i n l e i d i n g	

Deze catalogus omvat de beschrijving van de structuren die samenhangen met de grafvelden Tiel-
Medel-Hazenkamp en Tiel-Medel-De Reth. Het gaat daarbij om graven, de randstructuren (greppels) 
van grafmonumenten en enkele andersoortige sporen en structuren die met het grafveld kunnen worden 
geassocieerd. Alle graven en randstructuren zijn beschreven en afgebeeld conform een methode die is 
ontwikkeld in het kader van het grootschalige grafveldonderzoek te Tiel-Passewaaij en het grafveldon-
derzoek in Zuid-Nederland.1502 

De catalogus is per graf als volgt opgebouwd:

Algemeen
a. Grafnummer. Alle graven zijn genummerd, beginnend vanaf nummer 1001. Randstructuren zijn 
genummerd vanaf nummer 2001. 
b. Graftype. Het graftype wordt aangeduid met de letters A, B, C, D of een combinatie daarvan. Zie 
voor een toelichting paragraaf 6.6.4.  
c. Kort beschrijving van graftype met eventuele bijzonderheden of toelichtingen
d. Korte beschrijving van de ligging van het graf binnen het grafveld en ten opzichte van randstruc-
turen en/of andere graven. 

Grafkuil
a. Vorm, afmeting, oriëntatie, locatie binnen eventuele randstructuur (centraal, subcentrisch, excen-
trisch); hoogte NAP, zichtbaarheid kuil
b. Vulling grafkuil: laagopbouw 
c. Mate van verstoring en aanploeging
d. Locatie en determinatie van de crematieresten; gewicht, geslacht, leeftijd, hoeveelheid determineer-
baar bot (in gram en %), fragmentatie (grootte van fragmenten in cm), leeftijdskenmerken waarop de 
leeftijdsbepaling is gebaseerd, geslachtskenmerken (vooral van schedel en bekken) die aan de basis van 
de geslachtsbepaling liggen, pathologie, bijzonderheden. 
e. Locatie en samenstelling van eventuele brandstapelresten 
f. Locatie van eventuele bijgiften
g. Korte beschrijving van de bijgiften: materiaal algemeen, vondstcategorie specifiek, determinatie 
specifiek, aantal fragmenten, gewicht (indien relevant). In het geval van aardewerk zijn zo mogelijk 
ook nog de (rand- en bodem-) diameters, het Minimaal Aantal Individuen (MAI) en de estimated vessel 
equivalent (EVE) en de mate van compleetheid vermeld.  
h. Datering van het grafensemble
i. Bijzonderheden omtrent de grafkuil 

Randstructuur
a. Vorm, afmetingen
b. De mate van verstoring 
c. Eventuele opening; locatie (windrichting) 
d. Oriëntatie bij rechthoekige of vierkante greppels; altijd westkant als as
e. Eventuele locatie van vondsten. 
f. Oversnijdingen met andere sporen en structuren





g. Datering van de randstructuur
h. Bijzonderheden: secundaire begravingen, kuilen etc. 

In de onderstaande catalogus worden allereerst de structuren van het grafveld Hazenkamp beschreven. In 
de daaropvolgende paragraaf komen de structuren van het grafveld De Reth aan bod. 

2 0 .  . 2 	g r a f v e l d 	 h a z e n k a m p

GRAF 1001 (fig. 20.27)
Algemeen

a. Graf 1001 (RAAP S88.285), zuidoostelijke deel van de gravencluster 4. 
b. Graftype C1
c. Grafkuil met uitsluitend verbrandingsresten: crematieresten, houtskool, aardewerk en metaal. Dit graf 
is reeds opgegraven bij het vooronderzoek door RAAP/VUhbs. 
d. Graf 1001 is een los graf in het zuidoostelijke deel van de gravencluster 4.    

Grafkuil
a. De grafkuil meet ca. 44 bij 34 cm en heeft een diepte van 18 cm. De bovenzijde van de grafkuil 
bevindt zich op een hoogte van 4.70 NAP. 
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. De bovenste vulling is relatief vuil en vondstrijk en 
bevat aardewerkscherven, crematieresten en houtskool. De onderste vulling is schoner, maar bevat nog 
wel iets houtskool en enige crematieresten. 
c. De grafkuil is intact. 
d. Uit de grafkuil zijn verspreide crematieresten afkomstig. Gewicht crematie: 62 g. Geslacht onbe-
kend, leeftijd min. 12 jaar, determineerbaar 0 g (0 %), leeftijdskenmerken: apex radix > 12 jaar. 
e. In de kuil zijn resten van de brandstapel samen met de verbrande resten van de overledene en de 
bijgiften gedeponeerd. Laag 1 bevat de meeste brandstapelresten. 
f. De meeste aardewerkscherven zijn afkomstig uit laag 1. Het gaat om gefragmenteerde en verbrande 
bijgiften. 
g. 
1. middelgrote standamfoor Haalebos 8052, 37 fragmenten. 
2. geverfde beker, 3 fragmenten. 
3. terra sigillata kom Dragendorff 31, 8 fragmenten. 
4. gladwandig bord Vanvinckenroye 90, 19 fragmenten. 
5. gladwandig witbakkend aardewerk (mogelijk een kruik), 18 fragmenten. 
6. handgevormd aardewerk, 2 fragmenten, waarschijnlijk intrusief. 
7. ijzer, (schoen)spijkers, 11 fragmenten. 
h. Op basis van het aardewerk kan graf 1001 mogelijk nog in het einde van de 2de eeuw na Chr. 
worden gedateerd, maar op basis van het bord Vanvinckenroye 90 is een datering in de vroege 3de na 
Chr. eeuw meer waarschijnlijk.  

GRAF 1002 (fig. 20.27)
Algemeen

a. Graf 1002 (RAAP S91.115), oostelijke rand van het gravencluster 3. 
b. Dubbelgraf: inhumatie en crematie. 
c. Grafkuil met zowel crematieresten als een onverbrande bijzetting van een baby. Dit graf is reeds 
opgegraven bij het vooronderzoek door RAAP/VUhbs. 
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Fig. 20.27. Tiel-Medel-Afronding . De crematiegraven die al tijdens het proefsleuvenonderzoek (2014) zijn gedocumenteerd 

(graven 1001-1005). Van de graven 1004 en 1005 was de bewaarde diepte zo gering dat de coupe niet is getekend. Voorts is van 

graf 1005 geen vlakdetail getekend. Overzicht schaal 1:200. Vlakdetails en coupes schaal 1:20. 





d. Graf 1002 is een los graf aan de oostelijke rand van het gravencluster 3. 
Grafkuil

a. De grafkuil heeft in het vlak een vrijwel ronde vorm met een diameter van 45 cm. De bewaarde 
diepte is 16 cm. De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.66 NAP. 
b. In de kuil is één vulling onderscheiden. 
c. De grafkuil is intact. 
d. In de grafkuil zijn zowel de onverbrande resten van een baby als de crematieresten van een ander 
individu aangetroffen. Totaal gewicht bot: 21 g. Onvebrand bot: geslacht onbekend, leeftijd 0-1 jaar, 
determineerbaar 5 g (24 %), leeftijdskenmerken: afmeting ledematen (linker en rechter tibia en fibula). 
De crematieresten kunnen niet nader worden gedetermineerd. 
e. Het is niet duidelijk of er in deze grafkuil ook brandstapelresten zijn bijgezet. De botfragmenten 
zijn verspreid door de kuil aangetroffen. 
f. De aangetroffen aardewerkscherven kunnen waarschijnlijk niet tot het graf worden gerekend.  
g. 
1. gladwandig aardewerk, 1 fragment, sterk verweerd, waarschijnlijk zwerfvuil. 
2. aardewerk indet., 1 fragment. 
h. Op basis van het aardewerk kan graf 1002 niet nader worden gedateerd dan in de Romeinse tijd. 

GRAF 1003 (fig. 20.27)
Algemeen

a. Graf 1003 (RAAP S90.279), tussen de gravencluster 1 en 2. 
b. C1
c. Grafkuil met uitsluitend verbrandingsresten: crematieresten en houtskool. Dit graf is reeds opgegra-
ven bij het vooronderzoek door RAAP/VUhbs. 
d. Graf 1003 is een los graf, gelegen tussen de gravenclusters 1 en 2.  

Grafkuil
a. De grafkuil heeft in het vlak een ovale vorm en meet ca. 42 bij 52 cm, met een bewaarde diepte 
van 15 cm. De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.55 NAP. 
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. De binnenste vulling is relatief vuil en bevat houts-
kool en crematieresten. De buitenste vulling is vrij schoon. 
c. De grafkuil is intact. 
d. In de grafkuil zijn crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 72 g. Geslacht onbekend, leeftijd 
min. 20 jaar, determineerbaar 18 g (25 %), leeftijdskenmerken: afmeting fragment pars petrosa. 
e. In de binnenste vulling van de grafkuil zijn resten van de brandstapel samen met de verbrande resten 
van de overledene gedeponeerd. Laag 1 bevat de meeste brandstapelresten. 
f. Deze grafkuil bevat geen (resten van) grafgiften.  
g. In dit graf zijn geen vondsten gedaan. 
h. Graf 1003 kan niet worden gedateerd. 

GRAF 1004 (fig. 20.27)
Algemeen

a. Graf 1004 (RAAP S91.113), zuidoostelijke deel gravencluster 3. 
b. C1
c. Grafkuil met uitsluitend verbrandingsresten: crematieresten en houtskool. Dit graf is reeds opgegra-
ven bij het vooronderzoek door RAAP/VUhbs. 
d. Graf 1004 is een los graf, gelegen in het zuidoostelijke deel van gravencluster 3.





Grafkuil
a. De grafkuil meet ca. 40 bij 27 cm en heeft een bewaarde diepte van slechts 3 cm. De bovenzijde 
van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.69 NAP. 
b. In de kuil is één vulling onderscheiden. Deze vulling bevat enige crematieresten en houtskool. 
c. Van de grafkuil is slechts de bodem bewaard gebleven. 
d. In de grafkuil zijn crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 72 g. Geslacht vrouw, leeftijd 
20-40  jaar, determineerbaar 36 g (50 %), leeftijdskenmerken: afmeting skeletdelen, geslachtskenmer-
ken: graciel (diafyse en neurocranium). 
e. In de resterende vulling van de grafkuil zijn resten van de brandstapel samen met de verbrande 
resten van de overledene gedeponeerd. 
f. De enige schilfer aardewerk uit dit graf kan waarschijnlijk niet met het graf worden geassocieerd.  
g. 
1. ruwwandige Eifelwaar, 1 schilfer. 
h. De aardewerkschilfer dateert uit de laat-Romeinse tijd, maar kan waarschijnlijk als intrusief worden 
beschouwd. Het graf kan niet anders worden gedateerd dan in de Romeinse tijd. 

GRAF 1005 / RANDSTRUCTUUR 2006 (fig. 20.27)
Algemeen

a. Graf 1005 (RAAP S144.528), zuidwestelijk deel gravencluster 1. 
b. D
c. Grafkuil van een onduidelijk type. Dit graf is reeds opgegraven bij het vooronderzoek door RAAP/
VUhbs. 
d. Graf 1005 ligt centraal binnen de kringgreppel 2006, in het zuidwestelijk deel gravencluster 1.

Grafkuil
a. De grafkuil meet ca. 68 bij 53 m en heeft een diepte van ca. 8 cm. De bovenzijde van de grafkuil 
bevindt zich op een hoogte van 4.62 NAP. 
b. In de kuil is één vulling onderscheiden. Deze vulling is schoon en bevat slechts enkele (fragmenten 
van) schoenspijkers. 
c. Van deze grafkuil is slechts de bodem bewaard gebleven. 
d. In de grafkuil zijn geen crematieresten aangetroffen, waarschijnlijk als gevolg van de verregaande 
verstoring. 
e. Er is geen houtskool aangetroffen in deze grafkuil. Mogelijk kunnen de schoenspijkers worden 
beschouwd als de laatste overblijfselen van brandstapelresten die ooit in het graf zijn bijgezet. 
f. In deze grafkuil zijn slechts enkele fragmenten van schoenspijkers aangetroffen.  
g. 
1. ijzer, schoenspijkers, 7 fragmenten. 
h. Graf 1005 kan niet nader worden gedateerd dan in de Romeinse tijd. 

RANDSTRUCTUUR 2006 (S1.112; S8.55)
a. Ronde randstructuur die voor iets meer dan helft bewaard is gebleven. De diameter bedraagt ca. 
10.50 m. De greppeldiepte bedraagt maximaal 18 cm.   
b. De randstructuur is volledig op vlak 2 gedocumenteerd. De kringgreppel wordt deels verstoord 
door (onder meer) een subrecente sloot). 
c. Door de gedeeltelijke conservering van deze randstructuur kunnen geen uitspraken worden gedaan 
over de aan- of afwezigheid van openingen. 
d. Geen oriëntatie.   





e. Uit randstructuur 2006 zijn geen vondsten afkomstig. 
g. Kringgreppel 2006 kan niet worden gedateerd.  
h. Geen bijzonderheden. 

GRAF 1006 (fig. 20.28)
Algemeen

a. Graf 1006 (RAAP S91.111), zuidoostelijke deel gravencluster 3.  
b. Inhumatiegraf
c. Grafkuil met een onverbrand menselijk skelet. Dit graf is reeds opgegraven bij het vooronderzoek 
door RAAP/VUhbs. 
d. Graf 1006 is een los graf in het zuidoostelijke deel gravencluster 3.  

Grafkuil
a. De grafkuil meet ca. 176 bij 60 m. De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 
4.17 NAP. 
b. In de kuil is één schone vulling onderscheiden. 
c. De grafkuil is intact. Het skelet is compleet aanwezig in de grafkuil. 
d. In de grafkuil is een onverbrand skelet aangetroffen. Geslacht vrouw, leeftijd 25-35 jaar. 
e. Er zijn geen brandstapelresten aanwezig.  
f. Naast het menselijke bot zijn er geen vondsten afkomstig uit graf 1006.  
g. In graf 1006 zijn geen vondsten gedaan. 
h. Graf 1006 kan niet worden gedateerd.  

GRAF 1007 (fig. 20.29)
Algemeen

a. Graf 1007 (S8.100), westelijk grafveld, gravencluster 1
b. Graftype C1
c. Grafkuil met uitsluitend verbrandingsresten: verspreide crematieresten, houtskool, aardewerk en 
metaal

Fig. 20.28. Tiel-Medel-Afronding. Het inhumatiegraf 1006 dat al tijdens het proefsleuvenonderzoek (2014) is gedocumenteerd. 
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Fig. 20.29B. Tiel-Medel-Afronding. Aardewerk uit graf 1010. 

Schaal 1:3. 

Fig. 20.29C. Tiel-Medel-Afronding. Aardewerk 

uit graf 1050. Schaal 1:3. 

Fig. 20.29D. Tiel-Medel-Afronding. Bewerkt bot 

uit graf 1010. 





Graf 1007 is ingegraven in de rechthoekige randstructuur 2003 en ligt in de gravencluster 1.  
Grafkuil

a. Deels gedocumenteerde grafkuil van 94 bij minimaal 44 cm en een bewaarde diepte van 12 cm. 
Deze kuil bevindt zich op de grens tussen de werkputten 8 en 1 en is als gevolg daarvan slechts deels 
gedocumenteerd. De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.50 NAP. De kuil 
is gedocumenteerd op vlak 2 en is ingegraven in de greppel van de randstructuur 2003. 
b. In de kuil is één vulling onderscheiden met daarin de verspreide verbrandingsgresten. Helaas is de 
kuil slechts deels gecoupeerd. Een coupe is dan ook niet weergegeven in de tekening.   
c. De grafkuil is intact en is niet aangeploegd.  
d. Uit de grafkuil zijn verspreide resten van verbrand bot aangetroffen. Gewicht: 24 g. Indet.   
e. Het verspreid aangetroffen verbrande bot, de houtskool en de spijkers wijzen op de aanwezigheid 
van brandstapelresten. 
f. Verspreid door de grafkuil zijn enkele scherven aardewerk, enkele metalen objecten en een fragment 
glas aangetroffen. 
g. 
1. gladwandige kruik (V1686), 5 wss (7 g), verbrand, wit Rijnlands baksel, <0.25. 
2. ijzer, spijker (11 fragmenten)
3. ijzer, indet. (3 fragmenten)
4. glas (V1688), Klein stukje donkergroen glas. Indet. (0.2g) 
h. Het aardewerk kan niet nauwkeuriger worden gedateerd dan in de Romeinse tijd. Op basis van 
de associatie met de randstructuur 2003 kan worden geconcludeerd dat graf 1007 in ieder geval na 
ca. 70 na Chr. moet dateren. 

GRAF 1008 (fig. 20.29)
Algemeen

a. Graf 1008 (S1.23), westelijk grafveld, gravencluster 1
b. Graftype C1
c. Grafkuil met uitsluitend verbrandingsresten: verspreide crematieresten, houtskool, aardewerk, metaal 
en glas.
d. Graf 1008 ligt in het zuidelijke deel van gravencluster 1. 

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van 105 bij 45 cm en een bewaarde diepte van 18 cm. De kuil is zuidwest-noordoost 
georiënteerd. De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.58 NAP. De kuil is 
gedocumenteerd op vlak 1.  
b. In de kuil is één vulling onderscheiden met daarin de verspreide verbrandingsresten. 
c. De grafkuil is intact en is niet aangeploegd.  
d. Uit de grafkuil zijn verspreide crematieresten verzameld. Gewicht crematie: 276 g. Geslacht onbe-
kend, leeftijd min. 20 jaar, determineerbaar 156 g (56.5 %), fragmentatie 1-4. Leeftijdskenmerk: dikte 
diafyse.  
e. In de kuil zijn resten van de brandstapel samen met de verbrande resten van de overledene en de 
bijgiften gedeponeerd. De resten omvatten crematieresten, houtskool, aardewerk en metaal. De houts-
koolresten kunnen in verband worden gebracht met de brandstapelconstructie.   
f. De bijgiften zijn verbrand op de brandstapel en samen met de crematieresten en brandstapelresten 
in de kuil gedeponeerd. Het gaat om losse, (deels) verbrande scherven en metalen voorwerpen.  
g. 
1. geverfde beker (V1.30), 1 wss (1 g), onverbrand, Rijnlands fabricaat met bruine beschildering 
(techniek a), sterk verweerd, <0.25.





2. gladwandige kruik (V1.24/V1.28), 5 wss (106 g), deels verbrand, wit Rijnlands baksel, <0.25.
3. gladwandige kruik (V1.25/V1.28/V1.35), 10 wss/1 éénledig oor (36 g), deels verbrand, heel fijn 
wit Rijnlands baksel, <0.25.
4. gladwandige kruik (V1.22), 1 wss (24 g), verbrand, grijsroze baksel met ijzerinclusies, <0.25.
5. handgevormd gruis (V1.28/V1.30/V1.31/V1.35), 6wss (3 g), <0.25.
6. brons, scharnierfibula met langsversierde beugel, Riha 5.12.2 (1 fragment)
7. brons, fibula (1 fragment)
8. brons, zegelring (1 fragment)
9. ijzer, plaatje (1 fragment)
10. ijzer, schoenspijker (2 fragmenten)
11. glas (V26), donkerblauwe gem van glaspasta met licht oppervlak uit zegelring, (0.5 g). 
h. Het aardewerk kan niet nauwkeuriger worden gedateerd dan in de vroeg- of midden-Romeinse 
tijd (ca. 20-230 na Chr.). Het feit dat de geverfde waar is uitgevoerd in techniek a en het hele fijne 
witte baksel van de Rijnlandse kruiken doen vermoeden dat het grafcomplex in ieder geval voor ca. 
120 na Chr. dateert. Op basis van de scharnierfibula kan graf 1008 meer precies tussen ca. 40 en 120 
na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1009 (fig. 20.29 en 20.30)
Algemeen

a. Graf 1009 (S1.21), gravencluster 1
b. Graftype B
c. Grafkuil met uitsluitend verbrandingsresten: crematieresten, houtskool, aardewerk en metaal
d. Graf 1009 ligt binnen de deels gedocumenteerde kringgreppel 2007, in het zuidelijke deel van 
gravencluster 1. De kringgreppel heeft een enigszins vreemd verloop en kon slechts aan  één zijde 
in de coupe worden herkend. De interpretatie als kringgreppel is daarmee enigszins onzeker. Binnen 
graf1009 is een tweede graf ingegraven: graf 1022.   

Grafkuil
a. Het spoor dat als grafkuil is gedefinieerd meet 191 bij 101 cm. Deze grote kuil is feitelijk de 
bovenste kuilvulling waarin verspreide crematieresten en aardewerkscherven zijn aangetroffen. Deze 
eerste vulling heeft een diepte van maximaal 8 cm. De eigenlijk grafkuil van graf 1009 ligt min of 
meer centraal binnen deze grotere kuil en meet 67 bij 30 cm met een bewaarde diepte van 13.5 cm 
(exclusief laag 1). De bovenzijde van de grafkuil (laag 1) bevindt zich op een hoogte van 4.60 NAP. 
De kuil was goed leesbaar in het vlak. Graf 1009 ligt decentraal binnen randstructuur 2007. 
b. In de kuil zijn drie vullingen onderscheiden. De eerste, bovenste vulling is relatief ondiep en dekt 
zowel graf 1009 als graf 1022 af. De tweede en derde vulling vormen samen de eigenlijke grafkuil. 
Vooral de donkere laag 2 bevat veel houtskool en crematieresten. 
c. De grafkuil is intact en is niet aangeploegd.  
d. Uit de grafkuil zijn zowel een concentratie crematieresten als verspreide crematieresten verzameld. 
Gewicht crematie: 1870 g. Geslacht man, leeftijd 20-30 jaar, determineerbaar 840 g (48.3 %), fragmen-
tatie 4-7. Geslachtskenmerken: Robusticiteit; Os zygomaticum +2; Orbita +2; Angulus mandibula +2. 
Leeftijdskenmerken: epifysen gesloten en suturen (Coronalis en Sagittalis) open. 
Een deel van het bot is zeer slecht verbrand, of zelfs (vrijwel) onverbrand. Dit slecht verbrande bot, 
waaronder een deel van een menselijke kaak, ligt geconcentreerd in het oostelijke deel van de kuil. 
De kaak is bemonsterd voor DNA-onderzoek. 
e. Veruit het meeste houtskool en de meeste crematieresten zijn afkomstig uit laag 2. In deze laag zijn 
ook enkele kleine scherfjes aardewerk aangetroffen, maar veruit de meeste scherven komen uit laag 1. 
f. De meeste aardewerkscherven zijn afkomstig uit laag 1. Het gaat om gefragmenteerde en verbrande 
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bijgiften. 
g. 
1. terra nigra kom (V1.101), 4 wss (4 g), versierd met ferdendes Blätchen, deels verbrand, zandig baksel, 
lichtgrijze kern, donker oppervlak, <0.25.
2. Trierse metaalglansbeker met deuken en arcering (V88/1.101), 7 wss (7 g), licht verbrand, sterk 
verweerd, <0.25.
3. gladwandige kruik Stuart 110B (V1.79), 1 rss, 1 bss, 63 wss (162 g), 1 MAI, 100 EVE, diam r 6 cm, 
diam b 5 cm, deels verbrand en beroet, wit Rijnlands baksel,  <0.50.
4. gladwandige kruik Stuart 110B (V1.78), 1 rss (3 g), 1 MAI, 22 EVE, diam. r 7 cm, licht verbrand, 
wit Rijnlands baksel, <0.25.
5. brons. Massieve ring. 
h. Op basis van het aardewerk kan graf 1009 in de eerste helft van de 3de eeuw worden gedateerd. 
De terra nigra kom betreft wellicht een imitatie van de ‘echte’ oudere terra nigra. 

RANDSTRUCTUUR 2007 
a. Kleine randstructuur va ca. 2.65 bij minimaal 2.70 m en een maximale diepte van 11 cm. De 
interpretatie van dit spoor als randstructuur is enigszins twijfelachtig. Anders dan de meeste andere 
randstructuren is deze greppel al waargenomen op vlak 1 en is deze op vlak 2 niet meer waarneem-
baar. Daarnaast zijn de afmetingen wel erg gering voor een grafmonument en is de vorm nogal 
onregelmatig.  
b. Deze randstructuur is niet geheel gedocumenteerd. Het deel dat in werkput 8 zou moeten liggen is 
niet waargenomen. Aan de noordoostelijke zijde wordt de randstructuur 2007 deels oversneden door 
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de randstructuur 2003. 
c. In het gedocumenteerde deel van de randstructuur is geen opening aanwezig.    
d. Geen oriëntatie.    
e. De kringgreppel enkele scherven aardewerk. 
1. gladwandig witbakkend (V1684), 3 wss (3 g), verbrand, wittig compact baksel, <0.25.
g. Het vondstmateriaal uit de randstructuur kan slechts algemeen in de vroeg- of midden-Romeinse 
tijd worden gedateerd. 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1010 / RANDSTRUCTUUR 2003 (fig. 20.29)
Algemeen

a. Graf 1010 (S1.27), gravencluster 1
b. Graftype C1
c. Grafkuil met verbrandingsresten. 
d. Graf 1010 ligt subcentraal binnen de rechthoekige randstructuur 2003, in het zuidelijke deel van 
gravencluster 1.

Grafkuil
a. Grafkuil van ca. 75 bij 80 cm, deels oversneden door de middeleeuwse of nieuwetijdse kuil S1.30/
S8.109. De bewaarde diepte van de grafkuil bedraagt 30 cm. De bovenzijde van de grafkuil bevindt 
zich op een hoogte van 4.56 NAP. De kuil is gedocumenteerd op zowel vlak 1 als 2. Graf 1010 
bevindt zich min of meer centraal binnen de randstructuur 2003. 
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden.  De eerste vulling betreft een lichtbruine nazak met 
weinig vondstmateriaal. De tweede vulling is donkerder van kleur en bevat vrijwel al het aardewerk 
en houtskool. In deze vulling is ook een concentratie houtskool en crematieresten aanwezig. 
c. De grafkuil is intact en is niet aangeploegd.  
d. Uit de grafkuil zijn verspreide crematieresten verzameld. Gewicht crematie: 360 g. Geslacht moge-
lijk vrouw, leeftijd min. 20 jaar, determineerbaar 75 g (20.8 %), fragmentatie 2-6. Geslachtskenmerken: 
Processus zygomaticus -1. Leeftijdskenmerken: epifysen radius, metatarsale dicht. 
e. In de kuil zijn de verbrande resten van de overledene samen met de resten van de brandstapel en 
de bijgiften gedeponeerd. De resten omvatten crematieresten, houtskool, aardewerk en metaal. 
f. De bijgiften zijn verbrand op de brandstapel en samen met de crematieresten en brandstapelresten 
in de kuil gedeponeerd. Het gaat om verbrande aardewerkscherven en metalen voorwerpen die zijn 
geconcentreerd in laag 2.  
g. 
1. geverfde beker Stuart 2 (V99/V137/V138/V141/V142/V143), 11 rss, 96 wss, 3 bss (200 g), 1 
MAI, EVE, diam r 10 cm, diam b 5 cm, verbrand, wit Rijnland baksel met kleispikkels (zandstrooi-
ing), <0.75.
2. terra nigra kom Deru B28/Holwerda BW52 (V94/V104/V109/V136/V138/V142/V143/V144), 
2 rss, 17 wss, 3 bss (154 g), 1 MAI, 15 EVE, diam r 15 cm, diam b 6 cm, verbrand, lichtgrijs zandig 
regionaal baksel met ijzerrijke inclusies, versierd met federndes Blättchen, <0.5.
3. wrijfschaal Stuart 149/Vanvinckenroye 348 (V142/V143), 6 rss, 7 wss, 6 bss (1259 g), 1 MAI, 100 
EVE, diam r 28 cm, diam b 12 cm, verbrand, lichtgeel lemig baksel, nagenoeg compleet.
4. handgevormd (V141), 2 gruisfragmenten (3 g).
5. Pingsdorf-type aardewerk (V136), 2wss (6g), opspit. 
6. dierlijk bot, verbrand, pelvis schaap/geit; 1 indet. (totaal 17 g). 
7. bewerkt bot, een eindknopje (V141) en een rond doorboord plaatje (V116), waarschijnlijk van een 
spinrokken





8. ijzer. schoenspijkers, met conische kop (12 fragmenten), zonder conische kop (14 fragmenten)
9. ijzer, indet. (1 fragment) 
h. Op basis van het aardewerk kan graf 1010 tussen ca. 70 en 150 na Chr. worden gedateerd. Het 
handgevormde en Pingsdorf-type aardewerk kunnen als intrusief beschouwd worden.

RANDSTRUCTUUR 2003 (S8.102, 8.107 en 1.122) 
a. Rechthoekige randstructuur van ca. 4.20 bij 3.60 m. 
b. De noordoostelijke lange zijde is verstoord door een middeleeuwse of nieuwetijdse kuil S1.30/
S8.109. In het noordelijke deel is ook een stukje van de greppel vergraven door een oude coupe. Ver-
der zijn in de randstructuur enkele vondstconcentraties aangetroffen. Eén hiervan is spoor S8.100, die 
tijdens de analyse alsnog als graf is beschreven onder grafnummer 1007. Dit spoor lag over de greppel 
heen en is daarmee wat jonger. Een tweede vondstconcentratie is aangetroffen in de greppel: S8.101. 
Deze vondstconcentratie is waargenomen op vlak 2 en kan waarschijnlijk worden gelijkgesteld aan 
het op vlak 1 gedocumenteerde spoor S8.31. Samen genomen bevatten deze sporen wat houtskool, 
verbrand bot (6 g) en enkele scherven verbrand aardewerk, waaronder drie scherven van een ruw-
wandig reducerende pot Stuart 201A (V1273). Mogelijk gaat het ook hierbij om brandstapelresten 
die later zijn bijgezet in de greppel van het grafmonument 2003. Gezien de geringe hoeveelheid en 
de onzekere interpretatie is dit spoor echter niet apart beschreven als graf. 
c. In de noordwestelijke korte zijde van de randstructuur lijkt een opening aanwezig te zijn, op de 
plek waar de lange en korte zijde elkaar raken. De opening is ongeveer 52 cm breed.   
d. Zuidoost-noordwest.  
e. Uit het noordwestelijke deel van de randstructuur zijn enkele losse scherven afkomstig: 
1. gladwandig witbakkend (V1684), 3 wss (3 g), verbrand, wittig compact fabricaat, <0.25.
2. ijzer, spijker (11 fragmenten). 
3. ijzer, indet. (3 fragmenten). 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1011 (fig. 20.31)
Algemeen

a. Graf 1011 (S1.44), gravencluster 1-2
b. Graftype C1
c. Grafkuil met verbrandingsresten; weinig crematieresten 
d. Los graf, relatief geïsoleerd gelegen tussen grafclusters 1 en 2. 

Grafkuil
a. Ongeveer ronde grafkuil met een diameter van ca. 60 cm en een bewaarde diepte van 21 cm. De 
bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.64 NAP. De kuil is gedocumenteerd op 
zowel vlak 1 als 2. 
b. In de kuil zij twee vullingen onderscheiden.  De eerste vulling betreft een nazak met weinig vondst-
materiaal. De tweede vulling is donkerder van kleur en bevat vrijwel al het aardewerk, iets houtskool 
en metaal. De weinige crematieresten zijn verspreid aangetroffen in deze vulling. 
c. De grafkuil is intact en is niet aangeploegd.  
d. Uit de grafkuil zijn slechts weinig verspreide crematieresten verzameld. Gewicht crematie: 79 g. 
Juveniel, leeftijd 12-16 jaar, determineerbaar 29 g (36.7 %), fragmentatie 1-2. Leeftijdskenmerken: 
wortel molaar > 12 jaar, graciel <16 jaar. 
e. In de kuil zijn de verbrande resten van de overledene samen met de resten van de brandstapel en de 
bijgiften gedeponeerd. Deze resten omvatten crematieresten, houtskool, aardewerk en metaal. 





f. De bijgift is verbrand op de brandstapel en samen 
weinig crematieresten en brandstapelresten in de kuil 
gedeponeerd. Het gaat om verbrande aardewerk-
scherven en metalen voorwerpen die zijn geconcen-
treerd in laag 2.  
g.
1. middelgrote standamfoor van (waarschijnlijk) 
Haalebos 8052 (V1.145/V1.146/V1.147/V1.149), 
43 wss (55 g), verbrand, zeer verweerd, vaak schilfers, 
oppervlak als schuurpapier, lederbruin baksel, 1 staf-
band, <0.25.
2. brons, armband (1 fragment)
3. brons, onbekend (1 fragment)
4. ijzer, schoenspijker (7 fragmenten)
5. ijzer, spijker (15 fragmenten)
6. ijzer, indet. (9 fragmenten)
7. natuursteen, kool (1 fragment, 1 g)
8 verbrande leem (9 fragmenten, 11 g) 
h. Op basis van het aardewerk kan graf 1011 tussen ca. 175 en 300 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1012 / kringgreppel 2004 (fig. 20.32)
Algemeen

a. Graf 1012 (S1.47), gravencluster 1
b. Graftype B
c. Grafkuil met een crematierestendepot en verbrandingsresten  
d. Graf 1012 ligt centraal binnen de kringgreppel 2004, in het zuidelijke deel van cluster 1. 

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van ca. 108 bij 82 cm en een bewaarde diepte van 13 cm. De bovenzijde van de 
grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.69 NAP. De kuil is gedocumenteerd op vlak 1. Het graf 
bevindt zich min of meer centraal binnen de kringgreppel 2004.  
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. In beide vullingen is verbrand bot en houtskool 
aangetroffen. De iets donkerdere laag 1 bevat ook enkele metaalvondsten en het aardewerk komt uit 
laag 2. In het noordelijke deel van de kuil bevindt zich een crematierestendepot (laag 2).   
c. De grafkuil is intact en is licht aangeploegd.  
d. Uit de grafkuil is een crematierestendepot en een geringe hoeveelheid los crematiemateriaal verza-
meld. Gewicht crematie: 253 g. Geslacht onbekend, leeftijd min. 20 jaar, determineerbaar 158 g (62.5 
%), fragmentatie 1-6. Leeftijdskenmerken: dikte diafyse.
e. In de kuil zijn de verbrande resten van de overledene samen met de resten van de brandstapel en 
de bijgiften gedeponeerd. Deze resten omvatten crematieresten, houtskool, aardewerk en metaal. 
f. Het aardewerk is aangetroffen onderin de kuil (laag 2). De metaalvondsten zijn afkomstig uit laag 1. 
g.
1. gladwandig oxiderend (V1.119), 4 wss (3 g), geel zacht baksel (lijkt erg op Lyon), <0.25.
2. brons, draadfibula met hoekig gebogen beugel Van Buchem 22C (1 fragment) 
3. brons, munt, maiorina, Magnentius (350-353 na Chr.), muntplaats Ambianum (1 fragment)
4. brons, fibula, indet. (5 fragmenten)
5. brons, draad (1 fragment)
6. ijzer, indet. (1 fragment)
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h. Op basis van het aardewerk en metaal kan graf 1012 tussen ca. 60 en 150 na Chr. worden geda-
teerd. De laat-Romeinse munt kan waarschijnlijk met het laat-Romeinse bijgebouw 13002 worden 
geassocieerd, dat kringgreppel 2004 oversnijdt.  

KRINGGREPPEL 2004 
a. Kringgreppel met een diameter van 6.10 m en een maximale diepte van 42 cm. 
b. De kringreppel wordt deels verstoord door greppel 6003 en door enkele sporen van bijgebouw 
13002. Ook is er aan de oostelijke zijde een oude coupe aanwezig die de kringreppel doorsnijdt.  
c. Aan de westelijke zijde van de kringgreppel is een opening aanwezig van ca. 75 cm.   
d. Geen oriëntatie.    
e. De kringgreppel bevat geen vondsten.  
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1013 (fig. 20.33)
Algemeen

a. Graf 1013 (S1.56), gravencluster 1-2. 
b. Graftype A
c. Grafkuil met een crematierestendepot en enkele onverbrande bijgiften
d. Los, relatief geïsoleerd gelegen tussen grafclusters 1 en 2

Grafkuil
a. Ongeveer ronde grafkuil met een diameter van ca. 54 cm en een bewaarde diepte van maximaal 
5 cm. De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.56 NAP. De kuil was goed 
leesbaar in het vlak. Deels boven graf 1013 ligt de op vlak 1 gedocumenteerde middeleeuwse of 
nieuwetijdse kuil S1.62. Graf 1013 is volledig op vlak 2 gedocumenteerd. 
b. In de kuil is één vulling onderscheiden met een crematierestendepot en onverbrand aardewerk, 
inclusief een groot deel van een ruwwandig bord.
c. De grafkuil is deels verploegd.
d. Uit de grafkuil is een crematierestendepot verzameld. Gewicht crematie: 296 g. Geslacht onbekend, 
leeftijd 20-40 jaar, determineerbaar 176 g (59.5 %), fragmentatie 4-5, leeftijdskenmerken: afmeting 
skeletdelen. 
e. In de kuil zijn de verbrande resten van de overledene samen met enkele onverbrande bijgiften 
gedeponeerd. Het vondstmateriaal omvat crematieresten, aardewerk en wat bewerkt bot. Er zijn geen 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van brandstapelresten. 
f. De bijgiften zijn onverbrand in de grafkuil terecht gekomen. Ongeveer centraal in de kuil bevindt 
zich een groot deel van een ruwwandig bord. Van de overige objecten is slechts een gering deel 
gevonden. Waarschijnlijk zijn de bijgiften deels verploegd. Zo is een deel van het ruwwandige bord 
op korte afstand van het graf gevonden; waarschijnlijk is dit stuk verplaatst door ploegactiviteiten.
g.
1. terra nigra kom Deru B28/Holwerda BW52 (V128/V153/V154), 1 rss, 6 wss (14 g), 1 MAI, 11 
EVE, diam r 16 cm, onverbrand, vrij verweerd (versiering met federndes Blättchen bijna niet meer te 
zien), zeepwaar, <0.25.
2. geverfde beker (V130), 1 wss, 1 g, onverbrand, wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (techniek 
b) met kleispikkels (zandstrooiing), <0.25.
3. gladwandig oxiderend (V62), 8 wss (3 g), onverbrand, zeepwaar.
4. ruwwandig witbakkend bord Stuart 218 (V129/V163), 6 rss, 34 wss, 9 bss (478 g), 1 MAI, 30 EVE, 
diam r 20 cm, diam b 19 cm, deels beroet, Maaslands wit-lichtroze baksel, <0.5. Waarschijnlijk is 60 





cm ten oosten van graf 1013 een deel van hetzelfde individu aangetroffen (V1.124): zelfde diameter, 
zelfde baksel, beroeting, 10 EVE. 
5. bewerkt bot (V161), randfragment van een klein cilindervormig object, mogelijk een spinrokken 
h. Op basis van het aardewerk kan graf 1013 kort na het midden van de 2de eeuw worden gedateerd, 
tussen ca. 150 en 180 na Chr. 

GRAF 1014 (fig. 20.34)
Algemeen

a. Graf 1014 (S1.62), gravencluster 2
b. Graftype B
c. Grafkuil met een crematierestendepot en verbrandingsresten  
d. Graf in het zuidoostelijke deel van gravencluster 2. Mogelijk is dit graf geassocieerd met de kring-
reppel 2019, die echter alleen in werkput 8 is gedocumenteerd, en niet in werkput 1. Het is mogelijk 
dat graf 1014 is ingegraven in de kringgreppel 2019, maar dit is in het veld niet waargenomen. Het is 
ook mogelijk dat graf 1014 net buiten of net binnen de kringgreppel lag (afhankelijk van de recon-
structie van het verloop). 

Grafkuil
a. Onregelmatig ovale grafkuil van ca. 93 bij 62 cm en een bewaarde diepte van maximaal 19 cm. De 
bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.68 NAP. De kuil was reeds goed leesbaar 
op vlak 1. Op vlak 2 bleek er direct naast graf 1014 nog een ander graf te liggen: graf 1023. Zowel 
graf 1023 als graf 1014 liggen op korte afstand van en ‘in lijn met’ kringgreppel 2019.   
b. In de kuil is een vulling onderscheiden met daarbinnen concentraties crematieresten, houtskool, 
aardewerkscherven en ijzeren schoenspijkers. 
c. De grafkuil is intact en is niet vergeploegd.  
d. In de grafkuil zijn enkele concentraties crematieresten aanwezig. Gewicht crematie: 856 g. Geslacht 
onbekend, leeftijd 12-16  jaar, determineerbaar 156 g (18 %), fragmentatie 1-5, leeftijdskenmerken: 
wortels gebit >12; open epifyse femur < 16 jaar. 
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e. In de kuil zijn de verbrande resten van de overledene samen met brandstapelresten bijgezet. Het 
vondstmateriaal omvat crematieresten, houtskool, aardewerk en metaal.  
f. De aardewerken bijgift is gefragmenteerd en bevindt zich verspreid binnen de kuil. 
g.
1. kurkurn Holwerda BW 94e-f/Vanvinckenroye 47-53 (V1.186/V1.188/V1.189/V1.256), 6 rss, 4 
bss, 34 wss ( g), 1 MAI, 33 EVE, diam r 22, diam b 6, verbrand, zandmagering, <0.75.
2. ijzer, schoenspijker met conische kop (12 fragmenten)
3. ijzer, indet. (1 fragment)
4. dierlijk bot, verbrand, varken, radius (2 g)
h. Op basis van het aardewerk kan graf 1014 in de late 1ste of 2de eeuw na Chr. worden gedateerd. 
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GRAF 1015 (fig. 20.35)
Algemeen
a. Graf 1015 (S1.61), gravencluster 2 
b. Graftype C1
c. Grafkuil met verbrandingsresten  
d. Los graf in het zuidoostelijke deel van gravencluster 
2. 
Grafkuil
a. In het eerste vlak is een ovale grafkuil gezien van ca. 
75 bij 40 cm, met daarbinnen nog drie aparte vullingen 

van geringe omvang. Bij het couperen is de grote kuil (L1) echter niet meer waargenomen en zijn 
alleen de aparte vullingen 2 en 4 opgetekend. De diepte van deze vullingen bedraagt 5.5 cm. De 
bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.59 NAP. In vlak 2 is vervolgens nog 
een ander spoor (S1.146) opgetekend onder het spoor 1.161. Het gaat om een kuil van 35 bij 25 cm 
en een diepte van 16 cm. 
b. In de kuil zijn in het vlak vier vullingen onderscheiden. In de coupe is laag 1 niet meer waarge-
nomen en zijn alleen lagen 2 en 4 opgetekend. Alle vullingen bevatten verbrand bot. Uit laag 1 zijn 
echter ook twee aardewerkscherven en twee fragmenten ijzer verzameld. S1.146 is vondstloos. 
c. De grafkuil is niet verstoord.   
d. In graf 1015 zijn weinig crematieresten aanwezig die verspreid over de kuil zijn aangetroffen. 
Gewicht crematie: 70 g. Geslacht onbekend, volwassen?, determineerbaar 45 g (64.5 %), fragmentatie 
4. 
e. In de kuil zijn de verbrande resten van de overledene samen met brandstapelresten bijgezet. De 
hoeveelheid materiaal is echter gering. Het vondstmateriaal omvat crematieresten, aardewerkscherven, 
een spijkerfragment en een zeer kleine kraal van ijzer (V1.160).   
f. Zowel de aardewerkscherven als de fragmenten ijzer bevinden zich in laag 1. 
g.
1. handgevormd aardewerk, 2 wss (7 g), gemagerd met potgruis, waarschijnlijk zwerfvuil of opspit. 
2. ijzer, spijker (1 fragment)
3. ijzer, kraal (1 fragment)
h. Op basis van het vondstmateriaal kan graf 1015 niet worden gedateerd.  
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Fig. 20.34B. Tiel-Medel-Afronding. Foto van het 

inhumatiegraf 1073. 

Fig. 20.34C. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie aardewerk uit graf 

1014. Schaal 1:3. 





GRAF 1016 / RANDSTRUCTUUR 2104 (fig. 20.36)
Algemeen

a. Graf 1016 (S2.31), gravencluster 4 
b. Graftype C1
c. Grafkuil met een gering crematierestendepot en 
verschillende gefragmenteerde bijgiften. 
d. Graf in het zuidelijke deel van gravencluster 4. 
Dit graf kan mogelijk worden geassocieerd met de 
rechthoekige randstructuur 2020 en ligt mogelijk net 
binnen de fragmentarische randstructuur 2104, die 
pas op vlak 3 is gedocumenteerd. Het is niet mogelijk 
om hierover definitieve uitspraken te doen. 

Grafkuil
a. Rechthoekig-ovale grafkuil van ca. 60 bij 42 cm en 
een bewaarde diepte van maximaal 15 cm. De boven-
zijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 
4.74 NAP. Na het couperen en afwerken van het graf 
is het vlak verdiept (vlak 2) en bleek graf 1016 een ander graf (graf 1024) te oversnijden. 
b. In de kuil is één vulling onderscheiden. Bovenin deze vulling bevindt zich een concentratie gefrag-
menteerd aardewerk, vooral in de noordwestelijke helft van de kuil. Verder bevat de kuil aardewerk, 
relatief weinig verbrand bot en houtskool. 
c. De grafkuil is licht verstoord en licht verploegd.   
d. In graf 1016 zijn slechts weinig crematieresten aanwezig, die echter wel als een concentratie zicht-
baar waren in zowel het vlak als de coupe. Gewicht crematie: 1 g. Geslacht onbekend, min. leeftijd 12  
jaar, determineerbaar 1 g (100 %), fragmentatie 1, leeftijdskenmerken: wortel gebit > 12 jaar.
e. In de kuil zijn de verbrande resten van de overledene samen met brandstapelresten bijgezet. Het 
gefragmenteerde aardewerk en de crematieresten bevinden zich in de noordwestelijke helft van de 
kuil. 
f. De gefragmenteerde en tenminste deels verbrande bijgiften bevinden zich bovenin de kuil. 
g.
1. terra sigillata bord Dragendorff 32 (V137/V170/V695), 6 rss, 6 wss, 6 bs (172 g), 1 MAI, 40 EVE, 
diam r 18 cm, diam b 10 cm, verbrand, deklaag grotendeels verdwenen, onleesbaar stempel, Oost-
Gallisch fabricaat, <0.75.
2. geverfd bord Stuart 10 (V170/V183/V184/V185/V608/V609), 15 rss, 14 wss, 9 bss (872 g), 1 
MAI, 67 EVE, diam r 24 cm, diam b 20 cm, verbrand, Rijnlands wit baksel met bruin-zwarte deklaag 
(techniek b), nagenoeg compleet. 
3. geverfde beker Niederbieber 32 (V183/V184/V609), 5 rss, 19 wss, 1 bs (104 g), 1 MAI, diam r 8 
cm, diam b 5 cm, wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (techniek b), arcering, <0.5.
4. geverfde beker (V2.184), 21 wss (144 g), wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (techniek b), 
arcering, <0.5.   
5. gladwandige kruik (V170/V183/V184/V696), 32 wss (24 g), bruin baksel, peklaag aan de binnen-
kant, <0.25.
6. gladwandig oxiderend (V695), 2 wss (2 g), gruis.
7. middelgrote standamfoor Haalebos 8052 (V170/V171/V183/V184/V609/V696), 79 wss, 5 bss 
(780 g), regionaal beige-bruin baksel, <0.25.
8. ruwwandig oxiderend (V695), 1 bss (10 g), <0.25.
9. brons, ring (1 fragment) 
10. ijzer, spijker (2 fragmenten) 
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Fig. 20.35. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1015. Schaal 

1:20.
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11. ijzer, indet. (2 fragmenten) 
h. Op basis van het vondstmateriaal kan graf 1016 in de late 2de of 3de eeuw worden gedateerd. 

RANDSTRUCTUUR 2104 (S2.126)
a. Fragmentarisch bewaarde rechthoekige of vierkante randstructuur. De minimale afmetingen zijn ca. 
3.95 bij 0.85 m en de greppeldiepte bedraagt maximaal 12 cm.
b. Deze randstructuur is slechts deels bewaard gebleven en is gedocumenteerd op vlak 3. Het is ondui-
delijk waarom deze randstructuur slechts deels bewaard is gebleven. De randstructuur loopt op vlak 3 
tegen de omheiningsgreppel 6003 aan en is mogelijk oversneden door deze greppel. Deze mogelijke 
oversnijding is echter niet nader onderzocht.
c. Door de fragmentarische conservering van deze randstructuur kunnen geen uitspraken worden 
gedaan over de aan- of afwezigheid van openingen. 
d. Zuidwest-noordoost.
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Fig. 20.36A. Tiel-Medel-Afronding. Crematiegraven 1016, 1024, 1025, de randstructuren 2020 en 2104 en de kuilen 1018, 1019 

en 1020, ingegraven in de omheingsgreppel 6003. Overzicht schaal 1:100. Voor coupes, zie fig. 20.36B.





e . 

Uit randstructuur 2104 zijn geen vondsten afkomstig. 
g. Randstructuur 2104 kan niet worden gedateerd. 
h. Geen bijzonderheden.

GRAF 1017 / KRINGGREPPEL 2005 (fig. 20.37)
Algemeen

a. Graf 1017 (S1.99), gravencluster 3  
b. Graftype C1
c. Grafkuil met verbrandingsresten en slechts een geringe hoeveelheid crematieresten   
d. Graf 1017 ligt perifeer binnen de kringgreppel 2005, in het centrale deel van de gravencluster 3. 

Grafkuil
a. Rondovale kuil van 45 bij 36 cm en een bewaarde diepte van 21 cm. De bovenzijde van het spoor 
bevindt zich op een hoogte van 4.64 NAP. De kuil was goed zichtbaar in het vlak. Graf 1017 ligt 
excentrisch binnen de kringgreppel 2005. 
b. In de grafkuil is één donkergrijze vulling onderscheiden met houtskool, verspreide crematieresten, 
aardewerkscherven en metaalvondsten. 
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Fig. 20.36B. Tiel-Medel-Afronding. Crematiegraven 1016, 1024 en 1025. Schaal 1:20.  





c. De grafkuil is licht verstoord en is licht verploegd. 
d. Uit de grafkuil zijn slechts weinig, verspreide crematieresten verzameld. Gewicht crematie: 58 g. 
Geslacht onbekend, min. leeftijd 10  jaar, determineerbaar 23 g (57 %), fragmentatie 1-3, leeftijdsken-
merken: wortel gebitselement > 10 jaar. 
e. In de grafkuil zijn resten van de brandstapel samen met de verbrande resten van de overledene en 
de bijgiften gedeponeerd. De brandstapelresten zijn verspreid in de kuil, hoewel de verbrande resten 
van de bijgiften bewust lijken te zijn gepositioneerd.
f. Alle aardewerkscherven lijken bewust aan de randen van de kuil te zijn gepositioneerd. Sommige 
scherven hebben tot eenzelfde individu behoord, maar zijn op een verschillende plek in de kuil 
geplaatst. 
g. 
1. terra sigillata kom Drag. 18/31 (V640/V642/V645/V646/V647/V648/V649), 6 rss, 4 wss, 3 bss 
(157 g), 1 MAI, 45 EVE, diameter r 18 cm, diam b 12 cm, verbrand, deklaag grotendeels verdwenen, 
onleesbaar stempel, <0.75.
2. geverfde beker Niederbieber 32 (V647/V648/V649), 1 rss, 35 wss, 2 bss, 1 MAI, 9 EVE, diam r 
10 cm, diam b 5 cm, wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (techniek b), zandstrooiing, verbrand, 
<0.25.
3. geverfde beker (V641/V644), wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (techniek b), 3 wss (18 g), 
<0.25.
4. kruik-/middelgrote standamfoor (V647/V648/V649), 26 wss (91 g), roze-grijs zacht baksel, ver-
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Fig. 20.36C. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie aardewerk uit de graf 1016. Schaal 1:3.





brand, <0.25.
5. kruik-/middelgrote standamfoor (V647/V648/V649), 25 wss (50 g), bruin tot donkergrijs ruwig 
baksel, sporen van verbranding, <0.25.
6. ijzer, schoenspijker met conische kop (34 fragmenten)
7. ijzer, schoenspijker (2 fragmenten) 
8. ijzer, spijker (5 fragmenten)
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Fig. 20.36D. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie aardewerk uit de graf 1025. Schaal 1:3.





9. ijzer, indet. (3 fragmenten) 
10. bewerkt bot (V647 en V649), eindknop (3 fragmenten) en uiteinde van een versierd cilindervor-
mig object (1 fragment) 
10. dierlijk bot, verbrand, tibiotarsus kip (1 fragment), indet. (1 fragment)
h. Op basis van het vondstmateriaal kan graf 1017 tussen ca. 150 en 200/230 na Chr. worden geda-
teerd. 

KRINGGREPPEL 2005
a. Kringgreppel met een diameter van ca. 8.0 m; diepte 26 cm.
b. Het zuidelijke deel van de kringgreppel is verstoord door een subrecente sloot.
c. In het bewaarde deel van de kringreppel is een kleine opening aanwezig met een breedte van ca. 
25 cm. Deze opening is ook waargenomen in de coupe.
d. Geen oriëntatie. 
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e. Uit de kringreppel zijn drie vondsten afkomstig: 
1. terra sigillata bakje Drag. 33, 1 wss (3 g), Argonnen-baksel, <0.25. 
2. ijzer, spijker (2 fragmenten)
f. De kingreppel wordt oversneden door de subrecente sloot S1.174/S9.114
g. Het vondstmateriaal uit de kringgreppel kan tussen ca. 150 en 400 na Chr. worden gedateerd. Waar-
schijnlijk is dit vondstmateriaal echter secundair in deze greppel terecht gekomen. 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1018 (fig. 20.38)
Algemeen

a. Graf 1018 (S2.48), gravencluster 4
b. Graftype C2
c. Grafkuil met een geringe hoeveelheid verbrandingsresten en crematieresten.
d. Graf 1018 is onderdeel van een cluster van drie kuilen die zijn ingegraven in de greppel 6003. 
Zuidoostelijk deel van gravencluster 4.  

Grafkuil
a. Ovale kuil van 31 bij 24 cm en een bewaarde diepte van 22 cm. De bovenzijde van het spoor 
bevindt zich op een hoogte van 4.70 NAP. De kuil was goed zichtbaar in het vlak. Dit graf ligt direct 
naast de graven 1020 en 1019. 
b. In de grafkuil zijn twee vullingen onderscheiden. De binnenste vulling is iets lichter van kleur dan 
de buitenste vulling. Beide vullingen bevatten aardewerk en verbrand bot. 
c. De grafkuil is intact en is niet verploegd. 
d. Uit de grafkuil is slechts dierlijk verbrand bot afkomstig.
e. Deze kuil bevat enig houtskool, schoenspijkers en aardewerkscherven. Deze samenstelling doet den-
ken aan brandstapelresten. Echter, bij de fysisch-antropologische analyse is slechts verbrand dierlijk bot 
herkend. Of het werkelijk gaat om de resten van een brandstapel is daarmee niet duidelijk. Wellicht is 
er eerder sprake van een andersoortig ritueel dat op of bij het grafveld is uitgevoerd.  
f. Er zijn slechts enkele kleine fragmenten van (mogelijk) bijgiften gevonden: aardewerk en schoen-
spijkers. 
g. 
1. geverfde beker (V663), 1 wss (1g), wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (techniek b), met 
kleispikkels (zandstrooiing), <0.25.
2. ruwwandig oxiderend (V662), 1 wss (1 g), Mayen-baksel, <0.25.
3. ijzer, schoenspijker ( 2 fragmenten)
4. dierlijk bot, indet., verbrand (10 g). 
h. Op basis van de geverfde beker kan graf 1018 tussen ca. 70 en 230 na Chr. worden gedateerd. De 
laat-Romeinse Mayen-scherf is waarschijnlijk intrusief. 

GRAF 1019 (fig. 20.38)
Algemeen

a. Graf 1019 (S2.49), gravencluster 4
b. Graftype C2
c. Een kuil met daarboven een laag met veel gefragmenteerd en verbrand aardewerk 
d. Graf 1019 is onderdeel van een cluster van drie kuilen die zijn ingegraven in de omheingsgreppel 
6003. Zuidoostelijk deel van gravencluster 4. 
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Grafkuil
a. De bovenste vulling heeft een min of meer ronde vorm met afmetingen van ca. 87 bij 82 cm en 
een bewaarde diepte van 25 cm. De bovenzijde van het spoor bevindt zich op een hoogte van 4.69 
NAP. De kuil was niet aangeploegd en was goed leesbaar door de hoge concentratie aardewerk in de 
bovenste vulling. Dit graf ligt direct naast de graven 1020 en 1018. 
b. In de kuil zijn drie vullingen onderscheiden. De eerste, bovenste vulling ligt over de andere twee 
vullingen heen en betreft in feite een aardewerkconcentratie, hoewel deze ook houtskool en ijzer-
vondsten bevat. De tweede en derde vulling vormen samen een kuil met een breedte van ca. 65 cm 
en verschillen iets van elkaar in kleur (respectievelijk donkergrijs-zwart en donkerblauwgrijs). Beide 
vullingen bevatten verspreide botresten en houtskool. 
c. De grafkuil is intact en is niet aangeploegd 
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Fig. 20.38B. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van aardewerk uit de kuil 1019. Schaal 1:3. 
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d. Uit de grafkuil is slechts dierlijk verbrand bot afkomstig. Het gaat om 708 fragmenten met een 
gewicht van 646 gram. 685 fragmenten zijn niet determineerbaar. Gedetermineerde elementen zijn 
een humerus en twee metapoden van schaap; een kies van rund; een metapode, twee kiezen en een 
fragment femur of tibia van varken; een niet determineerbaar fragment vogel. Daarnaast zijn acht 
fragmenten groot zoogdier en vijf fragmenten middelgroot zoogdier aanwezig.
e. In deze kuil zijn dierlijke verbrande resten, houtskool en de resten van verschillende stukken aar-
dewerk gedeponeerd. De bovenste vulling bevat een concentratie verbrand en gefragmenteerd aarde-
werk, alsmede (schoen-)spijkers. Het gaat om relatief veel verschillende borden en enkele kruik- en 
standamforen, waarvan delen zijn gedeponeerd boven(in) de kuil (zie onderdeel g). In deze laag zijn 
ook schoenspijkers en niet nader te determineren fragmenten ijzer aangetroffen. De vullingen 2 en 3 
bevatten verspreid houtskool en fragmenten verbrand bot. De samenstelling van deze assemblage doet 
denken aan brandstapelresten. Echter, bij de fysisch-antropologische analyse is slechts verbrand dierlijk 
bot herkend. Of het werkelijk gaat om de resten van een brandstapel is daarmee niet duidelijk. Wel-
licht is er eerder sprake van een andersoortig ritueel dat op of bij het grafveld is uitgevoerd.
f. De bijgiften zijn gefragmenteerd, (gedeeltelijk) verbrand en bevinden zich vooral in de bovenste 
vulling (79.8 % op basis van gewicht aardewerk), hoewel ook aardewerk is aangetroffen in de vullingen 
2 (7.3 %) en 3 (12.9 %). Het gaat in totaal om een groot aantal individuen. Vooral het aantal geverfde 
borden is opmerkelijk: tenminste negen. 
g. 
1. geverfd bord Stuart 10 (V677/V688/V680/V689), 15 rss, 13 bss (222 g), 1 MAI, 91 EVE, diam r 
18 cm, diam b 12 cm, wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (techniek b), lichte sporen van ver-
branding, <0.75.
2. geverfd bord Stuart 10 (V285/V310/V677/V687/V688/V689/V692/V693), 5 rss, 2 wss, 15 bss, 
(323 g), 1 MAI, 19 EVE, diam r 30 cm, diam b 29 cm, wit Rijnlands baksel met oranje deklaag (tech-
niek a) die bijna verdwenen is, lichte sporen van verbranding, <0.75.
3. geverfd bord Stuart 10 (V677/V678/V688), 10 bss, (145 g), diam b 22 cm, wit Rijnlands baksel met 
zwarte deklaag (techniek b), lichte sporen van verbranding, <0.5.
4. geverfd bord Stuart 10 (V201/V202/V203/V637/V677/V688/V689), 7 rss, 2 wss, 12 bss, 1 MAI, 
34 EVE, diam r 26 cm, diam b 28 cm, wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (techniek b), lichte 
sporen van verbranding, <0.75.
5. geverfd bord Stuart 10 (V202), 1 rss (12 g), 1 MAI, 7 EVE, diam r 24 cm, wit Rijnlands baksel met 
zwarte deklaag (techniek b), lichte sporen van verbranding, <0.25.
6. geverfd bord Stuart 10 (V699/V689), 2 rss (17 g), 1 MAI, 17 EVE, diam r 25 cm, wit Rijnlands 
baksel met zwarte deklaag (techniek b), lichte sporen van verbranding, <0.25.
7. geverfd bord Stuart 10 (V677/V678), 3 rss (31 g), 1 MAI, 23 EVE, diam r 25 cm, wit Rijnlands 
baksel met zwarte deklaag (techniek b), lichte sporen van verbranding, <0.25.
8. geverfd bord Stuart 10 (V677/V678), 3 rss (31 g), 1 MAI, 23 EVE, diam r 25 cm, wit Rijnlands 
baksel met zwarte deklaag (techniek b), lichte sporen van verbranding, <0.25.
9. geverfd bord Stuart 10 (V634/V637/V677/V678/V687/V688/V689/V691/V693), 9 rss, 4 wss, 10 
bss, (214 g), 1 MAI, 32 EVE, diam r 36 cm, diam b 32 cm, wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag 
(techniek b), lichte sporen van verbranding, <0.5.
10. geverfd bord Stuart 10 (V225/V226/V677/V688/V689/ V692/V693), 11 rss, 6 wss, 13 bss, (139 
g), 1 MAI, 56 EVE, diam r 20 cm, diam b 20 cm, wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (techniek 
b) die nagenoeg helemaal verdwenen is, sporen van verbranding (roze kleur), <0.5.
11. kruikamfoor Stuart 129B/Brunsting 20/Niederbieber 67/Köln T38B/SM-HEERL-TWFL2 
(V201/V202/V203/V225/V633/V657/V677/V678/V679/V685/V687/V688/V689/V691/V692/
V693), 2 rss, 100 wss, 52 wss gruis, 2 bss (1570 g), 1 MAI, 56 EVE, diam r 7.5 cm, diam b 9 cm, beige-
wit poederig baksel (mogelijk Nijmeegs), sporen van verbranding, <0.75.
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12. middelgrote standamfoor Brunsting 22 (V201/V203/V225/V633/V657/V677/V678/V680/
V681/V684/V685/V688/V689), 1 rss, 73 wss, 30 wss gruis, (1416 g), 1 MAI, 100 EVE, diam r 8 cm, 
beige-wit poederig baksel (mogelijk Nijmeegs), af en toe sporen van verbranding, <0.50.
13. middelgrote standamfoor Haalebos 8052 (V201/V202/V203V225/V266/V310/V633/V656/
V677/V678/V679/V680/V681/V684/V685/V687/V688/V689/V691/V692/V693), 1 rss, 62 wss, 
201 wss gruis, 1 bss (1102 g), 1 MAI, 100 EVE, diam r 8 cm, diam b 10 cm, lederbruin schuurpapier-
achtig baksel, sporen van roet en verbranding, <0.25.
14. geverfd bord (V201/V203/V225/V226/V656/V677/V679/V680/V681/V682/V684/V687/
V688/V691/
V693), 4 rss, 45 wss gruis, 1 bss (34 g), wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (techniek b)kleine 
fragmenten waarvan niet vastgesteld kan worden tot welke van bovenstaande borden zij behoren. 
15. middelgrote standamfoor (V692), 3 wss gruis (6 g), kleine fragmenten waarvan niet vastgesteld kan 
worden tot welke van bovenstaande middelgrote standamforen zij behoren, verbrand.

Zwerfvuil/opspit in graf 1019
16. terra sigillata kom Drag. 18/31 of Drag. 31 (V657/V681), 1 rss, 1 wss (2 g), 1 MAI, 6 EVE, Oost-
Gallisch fabricaat, erg versleten, deklaag verdwenen, hoort wellicht niet thuis bij graf 1019, afkomstig 
uit laag 1 (afdekkend schervenpakket).  
17. terra sigillata bakje Drag. 33 (V225/V681), 2 wss, 1 bss (3 g), fabricaat niet meer vast te stellen 
door verbranding, erg versleten, hoort wellicht niet thuis bij graf 1019, afkomstig uit laag 1 (afdek-
kend schervenpakket).
18. geverfde beker (V682), 1 wss (1 g), wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (techniek b), arcering, 
onverbrand, hoort wellicht niet thuis bij graf 1019 (opspit), afkomstig uit laag 2.
19. middelgrote standamfoor (V656), 1 wss (2 g), door de vulkanische inclusies toe te kennen aan de 
Eifelregio, zeer verweerd, wellicht intrusief, afkomstig uit laag 1 (afdekkend schervenpakket).
18. ruwwandig reducerend, Low Lands Ware (V225), 1 wss (1 g), hoort wellicht niet thuis bij graf 1019, 
afkomstig uit laag 1 (afdekkend schervenpakket).
16. handgevormd (V692), 1 wss (1 g), steengruismagering en nagelindruk, opspit, afkomstig uit laag 2.
17. ijzer, schoenspijker (23 fragmenten)
18. ijzer, spijker (5 fragmenten)
19. ijzer, indet. (100 fragmenten)
20. brons, indet. (1 fragment)
h. Op basis van het aardewerk kan graf 1019 tussen ca. 175 en 300 na Chr. worden gedateerd.  

GRAF 1020 (fig. 20.38)
Algemeen

a. Graf 1020 (S2.65), gravencluster 3
b. Graftype C2
c. Grafkuil met zeer weinig crematieresten, enig houtskool en weinig scherven van verbrande bijgiften 
d. Graf 1020 is onderdeel van een cluster van drie graven die zijn ingegraven in de greppel 6003. 
Zuidoostelijk deel van gravencluster 3. 

Grafkuil
a. Ronde grafkuil met een diameter van ca. 35 cm. Deze grafkuil werd afgedekt door laag 1 van graf 
1019 en is daardoor pas bij het afwerken van graf 1019 waargenomen. De bewaarde diepte bedraagt 
22 cm. De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.55 NAP. Graf 1020 ligt direct 
naast graf 1018 en deels onder graf 1019. 
b. In de grafkuil is één donkere vulling onderscheiden. 
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c. De grafkuil is niet verploegd, maar is mogelijk deels verstoord door graf 1019.    
d. Zeer weinig crematieresten. Gewicht crematie: 2 g. determineerbaar 0 g (0 %). 
e. In de kuil zijn de verbrande resten van de overledene samen met brandstapelresten bijgezet. Het 
weinige gefragmenteerde vondstmateriaal en de crematieresten bevinden zich verspreid door de kuil. 
f. De weinige resten van de verbrande bijgiften bevinden zich verspreid door de kuil. 
g.
1. geverfd bord Stuart 10 (V228), 1 rss, 2 wss (5 g), 1 MAI, 2 EVE, diameter r niet te bepalen, wit 
Rijnlands baksel, deklaag verdwenen, verbrand, <0.25.
2. gladwandig oxiderend (V228), 6 wss (8 g), verbrand, bleekbruin baksel, <0.25.
3. kruik-/middelgrote standamfoor (V228), 1 wss (2 g), lederbruin baksel, <0.25.
h. Op basis van het vondstmateriaal kan graf 1020 tussen ca. 150 en 300 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1021 (fig. 20.29)
Algemeen

a. Graf 1021 (S1.118), gravencluster 1
b. Graftype C1
c. Grafkuil met verspreide crematiereten, houtskool en gefragmenteerde, verbrande bijgiften 
d. Graf binnen de kringgreppel 2007. Zuidoostelijke deel van gravencluster 1. 

Grafkuil
a. Ronde of ovale kuil, die slechts deels binnen werkput 1 ligt. Het overige deel van de grafkuil is 
niet gedocumenteerd. De afmeting bedraagt 58 bij minimaal 31 cm. De volledige diepte van de kuil, 
zoals waargenomen in het putwandprofiel bedraagt 33 cm. De bovenzijde van de grafkuil (in vlak 2) 
bevindt zich op een hoogte van 4.45 NAP. Graf 1021 ligt decentraal binnen de randstructuur 2007. 
b. In de grafkuil zijn twee vullingen onderscheiden. De crematieresten, (schoen)spijkers, houtskool en 
aardewerkscherven zijn verspreid over de twee lagen. 
c. De grafkuil is intact en niet verploegd.   
d. Verspreide crematieresten. Gewicht crematie: 254 g. Geslacht waarschijnlijk vrouw, min. leeftijd 14  
jaar, determineerbaar 134 g (53 %), fragmentatie 2-4, leeftijdskenmerken: epifyse metatarsale gesloten, 
geslachtskenmerken: Margo orbita -2. 
e. In de kuil zijn de verbrande resten van de overledene samen met brandstapelresten bijgezet. Het 
gefragmenteerde vondstmateriaal en de crematieresten bevinden zich verspreid door de kuil. 
f. De gefragmenteerde en verbrande bijgiften bevinden zich verspreid door de kuil. 
g.
1. gebronsd bekertje DOR2-18/Stuart 301 (V697), 5 rss, 96 wss, 3 bss (70 g), 1 MAI, 60 EVE, diam 
r 8 cm, diam b 6 cm, verbrand, zeepwaar-baksel <0.75.
2. gladwandige kruik Stuart 109 (V698), 3 rss, 115 wss, 4 bss, 5 oorfragmenten (208 g), 1 MAI, 50 
EVE, diam r 6 cm, diam b 6 cm, volledig verbrand (baksel is roze verkleurd), Rijnlands baksel, <0.75.
3. gruisfragmenten (V699), 26 wss (3 g), te verbrand en/of te klein om te determineren.
4. brons, fibula, indet. (1 fragment)
5. brons, indet. (2 fragmenten)
6. brons, draad (1 fragment)
7. brons, druppel/bolletje (2 fragmenten)
8. ijzer, schoenspijker met conische kop (38 fragmenten)
9. ijzer, schoenspijker (5 fragmenten)
10. ijzer, spijker (4 fragmenten)
11. ijzer, indet. (1 fragment) 
12. verbrande leem (1 fragment, 2 g) 
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h. Op basis van het vondstmateriaal kan graf 1021 tussen ca. 70 en 120 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1022 (fig. 20.30)
Algemeen

a. Graf 1022 (S1.119), gravencluster 1
b. Graftype C2
c. Grafkuil met houtskool, zeer weinig crematieresten en zeer weinig gefragmenteerd, verbrand 
vondstmateriaal. 
d. Graf binnen de kringgreppel 2007 en afgedekt door de bovenste vulling van graf 1009. Zuidoos-
telijke deel van gravencluster 1. 

Grafkuil
a. Ronde kuil met een diameter van ca. 35 cm en een bewaarde diepte van 14 cm. De kuil is gedocu-
menteerd op vlak 2 en werd pas herkend nadat laag 1 van graf 1009 was verwijderd.  De bovenzijde 
van de grafkuil (in vlak 2) bevindt zich op een hoogte van 4.45 NAP. Graf 1022 ligt aan de rand, 
binnen randstructuur 2007. 
b. In de grafkuil is één vulling onderscheiden. 
c. De grafkuil is intact en niet verploegd.   
d. Zeer weinig, verspreide crematieresten. Gewicht crematie: 5 g. Geslacht onbekend, volwassen,  
determineerbaar 5 g (100 %), fragmentatie 5, leeftijdskenmerken: dikte diafyse. 
e. De kuil bevat een aardige hoeveelheid houtskool, maar slechts zeer weinig crematieresten en 
vondstmateriaal. Waarschijnlijk gaat het om een kuil waarin resten van de brandstapel zijn gedepo-
neerd. 
f. Er zijn slechts enkele losse fragmenten vondstmateriaal aangetroffen, verspreid door de kuil.   
g.
1. metaalglanswaar (V700), 1 wss (1 g), Triers fabricaat, <0.25.
2. glas (V700), indet. Klein stukje kleurloos glas (0.5 g). Onverbrand Vermoedelijk van vaatwerk, maar 
mogelijk ook intrusief.
3. vulkanisch glas (1 fragment, 1 g)  
4. ijzer, indet. (4 fragmenten)  
h. Op basis van het vondstmateriaal kan graf 1022 tussen ca. 200 en 400 na Chr. worden gedateerd. 
Op basis van het  feit dat graf 1022 wordt afgedekt door de bovenste vulling van graf 1009, kan graf 
1022 in de eerste helft van de 3de eeuw na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1023 (fig. 20.34)
Algemeen

a. Graf 1023 (S1.143), gravencluster 3
b. Graftype C2
c. Grafkuil met weinig verspreide crematieresten, houtskool en weinig, gefragmenteerd vondstmate-
riaal. 
d. Graf in het zuidoostelijke deel van gravencluster 3. Mogelijk is dit graf geassocieerd met de kring-
reppel 2019, die echter alleen in werkput 8 is gedocumenteerd, en niet in werkput 1. Graf 1023 ligt 
dan net binnen deze kringgreppel.

Grafkuil
a. Min of meer ronde grafkuil met een diameter van ca. 42 cm en een bewaarde diepte van ca. 7 
cm. De kuil is gedocumenteerd op vlak 2 en ligt op dit vlak direct naast graf 1014, dat al op vlak 1 
is gedocumenteerd en gecoupeerd. De bovenzijde van de grafkuil (in vlak 2) bevindt zich op een 
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hoogte van 4.66 NAP. 
b. In de grafkuil is één vulling onderscheiden. 
c. De grafkuil is intact en niet verploegd.   
d. Weinig, verspreide crematieresten. Gewicht crematie: 60 g. Geslacht onbekend, waarschijnlijk vol-
wassen, determineerbaar 40 g (67 %), fragmentatie 1-5, leeftijdskenmerken: dikte diafyse. 
e. De kuil bevat houtskool, weinig crematieresten en weinig vondstmateriaal. De resten bevinden zich 
verspreid door de kuil. 
f. Er zijn slechts enkele losse fragmenten vondstmateriaal aangetroffen, verspreid door de kuil.   
g.
1. ruwwandig reducerend (V257), 1 bss (4 g), diam b onbekend, grof grijs baksel, <0.25.
2. witbakkend middeleeuws (V258), 1 wss (1 g), wit grof baksel met geel glazuur aan beide zijden, 
opspit, <0.25.
3. ijzer, schoenspijker met conische kop (6 fragmenten)
3. ijzer, schoenspijker (2 fragmenten)
4. natuursteen, kool (1 fragment, 1 g) 
h. Op basis van het vondstmateriaal kan graf 1023 slechts algemeen in de Romeinse tijd worden 
gedateerd. 

GRAF 1024 (fig. 20.36)
Algemeen

a. Graf 1024 (S2.99), gravencluster 4 
b. Graftype C2
c. Grafkuil met weinig crematieresten en weinig, gefragmenteerde resten van (deels) verbrande bij-
giften
d. Graf in het zuidelijke deel van gravencluster 4. Dit graf kan mogelijk worden geasocieerd met de 
rechthoekige randstructuur 2020 en ligt in lijn met de slechts deels gedocumenteerde randstructuur 
2104, die pas op vlak 3 is waargenomen. Mogelijk is graf 1024 ingegraven in deze randstructuur. Het 
is echter niet mogelijk om hierover definitieve uitspraken te doen.
Grafkuil
a. Ronde grafkuil met een diameter van ca. 84 cm en een bewaarde diepte van maximaal 14 cm. De 
bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.56 NAP. Deze grafkuil is pas ontdekt op 
vlak 2 en werd oversneden door de al in vlak  gecoupeerde grafkuil 1016 (zie ook de oude coupe in 
het vlak). Op vlak 2 is ook nog een klein deel van graf 1016 gedocumenteerd, direct ten zuidoosten 
van graf 1024. 
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden: een donkere binnenvulling en een wat lichtere bui-
tenvulling. Beide vullingen bevatten aardewerkscherven en verbrand bot. De binnenvulling bevat ook 
enige houtskool. 
c. De grafkuil is matig verstoord door de oude coupe van graf 1016, maar is niet verploegd.    
d. In graf 1024 zijn slechts weinig crematieresten aanwezig. Gewicht crematie: 10 g. Determineerbaar 
0  g (0 %). 
e. In de kuil zijn de verbrande resten van de overledene samen met brandstapelresten bijgezet. De 
resten bevinden zich verspreid door de kuil. 
f. De gefragmenteerde en (deels) verbrande aardewerkscherven bevinden zich verspreid door de kuil  
g.
1. geverfde beker Niederbieber 32 (V333/V334), 1 rss, 16 wss (12 g), 1 MAI, 1 EVE, diam r onbekend, 
wit Rijnlands baksel met bruin-zwarte deklaag (techniek b), versierd met arcering, <0.25.
2. geverfd bord Stuart 10 (V333), 1 rss, 1 wss (5 g), 1 MAI, 2 EVE, diam r onbekend, wit Rijnlands 
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baksel met bruin-zwarte deklaag (techniek b), <0.25.
3. gladwandig oxiderend, waarschijnlijk kruik, verbrand (V331/V333), 4 wss (2 g), <0.25.
4. gladwandig oxiderend (V334), waarschijnlijk kruik, onverbrand, 3 wss (5 g), <0.25.
5. gladwandig witbakkend, Rijnlands fabricaat (V332), verbrand, 2 wss (4 g), <0.25.
6. kruik-/middelgrote standamfoor (V326), 3 wss (36 g), vuilbruin baksel, <0.25.
7. ijzer, indet. (1 fragment) 
h. Op basis van het vondstmateriaal kan graf 1024 tussen ca. 150 en 300 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1025 (fig. 20.36)
Algemeen

a. Graf 1025 (S2.98), gravencluster 4
b. Graftype C1
c. Grafkuil met verspreide crematieresten, houtskool en verspreide, gefragmenteerde resten van ver-
brande bijgiften
d. Los graf in gravencluster 4, gesitueerd in lijn met de rechthoekige randstructuur 2019. Mogelijk 
bevindt graf 1025 zich net buiten deze randstructuur, maar het is ook mogelijk dat het graf in de 
greppel van deze randstructuur is ingegraven. Het is echter niet mogelijk om hierover definitieve 
uitspraken te doen.

Grafkuil
a. Ronde grafkuil met een diameter van ca. 40 cm en een bewaarde diepte van 22 cm. De bovenzijde 
van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.41 NAP. De grafkuil is pas ontdekt op vlak 2. Ook 
net buiten de grafkuil zoals die in vlak 2 kon worden gedefinieerd bevinden zich enkele scherven en 
crematieresten, die bij graf 1025 zijn gerekend. 
b. In de kuil is één vullingen onderscheiden: een vuile, grijze vulling met houtskool, verspreide cre-
matieresten, (schoen)spijkers en fragmenten van verbrande bijgiften. 
c. De grafkuil is intact en is niet verploegd.    
d. Graf 1025 bevat verspreide crematieresten. Gewicht crematie: 188 g. Geslacht vrouw, leeftijd 30-60 
jaar, determineerbaar 78 g (41.5 %), fragmentatie 1-5, leeftijdskenmerken: sutuursluiting Coronalis 2 
intern dicht en extern open, geslachtskenmerken: zeer graciel. 
e. De brandstapelresten bevinden zich verspreid door de kuil. 
f. De gefragmenteerde en (deels) verbrande aardewerkscherven bevinden zich verspreid door de kuil. 
g.
1. terra sigillata kom Drag. 18/31 (V304/307/309/320/321/340/341/347/350/352), 2 rs, 30 wss, 2 
bss (146 g), 1 MAI, 10 EVE, diam r 25 cm, diam b 14 cm, op twee wandscherven na paarsgrijs ver-
brand, Oost-gallisch fabricaat, <0.5.
2. geverfde beker Niederbieber 32 (V305/308/320/341/346/348/352), 3 rss, 33 wss, 1 bss (49 g), 1 
MAI, 32 EVE, diam r 8 cm, diam b 5 cm, onverbrand, wit Rijnlands baksel met bruin-zwarte deklaag 
(techniek b), versierd met arcering, <0.25.
3. geverfd bord Stuart 10 (V305/V307), 1 rss, 6 wss (24 g), 1 MAI, 4 EVE, diam r 22 cm, wit Rijnlands 
baksel met bruin-zwarte deklaag (techniek b), deklaag nagenoeg verdwenen, sporen van verbranding, 
<0.25.
4. gladwandig zeefje Höpken T8 (V346/348), 20 wss (22 g), fijn wit Rijnlands baksel, deels grijsver-
brand, <0.25.
5. gladwandige beker, wellicht Vanvinckenroye 87 (V346/351), 2 wss (4g), versierd met hele fijne 
arcering, fijn baksel, grijs verbrand, <0.25.
6. gladwandige kruikamfoor Stuart 129A (V308/343/346/348/351/352), 4 rss, 75 wss, 3 oorfragmen-
ten (458 g), 1 MAI, 90 EVE, diam r 7 cm, grotendeels grijze verbrandingssporen, wit compact baksel 
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met veel ‘vervuiling’ en kwarts, <0.75.
7. ruwwandige kom Niederbieber 104/Stuart 211 (V322/344/350/351), 1 rss, 3 wss (30 g), 1 MAI, 
6 EVE, zeer kwartsrijk wellicht Rijnlands baksel, grijsverbrand, <0.25.
8. handgevormd (V320), 3 wss (10g), erg verweerde en verbrande brokjes, één wandscherf is besmeten, 
wellicht opspit/zwerfvuil.
9. ijzer, schoenspijker met conische kop (6 fragmenten)
10. ijzer, schoenspijker (3 fragmenten) 
11. ijzer, spijker (9 fragmenten)
12. ijzer, onbekend (5 fragmenten) 
h. Op basis van het vondstmateriaal kan graf 1025 tussen ca. 150 en 200 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1026 (fig. 20.39)
Algemeen

a. Graf 1026 (S4.15), gravencluster 1 
b. Graftype A
c. Grafkuil met crematierestendepot en onverbrande, grotendeels complete gladwandige kruik
d. Graf 1026 ligt subcentraal binnen de rechthoekige randstructuur 2008 en in het westelijke deel van 
de gravencluster 1. 

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van ca. 80 bij 56 cm en een bewaarde diepte van 13 cm. De bovenzijde van de graf-
kuil bevindt zich op een hoogte van 4.60 NAP. 
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden: een crematierestendepot en een vrij schone kuilvul-
ling met een grotendeels complete, onverbrande kruik.  
c. De grafkuil is licht verstoord en licht verploegd     
d. Graf 1026 bevat een crematierestendepot aan de noordwestelijke zijde van de grafkuil. Gewicht 
crematie: 320 g. Geslacht onbekend, volwassen, determineerbaar 220 g (69 %), fragmentatie 6, leef-
tijdskenmerken: dikte diafyse. 
e. De verbrande botresten van de overledene zijn apart bijgezet in de grafkuil; er zijn geen sporen van 
brandstapelresten aangetroffen. 
f. Naast het crematierestendepot bevindt zich een onverbrande kruik, ongeveer centraal in de grafkuil. 
g.
1. gladwandige kruik (V388), 1 bss, 69 wss (511 g), diam b 6 cm, wit Maaslands baksel, dun bruin 
aankoeksel aan binnenkant en hier en daar op de buitenkant,<0.75.
2. roodbakkende, geglazuurde middeleeuwse scherf (V390), 1 wss (3 g), intrusief.
h. Op basis van het vondstmateriaal kan graf 1026 niet nauwkeuriger worden gedateerd dan in de 
Romeinse tijd. De scherf middeleeuws aardewerk is intrusief. 

RANDSTRUCTUUR 2008 (fig. 20.39)
a. Rechthoekige randstructuur van 5.30 bij 3.80 m; diepte maximaal 52 cm.   
b. De randstructuur ligt vrij in het vlak, is niet verstoord en kon zowel op vlak 1 als 2 worden gedo-
cumenteerd.   
c. Op vlak 1 is geen opening waargenomen in de randstructuur. Hoewel op vlak 2 wel een opening 
is gedocumenteerd (in de westelijke hoek), lijkt het gezien de waarneming op vlak 1 onwaarschijnlijk 
dat er daadwerkelijk een opening is geweest in de greppelstructuur.  
d. Zuidwest-noordoost. 
e. Uit randstructuur 2008 zijn meerdere vondsten afkomstig:
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1. geverfde beker (V386), 1 bss (28 g), diam b 5 cm, wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (tech-
niek b), <0.25.
2. gladwandig witbakkend (V387), 1 wss (4 g), wellicht kruik, wit Rijnlands baksel, erg verweerd, 
<0.25.
3. ruwwandig witbakkend (V365/V720), 2 wss (8 g), grof baksel uit Rijnland/Eifel, < 0.25.
4. ruwwandige waar (V1277), 1 wss (13 g), roodverbrand, <0.25.
5. Paffrath-type aardewerk (V721), 1 wss (1 g), verweerd, wellicht zwerfvuil, <0.25.
6. handgevormd aardewerk (V442), 1 rss (4 g), 1 MAI oxiderend, wellicht golfrandje, erg versleten, 
wellicht zwerfvuil, <0.25.
7. verbrand menselijk bot, indet. (4 g) 
8. natuursteen, nopjeslei of –schis, langwerpige wetsteen, versiering met kleine kerfjes onder een hoek 
van ca. 45 graden met de lengteas (1 fragment, 13 g)
9. keramisch bouwmateriaal, tegula (1 fragment, 18 g)
f. De randstructuur wordt niet oversneden. Op vlak 2 wordt de greppel verstoord door de coupes die 
op vlak 1 over deze greppel zijn gezet. 
g. Het vondstmateriaal uit de randstructuur kan niet nauwkeuriger dan in de Romeinse tijd worden 
gedateerd. Gezien de fragmentatie en de diverse samenstelling van het vondstmateriaal kan worden 
vermoed dat het secundair in de greppel van de  randstructuur is terecht gekomen, waarschijnlijk als 
zwerfvuil of opspit.  
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1027 (fig. 20.39)
Algemeen

a. Graf 1027 (S4.25), gravencluster 1 
b. Graftype C1
c. Grafkuil met verbrandingsresten  
d. Los graf dat samen met de losse graven 1028 en 1029 tussen de grafmonumenten 2018, 2015, 2009 
en 2008 ligt. Centraal-noordelijke deel van gravencluster 1. 

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van 145 bij 63 cm en een bewaarde diepte van 37 cm. De kuil is zuidwest-noordoost 
georiënteerd. De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.65 NAP. De kuil was 
goed leesbaar in het vlak, hoewel licht aangeploegd. 
b. In de kuil zijn vier vullingen onderscheiden. De eerste vulling bevat de meeste vondsten (grote 
fragmenten) en wat crematieresten. De tweede vulling betreft een concentratie crematieresten, hoewel 
niet van een echt crematierestendepot kan worden gesproken. De derde vulling, onder in de kuil is 
erg donker, houtskoolrijk en bevat veel crematieresten. De vierde vulling is ook wat donker en bevat 
eveneens enige crematieresten. 
c. De grafkuil is intact, hoewel licht aangeploegd. 
d. Vulling 2 betreft een concentratie crematieresten, maar de dichtheid is niet voldoende om van een 
heus crematierestendepot te kunnen spreken. De crematieresten zijn verspreid over alle kuilvullingen. 
Vullingen 2 en 3 bevatten de meeste crematieresten. Gewicht crematie: 1785 g. Geslacht vrouw, leef-
tijd 20-40 jaar, determineerbaar 1235 g (69 %), fragmentatie 2-6, leeftijdskenmerken: epifysen dicht 
en Coronalis open, geslachtskenmerken: Orbita -2. 
e. In de kuil zijn resten van de brandstapel samen met de verbrande resten van de overledene en de 
bijgiften gedeponeerd. De resten omvatten crematieresten, houtskool, aardewerk en metaal. De houts-
koolresten kunnen direct in verband worden gebracht met de brandstapelconstructie. Vooral vullingen 
3 en 4 bevatten veel houtskool.    
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f. De bijgiften zijn matig gefragmenteerd en bevinden zich op verschillende plekken in de kuil. Drie 
objecten bevinden zich grotendeels in noordoostelijke hoek van de kuil (cat. nr. 2, 3 en 7), hoewel 
delen van de pot (cat. nr. 3) ook wat meer centraal in de kuil zijn teruggevonden. Fragmenten van 
een andere pot bevinden zich in het westelijke deel van de kuil. 
g. 
1. gladwandige kruik (V464/468/471/473/486/489/495/497/498/500/504/506), 180 wss, 1 bss 
(615 g), diam b 7 cm, Maaslands baksel, onverbrand, <0.75.
2. ruwwandig grijs potje zoals Willems T2 (V455/456/464/466/468/469/480/484/487/497/503/71
9), 5 rss, 42 wss, 2 bss (372 g), diam r 14 cm, diam b 7 cm, 1 MAI, 62 EVE, kleine versie van T2-potje 
(lijkt op imitatie van Heerlense potten CW OX-HEERL-P1), vervaardigd in regionaal ‘Willems 
T2-baksel’, grotendeels oranje verbrand, <0.75. 
3. ruwwandige witbakkende pot Niederbieber 89/Stuart 203 (V454/456/457/462/463/465/466/46
8/471/489), 4 rss, 55 wss, 1 bss (1526 g), 1 MAI, 84 EVE, diam r 19 cm, diam b 10 cm, vervaardigd 
in wittig compact baksel met veel onregelmatig verdeelde en gesorteerde kwarts, roetsporen op de 
buitenkant van de rand, de buitenkant van de wand en deels op de binnenkant van de wand, <1.
4. ruwwandig oxiderende pot Niederbieber 89/Stuart 203 (V459/460/461/470/471/472/477), 4 rss, 
26 wss, 1 bss (443 g), 1 MAI, 69 EVE, diam r 14 cm, diam b 7.5 cm, rood baksel met roze kwarts, roet 
op buitenkant rand en wand, <1.
5.  handgevormd aardewerk (V498), 1 wss (1 g), klein brokje, erg verweerd, wellicht zwerfvuil.
6. keramisch object (V495), spinklos (15 fragmenten, 49 g), reducerend, conische vorm, < 1.
7. natuursteen, zandsteen (3 fragmenten, 6 g) 
8. brons, armband met een ronde doorsnede en een verdikte, eenmaal geprofileerde knop (2 frag-
menten)
9. brons, armband (1 fragment)
10. brons, draadfibula met breed uitgehamerde beugel Van Buchem 24 (1 fragment) 
11. brons, fibula, bovendraads (6 fragmenten)
12. brons, indet. (12 fragmenten)
13. ijzer, haarnaald, met tordering (2 fragmenten)
14. ijzer, schoenspijker (7 fragmenten)
15. ijzer, indet. (5 fragmenten) 
16. dierlijk bot, verbrand, vogel indet. (1 fragment)
h. Op basis van het aardewerk kan graf 1027 tussen ca. 150 en 300 na Chr. worden gedateerd. De 
draadfibula met breed uitgehamerde beugel komt echter pas voor vanaf ca. 175 na Chr. Daarmee 
dateert graf 1027 dus tussen ca. 175 en 230 na Chr. 

GRAF 1028 (fig. 20.40)
Algemeen

a. Graf 1028 (S4.27), gravencluster 1
b. Graftype B
c. Grafkuil met een crematierestendepot, brandstapelresten en verschillende deels verbrande bijgiften 
d. Los graf dat samen met de losse graven 1027 en 1029 tussen de grafmonumenten 2018, 2015, 2009 
en 2008 ligt. Noordelijk deel van gravencluster 1. 

Grafkuil
a. Enigszins onregelmatig ovale grafkuil van 85 bij 65 cm en een bewaarde diepte van 20 cm. De 
bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.58 NAP. Het graf is gedocumenteerd 
op vlak 1. 
b. In de kuil zijn drie vullingen onderscheiden. De eerste vulling betreft een concentratie crema-
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tieresten en houtskool. Vrijwel alle crematieresten zijn afkomstig uit deze vulling. Direct daarnaast, 
in laag 2 is een nagenoeg compleet geverfd bord geplaatst. De derde vulling is schoner, maar bevat 
gefragmenteerde bijgiften. 
c. De grafkuil is licht verstoord en licht verploegd     
d. Graf 1028 bevat een crematierestendepot, min of meer centraal in de grafkuil. Gewicht crematie: 
476 g.
Geslacht mogelijk vrouw, leeftijd 20-40 jaar, determineerbaar 216 g (45.5 %), fragmentatie 1-4, leef-
tijdskenmerken: epifyse dicht en ntd sutuur open, geslachtskenmerken: graciel. 
e. Het houtskool dat is aangetroffen bij de crematieresten wijst op de aanwezigheid van brandstapel-
resten.  
f. Direct naast het crematierestendepot is een nagenoeg compleet geverfd bord geplaatst. De overige, 
meer gefragmenteerde bijgiften bevinden zich meer aan de rand van de grafkuil (in laag 3). 
g. 
1. terra sigillata bakje Drag. 33 (V418), 4 bss (18 g), diam b 7 cm, Oost-Gallisch baksel, zeer verweerd 
stempel, deklaag verdwenen, deels verbrand, <0.25.
2. geverfde beker Niederbieber 32 (V414/V416/V443/V444), rss, 1 bss, wss (g), 1 MAI, EVE, tech-
niek b (zwarte deklaag op lichtgeel baksel, wellicht Heerlens fabricaat), zandstrooiing, <0.75.
3. geverfd bord Stuart 10 (V416), 6 rss, 6 bss, 5 wss (190 g), 1 MAI, 100 EVE, diam r 17 cm, diam b 
15 cm, techniek b (grotendeels verdwenen rode deklaag op lichtgeel baksel, wellicht Heerlens fabri-
caat), nagenoeg compleet.
4. ruwwandige pot of beker (V415/V444), 22 wss (95 g), compact geel-roze baksel met grove kwarts-
magering, <0.25.
5. ijzer, spijkers (2 fragmenten)
6. ijzer, indet. (3 fragmenten)
7. dierlijk bot, onverbrand, tand knaagdier/muis, waarschijnlijk intrusief (1 fragment)  
h. Op basis van het vondstmateriaal kan graf 1028 tussen ca. 150 en 300 na Chr. worden gedateerd. 
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Fig. 20.40. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1028 en een selectie aardewerk uit graf 1028. Vlakdetail en coupe schaal 1:20. Aardewerk 

1:3. 
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GRAF 1029 (fig. 20.41)
Algemeen

a. Graf 1029 (S4.28), gravencluster 1 
b. Graftype B
c. Grafkuil met een crematierestendepot en brandstapelresten 
d. Los graf dat samen met de losse graven 1027 en 1028 tussen de grafmonumenten 2018, 2015, 2009 
en 2008 ligt. Noordelijke deel van gravencluster 1.

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van 54 bij 44 cm en een bewaarde diepte van 15 cm. De bovenzijde van de grafkuil 
bevindt zich op een hoogte van 4.60 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. De eerste vulling betreft een crematierestendepot. De 
tweede vulling bevat enige crematieresten en houtskool. Er zijn geen (resten van) bijgiften aangetrof-
fen.   
c. De grafkuil is goed geconserveerd. 
d. Graf 1029 bevat een crematierestendepot, min of 
meer centraal in de grafkuil. Verder zijn enige losse 
crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 712 g. 
Geslacht mogelijk vrouw, leeftijd 20-40 jaar, determi-
neerbaar 412 g (58 %), fragmentatie 4-6, leeftijdsken-
merken: dikte diafyse. 
e. Houtskool in laag 2 wijst op de aanwezigheid van 
enige brandstapelresten.  
f. In graf 1029 zijn geen resten van bijgiften aangetrof-
fen.  
g. Naast de menselijke crematieresten zijn er ook frag-
menten verbrand dierlijk bot aangetroffen. 
1. verbrand dierlijk bot: drie fragmenten schaap: linker 
femur, linker tibia, linker radius (mogelijk van hetzelfde 
individu), twee fragmenten middelgroot zoogdier.
h. Gezien het ontbreken van dateerbare bijgiften kan 
graf 1029 niet worden gedateerd op basis van vondst-
materiaal.

GRAF 1030 (fig. 20.42)
Op basis van de analyse is gebleken dat dit spoor niet als graf kan worden geïnterpreteerd. Dit spoor 
wordt hier dan ook niet nader beschreven. 

GRAF 1031 / RANDSTRUCTUUR 2011 (fig. 20.43)
Algemeen

a. Graf 1031 (S4.80), gravencluster 2
b. Graftype A
c. Grafkuil met een schoon crematierestendepot met daarnaast vier onverbrande bijgiften van glas en 
aardewerk. 
d. Graf 1031 ligt centraal binnen de kringgreppel 2011, in het noordelijke deel van de gravencluster 2. 

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van 123 bij 73 cm en een bewaarde diepte van 20 cm. De kuil is zuidwest-noordoost 
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Fig. 20.41. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1029. 

Vlakdetail en coupe schaal 1:20.  
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1503  Polak 1995, 351/ plate 25.

georiënteerd en bevindt zich centraal binnen de kring-
greppel 2011. De bovenzijde van de grafkuil bevindt 
zich op een hoogte van 4.64 NAP. De kuil is gedocu-
menteerd op vlak 1. 
b. In de kuil is een relatief schone vulling onderschei-
den (laag 2), maar daarbinnen een ovaal crematieresten-
depot (laag 1). 
c. De grafkuil is intact en is niet aangeploegd. Sommige 
bijgiften zijn gebroken door bodemdruk of door het 
aantikken met de kraanbak. 
d. In de grafkuil is een duidelijk gedefinieerd crematie-
restendepot waargenomen, ongeveer centraal in de kuil. 
Gewicht crematie: 1185 g. Geslacht onbekend, volwas-
sen, determineerbaar 505 g (45.5 %), fragmentatie 4-6,  
leeftijdskenmerken: robuustheid. 
e. Geen brandstapelrestendepot. 
f. Aan de noordoostelijke zijde van de grafkuil zijn twee glazen voorwerpen en twee aardewerken 
voorwerpen geplaatst. Op de terra sigillata schaal is een ijzeren mes geplaatst. De meeste schoenspij-
kers (acht stuks) zijn afkomstig uit laag 2; de overige vijf schoenspijkers komen uit laag 1. 
g. Onverbrande bijgiften:
1. terra sigillata bord Drag. 18R (V804), compleet bord (725 g), 1 MAI, 100 EVE, diam r 26 cm, 
diam b 10 cm, Zuid-Gallisch fabricaat (La Graufensenque), stempel L.COSI.VI in retrograde (Lucius 
Cosius Virilis)1503, 100.
2. geverfde beker Stuart 2 (V519/522/525/806/807), 5 rss, 34 wss, 1 bss (182 g), 1 MAI, 68 EVE, 
diam r 11 cm, diam b 4.5 cm, minimale sporen van verbranding, wit Rijnlands baksel met zwarte 
deklaag (techniek b), versierd met zandstrooiing, <1.
3. glas (V802), pot met ribben, Isings 67. Kleurloos, diam r 9.9 cm, hoogte 11.2 cm, rand is enigszins 
verkleurd, waarschijnlijk als gevolg van verhitting.
4. glas, (V803), Kleine vierkante fles, Isings 50a, blauwgroen, diam hals 2.2 cm, breedte bodem 8.5 cm, 
breedte schouder 9.5 cm, hoogte 16.2 cm. Oor ontbreekt.
5. ijzer, klein vleesmes (1 fragment) 
6. ijzer, schoenspijker (13 fragmenten)
7. ijzer, indet. (6 fragmenten) 
8. dierlijk bot, verbrand, medium mammal (2 fragmenten)
9. dierlijk bot, onverbrand, kies, paard (1 fragment), mogelijk intrusief 
h. Op basis van de bijgiften kan graf 1031 tussen ca. 80 en 110 na Chr. worden gedateerd. 
i. Twee wandscherven roodbakkend aardewerk (V807) moeten als zwerfvuil worden beschouwd. 

RANDSTRUCTUUR 2011 (S4.124)
a. Kringgreppel met een diameter van ca. 6.0 m; diepte 18 cm. 
b. Het zuidelijke deel van de kringgreppel is volledig verstoord door een subrecente sloot.  
c. In het bewaarde deel van de kringgreppel is geen opening aanwezig. 
d. Geen oriëntatie. 
e. Uit de kringgreppel zijn enkele vondsten afkomstig. Vondst V4.912 is gevonden in het oostelijke 
deel van de kringgreppel. Voor de overige vondsten is de locatie niet precies te bepalen.  
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Fig. 20.42. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1030. 

Vlakdetail en coupe schaal 1:20.  
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Fig. 20.43A. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1031 binnen de kringgreppel 2011 en een veldfoto van het gecoupeerde en vrijgelegde 

graf. Overzicht schaal 1:100. Vlakdetail en coupe schaal 1:20.  
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1. kruikamfoor/middelgrote standamfoor (V912), 1 wss (7 g), lichte sporen van roet, bleek baksel met 
veel kwarts, <0.25.
2. indet. (V911), 1 wss (3 g), niet te determineren scherf met bleek oranje baksel en veel kwartsma-
gering. Deze vondst moet mogelijk tot de oversnijdende sloot worden gerekend. 
3. ijzer, spijker (1 fragment)  
f. De kringgreppel wordt oversneden door de subrecente sloot S4.87. 
g. Op basis van het vondstmateriaal kan de kringgreppel niet nauwkeuriger worden gedateerd dan in 
de Romeinse tijd. Er is echter geen reden om aan te nemen dat de datering niet overeenkomt met 
die van graf 1031: ca. 80-110 na Chr. 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1032 (fig. 20.44)
Algemeen

a. Graf 1032 (S4.82), gravencluster 2
b. Graftype B
c. Grafkuil met een crematierestendepot, brandstapelresten en onverbrande bijgiften. 
d. Graf 1032 ligt (waarschijnlijk) centraal binnen de vierkante of rechthoekige randstructuur 2014 in 

Fig. 20.43B. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van het aardewerk en glas uit graf 1031. Schaal 1:3. 
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het noordelijke deel van de gravencluster 2. 
Grafkuil

a. Ongeveer ronde kuil met een diameter van ca. 55 cm en een bewaarde diepte van 7 cm. De boven-
zijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.71 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. Ongeveer centraal in de kuil is een crematierestende-
pot aanwezig. Verder zijn er uit de kuil houtskool en gefragmenteerde resten van bijgiften verzameld. 
c. De grafkuil is goed geconserveerd.   
d. Graf 1032 bevat een crematierestendepot. Gewicht crematie: 741 g. Geslacht onbekend, leeftijd min. 
20 jaar, determineerbaar 311 g (42 %), fragmentatie 4-9, leeftijdskenmerken: epifyse dicht. 
e. Houtskool wijst op de aanwezigheid van brandstapelresten.    
f. Met name direct rond het crematierestendepot zijn gefragmenteerde bijgiften aangetroffen. De ruw-
wandige scherf Mayen-waar kan als intrusief worden beschouwd. 
g. 
1. terra nigra bord Deru A41-43/Holwerda BW 81 (V531), 3rss, 3 wss, 1 bss (103 g), 1 MAI, 33 EVE, 
diam r 23 cm, diam b 14 cm, zeepwaar, <0.5. 
2. geverfde beker (V532/V533/V827), 14 wss, 1 bss (102 g), diam b 5 cm, wit Rijnlands baksel met 
zwarte deklaag (techniek b), onverbrand, <0.5.
3. ruwwandig oxiderende pot (V827), 1 wss (19 g), Mayen-waar, intrusief (laat-Romeinse tijd/Vroege 
Middeleeuwen) 
4. glas (V4.529), Indet. sterk geïriseerd stukje lichtgroen glas. Onverbrand (1 g). 

Fig. 20.44. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1032 binnen de randstructuur 2014 en een selectie van het aardewerk uit graf 1032. 

Overzicht schaal 1:100. Vlakdetail en coupe schaal 1:20. Aardewerk schaal 1:3.  
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h. Graf 1032 kan op basis van het vondstmateriaal tussen 
ca. 40 en 150 na Chr. worden gedateerd.  

RANDSTRUCTUUR 2014 (S4.126)
a. Vierkant of rechthoekige randstructuur. Deels bewaard gebleven. De compleet bewaarde zijde heeft 
een lengte van 3.35 m. De greppeldiepte bedraagt maximaal 18 cm.   
b. De randstructuur is op vlak 2 gedocumenteerd en wordt oversneden door de subrecente sloot 
S4.103. 
c. Aan de noordwestelijke zijde lijkt een opening aanwezig te zijn, maar deze kan niet goed en vol-
ledig worden gedocumenteerd door de oversnijding van de sloot. 
d. Zuidwest-noordoost. 
e. Uit randstructuur 2008 is één vondst afkomstig: 
1. geverfde beker (V751), 1 wss (1 g), roodbakkend met zwarte deklaag (techniek c), <0.25.
g. De scherf uit de randstructuur kan tussen ca 150 en 230 na Chr. worden gedateerd. Het gaat echter 
om een klein fragment dat gemakkelijk secundair in de greppel terecht gekomen kan zijn. 
h. Geen bijzonderheden.  

Fig. 20.45A. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1033 en de geassocieerde vondst-

concentratie 5001. Vlakdetail en coupe schaal 1:20.  

Fig. 20.45B. Tiel-Medel-Afronding. Een selec-

tie van het aardewerk uit graf 1033 en de geas-

socieerde vondstconcentratie 5001. Schaal 1:3.  
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GRAF 1033 (fig. 20.45)
Algemeen

a. Graf 1033 (S4.94), gravencluster 1 
b. Graftype C1
c. Grafkuil met een crematierestendepot, brandstapelresten en (deels) verbrande bijgiften. 
d. Los graf dat samen met de losse graven 1027, 1028, 1029, 1041 en 1042 tussen de grafmonumenten 
2018, 2015, 2009 en 2008 ligt. De direct naast graf 1033 gelegen vondstconcentratie (5001) kan met 
dit graf worden geassocieerd, aangezien beide contexten fragmenten bevatten van dezelfde kruikam-
foor Brunsting 20. Noordelijk deel van gravencluster 1. 

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van ca. 52 bij 38 cm een bewaarde diepte van 15 cm. De bovenzijde van de grafkuil 
bevindt zich op een hoogte van 4.61 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de kuil is één vulling onderscheiden. Deze vuile vulling bevat verspreide crematieresten, houts-
kool en de resten van verbrande objecten. 
c. De grafkuil wordt in het vlak oversneden door een subrecente sloot. In de coupe kon echte het 
volledige profiel worden gedocumenteerd.    
d. Graf 1033 bevat verspreide crematieresten. Gewicht crematie: 181 g. Geslacht waarschijnlijk vrouw, 
leeftijd 20-40 jaar, determineerbaar 111 g (61.5 %), fragmentatie 1-3, leeftijdskenmerken: epifysen 
dicht, geslachtskenmerken: graciel. 
e. Een aanzienlijke hoeveelheid houtskool wijst, samen met de spijkers en de gefragmenteerde en deel 
verbrande bijgiften, op de aanwezigheid van brandstapelresten.    
f. Verspreid in de kuilvulling zijn de incomplete resten gevonden van de deels verbrande bijgiften.  
g. 
1. terra sigillata (V813/V816), 3 gruisfragmenten (1g), waarvan één verbrand en twee onverbrand, 
wellicht Oost-Gallisch fabricaat, <0.25.
2. gladwandig bord Vanvinckenroye 90 met afgeronde rand (V815/V817/V814), 1 rss, 2 wss, 1 bss (25 
g), diam r, diam b, 1 MAI, EVE, zwart verbrand, op de minder verbrande delen is een geel-beige fijn 
baksel te zien, <0.25.
3. gladwandig deksel Niederbieber 120a (V813/V817), 1 rss, 19 wss (17 g), diam r 20 cm, 1 MAI, 5 
EVE, sporen van verbranding, geel-beige baksel, wellicht uit Haspengouw, <0.25.
4. gladwandig deksel Niederbieber 120a (V814/V817), 3 rss, 2 wss (3 g), 1 MAI, 7 EVE, verbrand, fijn 
geel-beige baksel uit Haspengouw/Maasregio, <0.25.
4. kruikamfoor (V817), 1 wss (6 g), onverbrand, geel-beige baksel, wellicht uit Haspengouw, <0.25. 
Hoort bij Brunsting 20 uit concentratie 5001.
5. ruwwandig reducerend (V815), 1 wss (2 g), wellicht Rijnlands fabricaat, <0.25.
6. overig gruis, 4 wss (1 g), <0.25.
7. ijzer, spijker (3 fragmenten)
8. ijzer, schoenspijker (1 fragment)  
9. dierlijk bot, verbrand, varken, dist. radius en carpale (2 fragmenten)
h. Graf 1033 kan op basis van het vondstmateriaal tussen ca. 200 en 300 na Chr. worden gedateerd.   

VONDSTCONCENTRATIE 5001 (S4.97)
a. Deze vondstconcentratie omvat een grote hoeveelheid gefragmenteerd aardewerk en ligt direct ten 
noordwesten van graf 1033, op slechts 30 cm afstand. De associatie tussen graf 1033 en vondstcon-
centratie 5001 blijkt uit het feit dat beide contexten fragmenten bevatten van dezelfde kruikamfoor 
Brunsting 20. Beide bevatten ook Haspengouwse borden
b. De vondstconcentratie is op vlak 1 gedocumenteerd en wordt niet oversneden. 
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Fig. 20.46A. Tiel-Medel-Afronding. Crematiegraven 1034, 1035, 1037, de kuil 1041, het inhumatiegraf 1042 en de kringgreppel 

2015. Overzicht schaal 1:100. Vlakdetail en coupe schaal 1:20.  
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022

Fig. 20.46C. Tiel-Medel-Afronding. Foto’s van het inhumatiegraf 1042. 
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1504  https://www1.rgzm.de/samian/home/frames.htm. 

vondstconcentratie bevat een grote hoeveelheid gefragmenteerd vondstmateriaal: 
1. terra sigillata kom Drag. 31 (V820/821/V822/V823/V851), 1 rss, 123 wss, 1 bss (308 g), onver-
brand op drie kleine wss na, Trier, stempel AF[]FECIT: stempel 1a, AFER FECIT,1504 <0.75.
2. gladwandig bord Vanvinckenroye 556-557 (V819/V820), 4 rss, 3 wss (104 g), 1 MAI, 60 EVE, 
sporen van verbranding, lichtgeel Haspengouws baksel, <0.25.
3. kruikamfoor Brunsting 20 (V818/V819/V822), 1 rss, 90 wss, 2 oren (623 g), 1 MAI, 100 EVE, 
onverbrand, heel zandig gelig (Haspengouws?) baksel, <0.75.
4. middelgrote standamfoor (V821), 1 wss (14 g), <0.25.
5. handgevormd (V851), 2 wss (4 g), besmeten, verweerd, intrusief.
d. Vondstconcentratie kan op basis van de stempel op de terra sigillata tussen ca. 190 en 240 na Chr. 
worden gedateerd.   

GRAF 1034 (fig. 20.46)
Algemeen

a. Graf 1034 (S4.95), gravencluster 1
b. Graftype B
c. Grafkuil met crematie- en brandstapelresten
d. Graf 1034 ligt excentrisch, aan de noordelijke rand binnen de kringgreppel 2015. Noordelijke deel 
gravencluster 1.  
Grafkuil
a. Langovale grafkuil van ca. 122 bij 44 cm een bewaarde diepte van 31 cm. De bovenzijde van de 
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3

Fig. 20.46D. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van het aardewerk uit graf 1035. Schaal 1:3.  
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grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.69 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de kuil zijn drie vullingen onderscheiden. De eerste vulling is schoon. Waarschijnlijk gaat het 
om de grond waarmee de kuil is dichtgegooid. De tweede vulling, daarentegen, is een laag met veel 
houtskool, crematieresten, gefragmenteerde aardewerkresten, ijzeren spijkers en verbrande leem. Alle 
vondsten zijn afkomstig uit deze tweede laag. De onderste laag is weer een schone laag. 
c. De grafkuil is intact en is niet verstoord.    
d. In laag 2 is een aanzienlijke hoeveelheid verspreide crematieresten aanwezig. Gewicht crematie: 
994 g. 
Geslacht mogelijk man, leeftijd min. 20 jaar, determineerbaar 494 g (49.5 %), fragmentatie 2-5, leef-
tijdskenmerken: epifysen dicht, geslachtskenmerken: robuust. 
e. Een aanzienlijke hoeveelheid houtskool wijst, samen met de spijkers en de gefragmenteerde bijgif-
ten, op de aanwezigheid van brandstapelresten.    
f. Verspreid in laag 2 van de grafkuil zijn de incomplete resten gevonden van de bijgiften.  
g. 
1. kruikamfoor/middelgrote standamfoor (V831), 2 wss (6 g), lichtgeel baksel uit Haspengouw/
Maasland, <0.25.
2. ruwwandig oxiderend (V552), 2 wss ( 1 g), dunwandig, lichtrood baksel, <0.25.
3. ijzer, spijker (19 fragmenten)  
4. ijzer, schoenspijker (2 fragmenten) 
5. ijzer, indet. (6 fragmenten)
6. glas (V550). Glassplinter, licht blauwgroen glas (0.2 g). 
7. verbrande leem (79 fragmenten, 77 g). 
h. Graf 1034 kan op basis van het vondstmateriaal tussen ca. 150 en 300 na Chr. worden gedateerd.   

GRAF 1035 (fig. 20.46)
Algemeen

a. Graf 1035 (S4.96), gravencluster 1. 
b. Graftype C1, subtype U (urn)
c. Grafkuil met crematierestendepot dat is bijgezet in een urn, brandstapelresten en (deels verbrande) 
bijgiften
d. Graf 1035 ligt subcentrisch binnen de kringreppel 2015. Noordelijke deel gravencluster 1.  

Grafkuil
a. Rechthoekig-ovale grafkuil van ca. 87 bij 40 cm een bewaarde diepte van 20 cm. De bovenzijde 
van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.73 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. Bij 
het couperen bleek de grafkuil 1035 een ander graf te oversnijden: graf 1037. 
b. In de kuil is één vulling onderscheiden. Deze vrij vuile vulling bevat houtskool, enkele crematie-
resten, deels verbrande resten van bijgiften en een urn.  
c. De grafkuil is intact en is niet verstoord.    
d. Het grootste deel van de crematieresten was bijgezet in een urn. In de kuilvulling zijn verder enige 
verspreide crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 926 g. Geslacht man, leeftijd 30-60 jaar, 
determineerbaar 611 g (66 %), fragmentatie 4-7, leeftijdskenmerken: Sutuurfragment intern dicht en 
extern open, geslachtskenmerken: arcus superciliaris +1;Orbita +1;Incisura +1. 
e. Een aanzienlijke hoeveelheid houtskool wijst, samen met de (deels) verbrande bijgiften, op de aan-
wezigheid van brandstapelresten.    
f. De urn bevindt zich ongeveer centraal in de grafkuil. De (deels) verbrande bijgiften liggen boven 
op de urn en in de noordelijke hoek van de kuil. De fibula lag dicht bij de urn, op de bodem van 
de kuil.   .  
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g. 
1. terra sigillata kom Drag. 18/31 (V837/V839/V8450), 2 wss, 4 bss (53 g), diam b 12 cm, sporen van 
verbranding (standvoet is grotendeels onverbrand), Argonnenbaksel, kleine aanzet van stempel, <0.25.
2. geverfd bord Stuart 10 (V829/V838/V839/V844/V845), 15 rss, 26 wss, 17 bss (247 g), 1 MAI, 77 
EVE, diam r 24 cm, diam b 15 cm, onverbrand, zwart-bruine deklaag grotendeels verdwenen, her-
komst vermoedelijk Jülich, <1.
3. gladwandige kruik Stuart 110B (V839/V842/V843/V845), 3 rss, 37wss, 1 oor (108 g), 1 MAI, 100 
EVE, diam r 6 cm, sporen van verbranding (bijna volledig roze verkleurd), herkomst vermoedelijk 
Jülich, <0.25.
4. ruwwandige pot Niederbieber 89/Stuart 203 (V840/V845/V848/V849), 4 rss, 82 wss, 1 bss (1482 
g), 1 MAI, 100 EVE, roetsporen op rand en op buitenkant van wand en bodem (vermoedelijk kook-
sporen), crematie in urn, herkomst vermoedelijk Jülich, nagenoeg compleet.
5. brons, draadfibula met breed uitgehamerde beugel type Van Buchem 24 (1 fragment)
6. dierlijk bot, verbrand, vogel indet. (1 fragment)
h. Graf 1035 kan op basis van het vondstmateriaal tussen ca. 175 en 250 na Chr. worden gedateerd.   

GRAF 1036 (fig. 20.39)
Algemeen

a. Graf 1036 (S4.133), gravencluster 1
b. Inhumatiegraf
c. Grafkuil met de resten van een babyskelet
d. Graf 1036 ligt direct buiten de rechthoekige randstructuur 2008. Westelijke deel gravencluster 1.   

Grafkuil
a. Rondovale grafkuil van ca. 80 bij 65 cm een bewaarde diepte van 24 cm. De bovenzijde van de 
grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.51 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 2. 
b. In de kuil is één vulling onderscheiden. Deze vrij schone vulling bevat slechts weinig verbrande 
crematieresten. Boven in de kuil is een onverbrande ruwwandige pot geplaatst.    
c. De grafkuil is intact en is niet verstoord.    
d. In de kuilvulling zijn weinig, verspreide crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 8 g. 
Geslacht onbekend, leeftijd 0-1  jaar, determineerbaar 5 g (62.5 %), fragmentatie 1, leeftijdskenmerken: 
afmeting pars petrosa links en rechts. 
e. Dit graf betreft een inhumatie. Er zijn dan ook geen brandstapelresten aangetroffen.     
f. Een onverbrande ruwwandige pot is iets buiten het midden in de kuil geplaatst, juist op de plek 
waar deze kuil het diepst is uitgegraven. 
g. 
1. ruwwandige pot Niederbieber 89/Stuart 203 (V739), 4 rss, 20 wss (621 g), 1 MAI, 100 EVE, diam. 
r 12 cm, diam. b 6 cm, witbakkend Rijnlands fabricaat, 1.
h. Graf 1036 kan op basis van de ruwwandige pot tussen ca. 150 en 300 na Chr. worden gedateerd.   

GRAF 1037 (fig. 20.46)
Algemeen

a. Graf 1037 (S4.139), gravencluster 1 
b. Graftype A
c. Grafkuil met crematierestendepot 
d. Graf 1037 ligt subcentrisch binnen de kringgreppel 2015 en wordt oversneden door de grafkuil 
1035. Graf 1037 is pas ontdekt op vlak 2, nadat graf 1035 al grotendeels was afgewerkt. Noordelijke 
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deel gravencluster 1. Het is goed mogelijk dat het hier feitelijk gaat om een dubbele bijzetting van 
een volwassene (graf 1035) en een kind (graf 1037). 

Grafkuil
a. Waarschijnlijk min of meer ronde grafkuil met een diameter van ca. 57 cm en een bewaarde diepte 
van 9 cm. De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.64 NAP. Het graf is 
gedocumenteerd op vlak 2. 
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. De eerste vulling betreft een crematierestendepot 
met slechts weinig crematieresten. De tweede vulling is schoon en bevat slechts enkele verspreide 
crematieresten.    
c. De grafkuil wordt oversneden door graf 1035. Voor de rest is de kuil intact en is niet verstoord.    
d. In de kuil is een klein crematierestendepot aangetroffen. Gewicht crematie: 18 g. Geslacht onbe-
kend, leeftijd 1-2  jaar, determineerbaar 10 g (55.5 %), fragmentatie 1, leeftijdskenmerken: afmeting 
neuro en diafyse. 
e. Er zijn geen vondsten gedaan die wijzen op de aanwezigheid van brandstapelresten.    
f. In de tweede kuilvulling is een klein fragment aardewerk aangetroffen dat als intrusief moet worden 
beschouwd.  
g. 
1. gruisfragment witbakkend aardewerk met groen glazuur aan de binnenzijde, 1 wss (1 g), intrusief.
h. Graf 1037 kan niet worden gedateerd op basis van het vondstmateriaal. Op basis van de oversnij-
ding door of associatie met graf 1035 kan echter een datering tussen ca. 175 en 250 na Chr. worden 
gesuggereerd.  

RANDSTRUCTUUR 2015 (S4.134, S4.138, S8.59)
a. Kringgreppel waarvan de diameter niet goed te bepalen is. De gedocumenteerde kringgreppels 
sluiten niet goed op elkaar aan. De diameter zal ergens tussen de 5 en 8 m zijn geweest. De diepte 
van de kringgreppel bedraagt maximaal 24 cm. 
b. Een klein deel van de kringgreppel 2015 wordt oversneden door kringgreppel 2009.  
c. In de kringgreppel is in ieder geval een opening aanwezig richting het westen. Deze opening heeft 
een breedte van 1.05 m. Ook in het oostelijke deel sluiten de greppels niet op elkaar aan, maar het 
precieze verloop is hier moeilijk te reconstrueren. 
d. Geen oriëntatie. 
e. Uit de kringgreppel zijn geen vondsten afkomstig. 
f. De kringgreppel wordt oversneden door kringgreppel 2009.  
g. Gezien het ontbreken van vondstmateriaal kan de kringgreppel niet worden gedateerd. Op basis 
van de associatie met graven 1034, 1035 en 1037 kan echter worden vermoed dat de kringgreppel in 
of vóór de periode 175-250 na Chr. moet zijn gegraven. 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1038 (fig. 20.47)
Algemeen

a. Graf 1038 (S9.4), gravencluster 1
b. Graftype C1
c. Grafkuil met crematieresten en brandstapelresten 
d. Graf 1038 is een los graf in het zuidelijke deel van gravencluster 1, gelegen tussen de grafmonu-
menten 2001 en 2004. 
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Grafkuil
a. Rondovale grafkuil van ca. 40 bij 35 cm en een 
bewaarde diepte van 20 cm. De bovenzijde van de 
grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.73 NAP. Het 
graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de kuil is één vulling onderscheiden. Deze vuile 
vulling bevat houtskool, verspreide crematieresten en 
enkele scherven verbrand aardewerk. 
c. De grafkuil is niet aangeploegd, maar wel enigszins 
verstoord door bioturbatie. 
d. In de kuil zijn weinig verspreide crematieresten aan-
getroffen. Gewicht crematie: 30 g. Geslacht onbekend, 
leeftijd 0-2  jaar, determineerbaar 12 g (40 %), frag-
mentatie 1, leeftijdskenmerken: afmeting skeletdelen 
(o.a. pars petrosa). 
e. De vuile vulling met houtskool wijst op de aanwe-
zigheid van brandstapelresten.    
f. De weinige fragmenten aardewerk lagen verspreid door de kuilvulling. Tenminste één van de scher-
ven is zeker intrusief.   
g. 
1. handgevormde pot of kom (V754/579), 5 wss (7 g), verbrand, geglad oppervlak, organisch gema-
gerd, bakmilieu onbekend, <0.25.
2. indet. (V580), 2 gruisfragmenten (1 g).
3. roodbakkend met glazuur (V756), 1 wss (1 g), intrusief.
h. Graf 1038 kan niet worden gedateerd op basis van het vondstmateriaal. 

GRAF 1039 / KRINGGREPPEL 2016 (fig. 20.48)
Algemeen

a. Graf 1039 (S9.21), gravencluster 3 
b. Graftype A
c. Grafkuil met een crematierestendepot 
d. Graf 1039 ligt subcentraal binnen de kringgreppel 2016. 

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van 73 bij 53 cm en een bewaarde diepte van 21 cm. De kuil is zuidwest-noordoost 
georiënteerd en bevindt zich centraal binnen de kringgreppel 2011. De bovenzijde van de grafkuil 
bevindt zich op een hoogte van 4.69 NAP. De kuil ius gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. De eerste, bovenste vulling bevat veel crematieresten 
met de grootste concentratie onderin de laag. Ook zijn in deze vulling enkele scherven aardewerk 
gevonden. De tweede kuilvulling is lichter van kleur en vrij schoon. 
c. De grafkuil is intact en is niet aangeploegd. Wel is er sprake van enige bioturbatie. 
d. In de grafkuil is een crematierestendepot waargenomen, ongeveer centraal in de kuil. Gewicht 
crematie: 1040 g. Geslacht mogelijk man, leeftijd 20-40  jaar, determineerbaar 660 g (63.5 %), frag-
mentatie 2-4, leeftijdskenmerken: epifysen dicht en Coronalis open, geslachtskenmerken: reliëf planum 
nuchale. 
e. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van brandstapelresten.  
f. Het geringe aantal aardewerkfragmenten is voornamelijk afkomstig uit laag 1 (drie fragmenten). 
Eén scherfje is verzameld uit laag 2. Het gaat in alle gevallen om verbrand, gefragmenteerd aardewerk. 
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Fig. 20.47. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1038. 

Vlakdetail en coupe schaal 1:20.  
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Fig. 20.48. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1039 binnen de kringgreppel 2016 en het daarbuiten gelegen graf 1046. Overzicht schaal 

1:200. Vlakdetails en coupes schaal 1:20.  
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g. 
1. kruikamfoor (1091), 1 wss (12 g), verbrand, kwartsrijk wit baksel, <0.25.
2. indet. (V886/887/893/895), 14 gruisfragmenten (7 g) van diverse niet te determineren exemplaren.
h. Op basis van het geringe vondstmateriaal kan graf 1039 slechts algemeen in de vroeg- of midden-
Romeinse tijd worden gedateerd. 

RANDSTRUCTUUR 2016 (S9.111)
a. Kringgreppel met een diameter van ca. 6.8-7.0 m; diepte maximaal 23 cm. 
b. Het noordelijke deel van de kringgreppel wordt doorsneden door een subrecente sloot. Ook twee 
andere (sub)recente sporen verstoren deel van de kringgreppel. Het verloop van de kringgreppel kan 
echter wel volledig worden gereconstrueerd. 
c. In het bewaarde deel van de kringgreppel is geen opening aanwezig. 
d. Geen oriëntatie. 
e. Uit de kringgreppel zijn geen vondsten afkomstig. 
f. De kringgreppel wordt oversneden door enkele (sub)recente sporen 
g. Gezien het ontbreken van vondstmateriaal, kan kringgreppel 2016 niet worden gedateerd. Op basis 
van de associatie met graf 1039 kan ook kringgreppel 2016 in de vroeg- of midden-Romeinse tijd 
worden gedateerd. 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1040 (fig. 20.49)
Op basis van de analyse is gebleken dat dit spoor niet als graf kan 
worden geïnterpreteerd. Dit spoor wordt hier dan ook niet nader 
beschreven. 

GRAF 1041 (fig. 20.46)
Op basis van de gravenanalyse is gebleken dat dit spoor (S4.147) 
niet als graf kan worden geïnterpreteerd. Kuil 1041 (ca. 111 x 70 
cm met een diepte van slechts 8 cm) ligt direct naast het inhu-
matiegraf 1042 en net buiten kringgreppel 2015, recht voor de 
westelijke opening. De bovenzijde van de kuil is gedocumenteerd 
op een niveau van 4.44 NAP; hetzelfde niveau als de bovenkant 
van graf 1042. Mogelijk kan deze kuil worden geassocieerd met het inhumatiegraf 1042, maar dit 
kan niet met zekerheid worden vastgesteld. De kuil bevat tien wandscherven van een kruikamfoor 
(V986/988). Op basis van dit materiaal kan de kuil tussen ca. 70 en 300 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1042 (fig. 20.46)
Algemeen

a. Graf 1042 (S4.148), gravencluster 1 
b. Inhumatiegraf
c. Kuil met een onverbrand menselijk skelet 
d. Inhumatiegraf 1042 ligt naast de kuil 1041 en net buiten kringgreppel 2015, recht voor de weste-
lijke opening. Noordelijke deel van gravencluster 1.    
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Fig. 20.49. Tiel-Medel-Afronding. 

Graf 1040. Vlakdetail en coupe schaal 

1:20.  
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Grafkuil
a. Langwerpige kuil van ca. 163 bij 50 cm. Op vlak 2 was in eerste instantie een kleinere kuil her-
kend. Bij het couperen werd echter een menselijk dijbeen en een deel van een bekken gevonden, 
waarna een volledige inhumatie kon worden vrijgelegd. De bovenkant van de op vlak 2 herkende 
kuil bevond zich op een niveau van 4.44 NAP. De onderkant van de grafkuil lag op een niveau van 
3.96 NAP.  
b. In de grafkuil kunnen vier vullingen worden onderscheiden. De eerste, bovenste vulling, waarin 
ook het skelet ligt, bevat ook enig houtskool. De tweede vulling betreft feitelijk een lokale concen-
tratie houtskool onder het skelet, ter hoogte van de bovenbenen. De daaronder gelegen dunne laag 3 
bevat ook enig houtskool. Laag 4, echter, is een vrij dikke, zeer houtskoolrijke vulling onderin de kuil. 
c. De kuil is intact. Het skelet is over de gehele lengte bewaard gebleven. 
d. In de kuil is verbrand (75 g) en onverbrand bot aangetroffen. Het lijkt er op dat deze fragmentjes 
verbrand bot afkomstig zijn van het skelet dat grotendeels onverbrand in de kuil ligt. Op het skelet 
zijn sporen van verbranding aangetroffen. Onverbrand skelet: geslacht vrouw (bepaald op basis van 
DNA), leeftijd 17-24  jaar. 
e. De hoeveelheid houtskool, in 
combinatie met de fragmenten ver-
brand bot, zouden kunnen wijzen 
op de aanwezigheid van brandsta-
pelresten. Het lijkt hier dan ook 
te gaan om een soort bustum-
graf, waarbij de crematie slechts 
gedeeltelijk succesvol is geweest. 
Een bustum-graf is een graftype 
waarbij het lichaam van de over-
ledene boven de grafkuil op een 
brandstapel is gecremeerd. 
f. Er zijn in graf 1042 geen vond-
sten gedaan die als bijgift kunnen 
worden aangemerkt. 
g. 
1. brokje niet te determineren 
gedraaid aardewerk (V785), 1 wss 
(1 g), erg verweerd oranje gruisfragment.
2. (verbrand) bot, 33 fragmenten (75 g), tenminste deels menselijk, gedeeltelijk verbrand. 
h.  1910 ± 30 BP (Poz-102883) (21-170 na Chr. (93.6%); 194-209 na Chr. (1.8%)). Deze datering is 

uitgevoerd op houtskool. Dateringen op het onverbrande bot en tand bleken onsuccesvol. 

GRAF 1043 (fig. 20.50)
Algemeen
a. Graf 1043 (S9.81), gravencluster 1
b. Graftype C2
c. Grafkuil met verbrand dierlijk bot en houtskool
d. Graf 1043 is een kuil aan de zuidoostelijke rand van gravencluster 1, dicht bij de kuil 1040 en nabij 
het laat-Romeinse horreum 13002. De associatie met het grafveld is niet geheel zeker. De vondstas-
semblage is nogal divers en menselijke resten ontbreken. Alternatief maakt kuil 1043 onderdeel uit 
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Fig. 20.50. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1043. Vlakdetail en coupe schaal 

1:20.  
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van horreum 13002.  
Grafkuil

a. Langovale kuil van 110 bij 36 cm en een bewaarde diepte van 32 cm. De bovenzijde van de grafkuil 
is waargenomen op 4.52 NAP (vlak 2). Op vlak 1 (4.66 NAP) is in eerste instantie een greppeldeel 
gedocumenteerd. Pas na het couperen en verdiepen is grafkuil 1043 herkend. Het graf is dus gedo-
cumenteerd op vlak 2. 
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. Beide lagen bevatten verspreid verbrand bot, houts-
kool, aardewerkscherven en leisteen. Laag 1 is iets houtskoolrijker dan laag 2. 
c. De kuil is niet aangeploegd, maar wel enigszins verstoord door bioturbatie. 
d. In de kuil zijn uitsluitend dierlijke verbrande resten aangetroffen. 
e. De hoeveelheid houtskool zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van brandstapelresten.    
f. De weinige fragmenten aardewerk lagen verspreid door de kuilvulling. Tenminste één van de scher-
ven is zeker intrusief.   
g. 
1. wrijfschaal (V898/899/940), 7 wss (18 g), deels verbrand, <0.25. 
2. roodbakkend aardewerk (V937), 1 ws (1 g), intrusief. 
3. leisteen, (135 fragmenten, 321 g)
4. slak/sintel, indet. (11 fragmenten, 20 g)  
5. dierlijk bot, verbrand, medium mammal (1 fragment)
h. Graf 1043 kan op basis van het aardewerk in de Romeinse tijd worden gedateerd.  

GRAF 1044 (fig. 20.51)
Algemeen

a. graf 1044 (S9.97), gravencluster 3 
b. Graftype C1
c. Kuil met uitsluitend verbrandingsresten  
d. Los graf net buiten de rechthoekige randstructuur 2017 

Grafkuil
a. Vrijwel ronde kuil met een diameter van 50 cm en een bewaarde diepte van 27 cm. De kuil bevindt 
zich slechts 40 cm van de korte zuidoostelijke zijde van randstructuur 2017 (behorend bij graf 1045). 
De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.53 NAP. De kuil is gedocumenteerd 
op vlak 2. 
b. In de kuil is één donkere, houtskool- en vondstrijke vulling onderscheiden. De vondsten zijn gro-
tendeel verbrand. 
c. De grafkuil is intact en is niet aangeploegd. 
d. In de kuil zijn slechts weinig crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 100 g. Geslacht onbe-
kend, leeftijd min. 16 jaar, determineerbaar 30 g (30 %), fragmentatie 3, leeftijdskenmerken: epifyse 
phalange dicht.
e. In de gehele vulling zijn brandstapelresten aanwezig. 
f. De meeste losse aardewerkscherven bevinden zich boven in de kuil. Een groot deel van een ruw-
wandig bord ligt echter juist op de bodem van de kuil (zie onder g, 5).  
g. 
1. terra sigillata kom Drag. 31 (V1029/1030/1038/1039), 5 rss, 10 wss, 2 bss (110 g), 1 MAI, 30 EVE, 
diam r 18 cm, diam 8 b, grotendeels grijsverbrand, Oost-Gallisch fabricaat, <0.50.
2. metaalglansbeker Niederbieber 33 (V1028/1029/1030/1033/1039), 4 rss, 13 wss, 1 bss (45 g), 1 
MAI, 39 EVE, diam r 7 cm, diam b 4 cm, Triers fabricaat, versierd met gearceerde banden, <0.75.
3. gladwandige kruik Stuart 111/Niederbieber 62 (V1029/1031/1032/1033/1039/1041), 4 rss, 53 
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Fig. 20.51B. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie van het aardewerk uit graf 1044 en een foto van de lijstenen plaat uit graf 1045. 

Aardewerk schaal 1:3.  

3

2 1

Fig. 20.51C. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie aardewerk uit randstructuur 2017. Schaal 1:3. 
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wss (136 g), 1 MAI, 100 EVE, diam r 4 cm, sporen van roze verbranding, wit Rijnlands fabricaat, 
tweeledig oor, <0.25.
4. gladwandige kruik Stuart 111/Niederbieber 62 (V1029/1030/1033/1038/1039), 1 rss, 41 wss (95 
g), 1 MAI, 100 EVE, diam r 4 cm, sporen van roze verbranding, wit Rijnlands fabricaat, <0.25.
5. ruwwandig bord Stuart 218 (V1029/1040), 7 rss, 1 wss, 2 bss (706 g), 1 MAI, 64 EVE, diam r 26 
cm, diam b 20 cm, rozeverbrand, kwartsrijk baksel uit Rijnland/Eifel, <1.
6. ruwwandig witbakkend (V1033), kwartsrijk baksel uit Rijnland/Eifel, <0.25.
7. ijzer, spijker ( 3 fragmenten) 
h. Graf 1044 kan op basis van het aardewerk in de 3de eeuw na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1045 / RANDSTRUCTUUR 2017 (fig. 20.51)
Algemeen

a. Graf 1045 (S9.98), gravencluster 3. 
b. Graftype A
c. Grafkuil met een crematierestendepot
d. Graf 1045 ligt vrijwel centraal binnen de rechthoekige randstructuur 2017

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van 123 bij 86 cm en een bewaarde diepte van 20 cm. De kuil is noordwest-zuidoost 
georiënteerd en bevindt zich ongeveer centraal binnen de kringgreppel 2017. De bovenzijde van de 
grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.48 NAP. De kuil is gedocumenteerd op vlak 2. 
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. De eerste, bovenste vulling bevat de meeste vondsten: 
crematieresten, aardewerk, metaal en natuursteen. Onderin deze eerste vulling ligt een platte leisteen 
plaat van ca. 3 kg. De tweede vulling is schoner en bevat crematieresten en een fragment dierlijk bot. 
Boven de leisteen plaat bevindt zich een concentratie crematieresten.
c. De grafkuil is intact en is niet aangeploegd. 
d. In de grafkuil is een crematierestendepot waargenomen, ongeveer centraal in de kuil. Gewicht 
crematie: 499 g. Geslacht onbekend, leeftijd 20-35 jaar, determineerbaar 285 g (57 %), fragmentatie 
4, leeftijdskenmerken: Sutuursluiting Sagittalis open. 
e. Geen brandstapelrestendepot. 
f. Het geringe aantal aardewerkfragmenten is voornamelijk afkomstig uit laag 1 (drie fragmenten). 
Eén scherfje is verzameld uit laag 2. Het gaat in alle gevallen om verbrand, gefragmenteerd aardewerk. 
g. 
1. gladwandig witbakkend (V1112), 1 wss (1 g), <0.25. 
2. brons, munt, as, Augustus- Nero, te dateren tussen 16 voor en 60 na Chr. 
3. dierlijk bot, onverbrand, tand muis (1 fragment), intrusief 
4. ijzer, schoenspijker (4 fragmenten)
5. ijzer, spijker (2 fragmenten)
6. ijzer, indet. (1 fragment) 
7. leisteen, grote plaat met krassen (1 fragment, 2947 g)
8. leisteen, (22 fragmenten, 1 g) 
h. Graf 1045 kan op basis van de bronzen as mogelijk in de vroegste grafveldfase worden geplaatst, 
vóór 70 na Chr. Een uitloop van enkele decennia, tot ca. 100 na Chr. behoort echter ook tot de 
mogelijkheden. Een datering vroeg in de 1ste eeuw na Chr. (voor ca. 25 na Chr.) is minder waar-
schijnlijk, gezien de aanwezigheid van de schoenspijkers. 
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RANDSTRUCTUUR 2017 (S9.107, S1.196)
a. Randstructuur 2017 heeft een rechthoekige vorm en meet 6.10 bij 4.70 m; diepte maximaal 28 cm. 
b. De noordelijke hoek van de randstructuur wordt oversneden door een subrecente sloot. 
c. In het bewaarde deel van de kringgreppel is geen opening aanwezig. 
d. Zuidoost-noordwest  
e. Uit de randstructuur zijn enkele fragmenten aardewerk afkomstig. Deze zijn verspreid aangetroffen. 
1. terra sigillata kom Drag. 18/31 of 31 (V1129), 1 bss (2 g), Midden- of Oost-Gallisch fabricaat, 
onleesbaar stempel, onverbrand, <0.25.
2. geverfde beker Niederbieber 32 (V1161/1489), 1 rss, 1 bss (14 g), 1 MAI, 7 EVE, diam r 11 cm, 
diam b 5 cm, wit Rijnlands baksel met bruin-zwarte deklaag (techniek b), weinig brandsporen, <0.25.
3. ruwwandige kom Stuart 210 (V1365), 1 rss (9 g), 1 MAI, 12 EVE, diam r 16 cm, regionaal grijs 
zandig baksel, sporen van verbranding, <0.25.
f. De kringgreppel wordt aan de noordelijke zijde oversneden door een (sub)recente sloot
g. Op basis van het aardewerk uit de randstructuur kan deze tussen ca. 100 en 300 worden gedateerd. 
Het is echter goed mogelijk dat de greppel langere tijd heeft open gelegen en dat er zodoende jonger 
vondstmateriaal in is terecht gekomen.  
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1046 (fig. 20.48)
Algemeen

a. Graf 1046 (S9.110), gravencluster 3. 
b. Graftype A
c. Grafkuil met crematierestendepot 
d. Graf 1046 ligt als los graf tussen de randstructuren 2016, 2017 en 2020. 

Grafkuil
a. Ovale kuil van 105 bij 55 cm en een bewaarde diepte van 25 cm. De bovenzijde van de grafkuil is 
waargenomen op 4.36 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 2.
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. De eerste vulling is een vrij schone kuilvulling met 
enige losse crematieresten en metaalvondsten. De tweede vulling is een crematierestendepot. 
c. De grafkuil is niet aangeploegd, maar wel enigszins verstoord door bioturbatie. 
d. In de kuil is een crematierestendepot aangetroffen. Gewicht crematie: 1256 g. Geslacht onbekend, 
leeftijd 20-40 jaar, determineerbaar 446 g (35.5 %), fragmentatie 4-10, leeftijdskenmerken: epifysen 
dicht en lambda open. 
e. Er is geen houtskool waargenomen dat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van brandstapel-
resten.     
f. De Romeinse munt ligt bij het crematierestendepot. De spijkerfragmenten bevinden zich aan de 
noordoostelijke rand van de kuil.  
g. 
1. brons, dupondius/as, Vespasianus (69-79)-Trajanus (98-117), Roma / Lugdunum (1 fragment)
2. ijzer, spijker, groot exemplaar (3 fragmenten) 
3. ijzer, indet (10 fragmenten) 
h. Graf 1046 kan op basis van de Romeinse munt waarschijnlijk tussen 69 en 117 na Chr. worden 
gedateerd, met een mogelijke uitloop van enkele decennia. Een datering na 50 na Chr. lijkt echter 
minder waarschijnlijk. 
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GRAF 1047 / KRINGGREPPEL 2009 (fig. 20.52)
Algemeen

a. Graf 1047 (S8.16), gravencluster 1 
b. Graftype A
c. Grafkuil met een schoon crematiedepot en diverse onverbrande bijgiften van aardewerk en metaal. 
Bovenin de grafkuil bevindt zich laag met onverbrande scherven van een geverfde beker, een krui-
kamfoor, een ruwwandig bord en glazen vaatwerk. 
d. Graf 1047 ligt centraal binnen de kringgreppel 2009. Centrale deel van gravencluster 1. 

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van 112 bij 65 cm en een bewaarde diepte van 16 cm. De kuil bevindt zich centraal 
binnen de kringgreppel 2009 en heeft een zuidwest-noordoost/west-oost oriëntatie. De grafkuil is 
waargenomen op vlak 1 en de bovenzijde bevindt zich op een hoogte van 4.68 NAP. De kuil was 
goed leesbaar in het vlak. 
b. In eerste instantie is een kuilvulling met gefragmenteerd aardewerk vrijgelegd, gecoupeerd en 
gedocumenteerd (detail A). Vervolgens is onder deze schervenrijke vulling een grafkuil ontdekt met 
een schoon en duidelijk afgebakend crematierestendepot en verschillende onverbrande bijgiften van 
aardewerk en metaal (detail B).  
c. De grafkuil is niet aangeploegd en niet verstoord. 
d. In de grafkuil is een duidelijk gedefinieerd crematierestendepot in het centraal-oostelijke deel van 
de kuil. Gewicht crematie: 590 g. Geslacht onbekend, leeftijd min. 20 jaar, determineerbaar 390 g (66 
%), fragmentatie 1-5, leeftijdskenmerken: epifyse ischium dicht. 
e. Geen brandstapelrestendepot. 
f. In de bovenvulling zijn gefragmenteerde, onverbrande resten van een geverfde beker, een kruikam-
foor, een ruwwandig bord en tientallen glasscherven aangetroffen. In de eigenlijke grafkuil liggen aan 
beide zijden van het crematierestendepot respectievelijk een ijzeren schaar en een ijzeren scheermes. 
In het westelijke deel van de kuil bevinden zich verder nog drie objecten in terra sigillata: een bakje 
en twee borden. Deze objecten zullen oorspronkelijk compleet in de grafkuil zijn geplaatst.  
g. 
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Fig. 20.52B. Tiel-Medel-Afronding. Een selectie aardewerk uit graf 1047. Schaal 1:3.   
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1505  https://www1.rgzm.de/samian/home/frames.htm. 

Gefragmenteerd vondstmateriaal in de bovenvulling
4. geverfde beker Stuart 2 (V1190/1193/1194/1195/1196/1198/1200/1201/1203/1204), 2 rss, 65 
wss (53 g), 1 MAI, 21 EVE, diam r 12 cm, onverbrand, zwarte deklaag grotendeels verdwenen, fabri-
caat uit de Argonnen, < 0.75. 
5. gladwandig oxiderende kruikamfoor (V1074/1076/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/11
97/1198/1199/1200/1201/1203/1204), 147 wss (438 g), onverbrand, heel zacht compact lichtroze 
baksel, <0.50.
6. ruwwandig bord Stuart 218, (V1069/1193/1197/1200), 8 rss, 6 ws, 6 bss (542 g), 1 MAI, 69 EVE, 
diam r 18 cm, diam b 17 cm, onverbrand, kwartsrijk Rijnlands fabricaat, <1. 

Onverbrande bijgiften in de grafkuil 
1. terra sigillata  bakje Drag. 27 (V1070), 1 compleet exemplaar (116 g), 1 MAI, 100 EVE, diam r  9 
cm, diam b 4 cm, onverbrand, Oost-Gallisch fabricaat, 1.
2. terra sigillata bord Drag 18/31 (V1072/1200), 7 rss, 1 bss (246 g), 1 MAI, 92 EVE, diam r 18 cm, 
diam b 8 cm, stempel PATERNF; Paternus VII 2a, Blickweiler-Rheinzabern, onverbrand,1505 <1. 
3. terra sigillata bord Drag 18/31 (V1071), 5 rss (320 g), 1 MAI, 100 EVE, diam r 17 cm, diam b 8, 
stempel PATERNF; Paternus VII 2a (Blickweiler-Rheinzabern), onverbrand, 1.  
7. handgevormd (V1200), 1 wss (1 g), reducerend gebakken, organische magering, verbrand, wellicht 
intrusief.   
8. ijzer, knipschaar (V8.1075/8.1376) (3 fragmenten)
9. ijzer, scheermes, (V8.1073) (1 fragment) 
10. ijzer, spijker (12 fragmenten)
11. ijzer, indet. (3 fragmenten)
12. brons, draad (1 fragment)
13. brons, indet. (7 fragmenten)
14. glas, (V1066), fragmenten van een kleurloze beker met geslepen ribben. Variant van Trier 63 of 
AR39, diam. r 11 cm, onverbrand (33 fragmenten, 38 g).
15. glas, (V1068/1190/1193/1201), veel fragmenten van een lichtblauwgroene kom. Mogelijk type 
Isings 44. diam. buik ca. 17 cm (37 fragmenten, 27 g).
h. Op basis van de bijgiften en de stempels kan graf 1047 omstreeks het midden of in het tweede 
kwart van de 2de eeuw na Chr. worden gedateerd, tussen ca. 130 en 165 na Chr. 
i. Geen bijzonderheden. 

RANDSTRUCTUUR 2009 (S4.109, S8.15, S8.60)
a. Kringgreppel met een diameter van ca. 10.50 m; diepte maximaal 62 cm.  
b. Het noordelijke deel van de kringgreppel wordt oversneden door een subrecente sloot. Het com-
plete verloop van de kringgreppel kan echter worden gereconstrueerd. 
c. Er is een opening in de kringgreppel gedocumenteerd richting het west-noordwesten. Als gevolg 
van verstoring door de subrecente sloot kan de breedte van deze opening niet worden bepaald. De 
minimale opening bedraagt echter 1.95 m. 
d. Geen oriëntatie. 
e. Uit de kringgreppel zijn relatief veel vondsten afkomstig: 
1. kruikamfoor Stuart 129A (V1863), 2 rss, 1 oor, 5 wss (61 g), 1 MAI, 30 EVE, diam r 8 cm, lichte 
sporen van verbranding, tweeledig oor, witbakkend Rijnlands fabricaat,  <0.25.
2. ruwwandig reducerende kom Stuart 210 (V1626), 1 rss, 1 wss (40 g), 1 MAI, 11 EVE, diam r 28 
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cm, T2-baksel/vlokkenvariant, <0.25.
3. middelgrote standamfoor (V745/V746), 5 wss (25 g), sporen van verbranding, Haspengouws/
Maaslands baksel, <0.25.
4. indet. (V1693), 1 wss (2 g), kan zowel Rhineland  Granular Grey Ware zijn als Paffrath-type aarde-
werk, roet.
5. baksteen/dakpan: 1 fragment
6. brons, tweedelige voetboogfibula, Schulze 35/36 of Heeren/Van der Feijst 72a (V810) (1 fragment) 
7. brons, paardentuig, leerbeslag, langwerpig, met geprofileerde uiteinden (V811) (1 fragment)
8. brons, druppel of bolletje (V798) (1 fragment)
f. De kingreppel wordt oversneden door een subrecente sloot. 
g. Kringgreppel 2009 bevat materiaal uit verschillende periodes. Het aardewerk lijkt thuis te horen 
tussen ca. 130 en 200, terwijl de voetboogfibula in de laat-Romeinse tijd dateert, tussen ca. 300 en 
470 na Chr. Dit laatste object is daarmee beduidend ouder dan het met deze kringgreppel geassoci-
eerde graf 1047.   
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1048 (fig. 20.53)
Algemeen

a. Graf 1048 (S8.21), gravencluster 2
b. Graftype A
c. Grafkuil met crematierestendepot 
d. Graf 1048 ligt als los graf tussen de randstructuren 2011, 2019 en 2041. Centrale deel gravencluster 
2. 

Grafkuil
a. Rondovale kuil van 56 bij 50 cm en een bewaarde diepte van 20 cm. De bovenzijde van de grafkuil 
is waargenomen op 4.67 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1.
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. De eerste vulling is een kuilvulling met (deels verbran-
de) aardewerkscherven en verspreide crematieresten. De tweede vulling betreft een crematierestendepot. 
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Fig. 20.53. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1048. Vlakdetail en coupe schaal 1:20.  
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c. De grafkuil is intact. 
d. In de kuil is een crematierestendepot aangetrof-
fen. Daarnaast zijn er ook enige losse crematieres-
ten verzameld uit de kuilvulling Gewicht crematie: 
601 g. Geslacht mogelijk vrouw, leeftijd min. 20 
jaar, determineerbaar 371 g (62 %), fragmentatie 
1-5, leeftijdskenmerken: epifyse dicht, geslachts-
kenmerken: graciel. 
e. Er is geen houtskool waargenomen in de kuil-
vullingen en ook spijkers ontbreken. De deels ver-
brande aardewerkscherven lijken er op te wijzen 
dat de meeverbrande bijgiften van de brandstapel 
zijn verzameld om te worden bijgezet naast de 
eveneens afzonderlijk verzamelde crematieresten. 
f. De aardewerken bijgiften zijn direct naast het 
crematierestendepot, centraal in de kuil geplaatst.   
g. 
1. gebronsd bekertje DOR2-18/Stuart 301 (V113
8/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1149/1168/1170), 5 rss, 63 wss (37 g), 1 MAI, 67 EVE, diam 
r 9 cm, sporen van verbranding, zeepwaar, <0.5
2. ruwwandige pot Stuart 213A (V1137/1140/1141/1142/1143/1144/1169), 6 rss, 43 wss, 5 bss (672 
g), 1 MAI, 99 EVE, diam r 13 cm, diam b 7 cm, roetsporen op rand en bodem, zandig regionaal bak-
sel, <1.
h. Graf 1048 kan op basis van het aardewerk tussen ca. 70 en 120 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1049 (fig. 20.54)
Algemeen

a. Graf 1049 (S8.22), gravencluster 2 
b. Graftype C1
c. Grafkuil met crematierestendepot en verbrandingsresten 
d. Los graf, gelegen tussen de randstructuren 2041, 2011, 2014. 

Grafkuil
a. Ovale kuil van 78 bij 51 cm en een bewaarde diepte van 17 cm. De bovenzijde van de grafkuil is 
waargenomen op 4.75 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1.
b. In de kuil zijn drie vullingen onderscheiden. De buitenste kuilvulling bevat wat houtskool, ver-
spreide crematieresten en wat aardewerkgruis. De binnenste vulling betreft een concentratie van 
houtskool en crematieresten.     
c. De grafkuil is intact. 
d. In de kuil is een concentratie crematieresten aangetroffen, vermengd met houtskool. Gewicht 
crematie: 100 g. Geslacht onbekend, leeftijd onbekend, determineerbaar 60 g (60 %), fragmentatie 5. 
e. Het houtskool wijst op de aanwezigheid van brandstapelresten, vooral geconcentreerd in de bin-
nenste vulling. Brandstapelresten en crematieresten lijken te zijn vermengd. 
f. Enkele verspreide fragmenten van mogelijke bijgiften zijn verzameld uit de buitenste vulling. 
g. 
1. indet. (V1174), 2 wss (1 g), gruisfragmenten.
2. ijzer, plaatje (2 fragmenten) 
3. ijzer, indet. (2 fragmenten). 1 fragment is recent en moet als intrusief worden beschouwd. 
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Fig. 20.54. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1049. Vlakdetail 
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4. dierlijk bot, verbrand, schaap/geit pelvis (1 fragment)
5. dierlijk bot, verbrand, indet. (1 fragment) 
h. Graf 1049 kan niet op basis van de geassocieerde vondsten worden gedateerd.

GRAF 1050 (fig. 20.29)
Algemeen

a. Graf 1050 (S8.29), gravencluster 1
b. Graftype C1
c. Grafkuil met crematierestendepot en verbrand aardewerk
d. Los graf, net buiten de randstructuur 2007. 

Grafkuil
a. Hoekig ronde kuil van ca. 90 bij 84 cm en een bewaarde diepte van 13 cm. De bovenzijde van de 
grafkuil is waargenomen op 4.59 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1.
b. In de kuil is één vulling onderscheiden. Deze vuile vulling bevat verspreide crematieresten, houts-
kool, verbrande aardewerkscherven en spijkers. 
c. De grafkuil is intact. 
d. In de kuil zijn verspreide crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 215 g. Geslacht onbekend, 
waarschijnlijk volwassen, determineerbaar 90 g (42 %), fragmentatie 1-3, leeftijdskenmerken: dikte 
diafyse. 
e. Het houtskool, de spijkers en de verbrande aardewerkscherven wijzen op de aanwezigheid van 
brandstapelresten. 
f. De scherven van een verbrande pot zijn verspreid door de kuil aangetroffen.    
g. 
1. ruwwandige pot Stuart 201A (V1272/1275/1279/1280/1382/1383/1384), 5 rss, 53 wss (132 g), 
1 MAI, 37 EVE, diam r 16 cm, roodverbrand (oorspronkelijk reducerend geweest), duidelijke groef 
op de schouder, kwartsrijk (wellicht Noord-Frans) baksel, ook enkele scherven in V1299/1301/1354 
van graf 1052, <0.50.
2. ijzer, spijker (8 fragmenten) 
h. Graf 1050 kan op basis van het aardewerk tussen ca. 70 en 200 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1051 / GRAF 1054 (fig. 20.57)
Algemeen

a. Graf 1051 (S7.34) en Graf 1054 (S7.18), gravencluster 1 
b. Graftype C2
c. Grafkuil met verspreide crematieresten en brandstapelresten 
d. Graven 1051 en 1054 zijn ingegraven in en direct naast de rechthoekige randstructuur 2018. 
Noordelijke deel van gravencluster 1. In het veld zijn deze sporen als twee afzonderlijke graven gede-
finieerd. Na de analyse van het vondstmateriaal kan aannemelijk worden gemaakt dat deze sporen 
eigenlijk een dubbel crematiegraf vormen. Zij zullen hier dan ook samen worden beschreven. 

Grafkuil
a. Graf 1051: Langovale kuil van ca. 70 bij 35 cm en een bewaarde diepte van 28 cm. De boven-
zijde van de grafkuil is waargenomen op 4.52 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1, terwijl 
de greppel van randstructuur 2018 pas volledig kon worden gedocumenteerd op vlak 2. Graf 1054: 
Ovale grafkuil van 61 bij 61 cm en een bewaarde diepte van 17 cm. De bovenzijde van de grafkuil 
is waargenomen op 4.73 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. Graf 1051: In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. De bovenste vulling lijkt een nazak te zijn. 
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1506  Dergelijke potjes met beschilderde cirkels zijn bekend 

uit de productieplaatsen van Heerlen (Van Kerckhove/

Boreel 2014), in de NOOR1-waar, uit Jüllich en uit Sol-

ler (Van Kerckhove et al. 2014).

De onderste vulling is ingegraven tot op de bodem van de greppel. Deze onderste vulling bevat veel 
houtskool, verspreide crematieresten, (deels) verbrande aardewerkscherven en spijkers. 
Graf 1054: In de kuil is één vulling onderscheiden. Deze vulling bevat houtskool, verspreide crema-
tieresten en relatief veel verbrande aardewerkresten. 
c. De grafkuilen zijn intact. 
d. In beide kuilen zijn verspreide crematieresten aangetroffen. Graf 1051: crematieresten 36 g. Geslacht 
onbekend, leeftijd min. 10 jaar, determineerbaar 1 g (3 %), fragmentatie 1, leeftijdskenmerken: wortel 
gebit. Graf 1054: crematieresten 20 g. Geslacht onbekend, leeftijd 2-4 jaar, determineerbaar 1 g (5 %), 
fragmentatie 1, leeftijdskenmerken: wortel gebit.
e. Het houtskool, de spijkers en de verbrande aardewerkscherven wijzen op de aanwezigheid van 
brandstapelresten. 
f. De (deels) verbrande aardewerkscherven zijn verspreid door beide kuilen aangetroffen. Fragmenten 
van dezelfde individuen zijn aangetroffen in beide sporen. 
g. De in beide kuilen aangetroffen aardewerkscherven behoren tot een enkele inventaris en zijn hier-
onder samen beschreven: 
1. geverfd bord Stuart 10 (V1290/1310/1311/1315/1317/1318/1335/1398/1343/1341), 11 rss, 38 
wss, 6 bss (297 g), 1 MAI, 58 EVE, diam r 16 cm, diam b 12 cm, sporen van verbranding, wit Rijnlands 
baksel, de zwarte deklaag (techniek b) is volledig verdwenen bij de scherven uit S18 terwijl deze bij 
S34 beter bewaard is, <100.
2. gladwandig oxiderende kruik (V1252/1309/1312/1317/1318/1338/1343/1340/1341), 24 wss (46 
g), hoofdzakelijk grijsverbrande kleine fragmenten, <25.
3. ruwwandig oxiderend potje Brunsting 4c/FW OX-NOOR1-BE3 (V1252/1309/1310/1312/13
15/1314/1316/1317/1318/1336/1337/1338/1339/1340/1343), 4 rss, 44 wss, 1 bss (213g), 1 MAI, 
57 EVE, diam r 10 cm, diam b 6 cm, sporen van verbranding, baksel vertoont verwantschappen met 
NOOR1-waar, maar de matrix is zachter en compacter, oranje geverfde cirkels1506, de cirkels zijn in 
S34 veel beter bewaard, <0.75.
4. ruwwandig oxiderend Stuart 201A (V1851/1309/1314; enkel uit S7.18), 1 rss, wss (13 g), 1 MAI, 
8 EVE, diam r 14 cm, erg verweerd oranje-bruin baksel, <0.25.
5. handgevormd (V1252/1314/1315; enkel uit S7.18), 7 wss (29 g), magering bestaat uit steengruis en 
potgruis, zwerfvuil, verweerde scherven.
6. ijzer, spijker (10 fragmenten)
7. ijzer, indet. (1 fragment) 
h. Graf 1051 /1054 kan op basis van het aardewerk tussen ca. 70 en 300 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1052 / KRINGGREPPEL 2013 (fig. 20.55)
Algemeen

a. Graf 1052 (S7.27), gravencluster 2 
b. Graftype B
c. Grafkuil met crematierestendepot en verbrandingsresten
d. Graf 1052 ligt centraal binnen de kringgreppel 2013. Noordelijke deel van gravencluster 2. 

Grafkuil
a. Ovale kuil van 106 bij 75 cm en een bewaarde diepte van 23 cm. De bovenzijde van de grafkuil is 
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waargenomen op 4.74 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1.
b. In de kuil zijn drie vullingen onderscheiden. De eerste vulling is een crematierestendepot, geheel 
aan de zuidwestelijke zijde van de kuil. De tweede vulling is een nazak en de derde vulling is de pri-
maire kuilvulling. Deze laatste vulling is houtskoolrijk en bevat verspreide crematieresten en (deels) 
verbrande aardewerkscherven. 
c. De grafkuil is licht verploegd en licht verstoord.  
d. In de kuil is een crematierestendepot aangetroffen. Daarnaast zijn er ook losse crematieresten ver-
zameld uit de kuilvulling. Gewicht crematie: 1194 g. Geslacht onbekend, leeftijd 20-35 jaar, deter-
mineerbaar 734 g (61.5 %), fragmentatie 3-7, leeftijdskenmerken: epifysen dicht en alle suturen open. 
e. Het houtskool, de verbrande aardewerkscherven en de spijker wijzen op de aanwezigheid van 
brandstapelresten.  
f. Een onverbrande kruik is subcentrisch in de kuil geplaatst, dicht bij het crematierestendepot. Ook 
alle andere vondsten zijn geclusterd aangetroffen, niet ver van het crematierestendepot en rondom de 
genoemde kruik.    
g. 
1. gladwandige kruik Stuart 110A (1302/1344/1346/1351/1352/1354), 1 rss, 38 wss, 1 bss, 1 oor (824 
g), 1 MAI, 100 EVE, diam r 7 cm, diam b 6 cm, bruine aanslag op delen van de binnenzijde, witbak-
kend (wellicht Maaslands) fabricaat, nagenoeg compleet.
2. ruwwandig oxiderend (1299/1301/1354), 8 wss (12 g), roodverbrand, kwartsrijk baksel, ook enkele 
scherven in V1275 van graf 1050, <0.25.
3. ijzer, spijker (6 fragmenten)
4. ijzer, plaatje (7 fragmenten) 
5. glas (V1349), Klein stukje kleurloos glas. Indet. (0.5 g) 
6. glas (V1350). Fragmentje donkergroen of zwart glas (0.5 g) 
h. Graf 1052 kan op basis van het aardewerk tussen ca. 90 en 170 na Chr. worden gedateerd. 

KRINGGREPPEL 2013 (S7.28, S7.29, S4.125)
a. Kringgreppel met een diameter van ca. 5.25 m; diepte maximaal 50 cm. 
b. De kringgreppel wordt niet verstoord. 
c. In het noordwestelijke deel van de kringgreppel is een opening aanwezig met een breedte van ca. 
1.26 m. 
d. Geen oriëntatie. 
e. 
1. handgevormd aardewerk (V1874), 1 wss (5 g), potgruismagering, reducerende kern, oxiderend ruw 
oppervlak, <0.25.
2. zilver, denarius (V1146), Augustus, 17 voor Chr., Rome (1 fragment) 
3. dierlijk bot (?) (1 fragment, 14 g)  
f. Geen oversnijdingen.  
g. Op basis van het vondstmateriaal kan kringgreppel 2013 niet goed worden gedateerd. Op basis van 
de associatie met graf 1052 zal de datering waarschijnlijk tussen ca. 90 en 170 na Chr. liggen. 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1053 (fig. 20.56)
Algemeen

a. Graf 1053 (S8.50), gravencluster 1 
b. Graftype B, atypische, langrechthoekige vorm 
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c. Grafkuil met crematierestendepot en verbrandingsresten
d. Los, opmerkelijk langwerpig graf tussen de randstructuren 2002, 2006, 2008 en 2009. Zuidelijke 
deel van gravencluster 1. 

Grafkuil
a. Opvallende, langovale kuil van ca. 226 bij 72 cm en een bewaarde diepte van 20 cm. De bovenzijde 
van de grafkuil is waargenomen op 4.41 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 2. 
b. In de kuil zijn drie vullingen onderscheiden. De bovenste vulling is relatief schoon en bevat slechts 
weinig crematieresten en houtskool. Wel is in deze laag een concentratie aardewerkscherven aange-
troffen (V8.1342). De onderliggende laag bevindt zich door de hele kuil heen en is erg houtskoolrijk 
en bevat ook crematieresten. Aan de westelijke zijde van de kuil is een concentratie crematieresten 
aanwezig (laag 3). Ook hier is veel houtskool zichtbaar. 
c. De kuil is intact. 
d. In de kuil zijn zowel verspreide crematieresten als een crematierestendepot aangetroffen. Gewicht 
crematie: 1009 g. Geslacht man, leeftijd 20-40 jaar, determineerbaar 494 g (61.5 %), fragmentatie 4-10, 
leeftijdskenmerken: epifysen dicht en lambda open, geslachtskenmerken: Protuberantia occipitalis 
externa +2; Incisura +2. 
e. Het houtskool, de verbrande aardewerkscherven en de (schoen)spijkers wijzen op de aanwezigheid 
van brandstapelresten. 
f. Aan de zuidoostelijke zijde van de kuil bevindt zich een concentratie aardewerk (V8.1342).
g. 
1. gladwandig witbakkend (V1235/1476), 3 wss (2 g), verbrande gruisfragmenten, <0.25.
2. handgevormde, nagedraaide beker (V1342/1475), 2 rss, 29 wss, 1 bss (71 g), 1 MAI, 7 EVE, diam r 
18 cm, diam b 6 cm, sporen van verbranding met name op de onderkant, zandig bruin-oranje baksel, 
de vorm lijkt een imitatie te zijn van een terra nigra-kom Holwerda BW 55 (zoals Deru P48), <0.5.
3. ijzer, spijker (17 fragmenten)
4. ijzer, schoenspijker met conische kop (170 fragmenten)
5. ijzer, schoenspijker (7 fragmenten)
6. ijzer, indet. (7 fragmenten)  
7. natuursteen, indet. (15 fragmenten, 2 g). 
8. sintels, indet. (150 fragmenten, 98 g) 
h. Graf 1053 kan op basis van het aardewerk wellicht in de vroeg-Romeinse tijd worden gedateerd. 

GRAF 1054 (fig. 20.57)
Dit graf is samen met graf 1051 besproken. 

GRAF 1055 (fig. 20.58)
Algemeen

a. Graf 1055 (S10.23), gravelcluster 3 
b. Graftype C2
c. Kuil met weinig crematieresten, houtskool en aardewerkscherven
d. Graf 1055 ligt als los graf tussen de greppels 6003 en 6004 die het grafveld begrenzen. Zuidelijke 
rand van gravencluster 3. Het graf is op het grafformulier als twijfelachtig omschreven. Mogelijk gaat 
het om een kuil waarin slechts weinig resten van een crematie zijn bijgezet. 

Grafkuil
a. Rondovale kuil van ca. 48 bij 41 cm en een bewaarde diepte van 13 cm. De bovenzijde van de 
grafkuil is waargenomen op 4.52 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 2. 
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b. In de kuil is één vulling onderscheiden. Deze vulling 
bevat weinig, verspreide crematieresten, enig houtskool, 
enkele aardewerkscherven en een fragmentje leisteen. 
c. De kuil is intact. 
d. In de kuil zijn zeer weinig, en verspreide crematieres-
ten aangetroffen. Gewicht crematie: 6 g. Indet. 
e. Het houtskool en de aardewerkscherven zouden kun-
nen wijzen op de aanwezigheid van brandstapelresten, 
maar de hoeveelheid is gering. 
f. De kuil bevat enkele verspreide scherven van een 
geverfde beker. 
g. 
1. geverfde beker (V1329/1330), 5 wss (6 g), decoratie 
met arcering, witbakkend Rijnlands fabricaat met zwarte 
deklaag (techniek b), <0.25.
2. leisteen (1 fragment, 1 g). 
h. Graf 1055 kan op basis van het aardewerk slechts globaal tussen de 1ste en de 3de eeuw na Chr. 
worden gedateerd.  

GRAF 1056 (fig. 20.59)
Algemeen

a. Graf 1056 (S8.41/8.43), gravencluster 2. 
b. Graftype C1
c. Kuil met veel, verspreide crematieresten, houtskool en verbrande aardewerkscherven
d. Graf nabij de randstructuren 2102 en 2019. Gezien de fragmentarische documentatie van randstruc-
tuur 2102 kan niet definitief worden vastgesteld of deze bij graf 1056 moet worden gerekend. Gezien 
de omvang van het spoor en de aanwezigheid van meerder concentraties houtskool, crematieresten 
en vondsten, kan worden vermoed dat er in deze kuil resten zijn bijgezet van meerdere crematies. 
Zuidelijk deel van gravencluster 2. 

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van ca. 150 bij 87 cm en een bewaarde diepte van 17 cm. De bovenzijde van de 
grafkuil is waargenomen op 4.73 NAP. Het graf is deels op vlak 1 en deels op vlak 2 gedocumenteerd. 
In het vlak zijn twee sporen gedocumenteerd: sporen 8.41 en 8.43. Bij verder onderzoek is echter 
gebleken dat beide sporen tot een enkel graf kunnen worden gerekend. 
b. In zijn meerdere vullingen onderscheiden. In alle vullingen zijn houtskool en crematieresten samen 
aangetroffen. Binnen het grote spoor S8.43 zijn concentraties met houtskool, crematieresten en vond-
sten gedefinieerd als aparte vullingen. Ook is er nog een concentratie houtskool, crematieresten en 
aardewerk herkend, net iets buiten het grote spoor, aan de westzijde.  
c. De kuil is intact. 
d. In de kuil zijn veel verspreide crematieresten en enigszins geconcentreerde crematieresten aan-
getroffen. Gewicht crematie: 1107 g. Geslacht mogelijk vrouw, leeftijd 20-40 jaar, determineerbaar 
326 g (29.5 %), fragmentatie 3-6, leeftijdskenmerken: epifysen dicht en Coronalis en Lambda open, 
geslachtskenmerken: Orbita -1. 
e. Het houtskool, de spijkers en de verbrande aardewerkscherven wijzen op de aanwezigheid van 
brandstapelresten. 
f.  Opvallend is dat vrijwel alle vondstmateriaal verspreid is over alle vullingen. Alle vullingen bevatten 
daarmee een mix van houtskool, crematieresten, aardewerkscherven en verbrande leem. Deze laatste 
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vondstcategorie valt enigszins uit de toon, aangezien verbrande leem meestal niet in graven wordt 
aangetroffen. 
g. 
1. terra rubra-(ton?)beker met schuinopstaande rand (V1321/1733), 2 rss, 1 wss (4 g), 1 MAI, 6 EVE, 
diam r ca. 24 cm, wand heeft buitengedrukte horizontale ribbe met arcering, compact oranje baksel, 
<0.25.
2. geverfde waar (V1633), 2 wss (<1 g), zwarte deklaag op witbakkend Rijnlands baksel, <0.25, wel-
licht intrusief.
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3. gladwandig oxiderend (V1634/1666), 2 wss (4 g), compact lichtgeel-beige baksel, <0.25.
4. ruwwandig reducerend (V1488/1651), 3 wss (4 g), lichtgrijs, kwartsrijk baksel, <0.25.
5. handgevormde kom, wellicht van het type Van den Broeke 33 (V1649/1664), 2 rss, 22 wss, 1 bss 
(124 g), 1 MAI, 10 EVE, diam r 12 cm, oxiderend gebakken, sporen van verbranding op de hele kom, 
roet op de bodem, ruw oppervlak, zand- en potgruismagering, >0.50.
6. handgevormd, onder meer van een drieledige kom of pot (V1323/ 1325/ 1651/ 1659/ 1861), 
91 wss (270 g), 90x reducerend, 1x oxiderend gebakken, ruw oppervlak, organische magering, twee 
halsfragmenten van drieledige vorm, 2 wss nagelindrukken; mogelijk afkomstig van meerdere potten.   
7. brons, draadfibula met rondgebogen beugel Van Buchem 22 A/B (1 fragment)
8. brons, fibula, indet. (3 fragmenten)
9. ijzer, spijker (2 fragmenten) 
10. zandsteen, complete wetsteen (V1334) (1 fragment, 82 g) 
11. leisteen (1 fragment, 1 g) 
12. bioclastiche kalksteen (1 fragment, 430 g) 
13. glas (V1650). Klein wandfragment lichtgroen glas. Indet. Onverbrand (1 g).
14. glas (V1651). Minuscuul fragment lichtblauwgroen glas. Indet. (0.5 g). 
15. verbrande leem (422 fragmenten, 369 g) 
h. Graf 1056 kan op basis van het aardewerk en de fibula in de vroeg-Romeinse tijd gedateerd worden, 
waarschijnlijk tussen ca. 25 en 70 na Chr. 

GRAF 1057 (fig. 20.56)
Algemeen

a. Graf 1057 (S8.99), gravencluster 1. 
b. Graftype D
c. Kuil met weinig crematieresten en iets houtskool 
d. Graf 1057 ligt min of meer centraal binnen de vierkante randstructuur 2002. Zuidelijke deel van 
gravencluster 1. 

Grafkuil
a. Rondovale kuil van ca. 40 bij 38 cm en een bewaarde diepte van 2 cm. De bovenzijde van de graf-
kuil is waargenomen op 4.55 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 2. 
b. In de kuil is één vulling onderscheiden. Deze vulling bevat iets verspreide crematieresten, houtskool 
en verbrande leem. 
c. De kuil is ernstig verstoord. Er is slechts een restant over van het oorspronkelijke graf.  
d. In de kuil zijn zeer weinig, verspreide crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 25 g. Geslacht 
onbekend, leeftijd onbekend, determineerbaar 0 g (0 %), fragmentatie 1. 
e. Het houtskool zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van brandstapelresten, maar de hoeveelheid 
is wel bijzonder gering. Gezien de fragmentarische conservering van graf 1057 kan het graftype niet 
met zekerheid worden vastgesteld. 
f. In de kuil zijn slechts fragmentjes verbrande leem gevonden.   
g. 
1. verbrande leem (4 fragmenten, 2 g). 
h. Graf 1057 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal. 

RANDSTRUCTUUR 2002 
a. Randstructuur 2002 heeft een vierkante vorm en meet 4.00 bij 4.00 m; diepte maximaal 34 cm. 
b. Geen verstoring aanwezig. 
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c. In de noordwestelijke hoek van de randstructuur is een opening aanwezig van ca. 75 cm breed. 
d. Noord-Zuid.  
e. Uit de randstructuur zijn geen vondsten afkomstig. 
f. De zuidoostelijke hoek van randstructuur 2002 oversnijdt het paardengraf 28001. 
g. Randstructuur 2002 kan niet worden gedateerd.  
h. De zuidoostelijke hoek van randstructuur 2002 oversnijdt het paardengraf 28001. 

GRAF 1064 (fig. 20.29)
Algemeen

a. graf 1064 (S8.108), gravencluster 1 
b. Graftype A
c. Grafkuil met schoon crematierestendepot
d. Graf 1064 ligt subcentraal binnen de randstructuur 2003, op korte afstand van graf 1010. 

Grafkuil
a. Rondovale kuil van ca. 50 bij minimaal 50 cm. Een deel van de kuil is verstoord door de eerder 
aangelegde werkput 1. De bewaarde diepte bedraagt maximaal 15 cm. De kuil ligt binnen de rand-
structuur 2003, op slechts 30 cm ten noordwesten van graf 1010. De bovenzijde van de grafkuil 
bevindt zich op een hoogte van 4.46 NAP. De kuil was goed leesbaar in het vlak. 
b. In de schone kuilvulling is een ovaal crematierestendepot aangetroffen, onder in de kuil, aan de 
westelijke zijde. 
c. De grafkuil is niet aangeploegd, waar wel deels verstoord door de oude werkput 1. 
d. In het westelijke deel van de kuil is een crematierestendepot aanwezig. Gewicht crematie: 558 g. 
Geslacht waarschijnlijk vrouw, leeftijd 20-35 jaar, determineerbaar 308 g (55 %), fragmentatie 4-5, 
leeftijdskenmerken: epifysen dicht en sagittalis open, geslachtskenmerken: Protuberantia occipitalis 
externa -2. 
e. Geen brandstapelresten.  
f. Het aangetroffen vondstmateriaal behoort niet tot het graf.     
g. 
1. roodbakkend aardewerk (V1696), 2 gruisfragmenten met zwart glazuur (1 g).
2. aardewerk indet. (V1699), 1 gruisfragment (1g). 
3. natuursteen, lydiet (1 fragment, 1 g)
4. dierlijk bot, onverbrand, schaap/geit tibia (1 fragment)  
h. Graf 1064 kan niet worden gedateerd.   
i. Geen bijzonderheden. 

GRAF 1070 en RANDSTRUCTUUR 2041 (fig. 20.34)
Algemeen

a. Graf 1070 (S8.119), westelijk grafveld
b. Graftype D
c. Grafkuil met weinig verspreide crematieresten 
d. Dit graf ligt subcentrisch binnen de rechthoekige randstructuur 2041.   

Grafkuil
a. Grafkuil van 70 bij 56 cm en een bewaarde diepte van 6 cm. De bovenzijde van de kuil is waarge-
nomen op 4.57 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 2. 
b. In de grafkuil zijn twee vullingen waargenomen. De eerste (noordoostelijke) vulling is relatief vuil 
en bevat houtskool, crematieresten en enkele aardewerkscherven. De tweede vulling is schoner en 
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bevat slechts wat verbrand bot. 
c. Van dit graf resteert slechts een restant. 
d. In dit graf zijn weinig, verspreide crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 10 g. Geslacht 
onbekend, leeftijd onbekend, determineerbaar 0 g (0 %), fragmentatie 1. 
e. Het houtskool en de verspreide crematieresten zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van brand-
stapelresten. 
f. De aardewerkscherven zijn verspreid in de kuil aangetroffen.  
g. 
1.Paffrath kogelpot (V1819), 4 wss (10 g). 
h. Graf 1070 kan op basis van het aardewerk slechts algemeen in de Romeinse tijd worden gedateerd. 

RANDSTRUCTUUR 2041 (S8.110, 8.139, 8.140)
a. Rechthoekige randstructuur van 5.65 bij 3.5 m. De diepte is onbekend. 
b. De randstructuur wordt verstoord door een zuidwest-noordoost verlopende subrecente sloot. 
c. In de noordoostelijke korte zijde is een opening aanwezig van ca. 63 cm.      
d. Zuidwest-noordoost.      
e. In de noordoostelijke hoek van de randstructuur zijn in de greppel twee scherven aardewerk aan-
getroffen. 
1. geverfde beker Stuart 2 (V1566), 1 rss (1 g), 1 MAI, 2 EVE, witbakkend Rijnlands fabricaat met 
zwarte deklaag (techniek b), <0.25.
2. gladwandig oxiderende kruik (V1566), 1 bss (9 g), compact baksel, verweerd, <0.25.
f. Randstructuur 2041 wordt oversneden door een subrecente sloot.  
g. Het aardewerk uit randstructuur 2041 dateert tussen ca. 90 en 200 na Chr. Gezien de fragmentatie 
van het materiaal zou het echter kunnen gaan om zwerfvuil dat secundair in de greppel is terecht 
gekomen. 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1071 (fig. 20.34)
Algemeen

a. Graf 1071 (S8.118), westelijk grafveld
b. Graftype D
c. De interpretatie van deze kuil als graf is twijfelachtig 
d. Deze kuil wordt oversneden door kringgreppel 2019. 

Grafkuil
a. Ovale kuil van 50 bij 40 cm en een bewaarde diepte van 7 cm. De bovenzijde van de kuil is waar-
genomen op 4.65 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 2. 
b. In de kuil is één vulling gedefinieerd. Deze vulling is relatief schoon en bevat enkele fragmenten 
aardewerk en bot. 
c. Van deze kuil is slechts een restant bewaard gebleven. 
d. In de kuil zijn slechts zeer weinig crematieresten aangetroffen (1 g) die niet nader te determineren 
zijn. Mogelijk gaat het uitsluitend om dierlijk bot. 
e. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van brandstapelresten. 
f. De aardewerkscherven zijn verspreid in de kuil aangetroffen.  
g. 
1. ruwwandig reducerend (V1794/1798/1799/1800), 16 wss (59 g), lichtgrijs kwartrijk baksel, <0.25.
h. Graf 1071 kan op basis van het aardewerk in de Romeinse tijd worden gedateerd. 
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GRAF 1072 (fig. 20.60)
Algemeen

a. graf 1072 (S8.126) 
b. Graftype D
c. Grafkuil met weinig, verspreide crematieresten en brandstapelresten 

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van ca. 110 bij 86 cm (bewaarde deel) met een bewaarde diepte van maximaal 30 
cm. De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.42 NAP. De kuil is oost-west 
georiënteerd en is ingegraven in de hoek van de rechthoekige randstructuur 2021. De kuil was goed 
leesbaar in het vlak.  
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. De donkere binnenvulling bevat de meeste crema-
tieresten en de meeste vondsten. 
c. De grafkuil is niet aangeploegd, maar wel deels verstoord door de eerder aangelegde werkput 1, 
waar dit graf niet is waargenomen.  
d. De geringe hoeveelheid crematieresten bevindt zich verspreid door de kuil. Gewicht crematie: 35 
g. Geslacht onbekend, leeftijd min. 10  jaar, determineerbaar 1 g (3 %), fragmentatie 4-5, leeftijdsken-
merken: wortel gebit. 
e. De verspreide crematieresten, (schoen)spijkers, aardewerkfragmenten en houtskool kunnen als 
brandstapelresten worden beschouwd. 
f. Het vondstmateriaal is verbrand, gefragmenteerd en bevindt zich verspreid door de kuil.   
g. 
1. terra sigillata kom Drag. 31 (1570/1571/1572/1796), 2 rss, 2 wss, 6 bss (103 g), 1 MAI, 19 EVE, 
diameter r 20 cm, diam b 12 cm, grijsverbrand, Oost-Gallisch fabricaat, onleesbaar stempel ]OF, <0.25.
2. geverfde beker (1571/1572), 7 wss (10 g), wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (techniek b), 
versierd met zandstrooiing, <0.25.
3. geverfd bord Stuart 10 (1570/1571/1572), 8 rss, 9 wss, 2 bss (85 g), 1 MAI, 34 EVE, diameter r 18 
cm, diameter b 12 cm, wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (techniek b), <50.
4. gladwandig witbakkende kruik Stuart 110B/Brunsting 5c (1572), 2 rss, 31 wss, 1 bss (83 g), 1 MAI, 
83 EVE, diam r 6 cm, diam b 6 cm, Rijnlands fabricaat, <50.
5. ruwwandig reducerend (V1571/1795), 2 wss, 3 bss (153 g), Willems T2 baksel, <0.25. 
6. ruwwandig oxiderend (V1570/1571/1572), 11 wss (78 g), <0.25. 
7. aardewerk indet. (V1072), 2 wss (2 g), erg verweerde en verbrande gruisfragmentjes.
8. ijzer, schoenspijker (10 fragmenten)
9. ijzer, spijker (10 fragmenten)
10. keramisch bouwmateriaal, imbrices (5 fragmenten, 345 g), sporen van verbranding op twee stukken
h. Op basis van de bijgiften kan graf 1072 tussen ca. 175 en 300 na Chr. worden gedateerd. 
i. Geen bijzonderheden. 

RANDSTRUCTUUR 2021 (S8.134, S1.80)
a. Randstructuur 2021 heeft een rechthoekige vorm en meet 6.40 bij 5.25 m; diepte maximaal 35 cm. 
b. Geen verstoring aanwezig. 
c. In de westelijke hoek van de randstructuur is een opening aanwezig van ca. 1 m breed. 
d. Zuidwest-noordoost. 
e. Uit de randstructuur zijn enkele fragmenten van een wrijfschaal afkomstig. 
1. wrijfschaal (V1578), 2 wss, 1 bss (216 g), Rijnlands baksel, <0.25. 
f. De zuidelijke hoek van de randstructuur wordt oversneden door graf 1072. 
g. Op basis van het aardewerk uit de randstructuur kan deze slechts algemeen tussen ca. 70 en 300 
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1507  1950 ± 30 BP (Poz-101606) (21-11 voor Chr. (2.6%); 2 

voor-125 na Chr. (92.8%)). Deze datering is uitgevoerd 

op een tand. Een datering op onverbrand bot bleef 

onsuccesvol. 

na Chr. worden gedateerd. De datering van het oversnijdende graf 1072 (175-300 na Chr.) kan deze 
datering niet verder aanscherpen. 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1073 en KRINGGREPPEL 2019 (fig. 20.34)
Algemeen

a. Graf 1073 (S8.142), westelijk grafveld
b. Inhumatiegraf
c. Grafkuil met een onverbrand menselijk skelet 
d. Dit inhumatiegraf is ontdekt bij het couperen van een (kring-)greppel die in het vlak was waarge-
nomen. Echter, de aanwezigheid van dit greppeldeel kon niet worden vastgesteld op basis van coupes 
en is daarom komen te vervallen. Graf 1073 ligt centraal binnen de gravencluster 3 en heeft een 
oriëntatie gelijk aan die van de rechthoekige randstructuur 2041. 

Grafkuil
a. Langovale kuil van 161 bij 50 cm. De diepte van de kuil is niet vastgesteld. De bovenzijde van de 
kuil is waargenomen op 4.48 NAP; dat is 11 cm onder de vlakhoogte van de greppel 2019. Het graf 
is gedocumenteerd op vlak 3. 
b. De kuilvulling is schoon en bevat geen vondsten anders dan het menselijke bot. 
c. De grafkuil en het skelet zijn intact. 
d. In de kuil is uitsluitend mense-
lijk onverbrand bot aangetroffen. 
Geslacht man, leeftijd 17-20 jaar. 
e. Er zijn geen brandstapelresten 
aanwezig. 
f. Er zijn geen vondsten aangetrof-
fen in graf 1073. 
g. Er zijn geen vondsten aangetrof-
fen in graf 1073.
h. Graf 1073 kan op basis van 
14C-onderzoek in de vroeg-Romeinse tijd of de eerste helft van de midden-Romeinse tijd worden 
gedateerd.1507

GRAF 1106 (fig. 20.61)
Algemeen

a. graf 1106 (S8.51) 
b. Graftype C1
c. Grafkuil met verspreide crematieresten en brandstapelresten 

Grafkuil
a. Langwerpige grafkuil van ca. 1.35 bij 60 cm met een bewaarde diepte van maximaal 26 cm. De 
bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.59 NAP. De kuil was goed leesbaar op 
vlak 1. De kuil is noordwest-zuidoost georiënteerd

W E8.51
4.59

1106

Fig. 20.61. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1106. Coupe schaal 1:20.  
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b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. De blauwgrijze bovenste vulling bevat alle crematie-
resten en vondsten. De grijsbruine onderste vulling is vondstloos. 
c. De grafkuil is niet aangeploegd. Het graf ligt op de grens werkput 4, waar dit graf niet is waarge-
nomen. Bij het couperen kon het graf echter volledig worden vrijgelegd. 
d. De crematieresten bevinden zich verspreid door de kuil. Gewicht crematie: 440 g. Geslacht moge-
lijk man, leeftijd 20-40  jaar, determineerbaar 165 g (37.5 %), fragmentatie 4-5, leeftijdskenmerken: 
epifyse ulna dicht en suturen open, geslachtskenmerken: Processus zygomaticus 0; Os zygomaticum 
+2; Crista supra mastoidea +1. 
e. De verspreide crematieresten, aardewerkfragmenten en houtskool kunnen als brandstapelresten 
worden beschouwd. 
f. Het vondstmateriaal is verbrand, gefragmenteerd en bevindt zich verspreid door de kuil.   
g. 
1. terra nigra parelurn Holwerda BW 28/Deru 61 (V1327), 1 ws (4 g), verbrand, <0.25.
2. ruwwandig oxiderend (V1327), 1 ws (11 g), verbrand, <0.25. 
3. dierlijk bot (77 fragmenten, 256 g), 15 fragmenten determineerbaar als varken 
4. natuursteen, leisteen (1 fragment, 111 g) 
5. sintel, volledig verglaasd (1 fragment, 6 g) 
h. Op basis van de bijgiften kan graf 1106 tussen ca. 40 en 150 na Chr. worden gedateerd. 
i. Geen bijzonderheden. 

RANDSTRUCTUUR 2001 (S1.153; S1.17)
a. Vierkante of rechthoekige randstructuur. Deels bewaard gebleven. De twee bewaarde  greppel-
fragmenten staan haaks op elkaar, maar sluiten niet op elkaar aan. De minimale afmetingen van deze 
randstructuur bedraagt 7.0 m bij 5.30 m. De greppeldiepte bedraagt maximaal 18 cm.   
b. Een van de greppeldelen is gedocumenteerd op vlak 1 (S1.17), de ander pas op vlak 2 (S1.153). 
S153 loopt dood tegen de zuidoostelijke putwand van werkput 1. In de aangrenzende werkput (9) 
zijn geen sporen van deze randstructuur meer gedocumenteerd. 
c. Door de fragmentarische conservering van deze randstructuur kunnen geen uitspraken worden 
gedaan over de aan- of afwezigheid van openingen. 
d. Zuidwest-noordoost. De oriëntatie van deze randstructuur is gelijk aan die van greppel 6003.  
e. Uit randstructuur 2001 is één scherf aardewerk afkomstig:
1. ruwwandig oxiderend (V169), 1 wss (3 g), <0.25.
g. De scherf uit de randstructuur kan slechts algemeen in de Romeinse tijd worden gedateerd. 
h. In het greppeldeel S1.17 zijn twee paalkuilen gedocumenteerd. Deze sporen (S1.49 en S1.50) zijn 
respectievelijk 10 en 20 cm diep en zijn ingegraven in de greppel.   

RANDSTRUCTUUR 2010 (S4.35, S4.123)
a. Ronde randstructuur. De gedocumenteerde greppelfragmenten sluiten niet op elkaar aan. De dia-
meter van deze kringgreppel bedraagt ca. 5.65 m. De greppeldiepte bedraagt maximaal 14 cm.   
b. Deze kringgreppel is deels bewaard gebleven. Een van de greppeldelen is al gedocumenteerd op vlak 
1 (S4.35), de ander pas op vlak 2 (S4.123). Het is niet duidelijk waarom het ontbrekende deel van de 
kringgreppel niet meer kon worden herkend. 
c. Mogelijk kan de ruimte tussen de twee greppeldelen worden beschouwd als een opening. Deze 
opening heeft dan een breedte van ca. 2.35 m en is gericht richting het noordwesten. De gelijkenis 
met de opening in de kringgreppel 2012 is een argument vóór deze interpretatie. 
d. Geen oriëntatie.   
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e. Uit randstructuur 2010 is één scherf aardewerk afkomstig:
1. handgevormd aardewerk (V742), 1 wss (1 g), zwerfvuil. 
g. De scherf uit deze kringgreppel kan worden beschouwd als ouder zwerfvuil. 
h. Kringgreppel 2010 ligt direct tegen de kringgreppel 2012 aan, zonder dat zij overlappen.     

RANDSTRUCTUUR 2012 (S4.121)
a. Ronde randstructuur. De diameter van deze kringgreppel bedraagt ca. 4.45 m. De greppeldiepte 
bedraagt maximaal 10 cm.   
b. Deze kringgreppel is volledig bewaard gebleven en is gedocumenteerd op vlak 2. Kringgreppel 
2012 oversnijdt de rechthoekige randstructuur 2018. 
c. Er is een opening aanwezig in deze kringgreppel, gericht richting het noordwesten. De breedte 
van de opneing is ca. 1.80 m.   
d. Geen oriëntatie.   
e. Uit randstructuur 2012 is één ijzeren spijker(fragment) afkomstig:
1. ijzer, spijker (1 fragment).  
g. De randstructuur kan niet worden gedateerd.  
h. Kringgreppel 2012 ligt direct tegen de kringgreppel 2010 aan, zonder dat zij overlappen.     

RANDSTRUCTUUR 2018 (S4.119, S7.19, S7.25, S7.26)
a. Rechthoekige randstructuur. De afmetingen zijn ca. 8.70 bij 7.05m en de greppeldiepte bedraagt 
maximaal 24 cm.   
b. Deze kringgreppel is grotendeels bewaard gebleven en is deels gedocumenteerd op vlak 1 en deels 
op vlak 2. De hoek waar de kringgreppel 2012 de randstructuur 2018 oversnijdt kon het verloop van 
de greppel niet meer worden gedocumenteerd.  
c. Nabij de noordelijke hoek van deze randstructuur is een opening aanwezig met een breedte van 
ca. 1.25 m. 
d. Zuidwest-noordoost.    
e. Uit randstructuur 2018 zijn enkele scherven aardewerk afkomstig:
1. ruwwandig oxiderende pot Niederbieber 89 (V1873), 2 wss, 2 rss (61 g), 1 MAI, 10 EVE, verbrand, 
<0.25. 
g. Op basis van de aardewerkscherven kan deze randstructuur worden gedateerd tussen ca. 150 en 
300 na Chr.
h. Randstructuur 2018 wordt oversneden door de kringgreppel 2012. 

RANDSTRUCTUUR 2020 (S9.118)
a. Fragmentarisch bewaarde rechthoekige of vierkante randstructuur. De minimale afmetingen zijn ca. 
5.40 bij 1.65 m en de greppeldiepte bedraagt maximaal 18 cm.   
b. Deze randstructuur is slechts deels bewaard gebleven en is gedocumenteerd op vlak 2. Aan de 
zuidoostelijke zijde wordt de greppel oversneden door de omheiningsgreppel 6003. Aan de noord-
oostelijke zijde wordt de greppel oversneden door een recente verstoring. 
c. Door de fragmentarische conservering van deze randstructuur kunnen geen uitspraken worden 
gedaan over de aan- of afwezigheid van openingen. 
d. Zuidwest-noordoost.    
e. Uit randstructuur 2020 is 1 aardewerkscherf afkomstig:
1. kruikamfoor/middelgrote standamfoor (V1490),  1 wss (10 g), <0.25. 
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g. Op basis van de aardewerkscherf kan deze randstructuur slechts algemeen in de Romeinse tijd 
worden gedateerd. 
h. Randstructuur 2020 wordt oversneden door de omheiningsgreppel 6003 en behoort daarmee tot 
een vroege ontwikkelingsfase van het grafveld.   

RANDSTRUCTUUR 2042 (S7.53)
a. Fragmentarisch bewaarde rechthoekige of vierkante 
randstructuur. De minimale afmetingen zijn ca. 3.10 bij 
1.85 m en de greppeldiepte bedraagt maximaal 10 cm.   
b. Deze randstructuur is slechts deels bewaard gebleven 
en is gedocumenteerd op vlak 2. De randstructuur wordt 
verstoord door een subrecente sloot.  
c. Door de fragmentarische conservering van deze rand-
structuur kunnen geen uitspraken worden gedaan over 
de aan- of afwezigheid van openingen. 
d. Zuidwest-noordoost.    
e. Uit randstructuur 2042 zijn geen vondsten afkomstig. 
g. Randstructuur 2042 kan niet worden gedateerd. 
h. Op vlak 2 liggen de randstructuren 2042 en 2013 
dicht tegen elkaar aan, zonder dat zij overlappen.      

STRUCTUUR 3001 (fig. 20.39 en 20.62)
a. vierpalige structuur van 2.15 bij 2.45 m. De diepte van 
de sporen varieert tussen 8 en 20 cm. De paal S4.115 
is in het vlak wel waargenomen, maar bij het couperen 
alsnog afgevallen. Dit spoor wordt oversneden door de greppel 6002; mogelijk is er daarom slechts 
nog weinig van bewaard gebleven. 
b. Deze structuur is gedocumenteerd op vlak 2. S4.115 wordt oversneden door de greppel 6002 die 
op vlak 1 is gedocumenteerd. 
e. Uit structuur 3001 zijn geen vondsten afkomstig. 
g. Structuur 3001 kan niet worden gedateerd. 
h. De oriëntatie van structuur 3001 is globaal gelijk aan die van de omheiningsgreppel 6006. Mogelijk 
kan deze structuur dan ook tot de gebruiksfase van greppel 6006 worden gerekend. Echter, het is niet 
mogelijk om over deze suggestie definitieve uitspraken te doen.         

2 0 .  .  	 g r a f v e l d 	 d e 	 r e t h

GRAF 1058 (fig. 20.91, F7a) (fig. 20.63)
Algemeen

a. Graf 1058 (S13.41) 
b. Graftype C1, waarschijnlijk B.
c. Kuil met verbrandingsresten  
d. Los graf, juist ten noorden van de aaneengeschakelde, rechthoekige randstructuren 
2025/2026/2058/2057 en juist ten oosten van de kringgreppel 2033. Mogelijk is de nabijgelegen 
greppel S13.6 een restant van een rechthoekige randstructuur die bij graf 1058 kan worden gerekend. 
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3001. Schaal 1:200.  
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Behalve dit greppeldeel zijn echter geen sporen van een dergelijke randstructuur gedocumenteerd. 
Grafkuil

a. Langwerpige kuil van ca. 190 bij 42 cm. Gezien de verstoring door S13.40 kan de exacte vorm 
van de kuil niet worden gereconstrueerd. De bewaarde diepte bedraagt 22 cm. De bovenzijde van de 
grafkuil is waargenomen op 4.49 NAP. Het graf is gedocumenteerd op zowel vlak 1 als vlak 2. 
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. De eerste vulling bevat crematieresten, houtskool, 
(deels) verbrande aardewerkscherven en spijkers. De tweede vulling, aan de westzijde van de kuil, is 
schoon en bevat slechts één aardewerkscherf. 
c. De kuil is verstoord door spoor S13.41 (ploegspoor). Toch kon de opbouw van de grafkuil nog 
worden gereconstrueerd. 
d. In de kuil zijn verspreide crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 196 g. Geslacht onbekend, 
leeftijd min. 20 jaar, determineerbaar 36 g (18.4%), fragmentatie 1-5. Leeftijdskenmerken: epifysen 
dicht. 
e. Het houtskool en de aardewerkscherven wijzen op de aanwezigheid van brandstapelresten. 
f. De eerste vulling van graf 1058 bevat verspreide en (deels) verbrande scherven van zeven verschil-
lende aardewerkindividuen en verspreide metaalvondsten.    
g. 
1. terra sigillata bord Drag. 18/31 (V1440/1441/1449/1450/1451/2567), 8 rss, 5 wss, 5 bss (200 g), 
1 MAI, 50 EVE, diam r 18 cm, diam b 8 cm, meeste fragmenten erg verbrand (grijze kleur), andere 
fragmenten onverbrand, midden van de bodem is uitgeslagen, stempel ME[DDULIFE]; Meddulus, 
Chémery Faulquemont (90-140 na Chr.?), ca. 0.50.
2. terra sigillata bord Drag. 18/31 (V2451), 1 bss (17 g), diam b 8 cm, resten van stempel M[, sporen 
van verbranding, Zuid-Gallisch fabricaat, <0.25.
3. terra sigillata bord Drag. 18/31 (V2592), 1 bss (25 g), diam b 8 cm, sporen van verbranding, Zuid-
Gallisch fabricaat, <0.25.
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Fig. 20.63A. Tiel-Medel-Afronding. Gravenreeks 1058, 1061, 1062, 1066, 1082, 1083 en randstructuren 2024, 2025, 2026, 2027, 

2056, 2057 en 2093. Overzicht schaal 1:300. Vlakdetails en coupes schaal 1:20.



0

3

6

1

5

4

7

Fig. 20.63B. Tiel-Medel-Afronding. Aardewerk uit graf 1058. Schaal 1:3.



0

4. terra sigillata kom Drag. 37 (V1439/1441/1451/2576), 5 rss, 1 wss (123 g), 1 MAI, 17 EVE, diam 
r 20 cm, de meeste scherven hebben lichte sporen van verbranding, Zuid-Gallisch fabricaat, <0.25.
5. terra sigillata kom Drag. 37 (V1441/1450/1451/2576), 5 rss, 20 wss, 1 bss (248 g), 1 MAI, 26 EVE, 
diam r 24 cm, diam b 8 cm, versierd leeuwtje, mannetje kijkend naar rechts, grotendeels grijsverbrand, 
sommige scherven zijn onverbrand, Zuid-Gallisch fabricaat, <0.50.
6. geverfde beker Stuart 2 (V1449/1450/1451/2576), 6 rss, 49 wss, 3 bss (111 g), 1 MAI, 66 EVE, 
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Fig. 20.64. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1059 en randstructuur 2033. Overzicht schaal 1:200. Vlakdetail en coupe schaal 1:20.
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diam r 8 cm, diam b 4 cm, grotendeels verbrand, zwarte slecht hechtende dunne deklaag, zandstrooi-
ing, Rijnlands witbakkend fabricaat, <0.75.
7. kruikamfoor Stuart 129A (V1448/1449/1450/1451/2567), 3 rss, 160 wss, 3 bss, 2 oorfragmenten 
(1257 g), 1 MAI, 65 EVE, diam r 8 cm, diam b 10 cm, sporen van verbranding, lichte sporen van hars 
aan de binnenkant, tweeledig oor, witbakkend Rijnlands baksel, <1.
8. handgevormd (V1448/1454), 34 wss (43 g), voornamelijk gruis, in hoofdzaak reducerend, potgruis- 
en plantaardige magering, wellicht zwerfvuil, <0.25.
9. brons. Draadfibula met in doorsnede vlakruitvormige beugel (V13.1451). 5 fragmenten. Te dateren 
tussen 100 en 175 na Chr.
10. brons. Spiraalfibula van een onbekend type. 6 fragmenten. 
11. brons. Plaatje. 1 fragment. 
12. brons. Indet. 5 fragmenten. 
11. ijzer. Spijkers. 92 fragmenten. 
12. ijzer. Indet. 2 fragmenten.
13. dierlijk bot. Verbrand: 2 schaap/geit (calcaneum onvergroeid + radius). Medium mammal dist. 
gewricht femur. Kip radius. 5 zeer kleine fragmenten vogel indet. (mogelijk deel van radius kip). 
Onverbrand: 1 kies van hond, 3  indet. 
14. verbrande leem. 22 fragmenten (17 g). 
h. Graf 1058 kan op basis van het geassocieerde aardewerk en de draadfibula tussen ca. 100 en 140 na 
Chr. worden gedateerd.  

GESCHAKELDE RANDSTRUCTUREN  2025 / 2026 / 2058 / 2057 / 2103 (fig. 20.91, F7-F9) (fig. 
20.63)

a. Vijf aaneengeschakelde rechthoekige randstructuren. Randstructuur 2103 is slechts fragmentarisch 
bewaard gebleven. De lengte bedraagt minimaal 6.70 m. Als deze randstructuur inderdaad aansluit bij 
de randstructuur 2057  dan kan de oorspronkelijke breedte op 12.20 m worden berekend. Rand-
structuur 2057 is beter geconserveerd en meet 16.50 bij 12.40 m. De middelste randstructuur 2058 is 
ook redelijk goed geconserveerd en meet 15.90 bij 12.60 m. Randstructuur 2026 meet 5.30 bij 5.00 
m. De meeste zuidelijke randstructuur 2025 meet 8.30 bij 8.00 m. De diepte van structuur 2103 is 
onbekend. De maximale diepte van de greppel bedraagt 37 cm voor randstructuur 2057, 28 cm voor 
randstructuur 2058, 14 cm voor randstructuur 2026 en 20 cm voor randstructuur 2025. 
b. Alle randstructuren worden deels verstoord door drainagesleuven en subrecente sloten. 
c. Gezien de fragmentarische conservering van randstructuur 2103 en de verstoringen bij de overige 
randstructuren is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid van ope-
ningen.     
d. De randstructuren hebben een gelijke oriëntatie: globaal nnw-zzo. Als geschakeld geheel is de ori-
entatie ook nnw-zzo.      
e. Er zijn geen vondsten afkomstig uit de vijf randstructuren.  
f. Randstructuren 2103, 2057, 2058 en 2025 worden oversneden door drainagesleuven. Alle vijf de 
randstructuren worden verstoord door subrecente sloten. 
g. De randstructuren kunnen niet worden gedateerd. 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1059 / KRINGGREPPEL 2033 (fig. 20.91, E7) (fig. 20.64)
Algemeen

a. Graf 1059 (S13.43) 
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b. Graftype A
c. Uitsluitend crematierestendepot  
d. Graf 1059 ligt subcentrisch binnen de kringgreppel 2033.  

Grafkuil
a. Ovale kuil van ca. 48 bij 24 cm en een bewaarde diepte van 8 cm. De bovenzijde van de grafkuil 
is waargenomen op 4.33 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. De kuilvulling betreft een crematierestendepot.  
c. Mede gezien de geringe diepte is de gedocumenteerde grafkuil waarschijnlijk slechts een restant 
van het oorspronkelijke graf.   
d. In de kuil is een crematierestendepot aangetroffen. Gewicht crematie: 496 g. Geslacht mogelijk 
vrouw, leeftijd min. 20 jaar, determineerbaar 221 (44.6%), fragmentatie 2-4. Geslachtskenmerken: 
crista supra mastoidea -1. Leeftijdskenmerken: dikte diafyse. 
e. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van brandstapelresten. 
f. De kuil bevat enkele verspreide fragmenten aardewerk die waarschijnlijk als zwerfvuil of opspit 
kunnen worden beschouwd. Voor de ijzeren naald is niet duidelijk of deze tot de bijgiften kan wor-
den gerekend. Mogelijk is deze gebruikt om de lap of doek te sluiten waarin de crematieresten zijn 
bijgezet. 
g. 
1. handgevormd (V1438), 8 wss (18 g), voornamelijk gruis, reducerend, potgruis magering, verweerd 
en verbrand, wellicht zwerfvuil of intrusief.
2. IJzer. Naald van een onbekend type (V13.1438). 2 fragmenten. 
h. Graf 1059 kan niet worden gedateerd op basis van het vondstmateriaal. 

KRINGGREPPEL 2033
a. Kringgreppel met een diameter van 15.30 m en een maximale diepte van 38 cm. 
b. De kringgreppel wordt aan de zuidoostelijke zijde verstoord door een subrecente sloot en aan de 
noordwestelijke zijde door een tweetal drainagesleuven. Het algemene verloop van de kringgreppel 
is echter goed te reconstrueren. 
c. Aan de noordwestelijke zijde van de kringgreppel lijkt een kleine opening aanwezig te zijn, maar 
nabij deze plek verstoort een drainagesleuf de greppel. De aanwezigheid van een opening kan niet 
definitief worden vastgesteld.     
d. Geen oriëntatie.    
e. De aangetroffen aardewerkscherven zijn aangetroffen in het meest noordelijke deel van de kring-
greppel, in werkput 28. 
1. middelgrote standamfoor (V2587/2588), 17 wss, 1 bss, 1 oor (234 g), grijsverbrand, Maaslands bak-
sel, <0.25.
f. Kringgreppel 2033 wordt oversneden door een subrecente sloot en tweetal drainagesleuven. 
g. Op basis van de aardewerkvondsten kan de kringgreppel tussen ca. 175 en 230 na Chr. worden 
gedateerd. 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1060 / RANDSTRUCTUUR 2051 (fig. 20.91, D7d) (fig. 20.65)
Algemeen

a. Graf 1060 (S13.43) 
b. Graftype B
c. Grafkuil met een crematierestendepot en verbrandinsgresten 
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d. Graf 1060 ligt subcentrisch binnen de rechthoekige randstructuur 2051.   
Grafkuil

a. Langovale kuil van ca. 91 bij 40 cm en een bewaarde diepte van 13 cm. De bovenzijde van de grafkuil 
is waargenomen op 4.31 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de kuil zijn twee vullingen gedefinieerd. De eerste vulling betreft een crematierestendepot. In het 
vlak is overigens ook een tweede, kleine concentratie crematieresten waargenomen, in het noordoos-
telijke deel van de kuil. De tweede vulling bevat echter ook enige crematieresten, houtskool en aarde-
werkscherven. 
c. De grafkuil is intact, maar zal oorspronkelijk dieper zijn geweest.    
d. In de kuil is een crematierestendepot aangetroffen. Gewicht crematie: 77 g. Geslacht onbekend, 
leeftijd min. 20 jaar, determineerbaar 37 g (48.1%), fragmentatie 2-3. Leeftijdskenmerken: dikte diafyse. 
e. Het houtskool en de verbrande aardewerkscherven zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
brandstapelresten. 
f. Verschillende stukken aardewerk zijn aangetroffen bij het crematierestendepot, waaronder de geverf-
de beker. Er zijn echter ook aardewerkfragmenten aangetroffen in de tweede vulling.  
g. 
1. geverfde beker (V1442/1445), 2 wss, 2 bss (36 g), diam b. 6 cm, rode deklaag op witbakkend Rijn-
lands baksel (techniek a), arcering, grijsverbrand, <0.25.
2. gladwandige kruik Vanvinckenroye 419-420 met ingesnoerde tuit (V1432/1446), 3 rss, 75 wss, 1 
bss (269 g), 1 MAI, 51 EVE, diam r 7 cm, diam b 6 cm, sporen van verbranding, compact lichtgeel 
baksel, <0.50. 
3. zandsteen (V1432). 1 afgerond fragment (5 g). 
h. Graf 1060 kan op basis van het aardewerk tussen ca. 120 en 160 na Chr. worden gedateerd.  

RANDSTRUCTUUR 2051
a. Rechthoekige randstructuur van minimaal 5.60 bij 4.20 m. Door de fragmentarische conservering 
kan de lengte niet definitief worden gereconstrueerd. Echter veel langer dan 7.40 m zal de structuur 
niet zijn geweest aangezien hij dan tegen de noordwestelijke arm van randstructuur 2052 zou komen 
te liggen. De maximale diepte van de greppel bedraagt 18 cm. 
b. Het westelijke deel van de randstructuur is verstoord door een subrecente sloot. Ook is de rand-
structuur niet waargenomen in de Late-IJzertijdlaag 11018. Hierdoor is het westelijke en zuidweste-
lijke verloop van de randstructuur niet duidelijk, maar verondersteld wordt dat S13.68 de westelijke 
lange zijde van dit grafmonument representeert.   
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om uitspraken 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Zuidoost-noordwest.     
e. Er zijn vondsten aangetroffen in randstructuur 2051.  
f. Randstructuur 2051 wordt oversneden door een subrecente sloot. 
g. Randstructuur 2051 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal. Echter, er is geen 
reden om aan te nemen dat de datering niet overeenkomt met het graf 1060.  
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1061 / RANDSTRUCTUUR 2027 (fig. 20.91, G9a) (fig. 20.63) 
Algemeen

a. Graf 1061 (S14.29) 
b. Graftype B
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c. Grafkuil met een crematierestendepot en verbrandingsresten
d. Graf 1061 ligt excentrisch binnen de rechthoekige randstructuur 2027.   

Grafkuil
a. Onregelmatig ovale kuil van ca. 111 bij 46 cm en een bewaarde diepte van maximaal 13 cm. De 
bovenzijde van de grafkuil is waargenomen op 4.54 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. De eerste vulling betreft een klein crematierestendepot. In de tweede vulling zijn verspreide (deels 
verbrande) aardewerkscherven en wat verbrande leem gevonden.     
c. Mede gezien de geringe diepte is de gedocumenteerde grafkuil waarschijnlijk slechts een restant 
van het oorspronkelijke graf.   
d. In de kuil is een klein crematierestendepot aangetroffen. Gewicht crematie: 16 g. Geslacht onbe-
kend, determineerbaar 12 g (75%).  
e. De (deels) verbrande aardewerkscherven vormen een aanwijzing voor de aanwezigheid van brand-
stapelresten.  
f. Bij het crematierestendepot is een concentratie aardewerk aangetroffen. Een tweede concentratie 
aardewerk bevindt zich in het zuidwestelijke deel van de kuil. Ook elders in de kuil zijn echter aar-
dewerkscherven aangetroffen. 
g. 
1. terra sigillata kom Drag. 18/31 of 31 (V1704/1706), 5 wss (10 g), grijsverbrand,  wellicht Oost-
Gallisch fabricaat, <0.25.
2. geverfde beker Niederbieber 32 (V1705/1706), 2 rss, 21 wss (15 g), 1 MAI, 9 EVE, diam r 8 cm, 
arcering, Rijnlands fabricaat met zwarte deklaag (techniek b), <0.25.
3. gladwandige kruik (V1706), 28 wss (63 g), lichtgeel fabricaat, erg verweerd, <0.25.
4. ruwwandig oxiderend, wellicht pot (V1704/1705/1706), 28 wss, 3 bss (477 g), diam b 8 cm, licht-
geel fabricaat met grove kwartsmagering, <0.50.
5. ruwwandig oxiderend bord Stuart 218 (V1704/1706), 2 rss, 9 wss, 2 bss (82 g), 1 MAI, 2 EVE, diam 
r niet te bepalen, diam b 18 cm, zeer kwartsrijk fabricaat, grijsverbrand, <0.25.
6. ruwwandig oxiderende kan (V1706), 1 oor (16 g), tweeledig oor, lichtgrijzig kwartsrijk baksel, 
<0.25. 
7. ijzer. Indet. (V1706). 8 fragmenten. 
8. verbrande leem. 9 fragmenten (17 g). 
h. Graf 1061 kan op basis van het aardewerk tussen ca. 150 en 300 na Chr. worden gedateerd. 

RANDSTRUCTUUR 2027
a. Rechthoekige randstructuur van 6.25 bij 5.85 m. De maximale diepte van de greppel bedraagt 20 
cm. 
b. Deze randstructuur is niet verstoord. 
c. In de noordelijke hoek van de randstructuur is een opening aanwezig. Deze opening heeft een 
breedte van ca. 78 cm en kon in de coupes worden waargenomen.        
d. Zuidwest-noordoost.      
e. Er zijn vondsten aangetroffen in randstructuur 2027.   
f. Randstructuur 2027 oversnijdt randstructuur 2031. 
g. Randstructuur 2027 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal. Echter, er is geen 
reden om aan te nemen dat de datering niet overeenkomt met het graf 1061.  
h. Geen bijzonderheden.  
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GRAF 1062 (fig. 20.91, F9b) (fig. 20.63)
Algemeen

a. Graf 1062 (S14.30) 
b. Graftype C
c. Grafkuil met verbrand dierlijk bot
d. Graf 1062 is ingegraven in de greppel van randstructuur 2026 (S14.45). 

Grafkuil
a. Rondovale kuil van ca. 36 bij 35 cm en een bewaarde diepte van 10 cm. De bovenzijde van de 
grafkuil is waargenomen op 4.35 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. De eerste vulling betreft een crematierestendepot. De 
tweede kuilvulling is schoon en bevat alleen een onverbrande geverfde beker.    
c. Mede gezien de geringe diepte is de gedocumenteerde grafkuil waarschijnlijk slechts een restant 
van het oorspronkelijke graf.   
d. In de kuil is een klein crematierestendepot aangetroffen. Gewicht crematie: 18 g. 
e. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van brandstapelresten. 
f. Direct naast het crematierestendepot is een onverbrande geverfde beker bijgezet. 
g. 
1. geverfde beker Stuart 1 (V1707), 1 complete beker (152 g), 1 MAI, 100 EVE, diam. r 7,5 cm, diam. 
b 3,5 cm, geen verbrandingssporen, slecht hechtende zwarte deklaag op grijs, kwartsrijk regionaal 
baksel, 1.
2. dierlijk bot. 1 indet. 
h. Graf 1062 kan op basis van het aardewerk tussen ca. 70 en 120 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1063 / RANDSTRUCTUUR 2055 (fig. 20.91, G10c) (fig. 20.66)
Algemeen

a. Graf 1063 (S115.3) 
b. Graftype C1
c. Grafkuil met verspreide crematieresten, verbrand aardewerk en onverbrande bijgiften 
d. Graf 1063 is gelegen net buiten en tegen de noordoostelijke hoek van de rechthoekige randstruc-
tuur 2055. 

Grafkuil
a. Dit graf is op twee vlakken gedocumenteerd, waarbij de waarnemingen enigszins van elkaar afwij-
ken. Op vlak 1 is een ovale kuil van 67 bij 51 cm waargenomen en een bewaarde diepte van 16 
cm. De bovenzijde van de kuil is op vlak 1 waargenomen op 4.38 NAP.  Op vlak 2 is de kuil iets 
groter: 91 bij 76 cm. De diepte is dan nog 11 cm en de hoogte van de bovenzijde is 4.17 NAP. In de 
noordoostelijke hoek van de kuil bevindt zich een deel van een gladwandige kruik (V2355). Delen 
van dezelfde kruik zijn ook verzameld op vlak 1. 
b. In de kuil van vlak 1 zijn twee vullingen gedefinieerd. In de binnenste vulling van de kuil (laag 
1) is een concentratie aardewerk aangetroffen. Deze vulling bevat ook enkele ijzeren spijkers en ver-
spreide crematieresten. De tweede vulling is minder vondstrijk, maar bevat ook enig aardewerk en 
crematieresten. In de vulling van de kuil op vlak 2 zijn ook aardewerk en verspreide crematieresten 
aangetroffen. 
c. Dit graf is licht verstoord en licht verploegd.    
d. In de kuil zijn slechts weinig crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 95 g. Geslacht onbe-
kend, determineerbaar 15 g ( 15.8%).  
e. De (deels) verbrande aardewerkscherven wijzen op de aanwezigheid van brandstapelresten.  
f. De twee gladwandige kruiken zijn nagenoeg compleet en lijken als onverbrande bijgiften in het 
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Fig. 20.66A. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1063 en randstructuur 2055. Aardewerk uit graf 1063. Overzicht schaal 1:100. 

Vlakdetail en coupes 1:20. 
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graf te zijn geplaatst. Zij bevinden zich op enige afstand van elkaar; in de binnenste vulling van de 
grafkuil zoals gedocumenteerd op vlak 1 en in de noordoostelijke hoek van de kuil zoals gedocu-
menteerd op vlak 2. Het overige, meer gefragmenteerde aardewerk bevindt zich meer verspreid over 
de lagen 1 en 2. 
g. 
1. terra sigillata kom Drag. 31 (V1758/1759/1761/1762/1763), 3 rss, 5 wss, 6 bss (189 g), 1 MAI, 22 
EVE, diam r 20 cm, diam b 10 cm, lichte sporen van verbranding, deklaag weggesleten, Oost-Gallisch 
fabricaat, <0.75.
2. geverfde beker Niederbieber 32 (V1759/1761/1762/1763/2356/2454), 7 rss, 208 wss, 1 bss (234 
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5

Fig. 20.66B. Tiel-Medel-Afronding. Aardewerk en bewerkt bot uit graf 1063. Aardewerk schaal 1:3.
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g), 1 MAI, 50 EVE, diam r 9 cm, diam b 6 cm, arcering, 
zwarte deklaag op witbakkend Rijnlands baksel, <1.
3. gladwandige kruik overgangstype Stuart 110B-Stuart 
111 (V1759/1760/1761/1762/1763), 4 rss, 103 wss, 1 
bss, 2 oorfragmenten (820 g), 1 MAI, 100 EVE, diam r 4 
cm, diam b 6 cm, witbakkend Rijnlands baksel, nagenoeg 
compleet.
4. gladwandige kruik (V1761/1762/1763/2355/2453/24
54), 118 wss, 6 bss (207 g), diam b 4 cm, lichte sporen van 
verbranding, witbakkend Rijnlands baksel, <0.50.
5. gladwandige kruik Stuart 111 (V1762/2355/2357), 1 
rss, 68 wss, 3 bss, 2 oorfragmenten (601 g), 1 MAI, 100 
EVE, diam r 4 cm, diam b 6 cm, tweeledig oor, oxiderend 
kwartsrijk baksel, nagenoeg compleet.
6. ruwwandig oxiderend bord (V1762), 4 bss (123 g), 
diam b 14 cm, sporen van verbranding, uitgeslagen 
bodem, NOOR1-baksel, <0.50.
7. ruwwandige pot Willems T2 (V1763), 9 wss, 1 bss (106 g), diam b 10 cm, verbrand, T2-baksel, 
<0.25.
8. handgevormd (V1759/1761/2357), 6 gruisfragmenten (8 g), in hoofdzaak reducerend en met pot-
gruis gemagerd, wellicht zwerfvuil.
9. geglazuurd roodbakkend aardewerk (V1763), 1 rss (1 g), intrusief.
10. ijzer. Spijkers (V1759/1762). 8 fragmenten. 
11. verbrand bewerkt bot: eindknop van ‘spinrokken’ (V1762). 
h. Graf 1063 kan op basis van het aardewerk tussen ca. 175 en 300 na Chr. worden gedateerd. 

RANDSTRUCTUUR 2055
a. Rechthoekige randstructuur van 7.40 bij 5.60 m. De maximale diepte van de greppel bedraagt 4 cm. 
b. Deze randstructuur is verstoord door enkele subrecente sporen, waaronder een drainagesleuf. De 
zuidoostelijke hoek van de randstructuur is niet in het vlak herkend.   
c. In de noordwestelijke hoek van de randstructuur is een grote opening aanwezig met een breedte 
van 2.52 m. Een tweede, klein opening is waargenomen oostelijke korte zijde van de randstructuur 
(ca. 25 cm breed). Gezien de slechte conservering van deze randstructuur kan niet met zekerheid 
worden bepaald of het werkelijk gaat om openingen die oorspronkelijk in deze greppelstructuur 
aanwezig waren. 
d. West-oost      
e. In de randstructuur 2055 is een kuil (S115.33 ) gegraven met daarin een rechtopstaande aardewer-
ken beker. 
1. gladwandige beker Vanvinckenroye 484-487 (V2354), 4 rss, 2 bss, 78 wss (263 g), 1 MAI, 29 EVE, 
diam r 9.5 cm, diam b 6 cm, oranjebruin kwartsrijk baksel, deels beroet (ca. 50%), <0.75.   
f. Randstructuur 2055 wordt oversneden door een drainagesleuf.  
g. Op basis van de beschreven beker kan randstructuur 2055 tussen ca. 175 en 300 worden gedateerd. 
Deze datering overlapt met die van graf 1063. 
h. Geen bijzonderheden.  

1

Fig. 20.66C. Tiel-Medel-Afronding. Aardewerk 

uit randstructuur 2055. Schaal 1:3. 
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GRAF 1065 (fig. 20.91, C6) (fig. 20.67)
Algemeen

a. Graf 1065 (S12.18) 
b. Graftype B
c. Grafkuil met verbrandingsresten
d. Los graf tussen randstructuren 2047 en 2045.

Grafkuil
a. Enigszins onregelmatig langovale kuil van minimaal 122 bij 92 cm en een bewaarde diepte van 13 
cm. Een deel van de kuil ontbreekt doordat deze op de overgang van twee werkputten is gesitueerd. 
De bovenzijde van de grafkuil is waargenomen op 4.49 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. De binnenste vulling bevat een concentratie cre-
matieresten, houtskool en een concentratie verbrand aardewerk. De tweede vulling bevat verspreide 
aardewerkscherven, crematieresten en houtskool. 
c. De grafkuil is zwaar verploegd en ernstig verstoord. Gezien de geringe diepte gaat het om een 
restant van het oorspronkelijke graf.    
d. In de kuil zijn verspreide crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 398 g. Geslacht mogelijk 
vrouw, leeftijd 20-40 jaar, determineerbaar 188 (47.2%), fragmentatie 1-7. Geslachtskenmerken: Reliëf 
planum nuchale. Leeftijdskenmerken: Lambda open. 
e. Het verbrande aardewerk en het houtskool zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van brandsta-
pelresten. 
f. Het verbrande aardewerk bevindt zich verspreid door de kuil. In de binnenste vulling van de kuil 
is wel een concentratie aardewerk gedocumenteerd. 
g. 
1. terra nigra beker Holwerda BW 27/Deru P43-52 (V1803/1805/1807/1810/1811/ 1812/ 1813), 
1 rss, 100 wss, 2 bss (233 g), 1 MAI, 8 EVE, diam. r 10cm, diam. b 8 cm, bijna volledig roodverbrand, 
kwartsrijk wellicht regionaal fabricaat, <0.50.
2. handgevormd (V1813), 1 gruisfragment (1 g), reducerend, organische magering, <0.25.
3. aardewerk indet. (V1812), 1wss (3 g), wellicht intrusief.
h. Graf 1065 kan op basis van het aardewerk tussen ca. 70 en 150 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1066 (fig. 20.91, F9b) (fig. 20.63)
Algemeen

a. Graf 1066 (S14.46) 
b. Graftype C2
c. Verbrand dierlijk bot, bijgezet in een bestaande greppel (randstructuur)
d. Graf ingegraven in de greppel van randstructuur 2026. 

Grafkuil
a. Klein crematierestendepot van 11 bij 8.5 cm en een bewaarde diepte van 8.5 cm. De bovenzijde 
van het depot is waargenomen op 4.46 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. Dit graf bestaat slechts uit een crematierestendepot, ingegraven in een bestaande greppel (van rand-
structuur 2026). 
c. Het crematierestendepot is intact.    
d. Dit graf bestaat uitsluitend uit een klein crematierestendepot van dierlijk bot. Gewicht crematie: 4 g. 
e. Geen brandstapelresten. 
f. Er zijn geen (resten van) bijgiften aangetroffen. 
g. - 
h. Graf 1066 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal. 
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GRAF 1067 (fig. 20.91, G10c) (fig. 20.68)
Algemeen

a. Graf 1067 (S115.11) 
b. Graftype C1
c. Grafkuil met verspreide crematieresten en 
resten van verbrande bijgiften 
d. Los graf, gelegen 4 m ten noorden van de 
rechthoekige randstructuur 2055. 

Grafkuil
a. Langovale kuil van 102 bij 56 cm en een 
bewaarde diepte van 16 cm. De bovenzijde 
van het depot is waargenomen op 4.40 
NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de kuil zijn twee vullingen gedefini-
eerd. De bovenste vulling is wat vuiler en 
bevat meer houtskool. Alle vondstmateriaal 
is verder verspreid over beide vullingen. 
Boven in de kuil waren relatief grote aarde-
werkscherven zichtbaar.  
c. De kuil is zwaar verploegd.     
d. In de grafkuil zijn verspreide crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 110 g. Geslacht onbe-
kend, leeftijd min. 20 jaar, determineerbaar 55 g (50%), fragmentatie 4. Leeftijdskenmerken: dikte 
diafyse. 
e. Het houtskool en de spijkers zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van brandstapelresten. 
f. De verbrande resten van bijgiften zijn verspreid in de kuil aangetroffen  
g. 
1. terra sigillata bakje Drag. 33, met partieel stempel (FIS../FOS../FAS?) (V1508/1512/1521/1523/1524), 
2 rss,7 wss, 1 bss (74 g), diam. r 12cm, diameter b 6 cm, 1 MAI , 12 EVE, grijs tot oranje verbrand, 
Midden/Oost-Gallisch baksel, <0.50.
2. terra sigillata kom Drag. 31 (V1521/1525), 2 rss (13 g), 1 MAI, 11 EVE, diam. r 18cm,  verbrand 
en verweerd, deklaag volledig weggesleten, Oost-Gallisch fabricaat, <0.10.
3. geverfde beker Niederbieber 32 (V1509/1510/1511/1512/1513/1514/1520/ 1522/1523/1524/
1525/1526/1527), 6 rss, 93 wss, 4 bss (80 g), 1 MAI, 24 EVE, diam. r 8cm, diam. b 6cm, roze verbrand 
en verweerd, arcering, zwarte deklaag op witbakkend Rijnlands baksel (techniek b), ca. 0.75.
4. middelgrote standamfoor (V1508/1520), 11 wss, 1 oor (95 g), tweeledig plat oor, Maaslands baksel, 
<0.25.
5. ruwwandig oxiderend bord Stuart 218 (V1508/1509/1514/1520/1521/1523/1524/1525), 5 rss, 
46 wss, 11 bss (116 g), 1 MAI, 13 EVE, diam. r 20cm, diam. b 18cm, sporen van verbranding, kwarts-
rijk wellicht regionaal baksel, <0.50.
6. ruwwandig oxiderende kom Niederbieber104/Stuart 211 (V1512/1513/1514/1524/1525/1526/1
527),  2rss, 35 wss,3 bss (106 g), 1 MAI, 22 EVE, diam. r 14cm, diam. b 6cm, verbrand en sporen van 
roet, kwartsrijk wellicht regionaal baksel, <0.50.
7. ruwwandig reducerende pot Hiddink L (V1512/1513/1515/1520/1523/ 1524/1525/1526/1527), 
10 rss, 42 wss (672 g), 1 MAI, diameter r 28cm, 38 EVE, Sporen van verbranding (roze), Willems T2 
baksel, ca. 0.50.
8. handgevormd aardewerk (V1514/1524), 6 rss (7 g), overwegend reducerend, potgruismagering, 
intrusief.
9. ijzer. Spijkers. 41 fragmenten. 
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Fig. 20.68. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1067. Vlakdetail en 

coupe schaal 1:20.
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10. zandsteen. 5 fragmenten (70 g). Afgeronde vorm. 
11. kwarts. 3 fragmenten (123 g). Afgeronde vorm.
12. verbrande leem. 1 fragment (1 g). 
h. Graf 1067 kan op basis van het aardewerk tussen ca. 150  en 300 na Chr. worden gedateerd.  

GRAF 1068 (fig. 20.91, G9b) (fig. 20.69)
Algemeen

a. Graf 1068 (S14.57) 
b. Graftype C1
c. Grafkuil met verspreide crematieresten en (deels) verbrande bijgiften  
d. Los graf, gelegen tussen de kringgreppel 2030 en de rechthoekige randstructuur 2097.  

Grafkuil
a. Grafkuil van 107 bij 67 cm en een bewaarde diepte van 16 cm. De bovenzijde van de kuil is waar-
genomen op 4.53 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. Op het vlak zijn twee kuilvullingen waargenomen. Bij het couperen bleek alleen de binnenste 
vulling zichtbaar. Deze vulling is rijk aan houtskool, (deels) verbrande aardewerkscherven, verspreide 
crematieresten en spijkers. 
c. De grafkuil is licht verploegd. 
d. In dit graf zijn verspreide crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 277 g. Geslacht onbekend, 
leeftijd 20-40 jaar, determineerbaar 62 g (22.4%), fragmentatie 1-3. Leeftijdskenmerken: lambda open. 
e. Houtskool, (schoen)spijkers en de verbrande aardewerkscherven wijzen op de aanwezigheid van 
brandstapelresten.  
f. De (deels) verbrande resten van bijgiften zijn verspreid in de kuil aangetroffen.  
g. 
1. terra sigillata bord Drag. 32 (V1531/1533/1538/1539), 13 rss, 13 wss, 6 bss (271 g), 1 MAI, 68 EVE, 
diam r 19 cm, diam b 9 cm, deklaag verdwenen, Oost-Gallisch fabricaat, <0.5.
2. geverfde beker Niederbieber 32 (V1531/1537/1538), 10 rss, 39 wss, 2 bss (341 g), 1 MAI, 86 EVE, 
diam r 9 cm, diam b 5.5 cm, onverbrand, witbakkend Rijnlands baksel met zwarte deklaag, arcering, 
ca. 0.75.
3. Pompejaans rood bord Niederbieber 53a (V1531/1533/1538), 6 rss, 20 wss, 11 bss (291 g), 1 MAI, 
39 EVE, diam r 22 cm, diam b 17 cm, sporen van verbranding, slecht bewaarde deklaag, mogelijk 
‘Beneden-Moezel’-baksel, <0.5.
4. Pompejaans rood bord Niederbieber 53a (V1538), 7 rss, 1 wss (33 g), 1 MAI, 20 EVE, diam r 22 
cm, sterk verbrand, deklaag nagenoeg verdwenen, <0.25.
5. gladwandige kruik Stuart 111/Niederbieber 62 (V1531/1532/1533/1537/1538), 1 rss, 58 wss, 1 
bss (408 g), 1 MAI, 53 EVE, diam r 4 cm, diam b 4 cm, grotendeels verbrand, dunne harslaag aan bin-
nenzijde, sporen van residu op bodem, wit – wellicht Rijnlands – fabricaat, <0.75.
6. gladwandige kruik met trapvormige, ingesnoerde rand van onbekend type (V1531/1533/1538/1539), 
4 rss, 296 wss, 4 bss, 1 oor (424 g), 1 MAI, 56 EVE, diam r 7.5, diam b 9 cm, volledig oranje verbrand, 
fijn baksel, <0.75.
7. ruwwandige pot Hiddink type L (V1531/1538), 1 rss, 9 wss (28 g), 1 MAI, 4.5 EVE, diam r 17 cm, 
volledig oranje-donkergrijs verbrand, wellicht reducerend, <0.25.
8. ruwwandige waar (V1531/1538), 2 wss (31 g), verbrand, Low Lands Ware 1, <0.25.
9. ijzer. Schoenspijkers. 72 fragmenten met conische kop. 
10. ijzer. Spijkers. 7 fragmenten. 
11. verbrande leem. 9 fragmenten (12 g). 
h. Graf 1068 kan op basis van het aardewerk tussen ca. 200 en 300 na Chr. worden gedateerd. 
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GESCHAKELDE RANDSTRUCTUREN 2079 / 2081 / 2097 / 2067 / 2066 (fig. 20.91, H8-G10) 
(fig. 20.69)

a. Vijf aaneengeschakelde rechthoekige randstructuren. De zuidoostelijke greppels van al deze struc-
turen liggen in elkaars verlengde (oriëntatie zuidwest-noordoost) en vormen zo een aaneengesloten, 
recht ‘front’. 
Randstructuur 2079 is rechthoekig en meet 14.90 bij 6.70. De rechthoekige randstructuur 2081 is 
iets breder en meet 13.50 bij 10.50. De randstructuur 2097 meet 7.10 bij 6.60 m en is verbonden met 
de rechthoekige randstructuur 2067. Deze laatstgenoemde randstructuur heeft een lengte van 12.30 
bij minimaal 7.30 m. Het noordwestelijke deel van deze randstructuur is echter niet bewaard geble-
ven. Van de aansluitende randstructuur 2066 is nog minder geconserveerd. De breedte is minimaal 
11.40 m en de lengte kan niet worden vastgesteld, aangezien slechts 2.20 van deze greppel bewaard is. 
De maximale diepte van de greppel bedraagt 18 cm voor randstructuur 2079, 20 cm voor randstruc-
tuur 2081, 20cm voor randstructuur 2097, 20 cm voor randstructuur 2067 en 20 cm voor de rand-
structuur 2066. 
b. Alle randstructuren worden deels verstoord door drainagesleuven. 
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Fig. 20.69B. Tiel-Medel-Afronding. Aardewerk uit graf 1068. Schaal 1:3. 
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c. In de noordwestelijke lange zijde van de rand-
structuur 2079 is een opening aanwezig van ca. 
1.20 breed. Opvallend is dat op deze plek de grep-
pel 1.75 m naar binnen afbuigt. Ook in de noord-
westelijke lange zijde van randstructuur 2081 is 
een opening zichtbaar, maar het is niet met zeker-
heid te bepalen of het hier werkelijk gaat om een 
opening in de oorspronkelijke greppelstructuur. 
Voor de overige randstructuren geldt dat zij niet 
goed genoeg zijn geconserveerd om uitspraken 
te kunnen doen over de aan- of afwezigheid van 
openingen.  
d. De randstructuren hebben een gelijke oriënta-
tie: zuidwest-noordoost. Het geschakelde geheel 
heeft ook deze oriëntatie.      
e. Uit de randstructuren 2079 en 2081 zijn enkele 
vondsten afkomstig. 
1. handgevormd aardewerk (V1680/3365/3352/
3774), 26 rss (216 g), potgruis-, zand- en organi-
sche magering, intrusief. 
2. dierlijk bot, 35 stuks. 1 fragment rund, 2 frag-
menten medium mammal, 32 stuks indet, intrusief.
f. Alle randstructuren worden deels verstoord door 
drainagesleuven.
g. Het handgevormde aardewerk uit de greppels is 
intrusief en heeft daarmee geen daterende waarde 
voor de betreffende randstructuren. 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1069 (fig. 20.91, G9b) (fig. 20.69)
Algemeen

a. Graf 1069 (S14.60)  
b. Graftype C1 
c. Ondiepe grafkuil met een geringe hoeveelheid 
verspreide crematieresten en fragmenten (deels) 
verbrand aardewerk  
d. Graf 1069 ligt perifeer binnen de randstructuur 2097 of 2067. Door de fragmentarische conserve-
ring van de sporen is de toewijzing niet definitief te bepalen. 

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van 81 bij 59 cm en een bewaarde diepte van slechts 5.5 cm. De kuil is zuidwest-
noordoost georiënteerd en bevindt zich tussen de vierkante randstructuur 2097 en de slechts deels 
bewaarde randstructuur 2067. Mogelijk sloot de laatstgenoemde randstructuur echter aan op rand-
structuur 2097 en was deze onderdeel van een reeks aaneengeschakelde randstructuren. In dat geval 
bevindt graf 1069 zich binnen randstructuur 2067. De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een 
hoogte van 4.62 NAP. De kuil was goed leesbaar in het vlak, hoewel licht verploegd. 
b. In de kuil is één vulling onderscheiden. De crematieresten liggen verspreid door de kuil, met een 
kleine concentratie in het noordelijke deel. Ook het aardewerk ligt verspreid in de kuil. 
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Fig. 20.69C. Tiel-Medel-Afronding. Aardewerk uit graf 

1097. Schaal 1:3.

Fig. 20.69D. Tiel-Medel-Afronding. Aardewerk uit graf 

1098. Schaal 1:3.
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c. De grafkuil is licht aangeploegd. 
d. In het noordelijke deel van de kuil is een geringe concentratie crematieresten waargenomen. 
Gewicht crematie 16 g. Geslacht onbekend, leeftijd min. 20 jaar, determineerbaar 12 g (75%), frag-
mentatie 4. Leeftijdskenmerken: dikte diafyse.
e. De aardewerkfragmenten, het houtskool en de verspreide crematieresten kunnen waarschijnlijk als 
brandstapelresten worden beschouwd. 
f. Het vondstmateriaal is gefragmenteerd en bevindt zich verspreid door de kuil.   
g. 
1. gladwandig witbakkende kruik (V1535/1536), 4 wss, 2 bss (90 g), slechts bodem en deel van de 
bolle buik bewaard, diameter b 6cm, fijn oxiderend baksel, < 0.25.
2. gladwandig oxiderende kruik (wellicht Niederbieber 62) (V1536), 1 rss (5 g), 1 MAI, 27 EVE, diam. 
r 4cm, ondersneden schuine rand, roze verbrand, baksel met fijne kwarts, <0.10.
3. handgevormd (V1536), 8 wss (37 g), reducerend, ruw gelaten oppervlak, potgruis magering, van 1 
individu, <0.10.
4. natuursteen. Twee fragmenten kwarts en twee fragmenten zandsteen (V1536). Deze stukken zijn 
waarschijnlijk als grind in de grafvullingen terecht zijn gekomen.
h. Op basis van het aardewerk kan graf 1069 wellicht tussen ca. 150 en 300 worden gedateerd. 

GRAF 1074 / KRINGGREPPEL 2023 (fig. 20.91, E5c) (fig. 20.70)
Algemeen

a. Graf 1074 (S12.29) 
b. Graftype B

3

1

2

Fig. 20.69E. Tiel-Medel-Afronding. Aardewerk uit graf 1102. Schaal 1:3.
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c. Grafkuil met crematierestendepot en verbrandingsresten     
d. Deze grafkuil bevindt zich subcentrisch binnen de kringgreppel 2023.     

Grafkuil
a. Onregelmatig ovale kuil van 51 bij 35 cm en een bewaarde diepte van maximaal 15 cm. De boven-
zijde van de kuil is waargenomen op 4.61 NAP; een niveau dat zich nog in de bouwvoor bevond. 
Naar het oosten toe loopt het vlak eerst iets omhoog, om vervolgens naar beneden te lopen. Het graf 
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Fig. 20.70. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1074 en randstructuur 2023. Overzicht schaal 1:200. Vlakdetail en coupe schaal 1:20.
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is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de coupe zijn een verploegd crematierestendepot en verschillende losse vondsten gedocumen-
teerd. Er is verder geen sprake van duidelijk te definiëren kuilvullingen. 
c. Deze kuil is verploegd en (deels) in de bouwvoor opgenomen. 
d. In de kuil is een (verploegd) crematierestendepot aangetroffen. Gewicht crematie: 461 g. Geslacht 
mogelijk vrouw, leeftijd min. 20 jaar, determineerbaar 301 g (65.3%), fragmentatie 4-6. Geslachtsken-
merken: reliëf planu nuchale -1, crista supra mastoidea -1. Leeftijdskenmerken: epifysen dicht.
e. De verspreide aardewerkscherven en spijkers zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van brand-
stapelresten. 
f. De aardewerkscherven zijn verspreid in de kuil aangetroffen. Echter, de hoge mate van verploeging 
zal hierbij ook een rol hebben gespeeld. 
g. 
1. gladwandige witbakkende kruik (V1929/1930/1963), 60 wss, 3 bss (418 g), diam. b 12 cm, <0.50.
2. ruwwandig reducerende pot (V1929/1963), 2 rss, 61 wss, 9 bss (148 g), 1 MAI, 17 EVE, diam. r 10 
cm, diam. b 4 cm, sporen van verbranding, Low Lands Ware 1, <0.50.
3. brons, indet., 1 fragment. 
4. ijzer, spijker, 8 fragmenten. 
5. bot. 3 fragmenten (V1930). 3 fragmenten (19 g). verbrand bot: 1 x medium mammal, 1 x vogel 
indet.
6. glas (V1929/1930).16 fragmenten (35 g), 15 wss, 1 handvatfragment, onverbrand, Isings 55. Door 
gebrek aan bodem niet duidelijk of het type a of b is. 
7. glas (V1948) Meloenkraal, faience, turquoise, mogelijk tweede kleur blauw, verbrand.
8. verbrande leem. 1 fragment (1 g). 
h. Graf 1074 kan op basis van het aardewerk tussen ca. 70 en 300 na Chr. worden gedateerd. Eenzelfde 
datering blijkt uit de datering van het glas.

KRINGGREPPEL 2023 
a. Kringgreppel 2023 heeft een diameter van 11.8 m. De diepte van de greppel bedraagt maximaal 
10 cm. 
b. Aan de oostelijke en de noordwestelijke zijde wordt de kringgreppel verstoord door subrecente 
sloten. Ook wordt de kringgreppel oversneden door een drainagesleuf. 
c. Aan de noordoostelijke zijde van de kringgreppel is en opening aanwezig met een breedte van 1.35 
m. Gezien de fragmentarische conservering van de kringgreppel kan echter niet definitief worden 
vastgesteld of het werkelijk gaat om een opening in de oorspronkelijke greppelstructuur.  
d. Geen oriëntatie.  
e. In de kringgreppel is slechts één scherfje aardewerk aangetroffen. 
f. De kringgreppel wordt oversneden door twee subrecente sloten en een drainagesleuf. 
g. De aardewerkscherf kan slechts algemeen in de Romeinse tijd worden gedateerd. 
1. geverfde beker (V3762), 1 wss (1 g), Rijnlands baksel, arcering, <0.25.
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1075 (fig. 20.91, G8c) (fig. 20.71)
Algemeen

a. Graf 1075 (S14.28) 
b. Inhumatiegraf
c. Grafkuil met onverbrand menselijk bot van een baby 
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d. Deze grafkuil bevindt zich slechts 45 cm buiten de kringgreppel 2030 en op ongeveer 1.10 m van 
het babygraf 1076. 

Grafkuil
a. Onregelmatig ovale kuil van 48 bij maximaal 22 cm. Dit graf is en bloc gelicht, waardoor de diepte 
van de grafkuil niet bekend is. De bovenzijde van het graf bevindt zich op een niveau van 4.40 NAP. 
Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In het vlak is één schone vulling gedefinieerd, waarin de botfragmenten van de baby zijn aange-
troffen.  
c. De kuil is licht verstoord. 
d. In de kuil zijn geen crematieresten aangetroffen. Het graf bevat een compleet skelet van een baby. 
Geslacht vrouw, leeftijd 0-2 maanden. Leeftijdskenmerken: afmeting pars petrosa.
e. Er zijn geen brandstapelresten aangetroffen.  
f. Er zijn naast de menselijke botten geen vondsten aangetroffen in graf 1075.  
g. -
h. Graf 1075 kan niet worden gedateerd. Echter, de ruimtelijk associatie met graf 1076 maakt een 
datering tussen 125 en 175 na Chr. waarschijnlijk. 

GRAF 1076 (fig. 20.91, G8c) (fig. 20.71)
Algemeen

a. Graf 1076 (S14.27) 
b. Inhumatiegraf
c. Grafkuil met onverbrand menselijk bot van een baby 
d. Deze grafkuil bevindt zich slechts 70 cm buiten de kringgreppel 2030 en op ongeveer 1.10 m van 
het babygraf 1075. 

Grafkuil
a. Onregelmatig ovale kuil van 50 bij maximaal 24 cm. Dit graf is en bloc gelicht, waardoor de diepte 
van de grafkuil niet bekend is. De bovenzijde van het graf bevindt zich op een niveau van 4.39 NAP. 
Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In het vlak is één schone vulling gedefinieerd, waarin de botfragmenten van de baby zijn aange-
troffen.  
c. De kuil is licht verstoord. 
d. In de kuil zijn geen crematieresten aangetroffen. Het graf bevat een compleet skelet van een baby. 
Geslacht man. Leeftijd 0-2 maanden. Leeftijdskenmerken: pars petrosa. 
e. Er zijn geen brandstapelresten aangetroffen.  
f. Direct naast de schedel van de baby ligt een onverbrande geverfde beker.   
g. 
1. geverfde beker Stuart 4 (V1838), 7 rss, 4 bss, 29 wss (90 g), 1 MAI, 100 EVE, diam. r 7 cm, diam. 
b 3 cm, techniek b, zandbestrooid, 1. 
h. Graf 1076 kan op basis van de geverfde beker tussen ca. 125 en 175 na Chr. worden gedateerd.  

GRAF 1077 / RANDSTRUCTUUR 2036 (fig. 20.91, B5) (fig. 20.72)
Algemeen

a. Graf 1077 (S11.30) 
b. Graftype C1
c. Grafkuil met crematierestendepot en brandstapelresten.    
d. Deze grafkuil bevindt zich binnen de rechthoekige randstructuur 2036.      
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Grafkuil
a. Langovale en onregelmatige kuil van 133 bij maximaal 50cm en een bewaarde diepte van maxi-
maal 16 cm. De bovenzijde van de kuil is waargenomen op 4.42 NAP. Het graf is gedocumenteerd 
op vlak 1. 
b. In de grafkuil zijn twee vullingen gedefinieerd. De bovenste vulling bevat verspreide crematieresten, 
vermengd met houtskool en enkele gruisfragmenten aardewerk. De onderste vulling is schoon. 
c. De grafkuil is zwaar verploegd. 
d. In de kuil zijn verspreide crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 210 g. Geslacht onbekend, 
leeftijd min. 20 jaar, determineerbaar 175 (83.3%), fragmentatie 5. Leeftijdskenmerken: dikte diafyse. 
e. Het houtskool in de bovenste vulling wijst op de aanwezigheid van brandstapelresten.   
f. De minieme fragmentjes aardewerk zijn aangetroffen in laag 1. Het is niet zeker of ze met de begra-
ving kunnen worden geassocieerd. 
g. 
1. gladwandig oxiderend, indet. (V1949), 2 wss, gruis (1g), <0.01.
h. Graf 1077 kan op basis van het vondstmateriaal niet worden gedateerd. Een 14C-datering van het 
botmateriaal kwam bij een standaarddeviatie van 2σ uit tussen 47 voor en 74 na Chr. (Poz-103971, 
1985 ± 30 BP).

RANDSTRUCTUUR 2036
a. Randstructuur 2036 meet 8.90 bij minimaal 3.20 m. De randstructuur kon ongeveer voor de helft 
worden gedocumenteerd. De diepte van de greppel bedraagt maximaal 32 cm.
b. De gehele noordwestelijke zijde van de randstructuur kon niet worden gedocumenteerd door de 
verstorende werking van een subrecente sloot, een natuurlijke laag en een greppel. 
c. In het bewaarde deel van de randstructuur zijn geen openingen waargenomen. .
d. Zuidwest-noordoost.   
e. In de randstructuur zijn geen vondsten gedaan. 
f. De randstructuur wordt oversneden een subrecente sloot, 
een natuurlijke laag en een greppel. 
g. De randstructuur kan niet worden gedateerd. 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1078 (fig. 20.91, G10d) (fig. 20.73
Algemeen

a. Graf 1078 (S115.48) 
b. Graftype C1
c. Grafkuil met vebrandingsresten 
d. Los graf ongeveer 7.5 m ten oosten van de rechthoekige 
randstructuur 2055.       

Grafkuil
a. Deels bewaarde kuil van minimaal 26 bij 26 cm en een 
bewaarde diepte van 9 cm. Deze kuil bevindt zich juist 
naast een recente drainage en onder een subrecente sloot, 
geheel aan de oostelijke begrenzing van de werkput 115. De 
bovenzijde van de kuil is waargenomen op 4.17 NAP. Het 
graf is gedocumenteerd op vlak 1.
b. In de grafkuil is één vulling gedefinieerd. 
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Fig. 20.73. Tiel-Medel-Afronding. Graf 

1078. Vlakdetail en coupe schaal 1:20.
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c. De grafkuil is verstoord door de recente drainage en een subrecente sloot. 
d. In de kuil zijn verspreide crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 60 g. Geslacht onbekend, 
leeftijd 6-12 jaar, determineerbaar 0 g (0%), fragmentatie 1. Leeftijdskenmerken: wortel gebit en dikte 
diafyse. 
e. Het houtskool en de (schoen)spijkers wijzen op de aanwezigheid van brandstapelresten.   
f. De aangetroffen aardewerkscherven en spijkers liggen verspreid in d kuil. 
g. 
1. geverfde beker Niederbieber 32 (V2447/2449/2559), 3rss, 25 wss ( 41 g), 1 MAI,  18 EVE, diam. 
r 8cm, wit Rijnlands fabricaat met zwarte deklaag (techniek b), arcering, binnenzijde beroet, <0.50.
2. gladwandig oxiderende kruik Vanvinckenroye 419-423 (V2447/2449), 1 rss, 4 wss, 1 oor (12 g), 
1 MAI, diam. rand vanwege lange breuk niet te meten, Maasland, sporen van verbranding en roet,  
<0.10.
3. handgevormd (V2449), 1 wss (gruis) (1 g), reducerend, potgruis, ruw oppervlak, wellicht intrusief. 
4. ijzer. Schoenspijker (V2447/2449). 205 fragmenten. 
5. ijzer. Spijker. (V2447/2449). 9 fragmenten.
6. siltsteen (V2449). 1 fragment (3 g). Afgerond. 
7. verbrande leem. 15 fragmenten (5 g). 
8. verbrand bot: 1x indet.
h. Graf 1078 kan op basis van het aardewerk tussen 
ca. 150 en 300 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1079 (fig. 20.91, H10b) (fig. 20.74
Algemeen

a. Graf 1079 (S15.14) 
b. Inhumatiegraf
c. Grafkuil met fragmentjes van een onverbrand 
babyskelet en een geverfde beker. 
d. Los inhumatiegraf, gelegen 5.5 m ten oosten van 
greppel 6008.        

Grafkuil
a. Grafkuil van 79 bij 32 cm met een bewaarde 
diepte van 13 cm. De bovenzijde van de kuil is 
waargenomen op 4.33 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 2. Dit graf is iets groter dan de 
babygraven 1075 en 1076.
b. In de grafkuil is één vulling gedefinieerd. In deze vulling bevonden zich enkele onverbrande bot-
fragmenten en een onverbrande geverfde beker. 
c. De grafkuil is sterk verstoord. Van het skeletje waren in het veld nauwelijks nog resten bewaard 
gebleven.
d. In de kuil zijn geen crematieresten aangetroffen. De kwetsbare fragmentjes onverbrand bot die in 
het veld zijn aangetroffen, zijn bij de vondstverwerking helaas verloren gegaan. (V2361 en V2363 zijn 
beide als NIETS ingevoerd; zij zijn verzameld als bot). Wel kon in het veld worden vastgesteld dat het 
kindje niet groter zal zijn geweest dan 50 cm, waardoor geconcludeerd moet worden dat het hier een 
neonaat betreft.
e. Er zijn in dit graf geen brandstapelresten aangetroffen.    
f. Aan de zuidwestelijke zijde van de grafkuil is een onverbrande geverfde beker in de kuil geplaatst. 
Aan de noordoostelijke zijde is een bronzen munt aangetroffen. 
g. 
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Fig. 20.74. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1079. Vlakdetail 

en coupe schaal 1:20.
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1. geverfde beker (V2362/2364/2365), 1 bss, 88 wss (208 g), wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag 
(techniek b), versierd met arcering, <0.5. 
2. handgevormd aardewerk (V2365), 2 wss (11 g), verweerd, intrusief. 
3. brons. Munt. As (V2490). Geslagen onder Trajanus (98-117 na Chr. ) in Rome. Muntdatering 104-
115, na Chr., (cf. RIC II 486). 
4. baksteen/dakpan (V2364). 2 fragmenten (2 g). 
h. Graf 1079 kan op basis van het aardewerk gedateerd 
worden tussen ca. 70 en 230 a Chr. en de munt tussen ca. 
104 en 115 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1080 (fig. 20.91, H10c) (fig. 20.75
Algemeen

a. Graf 1080 (S15.17) 
b. Graftype C1
c. Grafkuil met verspreide crematieresten en verbran-
dingsresten 
d. Los graf ongeveer 2.5 m ten westen van de greppel 
6008        

Grafkuil
a. Hoekig ronde grafkuil van ca. 49 bij 48 cm en een 
bewaarde diepte van 15 cm. De bovenzijde van de kuil is 
waargenomen op 4.39 NAP. Het graf is gedocumenteerd 
op zowel vlak 1 als vlak 2.
b. In de grafkuil zijn twee vullingen onderscheiden. De 
binnenste vulling bevat wat houtskool, aardewerk en 
crematieresten. De buitenste vulling bevat veel crematie-
resten, houtskool en (deels) verbrande aardewerkscherven 
en spijkers.  
c. De grafkuil is verstoord door de recente drainage 
(S15.18). Daardoor is een deel van de grafkuil enigszins 
verplaatst, maar kan deze nog wel goed worden gereconstrueerd. 
d. In de kuil zijn verspreide crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 440 g. Geslacht vrouw, 
leeftijd min. 20 jaar, determineerbaar 140 g (31.8%), fragmentatie 2-4. Geslachtskenmerken: processus 
zygomaticus -1, os zygomaticum -1. Leeftijdskenmerken: epifysen dicht. 
e. Het houtskool en de spijkers wijzen op de aanwezigheid van brandstapelresten.   
f. De aangetroffen aardewerkscherven en spijkers liggen verspreid in de kuil. 
g. 
1. terra sigillata bakje Drag. 33 (V2488/2494), 2 rss, 2 wss, 3 bss (49 g), 1 MAI, 20 EVE, diam r 10 cm, 
diam b 6 cm, verbrand, deklaag verdwenen, Midden- of Oost-Gallisch fabricaat, <0.25.  
2. geverfde beker (V2488/2494), 6 wss (3 g), deels verbrand, wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag 
(techniek b), decoratie met arcering, <0.25. 
3. gladwandig oxiderend (V2488/2493/2494), 19 wss (10 g), verbrand, <0.25.
4. handgevormd aardewerk (V2488/2493/2494), 15 wss (29 g), sterk verweerd, ouder zwerfvuil of 
opspit. 
5. ijzer. Spijkers. 30 fragmenten. 
6. zandsteen. 1 afgerond fragment (1 g)
7. kwarts. 1 afgerond fragment (6 g)
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Fig. 20.75. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1080 

en aardewerk uit graf 1080. Vlakdetail en coupe 
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8. verbrande leem, 15 fragmenten (11 g). 
9. verbrand bot: 1x medium mammal, 1 x vogel indet. 
h. Graf 1080 kan op basis van de aardewerkassemblage slechts globaal tussen ca. 100 en 300 na Chr. 
worden gedateerd. Uit de 14C-analyse blijkt een datering van 85-235 na Chr. bij een standaarddeviatie 
van 2 sigma.

GRAF 1081 (fig. 20.91, E8d) (fig. 20.76
Algemeen

a. Graf 1081 (S21.30) 
b. Graftype A
c. Grafkuil met crematierestendepot en ver-
brande aardewerkscherven 
d. Los graf ten, even ten noorden van graf 1103 
en randstructuur 2095.        

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van ca. 87 bij 60 cm en een 
bewaarde diepte van 15 cm. De bovenzijde van 
de kuil is waargenomen op 4.47 NAP.
b. In de grafkuil is één schone vulling onder-
scheiden, met daarbinnen een crematieresten-
depot. 
c. De grafkuil is verstoord door een recente 
drainagesleuf. 
d. In de kuil zijn verspreide crematieresten 
aangetroffen. Gewicht crematie: 286 g. Geslacht onbekend, leeftijd 20-40 jaar, determineerbaar 101 g 
(35.3%), fragmentatie 1-4. Leeftijdskenmerken: lambda open. 
e. De verbrande aardewerkscherven zijn waarschijnlijk uit de brandstapel verzameld. 
f. De aangetroffen aardewerkscherven liggen verspreid in de kuil. 
g. 
1. gladwandig oxiderend (V3004), 1 wss (1 g), splintertje, fijn baksel, <0.01.
2. ruwwandig oxiderende pot Niederbieber 87 (V3004/3007/3008), 1 rss, 16 wss, 1 MAI, 19 EVE, 
diam r 12 cm, Maasland, omgeslagen vlakke rand, verweerd en verbrand, rand en delen wand beroet, 
<0.25.
3. ruwwandig oxiderend indet (V3008), 1 wss (5 g), binnenzijde roze verbrand, zandig geel baksel, 
<0.10.
4. handgevormd (V3004), 6 wss gruis (6 g), voornamelijk reducerend, potgruis en gemengde  mage-
ring (potgruis, organisch en zand), verweerd. 
5. Bot onverbrand: 1x kies rund, 1x femur muis. 1 x verbrand indet.
h. Op basis van het geassocieerde aardewerk kan graf 1081 tussen ca. 70 en 150 na Chr. worden 
gedateerd. 

GRAF 1082 (fig. 20.91, G8a) (fig. 20.63)
Algemeen

a. Graf 1082 (21.43)  
b. Graftype C1
c. Grafkuil met verspreide crematieresten en verbrandingsresten
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coupe schaal 1:20.
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d. Los graf ongeveer 4 m ten oosten van de rechthoekige en aaneengeschakelde randstructuren 2057 
en 2058. Grafkuil 1082 oversnijdt het inhumatiegraf 1083.    

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van ca. 90 bij 53 cm en een bewaarde diepte van 20 cm. De bovenzijde van de kuil 
is waargenomen op 4.52 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1.
b. In de grafkuil zijn drie vullingen onderscheiden. In alle vullingen zijn crematieresten, houtskool 
en ijzeren spijkers aanwezig. Vooral laag 3 is rijk wat dat betreft. Deze laatstgenoemde laag bevat ook 
relatief veel aardewerkscherven.   
c. De grafkuil wordt oversneden door een recente verstoring. 
d. In de kuil zijn verspreide crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 65 g. Geslacht onbekend, 
determineerbaar 0 g (0%).
e. Het houtskool en de spijkers wijzen op de aanwezigheid van brandstapelresten.   
f. De aangetroffen aardewerkscherven en spijkers liggen verspreid in de kuil. 
g. 
1. terra sigillata (V2807/2809), 3 wss (3 g), sterk verbrand en gefragmenteerd, <0.25. 
2. geverfde beker Stuart 2 (V2807/2809), 2 rss, 13 wss (7 g), 1 MAI, verbrand, wit Rijnlands baksel 
met zwarte deklaag (techniek b), <0.25. 
3. gladwandige kruik (V2807/2809), 12 wss, 2 oor (14 g), verbrand, tweeledig oor, oxiderend baksel, 
<0.25. 
4. indet. gedraaid (V2807/2809), 25 wss (5 g), verbrand. 
5. ijzer. Scheermes (V3018). 1 fragment 
6. ijzer. Spijker. 60 fragmenten. 
h. Graf 1082 kan op basis van het aardewerk tussen ca. 90 en 180 na Chr. worden gedateerd.  

GRAF 1083 (fig. 20.91, G8a) (fig. 20.63
Algemeen

a. Graf 1083 (21.45) 
b. Inhumatiegraf
c. Grafkuil met een onverbrand menselijk skelet
d. Los graf, ongeveer 4 m ten oosten van de rechthoekige en aaneengeschakelde randstructuren 2057 
en 2058. Inhumatiegraf 1083 wordt oversneden door graf 1082.    

Grafkuil
a. Langovale grafkuil van ca. 168 bij 72 cm en een diepte is niet waargenomen. De bovenzijde van de 
kuil is waargenomen op 4.36 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1.
b. In de grafkuil is één vulling onderscheiden. In deze vulling ligt het onverbrande menselijke skelet. 
c. De grafkuil wordt oversneden door graf 1082. Verder heeft het spoor, voor zover dat zichtbaar was, 
een min of meer ovale vorm. Het graf zal in het verleden zijn aangetast bij postdepositionele proces-
sen. Dit blijkt vooral uit het ontbreken van een schedel. Het is uiteraard mogelijk dat het lichaam 
zonder hoofd is begraven, maar omdat een schedel doorgaans hoger in een graf ligt dan de overige 
lichaamsdelen, wordt aangenomen dat het graf verstoord is in een later periode, waarbij de schedel 
is verdwenen. 
Naast de schedel ontbreekt ook een deel van het linker been. Dit is, als gevolg van een ongelukkige 
positie van het graf ten opzichte van de aanlegrichting van de werkput, tijdens het aanleggen van het 
vlak ongezien verwijderd.
d. In de kuil zijn geen crematieresten aangetroffen. Alle botten behoren tot een onverbrand menselijk 
skelet. Geslacht man, leeftijd min. 20 jaar. Geslachtskenmerken: sulcus preauricularis +2, os ischii +2. 
Leeftijdskenmerken: gesloten epifysen.
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e. In de grafkuil zijn geen brandstapelresten aangetroffen.   
f. Naast de menselijke botten zijn er geen anderen vondsten afkomstig uit graf 1083.  
g. Naast de menselijke botten zijn er geen anderen vondsten afkomstig uit graf 1083.  
h. Voor graf 1083 kan een terminus ante quem worden bepaald. De grafkuil wordt immers oversneden 
door graf 1082, dat tussen 90 en 180 na Chr. is gedateerd. Daarmee moet graf 1083 in ieder geval 
vóór 180 na Chr. zijn gegraven. Een 14C-datering van het bot uit dit graf is mislukt daar er niet genoeg  
collageen in het bot bewaard was gebleven.

GRAF 1084 (fig. 20.91, G10b) (fig. 20.69)
Algemeen

a. Graf 1084 (22.8) 
b. Inhumatiegraf
c. Grafkuil met onverbrande menselijke skeletresten
d. Inhumatiegraf, gelegen in het noordoostelijke deel van de rechthoekige randstructuur 2079. Deze 
randstructuur maakt deel uit van een aaneengeschakelde reeks randstructuren.  

Grafkuil
a. Ovale grafkuil is alleen in het vlak waargenomen en had een afmeting van ca. 63 bij 50 cm. De 
beenderen lagen hier op het vlak. De bovenzijde van de kuil is waargenomen op 4.54 NAP. Het graf 
is gedocumenteerd op vlak 1.
b. In de grafkuil is één vulling onderscheiden. In deze vulling liggen de onverbrande skeletresten. 
c. In de grafkuil is slechts een deel van een menselijk skelet aangetroffen. Het overige deel van het 
skelet is verstoord door latere activiteiten. Mogelijk lagen deze delen op een net iets hoger niveau.  
d. Alle botten in graf 1084 behoren tot een onverbrand menselijk skelet. 66 botfragmenten. Slechts 
onderbenen aanwezig. Geslacht man, leeftijd min. 20 jaar. Geslachtskenmerken: robuuste tibia en fibu-
la. Het aanwezige fibula fragment vertoont pathologische botverandering die veroorzaakt zijn door 
osyeomyelitis, langdurige beenmergontsteking. In de grafkuil zijn geen brandstapelresten aangetroffen.   
f. Naast de menselijke botten zijn er geen anderen vondsten afkomstig uit graf 1084.  
g. Naast de menselijke botten zijn er geen anderen vondsten afkomstig uit graf 1084.  
h. Gezien het ontbreken van geassocieerd vondstmateriaal kan graf 1084 niet worden gedateerd. Ech-
ter het gegeven dat het lichaam is bijgezet binnen een randstructuur geeft aan dat het hier vrijwel 
zeker gaat om een Romeinse begraving. Gezien de looptijd van het grafveld is een datering in de 
midden-Romeinse tijd het meest waarschijnlijk.

GRAF 1085 / RANDSTRUCTUUR 2082 (fig. 20.91, F6) (fig. 20.77)
Algemeen

a. graf 1085 (S20.65)  
b. Graftype A
c. Grafkuil met een schoon crematiedepot en diverse onverbrande bijgiften van aardewerk, glas en 
dierlijk bot. 
d. Crematiegraf, centraal gelegen in randstructuur 2082 rond het midden van het grafveld. 

Grafkuil
a. Rondovale grafkuil van 130 bij 115 cm en een bewaarde diepte van 33 cm. De kuil is zuidwest-
noordoost georiënteerd en bevindt zich centraal binnen de kringgreppel 2082. De grafkuil is pas 
waargenomen op vlak 2 en wordt oversneden door de drainagesleuf S20.25. bovenzijde van de graf-
kuil bevindt zich op een hoogte van 4.25 NAP. De kuil was goed leesbaar in het vlak. 
b. In de kuil is één schone vulling onderscheiden. De grafkuil wordt echter verstoord door een drai-
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nagesleuf die ongeveer centraal door het graf snijdt (zuidoost-noordwest). De drainagesleuf heeft de 
grafkuil verstoord tot op een diepte van 29 cm en heeft de inhoud van de grafkuil ongeveer 60 cm 
verplaatst in noordwestelijke richting. In de drainagesleuf zijn nog duidelijk een deel van het crema-
tierestendepot en enkele onverbrande bijgiften zichtbaar. Oorspronkelijk lag het crematierestendepot 
waarschijnlijk aan de noordwestelijke zijde van de kuil; een deel van dit oorspronkelijke depot is nog 
bewaard gebleven. 
c. De grafkuil is niet aangeploegd. De grafkuil is wel verstoord door een drainagesleuf (S20.25) tot op 
een diepte van 29 cm. Verschillende bijgiften zijn nog wel in deze drainagesleuf aangetroffen, maar zij 
zijn, in tegenstelling tot de bijgiften in de onverstoorde grafkuil, gefragmenteerd en deels vermengd. 
d. In de grafkuil is een (deel van een) duidelijk gedefinieerd crematierestendepot waargenomen, in 
het noordwestelijke deel van de kuil. Het overige deel van de crematieresten is verplaatst door de 
ingraving van de drainagesleuf. Gewicht crematie: 1049 g. Geslacht onbekend, leeftijd 30-60 jaar, 
determineerbaar 449 g (42.8%), fragmentatie 4-5. Leeftijdskenmerken: coronalis 2 intern dicht en 
extern open. 
e. Geen brandstapelrestendepot. 
f. In het noordoostelijke deel van de grafkuil zijn twee complete terra sigillata bakjes, een terra sigillata 
bord, enkele varkensbotjes en een glazen beker aanwezig. Iets verder naar de noordwestelijke zijde 
van de kuil bevindt zich een glazen kom en in het zuidwestelijke deel ligt een complete kruik. Alle 
grafgiften uit de oorspronkelijk grafkuil zijn compleet. Uit de drainagesleuf zijn echter ook enkele 
gefragmenteerde bijgiften verzameld die tot graf 1085 kunnen worden gerekend: de onderkant van 
een gladwandige kruik, een terra sigillata bord en het bovenste deel van dezelfde gladwandige kruik.  
g. 
Onverbrande bijgiften
1. terra sigillata bord Drag. 18 (V3434), 1 compleet exemplaar (348 g), 1 MAI, 100 EVE, diam r  18 
cm, diam b 9 cm, onverbrand, Zuid-Gallisch fabricaat, stempel B.ALBINI.M,  Les-Martes de Veyre, 
variant 2 b (100-125 na Chr.), <1.  
2. terra sigillata bord Drag. 18 (V3302/3436), 8 rss, 6 wss, 3 bss (311 g), 1 MAI, 92 EVE, diam r  18 
cm, diam b 10 cm, onverbrand, Zuid-Gallisch fabricaat, stempel B.ALBINI.M,  Les-Martes de Veyre, 
variant 2 b (100-125 na Chr.), <1. 
3. terra sigillata bakje Drag. 27 (V2920), 1 compleet exemplaar (195 g), 1 MAI, 100 EVE, diam r  13.5 
cm, diam b 6 cm, onverbrand, Zuid-Gallisch fabricaat, stempel OFVIVI; Vivus I  (1a, 1-a of 1-b), La 
Graufesenque (40-65 na Chr.), 1.
 4. terra sigillata bakje Drag. 27 (V3476), 1 compleet exemplaar (180 g), 1 MAI, 100 EVE, diam r  13 
cm, diam b 6 cm, onverbrand, Zuid-Gallisch fabricaat, stempel OF.BA[S..]; Bassus  II (4l, 5c, 6c), La 
Graufesenque (45-70 na Chr.), 1.
5. gladwandige kruik Stuart 110A (V3302/3303/3435), 1 rss, 1bss, 153 wss, 1 drieledig oor (886 g), 1 
MAI, 100 EVE, diam r 7.5 cm, diam b 7 cm, onverbrand, wit Rijnlands fabricaat, 1. 
6. gladwandige kruik zoals Vanvinckenroye 427-429 (V3325), compleet exemplaar, 1 MAI, 100 EVE, 
diam r 3 cm, diam b 5 cm wit Maaslands fabricaat, 1. 
7. glas (V3326). Complete glazen kom op standring. Buik ver naar buiten gebold en omgeslagen rand. 
Doet denken aan een variant van Isings 44. Diam r 12.9 cm, diam buik 14.2 cm, onverbrand, (152.6 g)
8. veel (ca. 100) minuscule fragmentjes (V2922) van een kleurloze beker met geslepen ribben, onver-
brand, (ca. 100 fragmenten, 10 g).
9. ijzer 1x indet.
10. dierlijk bot, varken.
11. dierlijk bot, varken.
h. Op basis van de combinatie van de datering van de stempels en de datering van de borden van het 
type Dragendorff18 komt de datering van dit graf uit tussen 100 en 110 na Chr. 
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RANDSTRUCTUUR 2082 
a. Kringgreppel met een diameter van ca. 12.18 m; diepte maximaal 51 cm (gemeten in putwandpro-
fiel); vanaf vlak 2 is de diepte maximaal 40 cm.  
b. De kringgreppel wordt oversneden door een drainagesleuf en een subrecente sloot. Het complete 
verloop van de kringgreppel kan echter worden gereconstrueerd. 
c. In het bewaarde deel van de kringgreppel is geen opening aanwezig. 
d. Geen oriëntatie. 
e. Uit de kringgreppel zijn geen vondsten afkomstig. 
f. De kingreppel wordt oversneden door de subrecente sloot S20.27/27.10 en drainagesleuf 
S20.25/27.11. 
g. De kringgreppel kan niet apart worden gedateerd. Er is echter geen reden om aan te nemen dat de 
datering niet overeenkomt met die van graf 1085; tussen ca. 100 en 110 na Chr.
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1086 (fig. 20.91, H9) (fig. 20.78)
Algemeen

a. graf 1086 (S22.50) 
b. Graftype C1 (mogelijk C2)
c. Kuil met verbrandingsresten; weinig crematieresten
d. Los graf, gelegen tussen de kringgreppel 2078 en greppel 6008. 

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van 55 bij 49 cm en een bewaarde diepte van 17 cm. Er is geen randstructuur her-
kend die met graf 1086 kan worden geassocieerd. Bij de aanleg is in het vlak een derde, buitenste vul-
ling onderscheiden, maar deze is na het couperen komen te vervallen. De bovenzijde van de grafkuil 
bevindt zich op een hoogte van 4.44 NAP. De kuil is gedocumenteerd op vlak 2.  
b. In de kuil zijn twee vullingen onderscheiden. De binnenste vulling (laag 1) bevat een concentratie 
verbrand aardwerk en houtskool. De buitenste vulling is relatief schoon. 
c. De grafkuil is intact en is licht aangeploegd. 
d. In de grafkuil zijn vrijwel geen crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 10 g. Geslacht onbe-
kend, determineerbaar 0 g (0%), fragmentatie 1. 
e. In de kuil is uitsluitend een brandstapelrestendepot aanwezig 
f. Het vondstmateriaal is vrijwel uitsluitend afkomstig uit laag 1. Het om verbrand, gefragmenteerd 
aardewerk. 
g. 
1. kruikamfoortje (V3589/3590), 61 wss, 2 oren, 1 bss (193 g), diam b 3.5 cm, grotendeels lichtver-
brand, heel fijn lichtgeel baksel, ca. 0.50.
2. middelgrote standamfoor Haalebos 8052 (V3589/3590), 4 rss, 265 wss, 1 bss, 3 oren (1476 g), 1 
MAI, 72 EVE, diam r 14 cm, grote delen beroet, lederbruin Maaslands baksel, <0.25; in laag 2 (V3596) 
eveneens vier wandscherven die wellicht tot zelfde exemplaar horen.
3. ruwwandig bord Stuart 216 (V3589), 7 rss, 13 rss, 6 bss (617 g), 1 MAI, 47 EVE, diam r 30 cm, diam 
b 19 cm, grote delen oranje tot grijs verbrand, ruw oranje-roze baksel uit Rijnland/Eifel, ca. 0.50.
4. ruwwandig bord Stuart 216 (V3589/3590), 14 rss, 11 wss, 7 bss (182g), 1 MAI, 24 EVE, diam r 17 
cm, diam b niet te bepalen, grotendeels grijs tot witgrijs verbrand, fijn wit-beige Maaslands baksel, 
<0.25.
h. Graf 1086 kan op het aardewerk tussen ca. 200 en 300 na Chr. worden gedateerd. 
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GRAF 1087 / RANDSTRUCTUUR 2071 (fig. 20.91, F9d) (fig. 20.79)
Algemeen

a. Graf 1087 (S31.2)  
b. Graftype A
c. Grafkuil met crematierestendepot 
d. Graf ingegraven in de greppel van randstructuur 2071. 

Grafkuil
a. Grafkuil van ca. 51 bij 31 cm en een bewaarde diepte van 7.5 cm. De bovenzijde van de grafkuil 
bevindt zich op een hoogte van 4.42 NAP. De kuil is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de kuil is één schone vulling onderscheiden, waarbinnen een crematierestendepot is gedocu-
menteerd. 
c. De grafkuil is intact.
d. In de grafkuil is een crematierestendepot aangetroffen. Gewicht crematie: 59 g. Geslacht onbekend, 
determineerbaar 0 g (0%).
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Fig. 20.78. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1086 en aardewerk uit graf 1086. Vlakdetail en coupe schaal 1:20. Aardewerk schaal 1:3. 
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Fig. 20.79. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1087 en randstructuur 2071. Overzicht schaal 1:200. Vlakdetail en coupe schaal 1:20
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e. In de kuil zijn geen brandstapelresten aangetroffen.  
f. De aardewerkscherven zijn afkomstig uit de kuilvulling.  
g. 
1. handgevormd (V3853), 10 wss (33g), gevarieerde samenstelling, 4 versinterde scherven, magering 
uitsluitend potgruis, glad of ruw afgewerkt, wellicht zwerfvuil.
h. Graf 1087 kan niet worden gedateerd op basis van de aardewerkscherven. Het verbrand bot uit de 
crematie is echter gedateerd middels 14C-onderzoek. Deze datering komt uit tussen 25 en 175 na Chr. 
bij een standaarddeviatie van 2σ (Poz-103973, 1905 ± 30 BP)

RANDSTRUCTUUR 2071 
a. Rechthoekige randstructuur met een lengte van 5.8 m. De breedte bedraagt minimaal 5.2 m. De 
diepte bedraagt 14 cm.  Randstructuur is geschakeld met randstructuur 2074.
b. De kringgreppel is zeer fragmentarisch overgeleverd als gevolg van de hevige uitdroging in dit deel 
van het plangebied en het feit dat de greppel zich in twee slootzones bevond, waardoor de zichtbaar-
heid als gevolg van de aanwezige wortels ernstig werd gehinderd.
c. In de bewaarde delen van de randstructuur kan geen betrouwbare ingang worden gereconstrueerd. 
d. Geen oriëntatie. 
e. In de kringgreppel is graf 1087 en de bijbehorende vondsten aangetroffen.
f. De kringgreppel wordt oversneden een klein greppeltje. Het gaat om S31.3, waarvan eerst werd 
gedacht dat het onderdeel was van deze randstructuur; dit blijkt echter niet het geval.
g. De kringgreppel kan niet apart worden gedateerd. Er is echter geen reden om aan te nemen dat de 
datering niet overeenkomt met die van graf 1085; tussen ca. 100 en 110 na Chr.
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1088 / RANDSTRUCTUUR 2072 (fig. 20.91, F9c) (fig. 20.80)
Algemeen

a. Graf 1088 (S31.5) 
b. Graftype B
c. Grafkuil met crematierestendepot en verbrandingsresten 
d. Graf binnen de deels gedocumenteerde rechthoekige randstructuur 2072. 

Grafkuil
a. Rondovale grafkuil van ca. 90 bij 87 cm en een bewaarde diepte van 13 cm. De bovenzijde van de 
grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.49 NAP. De kuil is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de kuil is één schone vulling onderscheiden, waarbinnen een crematierestendepot is gedocu-
menteerd. In de kuil zijn verder aardewerkscherven en ijzeren spijkers aangetroffen. 
c. De grafkuil is intact.
d. In de grafkuil is een crematierestendepot aangetroffen. Gewicht crematie: 95 g. Geslacht onbekend, 
leeftijd 2-4 jaar, determineerbaar 35 g ( 36.8%), fragmentatie 2-3. Leeftijdskenmerken: kroontjes gebit. 
e. De (deels) verbrande aardewerkscherven en de spijkers zijn mogelijk aanwijzingen voor de aan-
wezigheid van brandstapelresten. Opvallend is echter het ontbreken van houtskool. Mogelijk is het 
aardewerk met enige zorg uit de brandstapelresten verzameld. 
f. De aardewerkfragmenten liggen bij elkaar in het noordoostelijke deel van de kuil, naast het crema-
tierestendepot.  
g. 
1. ruwwandig reducerende kom Holwerda BW 55 (V3840/3659), 3 rss, 8 bss, 67 wss (265 g), 1 MAI, 
10 EVE, diam r 18 cm, diam b 8 cm, herkomst baksel niet te bepalen, deels verbrand, <0.25. 
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2. handgevormd aardewerk (V3836/3840/3659), 144 wss (354 g), magering met potgruis, zand en 
organisch materiaal, enigszins glad afgewerkt, behoort tot één individu, <0.25. 
3. ijzer. Spijkers. 5 fragmenten. Een van de exemplaren heeft een ovale, asymmetrische kop. 
4. zandsteen. 1 afgerond fragment (20 g).  
5. verbrand bot: 1x indet.
h. Op basis van de ruwwandige kom en de aanwezigheid van een handgevormde pot is graf 1088 te 
dateren tussen ca. 40 en 100 na Chr. 

RANDSTRUCTUUR 2072 (S31.22)
a. De rechthoekige of vierkante randstructuur 2072 is slechts deels bewaard gebleven en meet mini-
maal 4.65 bij 2.0 m. De diepte van de greppel bedraagt maximaal 20 cm. 
b. De gehele zuidoostelijke zijde van de randstructuur is verstoord door een subrecente sloot. 
c. In het zuidwestelijke deel is een uiteinde van de greppel waargenomen. Of het hierbij gaat om een 
opening kan echter niet met zekerheid worden bepaald, aangezien het vervolg van de greppel niet is 
gedocumenteerd.   
d. Zuidwest-noordoost.   
e. In de randstructuur zijn geen vondsten gedaan. 
f. De randstructuur wordt oversneden door een subrecente sloot. 
g. De randstructuur kan niet worden gedateerd. 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1089 / RANDSTRUCTUUR 2096 (fig. 20.91, F9c) (fig. 20.80)
Algemeen

a. Graf 1089 (S31.40) 
b. Inhumatiegraf
c. Grafkuil met een onverbrand menselijk skelet
d. Dit inhumatiegraf is ingegraven in de hoek van de rechthoekige randstructuur 2096.    

Grafkuil
a. Langovale grafkuil van ca. 167 bij 82 cm en een bewaarde diepte van ca. 8 cm. Het skelet bevindt 
zich op een hoogte van 4.42 NAP. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1.
b. In de grafkuil is één vulling onderscheiden. In deze vulling ligt het onverbrande menselijke skelet. 
c. De grafkuil en het skelet zijn intact.  
d. De botten in de grafkuil behoren tot een onverbrand menselijk skelet. Geslacht man, leeftijd 20-35 
jaar. Geslachtskenmerken: processus mastoidieus +1, protuberantia occ. Ext. -1, os zygomaticum 0, 
margo forma orbita 0, mandibula +2, mentum +2, angulus +2, margo mandibula -1. Leeftijdsken-
merken: gesloten epifysen, open suturen.  
e. In de grafkuil zijn geen brandstapelresten aangetroffen.   
f. Onder het skelet is één scherf handgevormd aardewerk aangetroffen.  
g. 
1. handgevormd (V3843), 1 rss (5 g), 1 MAI, EVE en diameter rand niet te achterhalen, golfrand op 
zeer kort halsje, wellicht gesloten pot, oxiderend, met potgruis gemagerd, <0.10.
h. De scherf handgevormd aardewerk uit het graf biedt geen uitsluitsel voor de datering van graf 1089. 
Een tand van het skelet is middels een 14C-analyse gedateerd tussen 73 en 226 na Chr. (Poz-101610, 
1870 ± 30 BP).
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RANDSTRUCTUUR 2096 
a. De rechthoekige of vierkante randstructuur 2096 is slechts deels bewaard gebleven en meet mini-
maal 4.34 bij 3.64 m. De diepte van de greppel bedraagt maximaal 8 cm. 
b. Het noordwestelijke deel van de randstructuur ligt in een andere werkput (WP14) en is daar niet 
gedocumenteerd. Het zuidwestelijke deel ligt buiten werkput 31, op de plek waar de sloot door het 
plangebied loopt.  
c. In het bewaarde deel van de randstructuur zijn geen openingen waargenomen. .
d. Zuidwest-noordoost.   
e. In de randstructuur zijn geen vondsten gedaan. 
f. In de oostelijke hoek van de randstructuur is het inhumatiegraf 1089 gegraven.  
g. De randstructuur kan niet worden gedateerd. 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1090 (fig. 20.91, C6a) (fig. 20.67)
Algemeen

a. Graf 1090 (S45.27) 
b. Graftype A
c. Grafkuil met crematierestendepot
d. Graf 1090 is ingegraven in de greppel van de rechthoekige randstructuur 2048. 

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van ca. 65 bij 40 cm en een bewaarde diepte van 30 cm. De bovenzijde van de graf-
kuil bevindt zich op een hoogte van 4.26 NAP. De kuil is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de grafkuil zijn twee vullingen onderscheiden. De bovenste vulling bevat veruit de meeste cre-
matieresten, hoewel ook uit de tweede vulling enig verbrand bot is verzameld.  
c. De grafkuil is intact, maar enigszins aangetast door bioturbatie.
d. In de grafkuil is een crematierestendepot aangetroffen. Gewicht crematie: 285 g. Geslacht mogelijk 
vrouw, leeftijd 20-40 jaar, determineerbaar 75 g (26.3%), fragmentatie 3-4. Geslachtskenmerken: gra-
ciel. Leeftijdskenmerken: lambda open.
e. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van brandstapelresten.  
f. De aardewerkfragmenten zijn aangetroffen in de bovenste kuilvulling.  
g. De in graf 1090 aangetroffen aardewerkscherven zijn alle intrusief en behoren tussen niet primair 
tot het graf. Ook de andere vondsten kunnen niet met de begraving worden geassocieerd. 
1. ruwwandig oxiderend indet (V3971), 1 wss, gruis (1 g), roodoranje verbrand, zandrijk, intrusief.
2. groen geglazuurde middeleeuwse? scherf (V3971), 1 wss, gruis (1 g), rode klei, intrusief.
3. handgevormd (V3971), 4 wss, gruis (7 g), verweerde reducerend gebakken scherven, magering zand 
en potgruis; niet nader te determineren, intrusief. 
4. natuursteen. 4 grindfragmenten, waaronder kwarts, chert en lydit (8 g). 
5. slak. 
6. bot. 1 fragment (7 g). kies paard, onverbrand.
h. Graf 1090 kan niet worden gedateerd op basis van het geassocieerde vondstmateriaal.  Een 14C-date-
ring, verkregen van het botmateriaal in dit graf komt bij een standaarddeviatie van 2σ uit tussen 360 en 
156 voor Chr. (Poz-103975,  2170 ± 30 BP). Het is gezien de ligging van het graf in een Romeinse 
grafstructuur uitgesloten dat deze datering correct is. Het graf kan derhalve niet anders dan Romeins 
worden gedateerd.
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GRAF 1091 (fig. 20.91, E10b) (fig. 20.81)
Algemeen

a. Graf 1091 (S131.20) 
b. Inhumatiegraf
c. Grafkuil met een onverbrand menselijk skelet
d. Los inhumatiegraf, gelegen 3.5 m ten zuiden van de 
kringgreppel 2068.    

Grafkuil
a. Langovale grafkuil van ca. 178 bij 60 cm en een 
bewaarde diepte van ca. 15 cm. De bovenzijde van de 
kuil is waargenomen op 4.37 NAP. Het skelet bevindt 
zich op een hoogte van ca. 4.24-4.27 NAP. Het graf is 
gedocumenteerd op vlak 1.
b. In de grafkuil is één vulling onderscheiden. In deze 
vulling ligt het onverbrande menselijke skelet. 
c. De grafkuil en het skelet zijn intact en compleet.  
d. De botten in de grafkuil behoren tot een onverbrand 
menselijk skelet. Geslacht man, leeftijd min. 20 jaar. 
Geslachtskenmerken: protuberantia occipitalis externa 
+1, crista supra mastoidea +2, mentum -1, angulus 
mandibula +1, os ischii +2. Leeftijdskenmerken: geslo-
ten epifysen. 
e. In de grafkuil zijn geen brandstapelresten aangetrof-
fen.   
f. In de grafkuil zijn, niet ver van elkaar verschillende aardewerkscherven aangetroffen. Gezien de 
geringe hoeveelheid is het onwaarschijnlijk dat het hierbij gaat om de (resten van) bijgiften.    
g. 
1. handgevormd aardewerk (V4071), 3 rss, 12 wss, 1bss (75 g), 2 MAI, 8 EVE, spatelindrukken buiten-
zijde rand (1 fragment), nagelindrukken buitenzijde rand (1 fragment), groef op wand (1 fragment), 
potgruismagering, intrusief materiaal/zwerfvuil, <0.25.
h. Het aardewerk uit graf 1091 dateert uit de Late IJzertijd en moet mogelijk als intrusief worden 
beschouwd. Een 14C-datering van een tand van het skelet komt bij een standaarddeviatie van 2  uit 
tussen  95 voor en 61 na Chr. (Poz-101607, 2015 ± 30 BP). Dit impliceert dat een datering in de 
Late IJzertijd mogelijk is voor dit graf. Een datering in de Romeinse tijd is echter evengoed mogelijk, 
waardoor geconcludeerd moet worden dat de datering van dit skelet problematisch is.

GRAF 1092 (fig. 20.91, F10d) (fig. 20.82)
Algemeen

a. Graf 1092 (S132.9/S132.39) 
b. Graftype C2
c. Grafkuil met verbrand dierlijk bot en een onverbrande pot
d. Los graf, gelegen tussen de rechthoekige randstructuren 2098 en 2055. 

Grafkuil
a. Rondovale grafkuil van ca. 30 bij 28 cm en een bewaarde diepte van 13 cm. De bovenzijde van 
de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.35 NAP. De kuil is gedocumenteerd op zowel vlak 1 
als 2. De weergegeven afmetingen gelden voor de grafkuil zoals gedocumenteerd op vlak 1. Op vlak 
2 (4.21 NAP) bleek echter dat de grafkuil aanzienlijk groter was; namelijk 104 bij tenminste 64 cm 

1091

131.20

Fig. 20.81. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1091. 

Vlakdetail schaal 1:20.
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(S132.39). De kuil kon niet volledig worden gedocumenteerd aangezien deze werd verstoord door de 
reeds afgewerkte werkput 115. Beide sporen kunnen tot één graf worden gerekend. 
b. Beide sporen van graf 1092 bevatten houtskool en enige verspreide crematieresten.  
c. De grafkuil is intact.
d. In de grafkuil zijn is alleen verbrand dierlijk bot en een onverbrande kies van schaap/geit gevonden. 
Gewicht crematie: 22 g. 
e. Het houtskool wijst op de aanwezigheid van brandstapelresten.  
f. De aardewerkfragmenten liggen verspreid door de kuil. De onverbrande pot is bijgezet in de noord-
westelijke hoek van de kuil (vlak 2).  
g. 
1. geverfde beker (V5408), 1 wss (2 g), wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (techniek b), versierd 
met zandbestrooiing, <0.25. 
2. ruwwandige pot Niederbieber 89/Stuart 203 (V5500), 1 MAI, 100 EVE, diam r 10.5 cm, diam b 5 
cm, oxiderend fijn kwartswijk baksel, grotendeels beroet aan buiten- en binnenzijde,  1. 
3. indet. (V4061), 7 wss (2 g), erg verweerd en verbrande gruisfragmentjes. 
4. handgevormd aardewerk (V4061/5395), 35 wss (150 g), diverse samenstelling, verweerd, overwe-
gend potgruismagering, zwerfvuil/opspit. 
h. Op basis van het aardewerk kan graf 1092 tussen ca. 150 en 300 na Chr. worden gedateerd. 

132.39

2

2

132.9

132.9

1092

A

A

B

B
132.9

4.35vlak 1

vlak 2 4.21

Fig. 20.82. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1092. Vlakdetail en coupes schaal 1:20.
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GRAF 1093 / RANDSTRUCTUUR 2091 (fig. 20.91, G8c) (fig. 20.71)
Algemeen

a. Graf 1093 (S30.6) 
b. Graftype A?
c. Restant van crematiegraf  
d. Dit graf ligt subcentrisch binnen de rechthoekige randstructuur 2091, welke grenst aan -of zelfs 
onderdeel is van- de grote kringgreppel 2030. 

Grafkuil
a. Dit graf bestaat feitelijk uit twee sporen of spoordelen op een onderlinge afstand van ca. 15 cm. Een 
ovale kuil van 58 bij 29 cm en een rondovale kuil van 43 bij 30 cm. De totale lengte van de sporen 
samen bedraagt 112 cm. De diepte van de sporen is nog slechts gering: maximaal 6 cm. De bovenzijde 
van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.59 NAP. 
De kuil is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In beide sporen is slechts een enkele vulling gedefinieerd. Het gaat om vrij schone vullingen met 
weinig crematieresten. 
c. Van dit graf zijn nog slechts de restanten waargenomen.    
d. In de grafkuil is een klein crematierestendepot aangetroffen. Gewicht crematie: 34 g. Geslacht 
onbekend, leeftijd mogelijk volwassen, determineerbaar 21 g (61.8%), fragmentatie 2. Geslachtsken-
merken: crista supra mastoidea -1. 
e. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van brandstapelresten.  
f. De aardewerkfragmenten liggen verspreid door beide spoordelen.  
g. 
1. ruwwandig oxiderend (V4751/4752), 13 wss, 1 bss (90 g), diam b 7 cm, Rijnlands fabricaat, niet 
verbrand, wel deels beroet, waarschijnlijk een pot, <0.25. 
2. gladwandig witbakkend (V4753), 3 wss, 1 bss (48 g), diam b 7 cm, onverbrand, wit Rijnlands 
fabricaat, <0.25.
3. handgevormd aardewerk (V4752), 1 wss (3 g), verweerd, zwerfvuil/opspit. 
4. natuursteen. 5 fragmenten (11 g). Grind van kwarts en zandsteen. 
h. Op basis van de aardewerkvondsten kan graf 1093 niet nauwkeuriger dan in de Romeinse tijd 
worden gedateerd. 

RANDSTRUCTUUR 2091
a. Rechthoekige randstructuur van 6.20 bij 4.75 m die aansluit op de kringgreppel 2030, op de plaats 
waar deze een kleine opening heeft. De maximale diepte van de greppel bedraagt 23 cm. Gezien het 
feit dat er aan de zuidoostelijke zijde geen greppel is waargenomen, lijkt het te gaan om een rand-
structuur die samen met kringgreppel 2030 een geheel vormt en niet om een aparte randstructuur 
die wordt oversneden door genoemde kringgreppel. 
b. Randstructuur 2091 wordt oversneden door een drainagesleuf.
c. In de noordelijke hoek van de randstructuur is een opening aanwezig van ca. 1.50 m breed. 
d. Zuidwest-noordoost. 
e. De greppel bevat geen vondsten. 
f. Randstructuur 2091 wordt oversneden door een drainagesleuf. 
g. Randstructuur 2091 kan niet worden gedateerd. 
h. Geen bijzonderheden.  
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KRINGGREPPEL 2030 (fig. 20.91, G8d)
a. Kringgreppel met een diameter van ca. 18.15 m. De maximale diepte van de greppel bedraagt 35 
cm.
b. Het centrale deel van de kringgreppel wordt volledig verstoord door een subrecente sloot. 
c. In het noordwestelijke deel van de kringgreppel is een opening aanwezig van ca. 90 cm breed. 
d. Geen oriëntatie.  
e. Uit het zuidelijke deel van de kringgreppel zijn enkele vondsten verzameld. Het lijkt te gaan om 
opspit of zwerfvuil dat niet primair met de kringgreppel kan worden geassocieerd. 
1. handgevormd aardewerk (V1545), 2 rss (6g), klein kommetje met kort uitstaand halsje, 1 MAI, 7 
EVE, diam. r. 14 cm, intrusief, <0.10.
2. handgevormd aardewerk (V2813), 2 rss, 2 wss, golfrand, oxiderend, potgruismagering, versinterd, 
intrusief. 
3. bot, 8 fragmenten (125 g). 
f. Kringgreppel 2030 wordt oversneden door een subrecente sloot en een tweetal drainagesleuven.  
g. Kringgreppel 2030 kan niet worden gedateerd aan de hand van het vondstmateriaal. 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1094 / RANDSTRUCTUUR 2053 (fig. 20.91, E9b) (fig. 20.83)
Algemeen

a. Graf 1094 (S30.28) 
b. Graftype A?
c. Grafkuil met verspreide crematieresten  
d. Dit graf ligt centraal binnen de rechthoekige randstructuur 2053. 

Grafkuil
a. Rondovale grafkuil van 44 bij 38 cm. Voor de kuil is een diepte van 32 cm genoteerd, maar helaas 
is de coupe niet gedocumenteerd. De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.52 
NAP, vrijwel direct onder het maaiveld. De kuil is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. Het gaat hier om inmiddels losse, schone crematieresten. Echter de positie van het graf binnen de 
randstructuur in combinatie met het feit dat er geen brandstapelresten zijn aangetroffen, maakt dat het 
hier zeer waarschijnlijk gaat om een verploegd graf van het type A.   
c. Het graf is zwaar verploegd en ernstig verstoord.    
d. In de grafkuil zijn crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 110 g. Geslacht onbekend, leeftijd 
mogelijk volwassen, determineerbaar 45 g (40.9%), fragmentatie 2-4. 
e. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van brandstapelresten.   
f. Uit dit graf zijn geen vondsten bekend.   
g. -   
h. Graf 1094 kan niet worden gedateerd aan de hand van vondstmateriaal aangezien dit niet is aange-
troffen. Een botfragment is echter 14C-gedateerd en heeft bij een standaarddeviatie een datering tussen 
4 en 134 na Chr. (Poz-103976, 1925 ± 30 BP).

RANDSTRUCTUUR 2053
a. Rechthoekige randstructuur van 7.80 bij 7.40 m. De maximale diepte van de greppel bedraagt 31 
cm. 
b. Randstructuur 2053 wordt oversneden door een drainagesleuf.
c. In de noordelijke hoek van de randstructuur is een opening aanwezig van ca. 1.20 m breed. 
d. Zuidoost-noordwest. 
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e. In het zuidoostelijke deel van de randstructuur is aardewerk aangetroffen.  
1. handgevormd aardewerk (V2188), 3 rss, 60 wss, 7 bss (502 g), 3 MAI, 7 EVE, uitsluitend potgruis-
magering, nagelindrukken op de wand (1 fragment), potopbouwtype I (1 fragment), potopbouwtype 
III (2 fragmenten), waarschijnlijk intrusief. 
2. Bot. 24 fragmenten (346 g), 1 fragment van medium mammal, 5 fragmenten rund, 1 fragment 
schaap/geit, overige fragmenten indet. 
f. Randstructuur 2053 wordt oversneden door een drainagesleuf. 
g. Randstructuur 2053 kan niet worden gedateerd. Het aardewerk uit de randstructuur 2053 kan in de 
Late IJzertijd worden gedateerd en zal dus als opspit of zwerfvuil in de greppel zijn terecht gekomen. 
h. Geen bijzonderheden.  

2053
1094

1094 / 2053

30

14

14.99

30.33

30.30

30.30

30.40

30.38

14.90

14.98

Fig. 20.83. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1094 en randstructuur 2053. De coupe van het graf is niet gedocumenteerd. Overzicht 

schaal 1:100.



0

GRAF 1095 / RANDSTRUCTUUR 2088 (fig. 20.91, G7b) (fig. 20.84)
Algemeen

a. Graf 1095 (S29.30) 
b. Graftype A
c. Grafkuil met een crematierestendepot 
d. Dit graf ligt subcentrisch binnen de rechthoekige randstructuur 2088. Deze randstructuur is onder-
deel van een drietal aaneengeschakelde randstructuren. 

Grafkuil
a. Rondovale grafkuil van 25 bij 23 cm. Helaas is dit spoor niet gecoupeerd, zodat de diepte niet kan 
worden vastgesteld. De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.41 NAP. De kuil 
is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de grafkuil is een enkele vulling met crematieresten gedocumenteerd. 
c. Het graf lijkt op het vlak intact te zijn, maar de diepte is niet vastgesteld.     
d. In de grafkuil is een klein crematierestendepot aangetroffen. Gewicht crematie: 18 g. Geslacht onbe-
kend, leeftijd mogelijk volwassen, determineerbaar 4 g (22.2%), fragmentatie 2. 
e. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van brandstapelresten.  
f. Er zijn geen (resten van) bijgiften aangetroffen in graf 1095.   
g. –
h. Graf 1095 kan niet worden gedateerd aan de hand van vondstmateriaal aangezien dit niet is aange-
troffen. Een botfragment is echter 14C-gedateerd en heeft bij een standaarddeviatie een datering tussen 
4 en 131 na Chr. (Poz-103978, 1930 ± 30 BP).

GESCHAKELDE RANDSTRUCTUREN 2034, 2035 en 2088 (fig. 20.84)
a. Drie aaneengeschakelde rechthoekige randstructuren. Randstructuur 2035 is slechts fragmentarisch 
bewaard gebleven en meet 11.25 bij minimaal 4.95 m. Als deze randstructuur inderdaad aansluit bij de 
randstructuur 2034 dan kan de oorspronkelijke breedte op 10.60 m worden berekend. De middelste 
randstructuur 2034 is beter geconserveerd en meet 13.05 bij 10.30 m. Randstructuur 2088, tenslotte, 
meet ca. 10.30 bij 9.90 m. 
De maximale diepte van de greppel bedraagt 12 cm voor randstructuur 2035, 45 cm voor randstruc-
tuur 2034 en 20 cm voor randstructuur 2088. 
b. Alle randstructuren worden deels verstoord door drainagesleuven en subrecente sloten. 
c. Aan de zuidzijde van randstructuur 2088 is een opening aanwezig van ca. 1.75 m breed. Bij rand-
structuur 2035 is de gehele zuidelijke zijde open. 
d. De randstructuren hebben een gelijke oriëntatie: globaal noord-zuid. Als geschakeld geheel is de 
oriëntatie oost-west.      
e. Er zijn geen vondsten afkomstig uit de drie randstructuren.  
f. Randstructuren 2035 en 2088 worden deels verstoord door subrecente sloten. Alle drie randstruc-
turen worden verder oversneden door drainagesleuven.  
g. De randstructuren kunnen niet worden gedateerd. 
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1096 (fig. 20.91, G7b) (fig. 20.84)
Algemeen

a. Graf 1096 (S29.31) 
b. Graftype D
c. Grafkuil met enige crematieresten en mogelijke bijgiften  
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d. Dit graf ligt direct buiten en ten zuiden van de randstructuur 2088 (15 cm van de greppel)
Grafkuil

a. Ovale grafkuil van 40 bij 21 cm en een bewaarde diepte van 4 cm. De bovenzijde van de grafkuil 
bevindt zich op een hoogte van 4.50 NAP. De kuil is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de grafkuil is een enkele vulling gedefinieerd. Het gaat om een schone vulling met enige cre-
matieresten, aardewerkscherven en metaalvondsten.   
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Fig. 20.84. Tiel-Medel-Afronding. Graven 1095, 1096 en randstructuren 2035, 2034 en 2088. Overzicht schaal 1:250. Vlakdetail 

en coupes schaal 1:20.





d. In de grafkuil zijn zeer weinig crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 18 g. Geslacht onbe-
kend, determineerbaar 0 g (0%), fragmentatie 1. 
e. De spijkerfragmenten zouden kunnen wijzen op de aanwezigheid van enige brandstapelresten. 
Gezien de fragmentarische conservering van het graf kunnen hierover echter geen definitieve uit-
spraken worden gedaan.   
f. De fibula kan mogelijk worden geïnterpreteerd als een bijgift. Waarschijnlijk is echter dat deze 
gebruikt voor het sluiten van een lap of doek waarin de crematieresten waren bijgezet, maar deze 
hypothese kan niet worden getoetst.     
g. 
1. handgevormd (V4402), 2 rss (2 g), verbrand verweerd en afgerond, niet nader te determineren, 
opspit of zwerfvuil.
2. brons. Draadfibula met breed uitgehamerde beugel (V4403). 3 fragmenten. Datering: 175-250 na 
Chr. 
3. ijzer. Spijker. 5 fragmenten. 
h. Op basis van de datering van de fibula kan graf 1096 tussen ca. 175 en 250 na Chr. worden geda-
teerd. 

GRAF 1097 (fig. 20.91, G10a) (fig. 20.69)
Algemeen

a. Graf 1097 (S32.12) 
b. Graftype C2
c. Kuil met verbrandingsresten en onverbrand dierlijk bot
d. Het graf bevindt zich in de zuidwestelijke helft van randstructuur 2079.

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van 72 bij 45 cm en een bewaarde diepte van 27 cm. De bovenzijde van de grafkuil 
bevindt zich op een hoogte van 4.51 NAP. De kuil was goed leesbaar in het vlak. 
b. In de kuil zijn vijf vullingen onderscheiden. Laag 1 bevat een concentratie verbrand aardewerk en 
houtskool. Ook de lagen 2 en 4 zijn houtskoolrijk, waarbij laag 4 een opmerkelijke grote hoeveelheid 
handgevormd aardewerk en ander vondstmateriaal bevat. De opbouw van het spoor en het geasso-
cieerde vondstmateriaal doen vermoeden dat graf 1097 door een ouder (IJzertijd-)spoor is gegraven.  
c. Aan de oostelijke zijde wordt de kuil oversneden door een drainagesleuf (S32.4).    
d. In de grafkuil zijn slechts weinig crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 12 g. 
e. In de kuil zijn brandstapelresten aanwezig 
f. Het Romeinse vondstmateriaal is uitsluitend afkomstig uit laag 1. Uit de onderste vulling (laag 4) is 
verder een opmerkelijke grote hoeveelheid handgevormd aardewerk afkomstig, alsmede gefragmen-
teerd onverbrand bot en twee stukken verbrande leem.  
g. 
1. ruwwandige kan Niederbieber 97/Brunsting 15 (V5519/5421), 71 wss, 2 rss, 1 bss (510 g), 1 MAI, 
41 EVE, diam r 9 cm, diam b 6 cm, lichte verbrandingssporen op deel scherven, oxiderend, grof 
kwartsrijk baksel, waarschijnlijk Rijnlands, <0.25. 
2. handgevormd aardewerk (V5519/5520), 2 rss, 215 wss (630 g), 2 MAI, verweerd, diverse samenstel-
ling, overwegend potgruismagering, gedetermineerde vormen: Van den Broeke 3B en Van den Broeke 
57, waarschijnlijk opspit uit oudere fases. 
3. onverbrand bot: kaak rund, kaak schaap/geit, femur schaap/geit, 8x large mammal, 30 x indet.
h. Graf 1097 kan op het aardewerk tussen ca. 150 en 300 worden gedateerd. 
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GRAF 1098 (fig. 20.91, G10a) (fig. 20.69)
Algemeen

a. graf 1098 (S32.8) 
b. Graftype C1
c. Kuil met verbrandingsresten
d. Het graf bevindt zich direct boven de zuidwestelijke hoek van randstructuur 2079 en ligt hiermee 
buiten het grafmonument.

Grafkuil
a. Onregelmatig ovale grafkuil van 140 bij maximaal 60 cm en een bewaarde diepte van maximaal 
15 cm. De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.44 NAP. De kuil was goed 
leesbaar in het vlak. 
b. In de kuil is één vulling onderscheiden. Deze vulling bevat verspreide crematieresten en verbrand 
aardewerk. 
c. De grafkuil is matig verstoord en licht verploegd. 
d. In de grafkuil zijn slechts weinig crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 13 g. Geslacht 
onbekend, determineerbaar 0 g (0%), fragmentatie 1.
e. Het verbrande aardewerk wijst op de aanwezigheid van brandstapelresten.  
f. Het meeste vondstmateriaal is afkomstig uit het zuidwestelijke deel van de kuil. 
g. 
1. terra sigillata bord Drag. 18/31 (V5398/5399)), 3 rss, 1 wss, 3 bss (105 g), 1 MAI, 22 EVE, diameter 
r 20 cm, diam b 12 cm, verbrand, Zuid- of Midden-Gallisch fabricaat, <0.25. 
2. geverfde beker (V5398/5399), 1 bss, 23 wss (15 g), wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (tech-
niek b), met zandbestrooiing, verweerd, <0.25. 
3. gladwandige kruik (V5397/5398/5399), 3 bss, 104 wss (365 g), verbrand, oxiderend gebakken 
Rijnlands fabricaat, diam b 8 cm, <0.25. 
4. ruwwandig oxiderend (V5399), 1 bss, 2 wss (83 g), diam b 10 cm, verweerd, Rijnlands fabricaat, 
waarschijnlijk een pot, <0.25. 
5. handgevormd aardewerk (V5398), 6 wss (7 g), verweerd, zwerfvuil. 
6. ijzer, indet. 
h. Graf 1098 kan op het aardewerk tussen ca. 100 en 300 worden gedateerd. 

GRAF 1099 (fig. 20.91, G10a) (fig. 20.85)
Algemeen

a. graf 1099 (S32.6)  
b. Graftype B
c. Kuil met crematierestendepot en verbrandingsresten
d. Los graf op 2.60 m ten zuidwesten van de rechthoekige randstructuur 2079. 

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van 63 bij 43 cm en een bewaarde diepte van maximaal 12 cm. De bovenzijde van 
de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.36 NAP. De kuil is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de kuil is één vulling gedefinieerd, waarbinnen een crematierestendepot is herkend. In de vulling 
is ook houtskool aanwezig. 
c. Van de grafkuil is slechts een restant waargenomen.    
d. In de grafkuil is een klein crematierestendepot aangetroffen. Gewicht crematie: 15 g. Geslacht 
onbekend, leeftijd min. 7 jaar, determineerbaarheid 11 g (73.3%), fragmentatie 1-2. Leeftijdskenmer-
ken: wortel gebit.
e. De verbrande aardewerkscherven en het houtskool duiden op de aanwezigheid van brandstapel-





resten. 
f. De aardewerkscherven liggen grotendeels geconcentreerd, min of meer centraal in de kuil.  
g. 
1. terra sigillata kraagkom met barbottine Drag. 38 (V5396/5425), 1 rss 1 wss 
(38 g), 1 MAI, 14 EVE, diameter r 16 cm, volledig grijs verbrand, Oost-Gallisch fabricaat, <0.25.
2. gladwandig oxiderend (V5396), 13 wss, schilfers (9 g), lichte verbrandingssporen, wit Maaslands 
baksel, <0.10.
h. Graf 1099 kan op basis van het aardewerk tussen ca. 150 en 300 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1100 (fig. 20.91, H9b) (fig. 20.86)
Algemeen

a. graf 1100 (S31.41)  
b. Graftype C1
c. Kuil met verbrandingsresten 
d. Los graf op ca. 3.5 m ten noorden van de kringgreppel 2078.  

Grafkuil
a. Vrijwel ronde kuil met een diameter van ca. 55 cm en een bewaarde diepte van maximaal 13 cm. 
De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.43 NAP. De kuil is gedocumenteerd 
op vlak 1. 
b. In de kuil is één vulling gedefinieerd.  
c. Van de kuil is slechts een restant waargenomen.    
d. In de grafkuil zijn maar weinig, verspreide crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 20 g. 
Geslacht onbekend, determineerbaar 3 g (15%), fragmentatie 3.  
e. De (deels) verbrande aardewerkscherven wijzen waarschijnlijk op de aanwezigheid van brandsta-
pelresten. 
f. De aardewerkscherven liggen verspreid door de kuil.  
g. 
1. terra sigillata kom Drag. 31 (V5409), 2 rss, 1 wss, 1 bss (63 g), 1 MAI, 15.5 EVE, diam r 18 cm, diam 
b 12cm, verbrand, Oost-Gallisch fabricaat, deklaag verdwenen, <0.25.
2. middelgrote standamfoor Haalebos 8052 (V5409), 6 wss (3g), deels verbrand, Maaslands fabricaat, 
herkenbaar aan ribbel op wand, <0.25. 
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Fig. 20.85. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1099 en aardewerk uit graf 1099. Vlakdetail en coupe schaal 1:20. Aardewerk schaal 1:3. 





3. handgevormd aardewerk (V5409/5418), 41 
wss (197 g), sterk verweerd, diverse samenstelling, 
ouder zwerfvuil of opspit. 
4. kwarts. 3 afgeronde fragmenten (19 g). 
h. Graf 1100 kan op basis van het aardewerk tussen 
ca. 200 en 300 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1101 (fig. 20.91, H9a) (fig. 20.87)
Algemeen

a. graf 1101 (S31.42)  
b. Graftype C1
c. Kuil met verbrandingsresten 
d. Los graf op ca. 3.5 m ten noordoosten van de 
kringgreppel 2078.  

Grafkuil
a. Vrijwel ronde kuil met een diameter van ca. 128 
bij 75 cm en een bewaarde diepte van maximaal 
15 cm. De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich 
op een hoogte van 4.38 NAP. De kuil is gedocu-
menteerd op vlak 1. 
b. In de kuil is één enigszins houtskoolrijke vulling 
gedefinieerd, met daarbinnen een concentratie crematieresten en aardewerkscherven. 
c. Van de kuil is slechts een restant waargenomen.    
d. In de grafkuil zijn verspreide crematieresten aangetroffen. Gewicht crematie: 65 g. Geslacht onbe-
kend, determineerbaar 15 g (23.1%), fragmentatie 2. 
e. Het houtskool, de (deels) verbrande aardewerkscherven en de ijzeren spijker(s) wijzen op de aan-
wezigheid van brandstapelresten. 
f. De aardewerkscherven liggen verspreid in de kuil.  
g. 
1. terra sigillata kom Drag. 31 (V5517/5423), 17 rss, 24 wss, 6 bss (883 g), 1 MAI, 91 EVE, diameter 
r 27 cm, diam b 13 cm, verbrand, Oost-Gallisch fabricaat, deklaag verdwenen, slecht leesbaar stempel: 
RIINATV?, mogelijk Lezoux, <0.75.
2. terra sigillata bord Drag. 32 (V5517/5516), 15 rss, 27 wss, 8 bss (365 g), 1 MAI, 77 EVE, diam r 19 
cm, diam b 10 cm, verbrand, deklaag verdwenen, Oost-Gallisch fabricaat, <0.75.
3. terra sigillata bakje Drag. 33 (V5517), 4 rss, 1 wss (129 g), 1 MAI, 63 EVE, diam r 11 cm, diam b 
5 cm, verbrand, deklaag verdwenen, Oost-Gallisch fabricaat, <1. 
4. geverfde beker Niederbieber 32 (V5517/5516/5423), 4 rss, 92 wss, (173 g), 1 MAI, 34 EVE, diam 
r 11 cm, wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (techniek b), barbotine jachtscene (wsl honden) en 
zones met arcering, relatief weinig brandsporen, <0.75. 
5. geverfde beker Niederbieber 32 (V557/5516), 1 rss, 16 wss, 1 bbs (164 g), 1 MAI, 34 EVE, diam r 
11 cm, diam b 6 cm, wit Rijnlands baksel met zwarte deklaag (techniek b), zones met arcering, deels 
verbrand, <0.5. 
6. geverfd bord Stuart 10 (V5517/5516), 13 rss, 34 wss, 2 bss (138 g), 1 MAI, 46.5 EVE, diam r 20 
cm, verbrand, Rijnlands wit baksel met bruin-zwarte deklaag (techniek b), <0.5. 
7. gladwandige kruik (V5517/5516), 84 wss, 2 bss (320 g), diam b 6 cm, rood-bruin baksel, verbrand, 
<0.25. 
8. middelgrote standamfoor Haalebos 8052 (V5517/5516/5423), 5 rss, 194 wss, 5 bss, 2 oren (2255g), 
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Fig. 20.86. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1100 en aar-

dewerk uit graf 1100. Vlakdetail en coupe schaal 1:20. 

Aardewerk schaal 1:3.





1 MAI, 82 EVE, diam r 12 cm, diam b 11 cm, verbrand, Maaslands fabricaat, <0.75. 
9. ruwwandige pot Stuart 202 (V5517/5516/5423), 8 rss, 28 wss, 1 bss (328 g), 1 MAI, 100 EVE, diam 
r 16 cm, diam b 5 cm, verbrand, witbakkend Rijnlands fabricaat, <1. 
10. ruwwandige pot Holwerda 140-142 (V5517/5516), 1 rss, 54 wss, 7 bss (1430 g), 1 MAI, 13 EVE, 
diam r 26 cm, diam b 15 cm, grotendeels verbrand, Low Lands Ware, <0.5. 
11. handgevormd aardewerk (V5516), 6 wss (7 g), verweerd, niet nader te determineren, waarschijnlijk 
zwerfvuil. 
12. ijzer. Spijker. 4 fragmenten. 
13. natuursteen. 6 fragmenten grind van zandsteen en kwarts (6 g). 
14. bot. verbrand: 1x vogel indet. Onverbrand: kies hond en 1x indet.
15. slak 1 fragment (6 g). 
h. Graf 1101 kan op basis van het aardewerk tussen ca. 200 en 230 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1102 (fig. 20.91, G9b) (fig. 20.69)
Algemeen

a. graf 1102 (S31.50)  
b. Graftype A
c. Grafkuil met een crematierestendepot en enkele onverbrande bijgiften 
d. Dit graf bevindt zich iets decentraal binnen het zuidelijke deel van de rechthoekige randstructuur 
2097.

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van 93 bij 42 cm en een bewaarde diepte van 22 cm. De kuil is globaal oost-west 
georiënteerd. De bovenzijde van de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.48 NAP. De kuil is 
gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de kuil is één vulling onderscheiden. Deze vulling bevat enig houtskool, een crematierestendepot 
en drie aardewerken objecten. 
c. De grafkuil is licht verploegd en licht verstoord.  
d. In de grafkuil is een crematierestendepot waargenomen, ongeveer centraal in de kuil. Gewicht 
crematie: 561 g. Geslacht onbekend, leeftijd min. 20 jaar, determineerbaar 261 g (46.5%), fragmentatie 
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Fig. 20.87A. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1101 en aardewerk uit graf 1101. Vlakdetail en coupe schaal 1:20. 
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Fig. 20.87B. Tiel-Medel-Afronding. Aardewerk uit graf 1101. Schaal 1:3. 
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Fig. 20.87C. Tiel-Medel-Afronding. Aardewerk uit graf 1101. Schaal 1:3.. 





2-8. Leeftijdskenmerken: dikte diafyse. 
e. Geen brandstapelrestendepot. 
f. De aardewerken bijgiften bevinden zich aan beide zijden van het crematierestendepot. 
g. 
1. geverfde beker Stuart 2 (V5514/5515), 11 rss, 1 bss, 30 wss (264 g), 1 MAI, 82 EVE, diam r 12 
cm, diam b 4.5 cm, deels verbrand, Rijnlands fabricaat met rode deklaag (techniek a), deklaag vrijwel 
volledig verweerd, <1. 
2. gladwandige kruik Stuart 106-108 (V5513/V5515), 1 MAI, 100 EVE, diam r 6.5 cm, diam b 6 cm, 
onverbrand, Maaslands baksel, 1. 
3. gladwandige kruik Stuart 110A (V5512), 1 rss, 1bss, 111 wss, 2 oren (485 g), 1 MAI, 100 EVE, diam 
r 6.5 cm, diam b 6 cm, onverbrand, witbakkend fabricaat, 1. 
4. onverbrand bot: varken: hum met snijsporen, radius, rib. 6x indet.
h. Op basis van het aardewerk kan graf 1102 tussen ca. 90 en 120 na Chr. worden gedateerd. Door 
de aanwezigheid van de kruik Stuart 106-108 is een datering aan het eind van de 1ste eeuw na Chr. 
waarschijnlijk. 

GRAF 1103 / RANDSTRUCTUUR 2095 (fig. 20.91, E8d) (fig. 20.88)
Algemeen

a. graf 1103 (S30.36)  
b. Graftype A?
c. Grafkuil met verspreide crematieresten  
d. Centraal gelegen binnen de rechthoekige randstructuur 2095. 

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van 64 bij maximaal 27 cm en een bewaarde diepte van 8 cm. De bovenzijde van de 
grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.54 NAP. De kuil is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de kuil is één vulling onderscheiden, waarin de crematieresten zijn aangetroffen. Er zijn echter 
geen brandstapelresten aangetroffen. In combinatie met het gegeven dat het graf (sub)centraal binnen 
een randstructuur ligt, wordt er van uitgegaan dat het hier een graftype A betreft. De onzekerheid 
maakt dat het moet worden ingedeeld als A?.
c. Van dit graf is slechts een restant waargenomen. 
d. De grafkuil bevat verspreide crematieresten. Gewicht crematie: 25 g. Geslacht onbekend, leeftijd 
min. 20 jaar, determineerbaar 10 g (40%), fragmentatie 2. Leeftijdskenmerken: afmeting neuro en 
diafyse. 
e. Er zijn geen aanwijzingen voor brandstapelresten. 
f. Er zijn geen (resten van) bijgiften aangetroffen.  
g. 
1. handgevormd aardewerk (V4755), 10 wss (62 g), diverse samenstelling, verweerd, magering: pot-
gruis of potgruis en zand, intrusief. 
h. Graf 1103 kan niet worden gedateerd aan de hand van het hierin aangetroffen aardewerk. Een 
14C-datering van wat verbrand bot geeft bij een standaarddeviatie van 2σ een uitkomst van 21-170 na 
Chr. (Poz-103979, 1910 ± 30 BP).

RANDSTRUCTUUR 2095
a. Rechthoekige randstructuur van 8.00 bij minimaal 2.30 m. De maximale diepte van de greppel 
bedraagt 20 cm. Door de fragmentarische conservering kunnen de afmetingen niet definitief worden 
gereconstrueerd.





b. De noordwestelijke helft van deze randstructuur is niet herkend in het vlak. 
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om uitspraken te 
doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Zuidwest-noordoost. 
e. De greppel bevat enkele fragmenten aardewerk en bot. 
1. handgevormd aardewerk (V4594/4598), 12 rss (69 g), magering: potgruis en zand, intrusief. 
2. bot. Schaap/geit (1x), large mammal (2x), indet (3x).
f. Randstructuur 2095 wordt oversneden door greppel waarvan de datering onduidelijk is.  
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Fig. 20.88. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1103 en randstructuur 2095. Overzicht schaal 1:100. Vlakdetail en coupe schaal 1:20.
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g. Randstructuur 2051 kan niet worden geda-
teerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

GRAF 1104 (fig. 20.91, F10a) (fig. 20.89)
Algemeen

a. graf 1104 (S122.5)  
b. Graftype D
c. Kuil met een ingegraven, onverbrande kom.  
d. Losse kuil, gelegen tussen de randstructuren 
2068 en 2074. De interpretatie van dit spoor als 
graf is twijfelachtig. Er zijn geen crematieresten 
of brandstapelresten aangetroffen. 

Grafkuil
a. Ovale grafkuil van 50 bij 28 cm en een 
bewaarde diepte van 11 cm. De bovenzijde van 
de grafkuil bevindt zich op een hoogte van 4.25 
NAP. De kuil is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. In de kuil is één vulling onderscheiden, waarin 
de onverbrande kom is geplaatst. 
d. In de grafkuil zijn geen crematieresten waar-
genomen. 
e. Er zijn geen brandstapelresten aanwezig. 
f. Aan de westelijke zijde van de kuil is een 
onverbrande kom geplaatst.  
g. 
1. ruwwandig reducerende kom Holwerda BG 131-136 (V2717), 5 rss, 1 bss, 38 wss (240 g), 1 MAI, 
19 EVE, diam r 14 cm, diam b 5 cm, grotendeels beroet, Low Lands Ware 1, <0.75.   
h. Op basis van de kom kan graf 1104 tussen ca. 70 en 300 na Chr. worden gedateerd. 

GRAF 1105 (fig. 20.91, C5b) (fig. 20.90)
Algemeen

a. graf 1105 (S52.19)  
b. Graftype A
c. Crematierestendepot. Van een hypothetische kuil werd slechts en zeer vage omtrek gedocumen-
teerd.   
d. Los graf op korte afstand (3 m) van de rechthoekige randstructuur 2060. 

Grafkuil
a. Min of meer rechthoekig crematierestendepot van ca. 20 bij 20 cm en een bewaarde diepte van 
ca. 5 cm. De bovenzijde van het depot bevindt zich op een hoogte van 4.37 NAP. Rond het depot 
is nog een vage omtrek van een hypothetische grafkuil van ca. 60 bij 65 cm gedocumenteerd. Deze 
kuil was in de coupe echter niet (meer) te onderscheiden. Het graf is gedocumenteerd op vlak 1. 
b. Dit graf bestaat uit een crematierestendepot en een hypothetische grafkuil die in de coupe echter 
niet kon worden gedocumenteerd. 
d. In de grafkuil is een crematierestendepot aangetroffen. Gewicht crematie: 570 g. Geslacht vrouw, 
leeftijd 20-40 jaar, determineerbaar 350 g (61.4%), fragmentatie 5-8. Geslachtskenmerken: processus 
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Fig. 20.89. Tiel-Medel-Afronding. Graf 1104 en aardewerk 
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matoideus -2, os zygomaticum -1, orbita -2. Leef-
tijdskenmerken: lambda open. 
e. Er zijn geen brandstapelresten aanwezig. 
f. Er zijn geen bijgiften aanwezig. 
g.-
h. Graf 1105 kan niet worden gedateerd. Maar op 
grond van de interpretatie als graf van het type 
A, lijkt een datering voor 150 na Chr. te moeten 
worden gehanteerd.

KRINGGREPPEL 2059 (fig. 20.91, C4b)
a. Kringgreppel met een diameter van 9.10 m en 
een maximale diepte van 19 cm. 
b. De kringgreppel wordt aan de noordwestelijke 
zijde verstoord door een subrecente sloot.
Het zuidelijk deel van de kringgreppel wordt afgesneden door de putwand, in de aangrenzende put 
was het overig deel van de kringgreppel niet zichtbaar. Het algemene verloop van de kringgreppel is 
echter goed te reconstrueren. 
c. De aanwezigheid van een opening kan niet definitief worden vastgesteld.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de kringgreppel.  
f. Kringgreppel 2059 wordt oversneden door een subrecente sloot. 
g. Kringgreppel 2059 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2043 (fig. 20.91, C4a)
a. Kringgreppel met een diameter van 13.50 m en een maximale diepte van 24 cm. 
b. De kringgreppel wordt aan de westelijke en oostelijke zijde verstoord door subrecente sloten en aan 
de zuidwestelijke zijde door een drainagesleuf. Het algemene verloop van de kringgreppel is echter 
goed te reconstrueren. 
c. Aan de noordwestelijke zijde van de kringgreppel lijkt een opening aanwezig te zijn, maar nabij deze 
plek verstoort een subrecente sloot de greppel. De aanwezigheid van een opening kan niet definitief 
worden vastgesteld.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de kringgreppel
f. Kringgreppel 2043 wordt oversneden door twee subrecente sloten en een drainagesleuf. 
g. Kringgreppel 2043 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2038 (fig. 20.91, B4d)
a. Kringgreppel met een diameter van 8 m en een maximale diepte van 24 cm. 
b. De kringgreppel wordt in het noorden verstoord door een greppel en aan de zuidwestelijke zijde 
door een recente sloot. Het algemene verloop van de kringgreppel is echter goed te reconstrueren. 
c. Aan de zuidwestelijke zijde van de kringgreppel lijkt een kleine opening aanwezig te zijn, maar 
nabij deze plek verstoort een recente sloot de greppel. De aanwezigheid van een opening kan niet 
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definitief worden vastgesteld.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de kringgreppel. 
f. Kringgreppel 2038 wordt oversneden door een subrecente sloot en een greppel. 
g. Kringgreppel 2038 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2039 (fig. 20.91, C5a)
a. Kringgreppel met een diameter van 8.50 m en een maximale diepte van 24 cm. 
b. De kringgreppel wordt aan de noordwestelijke zijde verstoord door een subrecente sloot. Het 
algemene verloop van de kringgreppel is echter goed te reconstrueren. 
c. In het zuidwestelijke deel van de greppel zit een opening.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de kringgreppel. 
f. Kringgreppel 2039 wordt oversneden door een subrecente sloot.
g. Kringgreppel 2039 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

RANDSTRUCTUUR 2037 (fig. 20.91, B5b)
a. Rechthoekige randstructuur van 6.20 bij minimaal 5.40 m. De maximale diepte van de greppel 
bedraagt 18 cm. Door de fragmentarische conservering kunnen de afmetingen niet definitief worden 
gereconstrueerd.
b. De randstructuur wordt in het noordwesten en zuidoosten verstoord door een drainagesleuf en 
in het noorden door een subrecente sloot en door kringgreppel 2038. Het noordelijke deel van de 
randstructuur is niet herkend in het vlak. 
c. Aan de zuidelijke en westelijke zijde van de randstructuur lijken openingen aanwezig te zijn. Gezien 
de fragmentarische conservering van de randstructuur is het echter niet mogelijk om definitieve uit-
spraken te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Zuidwest-noordoost.    
e. De greppel bevat enkele fragmenten aardewerk.
1. Ruwwandig oxiderend aardewerk (V1720), 2 wss (6 g).
f. Randstructuur 2037 wordt verstoord door een drainagesleuf, een subrecente sloot en door kring-
greppel 2038. 
g. Op basis van de aardewerkvondsten kan de randstructuur tussen ca. 30 en 300 na Chr. worden 
gedateerd. 
h. Geen bijzonderheden.  

RANDSTRUCTUUR 2060 (fig. 20.91, C5)
a. Rechthoekige randstructuur van 12.50 bij 12.60 m. De maximale diepte van de greppel bedraagt 
10 cm. 
b. De randstructuur wordt in het noordoosten en zuidwesten verstoord door een subrecente sloot en 
in het noordwesten en zuidoosten door een drainagesleuf. 
c. In de zuidelijke hoek van de randstructuur lijkt een opening aanwezig te zijn.
 d. Zuidwest-noordoost.    
e. De greppel bevat een kruik. 
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1. Gladwandig witbakkend aardewerk uit het Rijnland (V5329), 1 wss (6 g).
f. Randstructuur 2060 wordt verstoord door een subrecente sloot en een drainagesleuf. 
g. Op basis van de aardewerkvondsten kan de randstructuur tussen ca. 10 en 300 na Chr. worden 
gedateerd. 
h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2040 (fig. 20.91, D4d)
a. Kringgreppel met een diameter van 12.60 m en een maximale diepte van 20 cm. 
b. De kringgreppel wordt in het zuidoosten en noordwesten verstoord door subrecente sloten en een 
drainagesleuf. Ter hoogte van de noordwestelijke subrecente sloot is een tweede vlak aangelegd waar-
bij het noordwestelijke deel van de kringgreppel zichtbaar werd onder de subrecente sloot.  
c. Aan de noordwestelijke zijde van de kringgreppel lijkt op vlak 2 een kleine opening aanwezig te 
zijn, maar nabij deze plek verstoort een recente sloot de greppel. De aanwezigheid van een opening 
kan niet definitief worden vastgesteld.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de kringgreppel. 
f. Kringgreppel 2040 wordt oversneden door twee subrecente sloten en een drainagesleuf. 
g. Kringgreppel 2040 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2061 (fig. 20.91, D5b)
a. Kringgreppel met een diameter van 13.60 m en een maximale diepte van 63 cm. 
b. De kringgreppel wordt in het zuidoosten en noordwesten verstoord door subrecente sloten en een 
drainagesleuf. 
c. Aan de zuidwestelijke zijde van de kringgreppel is een opening aanwezig.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de kringgreppel. 
f. Kringgreppel 2061 wordt oversneden door twee subrecente sloten en een drainagesleuf. 
g. Kringgreppel 2061 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2028 (fig. 20.91, D5d)
a. Kringgreppel met een diameter van 18.40 m en een maximale diepte van 56 cm. 
b. De kringgreppel heeft een fragmentarische conservering en wordt in het noordoosten en zuiden 
verstoord door een subrecente sloot. In het noordwesten en zuidoosten wordt de greppel oversneden 
door een drainagesleuf.
c. Gezien de fragmentarische conservering van de kringgreppel is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de kringgreppel. 
f. Kringgreppel 2028 wordt oversneden door een subrecente sloot en een drainagesleuf. 
g. Kringgreppel 2028 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  
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RANDSTRUCTUUR 2022 (fig. 20.91, D6a)
a. Rechthoekige randstructuur van 14.00 bij 14.10 m. De maximale diepte van de greppel bedraagt 
28 cm. 
b. De randstructuur wordt in het noordoosten en zuidwesten verstoord door een subrecente sloot en 
in het noordwesten en zuidoosten door een drainagesleuf. 
c. In de noordwestelijke hoek van de randstructuur lijkt een opening aanwezig te zijn. Tijdens het 
couperen was echter geen duidelijke opening zichtbaar.
d. Oost-west.    
e. In het oostelijke deel van de greppel is aardewerk aangetroffen 
1. Handgevormd aardewerk (V1426),  pot, oxiderend gebakken, licht besmeten, 2 wss (17 g).
f. Randstructuur 2022 wordt verstoord door een subrecente sloot en een drainagesleuf. 
g. Op basis van de aardewerkvondsten kan de randstructuur tussen ca. 700 v. Chr. en 70 na Chr. 
worden gedateerd. 
h. Geen bijzonderheden.  

RANDSTRUCTUUR 2046 (fig. 20.91, C6b)
a. Rechthoekige of trapeziumvormige randstructuur van 5.3 bij minimaal 4.80 m. De maximale 
diepte van de greppel bedraagt 46 cm. Door de fragmentarische conservering kunnen de afmetingen 
niet definitief worden gereconstrueerd.
b. De randstructuur wordt mogelijk in het noordwesten oversneden door een subrecente sloot.
c. In het noordwestelijke deel van de randstructuur zit een grote opening. Dit kan echter het resultaat 
zijn van de fragmentarische conservering.
d. Zuidwest-noordoost.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de randstructuur. 
f. Randstructuur 2046 wordt mogelijk oversneden door een subrecente sloot.
g. Randstructuur 2046 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal. 
h. Geen bijzonderheden.  

RANDSTRUCTUUR 2048 (fig. 20.91, C6a)
a. Rechthoekige randstructuur van 5.60 bij minimaal 7.50 m. De maximale diepte van de greppel 
bedraagt 50 cm. Door de fragmentarische conservering kunnen de afmetingen niet definitief worden 
gereconstrueerd.
b. De randstructuur wordt in het zuidoosten oversneden door een subrecente sloot en in het noord-
oosten door een drainagesleuf.
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Zuidwest-noordoost.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de randstructuur. 
f. Randstructuur 2048 wordt oversneden door een subrecente sloot en een drainagesleuf.
g. Randstructuur 2048 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal. 
h. Er heeft een secundaire begraving plaatsgevonden in het westelijk deel van de greppel. Het betreft 
hier een crematiegraf. Randstructuur 2048 hoort mogelijk bij randstructuur 2047.

RANDSTRUCTUUR 2047 (fig. 20.91, C6a)
a. Rechthoekige randstructuur van minimaal 4.00 bij 8.60 m. De maximale diepte van de greppel 
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bedraagt 47 cm. Door de fragmentarische conservering kunnen de afmetingen niet definitief worden 
gereconstrueerd.
b. De randstructuur wordt in het noordwesten oversneden door een subrecente sloot en in het noor-
den mogelijk door een drainagesleuf.
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Zuidwest-noordoost.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de randstructuur. 
f. Randstructuur 2047 wordt oversneden door een subrecente sloot en een drainagesleuf.
g. Randstructuur 2047 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal. 
h. Randstructuur 2047 hoort mogelijk bij randstructuur 2048.   

RANDSTRUCTUUR 2045 (fig. 20.91, C6b)
a. Rechthoekige randstructuur van minimaal 5.20 bij minimaal 2.20 m. De maximale diepte van de 
greppel bedraagt 45 cm. Door de fragmentarische conservering kunnen de afmetingen niet definitief 
worden gereconstrueerd.
b. De randstructuur wordt in het zuidoosten oversneden door een subrecente sloot en in het noord-
westen en zuidoosten door een drainagesleuf.
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Zuidwest-noordoost.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de randstructuur. 
f. Randstructuur 2045 wordt oversneden door een subrecente sloot en een drainagesleuf.
g. Randstructuur 2045 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal. 
h. Geen bijzonderheden.    

RANDSTRUCTUUR 2063 (fig. 20.91, C6d)
a. Rechthoekige randstructuur van minimaal 7.20 bij 6.30 m. De maximale diepte van de greppel 
bedraagt 18 cm. Door de fragmentarische conservering kunnen de afmetingen niet definitief worden 
gereconstrueerd.
b. De randstructuur wordt in het westen oversneden door een subrecente sloot en in het noordoosten 
door een drainagesleuf.
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Zuidwest-noordoost.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de randstructuur. 
f. Randstructuur 2063 wordt oversneden door een subrecente sloot en een drainagesleuf.
g. Randstructuur 2063 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal. 
h. Geen bijzonderheden.    

KRINGGREPPEL 2062 (fig. 20.91, D6)
a. Kringgreppel met een maximale diameter van 23.30 m en een maximale diepte van 30 cm. 
b. De kringgreppel wordt in het noorden en zuidwesten verstoord door een subrecente sloot. Ook het 
noordoosten en zuidoosten van de kringgreppel worden door subrecente sloten oversneden. Daar-
naast wordt de kringgreppel door twee noordwest-zuidoost georiënteerde drainagesleuven verstoord. 
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Het algemene verloop van de kringgreppel is echter goed te reconstrueren. 
c. In het noordwestelijke deel van de kringgreppel zit een kleine opening. 
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de kringgreppel. 
f. Kringgreppel 2062 wordt oversneden door drie subrecente sloten en twee drainagesleuven. 
g. Kringgreppel 2062 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

RANDSTRUCTUUR 2029 (fig. 20.91, E6b)
a. Rechthoekige randstructuur van minimaal 11.70 bij 8.50 m. De maximale diepte van de greppel 
bedraagt 24 cm. 
b. De randstructuur wordt in het westen oversneden door een subrecente sloot en in het zuiden door 
een drainagesleuf.
c. Er zit een opening in de oostelijke hoek van de randstructuur.      
d. Zuidwest-noordoost.    
e. In het noordelijke deel van de randstructuur is een geëmailleerde fibula aangetroffen van het type 
Riha 5.17.3 aangetroffen.
f. Randstructuur 2029 wordt oversneden door een subrecente sloot en een drainagesleuf.
g. Randstructuur 2029 kan op basis van de datering van de fibula worden gedateerd tussen 80 en 
150 na Chr. 
h. Geen bijzonderheden.    

RANDSTRUCTUUR 2086 (fig. 20.91, E6a)
a. Rechthoekige randstructuur van 11.30 bij minimaal 13.50 m. De maximale diepte van de greppel 
bedraagt 19 cm. Door de fragmentarische conservering kunnen de afmetingen niet definitief worden 
gereconstrueerd.
b. De randstructuur wordt in het noorden en zuiden oversneden door subrecente sloten en in het 
westen en zuidoosten door een drainagesleuf.
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Zuidwest-noordoost.    
e. In het noordelijke deel van de randstructuur zijn fragmenten aardewerk aangetroffen.
1. Handgevormd aardewerk (V1425), 2 wss (12 g).
f. Randstructuur 2086 wordt oversneden door twee subrecente sloten en een drainagesleuf.
g. Op basis van de aardewerkvondsten kan de randstructuur tussen ca. 700 v. Chr. en 70 na Chr. 
worden gedateerd. 
h. Geen bijzonderheden.    

RANDSTRUCTUUR 2049 (fig. 20.91, E6c)
a. Rechthoekige randstructuur van 5.00 bij minimaal 7.60 m. De maximale diepte van de greppel 
bedraagt 20 cm. 
b. De randstructuur is niet verstoord.
c. Er is geen opening aanwezig in de randstructuur.     
d. Zuidwest-noordoost.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de randstructuur.



2

f. De randstructuur wordt niet oversneden door andere sporen.
g. Randstructuur 2049 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.    

RANDSTRUCTUUR 2032 (fig. 20.91, E7)
a. Rechthoekige randstructuur van 18.90 bij 19.90 m. De maximale diepte van de greppel bedraagt 
40 cm. 
b. De randstructuur wordt in het noordwesten en zuidoosten verstoord door subrecente sloten en een 
drainagesleuf. 
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Zuidwest-noordoost.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de randstructuur.
f. Randstructuur 2032 wordt oversneden door twee subrecente sloten, een drainagesleuf en randstruc-
tuur 2052. 
g. Randstructuur 2032 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.    

RANDSTRUCTUUR 2052 (fig. 20.91, D7d)
a. Rechthoekige randstructuur van 11.50 bij minimaal 5.50 m. De maximale diepte van de greppel 
bedraagt 20 cm. 
b. De randstructuur wordt in het noorden en zuiden verstoord door een subrecente sloot en in het 
noordwesten en zuidoosten door een drainagesleuf. Tevens wordt de randstructuur in het westen 
oversneden door randstructuur 2051. 
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Zuidwest-noordoost.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de randstructuur.
f. Randstructuur 2052 wordt oversneden door een subrecente sloot, een drainagesleuf en randstruc-
tuur 2051. 
g. Randstructuur 2052 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.    

KRINGGREPPEL 2050 (fig. 20.91, F6d)
a. Kringgreppel met een diameter van 16.60 m en een maximale diepte van 34 cm. 
b. De kringgreppel wordt in het noorden en zuidwesten verstoord door een subrecente sloot. Ook 
in het oosten wordt de kringgreppel oversneden door een subrecente sloot. In het noordwesten en 
zuidoosten wordt de kringgreppel verstoord door een drainagesleuf. 
Het algemene verloop van de kringgreppel is echter goed te reconstrueren. 
c. In het westelijke deel van de kringgreppel zit een kleine opening. 
d. Geen oriëntatie.    
e. In het noordwesten van de greppel lag stuk bot. In het zuiden en  oosten van de greppel is aarde-
werk aangetroffen.
1. handgevormd aardewerk, 7 wss (107g),  7 oxiderend; 2 besmeten(grof), 2 geglad; 1x kamstreek in 
patroon (onduidelijk, diagonalen tegengestelde richting) op versinterde scherf gemengde magering: 



2

1 pot+plant+zand, 4 zand+potgruis, 2 potgruis, 1 plantaardig en potgruis; 3 ruw oppervlak; 3 roet-
aanslag (V2127/V2761);
Datering: Late IJzertijd-Vroeg Romeinse periode, intrusief
Bot(V3360), indet (7x)
f. Kringgreppel 2050 wordt oversneden door twee subrecente sloten en een drainagesleuf. 
g. Het aardewerk dat in dit spoor is aangetroffen moet als intrusief worden beschouwd. Derhalve kan 
de kringgreppel niet worden gedateerd. 
h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2089 (fig. 20.91, G7c)
a. Kringgreppel met een diameter van 4.50 m en een maximale diepte van 29 cm. 
b. De kringgreppel wordt niet verstoord. 
c. Er is een opening aanwezig in de kringgreppel. 
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. Kringgreppel 2089 wordt niet oversneden. 
g. De kringgreppel kan niet worden gedateerd.  
h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2093 (fig. 20.91, F8d)
a. Kringgreppel met een diameter van 3.10 m de diepte is minder dan 2 cm. 
b. De kringgreppel wordt verstoord door een drainage.
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. Kringgreppel 2093 wordt oversneden door randstructuur 2056. 
g. Kringgreppel 2093 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2094 (fig. 20.91, E8d)
a. Kringgreppel met een diameter van 6.60 m en een maximale diepte van 18 cm. 
b. De kringgreppel wordt in het zuidoosten verstoord door een recente sloot. 
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. Kringgreppel 2093 wordt oversneden door een recente sloot.  
g. Kringgreppel 2093 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2024 (fig. 20.91, F9a)
a. Kringgreppel met een diameter van 10.60 m en een maximale diepte van 16 cm. 
b. De kringgreppel wordt verstoord door drainagesleuven. 
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c. Er is een kleine opening aanwezig in het zuidoosten van de kringgreppel. 
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. Kringgreppel 2024 wordt oversneden door een kuil (S14.33), twee paalkuilen uit de Romeinse Tijd 
(S14.37 en S14.38).
g. Bij gebrek aan dateerbaar vondstmateriaal kan de kringgreppel niet worden gedateerd.
h. Geen bijzonderheden.  

RANDSTRUCTUUR 2065 (fig. 20.91, G7c)
a. De randstructuur is uiterst fragmentarisch geconserveerd. Er is ca 6.20 m greppel bewaard geble-
ven. Vanwege de fragmentarische conservering zijn er geen uitspraken te doen over de vorm van de 
randstructuur. De maximale diepte bedraagt 8 cm. 
b. De randstructuur wordt verstoord door een recente sloot.  
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. De randstructuur wordt oversneden door een recente sloot. 
g. Randstructuur 2065 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

RANDSTRUCTUUR 2090 (fig. 20.91, G8a)
a. De randstructuur is uiterst fragmentarisch geconserveerd. De minimale lengte bedraagt ca 8.30 
cm. Vanwege de fragmentarische conservering zijn er geen uitspraken te doen over de vorm van de 
randstructuur. De maximale diepte bedraagt 5 cm. 
b. De randstructuur wordt verstoord door een recente sloot en een drainagesleuf.  
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. De randstructuur wordt oversneden door een recente sloot en een drainagesleuf. 
g. Randstructuur 2090 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

RANDSTRUCTUUR 2064 (fig. 20.91, G8a)
a. Rechthoekige randstructuur van 3.10 bij minimaal 1.90 m. De randstructuur is fragmentarisch 
geconserveerd. De maximale diepte van de greppel bedraagt 15 cm. 
b. De randstructuur wordt verstoord door een recente sloot en een drainagesleuf.  
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. NNW-ZZO.     
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. De randstructuur wordt oversneden door een recente sloot en een drainagesleuf. 
g. Randstructuur 2064 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  
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KRINGGREPPEL 2070 (fig. 20.91, F9d)
a. Kringgreppel met een diameter van 6.30 m en een maximale diepte van 18 cm. 
b. De kringgreppel wordt verstoord door omliggende sporen. Het algemene verloop van de kring-
greppel is echter goed te reconstrueren. 
c. In het westelijke deel van de greppel is een opening aanwezig.      
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. Kringgreppel 2070 wordt oversneden door perceleringsgreppels uit de Romeinse tijd (S31.7, 
S31.17 en S31.18).  
g. Kringgreppel 2070 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2077 (fig. 20.91, G10a)
a. Kringgreppel met een diameter van 6.50 m en een maximale diepte van 18 cm. 
b. De kringgreppel wordt in het westen verstoord door een recente sloot. 
c. Er is geen opening aangetroffen, mogelijk was er een opening aanwezig in het westelijke deel van 
de greppel dat is verstoord door de sloot.       
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. Kringgreppel 2077 wordt oversneden door een recente sloot.
g. Kringgreppel 2077 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2099 (fig. 20.91, G10b)
a. Kringgreppel met een diameter van ca 10 m en een maximale diepte van 14 cm. 
b. De kringgreppel wordt in het westen verstoord door een recente sloot. 
c. Er is geen opening aangetroffen, mogelijk was er een opening aanwezig in het westelijke deel van 
de greppel dat is verstoord door de sloot.       
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. Kringgreppel 2099 wordt oversneden door een recente sloot.
g. Kringgreppel 2099 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2069 (fig. 20.91, E9d)
a. Kringgreppel met een diameter van ca 4 m. De diepte is onbekend.
b. Het grootste deel van de kringgreppel is gelegen onder een recente sloot.  
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. Kringgreppel 2069 wordt oversneden door een recente sloot en kringgreppel 2068.
g. Kringgreppel 2069 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  





KRINGGREPPEL 2068 (fig. 20.91, E9d)
a. Kringgreppel met een diameter van ca 8.80 m en een maximale diepte van 20 cm. 
b. Het noordelijke deel van de kringgreppel is gelegen onder een recente sloot.  
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. Kringgreppel 2068 wordt oversneden door een recente sloot en een cultuurlaag uit de Late IJzer-
tijd/Romeinse Tijd (S131.9)
g. Gezien de oversnijding van de cultuurlaag kan kringgreppel 2069 gedateerd worden voor de 
Romeinse Tijd.
h. Geen bijzonderheden.  

RANDSTRUCTUUR 2092 (fig. 20.91, G8c)
a. Rechthoekige randstructuur van 4.60 bij minimaal 4.00 m. De maximale diepte van de greppel 
bedraagt 18 cm. 
b. De randstructuur wordt in het westen verstoord door een subrecente sloot. 
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. nww-zoo.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de randstructuur.
f. Randstructuur 2092 wordt oversneden door een subrecente sloot. 
g. Randstructuur 2092 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.    

KRINGGREPPEL 2084 (fig. 20.91, B6a)
a. Kringgreppel met een diameter van ca 8 m en een maximale diepte van 16 cm. 
b. De kringgreppel wordt verstoord door een recente sloot en een drainagesleuf.  
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. Kringgreppel 2084 wordt oversneden door kringgreppel 2083. 
g. Kringgreppel 2084 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2083 (fig. 20.91, B6b)
a. Kringgreppel met een diameter van ca 7 m en een maximale diepte van 15 cm. 
b. De kringgreppel wordt verstoord door een middeleeuwse geul. 
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. Kringgreppel 2083 wordt oversneden door een middeleeuwse geul. 
g. Kringgreppel 2083 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
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h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2078 (fig. 20.91, H9a)
a. Kringgreppel met een diameter van ca 6 m en een maximale diepte van 30 cm. 
b. De kringgreppel wordt verstoord door een recente sloot en een drainagesleuf.  
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. Kringgreppel 2078 wordt oversneden door een recente sloot en een drainagesleuf.  
g. Kringgreppel 2078 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2080 (fig. 20.91, H9c)
a. Kringgreppel met een diameter van ca 6 m en een maximale diepte van 6 cm. 
b. De kringgreppel wordt verstoord door een recente sloot en een drainagesleuf.  
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. Kringgreppel 2080 wordt oversneden door een recente sloot en een drainagesleuf.  
g. Kringgreppel 2080 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  

KRINGGREPPEL 2100 (fig. 20.91, H10a)
a. Kringgreppel met een diameter van ca 9 m en een maximale diepte van 18 cm. 
b. De kringgreppel wordt verstoord door een recente sloot en een drainagesleuf.  
c. Gezien de fragmentarische conservering van de randstructuur is het niet mogelijk om een uitspraak 
te doen over de aan- of afwezigheid van een opening.     
d. Geen oriëntatie.    
e. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel.
f. Kringgreppel 2100 wordt oversneden door een recente sloot en een drainagesleuf.  
g. Kringgreppel 2100 kan niet worden gedateerd op basis van vondstmateriaal.
h. Geen bijzonderheden.  
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Landschap

• Wat was de relatie tussen het grafveld en andere onderdelen van het cultuurlandschap?
Tijdens de opgraving is naast het reeds bekende grafveld Hazenkamp een tweede grafveld ontdekt (De 
Reth). Beide grafvelden bevinden zich langs de restgeul van Echteld fase II. Het grafveld van Hazenkamp 
ligt op de kronkelwaard langs de binnenbocht van de geul en is gesitueerd op een wat hoger gelegen 
zandrug waardoor het wat hoger ligt dan het grafveld De Reth en de rest van de omgeving. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de flauwe hoogte langs de restgeul dus een rol lijkt te hebben gespeeld de bij 
de locatiekeuze van het grafveld. Het grafveld van Hazenkamp is georiënteerd op de restgeul en is aange-
legd in de binnenbocht van de geul. Het grafveld De Reth ligt direct tegenover het grafveld Hazenkamp 
op de oostelijke oever van de geul en zullen op elkaar georiënteerd zijn geweest. Beide grafvelden lijken 
vrij geïsoleerd te liggen en werden waarschijnlijk begrensd door akkers er weilanden. Fysieke grenzen 
zijn bij beide grafvelden de depressie van de geul en grote greppelsystemen. De greppelsystemen waar-
van de eerste aanleg dateert aan het einde van 1ste eeuw na Chr. zijn grote perceleringssystemen die het 
cultuurlandschap indelen en ordenen. Waarschijnlijk in nederzettingen, akkers, weilanden, grafvelden en 
niet gecultiveerd landschap. Opmerkelijk is dat de beide grafvelden zijn wegstopt in een hoek van het 
perceleringssysteem waardoor ze als het ware symbolisch gezien geen onderdeel meer uitmaken van de 
gemeenschap. Wel zullen beide grafvelden ontsloten zijn door paden langs de geul. 

• Wat is de relatie van de restgeulzone met het grafveld? Had de restgeul tijdens de gebruiksfase van het grafveld een 
functie (ritueel, agrarisch) of was het slechts een natte zone zonder functie?
De restgeul zal bij beide grafvelden als begrenzing hebben gediend. Verder is niets bekend over de geul 
ten tijde van de gebruiksfase van de grafvelden omdat de geul meermaals is gereactiveerd tot ver in de 
Middeleeuwen. Hierbij zal een deel van de sporen die relevant zouden zijn voor dit vraagstuk zijn weg-
gevaagd. Onder de afzettingen zijn zowel bij het grafveld Hazenkamp als bij De Reth aanwijzingen 
gevonden dat hier een jaagpad heeft gelegen. In het geval van Hazenkamp gaat het om twee parallel 
lopende greppels. Ook langs het grafveld van De Reth lijken zulke greppels te hebben gelegen. Deze zijn 
echter maar één keer aangesneden in een profielsleuf. 

• Hebben ook andere landschappelijke factoren een rol gespeeld bij de locatiekeuze voor het grafveld?
Mogelijk heeft voor de locatiekeuze voor Hazenkamp de lichte verhoging in het landschap meegespeeld. 
Een belangrijker factor voor de locatiekeuze van de beide grafvelden lijkt echter de geul te zijn geweest. 
Deze vormt in het geval van Hazenkamp de noordelijke en oostelijke begrenzing. In het geval van De 
Reth vormde de geul de westelijke begrenzing. In het noorden lijkt een crevasse voor een natuurlijke 
grens te hebben gezorgd en in het zuiden zal het als laagte in het landschap zichtbare restant van Echteld 
fase I een rol hebben gespeeld. Hieruit komt het beeld naar voren dat de grafvelden in de uithoeken van 
de territoriumgrenzen zijn geplaatst. , 

• Is de kronkelwaard waarop vindplaats 1 zich bevindt opgebouwd door Echteld fase I of II?
Deze kronkelwaard is opgebouwd door Echteld fase I.

• Indien de kronkelwaard tot de oudere Echteld fase I kan worden gerekend, wat zegt dit over het ontstaan en de aard 
van de restgeul van Echteld fase II?
De opgraving heeft aangetoond dat het ontstaan van de Echteld fase II in de tweede helft van de 1ste 





eeuw voor Chr. moet worden gedateerd. Ondanks de vaststelling dat de nieuwe geul van Echteld fase II 
minimaal nog drie keer wordt gereactiveerd kan worden vastgesteld dat eigenlijk geen sprake is van een 
actief meanderende geul. Nergens zijn aanwijzingen gevonden voor laterale migratie en uit de opbouw 
van de restgeulvulling blijkt dat vrijwel direct na vorming sprake is van een verlandingsproces (wat verder 
niets zegt over het wel of niet watervoerend zijn van de geul in verschillende perioden). Dit lijkt eerder 
te wijzen op een interpretatie als crevasse, hoewel dit strikt genomen een doorbraak is van de oeverwal 
in de richting van de kom. Omdat eigenlijk sprake is van een niet volledige geulverlegging binnen de 
stroomgordel zou eerder gesproken kunnen worden van een mislukte avulsie. 

• Welke aanwijzingen bieden daarnaast inzicht in de aard en datering van de restgeul van Echteld fase II?
De aard en datering zijn vastgesteld uit de opgravingsdocumentatie. Ondermeer uit de bestudering van 
de profielen door de geulen van Echteld fase I en II heeft inzicht gegeven in de aard van de geul. Verder 
is de geul gedateerd door het vondstmateriaal en dan met name metaal, glas en aardewerk. 

• Is, in aansluiting op de vorige vraag, het smalle geultje door vindplaats 1 een kronkelwaardgeul of een hoogwater‐ of 
crevassegeultje? Tot welke fase van de stroomgordel dient dit geultje gerekend te worden?
Tijdens de opgraving bleekt dit geultje vrijwel niets te zijn waardoor deze vraag niet te beantwoorden is. 

• Welke aanwijzingen levert het onderzoek met betrekking tot de aard en datering van de crevassegeul onder de Bre-
desteeg in relatie tot de restgeul van Echteld fase I/II? In hoeverre speelde de afsplitsing van deze crevassegeul een rol 
in het landschap waarin het grafveld in gebruik was?
Vanaf het meest noordelijke deel van de grote bocht in de Echteldse rivierarm ontspringt een crevas-
segeul, waarvan tegenwoordig het verloop wordt gevolgd door de Bredesteeg. Tijdens de opgraving zijn 
drie verschillende restgeulfasen herkend. Van de oudste fase leek de restgeulvulling sterk op die van de 
restgeul van Echteld fase I, wat zou betekenen dat zich hier al tijdens de actieve fase van de stroomgordel 
(in ieder geval voor 50 voor Chr.) een crevasse moet hebben bevonden. De twee jongere fasen dateren 
beide in de Middeleeuwen. De vroegste fase komt overeen met de eerste reactivering van geulfase VII en 
dateert in de Vroege Middeleeuwen (in of rond de periode 800 – 925 na Chr.). De tweede reactivering 
dateert in de Volle/Late Middeleeuwen (na 1000 na Chr). Er kon niet vastgesteld worden of de geul 
ook in de Romeinse tijd watervoerend is geweest. Het is wel zo dat de vroeg-middeleeuwse fase weinig 
sporen van erosie laat zien, wat een al bestaande open geul doet vermoeden. Ook een eindfasedatering 
van een restgeul in de Ommerense stroomgordel doet vermoeden dat deze er al in de Late IJzertijd moet 
hebben gelegen. Van deze noord-zuid georiënteerde restgeul (in het verlengde van de crevassegeul van de 
Bredesteeg) is vastgesteld dat deze begon te verlanden rond 100 voor Chr. De eindfase van de Omme-
rense stroomgordel zelf wordt echter veel verder terug, rond 3700 voor Chr., geplaatst. Verlanding rond 
100 voor Chr. kan daarom alleen na reactivering van de stroomgordel, welk mogelijk te associëren is met 
de Late-IJzertijdbewoning op Medel II. Aan het einde van de Late IJzertijd zal deze geul vrijwel zeker 
nog deels open hebben gelegen en opnieuw zijn gereactiveerd in de tweede helft van de 1ste eeuw voor 
Chr. Dit beeld wordt ondersteund door de aanwezigheid van Romeinse vindplaatsen langs de restgeul 
tussen Maurik en Echteld.
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• Wat is de omvang van het grafveld?
Het grafveld De Reth had min of meer de vorm van een trapezium met een oppervlakte van 2.45 ha. 
Hiermee is het grafveld qua oppervlakte ongeveer een factor drie groter dan het grafveld Hazenkamp. 
De maximale oppervlakte van het rechthoekige grafveld Hazenkamp is namelijk vastgesteld op ca. 0.8 ha.

• Wat is de periodisering/ fasering van het grafveld?
Voor het grafveld De Reth zijn drie fasen onderscheiden. De eerste fase vangt aan omstreeks het einde 
van de vroeg-Romeinse tijd. Uit deze periode dateren de oudste graven en kringgreppels. Het einde 
van deze fase ligt waarschijnlijk in het eerste kwart van de 2de eeuw na Chr. De tweede fase vangt aan 
rond 120 na Chr. in loopt door tot in de tweede helft van de 3de eeuw. De derde fase dateert na 150 na 
Chr. en bestaat hoofdzakelijk uit brandrestengraven. De eindedatering van het grafveld is niet goed vast 
te stellen maat ligt aan het einde van de midden-Romeinse tijd.

Ook voor het voor het grafveld Hazenkamp zijn drie fasen onderscheiden. De eerste gebruiksfase 
dateert vanaf de periode omstreeks het midden van de 1ste eeuw na Chr. tot ca. 100 na Chr. De tweede 
gebruiksfase dateert dan tot ca. 150/175 na Chr. en de derde gebruiksfase tussen ca. 150 en ca. 230/250 
na Chr. 

• Hoe ontwikkelt het grafveld zich door de tijd heen? Is er sprake van een planmatige aanleg of groeide het grafveld 
organisch?
Bij beide grafvelden is geen sprake van een planmatige aanleg en groeide de grafvelden organisch. Wel 
lijkt er sprake van een bepaalde verdeling van de graven in de grafvelden. Zowel op Hazenkamp als op 
De Reth zijn verschillende gravenclusters geïdentificeerd. Deze laten zich vooral ruimtelijk afbakenen, 
hoewel, in het geval van Hazenkamp, ook sprake lijkt van een afbakening in tijd. Hoe de clusters moeten 
worden gezien is niet zeker, maar een verklaring waarbij uit wordt gegaan van een bepaalde familierelatie 
tussen de graven in een cluster lijkt waarschijnlijk.

• Hoe ontwikkelt zich dit grafveld in chronologisch‐demografische zin?
Op het gebied van demografische ontwikkeling kunnen moeilijk uitspraken worden gedaan. Wel is het 
zo dat het duidelijk is dat nagenoeg alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd in zowel het grafveld 
Hazenkamp als De Reth. De gegevens die uit het fysisch antropologisch onderzoek naar voren komen 
zijn weliswaar zeer interessant, maar laten geen gedetailleerde uitspraken over een chronologisch-demo-
grafische toe. 
 Wel lijkt het zo te zijn dat het grafritueel zelf door de tijd heen verandert, waarbij graven van het type 
C vrijwel uitsluitend na het midden van de 2de eeuw na Chr. worden aangelegd. In de periode daarvoor 
hebben graven van de types A en B juist de overhand.

• Zijn er uitspraken te doen over enige mate van sociale stratificatie op basis van de aard van de bijgiften?
Bij het grafveld Hazenkamp vallen twee graven op vanwege de rijkere inventaris. In graf 1047, een cre-
matiegraf centraal binnen een kringgreppel, werden in de bovenvulling gefragmenteerde, onverbrande 
resten van een geverfde beker, een kruikamfoor, een ruwwandig bord en tientallen glasscherven van een 
beker en een bord aangetroffen. In de eigenlijke grafkuil zijn aan beide zijden van het crematieresten-
depot respectievelijk een ijzeren schaar en een ijzeren scheermes aangetroffen. In het westelijke deel van 
de kuil bevinden zich verder nog drie objecten in terra sigillata: een bakje en twee borden. Deze objec-





ten zullen oorspronkelijk compleet in de grafkuil zijn geplaatst. Op basis van het scheermes is dit graf 
als mannengraf aangeduid. De bijgiften in het tweede graf (1031) bestaan uit een terra sigillata bord met 
daarop een ijzeren mes, een geverfde beker, een glazen pot en een glazen fles. Ook dit graf lag centraal 
binnen een kringgreppel. Deze twee graven zijn beduidend rijker aan grafgiften dan andere graven bin-
nen het grafveld, zowel qua aantal als samenstelling. 
 Ook op het grafveld De Reth is een dergelijk rijk graf gevonden (1085). In dit graf, dat eveneens 
centraal binnen een kringgreppel gesitueerd was, zijn twee complete terra sigillata bakjes, twee complete 
terra sigillata borden, een complete gladwandige kruik, een complete glazen kom en fragmenten van een 
glazen beker gevonden. Een andere aanwijzing voor sociale stratificatie zou de omvang van de kringgrep-
pels kunnen zijn. Binnen het grafveld De Reth zijn enkele opvallend grote grafmonumenten aangetrof-
fen (2032 en 2062). Vanwege de slechte conservering van het grafveld zijn binnen deze randstructuren 
geen graven met inventaris bewaard gebleven, zodat niet vastgesteld kan worden of dit ook rijkere graven 
waren.

• Liggen er binnen het grafveld ook graven uit de vroeg‐Romeinse tijd?
Op beide grafvelden zijn enkele graven aangetroffen die mogelijk nog in de late fase van de vroeg-
Romeinse tijd dateren. Echter, het is evenwel mogelijk dat deze graven thuishoren in het begin van de 
midden-Romeinse tijd. 

• Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn resten van een grafheuvel herkend. Hoeveel resteert er nog van de heuvel? 
Is de grond afkomstig uit de kringgreppel rond de heuvel of is er grond van elders aangevoerd? Hoe hoog is de heuvel 
oorspronkelijk geweest?
De tijdens de proefsleuven herkende heuvel bleek niet aanwezig. De lagen die eerder waren aangezien 
voor een heuvelrestant bleken in werkelijkheid zwaardere kleilagen in een depressie te zijn. 

• Zijn er bij andere grafmonumenten nog heuvelrestanten bewaard gebleven?
Er zijn op beide grafvelden geen heuvelrestanten bewaard gebleven.

• Liggen er in het grafveld naast de graven uit de Romeinse tijd ook nog graven uit de Merovingische periode?
Er zijn geen graven uit de Merovingische periode aangetroffen.

• Hoe verhouden de twee grafvelden aan weerszijden van de restgeul zich tot elkaar? Wat zijn de verschillen en over-
eenkomsten in structuur, samenstelling en ontwikkeling?
Beide grafvelden dateren ongeveer gelijktijdig en de fasering komt overeen. Het grafveld De Reth heeft 
echter een grotere omvang en de grafmonumenten zijn groter. Het grafveld Hazenkamp is kleiner, heeft 
beduidend kleinere grafmonumenten en heeft een minder gestructureerde uitleg. Verder is rond het graf-
veld Hazenkamp een omheiningsgreppel aanwezig die evident is gegraven als afbakening van het grafveld. 
Bij het grafveld De Reth lijkt men gebruik te hebben gemaakt van natuurlijke grenzen en van elementen 
die om een andere reden in het landschap gegraven zijn (greppelsysteem 6008). Wel lijkt men voor een 
vroegere fase van het grafveld De Reth ook een greppel te hebben gegraven. Deze oogt echter minder 
strak dan de omheining van het grafveld Hazenkamp. Mogelijk is dit omdat de greppel het microreliëf 
volgt. Dit is echter niet meer te achterhalen.
 Qua overeenkomsten kan gesteld worden dat op beide grafvelden sprake is van een zekere clustering 
in graven. Tevens zijn op beide grafvelden baby/kindergraven alsmede diergraven aanwezig. Ook op het 
gebied van de grafinventarissen komen de grafvelden in grote lijnen overeen. 





• Hoe kan de situering van de grafvelden aan weerszijden van de restgeul worden geïnterpreteerd vanuit sociaal per-
spectief?
De grafvelden waren in gebruik door minimaal twee verschillende nederzettingen. Op het grafveld 
Hazenkamp werden waarschijnlijk bewoners van de nederzetting die op De Hoge Hof lag begraven. 
Op het grafveld De Reth werden ofwel de bewoners van de nederzetting op de vindplaats De Wilmert 
en/of die van een meer noordoostelijk gelegen nederzetting begraven. Er zijn tussen de grafvelden geen 
verschillen aanwijsbaar in rijkdom of grafritueel. 

• Kunnen de drie gravenclusters op de vindplaats Hazenkamp met drie verschillende sociale eenheden (families?) 
worden geassocieerd?
Uit de analyse van het grafveld Hazenkamp is gebleken dat er vier gravenclusters kunnen worden onder-
scheiden. Het lijkt er op dat deze clusters zich door de tijd heen los van elkaar hebben ontwikkeld. Hoe-
wel het denkbaar is dat familiebanden hierbij een rol hebben gespeeld, kan dit op basis van de beschikbare 
data niet nader worden onderbouwd. 

• Hoe kunnen de aaneengeschakelde grafmonumenten op de vindplaats De Reth worden verklaard?
Van de aaneengeschakelde grafmonumenten wordt verondersteld dat een dergelijke reeks graven een 
langere periode van gebruik representeert en dat de personen die hierin zijn bijgezet op eniger wijze 
met elkaar verbonden waren. Er zijn twee aaneengeschakelde clusters onderscheiden waarvan de begin- 
of einddatering onduidelijk is. Wel kan gesteld worden dat de twee reeksen een periode van ongeveer 
50-70 jaar beslaan. 

• Wat is de relatie tussen het oostelijke grafveld en het greppelsysteem 6008?
Hoewel het greppelsysteem 6008 het grafveld begrenst, betreft het een groter greppelsysteem, dat niet is 
aangelegd als afbakening van het grafveld. Mogelijk is dit greppelsysteem toe te schrijven aan een of meer 
tijdelijke legerkampen. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat het greppelsysteem ook als percelering 
dienst heeft gedaan. 

• Dateren de ‘losse graven’ anders dan de graven binnen randstructuren?
Op het grafveld Hazenkamp komen de ‘losse’ graven met name voor in zowel de vroegste periode (voor 
ca. 100 na Chr.) als de laatste gebruiksfase (na ca. 150 na Chr.). De graven met randstructuren lijken voor 
kenmerkend te zijn voor de tweede gebruiksfase (ca. 100 tot 150 na Chr.). Op het grafveld De Reth 
lijken de ‘losse’ graven uitsluitend voor te komen in de periode na 150 na Chr. 

Grafritueel

• Kunnen er uitspraken gedaan worden over de vorm van het grafritueel? Zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen voor 
verschillende fasen binnen dit ritueel?
Binnen de beide grafvelden zijn verschillende sporen gevonden die niet direct te relateren zijn aan gra-
ven. Denk hierbij aan kuilen zonder crematieresten met vrijwel uitsluitend aardewerk. Dergelijke kuilen 
worden in de regel als maaltijdkuilen beschouwd en zouden de materiele weerslag zijn van een maaltijd 
die ter ere van een overledene tijdens of na diens ter aarde bestelling op een grafveld is gebruikt. Wellicht 
kan vondsconcentratie 5001 op het grafveld  Hazenkamp ook op een dergelijke manier worden verklaard. 
Over deze vondstconcentratie kan echter iets meer over het tijdstip van depositie verteld worden dan dat 
het geval is bij de overige maaltijdkuilen. In de vondstconcentratie zijn namelijk scherven gevonden die 
passen aan scherven in graf 1033. Dit impliceert dat beide vondstcomplexen kort na elkaar in de grond 
zijn geplaatst. Een volgorde is hierin overigens niet toe te kennen. 





 Andere voorbeelden van ‘maaltijdkuilen’ worden gevonden in het kuilencluster 1018-1020. Deze 
kuilen waren ingegraven in omheiningsgreppel 6003 en kenmerkten zich door een grote hoeveelheid 
aardewerk in combinatie met verbrand bot van verschillende diersoorten.
 Ook op De Reth zijn enkele sporen aangetroffen die als maaltijdkuil kunnen worden beschouwd. 
Deze zijn echter minder vondstrijk als de sporen op Hazenkamp.
 Andere aanwijzingen voor verschillende onderdelen van het grafritueel kunnen worden gevonden in 
het voorkomen van graven van het type C2. Van deze sporen is het hoogst onzeker dat het graven betreft, 
maar een andere functie kan er ook niet direct aan worden toegewezen. Wellicht houden ze verband met 
een andere fase binnen het grafritueel. 
 Hoewel er dus verschillende aanwijzingen zijn voor verschillende fasen in het grafritueel, zijn deze 
niet goed chronologisch te duiden. Zonder duidelijke oversnijdingen kunnen de gebeurtenissen die heb-
ben geleid tot de depositie van de genoemde vondsten zowel voor, tijdens of na de ter aarde bestelling 
hebben plaatsgevonden.

• Zijn er speciale deposities binnen het grafveld (dierbegravingen, resten van rituele maaltijden, bijzondere kuilen etc.)?
Op het grafveld Hazenkamp zijn twee diergraven aangetroffen. Binnen het grafveld is een graf van een 
bijzonder grote volwassen hengst gevonden (28001). Het dier was begraven met de benen netjes onder 
het lichaam gevouwen. Een doodsoorzaak was niet te achterhalen. Het is mogelijk dat het dier heeft 
gediend als dekhengst bij de paardenfok. 
 Een tweede diergraf betreft een langwerpige kuil (28012) met skeletresten van een rund. Van dit dier 
zijn fragmenten van slechts negen elementen geborgen. Verder zijn er enkele kuilen (1018, 1019 en 
1020) gevonden die wijzen op resten van een soort collectieve maaltijd. Kuil 1019 heeft een bijzondere 
samenstelling aan vondsten. Naast een grote hoeveelheid verbrand aardewerk en schoenspijkers zijn ruim 
700 fragmenten verbrand bot gevonden. Het gaat om resten van schaap, varken, rund en vogel. De kuil 
is geïnterpreteerd als ceremoniële kuil. 
 Relevant in deze is ook de reeds genoemde vondstconcentratie 5001. Deze heeft ongetwijfeld iets met 
het grafritueel van doen, maar een exacte duiding is niet goed te geven.
 Op het grafveld De Reth zijn verschillende sporen aanwezig die als bijzondere kuil kunnen worden 
aangemerkt. Zo is in graf 1092 wat verbrand dierlijk bot in combinatie met een onverbrande kies van 
schaap/geit aangetroffen. Tevens was in deze kuil een geverfde beker aanwezig. Hoewel dit spoor dui-
delijke kenmerken van een ‘regulier’ graf heeft, maakt de aanwezigheid van uitsluitend dierlijk bot een 
dergelijk interpretatie onhoudbaar. 
 Ook graf 1097 lijkt een vergelijkbare achtergrond te hebben als graf 1092. In dit spoor zijn onver-
brande resten aangetroffen van verschillende dieren. Omdat er sprake is van verschillende overeenkom-
sten tussen de beide deposities lijken ze met een gelijkaardige achtergrond te zijn gedaan. 
 Graf 28009 is het enige spoor op De Reth dat als diergraf kan worden aangemerkt. Het betreft een 
verstoord hondengraf.

Tot slot is een depositie gevonden van een complete, onverbrande kom van Low Lands Ware (V2717) 
in een kuil. Hoe deze moet worden beschouwd is niet duidelijk.

• Zijn er aanknopingspunten voor een verklaring waarom sommige graven buiten de randstructuren/grafmonumenten 
zijn aangelegd?
 Dit gegeven lijkt hoofdzakelijk gerelateerd aan tijd. De graven die binnen grafmonumenten zijn gesitu-
eerd, stammen uit de vroegste en de tweede fase van de grafvelden. De graven die niet direct in relatie 
lijken te staan tot een grafmonument stammen voornamelijk uit de laatste fase van de grafvelden. Hier-
bij dient te worden opgemerkt dat op Hazenkamp ook graven zonder randstructuur voorkomen in de 
vroegste fase van dat grafveld.





• Kunnen er graven worden herkend die secundair in bestaande grafmonumenten zijn bijgezet?
Dit is voor geen van de graven binnen randstructuren met zekerheid vast te stellen. Wel kunnen we ver-
moeden dat de meer excentrisch gelegen graven mogelijk latere bijzettingen zijn.
 Wel zijn op Hazenkamp meerdere graven gevonden die in bestaande randstructuren zijn bijgezet. Ook 
voor De Reth zijn enkele vergelijkbare graven beschikbaar. Als laatste kunnen nog enkele graven worden 
herkend die net buiten randstructuren zijn aangelegd. Op basis van hun ligging kan een associatie met het 
grafmonument worden vermoed, hoewel deze suggestie niet nader kan worden onderbouwd. Opvallend 
zijn in dit verband de babygraven 1075 en 1076 (grafveld De Reth). 

• Welke houtsoorten zijn er gebruikt voor de brandstapel waarop de overledenen van Medel zij gecremeerd?
Op basis van de graven waarvan het houtskool is onderzocht kon vastgesteld worden dat het om hout-
soorten gaat, zoals els, wilg, esdoorn, es die lokaal algemeen voorkomen. Verder is ook beuk gebruikt en 
een enkele keer komt eik voor. In één graf kwam ook houtskool van zilverspar voor. Deze houtsoort 
komt niet lokaal voor en moet dus wel van elders zijn aangevoerd. 

• Zijn er door de tijd heen andere voorkeuren voor hout dat op de brandstapel is gebruikt?
Op basis van het houtskoolonderzoek konden geen veranderingen in houtgebruik door de tijd heen 
worden vastgesteld. 

• Zijn er verschillen in het houtgebruik voor crematies tussen de verschillende grafvelden? 
Op basis van het houtskoolonderzoek konden geen verschillen in het houtgebruik tussen de twee grafvelden wor-
den vastgesteld. Bij beide grafvelden gaat het hoofdzakelijk om lokaal verkregen hout. Dat er bij een enkele crematie 
meerdere houtsoorten zijn gebruikt, wijst op het gebruik van sprokkelhout. 

De grafveldpopulatie
• Hoe groot was de populatie die binnen het grafveld begraven is, zowel in het algemeen als per fase?
Het minimale aantal graven van het grafveld De Reth kan worden berekend op 98 graven. Voor het grafveld Hazen-
kamp bedraagt dit aantal 65. 
 Binnen de grafvelden zijn drie fasen onderscheiden. Deze omvatten in totaal een periode van 175 jaar. De drie 
fasen beslaan resepectievelijk de periode tussen 50 en 100 na Chr, tussen 100 en 150/175 na Chr. en tussen 150/175 
en 230/250 na Chr. Hierbij is het zo dat veel graven niet goed dateerbaar zijn en de datering van de graven die wel 
gedateerd konden worden, zeer ruim is, waardoor deze graven tot twee van de drie fasen gerekend kunnen worden. 
Algemeen kan gesteld worden dat de graven met randstructuren behoren tot de fasen 1 en 2 en dat de 
brandrestengraven zonder randstructuur voornamelijk tot fase 3 gerekend moeten worden.

• Hoe verhoudt het aantal inhumatiegraven zich tot het aantal crematiegraven?
Op het grafveld Hazenkamp zijn in totaal vijf inhumatiegraven gevonden, tegenover 54 crematiegraven. 
Een van de inhumatiegraven kan echter in de laat-Romeinse tijd worden gedateerd en behoort daarmee 
niet tot de gebruiksfase van het grafveld. Daarnaast moet worden opgemerkt dat in vijf van de graven 
alleen dierlijke resten zijn aangetroffen. Voor het grafveld De Reth zijn er 32 crematiegraven gevonden, 
tegenover zeven inhumatiegraven. 

• Is er sprake van een verschil in datering tussen de inhumatiegraven en de crematiegraven?
Met uitzondering van het laat-Romeinse graf 1006, lijken alle inhumatiegraven in de midden-Romeinse 
tijd te dateren; gelijktijdig met de crematiegraven en het gebruik van beide grafvelden. In een enkel geval 
zou ook een vroeg-Romeinse datering mogelijk zijn, maar dit lijkt niet heel waarschijnlijk.





1509  Veldman/Blom 2010; Veldman 2011; Hiddink 2005.
1510  In het grafveld van Zoelen (Van Dijk 2011) zijn de voor-

werpen gevonden in graven die met een hoge mate van 

onzekerheid aan mannen zijn toegeschreven.
1511  Verhagen 1993; Rijkelijkhuizen 2017. 

• Zo nee, hoe kan het naast elkaar voorkomen van deze twee begravingsvormen worden verklaard?
Voor twee bijgezette personen kan op basis van het isotopenonderzoek worden vastgesteld dat zij van 
niet-lokale herkomst zijn (graven 1042 en 1089). Mogelijk speelde deze afkomst in rol in de manier 
waarop deze personen na hun overlijden zijn behandeld. Echter, voor andere inhumatiegraven kon een 
dergelijke herkomst niet worden vastgesteld. Graf 1042 betreft mogelijk niet zozeer een inhumatiegraf, 
maar eerder een mislukte crematie in de vorm van een a-typisch bustumgraf. 

• Kunnen aan de hand van bepaalde grafgiften uitspraken worden gedaan over de persoonlijke of collectieve identiteit 
van de overledenen?
Het scheermes uit graf 1047 is een aanwijzing voor het geslacht van de overledene; mannelijk. Een derde 
graf (1027) bevat onder meer een bronzen armband, een ijzeren haarnaald, een spinklos en een fibula. 
Deze vondsten doen vermoeden dat het in dit geval juist gaat om een vrouw. Een andere categorie bij-
giften wordt in de literatuur ook nog weleens gerelateerd aan het geslacht van de overledene. Het gaat 
om kleine benen objecten die zijn aangetroffen in de graven 1010, 1013 en 1017. De fragmenten van 
versierde ‘plugjes’, ‘schijfjes’ en kokertjes zijn slechts enkele centimeters groot en zijn volledig verbrand 
(zie gedetailleerde beschrijvingen in paragraaf 14.2.6). Het vermoeden is dat zij bij elkaar horen en dat 
zij onderdeel zijn geweest van een zogenaamd spinrokken: een voorwerp dat wordt gebruikt bij het 
handspinnen. Vergelijkbare objecten worden vaker gevonden in crematiegraven (onder meer te Zoelen, 
Zaltbommel en Linne).1509, voornamelijk in graven van vrouwen.1510 Het spinrokken bestaat uit twee benen 
kokertjes die bij elkaar worden gehouden door een houten pin binnenin de kokertjes. Op de uiteinden worden 
de schijfjes bevestigd met een versierde plug. Een interpretatie als spinrokken is echter niet onproblematisch en 
zeker niet onbetwist. Verschillende auteurs trekken interpretaties als spinrokken in twijfel en bieden alternatieve 
interpretaties als perkamentrolhouder, kokertjes voor oogschaduw of naalden, staf of scepter (zie paragraaf 14.2.6 
voor een meer uitgebreide discussie).1511 De associatie met vrouwengraven kan in het geval van het grafveld 
Hazenkamp niet goed worden getoetst. Alleen voor graf 1010 kan de bijgezette persoon waarschijnlijk als vrouw 
worden gedetermineerd. Voor de graven 1013 en 1017 kan geen geslacht worden bepaald. 

• Kunnen er uitspraken worden gedaan over de herkomst van de overledenen in het grafveld?
Voor twee bijgezette personen kan op basis van het isotopenonderzoek worden vastgesteld dat zij van niet-lokale 
herkomst zijn (graven 1042 en 1089). Echter, waar deze personen precies vandaan kwamen kan niet worden 
vastgesteld. 

• Zijn er familiegroepen of andere clusters binnen de graven te onderscheiden?
Er kunnen binnen beide grafvelden gravenclusters worden onderscheiden. Echter, de (sociale) betekenis 
van deze clusters kan niet worden vastgesteld op basis van de beschikbare data. 

• Kunnen er uitspraken gedaan worden over eventuele familiebanden tussen de overledenen in het grafveld?
In slechts één geval kan er een familieband tussen bijgezette personen worden vastgesteld. Het gaat om 
de graven 1075 en 1076, waarin zuigelingen zijn bijgezet. De bijgezette jongen en het meisje zijn eer-
stelijns bloedverwanten, hetgeen in dit geval zal betekenen dat het hier gaat om een twee-eiige tweeling. 

• Wat is de samenstelling van de totale groep begravenen in termen van leeftijd en geslacht?
In dit vraagstuk geven de resultaten van Hazenkamp de meeste informatie. Hier kunnen we spreken van 
een totaal aantal personen van 56 individuen. Deze groep bestaat uit acht kinderen en juvenielen en 35 





volwassenen, waarvan zeven mannen en elf vrouwen.
 Op het grafveld De Reth zijn de stoffelijke resten van 39 personen aangetroffen. Het gaat daarbij om 
vijf kinderen, vier mannen, zes vrouwen, veertien volwassenen en tien niet te determineren individuen. 

• Wat is de gemiddelde lichaamslengte van de bevolking en de stand van zaken met betrekking tot diverse indicatoren 
van de algemene gezondheid (verdeling van sterfte, tandglazuurhypoplasieën, cribra orbitalia, porotische hyperostosis 
etc.)?
Merkwaardig genoeg bleek de lichaamslengte van de individuen niet vast te stellen. Verder kunnen we 
voorzichtig stellen dat de gezondheid van de mensen relatief goed was. Dit kan wellicht worden afgeleid 
uit het geringe aantal pathologische afwijkingen (zie volgende vraag).

• Wat is de stand van zaken betreffende specifieke indicatoren voor ziekte, degeneratieve veranderingen en trauma?
Op sommige resten zijn aanwijzingen voor pathologieen gevonden. In het geval van Hazenkamp gaat het 
om drie individuen -twee vrouwen en een man-  waarbij pathologische botveranderingen waargenomen. 
In twee gevallen gaat het om lumbale wervellichamen waarop kleine botknobbeltjes ofwel osteofyten 
te zien zijn. Bij het derde individu is bij een snijtand van de onderkaak wortelhalscariës waargenomen. 
Bij De Reth  is één geval van osteomyelitis aangetroffen bij een volwassen man. Osteomyelitis is een 
ontsteking van het beenmerg, waarschijnlijk ontstaan door een wond, waardoor bacteriën zich konden 
vestigen in de mergholte. Dit heeft geleid tot verdikking en ontsteking van de cortex en het ontstaan 
van holten in het bot.

• Is er sprake van clustering binnen het grafveld op grond van geslacht en/of leeftijd?
In beide grafvelden is vrijwel zeker geen sprake van clustering op grond van geslacht en/of leeftijd. 

• Is er op basis van de isotopensignatuur van het tandglazuur een uitspraak te doen over de geografische herkomst van 
de personen die in inhumatiegraven zijn begraven?
Voor twee bijgezette personen kan op basis van het isotopenonderzoek worden vastgesteld dat zij van 
niet-lokale herkomst zijn (graven 1042 en 1089). Echter, waar deze personen precies vandaan kwamen 
kan niet worden vastgesteld. 

• Bestaan er familiebanden bestaat tussen de in inhumatiegraven bijgezette personen uit beide grafvelden?
Op basis van de uitgevoerde analyse zijn er geen familiebanden vastgesteld tussen de in inhumatiegraven 
bijgezette personen uit beide grafvelden. 

• Zijn de inhumatiegraven bijgezette personen van niet-lokale herkomst? 
Voor twee in inhumatiegraven bijgezette personen kan op basis van het isotopenonderzoek worden vastgesteld dat 
zij van niet-lokale herkomst zijn (graven 1042 en 1089). Echter, waar deze personen precies vandaan kwamen kan 
niet worden vastgesteld.

Grafveld in relatie tot andere vindplaatsen

• Hoe ‘lokaal’ is het grafritueel? Kunnen op basis van de uiterlijke kenmerken van de sporen die in relatie tot het grafveld staan, 
uitspraken worden gedaan over de verspreiding hiervan binnen de regio? Let hierbij op het voorkomen van bepaalde graftypen, 
grafgiften, greppelvormen en de bijzettingswijzen?
De beide grafvelden vinden laten zich goed vergelijken met andere grafvelden in de regio. Hierbij zijn 
op de genoemde factoren geen grote verschillen waar te nemen. Wel is het zo dat de formaten van de 
randstructuren op De Reth verhoudingsgewijs zeer groot zijn. Dit lijkt echter geen verdere gevolgen te 





hebben voor de vorm van het grafritueel. Gesteld kan worden dat dit soort grafvelden (grote en mid-
delgrote), maar ook de kleine grafveldjes zoals die van Medel 1a, in het gehele centrale en oostelijke 
rivierengebied voorkomen. Ook op korte afstand van elkaar.
 
• Welke vindplaatsen (vindplaatsen 3, 9 en/of andere nederzetting) in de directe omgeving kunnen aan het grafveld 
gerelateerd worden?
Op het grafveld Hazenkamp werden waarschijnlijk de overledenen van nederzetting De Hoge Hof 
(opgegraven ADC/BAAC) begraven. Voor het grafveld De Reth is het onduidelijke. Het zouden bewo-
ners van de zuidelijke gelegen nederzetting van de Wilmert kunnen zijn. Deze nederzetting niet is echter 
onderzocht. Ook bestaat er een mogelijkheid dat het grafveld is gebruikt door de bewoners van een 
niet verder onderzochte nederzetting ter hoogte van het Lingemeer. Deze vindplaats is inmiddels echter 
grotendeels verstoord en alleen bekend uit verhalen van amateurarcheologen, waardoor de relatie niet 
bevestigd kan worden.

• Vergelijk het grafveld met grafvelden in de omgeving (honderden meters tot kilometers).
In hoofdstuk 6 en 19 is een uitvoerige vergelijking opgesteld. Hieruit blijkt dat de beide grafvelden zich 
op algemene zaken, maar ook op detailniveau, goed laten vergelijken met de overige onderzochte graf-
velden in de regio.

• Hoe verhoudt dit grafveld zich tot het grafveld dat tijdens het onderzoek Medel 1a is aangetroffen?
Interessant is dat de drie grafvelden alle in een andere categorie geplaatst kunnen worden. Hoe dat 
verklaard moet worden is niet duidelijk. Het is weliswaar waarschijnlijk dat de begraafgemeenschap van 
Medel 1a, kennis moet  hebben gehad van de grafvelden uit het onderhavige onderzoek. Waarom men 
heeft gekozen voor een klein grafveld dat los van de andere twee lag, is niet duidelijk.

• In het rapport van het onderzoek op Medel 1a is door de onderzoekers een model opgesteld voor grafvelden in de 
Bataafse regio. Kan deze hypothese worden onderbouwd op basis van het grafveld van vindplaats 1? En zo ja, op 
welke manier past het grafveld van vindplaats 1 binnen dit model?
Deze hypothese wordt ondersteund door de resultaten van het onderhavige onderzoek. Daarnaast heeft 
het onderzoek aannemlijk gemaakt dat er nog een vierde categorie grafvelden is, namelijk die met uit-
zonderlijk rijke graven. In hoofdstuk 19 wordt hier uitgebreid op in gegaan.

• Zijn er greppelsystemen aanwezig die indicatief zijn voor de relatie tussen het grafveld van vindplaats 1 en nabij-
gelegen nederzettingssporen?
Het grote greppelsysteem 6001 is een perceleringssysteem dat het grafveld van Hazenkamp verbindt met 
de nederzetting van de Hoge Hof. Dit greppelsysteem dateert uit de jongste fase van het grafveld, tussen 
150/175-230 na Chr. 
 Voor De Reth is een dergelijke relatie niet duidelijk. Hier liggen weliswaar grote greppelsystemen, 
maar die lijken eerder in verband te worden gebracht met het leger en niet met de lokale bevolking.

• Is er een directe relatie tussen het grafveld van vindplaats 1 en het midden‐Romeinse erf van vindplaats 3? Zijn er 
bijvoorbeeld greppels die het grafveld en deze nederzetting verbinden?
Het bij het vooronderzoek veronderstelde midden-Romeinse erf op de vindplaats De Reth blijkt niet 
te bestaan. Deze gedocumenteerde greppels bleken onderdeel te zijn van verschillende randstructuren 
binnen het hier gelegen grafveld. 
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• Zijn er aanwijzingen voor een brugconstructie of pad door de geul die het grafveld en de nederzetting met elkaar 
verbindt?
Deze vraag is nog gebaseerd op de oude situatie waarbij het grafveld Hazenkamp op de westelijke oever 
van de geul lag en de bijbehorende nederzetting op de oostelijke oever. Op de oostelijke oever bleek 
echter ook een grafveld te liggen (De Reth), dat gelijktijdig in gebruik was. Doordat beide grafvelden in 
gebruik waren door de bewoners van twee verschillende nederzettingen is een pad of brug door de geul 
niet noodzakelijk. Uit de opgraving is gebleken dat er een oversteekplaats meer zuidelijk lag, ter hoogte 
van de nederzetting van de Hoge Hof. De bewoners hiervan hebben hun doden echter bijgezet op het 
grafveld Hazenkamp dat zich aan dezelfde kant van de geul bevindt. Er zijn dan ook geen aanwijzingen 
gevonden voor een oversteekplaats ter hoogte van de grafvelden. In de geul kon niet gezocht worden naar 
een oversteekplaats omdat deze gereactiveerd is in de middeleeuwen en daarbij alle oudere archeologische 
resten heeft opgeruimd.

• Op basis van het proefsleuvenonderzoek komen losse crematiegraven, inhumatiegraven en graven met grafheuvels 
voorzien van ronde en rechthoekige greppels naast elkaar voor. Met name de inhumatiegraven wijken af van de situatie 
in Tiel‐Passewaaij. Worden de observaties van het proefsleuvenonderzoek bevestigd in het definitieve onderzoek? Zo 
ja, verklaar de regionale afwijkingen en overeenkomsten.
Het is onduidelijk waarom deze twee grafvelden meer inhumatiegraven bevatten dan bijvoorbeeld Tiel. 
Het beeld dat naar voren komt wijkt echter minder af van de resultaten van het grafveldonderzoek in 
Zoelen. Gedacht wordt dan ook dat de inhumatiegraven ‘gewoon’ op midden-Romeinse grafvelden 
voor kunnen komen. Wat de achterliggende reden is om mensen te inhumeren in plaats van te begraven 
is lastig te achterhalen. Een andere culturele achtergrond behoort in ieder geval tot de mogelijkheden, 
maar men kan ook andere redenen hebben gehad om een alternatieve ter aarde bestelling uit te voeren.

• Wat is de relatie tussen de grafvelden en de Romeinse vindplaats ‘Hoge Hof’? 
Er is alleen een relatie tussen het grafveld Hazenkamp en de vindplaats Hoge Hof. Op dit grafveld werden waar-
schijnlijk de overledenen van deze vindplaats bijgezet. De met het grafveld geassocieerde greppel 6001 is onderdeel 
van een groter perceleringssysteem dat doorloopt op de vindplaats Hoge Hof.  

Het grafveld in relatie tot grotere wetenschappelijke thema’s
• Momenteel wordt er door Roymans en Van der Plicht onderzoek gedaan naar een ogenschijnlijke discrepantie tussen de uit-
komsten van 14C‐dateringen van menselijk botmateriaal en de datering van de context waarin het wordt aangetroffen. Is van een 
dergelijke discrepantie ook sprake in het grafveld van vindplaats 1? Zo ja, hoe kan deze worden verklaard?
Over het algmeen vallen de dateringen uit het radiokoolstofonderzoek grotendeels samen met die van het 
culturele vondstmateriaal. Wel is het zo dat de 14C-dateringen doorgaans een ruimere marge hebben dan 
die van het aardewerk of het metaal. Ook is het zo dat de 14C-dateringen soms maar deels samenvallen 
met die van het overige vondstmateriaal. Hierdoor zou gesteld kunnen worden dat de datering verscherpt 
kan worden door een combinatie van 14C-dateringen met die van ander materiaal. Helaas blijken er toch 
ook enkele onbetrouwbare dateringen tussen te zitten. Zo komt de datering van een monster bij een 
standaardeviatie van twee sigma uit tussen 166 voor en 20 na Chr. Deze datering lijkt niet betrouwbaar, 
gezien het feit dat op Hazenkamp geen aanwijzingen voor activiteiten in de IJzertijd of de vroege fases 
van de vroeg-Romeinse tijd zijn aangetroffen. Wellicht kan deze onwaarschijnlijke datering verklaard 
worden vanuit het reservoir effect. Het betref hier een botmonster en wanneer de overledene bij het leven 
veel dierlijk materiaal en dan met name vis heeft gegeten, kan een dergelijk oudere datering ontstaan.
 Interessant is verder dat de mate van nauwkeurigheid in de dateringen bij houtskool groter lijkt te zijn 
dan bij botmateriaal. Of deze waarneming een algemeen geldende regel is of dat het toevallig zo uitkomt 
bij het materiaal uit Medel, kan momenteel niet gezegd worden.





• Heeren heeft in recent onderzoek betoogd dat het platteland in de eerste helft de 4de eeuw na Chr. mogelijk geheel 
ontvolkt is geweest, met uitzondering van de limesforten en de onmiddellijke omgeving van Nijmegen. Kan deze hypo-
these worden bevestigd door de datering van de laat‐Romeinse graven in het grafveld? Zijn er gedateerde structuren 
en/of losse vondsten die in het ‘chronologische gat’ (periode ca. 300‐380/390 na Chr.) te plaatsen zijn?
Er is slechts een inhumatiegraf (1006) op het grafveld Hazenkamp aangetroffen dat in de laat-Romeinse 
tijd dateert. Bij dit graf gaat het niet om een specifieke bijzetting op het grafveld, maar om een jongere 
begraving bij een laat-Romeinse woonerf. Beide grafvelden houden op te bestaan in de eerste helft van 
de 3de eeuw. 

v i n d p l a at s 	 d e 	 r e t h 	 ( v i n d p l a at s 	  )

Fysieke kwaliteit en degradatieprocessen

• Wat is de (verticale en horizontale) gaafheid van de resten (vondstlagen, sporen/structuren) per onderscheiden bewo-
ningsfase en hoe is deze tot stand gekomen?
Het grafveld De Reth was door sterk aangetast door erosie, graven van subrecente sloten en egalisatie 
waarschijnlijk tijdens de ruilverkaveling. De meer zuidelijke gelegen sporen van gebouwen en greppels 
waren beter bewaard met uitzondering van de sporen van het erf van huis 8002. In paragraaf 6.2 is een 
overzicht gegeven van de conservering van de sporen. 

• Welke postdepositionele processen zijn van invloed geweest op de sporen en vondstlagen en wanneer hebben deze 
plaatsgevonden?
Er heeft erosie plaatsgevonden door het ontstaan van en reactivering van de geul van Echteld fase II. 
Hierdoor zijn in eerste instantie rond het midden van de 1ste eeuw na Chr. de IJzertijdsporen aangetast 
en later de Romeinse sporen. De reactiveringen vonden plaats tot ver in de Middeleeuwen.

• Wat is de mate van conservering van de onverkoolde/onverbrande organische resten (macroresten, dierlijk en menselijk 
botmateriaal, evt. aanwezige houten of leren artefacten) per onderscheiden landschappelijke eenheid (oeverzone versus 
geul) en (cultuur) laag?
Op de oeverzone zijn nauwelijks meer cultuurlagen aangetroffen. Deze zijn opgenomen in de recente 
bouwvoor. Alleen in ondiepe depressies is de cultuurlaag deels bewaar. bewaard. Het dierlijk bot is over 
het algemeen goed geconserveerd. Materiaal uit de geullagen is significant beter bewaard dan materi-
aal uit structuren op de oever, dat meer sporen van verwering vertoont. Ook het menselijk bot is over 
het algemeen goed geconserveerd. De andere onverkoolde of onverbrande resten zijn op de oever niet 
bewaard. In de geul zijn naast het bot ook goede bewaarde houtresten en andere botanische resten aan-
getroffen. Leer is niet aangetroffen.

• Wat is de conservering van het organische en anorganische vondstmateriaal in de geulen enerzijds en op de oever 
anderzijds?
Zie beantwoording van de vraag hierboven. 

Landschap
• In hoeverre is de opvulling van de restgeul van Echteld fase I binnen vindplaats 3 vergelijkbaar met de opvulling 
ten zuiden daarvan, zoals vastgelegd tijdens het proefsleuvenonderzoek?
Deze vraag is vervallen. 
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• Duidt het ontbreken van vondsten in dit zuidelijke deel werkelijk op een begrenzing van de IJzertijdvindplaats of 
liggen hier formatieprocessen aan ten grondslag?
De IJzertijdvindplaats is hoofdzakelijk gesitueerd langs de depressie van de geul van Echteld fase I. De 
geul van Echteld fase II dateert pas van het midden van de 1ste eeuw na Chr. 

• Wat was de aard en datering van de restgeul van Echteld fase II?
Geulfase II is dus een reactivering van Echteld fase I en moet ergens rond 50 voor Chr. hebben plaatsge-
vonden. Deze datering vormt een terminus ante quem voor de eindfase van Echteld fase I. Voordat de geul 
in de Late IJzertijd werd gereactiveerd was deze al grotendeels verland.

• Wat was de aard van de restgeul tijdens de verschillende gebruiksfasen van de vindplaats?
In de Late IJzertijd vanaf de 2de eeuw voor Chr was de oever langs de ondiepe depressie van de geul 
van Echteld I in gebruik als woonplaats. In het midden van de 1ste eeuw na Chr. ontstaat de restgeul 
van Echteld fase II. Vanaf dit moment is de geul het belangrijkste structurerende element tot ver in de 
Middeleeuwen. In de 1ste eeuw voor Chr. was de geul geschikt voor scheepvaart. Verder was een ondiepe 
plaats in de geul gebruik om over steken. Later groeide deze oversteekplaats uit tot een pad door de geul.  
Langs de geul bevonden zich in de Romeinse tijd de twee grafvelden en de nederzetting van de Hoge 
Hof. Ook op de oostelijke oever lag een erf.

• In de top van de vullingen van Echteld fase I bevindt zich een niveau uit de Late IJzertijd, terwijl het ontstaan 
van Echteld fase II rond de overgang van de Late IJzertijd naar de vroeg‐Romeinse tijd geplaatst wordt. Zijn er 
aanwijzingen voor het verspoelen van een bewoonde IJzertijdvindplaats, of juist voor de aanwezigheid van een hiaat 
in de bewoning?
Er zijn waarschijnlijk IJzertijdresten verspoeld, maar er is waarschijnlijk ook een hiaat in bewoning tussen 
die van de Late IJzertijd en het begin van de vroeg-Romeinse tijd binnen het plangebied.

• Wat is het beeld van het landschap per onderscheiden bewoningsfase en hoe dynamisch was dit landschap?
De bewoners van de Late-IJzertijdnederzetting vestigden zich in de binnenbocht van een kleine mean-
der in de geul van Echteld fase I. De nederzetting was georiënteerd op de restgeul. Op de hogere, droge 
en minder voedselrijke gronden lagen akkers. Er zijn echter ook onkruiden en grassen gevonden van 
nattere, schrale hooilanden, die eerder in het komgebied geplaatst kunnen worden. Voor de moestuinen 
bestaan aanwijzingen dat deze op de oeverwallen werden gelokaliseerd, dus waarschijnlijk dicht bij huis. 
Bij de reactivering van de Echteldse stroomgordel, in de tweede helft van de 1ste eeuw voor Chr. ont-
stond de nieuwe geul Echteld Fase II.  De eerste activiteiten binnen het plangebied op de rechteroever 
van deze nieuwe geul vonden plaats in de periode tussen 10 voor Chr. en 15 na Chr. De nieuwe geul 
begon meteen na de vorming te verlanden. De zandige en gelaagde aard van de vulling  wijst op perio-
dieke, waarschijnlijk jaarlijkse aanvoer van sediment tijdens hoog water. Ruimtelijke differentiatie in het 
landschapsgebruik valt te onderscheiden vanaf de periode 40 – 70 na Chr. Vanaf deze periode worden 
de eerste graven aangelegd op de kronkelwaard in vindplaats 1 en op de oeverwal in vindplaats 3. Vanaf 
dezelfde periode vinden activiteiten plaats op de linkeroever van de geul rond de latere oversteekplaats/
dam. Op deze plek wordt een aanlegplaats gegraven in de vorm van kleine insteekhaven. De restgeul slibt 
echter vrij snel dicht en om het zuidelijk havengebied bevaarbaar te houden werd de geul gebaggerd en 
de oversteekplaats opgehoogd om het water op peil te houden. Na een reactivering van de geul rond 100 
na Chr., bleef een landschap achter met daarin twee gekromde en langgerekte ondiepe meren, gescheiden 
door een natte depressie waarin een dam fungeerde als oversteekplaats. Hoewel tot in de middeleeuwen 
water stond in de restgeul is de diepte ervan ten noorden van de dam, vooral in de midden- en laat-
Romeinse tijd zeer beperkt. De natte oevers tussen de grafvelden en de restgeul werden gebruikt voor 
extensieve beweiding door vee. Ondanks aanwijzingen voor een overstroming in de laat- Romeinse 





tijd lijkt de hierboven beschreven situatie lang te hebben bestaan. De twee plattegronden uit de laat-
Romeinse tijd op vindplaats 1 lijken zich niet direct op de geul te oriënteren. Waarschijnlijk zijn ze eerder 
op het hoogste punt in het landschap geplaatst. De eerste ingrijpende gebeurtenissen vinden pas plaats 
in de Vroege Middeleeuwen. Bij een reactivering van de geul in de Vroege Middeleeuwen werd de dam 
beperkt geërodeerd. Hierbij is een dunne laag zand afgezet over de 5de/6de-eeuwse, met takkenbossen 
verstevigde dam. Onduidelijk is of bij deze reactivering de vroegmiddeleeuwse geul is ontstaan waarin de 
reliëfbandamfoor werd gevonden. In ieder geval is in de periode 800 – 925 na Chr. sprake van een diep 
uitgesleten geul tussen beide voormalige grafvelden. Ook in deze periode zal de dam in de geul nabij 
werkput 37 van invloed zijn geweest op de bevaarbaarheid van de geul. Nog steeds vormde het namelijk 
een obstakel. Of de dam ook na de overstroming nog in gebruik was als oversteekplaats blijft onduidelijk.
De sporen uit de Volle Middeleeuwen concentreren zich net als de laat-Romeinse op het hoogste deel 
in het landschap. Op de zandrug van vindplaats 1 zijn een reeks kuilen aangetroffen en een roedeberg 
(structuur 24001), wat wijst op een agrarisch gebruik van het landschap. De geul is opnieuw gereacti-
veerd, waarbij een brede ondiepe geul is ontstaan. In het noordelijke deel van het plangebied zal hierin 
nog wat water hebben gestaan. Vanaf het moment dat geulvulling 11008 wordt afgezet vormt de restgeul 
ten zuiden van werkput 115 slechts een natte depressie in het landschap.
Geconcludeerd kan worden dat het een dynamisch landschap was dat werd bepaald door reactiveringen 
van de geulen en het proces van verlanding van de geulen. 

• Welke vormen van landschapsgebruik kunnen onderscheiden worden? Is er sprake van een ruimtelijke en chronolo-
gische differentiatie hierin?
Zie antwoord bovenstaande vraag.

• Op welke manieren werd tijdens de verschillende bewoningsfasen gebruik gemaakt van de restgeul in het onder-
zoeksgebied?
Zie antwoord bovenstaande vraag.

• Wat is de waarde van de verschillende landschappelijke elementen voor de bewoners van het gebied? Welke activiteiten 
vonden hier plaats? Welke landschappelijke locatie werd gekozen voor de nederzettingen uit de diverse fasen?
De huisplaatsen lagen op de iets hogere oevers langs de geul van Echteld I en II. De hogere delen waren 
ook in gebruik als akkers. De lagere delen waren in gebruik als weidegrond. Verder was een deel langs de 
geul van Echteld II ingericht als grafveld.

• Hoe zag de vegetatie rondom de nederzetting eruit in de verschillende bewoningsfasen?
In alle perioden is sprake van een relatief open relatief open landschap met kleinschalige bossen of bos-
schages op zowel de droge als de nattere plekken. Dit zullen akkers en graslanden zijn.

• Zijn er op basis van het botanisch onderzoek uitspraken te doen over veranderingen in deze vegetatie en zijn deze 
veranderingen het gevolg van veranderingen in landgebruik of worden ze veroorzaakt door factoren waar de mens 
weinig invloed op heeft, zoals het verlanden van de geul?
Ten tijde van de reactivering van de geul in de Late Middeleeuwen lijkt het landschap ietwat meer bebost 
dan in de Romeinse tijd, maar was er nog steeds sprake van een relatief open landschap met kleinschalige 
bossen of bosschages op zowel de droge als de nattere plekken.

• Was de geul is sommige perioden bevaarbaar?
De geul was in de vroeg-Romeinse en het begin van de midden-Romeinse tijd bevaarbaar.





Nederzetting algemene vragen
• Wat is de aard, omvang, genese, datering en fasering van de sporen en vondstlagen?
De sporen uit de Late IJzertijd betreffen een rurale nederzetting bestaande uit hoogstens enkele erven 
Deze bewoning dateer grofweg uit de tweede en de eerste helft van de 1ste eeuw voor Chr. Verder ligt in 
het zuidelijke deel van het plangebied een erf dat dateert uit de Augusteïsch-Tiberische periode. Uit de 
laat-Romeinse tijd (late 4de eeuw na Chr.) stamt een erf dat gelegen is op het grafveld van Hazenkamp 
dat toen al in onbruik was. De vondstlagen dateren uit de Late IJzertijd, vroeg- en midden-Romeinse 
tijd en het einde van de Vroege Middeleeuwen. Ui de laat-Romeinse tijd zijn geen vondsthoudende 
lagen aangetroffen.  

• Welke bewoningsfasen zijn vertegenwoordigd, hoe manifesteren deze zich?
Zie beantwoording van de vraag hierboven en het hoofdstuk sporen, structuren en fasering.

• Wat is de structuur en de ruimtelijke en chronologische ontwikkeling van de nederzetting vanaf de
Midden IJzertijd tot in de Romeinse tijd?
De nederzettingsresten betreffen erven uit de Late IJzertijd, een vroeg-Romeins erf en een laat-Romeins 
erf. Opgegraven is de periferie tussen minimaal twee nederzettingen, die van de Hoge Hof en de Wilmert 
waardoor deze vraag verder niet te beantwoorden valt.

• Wat is de relatie tussen de sporen (erven) op de oever en de sporen en vondstlagen in de restgeulen?
De vondsthoudende lagen uit de Late IJzertijd in vooral de ondiepe depressie van de restgeul van Echteld 
II is het afval van de bijbehorende huisplaatsen. Bij twee vroeg-Romeinse en het laat-Romeinse erven 
zijn geen vondsthoudende lagen aangetroffen. Ter hoogte van de oversteekplaats is aan beide zijden een 
vondsthoudend complex gevonden. Deze kunnen niet met bewoning in verband gebracht worden en 
moeten ander worden verklaard. Zoals activiteiten die bij de oversteekplaats plaatsvonden. Verder zijn 
vondsthoudende pakketten gevonden op de zuidwestelijke oever. Dit zijn opgebrachte lagen waarmee 
de oever is verstevigd. Deze pakketten zijn mogelijk afkomstig van de Hoge Hof. 

Leveren verschillende vormen van landgebruik op de oever (nabijheid gebouwplattegrond (erf) en andere activiteiten) 
verschillen op in aard, samenstelling en dichtheid van de vondsten in de geulen?
Uit analyse van het dierlijk bot blijkt dat de geullagen voor het vroeg-Romeinse greppelcomplex een 
grotere dichtheid aan materiaal hebben dan dat deze lagen elders in de geul hebben. De samenstelling 
komt overeen met het gemiddelde. Verder is in context 11051-11054 een relatief hoog aantal paarden-
fragmenten en associaties gevonden. Dit materiaal is niet aan structuren op de oever te koppelen, maar 
lijkt toch te maken te hebben met een specifieke vorm van landgebruik op de oever. Het materiaal dat 
is gedateerd op de overgang van de vroeg- naar de midden-Romeinse tijd lijkt van elders te zijn aan-
gevoerd. Het gevolg is dat het dierlijk bot meer zegt over activiteiten elders in de omgeving dan over 
landgebruik direct langs de geul. Zie verder het antwoord hierboven.

• Welke informatie leveren de vondsten in de restgeul over de manier waarop het materiaal in de restgeul terecht is 
gekomen? In hoeverre is sprake van specifieke dumppatronen in de vondstlagen?
Zie antwoord bovenstaande vraag.

• Wat is de aard, samenstelling, vondstdichtheid en datering van de vondsten?
Bij de vondsthoudende lagen in de geul van Echteld II betreft het hoofdzakelijk afval dat afkomstig is van 
de bijbehorende erven. Het bestaat uit aardewerk, keramische objecten, dierlijk bot, glazen armbandfrag-
menten en metaal, vooral fibulae. In de vroeg-romeinse tijd is bij de oversteekplaats een greppelcomplex 
aangetroffen. Hier zijn vondsthoudend lagen aangetroffen waarnaast normale vondsten van aardewerk, 





metaal en dierenbot, ook mogelijk speciale deposities bevinden. 

• In welke uitwisselingsnetwerken was de nederzetting per bewoningsfase opgenomen?
In alle periode (Late IJzertijd, Romeinse Tijd en Middeleeuwen) zijn de bewoners opgenomen in grotere 
netwerken. In de Late IJzertijd wordt uit deze netwerken metaal, maalstenen, glas en zou verkregen. In de 
synthese is uitgebreid ingegaan op deze netwerken. In de Romeinse tijd maakten de bewoners ook deel 
uit van een deze netwerken. Aangetoond is dat de Tiel-Medel een prominente plaats innam in een der-
gelijk handelsnetwerk. De locatie was mogelijk een knooppunt van wegen (landwegen en een vaarweg). 
Hierdoor was het zelfs mogelijk dat op de Hoge Hof steenbouw werd gerealiseerd. In de 1ste eeuw en 
de laat-Romeinse tijd waren er belangrijke contacten met het romeinse leger.

• Wat is de context en betekenis van los menselijk skeletmateriaal in en buiten de nederzettingen?
Hierover zijn op grond van de gegevens uit het onderhavige onderzoek geen gefundeerde uitspraken te 
doen.

• Wat is de aard en context van ‘diergraven’?
Graf 28010 van een deels compleet rund. Het graf is gedateerd in de vroeg-Romeinse tijd A. Opmer-
kelijk is dat een voorpoot aan de achterzijde van de romp is gevonden. Waarom het rund is begraven is 
onduidelijk.
Hoewel het geen duidelijke graven zijn, zijn er binnen de vindplaats enkele (bijna) complete juveniele 
hondenskeletten aangetroffen. Bij de structuren rond de dam zijn er twee gevonden. Uit geullaag 11022 
komen de kop en drie poten van een hond. De oorsprong van het partiële skelet is niet te achterhalen. 
Uit geullaag 11028 komt een vrijwel compleet skelet. Op de tweede halswervel zijn slachtsporen aanwe-
zig die erop wijzen dat het dier opzettelijk is gedood. Doordat de geullaag gemengd materiaal bevat dat 
is opgebracht of omgespit is niet duidelijk of de hond in de geul is gedeponeerd of elders was begraven. 
Omdat nog zo’n groot deel van het skelet aanwezig is, lijkt de eerste optie meer waarschijnlijk. Ook in 
greppel 14003 uit het Augusteïsche complex zijn resten van een juveniele hond gevonden.
 Graf 28001 betreft het graf van een bijzonder grote volwassen hengst. Het dier was begraven met de 
poten netjes onder het lichaam gevouwen. Een doodsoorzaak was niet te achterhalen. Mogelijk maakt 
het paard deel uit van een stichtingsoffer. Het is ook mogelijk dat het dier heeft gediend als dekhengst 
bij de paardenfok.
De overige diergraven, die van runderen en varkens dateren in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.

• Hoe verhoudt de nederzetting zich wat betreft omvang, inrichting, gebouwtypen, materiële cultuur en economische 
bedrijfsvoering tot de overige onderzochte nederzettingen in de regio?
De Late-IJzertijdbewoning komt nagenoeg volledig overeen met Geldermalsen-Hondsgemet. Dit is 
kleinschalige bewoning van enkele erven op een iets hogere oever langs een geul. Natuurlijk zijn wel 
kleine verschillen aanwijsbaar maar die zijn te verwaarlozen. Vooral de uniformheid in huisbouwtraditie 
materiële cultuur zijn opmerkelijk. Akkerbouw en veelteelt zijn de belangrijkste bestaanswijzen. Zie 
verder in de synthese de Late IJzertijd waar deze vraag uitgewerkt wordt. Uit het zoologisch onderzoek 
komt naar voren dat als gekeken wordt 
naar het soortenspectrum van het vee Tiel-Medel voor de Late IJzertijd en vroeg-Romeinse tijd binnen 
het gemiddelde past. Rund is de belangrijkste diersoort. In de vroeg-Romeinse tijd neemt het aandeel 
rund af ten gunste van varken en schaap. Slachtleeftijden van rund wijzen in de richting van een relatief 
groot belang van melk. Bij schaap valt op dat alleen dieren tussen de 1 en 4 jaar aanwezig zijn, waar 
bij andere vindplaatsen ook zeer jonge en oudere dieren aanwezig zijn. Mogelijk was Medel meer op 
schapenvlees gericht. Rond de overgang van de vroeg- naar de midden-Romeinse tijd daalt het aandeel 
schaap en stijgt het aandeel paard. Hoewel dit regionale trends zijn heeft Medel wel een vrij hoog aandeel 





paard. Ook het percentage slachtsporen op paardenbotten is zeer hoog. Beantwoording van deze vraag 
is voor Romeinse tijd niet mogelijk omdat alleen de periferie van een nederzetting is opgegraven met 
enkele erven.

• Welke bijdrage levert het onderzoek over de kennis van het nederzettingssysteem en de bewoning van de in de 
IJzertijd en Romeinse tijd voor de microregio van Tiel, Medel en Geldermalsen?
Opvallend voor de Late IJzertijd is de uniformiteit in huisbouwtraditie en materiële cultuur tussen Tiel-
Medel en Geldermalsen-Hondsgemet maar ook dat van andere nederzettingen in het oostelijke rivieren-
gebied. Wat vooral opvalt is dat deze kleine nederzettingen beschikken over objecten van metaal, glas en 
natuursteen en ook zout. Dit zijn producten die alleen verkregen kunnen zijn via netwerken waar deze 
nederzettingen onderdeel van uit maakten. Deze netwerken waren zo effectief dat de importproducten 
iedere uithoek van het rivierengebied bereikte. Het is onwaarschijnlijk dat de kleine rurale nederzettin-
gen van Tiel-Medel en Geldermalsen Hondsgemet een belangrijke rol hebben gespeeld in de distributie 
van deze goederen. Juist dit onderzoek heeft gewezen op een lacune die tot op heden niet is opgevuld. 
Namelijk waar bevinden zich dergelijke nederzettingen en hoe zien deze eruit? Voor de Romeinse tijd 
heeft dit onderzoek belangrijke informatie opgeleverd over het perifere gebied van nederzettingen. Hier 
blijken zich ook interessante structuren te bevinden, zoals een oversteekplaats, een rechthoekige greppel-
structuur, greppelsystemen, vondsten etc., waar we tot op heden nog weinig zicht op hadden. Deze liggen 
in de delen van het landschap die we vaak afschrijven voor onderzoek. Een andere grote ontdekking is 
aan het begin van de vroeg-Romeinse tijd zich Friezen binnen het plangebied vestigden. Op basis van 
deze bevindingen is een door NWO- en Gelderland-gefinancierde vervolgonderzoek gestart namelijk: 
onderzoekskader ‘vondsten van internationaal belang’ met als titel Tiel-Medel als sleutelsite voor vernieu-
wend onderzoek naar migratie en etnogenese in de Romeinse frontier.

• Welke veranderingen treden op de in samenstelling en ruimtelijke ordening van erven?
Er zijn vier vijf tot zes erven onderzocht zodat deze vraag slechts deels te beantwoorden is. Duidelijk is 
wel dat de erven slechts één generatie in gebruik bleven, waarna ze verplaatst werden. Op een erf lag in 
de IJzertijd een hoofdgebouw en enkele bijgebouwen. Het erf uit de vroeg-Romeinse tijd bestond ook 
uit een hoofdgebouw en enkele spiekers. Verder was het door een greppelsysteem omgeven. Er zijn geen 
waterputten aangetroffen.

Nederzetting Midden IJzertijd, Materiële cultuur en Voedseleconomie
Omdat tegen de verwachting van het proefsleuvenonderzoek geen nederzetting of andersoortige resten 
van contemporaine bewoning uit de Midden IJzertijd zijn aangetroffen zijn de vragen over de neder-
zetting, inclusief die van de materiële cultuur en de voedseleconomie betreffende de Midden IJzertijd 
vervallen.

Nederzetting Late IJzertijd/Romeinse tijd
De nederzetting, sporen, structuren en vondsthoudende lagen

• Wat was de aard en status van het Late-IJzertijderf in het centrale deel van de vindplaats De Reth?
Het is een normaal ruraal erf.

• Hoe kan de relatief hoge glas en de ijzertijdfibulae rond dit erf worden verklaard?
Geconcludeerd is dat in de Late IJzertijd een goed geolied netwerk bestond waarbinnen glas en metaal, 
waaronder fibulae, maar ook zout en natuursteen (maatstenen) gedistribueerd werd over de verschillende 
nederzettingen. Hierdoor kwamen deze toch wel voor die tijd exotische producten in vrijwel iedere 
nederzetting uit de Late IJzertijd terecht. Zie verder synthese.





• Hoe kunnen de vele IJzertijdvondsten uit de vondstlagen 11024/11025 worden geïnterpreteerd? Gaat het om 
resten die met de verlating van een nederzetting kunnen worden geassocieerd?
Waarschijnlijk is het gewoon nederzettingsafval dat is achtergebleven in de ondiepe depressie.
 
• Hangt het verlaten van deze IJzertijdnederzetting samen met de heractivering van de Echteldse stroomgordel?
Dit is onduidelijk. Het kan niet met zekerheid worden aangetoond dat de bewoning binnen het plange-
bied eindigde of verplaatste door de reactivering van de Echteldse stroomgordel. Dit is echter wel heel 
goed mogelijk en waarschijnlijker dan dat men omwille van ander onheil is vertrokken.
 
• Zijn er aanwijzingen voor een desatreus einde van de betreffende nederzetting door brand?
 Nee, hiervoor zijn geen directe aanwijzingen gevonden. Wel bevatte de sporen uit de IJzertijd soms 
grotere concentraties houtskool. Wellicht dat een gebouw hier is afgebrand. Dit lijkt echter in relatie te 
staan met het vrijwillig verlaten van de nederzetting door de bewoners. Waarschijnlijk moet de oorzaak 
hiervoor eerder gezocht worden in het veranderen van de loop van de geul van Echteld.

• Kan het einde van de IJzertijdnederzetting worden gedateerd?
 Het einde van de bewoning in Late IJzertijd langs de geul van Echteld fase I binnen het plangebied kan 
niet scherper gedateerd worden dan 70/50 voor Chr.

• Is er sprake van een continue bewoning voor de overgang van de Late IJzertijd naar de vroeg‐Romeinse tijd?
Er kan geen continuïteit maar ook geen discontinuïteit worden aangetoond. 

• Het merendeel van de Romeinse nederzettingen wordt door Heeren getypeerd als nieuw gestichte nederzettingen uit 
het midden van de 1e eeuw voor Chr. Is dit hier het geval of gaat het wellicht om langer bestaande nederzettingen 
(huisplaatsen) die over korte afstand zijn verplaatst?
Omdat de nederzetting niet is onderzocht kan dit niet worden aangetoond. Wel is duidelijk dat binnen 
het plangebied zich in de vroeg-Romeinse tijd nieuwkomers van buitenaf vestigen. Dit zijn bewoners 
van Fries herkomst. Het is echter onduidelijk of dat dit in een leeg gebied is of dat er in de directe omge-
ving nog bestaande bewoning aanwezig is. 

• Schets het Romaniseringsproces binnen de nederzetting aan de hand van vondsten en gebouwplattegronden.
Deze vraag is niet te beantwoorden omdat nauwelijks erven zijn opgegraven. Ook zijn geen goede con-
texten opgegraven waaruit duidelijk wordt hoe de overgang van handgevormd naar gedraaid materiaal 
verloopt. In de Augusteïsch-Tiberische periode zijn er nauwelijks importen van gedraaid aardewerk.

• Hoe zag de nederzetting er uit? Wat was de omvang van de nederzetting en hoeveel gelijktijdige erven kunnen 
worden onderscheiden?
Deze vraag kan niet beantwoord worden.

• Wat is de typologie van de respectievelijke gebouwplattegronden en hoe verhouden zij zich tot de plattegronden bin-
nen vergelijkbare nederzettingen in de omgeving?
Slechts één gebouw uit de vroeg-Romeinse tijd en een eveneens slechts één uit de laat-Romeinse tijd 
waardoor deze vraag niet te beantwoorden is.

• Vanaf wanneer dateren de oudste greppelsystemen? Hoe verloopt de ontwikkeling van de greppelsystemen vanaf de 
IJzertijd tot in de Romeinse tijd? Worden er al in de IJzertijd greppelsystemen aangelegd (denk hierbij aan huis‐, 
erf‐ en ontwateringsgreppels)?
Uit de Late IJzertijd dateren alleen wat kleine greppeltjes. De eerste greppelsystemen dateren uit de het 





begin van de vroeg-Romeinse tijd. Deze bakenen al enkele percelen af. Aan het einde van de eerste 
eeuw wordt het grote greppelsysteem 6008 aangelegd. Zie hoofdstuk 6 (sporen en structuren) is voor 
informatie over de greppels.

• Hoe zagen de greppelsystemen, huis‐, erf, nederzettinggreppels er uit in de Romeinse tijd?
In hoofdstuk 6 (sporen en structuren) en hoofdstuk 20 (catalogus) is zijn de greppels (systemen) uitge-
werkt en afgebeeld. 

• Hoe zagen de erven eruit in de Romeinse tijd? Wat was de oriëntatie, omvang en inrichting van deze erven en welke 
activiteiten vonden hierbinnen plaats?
Er zijn twee volledige erven aangetroffen. Hiervan ligt er één in het uiterste zuidelijke deel van het 
plangebied op de oostelijke oever van de geul van Echteld II. Het erf heeft een oostwest oriëntatie. De 
belangrijkste elementen van het erf bestaan uit een hoofdgebouw (8002), een zespalige spieker (13005) 
en erfgreppels (14001, 14007 en 14008). Verder zijn er nog twee greppelstructuren (14016 en 14017) 
en enkele kuilen (25001, 25024) aangetroffen. Net buiten het erf ligt nog een kuil 25023. Het erf ligt 
ingeklemd tussen twee restgeulen en meet ca. 30 bij 22 m in de oudste fase. In de noordoosthoek van 
het erf ligt het hoofdgebouw. De lengte van het huis kan worden bepaald op ca. 24 m. In de oudste fase 
bevindt zich in de zuidwestelijke hoek van het erf een zespalige spieker (13005). Deze oost-west geori-
enteerde, rechthoekige structuur meet 2.75 m bij 1.4 m. Direct naast deze spieker ligt aan de rand van 
het erf een grote kuil (25007) en een erfgreppel (14007). Uit de kuil komt een aanzienlijke hoeveelheid 
vondstmateriaal, waaronder ca. honderd aardewerkscherven en veertig fragmenten bot. Ook bevat de kuil 
de helft van een bronzen armband (V4112) van een type dat algemeen voorkomt in de vroeg-Romeinse 
tijd. In een volgende fase wordt het erf uitgebreid in zuidelijke richting en meet dan ca. 30 bij 33.5 m. 
Binnen deze uitbreiding liggen waarschijnlijk enkele opslagstructuren, waarvan alleen de omgreppelingen 
zijn aangetroffen.
 Het tweede erf dateert uit de laat-Romeinse tijd. In deze periode wordt op het reeds in onbruik 
geraakte grafveld Hazenkamp een erf opgericht. Het erf bestaat uit een klein hoofdgebouw (8004) met 
direct daarnaast een grote kuil (25010) met daaronder een tweede kuil (25036). Op grotere afstand ligt 
nog een horreum-achtige structuur (13002). Er zijn geen huis- of erfgreppels aangetroffen waardoor de 
omvang niet duidelijk is. Gekozen voor de locatie van het erf is de iets hogere zanderige kop in het land-
schap. 
  
• Komen de erven van vindplaats 3 in grootte en inrichting overeen met de twee goed uitgewerkte erven van Gelder-
malsen‐Hondsgemet en Houten‐Castellum of zijn er verschillen?
Er zijn twee erven aangetroffen 
Uit de vroeg-Romeinse tijd stammen twee erven. Het eerste erf is dat van huis 8002 dat in de groot-
ste uitleg 30 bij 33.5 m meet. Dit is beduidend kleiner dat de erven bij Geldermalsen-Hondsgemet en 
Houten-Castellum. Het erf van Huis 20 bij Geldermalsen-Hondsgemet meet in de oudste fase 100 bij 
100 m en in een jongere fase 60 bij 100 m. Te Houten-Castellum zijn twee erven, dat van 8002 en 8004, 
50 m breed en de lengte wordt geschat tussen de 80 en 100 m. Dat het erf van huis 8002 van Tiel-Medel 
beduidend kleiner is kan mogelijk deels verklaard worden doordat het erf ingeklemd ligt tussen twee 
geuldepressies. 
Het andere erf, waarvan het hoofdgebouw niet is gelokaliseerd, ligt noordelijk van de geul van Echteld 
fase I en is haaks op deze geul georiënteerd. Dat de geul ten tijde van het erf niet meer was dan een 
ondiepe depressie bewijzen de sporen die in de opvullagen zijn gegraven gedurende het gebruik van het 
erf. Het belangrijkste spoor van dit erf is een erfgreppel die is opgebouwd is uit korte greppels (structuren 
6015 en 6018). Zij vormen samen een halve ovaal met een doorsnede van ca. 66 meter die de sporen en 
structuren van het erf begrenzen. Binnen dit omgreppelde terrein liggen een zespalige spieker (13009) en 





een rechthoekige greppelstructuur van ca. 27 bij 7 m (14012 en 14013). Deze laatstgenoemde structuur 
is mogelijk een veekraal geweest. Net buiten het omgreppelde erf zijn nog een bijgebouw (9003), een 
vierpalige spieker (13010) en drie kuilen (25013, 25014 en 25015) gevonden, die uit dezelfde periode 
dateren. Het erf vertoont grote overeenkomsten met een erf op de vindplaats Tiel-Passewaaij (fig. 6.12). 
Ook dit erf omvat een halfronde greppel (PG1) met een diameter van 55 m, met daarbinnen enkele 
bijgebouwen en een huis (huis 16). Net als in Medel grenst het erf aan een ondiepe depressie van een 
restgeul.

• Over het algemeen wordt aangenomen dat nederzettingen vanaf ca. 70 na Chr. een meer gestructureerde vorm aan-
nemen. Is een dergelijke ontwikkeling ook waar te nemen binnen de nederzetting op vindplaats 3?
Dit kan niet worden vastgesteld omdat alleen de periferie van de nederzetting is onderzocht en niet het 
nederzettingsterrein zelf.

• Verschillende onderzoekers gaan uit van een vergaande ruimtelijke structurering van het land, de eigendomsverhou-
dingen en het landgebruik in de midden‐Romeinse tijd. Deze zou worden ingegeven door de Romeinse overheid. Zijn 
er binnen vindplaats 3 aanwijzingen te vinden die deze theorie ondersteunen dan wel ontkrachten?
Er is aan het einde van de Romeinse tijd sprake van een enorm greppelsysteem waar structuur 6008 een 
onderdeel van is. Dit is een perceleringssysteem waardoor het landschap wordt onderverdeeld in neder-
zettingen, akkers, weilanden, grafvelden, en woeste gronden. De manier waarop het greppelsysteem is 
gegraven doet vermoeden dat het leger een rol heeft gespeeld bij de aanleg van dit systeem. 

• Tijdens het vooronderzoek is mogelijk een midden‐Romeins erf aangesneden. Waarschijnlijk zijn er meer erven te 
verwachten. Hoe waren deze erven in de midden‐Romeinse periode ingericht?
Het midden-Romeinse erf uit het vooronderzoek bleek geen erf maar een tweede grafveld te zijn. Er 
zijn geen erven uit de midden-Romeinse tijd aangetroffen.

• Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de nederzetting van vindplaats 3 en die van Medel‐Rotonde 
(vindplaats 6)?
Omdat geen nederzetting is aangesneden, maar slechts enkele losse erven vervalt deze vraag.

• Zijn er aanwijzingen voor sociale hiërarchie binnen de nederzetting?
Omdat geen nederzetting is aangesneden, maar slechts enkele losse erven vervalt deze vraag.

• Wat is de aard van het omgreppelde terrein 14002, 14003, 14005 en de omliggende greppels 14006, 6016, 
6029 en 6031?
Het dierlijk bot geeft weinig houvast voor een interpretatie van deze structuren. Het materiaal lijkt 
nederzettingsafval van slacht en consumptie. Alleen complex 14002/14005 verschilt van de andere grep-
pels qua samenstelling. Dit complex lijkt een hoger aandeel schaap te bevatten. 

• Welke activiteiten werden er ontplooid op en/of rond het omgreppelde terrein?
Het dierlijk bot materiaal lijkt nederzettingsafval van slacht en consumptie. Onder het materiaal uit geul-
lagen 11020-11021 bevinden zich van rund relatief veel resten uit de kop. Dit zou kunnen wijzen op 
meer gespecialiseerde slacht. Gespecialiseerde slacht van schapen is mogelijk op te maken uit de slacht-
leeftijden van deze soort. Hierbij ontbreken namelijk zeer jonge en oude dieren.

• Kunnen de activiteiten op het omgreppelde terrein als ritueel worden geduid en zo ja, wat zijn daarvoor de argu-
menten?
Hoewel op het terrein activiteiten hebben plaatsgevonden kan het niet worden geconcludeerd dat de 
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interpretatie van het omgreppelde terrein 14002/14005 eenduidig is. Er zijn zeker opvallende elementen 
die het complex uit lijken te tillen boven het ‘normale’ beeld. Anderzijds weten we over de structuur, het 
uiterlijk en het gebruik van met name de meer perifere zones van het nederzettingslandschap nog niet 
genoeg om dit ‘normale’ beeld goed genoeg in beeld te kunnen hebben. De vraag is of de verschillende 
speciale deposities als aanwijzing kunnen dienen voor het gebruik van het terrein zelf. Voorzichtigheid is 
hierbij geboden. Immers, de speciale deposities in de huisgreppel 14001 zijn ook geen aanwijzing dat het 
hier gaat om een ritueel complex; het gaat overtuigend om een erf. Anderzijds lijken er in het omgrep-
pelde complex wel degelijk speciale stukken te zijn bijgezet die van betekenis zullen zijn geweest voor 
de gebruikers van het complex. Verschillende potten lijken immers zeker ouder te zijn dan het complex 
zelf en kunnen wellicht als familiestukken worden begrepen. De opvallend grote potten uit de grep-
pel 14003 en uit de kuil 25008 kunnen duiden op collectieve, rituele drinkgelagen. Echter, hun vondst 
geeft aan dat zulke rituelen niet noodzakelijkerwijs exclusief met het omgreppelde terrein 14002/14005 
verbonden hoeven te zijn.

• Kunnen de palissades ten noorden van het omgreppelde terrein met dit complex in verband worden gebracht, of 
behoorden zijn tot de fase van het grafveld?
 De palissades zijn beduidend jonger dat dit complex en behoren tot een grafveldfase.

• Gaat het bij de tijdens het veldwerk/de waardering als insteekhavens geïnterpreteerde structuren inderdaad om 
insteekhavens? Wat zijn daarvoor de argumenten? Zijn er parallellen bekend voor dergelijke havens?
 Alleen de grote rechthoekige kuil op de westelijke oever is insteekhaven. Deze kuil, die een breedte heeft 
van 6 m is deels op de oever en deels onder de waterlijn ingegraven geweest waardoor een rechthoekige 
insteekhaven ontstond waardoor de platbodems uit de Romeinse eenvoudig konden aanmeren. De lengte 
van de kuil is niet meer te bepalen omdat de geul is gereactiveerd waarbij een deel van de insteekhaven 
is verstoord. Dat de restgeul bevaarbaar was kan opgemaakt worden aan de meerdere scheepssintels die in 
deze geul zijn aangetroffen. Voor een dergelijk kleine insteekhaven zijn geen parallellen bekend. Wel zijn 
grotere insteekhavens bekend in bijvoorbeeld 

• Waren de insteekhavens al in de vroeg-Romeinse tijd al in gebruik, of zijn zij omstreeks 100 na Chr. gegraven?
 Omdat uit de primaire vullingen van de insteekhaven nagenoeg geen dateerbaar vondstmateriaal komt 
is het moeilijk om een exacte datering te geven. Uit de nazakken boven de kuil is uitsluitend midden-
Romeins materiaal afkomstig, waardoor de kuil niet eenduidig is te dateren. Daarom zal de datering in 
de tweede helft van de 1ste eeuw na Chr. liggen. 

• Zijn er op de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth vondsten gedaan die aanwijzingen geven voor de functie of 
de status van de Hoge Hof?
Op basis van de enkele opmerkelijk vondsten die bij het onderhavige onderzoek zijn gedaan, kan voor de 
Hoge Hof een functie verondersteld worden die te maken heeft met transportroutes, mogelijk is het een 
pleisterplaats voor handelaren en reizigers. Deze kan opgezet en gecontroleerd zijn door het Romeinse 
leger.

Materiële cultuur
• Kan de datering van het gebruik van La Tenè‐glas op basis van de resultaten van het onderzoek worden aange-
scherpt?
Op basis van het onderzoek lijkt het vrijwel zeker dat La Tenè‐glas na het midden van de 1ste eeuw voor 
Chr. niet meer wordt gebruikt. Zeker voor de Romeinse tijd is het onwaarschijnlijk dat glazen armban-
den van La Tenè‐glas nog gemaakt of in omloop zijn. 





• De datering voor het gebruik van La Tenè‐glas, en dan met name de einddatering, is nog altijd een punt van onder-
zoek. Van den Broeke ziet het voorkomen van fragmenten IJzertijdglas in Romeinse contexten als een argument om 
het gebruik van dit artefacttype door te laten lopen tot in de midden‐Romeinse tijd. Roymans daarentegen vermoedt 
dat het gebruik van La Tenè‐armbanden voorbehouden is aan de Late IJzertijd en al vroeg in de vroeg‐Romeinse tijd 
stopt.  Zijn er op vindplaats 3 goede contexten met La Tenè‐glas aanwezig, gedateerd door middel van mobilia dan 
wel 14C-dateringen of dendrochronologie, die een bijdrage kunnen leveren aan deze chronologische discussie?
Hoewel in Tiel-Medel een uiterst vroeg-Romeins erf , een omgreppeld terrein met veel vondsten die 
dateren uit het einde van de 1ste eeuw voor en het begin van de 1ste eeuw na Chr. hier zijn geen 
vondsthoudende lagen uit dezelfde periode aangetroffen waarin La Tenè‐glas gevonden. Op het andere 
Romeinse erf zijn in sommige sporen wel stukjes IJzertijdglas aangetroffen. Deze moeten echter gezien 
worden als opspit, daar deze sporen alle door cultuurlagen uit de IJzertijd zijn gegraven. Hieruit moeten 
we concluderen dat glazen armbanden van La Tenè‐glas niet meer in omloop waren in de Romeinse tijd. 

• Tijdens het proefsleuvenonderzoek is een relatief grote hoeveelheid La Tenè‐glas, enkele munten en fibulae uit de 
Late IJzertijd aangetroffen. Wordt dit beeld bevestigd bij de definitieve opgraving en betreft het een gebruikelijk spec-
trum voor een rurale inheems‐ Romeinse nederzetting of wijzen deze vondsten op een meer bijzondere nederzetting?
Hoewel dit beeld blijft bestaan wijst dit niet op een bijzondere nederzetting in de Late IJzertijd of de 
vroeg-Romeinse tijd. Sterker nog: het onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat zowel metaal als glas 
makkelijk toegankelijk zal zijn geweest voor alle lagen van de bevolking in deze periode.

• Geef een overzicht van het fibulaspectrum van vindplaats 3 en vergelijk dit met dat van Tiel‐ Passewaaij en Gel-
dermalsen‐Hondsgemet enerzijds en dat van Houten‐Castellum en Utrecht‐ Sportpark Terweide anderzijds. Zijn er 
verschillen waarneembaar en zo ja, hoe kunnen die worden verklaard?
In het hoofdstuk metaal is een uitgebreid overzicht gegeven van de fibulae van Tiel-Medel. Tevens is een 
vergelijking gemaakt per periode met de hierboven genoemde nederzettingen. Het grootste verschil is 
het percentage militaire fibulae (Aucissafibulae) dat is aangetroffen. Dit wijst op een militaire activiteiten, 
waarschijnlijk tussen 40-70 na Chr.

• Wat is de aard, samenstelling en verspreiding van de metaalvondsten binnen de nederzetting? Is hierin chronologische 
en ruimtelijke differentiatie waarneembaar?
In hoofdstuk metaal is uitgebreid ingegaan op de samenstelling en de verspreiding van de metaalvondsten. 
De meeste metaalvondsten blijken echter niet uit nederzettingscontexten afkomstig maar uit de periferie. 
Dit is opmerkelijk omdat tot op heden gedacht werd dat fibulae vooral binnen de nederzettingsterreinen 
lagen. Echter in sommige activiteitenzones buiten de nederzetting kunnen ook metaalvondsten worden 
verwacht. Dit is echter lang niet overal. 

• Bij het onderzoek van Houten‐Castellum in het Kromme Rijngebied is aangetoond dat handgevormd aardewerk 
belangrijk bleef tot aan het einde van de 1ste eeuw na Chr.  In de Betuwe (Gelderse Rivierengebied) was het hand-
gevormde aardewerk echter al rond 70 na Chr. vrijwel volledig vervangen door gedraaid aardewerk. Alle andere indi-
catoren voor Romanisering (zoals specifieke metalen objecten en typen plattegronden) zijn in Houten‐Castellum wel 
aanwezig, zodat niet gesproken kan worden van een niet‐geromaniseerde nederzetting. Welke aanwijzingen zijn er 
in Medel voor het proces van Romanisering? Vergelijk deze indicatoren met die van de vindplaatsen Tiel‐Passewaaij 
(Heeren 2009) en Geldermalsen‐Hondsgemet (Van Renswoude/Van Kerckhove 2009) enerzijds en Houten‐Cas-
tellum (Van Renswoude/Habermehl 2017) anderzijds. Zijn er verschillen aanwijsbaar op nederzettingsniveau en of 
op regionaal niveau?
Doordat in Tiel-Medel geen geschikte contexten zijn aangetroffen uit de overgangsperiode van hand-
gevormd naar gedraaid aardewerk kan deze vraag niet worden beatwoord. Het onderzoek heeft geen 
informatie opgeleverd over dit onderwerp.
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• Hoe moet het voorkomen van vondsten met een militaire achtergrond, zoals militaria, paardentuig en aardewerk, 
verklaard worden?
In Tiel-Medel lijken door het Romeinse leger activiteiten te zijn uitgevoerd. Mogelijk heeft dit te maken 
met het organiseren en in stand houden van een transportroute. Verder lijkt het leger ook een rol te heb-
ben gespeeld met de aanleg van grote greppelsystemen en is het hier op verschillende momenten tijdelijk 
gestationeerd geweest. 

• Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van veteranen binnen de nederzetting?
Omdat we geen nederzetting hebben onderzocht kan deze vraag niet beantwoord worden.

• Aan de hand van onderzoek naar de inheems‐Romeinse nederzetting van Tiel‐Passewaaij is door Heeren het proces 
van Romanisering beschreven. In zijn onderzoek is het verdringen van handgevormd aardewerk door gedraaid aarde-
werk een belangrijk onderwerp dat de economische basis (marktintegratie) van het Romaniseringsproces illustreert. In 
de dataset van Tiel‐Passewaaij bevinden zich echter een aantal blinde vlekken waardoor het proces niet goed te volgen 
is. Zo zijn geschikte contexten met aardewerk uit de periode tussen 40 en 70 schaars. Zijn in Medel wel geschikte 
contexten (kuilen, vondstslagen, greppels) uit deze periode aanwezig zodat het bestaande beeld kan worden bevestigd 
dan wel weersproken?
In Medel zijn geen geschikte contexten uit de periode tussen 40-70 na Chr. aangetroffen.

• Wanneer wordt in nederzetting gedraaid aardewerk geïntroduceerd, wat is de herkomst van dit aardewerk en via welke 
uitwisselingsnetwerken (militair of civiel?) kan het in de nederzetting zijn terecht gekomen?
In de aller vroegste Romeinse contexten in de Augusteïsch-Tiberische periode komen al enkele fragmen-
ten van gedraaid aardewerk voor. Dit is echter minimaal en de bulk bestaat uit handgevormd aardewerk. 

• In welke mate en hoe functioneerde muntgeld in het plangebied?
De Keltische munten wijzen de munten op een bewoningsfase in de Augusteïsche tijd. Echter, het relatief 
hoge aandeel (50%) van de bronzen triquetrummunten in Medel vormen een aanwijzing voor een aanvang 
van de bewoning in de pre- of vroeg-Augusteïsche periode tussen 50 en 15 voor Chr. Het muntbeeld 
van een groter aantal Augusteïsche munten en een kleiner aantal muntvondsten van de latere Julisch-
Claudische keizers is een beeld dat op veel rurale vindplaatsen in het Centraal- en Oostelijk rivierenge-
bied wordt gevonden. Het wijst op een intensieve aanvoer onder Augustus die snel daarna stopt. Verder 
kan men voor deze vindplaats stellen dat zilver is oververtegenwoordigd voor de gehele periode van 69 
tot 225 na Chr. 
De vrijwel complete afwezigheid van kopergeld is eenvoudig te verklaren: verlies van kopergeld gebeurt 
voornamelijk tijdens kleine markttransacties in steden en legerkampen. Aangezien de opgraving voor-
namelijk grafveldterrein en een 1ste-eeuwse nederzetting heeft blootgelegd, is de afwezigheid van 2de-
eeuws kopergeld niet vreemd: hier vonden geen dagelijkse transacties plaats. Wel moet het verlies van 
zilvermunten worden verklaard. Incidenteel verlies is onwaarschijnlijk: naar zilveren munten die uit de 
hand vallen, gaat men op zoek, gezien de hoge waarde van deze munten. Voor hetzelfde fenomeen op de 
vindplaats Geldermalsen-Hondsgemet overweegt Aarts twee verklaringen: rituele depositie en verspreid 
geraakte spaarschatten. De aldaar eventueel als ritueel te interpreteren munten bevonden zich op opval-
lende plaatsen en waren voornamelijk kopergeld; Aarts prefereert daarom de laatste optie. Dat zou ook 
voor de huidige vindplaats kunnen gelden. Het feit dat er twee concentraties zichtbaar zijn ondersteunt 
deze hypothese eveneens.
 Het lage aantal munten uit de periode 180-235 na Chr. beantwoordt aan het regionale beeld. Het lijkt 
erop dat er in die periode nauwelijks munten naar de regio worden aangevoerd. Dat geldt ook voor de 
daarop volgende periode van de soldatenkeizers. Anders is het voor de munten uit de periode van het 
Gallische rijk, plus de imitaties van die munten. Die zijn talrijk in Romeinse legerkampen en komen 
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ook op het platteland regelmatig voor. Het aantal Medelse munten uit die periode is zelfs wat hoger dan 
gemiddeld (fig. 10.1). 
Munten uit de late 3de eeuw na Chr., van na de restauratie van Aurelianus (275 na Chr.) en van de 
Tetrarchie (284-305 na Chr.) ontbreken geheel in Medel. Wederom is dat een fenomeen dat voor zeer 
veel vindplaatsen in het noordwesten geldt, met name voor rurale vindplaatsen. Het is dus geen leemte 
op basis waarvan men verlating van deze vindplaats mag afleiden.
Opvallend is dat de grafiek voor Tiel-Medel voor de rest van de 4de eeuw na Chr. afwijkt van het gemid-
delde van het rivierengebied en dan met name van de rurale vindplaatsen. Het normale beeld is dat op 
doorsnee rurale vindplaatsen nauwelijks munten uit het tweede en derde kwart van de 4de eeuw wor-
den aangetroffen: Geldermalsen-Hondsgemet nul, Tiel-Passewaaij één, Wijk bij Duurstede-De Horden 
twee.1512 De iets verhoogde lijn van het regionale gemiddelde in fig. 10.1 is veroorzaakt omdat enkele 
militaire vindplaatsen met een 4de-eeuwse fase een tegenwicht bieden aan de genoemde sites die vrijwel 
geen munten uit die tijd hebben opgeleverd. Bij militaire vindplaatsen en de omliggende grafvelden uit 
de 4de eeuw (bijvoorbeeld Nijmegen-Valkhof), bij steden met een 4de-eeuwse fase, zoals Tongeren, en 
bij villa’s met drieknoppenfibulae en militaria uit deze periode, zoals Ewijk en Wijchen-Tienakker, wor-
den wel verhoogde aantallen munten uit de vroege en midden 4de eeuw gevonden.1513

Dat er bij het huidige onderzoek een verhoogd aantal munten uit de 4de eeuw is aangetroffen, wil zeggen 
dat men ter plaatse rekening moet worden houden met bewoning of andere activiteit in de eerste helft 
en het derde kwart van de 4de eeuw na Chr. Dit volgt het patroon van villa-sites en niet dat van rurale 
vindplaatsen zonder steenbouw, die over het algemeen verlaten waren in de 4de eeuw na Chr.1514 Dat op 
Medel-Hoge Hof een steenbouwsite vermoed wordt, beantwoordt aan dit beeld. De huidige vindplaatsen 
Hazenkamp en De Reth moet in de laat-Romeinse periode wellicht als periferie van, of anders toch 
zeker in samenhang met de vindplaats Hoge Hof worden gezien.

• Zijn er directe of indirecte aanwijzingen voor glasproductie op de vindplaatsen Hazenkamp en De Reth.
Nee. Er zijn geen aanwijzingen voor glasproductie.

• Hoe kan de militaire component in het vondstspectrum uit de periode 40-70 na Chr. worden geïnterpreteerd?
 Waarschijnlijk ontplooiden het Romeinse leger activiteiten binnen het plangebied die mogelijk verband 
houden met opzetten en in standhouden van een transportroute of andere ondersteunende activiteiten 
voor de forten langs de Limes.

• Is er sprake van een militaire component in het vondstmateriaal uit het greppelsysteem 6008?
Uit het greppel is geen overtuigende militaire component in het vondstmateriaal aanwezig. De greppel 
is uitermate vondstarm.

Voedseleconomie
• Hoe zag de voedseleconomie er uit? Welke gewassen werden lokaal verbouwd en geconsumeerd en hoe was de vee-
stapel samengesteld?
In de Late IJzertijd bestaat de veestapel voor twee derde uit runderen en voor een kwart uit schapen. 
Runderen lijken vanwege de jonge slachtleeftijden voornamelijk voor vlees te zijn gehouden, maar 
slachtsporen wijzen tevens op het villen van runderen. Een indirecte aanwijzing voor leerbewerking. 
Schapen zullen voor vlees en wol zijn gehouden. 
In de vroeg-Romeinse tijd blijft rund met 58 % de belangrijkste diersoort. Percentages schaap en var-
ken zijn licht gestegen ten aanzien van de voorgaande periode. Slachtleeftijden van runderen wijzen op 





zelfvoorzienendheid en gemengde bedrijfsvoering. De afwezigheid van zeer jonge én oude schapen zou 
erop kunnen wijzen dat schapen van elders werden aangevoerd om in Medel te slachten. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het vlees vervolgens weer is geëxporteerd. In geulvullingen 11051-11054 is relatief veel 
paard aangetroffen. Dit kan een aanwijzing zijn voor paardenfok.  
Rond de overgang van de vroeg- naar de midden-Romeinse tijd bestaat de veestapel nog voor de helft 
uit runderen. Het aandeel van schaap is afgenomen en dat van paard juist sterk gestegen naar een derde. 
Het materiaal past nog steeds binnen het patroon van een zelfvoorzienende rurale nederzetting. Het 
hoge aandeel paard lijkt erop te wijzen dat ook in deze fase paarden zijn gefokt. Daarnaast wijzen zowel 
slachtsporen als de leeftijdsgegevens erop dat paarden ook zijn geslacht en gegeten.

• Welke dierlijke producten werden verwerkt en gebruikt?
Voor alle perioden geldt dat het materiaal grotendeels wijst op zelfvoorzienendheid. Een groot deel 
van de veestapel is geslacht voor vlees. Runderen zullen ook zijn gebruikt voor trekkracht en melk. 
Oudere schapen wijzen erop dat ook wol is gebruikt. Daarnaast worden bepaalde slachtsporen in verband 
gebracht met villen, wat weer een aanwijzing is voor leerbewerking. Uit de vroeg-Romeinse context is 
een runderhoornpit met hakspoor gevonden. Dit is een indirecte aanwijzing voor (incidenteel) gebruik 
van hoorn. 
Paarden maken vanaf de vroeg-Romeinse tijd een substantieel deel uit van de veestapel. De dieren zullen 
zijn gefokt, al dan niet voor het Romeinse leger. Tevens zijn geslacht voor vlees.
Bewerkt bot en gewei tonen aan dat deze materialen zijn gebruikt als gereedschap en mogelijk als opslag-
middel.
Vogelresten kunnen een aanwijzing zijn voor het gebruik van botten en veren.

• Zijn er aanwijzingen dat er plantaardige of dierlijke producten werden aangevoerd van buiten de nederzetting?
In de eerste plaats moet er rekening mee worden gehouden dat in de fase vroeg-Romeinse tijd A scha-
pen zijn ingevoerd voor de slacht. Daarnaast is het mogelijk dat voor de paardenfok ook paarden zijn 
geïmporteerd. Mogelijk is de hengst uit het grafveld hier een voorbeeld van.
Als het gaat om producten dan is het waarschijnlijk dat de spinrokkens uit de graven zijn geïmporteerd. 
Deze objecten zullen door een gespecialiseerde ambachtsman zijn vervaardigd op een draaibank.

• Wat was het aandeel van jacht en visserij binnen de voedseleconomie?
Het aandeel van de jacht zal verwaarloosbaar klein zijn geweest. Wild maakt in alle fasen maar een mini-
maal deel uit van het soortenspectrum. In de Late IJzertijd is geen wild aanwezig. In de vroeg-Romeinse 
tijd A is mogelijk voor plezier of ongediertebestrijding op vogels gejaagd. Uit deze periode stamt één 
bewerkt fragment gewei, maar dit is geen aanwijzing voor jacht. Het object kan evengoed zijn aangevoerd 
van elders of uit een afgeworpen gewei zijn vervaardigd. En middenvoetsbeen van edelhert uit de periode 
overgang vroeg-Romeinse tijd naar de midden-Romeinse tijd wijst wel op jacht, omdat op dit element 
slachtsporen en vraat aanwezig zijn. Een afgeworpen geweistang heeft ook zaagsporen. Daarnaast is een 
element van gans aanwezig. Tot slot is een fragment met snijsporen van een bever gevonden in een laat-
Romeinse kuil.

Laat‐Romeinse tijd
• Indien laat‐Romeinse nederzettingssporen worden aangetroffen: wat is de precieze datering, aard en fasering van 
deze sporen?
Op het grafveld Hazenkamp is een erf gevonden dat dateert uit de tweede helft van de 4de eeuw na Chr. 
Tot het erf behoren een klein hoofdgebouw, een horreum en enkele kuilen. 
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• Is er sprake van een continue bewoning van de midden‐ naar de laat‐Romeinse tijd?
Dat is op basis van deze opgraving niet te zeggen. Hiervoor is een gedetalleerde kennis nodig van de 
resultaten van het archeologisch onderzoek op de Hoge Hof. Dit perceel dat onderzocht is door ADC/
BAAC laat mogelijke een continue bewoning zien van de midden- naar de laat-Romeinse tijd. Op het 
moment van schrijven was deze informatie niet voor handen. 
 Wel kunnen we stellen dat er op één of andere manier sprake moet zijn van een breuk. In ieder 
geval op het gebied van tradities. In de midden-Romeinse tijd zou men nooit op een grafveld dat nog 
in gebruik was een erf stichten. Het feit dat men dit in de laat-Romeinse tijd wel doet terwijl het zeer 
waarschijnlijk is dat het grafveld nog zichtbaar was, geeft aan dat er in ieder geval een beruk met een tra-
ditie heeft plaatsgevonden. Of dit zich ook doorzet in bewoningscontinuiteit in het plangebied is lastiger 
te zeggen.

• Zijn de enkele laat‐Romeinse vondsten uit het proefsleuvenonderzoek te relateren aan een fase van de nederzetting 
of gaat het om losse vondsten?
Op het grafveld van Hazenkamp is een erf uit de laat-Romeinse tijd aangetroffen. De laat-Romeinse 
vondsten die zijn aangetroffen op de Reth betreffen losse vondsten.

• Welk type plattegronden is vertegenwoordigd binnen de nederzetting?
Er is slechts één plattegrond aangetroffen van een hoofdgebouw. Deze heeft een relatief kleine éénbeu-
kige constructie.

• Wat is de materiële cultuur (aardewerk, metaal, glas) in deze periode?
Uit deze periode stamt vooral metaalwaar zoals fibulae, sieraden en munten. Glas is niet aangetroffen. 
Verder zijn in de bouwvoor scherven van aardewerk aangetroffen. Dit is gedraaid materiaal dat is geïm-
porteerd. Handgevormd materiaal uit deze periode ontbreekt.

• Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de laat‐Romeinse nederzetting van vindplaats 3 en die van Tiel‐
Passewaaij en Geldermalsen‐Hondsgemet?
De bewoning die is aangetroffen dateert vooral uit de tweede helft van de 4de eeuw na Chr. De bewo-
ning in Geldermalsen-Hondsgemet dateert vooral uit de het einde van de 3de en het begin van de 4de 
eeuw.1515 Heeren/Van der Feijst dateert echter een deel van deze Fibulae beduidend later in de tweede 
helft van de 4de eeuw na Chr.1516 Dit zou betwijfelt kunnen worden omdat op deze vindplaats geen 
munten zijn aangetroffen uit de periode 350-400 terwijl deze wel in grote aantallen aanwezig zijn op 
de vindplaats van Tiel-Medel. In het hoofdstuk munten beargumenteerd Heeren dat het voorkomen van 
deze late munten te Tiel-Medel verklaard  moeten worden omdat het een andersoortige vindplaats betreft 
met een meer militair karakter. 

• In een aantal recente publicaties suggereert Heeren het bestaan van een hiaat in de laat‐Romeinse bewoning van 
de regio. Deze hiaat zou volgens hem dateren tussen het eerste en het laatste kwart van de 4de eeuw na Chr. (ca. 
300‐380/90 na Chr.). Ondersteunen de resultaten van het onderzoek naar vindplaats 3 deze nieuwe hypothese of 
zijn er aanwijzingen dat de bewoning van de vindplaats doorloopt tot ver in de 4de eeuw? 
Dat er bij het huidige onderzoek een verhoogd aantal munten uit de 4de eeuw is aangetroffen, wil zeg-
gen dat men ter plaatse rekening moet worden houden met bewoning of andere activiteit in de eerste 
helft en het derde kwart van de 4de eeuw na Chr. Dit volgt het patroon van villa-sites en niet dat van 
rurale vindplaatsen zonder steenbouw, die over het algemeen verlaten waren in de 4de eeuw na Chr.1517 





Dat op Medel-Hoge Hof een steenbouwsite vermoed wordt, beantwoordt aan dit beeld. De huidige 
vindplaatsen Hazenkamp en De Reth moet in de laat-Romeinse periode wellicht als periferie van, of 
anders toch zeker in samenhang met de vindplaats Hoge Hof worden gezien.

Nieuwe Tijd
• Welke aanwijzingen zijn er voor gebruik en bewoning van het onderzoeksgebied na de Romeinse tijd?
De oversteekplaats door de geul is nog in gebruik in de Vroege Middeleeuwen. Dit valt op te maken uit 
de 14C-dateringen die zijn uigevoerd op twijgen uit het pad en paaltjes erlangs. Verder zijn alleen losse 
vondsten aangetroffen. De vondsten die het meest tot de verbeelding spreken zijn een gouden tremisses 
uit de 7de eeuw na Chr., een fragment van een verguld zilveren beugelfibula die tussen 480 en 550 na 
Chr. dateert. De geul van Echteld II wordt in de Vroege Middeleeuwen gereactiveerd. Het takkenpad 
door de geul is deels weggeslagen en overdekt door een zandlaag. Ter hoogte van het grafveld Hazen-
kamp is op aanzienlijke diepte een vrijwel complete reliëfbandamfoor van Badorf aardewerk aangetroffen 
in een geulvulling. Deze amfoor dateert uit de Karolingische periode. Andere Karolingische vondsten 
betreffen enkele zilveren munten. Ook is er nog een grote kuil gevonden die waarschijnlijk thuis hoort 
in dezelfde periode. Dit zou een spoor kunnen zijn in dat in de periferie van een vroeg-middeleeuwse 
nederzetting. Een bijzondere vondst betreft een rijk versierde gouden kraal. De opengewerkte kraal 
heeft de vorm van een dubbele kegel en de versiering bestaat uit filigraan. Enkele parallellen van zilver 
dateren uit de Vikingtijd (laat-Karolingische periode) en zijn bekend uit het Scandinavische gebied. Dit 
zou kunnen betekenen dat het gaat om een importstuk is uit het noorden. 
 Uit de Volle Middeleeuwen tussen ca. 1000-1200 na Chr. stammen slechts lossen vondsten. Hieronder 
bevinden zich twee schijffibulae en enkele zilveren penningen. 
 Uit de Late Middeleeuwen (1200-1500 na Chr.) stammen een groot aantal kuilen en een roedeberg 
(24001). In de cirkelvormige greppel van de roedeberg (op ieder kwart van de cirkel) zijn vier aarde-
werken potten ingraven die dienden als muizenval. De laatmiddeleeuwse sporen liggen op het achtererf 
van een boerderij langs de Bredesteeg, die is blijven bestaan tot in de recente periode. De boerderijplaats 
zelf is niet onderzocht. Een opmerkelijke vondst uit de Late Middeleeuwen betreft een deel van een 
pelgrimsinsigne waarop Cunera van Rhenen is afgebeeld.
 Uit de Nieuwe Tijd stamt een grootschalig perceleringssysteem. Uit de aanleg van dit systeem kan 
worden opgemaakt dat zeker tot aan de ruilverkaveling (medio 20ste eeuw) de restgeul van Echteld 
fase II bepalend is geweest voor de inrichting van het landschap. De geul zal als een natter en iets lager 
gelegen strook in het landschap aanwezig zijn geweest. Hoewel de verkavelingsloten per perceel een 
verschillende richting hebben, zijn ze ter hoogte van de restgeul allemaal in de lengterichting van deze 
geul gegraven. De greppels buigen zelfs af van haaks op de geul naar parallel aan de geul. 

• Zijn er sporen en/of vondsten aanwezig die in relatie kunnen worden gebracht met de vindplaats ‘De Hoge Hof’, 
i.e. vindplaats 9.
Nee.





b i j l a g e 	  . 	 o n d e r z o e k s v r a g e n 	 e n 	 a a n d a c h t s p u n t e n	
v o o r 	 t o e k o m s t i g 	 o n d e r z o e k

IJzertijdnederzettingen
Zijn er nederzettingen aan te wijzen in het rivierengebied of de Maaskant die zich qua layout, vorm en 
materiële cultuur onderscheiden van de tot nu toe aangetroffen nederzettingen die juist in hoge mate 
gestandaardiseerd lijken en zich ogenschijnlijk bevinden op hetzelfde lage socio-economische niveau, 
maar wel toegang hadden tot het omvangrijke handelsnetwerk? Denk hierbij aan omgreppelde nederzet-
tingen of erven, aanwijzingen voor ambachtelijke activiteiten, aanwijzingen voor surplusproductie. Zo ja, 
welke positie nemen deze nederzettingen in binnen dit netwerk?

Migranten
Zijn er voor de vroegste erven uit de Romeinse tijd (decennia omstreeks het begin van onze jaartel-
ling) aanwijzingen voor de niet-lokale herkomst van de bewoners? Wijzen de huisconstructie, het hand-
gevormde aardewerk of de metaalassemblage op de aanwezigheid van migranten? Zo ja, kan worden 
bepaald uit welke regio deze migranten afkomstig zijn?

Militaire aanwezigheid
Uit het onderzoek in Medel blijkt dat er gedurende de gehele Romeinse tijd sprake is van een zekere 
vorm van militaire aanwezigheid. Het is echter de vraag hoe deze aanwezigheid moet worden gezien. 
Zijn de aangetroffen greppelsystemen daadwerkelijk tijdelijke marskampen of hebben ze meer te maken 
met landindeling waarbij het leger heeft geholpen met de aanleg ervan? Ook van andere rurale vind-
plaatsen zijn dergelijke voorbeelden bekend. Bij toekomstig onderzoek dient veel aandacht te zijn voor 
dit soort greppels door deze bijvoorbeeld op meerdere plaatsen te couperen en over langere delen te 
volgen. Daarnaast is het ook van belang dat militaria van vindplaatsen statisch vergeleken wordt met 
andere, gelijktijdige sites om op deze wijze een verhoogde concentratie en dus intensievere aanwezigheid 
of nauwere contacten aan te kunnen tonen.

Netwerkenanalyse
Zijn de netwerken zoals deze door Groenhuijzen middels GIS-analyse zijn gereconstrueerd ook te 
onderbouwen met archeologische data?

Grafvelden
In hoeverre is het model van de verschijningsvormen van grafvelden juist en op welke punten dient het 
te worden aangevuld of aangepast?

Onderzoeksstrategie
Om de onderzoeksresultaten te maximaliseren dient men een bewust gekozen onderzoeksstrategie te 
volgen. Hierbij is het, met name in het rivierengebied van belang, dat vanaf het begin van de aanleg inten-
sief gezocht wordt met de metaaldetector en dat deze aanleg continu begeleid wordt door een persoon 
met veel ervaring. Op deze wijze zullen de aantallen metaal- en glasvondsten zeker toenemen. Aan de 
hand van deze vondstcategorieën kan een veel beter beeld verkregen worden van enerzijds de bewoning 
in de Late IJzertijd en anderzijds de Romeinse tijd. Met name het aantonen bewoning in archeologisch 
moeilijk grijpbare perioden als de vroegste fase van de Romeinse tijd en de laat-Romeinse tijd is alleen 
mogelijk wanneer men hierbij naast het aardewerk ook beschikt over voldoende metaalwaar.

Mestslakken
Is het gebruik van mest als brandstof een veel vaker voorkomend fenomeen in het rivierengebied of lijkt 
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het toch primair voorbehouden aan de kustgebieden? Voor een beantwoording van deze vraag dient 
afwijkend slakmateriaal dus goed onderzocht te worden. Bijvoorbeeld middels XRF.

Perifere delen van het ingerichte cultuurlandschap
In hoeverre kloppen onze aannames nog over het gebruik van het landschap? Met andere woorden: 
zijn de zones die traditioneel als leeg zijn beschouwd omwille van hun landschappelijke ligging ook 
daadwerkelijk leeg? Het onderzoek in Medel heeft laten zien dat dit voor het onderhavige onderzoek 
in ieder geval niet het geval was.
 
Laat-Romeinse bewoning
In deze periode kiest men soms voor bewoning op afwijkende locaties zoals het grafveld op Hazenkamp. 
Zijn hier meer aanwijzingen voor en hoe dienen dergelijke locatiekeuzes verklaard te worden?

Handgevormd aardewerk
Kunnen binnen de vroeg-Romeinse assemblages handgevormd aardewerk afzonderlijke aardewerkgroe-
pen worden herkend? Zo ja, wat kan er over de herkomst of traditie van deze aardewerkgroepen worden 
gezegd? Om meer grip te krijgen op de definiëring en de herkomst van aardewerkgroepen is chemisch 
en microscopisch onderzoek van belang (zie hoofdstuk 7). 
Hoe ontwikkelde het spectrum handgevormd aardewerk zich door de tijd heen? Kunnen er invloeden 
worden herkend uit andere regio’s (denk bijvoorbeeld aan de Germanisering, zoals gedefinieerd door 
Van den Broeke)?1518 
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wp sn vn structuur categorie n lab. nr. datering BP datering cal bij 2 sigma probability opmerking

 91  111 253 1006 tand   Poz-101609 1710 ± 30 BP 251-397AD 95.4 1.4%N 4.9%C, 8.2%coll,  

91 111 253 1006 bot 4 Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.0%N 4.1%C not suitable

1 20 31 1008 verbrand bot 3 Poz-103340 1890 ± 30 BP 56-217 na Chr. 95.4 0.0%N 0.4%C carbonate

1 27 97 1010 verbrand bot 4 Poz-103709 1855 ± 30 BP 82-234 na Chr. 95.4 0.0%N 0.4%C carbonate, 

0.4mgC

1 47 119 1012 verbrand bot 3 Poz-103710 1900 ± 30 BP 28-39 na Chr. 1.9 0.0%N 0.7%C carbonate

      1012 verbrand bot       50-180 na Chr. 88.5  

      1012 verbrand bot       186-214 na Chr. 5.0  

1 62 187 1014 verbrand bot 5 Poz-103711 1945 ± 30 BP 21-11 voor Chr. 1.8 0.0%N 0.3%C carbonate

      1014 verbrand bot       2 voor - 128 na Chr. 93.6  

1 61 160 1015 verbrand bot 3 Poz-103712 1975 ± 30 BP 45 voor - 80 na Chr. 95.4 0.0%N 0.4%C carbonate

2 49 685 1019 verbrand bot 4 Poz-103980 1965 ± 30 BP 42 voor - 85 na Chr. 94.5 carbonate

      1019 verbrand bot       110 -115 na Chr. 0.9  

    679 1019 houtskool   Poz-102882 1865 ± 30 BP 76 - 230 na Chr. 95.4  

1 118 298 1021 verbrand bot 4 Poz-103713 1825 ± 30 BP 88 - 105 na Chr. 2.1 0.0%N 0.3%C carbonate

      1021 verbrand bot       121-255 na Chr. 91.1  

      1021 verbrand bot       300-317 na Chr. 2.2  

    295 1021 houtskool   Poz-102881 1975 ± 30 BP 45 voor  - 80 na Chr. 95.4  

1 143 258 1023 verbrand bot 4 Poz-103714 1890 ± 30 BP 56-217 na Chr. 95.4 0.0%N 0.3%C carbonate

4 15 397 1026 verbrand bot 4 Poz-103717 1890 ± 30 BP 56-217 na Chr. 95.4 0.0%N 0.7%C carbonate

4 28 727 1029 verbrand bot 4 Poz-103718 1815 ± 30 BP 126-258 na Chr. 88.9 carbonate

      1029 verbrand bot       284-322 na Chr. 6.5  

4 80 808 1031 verbrand bot 4 Poz-103720 2005 ± 35 BP 96 voor - 74 na Chr. 95.4 carbonate

4 95 833 1034 verbrand bot 4 Poz-103719 1960 ± 30 BP 40 voor - 87 na Chr. 91.9 carbonate

      1034 verbrand bot       105 - 121 na Chr. 3.5  

9 21 887 1039 verbrand bot 4 Poz-103958 1860 ± 30 BP 80-231 na Chr. 95.4 carbonate

4 148 1017 1042 bot 4 Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.0%N 3.0%C not suitable

    1017 1042 tand   Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.2%N 2.2%C not suitable 

NEW 

    1012 1042 houtskool   Poz-102883 1910 ± 30 BP 21 - 170 na Chr. 93.6  

      1042 houtskool       194 - 209 na Chr. 1.8  

9 98 1112 1045 verbrand bot 4 Poz-103959 1840 ± 40 BP 74-255 na Chr. 93.5 carbonate

      1045 verbrand bot       301-317 na Chr. 1.9  

9 110 1153 1046 verbrand bot 4 Poz-103960 1895 ± 30 BP 52-215 na Chr. 95.4 carbonate

8 22 1175 1049 verbrand bot 3 Poz-103961 2050 ± 30 BP 166 voor - 20 na Chr. 95.4 carbonate

8 29 1275 1050 verbrand bot 4 Poz-103962 1900 ± 30 BP 28-39 na Chr. 1.9 carbonate

      1050 verbrand bot       50-180 na Chr. 88.5  

      1050 verbrand bot       186-214 na Chr. 5.0  

8 50 1481 1053 verbrand bot 4 Poz-103964 1875 ± 30 BP 70-224 na Chr. 95.4 carbonate

    1479 1053 houtskool 5 Poz-102879 1860 ± 30 BP 80 - 231 na Chr. 95.4  

8 41 1667 1056 verbrand bot 4 Poz-103965 1925 ± 30 BP 4-134 na Chr. 95.4 carbonate

8 41 1634 1056 houtskool 5 Poz-103193 1655 ± 30 BP 262-277 na Chr. 2.0  

      1056 houtskool       328-431 na Chr. 87.9  

b i j l a g e 	  	 o v e r z i c h t 	 va n 	 d e 	   c - d at e r i n g e n





wp sn vn structuur categorie n lab. nr. datering BP datering cal bij 2 sigma probability opmerking

      1056 houtskool       492-530 na Chr. 5.6  

13 41 1449 1058 verbrand bot 4 Poz-103966 1780 ± 30 BP 137-335 na Chr. 95.4 carbonate

13 41 1451 1058 houtskool 5 Poz-102880 1935 ± 30 BP 1 - 130 na Chr. 95.4  

13 43 1438 1059 verbrand bot 4 Poz-103968 2005 ± 30 BP 89 - 76 voor Chr. 2.0 carbonate

      1059 verbrand bot       57 voor - 68 na Chr. 93.4  

8 108 1695 1064 verbrand bot 4 Poz-103969 1910 ± 30 BP 21-170 na Chr. 93.6 carbonate

      1064 verbrand bot       194-209 na Chr. 1.8  

14 60 1536 1069 verbrand bot 4 Poz-103970 1860 ± 30 BP 80-231 na Chr. 95.4 carbonate

8 142 1955 1073 bot 4 Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.1%N 3.3%C not suitable

    1955 1073 tand   Poz-101606 1950 ± 30 BP 21-11BC 2.6 0.5%N 2.8%C, 1.2%coll,  

      1073 tand       2BC-125AD 92.8  

14 28 1837 1075 bot 7 Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.0%N 3.7%C not suitable

14 27 1838 1076 bot 3 Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.0%N 3.4%C not suitable

11 30 1949 1077 verbrand bot 4 Poz-103971 1985 ± 30 BP 47 voor - 74 na Chr. 95.4 carbonate

15 17 2488 1080 verbrand bot 4 Poz-103972 1850 ± 30 BP 85-235 na Chr. 95.4 carbonate, 0.8mgC

21 45 3319 1083 bot 4 Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.1%N 3.4%C not suitable

22 8 3340 1084 bot 5 Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.0%N 3.2%C not suitable

31 2 3853 1087 verbrand bot 4 Poz-103973 1905 ± 30 BP 25 - 175 na Chr. 92.4 carbonate

      1087 verbrand bot       191-211 na Chr. 3.0  

31 5 3840 1088 verbrand bot 6 Poz-103974 1930 ± 30 BP 4 -131 na Chr. 95.4 carbonate, 0.7mgC

31 40 3852 1089 bot 3 Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.0%N 3.1%C not suitable

    3852 1089 tand   Poz-101610 1870 ± 30 BP 73-226AD 95.4 2.6%N 6.0%C, 6.7%coll,  

45 27 3971 1090 verbrand bot 4 Poz-103975 2170 ± 30 BP 360 - 156 voor Chr. 92.9 carbonate

      1090 verbrand bot       134-116 voor Chr. 2.5  

131 20 3953 1091 bot 4 Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.0%N 3.3%C not suitable

    3953 1091 tand   Poz-101607 2015 ± 30 BP 95BC-61AD 95.4 0.8%N 3.5%C, 4.3%coll,  

30 28 4823 1094 verbrand bot 4 Poz-103976 1925 ± 30 BP 4 -134 na Chr. 95.4 carbonate

29 30 4409 1095 verbrand bot 5 Poz-103978 1930 ± 30 BP 4 - 131 na Chr. 95.4 carbonate

30 36 4756 1103 verbrand bot 4 Poz-103979 1910 ± 30 BP 21 -170 na Chr. 93.6 carbonate

      1103 verbrand bot       194 - 209 na Chr. 1.8  

116 110 2665 6008 dierlijk bot   Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.2%N 3.6%C not suitable

11 39 2176 6008 dierlijk bot   Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.7%N 4.8%C,, 0%coll, 

brak kolagenu

    4169 6008 houtskool   Poz-103192 2720 ± 30 BP 918-811 voor Chr. 95.4 + res B, 0.3mgC

    4520 6008 hout   Poz-102929 1845 ± 30 BP 85 - 239 na Chr. 95.4  

    2108 6008 hout   Poz-102930 1800 ± 30 BP 131 - 260 na Chr. 79.1  

      6008 hout       279 -326 na Chr. 16.3  

    5704 6010 botanisch   Poz-102886 1980 ± 30 BP 45 voor - 77 na Chr. 95.4  

    2501 8001 botanisch   Poz-102885 2100 ± 35 BP 341 - 329 voor Chr. 1.1  

      8001 botanisch       204 -  40 voor Chr. 94.3  

    2738 8002 botanisch   Poz-103194 2000 ± 30 BP 85 - 79 voor Chr. 0.8  

      8002 botanisch       55 voor - 71 na Chr. 94.6  

117 49 3164 11011 dierlijk bot   Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.2%N 3.3%C not suitable
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wp sn vn structuur categorie n lab. nr. datering BP datering cal bij 2 sigma probability opmerking

    3154 11020 houtskool   Poz-103201 1993 ± 30 BP 51BC-72AD 95.4

117 45 3102 11020 dierlijk bot   Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.3%N 4.0%C not suitable

117 47 3180 11021 dierlijk bot   Poz-101605 2005 ± 30 BP 89 - 76 voor Chr. 2.0 3.1%N 9.6%C,10.6%coll,

      11021 dierlijk bot       57 voor - 68 na Chr. 93.4  

123 7 4382 11024 dierlijk bot   Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.0%N 3.1%C not suitable

28 40 4526 11025 dierlijk bot   Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.0%N 2.9%C not suitable

    4442 11029 hout   Poz-96493 1530 ± 30 BP      

    4444 11029 hout   Poz-96494 1560 ± 30 BP      

    4033 11032 hout   Poz-102931 45000 ± 3000 

BP

? - 42776 voor Chr. 95.4  

54 18 6139 11042 hout   Poz-102933 2005 ± 30 BP 89 - 76 voor Chr. 2.0  

      11042 hout       57 voor - 68 na Chr. 93.4  

    3921   hout   Poz-102932 1950 ± 30 BP 21 -11 voor Chr. 2.6  

        hout       2 voor - 125 na Chr. 92.8  

8 50 1128 13002 houtskool   Poz-102884 1850 ± 30 BP 85 - 235 na Chr. 95.4  

    2546 14001 botanisch   Poz-102887 1950 ± 35 BP 37 - 29 voor Chr. 2.2  

      14001 botanisch       24 - 10 voor Chr. 4.2  

      14001 botanisch       3 voor - 126 na Chr. 89.0  

    2078 14002 botanisch   Poz-102889 2010 ± 30 BP 92 - 68 voor Chr. 4.2  

      14002 botanisch       61 voor - 65 na Chr. 91.2  

    1847 14003 botanisch / 

houtskool

  Poz-103200 2105 ± 30 BP 201 - 46 voor Chr. 95.4 charcoal, 0.9mgC

    2071 14004 botanisch   Poz-103198 1990 ± 30 BP 49 voor- 72 na Chr. 95.4 + res B, 0.7mgC

    2937 14006 botanisch   Poz-103195 1975 ± 30 BP 45 voor - 80 na Chr. 95.4  

123 69 3875 25002 dierlijk bot   Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.0%N 3.8%C not suitable

    2504 25005 botanisch   Poz-103196 2110 ± 30 BP 204 - 46 voor Chr. 95.4  

    4106 25008 botanisch   Poz-103197 2005 ± 30 BP 89 - 76 voor Chr. 2.0 + res B

      25008 botanisch       57 voor - 68 na Chr. 93.4  

8 98 1754 28001 dierlijk bot   Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.0%N 2.7%C not suitable

9 133 1582 28002 dierlijk bot   Poz-101603 175 ± 30 BP 1656 - 1697 na Chr. 18.0 1.1%N 5.3%C, 3.7%coll,

      28002         1725 - 1815 na Chr. 51.2  

      28002         1835 - 1878 na Chr. 6.0  

      28002         1916 - 20.1  

8 41 1733 1056 / 

25036

dierlijk bot   Poz-0 >0 BP ntb ntb 0.2%N 4.2%C not suitable

    5895 S39.41 hout   Poz-102934 2050 ± 30 BP 166 voor- 20 na Chr. 95.4 -





b i j l a g e 	  a . 	 o v e r z i c h t e n 	 va n 	 d e 	 a a r d e w e r k a s s e m b l a -
g e s 	 u i t 	 d e 	 g e u lv u l l i n g e n 	  0  0 -  0  	

categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 5 335 2 8

dolium oxiderend dolium Stuart 147 2 122 0 0

gladwandig oxiderend - - - 2 18 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland - - 1 9 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland kruik - 1 12 0 0

handgevormd - - - 76 2687 7 32

handgevormd - kom Van den Broeke 22 4 175 1 4

handgevormd - kom/pot

Van den Broeke 

52/55a 1 75 1 8

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 54 2 119 2 22

handgevormd - pot Ge5 1 199 1 26

handgevormd - pot Gw5 1 38 1 5

handgevormd - pot Van den Broeke 24 1 40 1 10

handgevormd - pot Van den Broeke 54 1 26 1 9

handgevormd - pot Van den Broeke 57 6 194 2 13

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor - - - 1 44 0 0

ruwwandig reducerend - - - 2 62 0 0

ruwwandig reducerend - - Stuart 201 1 13 1 14

ruwwandig reducerend Low Lands Ware - - 1 33 0 0

totaal 11040 109 4201 20 151

Tabel 1. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11040. 





categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

        0 0

amfoor - amfoor - 1 136 0 0

amfoor Baetica amfoor Dressel 20 5 440 0 0

dolium doliumbaksel, oxiderend dolium Stuart 147 1 24 0 0

dolium doliumbaksel, witbakkend dolium Stuart 147 1 66 0 0

dolium doliumbaksel/oxiderend dolium Stuart 147 2 42 0 0

dolium oxiderend dolium Stuart 147 2 152 0 0

dolium witbakkend, doliumbaksel dolium Stuart 147 1 30 0 0

geverfd Rijnland - - 1 2 0 0

geverfd Rijnland beker - 1 8 0 0

geverfd Rijnland bord Stuart 10 1 12 1 4

gladwandig oxiderend - - - 12 208 0 0

gladwandig oxiderend - kruik - 4 76 0 0

gladwandig oxiderend Maasland/Haspengouw - - 1 6 0 0

gladwandig witbakkend - - - 2 4 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland - - 15 103 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland kruik - 3 56 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland kruik Stuart 106-108 1 8 1 20

handgevormd       24 266 3 7

handgevormd - - - 238 3836 19 67

handgevormd - kom Van den Broeke 

22

5 45 5 18.5

handgevormd - kom Van den Broeke 

33

5 145 1 8

handgevormd - kom Van den Broeke 

52

1 20 1 4

handgevormd - kom/pot Ge5 1 47 1 5

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 

52/55a

2 12 2 6

handgevormd - pot Van den Broeke 

57

2 35 2 10

handgevormd - schaal Van den Broeke 

3b

1 26 1 5

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor

- - - 5 109 0 0

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor

- middelgrote 

standamfoor

- 3 42 0 0

kurkurn kurkurnbaksel kurkurn - 1 5 0 0

ruwwandig oxiderend - - - 6 160 0 0

ruwwandig oxiderend - - vroege 

Niederbieber 104

1 58 1 15

ruwwandig reducerend - - - 4 71 0 0

ruwwandig reducerend Noord-Frans - - 2 25 0 0

ruwwandig reducerend regionaal bord zoals 

Niederbieber 111

1 23 1 0

ruwwandig reducerend regionaal grijs bord zoals Stuart 211 1 22 1 6





categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

ruwwandig reducerend regionaal grijs/Noord-Frankrijk kom Stuart 210/Hiddink 

type F

1 23 1 5

ruwwandig reducerend Rijnland - - 2 20 0 0

terra nigra - - - 2 7 0 0

terra sigillata Zuid-/Midden-/Oost-Gallië - - 1 12 0 0

wrijfschaal oxiderend wrijfschaal Vanvinckenroye 

347

1 131 1 9

wrijfschaal oxiderend wrijfschaal Vanvinckenroye 

348

1 133 1 0

totaal 11041 365 6646 43 189.5

Tabel 2. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11041.





categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

        0 0

amfoor Baetica amfoor Dressel 20 3 1057 0 0

amfoor Baetica amfoor Oberaden 83-Dressel 20 14 1677 0 0

dolium doliumbaksel dolium - 1 39 0 0

dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 6 318 0 0

dolium doliumbaksel, oxiderend dolium Stuart 147 1 22 0 0

dolium oxiderend dolium Stuart 147 7 216 1 0

dolium witbakkend - - 1 46 0 0

dolium witbakkend, doliumbaksel dolium Stuart 147 1 64 0 0

geverfd Rijnland - - 1 1 0 0

gladwandig oxiderend - - - 16 384 0 0

gladwandig oxiderend - kruik - 4 35 0 0

gladwandig oxiderend Maasland/Haspengouw kruik - 1 10 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland - - 33 216 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland kruik - 16 101 0 0

handgevormd - - - 405 5106 52 31

handgevormd - kom Van den Broeke 22 8 150 7 30

handgevormd - kom/pot Van den Broeke 52/55a 2 13 1 0

handgevormd - pot Van den Broeke 34 4 83 2 0

handgevormd - pot Van den Broeke 57 43 569 10 36

handgevormd - schaal/kom Van den Broeke 33 1 12 1 4

indet. - - - 0 0

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor - - - 12 136 0 0

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor -

middelgrote 

standamfoor - 1 6 1 7

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor Maasland

middelgrote 

standamfoor - 1 6 1 0

kurkurn kurkurnbaksel kurkurn - 1 15 0 0

kurkurn kurkurnbaksel kurkurn Holwerda 94 1 46 1 10

Pompejaans rood - bord - 1 2 1 0

Rijnlands alg. Pingsdorf-type - - 1 6 0 0

ruwwandig oxiderend - - - 3 55 0 0

ruwwandig reducerend - - - 4 45 0 0

ruwwandig reducerend - kom Stuart 210 3 137 1 16

ruwwandig reducerend - pot - 1 17 1 6

ruwwandig reducerend Cambrai kom Stuart 210 1 32 1 0

ruwwandig reducerend Low Lands Ware pot Holwerda 140-142 1 63 1 8

ruwwandig reducerend regionaal - - 1 62 0 0

ruwwandig reducerend regionaal grijs - - 6 248 0 0

ruwwandig reducerend regionaal grijs kom

Willems T2/Haalebos 

6105/Hiddink Type E 1 28 1 0

ruwwandig reducerend Rijnland - - 2 36 0 0

terra rubra - beker Deru P13 1 9 1 0

terra sigillata Midden-Gallië beker - 1 144 1 100

terra sigillata Oost-Gallië - - 1 2 1 2

terra sigillata Oost-Gallië beker - 1 144 1 100





categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

terra sigillata Zuid-/Midden/-Oost-Galliëbord - 1 2 1 2

terra sigillata Zuid-Gallië - - 2 4 1 8

wrijfschaal doliumbaksel wrijfschaal - 1 15 1 3

wrijfschaal doliumbaksel wrijfschaal Stuart 149 1 127 1 13

wrijfschaal witbakkend wrijfschaal - 1 34 0 0

totaal 11042 619 11540 91 376

Tabel 3. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11042.  





categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

amfoor - amfoor - 1 84 0 0

amfoor Baetica amfoor Dressel 20 7 673 1 2

amfoor Gauloise amfoor Gauloise 4 1 72 0 0

dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 9 412 1 4

dolium oxiderend dolium Stuart 147 1 204 1 7

dolium

oxiderend, 

doliumbaksel dolium Stuart 147 2 70 0 0

dolium

witbakkend, 

doliumbaksel dolium Stuart 147 3 407 1 5

geverfd Rijnland - - 1 4 0 0

gladwandig oxiderend - - - 4 77 0 0

gladwandig oxiderend - kruik - 3 121 0 0

gladwandig oxiderend - kruik Stuart 106-108 1 133 1 100

gladwandig witbakkend Rijnland - - 8 105 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland kruik - 1 13 1 25

handgevormd - - - 79 1403 3 5

handgevormd - kom Van den Broeke 22 3 84 2 23

handgevormd - kom Van den Broeke 52 1 31 1 4

handgevormd - pot Van den Broeke 57 2 118 1 12

Indet - - - 1 6 0 0

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor - - - 7 149 0 0

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor -

middelgrote 

standamfoor - 5 41 0 0

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor Maasland

middelgrote 

standamfoor - 1 11 0 0

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor Rijnland kruikamfoor Brunsting 20 4 121 1 0

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor Rijnland kruikamfoor Stuart 129A 1 80 1 100

ruwwandig oxiderend - - - 9 250 0 0

ruwwandig oxiderend Urmitz - - 1 98 0 0

ruwwandig reducerend - - - 9 152 0 0

ruwwandig reducerend - kan Stuart 214A 1 165 1 2

ruwwandig reducerend - kom Stuart 210 1 96 1 7

ruwwandig reducerend

Attrebatisch/Noord-

Menapisch kom Zoals Hiddink type F 2 74 1 0

ruwwandig reducerend Cambrai - - 1 18 0 0

ruwwandig reducerend Cambrai kom Stuart 210 1 29 1 12

ruwwandig reducerend Low Lands Ware - - 1 13 0 0

ruwwandig reducerend regionaal kom Stuart 210 2 115 1 21

ruwwandig reducerend regionaal grijs kom Stuart 210 1 133 1 12

ruwwandig reducerend

Rhineland Granular 

Grey Ware - - 1 12 1 15

ruwwandig reducerend T2-baksel - - 5 89 0 0

ruwwandig reducerend T2-baksel kom

Stuart 210/Hiddink 

Type F 1 15 1 4





categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

ruwwandig reducerend T2-baksel-vroeg pot Hiddink Type A 1 11 1 13

terra sigillata Zuid-Gallië bakje Drag. 27 1 18 1 15

wrijfschaal - wrijfschaal Vanvinckenroye 345 1 138 1 7

wrijfschaal - wrijfschaal Vanvinckenroye 349 2 404 0 15

wrijfschaal - wrijfschaal Vanvinckenroye 350 4 974 1 53

wrijfschaal oxiderend wrijfschaal - 1 283 0 0

wrijfschaal Rijnland wrijfschaal - 2 53 0 0

totaal 11043 194 7559 27 463

Tabel 4. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11043.  
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categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

amfoor Baetica amfoor Dressel 20 1 19 0 0

dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 2 113 0 0

dolium oxiderend, doliumbaksel dolium Stuart 147 1 21 0 0

gladwandig oxiderend - - - 1 15 0 0

gladwandig oxiderend - kruik - 1 8 0 0

gladwandig witbakkend - kruik - 1 3 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland - - 3 29 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland kruik - 1 17 0 0

handgevormd - - - 14 174 1 3

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor - - - 2 46 0 0

ruwwandig oxiderend - kan - 1 68 0 0

ruwwandig reducerend - - - 1 29 0 0

ruwwandig reducerend - kom Stuart 210 2 99 1 10

ruwwandig reducerend Cambrai pot Holwerda 55 1 23 1 9

ruwwandig reducerend Low Lands Ware - - 1 15 0 0

ruwwandig reducerend Noord-Frans - - 1 8 0 0

ruwwandig reducerend regionaal grijs kom Stuart 210 2 116 1 13

ruwwandig reducerend T2-baksel pot Hiddink Type L 1 61 1 10

terra nigra regionaal - - 1 34 0 0

terra nigra zeepwaar kom

Deru B28/Holwerda 

BW52 1 18 1 14

wrijfschaal - wrijfschaal Vanvinckenroye 350 1 392 0 23

wrijfschaal oxiderend wrijfschaal Vanvinckenroye 350 3 152 1 12

totaal 11044 43 1460 7 94

Tabel 5. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11044.  
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categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

amfoor - amfoor - 2 66 0 0

amfoor Baetica amfoor Dressel 20 3 352 0 0

amfoor Gauloise amfoor Gauloise 4 2 22 1 0

amfoor Gauloise (Marseille?) amfoor Gauloise 4 1 96 0 0

amfoor Tarraconensis? amfoor Dressel 2-4 1 116 1 1

dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 7 304 0 0

dolium oxiderend dolium Stuart 147 4 67 2 7

dolium oxiderend, doliumbaksel dolium Stuart 147 3 66 0 0

dolium witbakkend, doliumbaksel dolium Stuart 147 1 30 0 0

geverfd Rijnland - - 2 8 0 0

geverfd Rijnland beker - 3 15 0 0

gladwandig oxiderend - - - 15 131 0 0

gladwandig oxiderend - kruik - 5 145 0 0

gladwandig oxiderend Maasland/Haspengouw kruik - 2 22 0 0

gladwandig oxiderend zeepwaar - - 1 9 0 0

gladwandig witbakkend - - - 2 49 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland - - 15 157 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland -

Niederbieber 62/

Brunsting 5c 2 97 1 42

gladwandig witbakkend Rijnland kruik - 13 137 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland kruik Stuart 106-108 3 23 1 2

handgevormd - - - 222 3014 10 35

handgevormd - schaal Van den Broeke 3b 1 11 1 4

Indet - - - 1 9 0 0

indet. - - - 2 27 0 0

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor - - - 18 396 0 0

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor - kruikamfoor - 1 148 0 0

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor -

middelgrote 

standamfoor - 8 115 0 0

Rijnlands algemeen Pingsdorf-type - - 1 25 0 0

ruwwandig oxiderend - - - 12 125 0 0

ruwwandig oxiderend Mayen - - 1 44 0 0

ruwwandig oxiderend Rijnland - - 2 63 0 0

ruwwandig oxiderend T2-vroeg/Noord-Frans kom Stuart 210 1 14 1 7

ruwwandig reducerend - - - 12 191 1 2

ruwwandig reducerend - bord Stuart 216 1 13 1 0

ruwwandig reducerend - kom Stuart 210 2 56 2 5

ruwwandig reducerend

Attrebatisch/Noord-

Menapisch kom

zoals Hiddink 

type F 1 52 1 9

ruwwandig reducerend Cambrai kom

Stuart 210/Hiddink 

type F 1 26 1 5

ruwwandig reducerend Low Lands Ware - - 1 4 0 0

ruwwandig reducerend Noord-Frans kom Stuart 210 1 60 1 8

ruwwandig reducerend regionaal - - 2 22 0 0
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categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

ruwwandig reducerend regionaal kom Stuart 210 3 47 2 6

ruwwandig reducerend regionaal grijs - - 18 421 1 0

ruwwandig reducerend regionaal grijs bord   1 11 0 0

ruwwandig reducerend regionaal grijs kom

Stuart 210/Hiddink 

type F 3 80 3 18

ruwwandig reducerend regionaal grijs pot - 1 106 0 0

ruwwandig reducerend regionaal grijs pot Hiddink Type A 1 17 1 0

ruwwandig reducerend regionaal grijs pot Hiddink Type K 1 13 1 13

ruwwandig reducerend regionaal grijs/Noord-Franskom

Stuart 210/Hiddink 

type F 2 41 1 12

ruwwandig reducerend Rijnland - - 2 34 0 0

ruwwandig reducerend T2-baksel - - 2 68 0 0

ruwwandig reducerend T2-baksel-vroeg kom

Stuart 210/Hiddink 

type F 1 36 1 0

ruwwandig reducerend T2-vroeg pot Hiddink Type A 1 15 1 12

terra nigra - - - 2 2 0 0

terra nigra - beker - 8 8 0 0

terra nigra zeepwaar - - 1 26 0 0

terra nigra zeepwaar kom

Deru B28/

Holwerda BW52 1 16 1 13

terra sigillata Zuid-Gallië - - 2 13 0 0

terra sigillata Zuid-Gallië bord Drag. 18 1 6 1 6

terra sigillata Zuid-Gallië/Moezel - - 1 22 0 0

wrijfschaal Haspengouw/Maasland wrijfschaal

Vanvinckenroye 

348 1 162 1 10

wrijfschaal oxiderend wrijfschaal - 3 137 2 12

wrijfschaal oxiderend wrijfschaal

Vanvinckenroye 

345 1 241 1 10

wrijfschaal oxiderend wrijfschaal

Vanvinckenroye 

348 2 113 1 4

wrijfschaal Rijnland wrijfschaal

Vanvinckenroye 

349 2 326 2 26

wrijfschaal witbakkend wrijfschaal - 1 58 1 3

totaal 11045 440 8346 46 272

Tabel 6. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11045.  
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categorie baksel vorm type n gewicht (g) MAI EVE

dolium doliumbaksel dolium Stuart 147 5 526 2 14

dolium oxiderend dolium Stuart 147 2 48 2 8

gladwandig oxiderend - - - 1 9 0 0

gladwandig witbakkend - - - 3 13 0 0

gladwandig witbakkend - kruik - 1 11 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland - - 2 23 0 0

gladwandig witbakkend Rijnland kruik - 3 22 0 0

handgevormd - - - 53 643 2 4

handgevormd - schaal Van den Broeke 3 1 14 1 4

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor - - - 2 33 0 0

kruikamfoor/middelgrote 

standamfoor -

middelgrote 

standamfoor - 1 3 0 0

Rijnland algemeen Pingsdorf-type - - 1 12 0 0

Rijnlands alg. Pingsdorf-type - - 1 40 0 0

ruwwandig oxiderend - - - 5 38 1 0

ruwwandig oxiderend - bord Stuart 218 2 25 0 0

ruwwandig reducerend - - - 2 22 0 0

ruwwandig reducerend

Attrebatisch/Noord-

Menapisch - - 1 15 0 0

ruwwandig reducerend Cambrai kom

Stuart 210/Hiddink 

type F 1 39 1 9

ruwwandig reducerend Low Lands Ware pot Holwerda 140-142 1 51 1 6

ruwwandig reducerend regionaal - - 4 90 0 0

ruwwandig reducerend regionaal grijs - - 5 115 0 0

ruwwandig reducerend regionaal grijs kom

Stuart 210/Hiddink 

type F 2 20 2 11

ruwwandig reducerend regionaal grijs pot Niederbieber 87 1 18 1 0

ruwwandig reducerend Rijnland - - 1 3 0 0

ruwwandig reducerend T2-baksel-vroeg kom

Stuart 210/Hiddink 

type F 1 17 1 3

ruwwandig reducerend T2-vroeg/Noord-Frans kom

Stuart 210/Hiddink 

type F 1 24 1 5

ruwwandig reducerend T2-vroeg/Noord-Frans pot Hiddink Type A 1 12 1 5

terra nigra - - - 1 3 0 0

terra sigillata

Zuid-/Midden-/Oost-

Gallië - - 1 4 0 0

terra sigillata Zuid-Gallië bakje Drag. 27 2 5 0 0

wrijfschaal Rijnland wrijfschaal Vanvindkenroye 347 1 89 1 8

totaal 11046 109 1987 17 77

Tabel 7. Tiel-Medel-Afronding. Gekwantificeerd overzicht van de aardewerkassemblage uit de geulvulling 11046.  
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b i j l a g e 	  b . 	 o n d e r z o e k 	 n a a r 	 d e 	 a n o r g a n i s c h 	 c h e m i -
s c h e 	 s a m e n s t e l l i n g 	 va n 	 a a r d e w e r k s c h e rv e n 	 va n 	 d e	
o p g r av i n g 	 t i e l - m e d e l - a f r o n d i n g	
Bertil van Os (RCE)

Inleiding
Voor dit pilot-onderzoek naar de haalbaarheid van het doen van oppervlakte XRF analyse aan het aar-
dewerk van Tiel-Medel-Afronding zijn 71 scherven geanalyseerd met behulp van hand held XRF. Het 
betrof scherven afkomstig uit de periode van de Late IJzertijd. De vraag hierbij was of aan de hand van 
de chemische analyses een uitspraak kon worden gedaan over de productielocatie van het aardewerk. 
De anorganische samenstelling van aardewerk kan een hulpmiddel zijn voor het karakteriseren van de 
grondstoffen, het gebruik van het aardewerk en productiemethoden.

De belangrijkste grondstof voor aardewerk is klei. Klei is een mengsel van kleimineralen en kwarts, 
meestal met een korrelgrootte fijner dan 4 mm. De meest voorkomende kleimineralen in de Nederlandse 
ondergrond zijn illiet, smectiet en kaoliniet. De illiet component is een mengsel van verweerde minera-
len biotiet, muscoviet en veldspaten. Illiet is ontstaan door fysische en geringe chemische verwering van 
gesteente in het achterland en door rivieren in onze omgeving terechtgekomen. Smectiet is een klei die 
vooral voorkomt in kalkgesteenten en komt vrij bij de verwering van de kalksteen. Kaoliniet tenslotte 
is een kleimineraal dat ontstaat tijdens chemische verwering van gesteente in de bodem, vooral onder 
tropische omstandigheden. Verwering van sedimenten die onder dergelijke omstandigheden zijn afgezet 
zorgt er dan voor dat kaoliniet dan weer in moderne sedimenten terecht komt.

De elementen, waar kleimineralen uit zijn opgebouwd, zijn O, H, Al en Si die de structuur vormen, met 
daarnaast hoofdelementen zoals Fe, Ca, K, Mg en Na die in wisselende hoeveelheden in de voornoemde 
kleimineralen voorkomen. Kaoliniet bestaat alleen uit O, H, Si en Al. Behalve deze hoofdelementen wor-
den ook sporenelementen (elementen die een lager voorkomen in de aardkorst hebben dan 1000 mg/kg) 
in klei ingebouwd. Dit zijn elementen zoals Sr, Rb, Pb en Zn. Omdat de meeste klei in de Nederlandse 
ondergrond een mengsel is van kleimineralen (veel aluminium en sporenelementen), kwarts (geen ander 
elementen dan Si en O), soms kalk (CaCO3 met als voornaamste sporenelementen Sr) en organische stof 
(voornamelijk CH en O, soms P) vertonen de sporenelementen meestal een goede correlatie met Al. 

De hoeveelheid SiO2 is sterk afhankelijk van de korrelgrootte in de klei. De voornaamste variatie in 
sporenelementen in klei en dus in aardewerk wordt bepaald door de hoeveelheid kleimineralen (ofwel 
de bijmenging van kwarts) die weer sterk afhankelijk is van de korrelgrootte. De gemiddelde chemische 
samenstelling van de kleimineralen reflecteert daardoor de samenstelling van het achterland waar deze 
mineralen gevormd zijn. De chemische variatie van klei die in een bepaalde geologische of klimatologi-
sche periode wordt afgezet varieert daarom weinig. In Nederland verschillen komkleien uit het Holoceen 
nauwelijks van elkaar, terwijl tertiaire kleien, zoals de Tegelenklei een andere chemische samenstelling 
hebben. Dit komt omdat de klimatologische omstandigheden in de tijd dat deze kleien zijn afgezet dui-
delijk anders waren. Hierdoor trad er meer chemische verwering op waardoor er andere kleimineralen 
assemblages konden ontstaan (meer kaoliniet en smectiet). Naast de hoeveelheid zand, dat bepalend is 
voor de verdunning van de kleimineralen en dus voor de gehaltes van de elementen die in de klei aanwe-
zig zijn, is ook de siltfractie van belang. Vooral de mineralen zirkoon en rutiel met daarbij de geassocieerde 
elementen zirkoon (Zr) en titaan Ti zijn diagnostisch voor het gehalte silt. De verhoudingen van deze 
elementen ten opzichte van de kleigebonden elementen kunnen indien er archeologisch bewijs voor is 
een bevestiging zijn voor het gebruik van eenzelfde type kleibron.

Verschillen in de anorganisch chemische samenstelling van aardewerk zullen dus voornamelijk bepaald 
worden door de gebruikte grondstoffen, productiewijze, gebruik en bodemcondities. Hiervoor zal uitein-
delijk het type magering (organisch materiaal, gesteente fragmenten, kwarts, bot, chamotte) afwerking (roet, 
oker, sliblaag), gebruik (voedselbereiding, opslag)  en context (afvalkuil, grafcontext, beerput) bepalend zijn.
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Methode
Van 53 scherven is zoveel mogelijk het buitenoppervlak onderzocht. De buitenkant van aardwerk is 
vaak gladgestreken en soms is een sliblaag aangebracht. Hierdoor is het kleimineralengehalte vaak hoger 
waardoor de gehaltes van elementen die samenhangen met klei hoger zijn. Ook is de buitenkant minder 
beïnvloed door eventueel gebruik zoals in het geval van kookpotten. Analyses vonden plaats met een 

groep nummer aantal K2O CaO P2O5 Fe2O3 MnO TiO2

afzet I 4 2.34 1.98 0.581 4.90 0.140 0.867

blokrand IV 1 1.78 4.70 2.65 8.10 0.052 0.590

Late IJzertijd IX 8 2.20 1.57 0.496 7.29 0.136 0.773

Friese import XII 9 2.17 2.53 0.586 6.07 0.165 0.788

Friese invloed II 12 2.31 2.03 0.970 5.93 0.153 0.812

Germaans XI 6 2.17 1.82 0.473 5.72 0.174 0.752

golfrand-kamtand VI 4 2.46 2.43 0.895 6.37 0.164 0.794

lichte afzet III 5 2.10 1.60 0.522 4.71 0.092 0.822

regionaal XIII 6 2.12 2.23 0.632 5.54 0.168 0.792

regionaal of West-Nederland VII 6 2.28 2.90 1.10 7.11 0.136 0.737

Rijn-Weser-Germaans V 2 2.15 1.85 0.461 5.56 0.084 0.732

uitzonderingen XIV 5 2.47 1.69 0.598 6.44 0.250 0.780

westelijk VIII 2 2.03 1.44 0.424 6.60 0.315 0.861

zuidwestelijk X 1 2.39 1.38 0.436 6.19 0.052 0.693

groep nummer aantal Zr Rb Sr Cu Zn

afzet I 4 201    125    241    42    207    

blokrand IV 1 194    123    222    174    147    

Late IJzertijd IX 8 181    115    104    59    185    

Friese import XII 9 214    116    203    36    215    

Friese invloed II 12 208    129    184    49    185    

Germaans XI 6 188    130    197    67    266    

golfrand-kamtand VI 4 187    122    271    65    259    

lichte afzet III 5 194    124    188    107    318    

regionaal XIII 6 198    134    234    73    214    

regionaal of West-Nederland VII 6 185    147    148    148    178    

Rijn-Weser-Germaans V 2 150    130    225    46    390    

uitzonderingen XIV 5 184    146    190    36    212    

westelijk VIII 2 203    124    205    46    291    

zuidwestelijk X 1 210    139    162    26    137    

Tabel 1. Tiel-Medel-Afronding. Gemiddelde gehaltes van hoofdelementen in oxidepercentages en sporenelementen (onder) in 

ppm (mg/kg) per aardewerkgroep. 
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hand held XRF. Röntgenfluorescentie (XRF) is een techniek waarbij een monster met röntgenstraling 
(röntgenstraling is licht met een hoge, niet zichtbare frequentie = veel energie) wordt bestraald waardoor 
elektronen uit een van de binnenste schillen (K of L schil) van een atoom vrijkomen. Deze vacatures 
worden daarna onmiddellijk opgevuld door elektronen uit een van de buitenste schillen. Hierbij komt 
dan weer een lichtdeeltje vrij dat karakteristiek is voor deze opvulling en voor het element. De intensiteit 
van de röntgenstraling is evenredig met de concentratie. 

Analyse van de voorwerpen zijn uitgevoerd met een Niton XL3t draagbaar röntgenfluorescentie 
apparaat (XRF) voorzien van een grote oppervlakte silicium drift detector. Dit maakt het geschikt om 
lichte elementen zoals zwavel en fosfor te meten en beschikt over lage detectiegrenzen (lager dan 10 mg/
kg) voor de zwaardere elementen. De diepte tot waar de analyse plaatsvindt, hangt af van het materiaal 
en het element. In materiaal dat is opgebouwd uit lichte elementen (O, Si, Al), zoals aardewerk, kan de 
röntgenstraling uit het apparaat tot enkele millimeters indringen. De secundaire röntgenstraling kan, van 
elementen die zwaarder zijn dan de lichte matrix, dan ook ongehinderd weer de detector bereiken. De 
secundaire straling van de lichte elementen zelf zal echter onmiddellijk weer geabsorbeerd worden door 
het materiaal zelf. Vandaar dat lichte elementen, zoals Mg, Al, Si, P en S vooral aan het oppervlak worden 
gemeten tot een diepte van 0.1 mm. Hierdoor is de analyse van deze elementen nogal afhankelijk van de 
opbouw van het oppervlak en de heterogeniteit hiervan.

Resultaten
De scherven zijn onderverdeeld in veertien hoofdgroepen. In tabel 1 staan de gemiddelde waardes voor 
de verschil lende elementen voor deze hoofdgroepen vermeld.

Van twee groepen (de groepen ‘blokrand’ en ‘zuidwestelijk’) is maar één scherf geanalyseerd. Uit de 
groep ‘Rijn-Weser-Germaans’ maar twee scherven. Het is de vraag of de hier geanalyseerde scherven 
representatief zijn voor de betreffende groepen. 

Alle scherven bevatten meer dan 1.4% CaO, waarschijnlijk in de vorm van kalk (CaCO3). De variatie 
tussen de verschillende groepen   in elementen aanwezig in klei mineralen K2O en Rb is klein (1.7-2.5 
% en 115-147 ppm). Ook de variatie in ijzergehalte, is laag, alhoewel groep IX, De Late-IJzertijdscherven 
gemiddeld hogere ijzer gehaltes hebben dan al het andere aardewerk, met uitzondering van de enige 
scherf uit de groep ‘blokrand’. De variatie in siltgehalte met als proxies het Zr en TiO2 gehalte verschilt 
ook nauwelijks per groep. 

Om de variatie van de elementen die samenhangen met gebruik en bodemomstandigheden (context)  

Fig. 1. Tiel-Medel-Afronding. log-log plot van CaO versus P2O5 ingedeeld per grope (links) of per structuur (rechts).
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structuur aantal K2O CaO P2O5 Fe2O3 MnO TiO2

 11020 1.00 2.57 1.33 0.417 4.53 0.078 0.757

 11021 6.00 2.93 1.49 0.451 5.05 0.069 0.830

 11024 3.00 2.03 1.58 0.441 9.55 0.174 0.765

 11025 1.00 2.31 1.20 0.220 4.89 0.182 0.822

 11032 1.00 2.00 1.73 0.571 7.63 0.265 0.794

 11047 2.00 2.41 1.72 0.561 6.12 0.043 0.738

 11048 1.00 2.34 1.48 0.732 4.87 0.034 0.800

 14001 7.00 2.16 2.17 0.622 6.17 0.142 0.803

 14002 7.00 2.02 2.36 1.19 6.71 0.261 0.719

 14003 6.00 2.27 1.67 0.442 4.97 0.090 0.879

 14004 4.00 2.40 2.14 0.661 6.39 0.188 0.817

 14005 10.00 2.27 2.23 0.456 6.73 0.186 0.760

 14006 7.00 2.05 2.60 1.29 5.81 0.104 0.736

 14011 2.00 2.03 1.41 0.609 6.71 0.134 0.971

 25001 4.00 2.07 2.23 0.725 6.68 0.367 0.715

 25004 1.00 2.05 1.53 0.606 4.99 0.045 0.775

 25008 7.00 2.14 2.80 0.967 5.26 0.124 0.799

 8002 1.00 2.12 1.47 0.374 5.15 0.173 0.776

structuur aantal Zr Rb Sr Cu Zn

 11020 1.00 212    130    130    33    122    

 11021 6.00 211    137    156    27    130    

 11024 3.00 174    108    102    63    149    

 11025 1.00 176    135    98    49    168    

 11032 1.00 197    103    97    28    148    

 11047 2.00 177    119    110    78    276    

 11048 1.00 198    122    108    47    167    

 14001 7.00 197    119    226    52    243    

 14002 7.00 210    140    200    58    204    

 14003 6.00 187    127    207    90    347    

 14004 4.00 188    116    265    34    271    

 14005 10.00 191    149    173    44    189    

 14006 7.00 214    106    216    67    208    

 14011 2.00 226    114    158    51    181    

 25001 4.00 177    133    262    62    313    

 25004 1.00 180    104    126    81    400    

 25008 7.00 182    136    204    164    206    

 8002 1.00 179    132    167    46    258    

Tabel 2. Tiel-Medel-Afronding. Gemiddelde gehaltes van hoofdelementen in oxidepercentages en sporenelementen (onder) in 

ppm (mg/kg) per structuur.
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Fig. 2. Tiel-Medel-Afronding. Plot van het ijzer (Fe2O3) versus zink per structuur.

Fig. 3. Tiel-Medel-Afronding. Sr versus Rb en Zr versus Rb plot voor de verschillende aardwerkgroepen.
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zoals P2O5, Cu, en Zn zijn de gemiddelde gehaltes per structuur berekend (tabel 2)
Uit tabel 2 blijkt dat structuur 14006 het hoogste P2O5 heeft gevolgd door structuur 25008. Der-

gelijke hoge P2O5 gehaltes kunnen worden veroorzaakt door omgeving rijk aan reactieve fosfaten zoals 
een beerput of afvalkuil. Ook is in de  kuil 25008 het gemiddelde kopergehalte in de scherven het 
hoogst. Dit wordt vooral veroorzaakt door één scherf uit de groep ‘regionaal of West-Nederland’ (V3258) 
met een gehalte van 594 ppm koper. De overige scherven in deze structuur hebben echter ook boven-
gemiddelde waarden Cu variërend van 49 tot 127 ppm.

Tabel 3 is een kruistabel van welk type scherf in welke structuur is gevonden. Door deze tabel te 
combineren met de voorgaande tabellen kan worden opgezocht of het aardewerk uit de verschillende 
groepen juist bij elkaar gevonden zijn of een grotere verspreiding over de verschillende structuren hebben. 
Wat opvalt is dat het aardwerk uit de groep ‘Late IJzertijd’ uniek gevonden zijn in de structuren 11024 tot 
11048, en dat in deze structuren geen scherven van de andere groepen voorkomen die hier zijn onderzocht.

In figuur.1 zijn CaO tegen P2O5 uitgezet, ingedeeld volgens de groepen en volgens de structuren . 
Op deze manier kan duidelijker worden gemaakt of deze componenten P2O5 met de context samen-
hangen dan wel met de groepen. 

Uit figuur 1 valt op te maken dat er geen relatie is tussen de groep en het P2O5 gehalte. Wel zijn 
sommige groepen onderscheidend op hun CaO gehalte. Zo zijn groep II (Friese invloed) en groep XII 

aantal groep

structuur

afzet

blokrand

Late IJzertijd

Friese im
port

Friese invloed

G
erm

aans

golfrand-kam
tand

lichte afzet

regionaal

regionaal of W
est- 

N
ederland

Rijn-W
eser-

G
erm

aans

uitzonderingen

w
estelijk

zuidw
estelijk

eindtotaal

 11020 1  1

 11021 2 1 2 1 6

 11024 3 3

 11025 1 1

 11032 1 1

 11047 2 2

 11048 1 1

 14001 2 2 2 1 7

 14002 1 1 2 1 2 7

 14003 1 1 2 2 6

 14004 2 1 1 4

 14005 1 3 3 1 2 10

 14006 1 2 2 1 1 7

 14011 1 1 2

 25001 2 1 1 4

 25004 1 1

 25008 1 1 1 2 2 7

 8002 1 1

eindtotaal 4 1 8 9 12 6 4 5 6 6 2 5 2 1 71

Tabel 3. Tiel-Medel-Afronding. Aantal scherven in een hoofdgroep per structuur.
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(Friese import) van elkaar te onderscheiden op basis van respectievelijk een lager CaO gehalte dan 2% 
en een hoger gehalte dan 2%. Betreffende de structuren wordt de geulvulling 11021 gekenmerkt door 
een laag P2O5 gehalte, maar hebben de greppels 14001, 14002 en 14006 een gemiddeld veel hoger 
P2O5 gehalte. De greppel 14003 valt ook op wat betreft het iets hogere zink gehalte in deze greppel. 
Zink is net zoals fosfaat verhoogt in effluent materiaal en bot zoals een beerput, latrine of slachtafval. De 
geulvulling 11021 is waarschijnlijk niet gevuld geraakt met organisch rijk afval, omdat deze  net zoals 
door een laag P2O5 gehalte ook gekenmerkt wordt door een laag zink gehalte. Deze geul heeft daarom 
misschien nog ten tijde van de deponiering van het materiaal nog gestroomd of is snel opgevuld met 
relatief schoon materiaal.

De gemiddelde waarden voor de proxies (Rb en Zr) voor kleigehalte en siltgehalte vertonen niet 
veel variatie. Wanneer we echter Rb tegen Sr en Rb tegen Zr uitzetten kunnen toch duidelijk sommige 
aardewerkgroepen worden onderscheiden (zie fig. 2). Vooral groep IX (Late IJzertijd) kenmerkt zich als 
een homogene groep met relatief lage Sr en Zr waarden. Hetzelfde geldt voor  groep  VI (golfrand-
kamtand) die juist  relatief hoge Sr waardes kennen bij gemiddelde Rb en Zr waardes. Ook de groep 
‘Germaans’ (XI) kenmerkt zich als een vrij homogene groep met gemiddelde Sr waardes tussen de 150 
en 250 ppm bij een Rb gehalte variatie van 150 tot 220 ppm. Eén scherf  (V4327.2) uit kuil 25001 bevat 
echter meer dan 300 ppm Sr.

Discussie en conclusie
Ondanks de geringe variatie van de elementen die in het kleimineralen rooster gebonden zijn, zoals 
Rb, en in silt,  zoals Zr,  zijn toch diverse groepen te onderscheiden. De meest duidelijke groep die zich 
aftekent is de groep ‘Late ijzertijd’, maar ook groep ‘Germaans’ en ‘golfrand-kamtand’ laten zich onder-
scheiden van de overige scherven. De geringe variatie suggereert in ieder geval het gebruik van kleimi-
neralenrijk uitgangsmateriaal, dat - -gezien de lage TiO2-gehalte- van Holocene oorsprong is. Het Sr 
gehalte correleert opvallend genoeg niet met het CaO gehalte (kalk), maar ook niet met het Rb gehalte 
(klei). Wel correleren de meeste hoge CaO gehaltes met hoge P2O5 gehaltes. Dit aardewerk met hoge 
P2O5 is echter in structuren aangetroffen waar waarschijnlijk organisch afval zoals effluent in is terecht-
gekomen. Omdat vooral het Sr gehalte toch diagnostisch is voor de diverse groepen aardewerk wordt de 
variatie waarschijnlijk veroorzaakt door de aanwezigheid van kalk in de klei van diverse herkomst, zoals 
fluviatiele klein versus mariene kleien. 

In figuur 4 is de dataset van de geochemical soil survey of the Netherlands1519 onder de CaO Sr plot gezet. 
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1519 Van der Veer, et al. 2006

Deze plot suggereert dat de meerderheid van de scherven met fluviatiel klei van Holocene oorsprong 
is gemaakt,  behalve de scherven uit de groep IX (Late IJzertijd) die een mariene oorsprong zouden 
kunnen hebben. Van de overige groepen is niet chemisch met deze methode te herleiden of deze van 
lokale herkomst zijn of geïmporteerd. Import van stroomopwaarts of stroomafwaarts gelegen aardewerk 
gemaakt van klei uit de uiterwaarden van de Rijn is waarschijnlijk niet geochemisch te onderscheiden 
van lokaal gemaakt aardewerk, tenzij de productie wijze, eventueel af te leiden uit slijpplaatonderzoek van 
aardewerkfragmenten, sterk verschilt.

Behalve de waarschijnlijk verschillende typen klei die vermoedelijk gebruikt zijn voor in ieder geval 
de drie eerder genoemde groepen, is uit de contextgevoelige elementen op te maken in welk type vulling 
het aardewerk is terechtgekomen en mogelijke activiteiten die hier mee samenhangen. Het hoge gemid-
delde kopergehalte in kuil 25008 hangt waarschijnlijk samen met metaalbewerkingsactiviteiten, terwijl 
het aardewerk met een hoog zink en P2O5 gehalte waarschijnlijk samenhangen met afvalkuilen waarin 
ook mest, slachtafval of effluent is gedeponeerd. Wanneer deze elementen laag zijn is de vulling relatief 
schoon geweest wat wijst op een context waarbij bijvoorbeeld nog water in een geul gestroomd heeft.

De grote variatie vullingen van de diverse structuren bemoeilijkt het onderzoek naar de verschil-
lende typen gebruikte grondstoffen. Inbouw van P2O5, maar ook CaO en ijzerneerslag door wisselende 
grondwaterstanden en oxiderende en reducerende omstandigheden maken dat de samenstelling van een 
scherf post-depositioneel nog significant veranderen kan. Bij een eventueel vervolg op deze studie zou-
den de resultaten opnieuw moeten worden vergeleken met de uitkomsten van bijvoorbeeld microsco-
pisch onderzoek en zou een nauwkeuriger beschrijving van de structuurvulling de interpretatie van de 
contextgevoelige elementen vergemakkelijken. Ook waren de aantallen voor sommige groepen erg laag, 
waardoor de representativiteit van het onderzoek voor deze groepen in het gedrang komt. Desondanks 
is deze pilot succesvol te noemen en nodigt deze uit om bij een volgende keer nog gerichter scherven 
te onderzoeken en deze te onderwerpen aan multidisciplinair onderzoek naar type, chronologie, con-
text, gebruik en productiewijze ten einde de archeologische vraagstellingen naar gedrag, levenswijze en 
gebeurtenissen te kunnen beantwoorden.
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b i j l a g e 	  . 	 t y p o l o g i e 	 n a a r 	 h e e r e n / va n 	 d e r 	 f e i j s t 	 m e t	
d e 	 v o o r k o m e n d e 	 t y p e n 	 t e 	 t i e l - m e d e l

Type 3  Vroeg-La Tène-fibula
Type 4  Midden-La Tène-fibula
Type 5  Bovendraadse La Tène-fibula
Type 8  Laat-La Tène-fibula (Nauheimfibula)
Type 9  Laat-La Tène-draadfibula
Type 10  Knoopfibula
Type 11  Kapfibula
Type 12  Laat-La Tène meerdelige fibula
Type 16  Haakfibula
Type 17  Knikfibula
Type 18  Boogfibula
Type 19  Hoekige vierknoppenfibula
Type 20  Ogenfibula
Type 21  Onderdraadse knikfibula
Type 22  Rond gebogen draadfibula
Type 23  Veerhuls-Kraagfibula
Type 24  Veerhuls-Haakfibula
Type 25  Veerhulsfibula met brede voet
Type 30  Hooggewelfde scharnierfibula (Alesia- en Aucissa-familie)
Type 31  Scharniervleugelfibula
Type 32  Ongedeelde scharnierfibula
Type 33  Geprofileerde scharnierfibula
Type 34  Scharnier-kraagfibula
Type 38  Vroege applique-schijffibula
Type 41  Omegafibula
Type 45  Hoekig gebogen draadfibula
Type 46  Gestrekt-rondgebogen draadfibula
Type 47  Rondgebogen bandfibula met voetknop
Type 48  Breed uitgehamerde fibula
Type 51  Kniefibula met kopplaat
Type 55  Geëmailleerde beugelfibula
Type 57  Geëmailleerde schijf-/figuurfibula met wangenscharnier
Type 61  Meerdelige Germaanse kniefibula
Type 72  Eenvoudige meerdelige voetboogfibula
Type 73  Meerdelige voetboogfibula met uitgewerkte voet
Type 76  Tutulusfibula
Type 77  Schotelfibula
Type 81  Beugelfibula met halfronde kopplaat
Type 89  Vroegmiddeleeuwse schijffibula met email- en glasinleg
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b i j l a g e 	  . 	 d e t e r m i n at i e ta b e l 	 va n 	 a l l e 	 m u n t e n *

wp vn sn muntsoort autoriteit muntplaats begin eind catalogus

115 1783 1 triquetrum-munt Batavi Rivierengebied -50 -15 Roymans/Van der 

Sanden XVIb

117 2061 999 triquetrum-munt Batavi Rivierengebied -50 -15 Roymans/Van der 

Sanden XVIb

25 2800 999 triquetrum-munt Batavi Rivierengebied -50 -15 Roymans/Van der 

Sanden XVIb

37 3286 998 triquetrum-munt Batavi Rivierengebied -50 -15 Roymans/Van der 

Sanden XVIb

37 3296 18 triquetrum-munt Batavi Rivierengebied -50 -15 Roymans/Van der 

Sanden XVIb

37 3400 34 triquetrum-munt Batavi Rivierengebied -50 -15 Roymans/Van der 

Sanden XVIb

37 3510 50 triquetrum-munt Batavi Rivierengebied -50 -15 Roymans/Van der 

Sanden XVIb

37 4705 118 triquetrum-munt Batavi Rivierengebied -50 15 Roymans/Van der 

Sanden XVIb

37 3512 44 quinarius Ubii gebied van Keulen -30 -1 Scheers 57, klasse 

II var.

19 2393 61 kleinbrons 

(quadrans)

lokale bewoners 

kamp(dorp)

Nederrijngebied (Nijmegen ?) -15 9 Scheers 217, klasse 

indet

123 2611 28 kleinbrons 

(quadrans)

lokale bewoners 

kamp(dorp)

Nederrijngebied (Nijmegen ?) -15 9 Scheers 217, klasse 

indet

25 2793 999 kleinbrons 

(quadrans)

lokale bewoners 

kamp(dorp)

Nederrijngebied (Nijmegen ?) -15 9 Scheers 217, klasse II

124 2851 999 kleinbrons 

(quadrans)

lokale bewoners 

kamp(dorp)

Nederrijngebied (Nijmegen ?) -15 9 Scheers 217, klasse II

37 4372 56 kleinbrons 

(quadrans)

lokale bewoners 

kamp(dorp)

Nederrijngebied (Nijmegen ?) -15 9 Scheers 217, klasse II

37 4471 19 kleinbrons 

(quadrans)

lokale bewoners 

kamp(dorp)

Nederrijngebied (Nijmegen ?) -15 9 Scheers 217, klasse II

37 4728 50 kleinbrons 

(quadrans)

lokale bewoners 

kamp(dorp)

Nederrijngebied (Nijmegen ?) -15 9 Scheers 217, klasse II

37 4744 51 kleinbrons 

(quadrans)

lokale bewoners 

kamp(dorp)

Nederrijngebied (Nijmegen ?) -15 9 Scheers 217, klasse II

134 4844 998 kleinbrons 

(quadrans)

lokale bewoners 

kamp(dorp)

Nederrijngebied (Nijmegen ?) -15 9 Scheers 217, klasse II

34 6239 999 kleinbrons 

(quadrans)

lokale bewoners 

kamp(dorp)

Nederrijngebied (Nijmegen ?) -15 9 Scheers 217, klasse II

38 3593 8 as ? Augustus (27 v.-14 na 

Chr.) ?

  -155 -89 -

*   Determinatie door Rob Reijnen, aangevuld door Nico Roymans en Arent Pol.
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wp vn sn muntsoort autoriteit muntplaats begin eind catalogus

25 2797 24 quinarius M. Porcius Cato Roma -89 -89 Cra. 343/2b

37 4625 115 denarius P. Clodius M.f. Roma -42 -42 Cra. 494/23

25 3095 37 quinarius Octavianus (44-27 v. 

Chr.)

Brundisium ? -29 -26 RIC I² 276

7 1146 28 denarius Augustus (27 v.-14 na 

Chr.)

Roma -17 -17 RIC I² 338

9 1157 98 as Augustus - Nero (27 

v.-68 na Chr.)

? -16 60 RIC I² - ?

123 2555 999 as Augustus - Claudius (27 

v.-54 na Chr.)

? -16 54 RIC I² - ?

135 4147 998 as Augustus (27 v.-14 na 

Chr.)

Nemausus -16 -10 RPC 523

37 4437 56 as Augustus (27 v.-14 na 

Chr.)

Roma -16 -6 RIC I² 373/441

136 5723 47 as Augustus - Claudius (27 

v.-54 na Chr.)

? -16 54 RIC I² - ?

54 6154 16 as Augustus (27 v.-14 na 

Chr.)

Roma verm. -16 -6 RIC I² 373/441 verm.

11 2175 9 as Augustus (27 v.-14 na 

Chr.)

Roma -7 -6 RIC I² 428/442

16 2369 1 as Augustus (27 v.-14 na 

Chr.)

Lugdunum (verm.) -7 14 RIC(I²) 230/245 verm.

39 3701 998 as Augustus (27 v.-14 na 

Chr.)

Lugdunum -7 -3 RIC I² 230

135 4121 999 as Augustus (27 v.-14 na 

Chr.)

Lugdunum -7 14 RIC(I²) 230/245

24 4508 9 as Augustus (27 v.-14 na 

Chr.)

Lugdunum -7 -3 RIC I² 230

133 5338 6 as Augustus (27 v.-14 na 

Chr.) voor Tiberius

Lugdunum 12 17 RIC I² 245

54 5966 8 as Augustus (27 v.-14 na 

Chr.) voor Tiberius

Lugdunum 12 17 RICI² 245

54 6095 14 as Tiberius (14-37) voor 

Augustus

Roma/Gallië 22 30 RIC I² 81

134 4829 999 denarius Tiberius (14-37) Lugdunum 26 37 RIC I² 30

50 5118 22 loden afslag 

denarius

Tiberius (14-37) Lugdunum 26 37 RIC I²  30

54 6146 8 dupondius Caligula ( 37-41) voor 

Germanicus

Roma 37 41 RIC I² 57

25 3223 34 as Claudius - Nero (41-68) locaal muntatelier Gallië/Rijnland 

(Nijmegen ?)

41 64 RIC I² (Claud.) 95/116 

(vz.) en (Aug.) 230/245 

(kz.)

122 3689 45 dupondius Claudius (41-54) Roma 41 50 RIC I² 92

54 6090 8 as Claudius (41-54) Roma 41 54 RIC I² 95/111
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wp vn sn muntsoort autoriteit muntplaats begin eind catalogus

26 3070 6 sestertius Nero (54-68) Lugdunum 67 67 RIC I² 573 var. !

9 1050 110 dupondius / as Vespasianus (69-79) - 

Trajanus (98-117)

Roma / Lugdunum 69 117 type ?; RIC II -

112 2117 8 denarius Vitellius (69) Roma 69 69 RIC I² 88

34 6292 998 as Vespasianus (69-79) Lugdunum 71 71 RIC II²/1 1166

25 2785 13 denarius Titus (79-81) Roma 80 80 RIC II²/1 115

133 4532 11 quadrans Domitianus (81-96) Roma 81 82 RIC II²/1 123

133 5346 6 quadrans Domitianus (81-96) Roma 81 82 RIC II²/1 123

1 0240 162 as Domitianus (81-96) Roma 88 89 RIC II²/1 647

133 4536 6 dupondius Domitianus (81-96) Roma 90 91 RIC II²/1 705

38 3544 998 denarius Trajanus (98-117) Roma 98 99 RIC II 10

15 2490 14 as Trajanus (98-117) Roma 104 115 cf. RIC II 486

136 4346 998 dupondius Trajanus (98-117) Roma 104 111 RIC II 479

1 0074 998 dupondius/as Hadrianus  9117-138) Roma 117 138 RIC II - (Hadrianus)

115 1770 1 denarius Hadrianus (117-138) Roma 118 118 RIC II 41(a)

56 6327 4 sestertius Hadrianus (117-138) Roma 124 128 RIC II 631(b) verm.

9 0929 999 denarius Hadrianus (117-138) voor 

Sabina I

Roma 128 137 RIC II 398(a)

18 2274 1 denarius Hadrianus (117-138) Roma (?) 134 138 RIC II 241A(a)

133 4537 998 denarius Hadrianus (117-138) Roma 134 138 RIC II 241A(a)

9 0960 2 dupondius (Antoninus voor/) 

Marcus Aurelius

Roma 140 180 type Spes ?

37 3497 45 denarius Antoninus Pius (138-161) 

voor Marcus Aurelius

Roma 145 160 RIC III 429(a)

9 0587 999 denarius Antoninus Pius (138-161) 

voor Faustina II

Roma 147 161 RIC III 495(a)

39 3722 999 denarius Antoninus Pius (138-161) Roma 147 148 RIC III 162

8 1063 998 denarius Antoninus Pius (138-161) Roma 150 151 RIC III 201 var.

9 0593 031 denarius Marcus Aurelius (161-

180)

Roma 161 180 RIC III ... ?

37 4475 36 denarius Marcus Aurelius (161-

180) voor Antoninus Pius

Roma 161 162 RIC III 441
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135 4144 7 denarius Marcus Aurelius (161-

180)

Roma 167 168 RIC III 176

54 5995 8 sestertius Marcus Aurelius (161-

180)

Roma 168 169 RIC III 964

3 0252 998 denarius Septimius Severus 

(193-211)

Roma 196 196 RIC IV/1 86

116 1893 10 denarius Elagabalus  (218-222) Roma 220 222 RIC IV/2 161b

1 0075 998 antoninianus ? ? 253 285 type ?

12 1802 999 antoninianus ? ? 253 285  

18 2279 999 antoninianus 

verm.

? ? 253 285 type ?

39 5858 25 antoninianus Claudius II Gothicus 

(268-270)

Roma 268 270 RIC V/1 110

1 0065 998 antoninianus ? locaal muntatelier Rijnland / 

Rivierenland

270 293 type ?

1 0157 041 antoninianus ? locaal muntatelier Rijnland / 

Rivierenland

270 293 type ?

4 0425 998 antoninianus ? ? 270 285 type ?

19 2252 998 antoninianus Tetricus I (270-274) Colonia Claudia / Treveri ? 270 274 RIC V/2 ...; type ?

117 2994 17 antoninianus Divus Claudius II 

(Quintillus, 270/

Aurelianus, 270- 275 ?)

Roma of Rijnland 270 275 RIC V/1 266(K) ?; 

type CONSECRATIO, 

adelaar ?

134 5177 37 antoninianus Tetricus I (270-274) Treveri 272 273 RIC V/2 86/90

124 2863 10 antoninianus Tetricus I (270-274) Colonia Claudia 273 273 RIC V/2 56

39 5787 40 antoninianus Tetricus I (270-274) voor 

Tetricus II

Treveri 273 273 RIC V/2  270(C)

50 4904 9 nummus Constantinus I (306-337) Londinium 321 322 RIC VII (Londen) 222

33 6309 998 nummus Constantinus I (306-337) Treveri 324 325 RIC VII 449

9 1127 114 nummus ? ? ? 330 348 type 

CONSTANTINOPOLIS 

?

10 1487 5 nummus / aes 4 ? ? ? 330 402 type ?

26 2997 1 nummus / aes 4 ? ? 330 402 type ?

38 3551 6 nummus Constantinus I en zonen 

(306-361)

locaal muntatelier Rijnland ? 330 348 type URBS ROMA

45 3980 19 nummus Constantinus I (306-337) Treveri 330 331 RIC VII (Trier) 518; type 

GLORIA EXERCITVS, 2 

standaards
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54 6181 8 nummus Constantinus I en zonen 

(306-361)

Arelate 330 331 RIC VII 352

116 1892 10 nummus Constantinus I en zonen 

(306-361)

Treveri 333 334 RIC VII 553; type VRBS 

ROMA

7 1398 43 nummus Constantinus I en zonen 

(306-361)

? 335 340 type GLORIA 

EXERCITVS, 1 

standaard

4 0540 999 nummus Constantius II (337-361) Constantinopolis 347 348 RIC VIII 

(Constantinopel) 67

9 0976 998 nummus Constans (337-350) - 

Constantius II (337-361)

? 347 348 type VICTORIAE DD 

AVGGQ NN

20 1900 034 maiorina ? ? 348 355 type FEL TEMP 

REPARATIO, keizer op 

schip

1 0102 047 maiorina Magnentius (350-353) Ambianum 351 352 RIC VIII 11/13

25 2838 998 maiorina Magnentius (350-353) Treveri 351 352 RIC VIII 315

1 0635 998 centenionalis Valens (364-378) Arelate 364 375 RIC IX (Arles) 

7(d)/16(b), ii(a)/xiii(a)

9 0995 998 centenionalis Valens (364-378) Siscia 367 375 RIC IX (Siscia) 15(b), 

xxxv

20 2904 998 centenionalis Gratianus (367-383) Arelate 367 375 RIC IX (Arles) 15, x(a/b)

12 1801 998 ½ centenionalis Magnus Maximus (383-

388)

Westers muntatelier 387 388 type SPES 

ROMANORVM

1 0156 998 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Westers muntatelier 388 402 type VICTORIA AVGGG

2 0180 999 ½ centenionalis Valentinianus II (375-

392)

Arelate 388 392 RIC IX (Arles) 30(a-c)

1 0212 046 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Westers / Oosters muntatelier 388 402 type VICTORIA 

AVGGG/SALVS 

REIPVBLICAE

4 0435 998 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Westers / Oosters muntatelier 388 402 type VICTORIA 

AVGGG/SALVS 

REIPVBLICAE

4 0516 998 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Aquileia / Roma / Oosters 

muntatelier

388 402 type SALVS 

REIPVBLICAE

4 0534 999 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Aquileia / Roma / Oosters 

muntatelier

388 402 type SALVS 

REIPVBLICAE

4 0543 999 ½ centenionalis Valentinianus II (375-

392)

Westers muntatelier 388 402 type VICTORIA AVGGG

4 0560 999 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Aquileia / Roma / Oosters 

muntatelier

388 402 type SALVS 

REIPVBLICAE

9 0584 998 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Aquileia / Roma / Oosters 

muntatelier

388 402 type SALVS 

REIPVBLICAE
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1 0614 065 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Westers / Oosters muntatelier 388 402 type VICTORIA 

AVGGG/SALVS 

REIPVBLICAE

1 0615 999 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Aquileia / Roma / Oosters 

muntatelier

388 402 type SALVS 

REIPVBLICAE

1 0618 999 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Aquileia / Roma / Oosters 

muntatelier

388 402 type SALVS 

REIPVBLICAE

1 0620 100 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Aquileia / Roma / Oosters 

muntatelier

388 402 type SALVS 

REIPVBLICAE

1 0671 999 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Aquileia / Roma / Oosters 

muntatelier

388 402 type SALVS 

REIPVBLICAE

9 0964 998 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Westers muntatelier 388 402 type VICTORIA AVGGG

9 0998 998 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Westers muntatelier 388 402 type VICTORIA AVGGG

9 1001 999 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Westers muntatelier 388 402 type VICTORIA AVGGG

8 1166 12 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Aquileia / Roma / Oosters 

muntatelier

388 402 type SALVS 

REIPVBLICAE

8 1226 61 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Aquileia / Roma / Oosters 

muntatelier

388 402 type SALVS 

REIPVBLICAE

8 1237 998 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Aquileia / Roma / Oosters 

muntatelier

388 402 type SALVS 

REIPVBLICAE

7 1247 998 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Westers / Oosters muntatelier 388 402 type VICTORIA 

AVGGG/SALVS 

REIPVBLICAE

10 1420 998 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Aquileia / Roma / Oosters 

muntatelier

388 402 type SALVS 

REIPVBLICAE

7 1870 17 ½ centenionalis Theodosius’ dynastie 

(379-455)

Aquileia / Roma / Oosters 

muntatelier

388 402 type SALVS 

REIPVBLICAE

9 0588 999 ½ centenionalis Honorius (393-423) Westers muntatelier 393 402 type VICTORIA AVGGG

8 1855  25 tremissis preudo-imperiaal Friesland 630 640  

4 0864 111 obool Karel de Grote (793-814) Melle 793 814 Coupland 2015

135 4141 22 penning Otto III (983-996) gebied Nijmegen-Tiel ? 983 996 Ilisch 8.1-7 (8.3 ?)

1 0639 999 penning bisschop Burchhard 

(1099-1112)/

opvolgers(1110-1150)

Deventer 1099 1150 Ilisch 1.32

135 4134 999 penning bisschop Burchhard 

(1099-1112)/

opvolgers(1110-1150)

Deventer 1099 1150 Ilisch 1.32

46 3982 999 penning of kopje Dirk VI (1202-1260) Kleef 1202 1260 Noss 1
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51 4182 999 pfennig of kopje Dirk VI (1202-1260) Kleef 1230 1260 Noss 4

1 0014 998 duit stad Utrecht Utrecht 1523 1523 PW. 5101

3 1395 999 Hollants penninck 

(of 3 mijt)

Staten van Gelderland 

voor Philips II (1555-

1598)

Nijmegen ? 1558 1561 Pannekeet 

GEL.3aB(?)1b-g

38 3621 999 oord Albert en Isabella (1598-

1621)

Den Bosch 1609 1609 GH. 298-4 ?

16 2371-1 999 2 stuiver Staten van Zeeland Middelburg 1614 1619 V. 94.1

45 4053 5 2 stuiver Staten van Overijssel Kampen 1677 1703 V. 143. 6

28 4502 998 2 stuiver stad Kampen Kampen 1679 1679 V. 166.4

13 1922-2 999 duit Staten van Gelderland Harderwijk 1720 1740 PW. 1012/1013

13 1922-4 999 duit Staten van Gelderland Harderwijk 1720 1740 PW. 1012/1013

13 1922-5 999 duit Staten van Holland Dordrecht 1739 1739 PW. 2007

13 1922-1 999 duit Staten van Gelderland Harderwijk 1740 1740 PW. 1013

13 1922-3 999 duit Staten van Gelderland Harderwijk 1758 1768 PW. 1017

16 2371-2 999 duit Staten van Overijssel Kampen 1767 1767 PW. 7009
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1520 Gerritsen 2013.
1521 Braadbaart et al. 2017.
1522 Weaver/Tarney 1984.
1523  Gromet et al. 1984”container-title”:”Geochimica et 

Cosmochimica Acta”,”page”:”2469-2482”,”volume”:”

48”,”issue”:”12”,”source”:”CrossRef ”,”abstract”:”The 

compilation and major element composition of the 

“North American shale composite” (NASC.
1524 Hans Wedepohl 19951967, 1976.

b i j l a g e 	  . 	 r e s u l tat e n 	 c h e m i s c h e 	 a n a ly s e 	 va n 	 d e 	 m e s t -
s l a k k e n
Bertil van Os/Hans Huisman (RCE)

Inleiding
Onder slakmateriaal wordt over het algemeen een bijproduct van metaalproductie verstaan. Tijdens het 
scheiden van metaal uit erts blijven meestal silicaten over, die een glasachtig uiterlijk hebben. De slakken 
van Tiel-Medel zijn wit en is er geen indicatie voor het bewerken van ertsen. Uit eerder onderzoek in 
West-Friesland is gebleken dat dergelijk slakmateriaal kan worden gevormd door het verbranden van 
koemest en door het reageren van as met zand en klei bij hoge temperatuur.1520 Onderzoek naar een 
IJzertijdvindplaats in Vlaardingen laat zien dat het gebruik van turf of gedroogde koemest een efficiën-
tere manier is om voedsel te bereiden en te verwarmen dan hout.1521 Ook nu lijkt er sprake te zijn van 
dergelijke haardslakken. Om vast te stellen om welk type het gaat en hoe deze zich verhouden tot de 
uitkomsten van  eerder onderzochte slakken uit vooral West-Friesland en het terpengebied is het slakma-
teriaal uit Tiel-Medel geanalyseerd door middel van röntgenfluorescentie (XRF) met een Niton XL5 in 
‘mining mode’. Deze modus gaat er van uit dat al het materiaal in oxide vorm aanwezig is, iets wat in het 
geval van keramisch materiaal, grond en glas altijd zo is 

Resultaten XRF-analyses
In  tabel 1 staan de uitkomsten van de XRF analyses. In de tabel zijn de hoofdelementen in oxides in 
procenten weergegeven, terwijl de sporenelementen (Sr, Rb en Ba) in parts per million (ppm) in de tabel 
staan. De getallen bij balance zijn het resultaat van 100% verminderd met het de som van alle gemeten 
elementen. Een lage balance geeft aan dat er alleen oxides of elementen in niet oxide vorm aanwezig zijn, 
een hoge balance geeft aan dat er organische stof of andere niet meetbare componenten (water, CO2 in 
het geval van carbonaat) aanwezig kunnen zijn. In figuur 1 staan de haardslakken van Wervershoof teza-
men met haardslakken afkomstig van andere locaties in X-Y diagrammen geplot. 

In tabel 1 is af te lezen dat de samenstelling van de verzamelde slakken weinig variatie vertoont. Het 
hoofdbestanddeel is Si, gevolgd Ca, Al, P en Fe. Ook de sporenelementen Sr en Rb bevinden zich in 
hetzelfde meetgebied (209-366 ppm en 106 tot 232 ppm respectievelijk).

Discussie
Uit de vergelijking met de witte slakken  aangetroffen in West Friesland, Friesland en Utrecht  komt 
naar voren dat de slakken uit Tiel-Medel goed overeenkomen wat betreft hun Si/Ca, Sr/ Ca, K/Ca, P/ 
Ca en Fe/Ca verhoudingen. De ijzergehaltes maar ook de gehaltes van elementen die zouden kunnen 
wijzen op metaalbewerking of productie (Pb, Cu, niet in tabel) zijn laag. Het kaliumgehalte, maar ook 
het aluminiumgehalte is redelijk hoog, waarschijnlijk veroorzaakt door contaminatie met kleimineralen 
die nog in de holtes van de slakken aanwezig zijn.

Dit is ook te zien in de Rb-K plot. Alle samples hebben een relatief lage K2O/Rb ratio variërend van 
60 tot 160 (ppm K2O/ppm Rb) , in de buurt van de  ratio gevonden in de gemiddelde samenstelling 
aardkorst1522 of kleihoudende sedimenten1523 (200-400).1524 
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1525 Vassilev/Baxter/Vassileva 2013.

De samenstelling van het silicarijke slakmateriaal komt overeen met uitkomsten van experimenten 
waarbij silicahoudend plantmateriaal zoals gras, riet of gedroogde runderuitwerpselen zijn verbrand. Vol-
gens de studie van Vassilev, Baxter en Vassileva1525 wordt bij het verbranden en verhitten boven de 800 oC 
van dergelijk materiaal een ’S-Type’ slak gevormd die als hoofbestanddelen Ca en Si bevat maar ook K 
en P. Initiële smeltvorming kan al plaatsvinden (en vervolgens verkitting) vanaf 550 oC. 

Conclusie
Het aantreffen van wit slakmateriaal wijst op het gebruik van koemest of een andere silicarijke brandstof  
zoals gedroogd (riet)veen voor voedselbereiding of als warmtebron. Bij een voldoende hoge temperatuur 
kan samensmelting optreden en wordt slak materiaal gevormd.  
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xrfnummer 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041

vondstnummer 2955 2952 2952 3965 2956 2953 2737 2737

Ca % 5.39 6.75 3.89 5.45 4.69 3.55 6.68 6.21 

Mg % 1.12 0.271 0.684 1.61 0.867 0.552 1.89 0.597

Si % 23    21    18    26    23    15    25    24    

S % 0.006 0.009 0.004 0.022 0.151 0.004 0.039 0.027

Fe % 1.67 1.01 0.950 2.47 1.36 1.02 2.26 2.57 

Al % 3.32 1.78 1.40 6.59 3.18 1.42 5.00 4.20 

P % 2.00 2.36 1.61 0.466 1.28 0.481 2.04 1.39 

K % 2.23 1.75 2.09 1.53 1.84 1.82 2.80 2.00 

Bal (inclusief O) % 62    65    72    57    64    77    55    59    

Sr mg/kg 312    319    312    209    257    201    366    283    

Rb mg/kg 232    113    187    106    148    137    174    132    

Ba mg/kg 337    308    539    354    453    19    813    558    

Tabel 1. Tiel-Medel-Afronding. De XRF-analyses van de haardslakken.
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Fig. 1. Tiel-Medel-Afronding. X-Y diagrammen van haardslakken gevonden op diverse locaties in Noord-Holland, Friesland en 

Utrecht. Hoofdelementen  (Ca, P, Fe, K) in %, overige elementen in ppm. De rode stippen geven de waarden van het slakma-

teriaal in Tiel-Medel aan.
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vn type kleur gewicht lengte breedte dikte opmerkingen

157 3b purper 3 2.9 0.8 0.6

178 3b kobaltblauw 3 3.8 0.8 0.4

179 3b kobaltblauw 3 2.9 0.8 0.4 versiering geheel verdewenen. 

180 3b kobaltblauw 4 4.7 0.6 0.6

versiering geheel verdewenen. Stuk lijkt secundair verhit, 

niet verbrand of gesmolten.

181 3a/b kobaltblauw 3 4.2 0.6 0.6 nagenoeg rond. Stukt lijkt vehit. Vertoont smeltsporen.

229 3b kleurloos 1 2.2 6 5

gele streep door het glas. Geen zigzag versiering. Wellicht 

vervormd.

481 3a/b purper 1 1.8 7 3.5

482 3b kobaltblauw 6 5.7 0.8 0.5

483 3a/b bruin 4 5.5 0.7 0.5

494 3b kobaltblauw 1 2.5 0.9 0.6 versiering geheel verdwenen.

499 3a/b purper 4 2.8 0.8 0.5

582 3a/b kobaltblauw 1 1.6 0.8 0.6

Tabel 1. Tiel-Medel-Afronding. IJzertijdglas uit het proefsleuvenonderzoek.

b i j l a g e 	  . 	 g l a s 	 ( h o o f d s t u k 	   )
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vn wp catnr tint kleur subtype compleetheid gewicht (g) n verhitting

secundair

vervormd diam. lengte breedte dikte versiering? type versiering

1186 8 1 donker purper 3b 0-0.25 1 1 nee nee 0.95 0.7 0.45 ja zigzaglijn geel

1456 13 1 donker blauw 3a 0-0.25 2 1 nee nee 7.5 3.86 0.63 0.4 nee  

1498 13 1 - bruin 7 0-0.25 2 1 nee nee 7 1.6 1.25 0.42 nee  

1541 14 1 donker blauw 3 0-0.25 3 1 nee nee 6 2.65 0.85 0.6 nee  

1542 14 1 donker purper 3b 0-0.25 2 1 nee ja 6 3.9 69 0.4 ja zigzaglijn geel

1590 115 2 - bruin 3 0-0.25 1 1 nee nee 6 2.4 0.35 nee  

1590 115 1 donker purper 3b 0-0.25 1 1 nee ja 2.1 0.6 0.3 ja zigzaglijn geel

1730 15 1 donker blauw 7b 0-0.25 2 1 nee nee 6.8 1.7 0.46 ja zigzaglijn

1776 115 1 donker blauw 3a 0.25-0.50 4 1 nee nee 6.2 4.93 0.65 0.5 nee  

1831 14 1 donker blauw 7 0-0.25 3 1 nee ja 4 3.35 1.37 0.36 nee  

1894 116 1 donker purper 3b 0.25-0.50 4 1 nee nee 5.6 4.27 0.59 0.39 ja zigzaglijn geel

1927 13 1 donker blauw 3a 0.25-0.50 4 1 nee ja 3.85 0.75 0.6 nee  

1939 115 1 donker blauw 3a 0-0.25 5 1 nee nee 6 4.32 1.12 0.73 nee  

1988 116 1 donker blauw 3b 0-0.25 1 1 nee ja 5 2.1 0.77 0.38 ja zigzaglijn geel

2052 116 1 donker purper 3a 0.25-0.50 8 1 nee nee 6.2 5.1 1.1 0.78 nee  

2106 20 1 - purper 7b 0-0.25 3 1 nee nee 5.1 3 1.4 0.4 ja zigzaglijn

2161 14 1 donker blauw 3a 0-0.25 1 1 nee ja 1 1.23 0.8 0.51 nee  

2186 14 1 - purper 3a 0-0.25 1 1 nee ja 2.94 0.69 0.47 nee  

2358 115 1 - purper 3b 0-0.25 1 1 nee ja 6 2.4 0.74 0.51 ja zigzaglijn

2405 116 1 donker purper 3b 0.50-0.75 8 1 nee nee 8 6.12 0.9 0.53 ja zigzaglijn geel

2532 123 1 donker purper 3a 0.25-0.50 7 1 nee ja 4 4.62 1.05 0.7 nee  

2688 122 1 - purper 3a 0-0.25 3 1 nee nee 7.8 3.66 0.76 0.43 nee  

3272 26 1 donker blauw 3b 0-0.25 3 1 nee nee 7.8 3.35 0.64 0.46 ja zigzaglijn

3282 37 1 donker blauw - 0-0.25 7 1 nee nee 6.4 3.4 2.9 0.6 nee  

3801 122 1 donker blauw 3 0-0.25 1 1 nee nee 8 2.2 0.39 0.37 nee  

3997 131 1   purper 3b 0-0.25 1 1 nee nee 9 3 0.77 0.4 nee zigzaglijn

3998 131 1 donker blauw   0-0.25 2 1 nee ja 10 2.4 1 0.35 ja zigzaglijn

4004 131 1 donker purper

3b, mog. 

variant 0-0.25 1 1 nee nee 0.8 0.6 0.35 ja draad

4038 132 1 donker blauw 3a 0.25-0.50 4 1 nee ja 3.5 0.7 0.65 nee  

4075 132 1 donker blauw 3 0-0.25 1 1 nee nee 1.9 0.75 0.5 nee  

4185 28 1 donker blauw 7 0-0.25 1 1 nee nee 1.1 1.3 0.35 nee  

4240 132 1 donker purper 3a 0-0.25 1 1 nee ja 5.4 4.3 0.5 0.3 nee  

4407 131 1 donker blauw 3 0-0.25 2 1 nee nee 5 1.8 0.75 0.6 nee  

4408 131 1 donker blauw 3b 0-0.25 3 1 ja ja 3 2.8 0.7 0.54 ja zigzaglijn geel

4503 28 1 - kleurloos 7d 0-0.25 3 1 nee nee 5 2.7 0.83 0.37 ja draad

4523 28 1 donker purper 3b 0.25-0.50 2 1 nee ja 3.6 3.6 0.5 0.27 ja zigzaglijn

4526 28 1 donker blauw 3   1 1 nee nee 0.7 0.6 0.5 nee  

4645 133 1 donker blauw 3 0-0.25 2 1 nee nee 8 3.3 0.87 0.53 nee  

4677 131 1 donker blauw 3b 0-0.25 1 1 nee nee 6.2 1.73 0.67 0.5 ja zigzaglijn

4803 13 1 donker purper 3b 0-0.25 1 1 nee nee 7 3.32 0.7 0.4 nee zigzaglijn

b i j l a g e 	   . t h m - p y - g c m s 	 c h r o m at o g r a m 	 va n 	 r e s i d u	
t m 0  	 o v e r 	 d e 	 t i j d s p a n n e 	 2 . 0 	 - 	 2 0 	 m i n u t e n

b i j l a g e 	   . 	 l i j s t 	 va n 	 s ta b i e l e 	 p r o t e  n e m a r k e r s 	 v o o r	
v e r f m o n s t e r s

Digitale bijlagen

Digitaal: MAPinfo-bestanden. 

Digitale Bijlage 1 Origineel rapport menselijk bot

Digitale Bijlage 2- 14 (dertien bijlagen, 67 pagina’s hoofdstuk 17 botanie).
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vn wp catnr tint kleur subtype compleetheid gewicht (g) n verhitting

secundair

vervormd diam. lengte breedte dikte versiering? type versiering

1186 8 1 donker purper 3b 0-0.25 1 1 nee nee 0.95 0.7 0.45 ja zigzaglijn geel

1456 13 1 donker blauw 3a 0-0.25 2 1 nee nee 7.5 3.86 0.63 0.4 nee  

1498 13 1 - bruin 7 0-0.25 2 1 nee nee 7 1.6 1.25 0.42 nee  

1541 14 1 donker blauw 3 0-0.25 3 1 nee nee 6 2.65 0.85 0.6 nee  

1542 14 1 donker purper 3b 0-0.25 2 1 nee ja 6 3.9 69 0.4 ja zigzaglijn geel

1590 115 2 - bruin 3 0-0.25 1 1 nee nee 6 2.4 0.35 nee  

1590 115 1 donker purper 3b 0-0.25 1 1 nee ja 2.1 0.6 0.3 ja zigzaglijn geel

1730 15 1 donker blauw 7b 0-0.25 2 1 nee nee 6.8 1.7 0.46 ja zigzaglijn

1776 115 1 donker blauw 3a 0.25-0.50 4 1 nee nee 6.2 4.93 0.65 0.5 nee  

1831 14 1 donker blauw 7 0-0.25 3 1 nee ja 4 3.35 1.37 0.36 nee  

1894 116 1 donker purper 3b 0.25-0.50 4 1 nee nee 5.6 4.27 0.59 0.39 ja zigzaglijn geel

1927 13 1 donker blauw 3a 0.25-0.50 4 1 nee ja 3.85 0.75 0.6 nee  

1939 115 1 donker blauw 3a 0-0.25 5 1 nee nee 6 4.32 1.12 0.73 nee  

1988 116 1 donker blauw 3b 0-0.25 1 1 nee ja 5 2.1 0.77 0.38 ja zigzaglijn geel

2052 116 1 donker purper 3a 0.25-0.50 8 1 nee nee 6.2 5.1 1.1 0.78 nee  

2106 20 1 - purper 7b 0-0.25 3 1 nee nee 5.1 3 1.4 0.4 ja zigzaglijn

2161 14 1 donker blauw 3a 0-0.25 1 1 nee ja 1 1.23 0.8 0.51 nee  

2186 14 1 - purper 3a 0-0.25 1 1 nee ja 2.94 0.69 0.47 nee  

2358 115 1 - purper 3b 0-0.25 1 1 nee ja 6 2.4 0.74 0.51 ja zigzaglijn

2405 116 1 donker purper 3b 0.50-0.75 8 1 nee nee 8 6.12 0.9 0.53 ja zigzaglijn geel

2532 123 1 donker purper 3a 0.25-0.50 7 1 nee ja 4 4.62 1.05 0.7 nee  

2688 122 1 - purper 3a 0-0.25 3 1 nee nee 7.8 3.66 0.76 0.43 nee  

3272 26 1 donker blauw 3b 0-0.25 3 1 nee nee 7.8 3.35 0.64 0.46 ja zigzaglijn

3282 37 1 donker blauw - 0-0.25 7 1 nee nee 6.4 3.4 2.9 0.6 nee  

3801 122 1 donker blauw 3 0-0.25 1 1 nee nee 8 2.2 0.39 0.37 nee  

3997 131 1   purper 3b 0-0.25 1 1 nee nee 9 3 0.77 0.4 nee zigzaglijn

3998 131 1 donker blauw   0-0.25 2 1 nee ja 10 2.4 1 0.35 ja zigzaglijn

4004 131 1 donker purper

3b, mog. 

variant 0-0.25 1 1 nee nee 0.8 0.6 0.35 ja draad

4038 132 1 donker blauw 3a 0.25-0.50 4 1 nee ja 3.5 0.7 0.65 nee  

4075 132 1 donker blauw 3 0-0.25 1 1 nee nee 1.9 0.75 0.5 nee  

4185 28 1 donker blauw 7 0-0.25 1 1 nee nee 1.1 1.3 0.35 nee  

4240 132 1 donker purper 3a 0-0.25 1 1 nee ja 5.4 4.3 0.5 0.3 nee  

4407 131 1 donker blauw 3 0-0.25 2 1 nee nee 5 1.8 0.75 0.6 nee  

4408 131 1 donker blauw 3b 0-0.25 3 1 ja ja 3 2.8 0.7 0.54 ja zigzaglijn geel

4503 28 1 - kleurloos 7d 0-0.25 3 1 nee nee 5 2.7 0.83 0.37 ja draad

4523 28 1 donker purper 3b 0.25-0.50 2 1 nee ja 3.6 3.6 0.5 0.27 ja zigzaglijn

4526 28 1 donker blauw 3   1 1 nee nee 0.7 0.6 0.5 nee  

4645 133 1 donker blauw 3 0-0.25 2 1 nee nee 8 3.3 0.87 0.53 nee  

4677 131 1 donker blauw 3b 0-0.25 1 1 nee nee 6.2 1.73 0.67 0.5 ja zigzaglijn

4803 13 1 donker purper 3b 0-0.25 1 1 nee nee 7 3.32 0.7 0.4 nee zigzaglijn



22

vn wp catnr tint kleur subtype compleetheid gewicht (g) n verhitting

secundair

vervormd diam. lengte breedte dikte versiering? type versiering

4816 28 1 donker blauw 3b 0-0.25 3 1 nee ja 2.7 0.8 0.6 ja zigzaglijn

4833 134 1 donker purper 3b 0-0.25 3 1 ja nee 8 3.06 0.94 0.63 ja zigzaglijn geel

4856 131 1 donker blauw 3 0-0.25 1 1 nee nee 1.57 0.6 0.45 nee  

5137 132 1 donker purper 3a 0-0.25 2 1 nee nee 5.2 3.82 0.69 0.52 nee  

5333 131 1 - blauw 3 0-0.25 1 1 nee nee 1.23 0.8 nee  

5410 31 1 - blauw 3 0-0.25 1 1 nee nee 7 1.82 0.65 0.32 nee  

5420 31 1 donker blauw 3b 0-0.25 2 1 nee nee 6.2 2.9 0.8 0.47 ja zigzaglijn

6402 35 1 donker blauw 3b 0-0.25 2 1 ja ja 3 ja zigzaglijn geel

6403 35 1 donker blauw 7d 0-0.25 2 1 nee nee 1.4 0.75 0.35 ja draad

6447 34 1 donker blauw 3a 0-0.25 2 1 nee nee 6 1.6 0.7 0.4 nee  

Tabel 2. Tiel-Medel-Afronding. Glas uit IJzertijd van opgraving.
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vn wp catnr tint kleur subtype compleetheid gewicht (g) n verhitting

secundair

vervormd diam. lengte breedte dikte versiering? type versiering

4816 28 1 donker blauw 3b 0-0.25 3 1 nee ja 2.7 0.8 0.6 ja zigzaglijn

4833 134 1 donker purper 3b 0-0.25 3 1 ja nee 8 3.06 0.94 0.63 ja zigzaglijn geel

4856 131 1 donker blauw 3 0-0.25 1 1 nee nee 1.57 0.6 0.45 nee  

5137 132 1 donker purper 3a 0-0.25 2 1 nee nee 5.2 3.82 0.69 0.52 nee  

5333 131 1 - blauw 3 0-0.25 1 1 nee nee 1.23 0.8 nee  

5410 31 1 - blauw 3 0-0.25 1 1 nee nee 7 1.82 0.65 0.32 nee  

5420 31 1 donker blauw 3b 0-0.25 2 1 nee nee 6.2 2.9 0.8 0.47 ja zigzaglijn

6402 35 1 donker blauw 3b 0-0.25 2 1 ja ja 3 ja zigzaglijn geel

6403 35 1 donker blauw 7d 0-0.25 2 1 nee nee 1.4 0.75 0.35 ja draad

6447 34 1 donker blauw 3a 0-0.25 2 1 nee nee 6 1.6 0.7 0.4 nee  

Tabel 2. Tiel-Medel-Afronding. Glas uit IJzertijd van opgraving.
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vn wp type vorm subtype periode compleetheid compleet? gewicht (g) n spoortype structuur

89 1 vaatwerk indet.   ROM 0-0.25 nee 1 1 natuurlijke laag

519 4 vaatwerk indet.   ROM 0-0.25 nee 0.5 1 crematiegraf 1031

522 4 vaatwerk indet.   ROM 0-0.25 nee 1 3 crematiegraf 1031

529 4 vaatwerk indet.   ROM 0-0.25 nee 1 1 crematiegraf 1032

550 4 vaatwerk indet.   ROM 0-0.25 nee 1 1 crematiegraf 1034

700 1 vaatwerk indet.   ROM 0-0.25 nee 0.5 1 crematiegraf 1022

802 4 vaatwerk pot Isings 67 ROM 0.75-1.00 ja 220 1 crematiegraf 1031

803 4 vaatwerk fles Isings 50a ROM 0.75-1.00 ja 648 10 crematiegraf 1031

808 4 overig indet. glasdruppel ROM 0-0.25 nee 1 1 crematiegraf 1031

1066 8 vaatwerk beker Trier 61 of 63 ROM 0.25-0.50 nee 38 33 crematiegraf 1047

1068 8 vaatwerk kom   ROM 0-0.25 nee 19 11 crematiegraf 1047

1190 8 vaatwerk beker   ROM 0-0.25 nee 2 18 crematiegraf 1047

1190 8 vaatwerk kom   ROM 0-0.25 nee 6 5 crematiegraf 1047

1193 8 vaatwerk indet.   ROM 0-0.25 nee 1 2 crematiegraf 1047

1201 8 vaatwerk indet.   ROM 0-0.25 nee 1 1 crematiegraf 1047

1203 8 vaatwerk beker   ROM 0-0.25 nee 1 1 crematiegraf 1047

1349 7 vaatwerk indet.   ROM 0-0.25 nee 1 1 crematiegraf 1052

1650 8 vaatwerk fles   ROM 0-0.25 nee 1 1 crematiegraf 1056

1651 8 overig indet.   ROM 0-0.25 nee 0.2 1 crematiegraf 1056

1688 8 overig indet.   ROM 0-0.25 nee 0.2 1 vondstconcentratie

1725 11 overig indet.   ROM 0-0.25 nee 28 3 greppel 6013

1929 12 vaatwerk kan Isings 52 ROM 0-0.25 nee 6 3 crematiegraf 1074

1930 12 vaatwerk kan Isings 52 ROM 0-0.25 nee 29 15 crematiegraf 1074

1948 12 sieraad kraal meloenkraal ROM compleet ja 1 1 crematiegraf 1074

2277 18 vaatwerk fles   ME 0-0.25 nee 12 2 cultuur-/vondstlaag11010

2922 20 vaatwerk indet.   ROM 0.25-0.50 nee 10 50 crematiegraf 1085

2952 26 sieraad kraal   ROM 0.75-1.00 ja 1 1 greppel 14011

3248 43 overig roerstaaf Isings 79 VROM 0.25-0.50 nee 4 1 kuil 25024
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vn wp type vorm subtype periode compleetheid compleet? gewicht (g) n spoortype structuur

3326 20 vaatwerk kom Isings 44 ROM 0.75-1.00 ja 152.6 1 crematiegraf 1085

4603 47 vaatwerk fles   ROM 0-0.25 nee 1 1 natuurlijke laag

4879 131 sieraad kraal   IJZ 0.75-1.00 ja 1 1 cultuur-/vondstlaag11047

4939 49 vaatwerk fles Isings 50-51 ROM 0-0.25 nee 31 1 natuurlijke laag 11042

5285 53 vaatwerk fles   ROM 0-0.25 nee 3 1 natuurlijke laag 11043

6169 54 vaatwerk fles   ROM 0-0.25 nee 5 1 natuurlijke laag 11045

Tabel 3. Tiel-Medel-Afronding. Romeins glas uit graven.
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b i j l a g e 	  0 . 	 d i e r l i j k 	 b o t

Late IJzertijd vroeg-Romeinse tijd

vroeg-/midden-

Romeinse tijd

paard 4 20 10

rund 7 12,5 12.5

schaap 2.5 9 3.5

varken 0 11 12

Tabel 1. Tiel-Medel-Afronding. Percentage elementen met vraat per periode en diersoort.

categorie element onvergroeid vergroeid totaal % onvergroeid % geslacht

< 1 jaar scapula   11      

  acetabulum   2      

  totaal 0 13 0 0 0

1 – 2 jaar humerus d.   1      

  radius p.   8      

  phalanx 1   11      

  phalanx 2   2      

  totaal 0 22 0 0 0

2 – 3 jaar metacarpus d. 1 3      

  metatarsus d. 2 1      

  metapodia d. 1 2      

  tibia d. 3 5      

  totaal 7 11 0 39 39

3 – 4 jaar humerus p.          

  radius d. 1 3      

  ulna p.   1      

  femur p.   3      

  femur d.   4      

  tibia p. 1        

  calcaneum 1        

  totaal 3 11 0 21 0

> 4 jaar           61

Tabel 2. Tiel-Medel-Afronding. Leeftijdsverdeling voor rund op basis van epifysevergroeiing voor de late IJzertijd.
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categorie element onvergroeid vergroeid totaal % onvergroeid % geslacht

< 1 jaar scapula 2 19      

  acetabulum 4 6      

  totaal 6 25 31 19.4 19.4

1 – 2 jaar humerus d. 1 17      

  radius p. 3 16      

  phalanx 1 1 21      

  phalanx 2 0 15      

  totaal 5 69 74 6.8 0

2 – 3 jaar metacarpus d. 4 9      

  metatarsus d. 2 7      

  metapodia d. 4 2      

  tibia d. 4 14      

  totaal 14 32 46 30.4 11

3 – 4 jaar humerus p. 1 0      

  radius d. 7 5      

  ulna p. 1 0      

  femur p. 2 6      

  femur d. 5 3      

  tibia p. 3 3      

  calcaneum 3 1      

  totaal 22 18 40 55 24.6

> 4 jaar           45

Tabel 3. Tiel-Medel-Afronding. Leeftijdsverdeling voor rund op basis van epifysevergroeiing voor de vroeg-Romeinse tijd A.
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categorie element onvergroeid vergroeid totaal % onvergroeid % geslacht

< 1 jaar scapula 1 5      

  acetabulum 0 2      

  humerus d. 2 5      

  radius p. 0 9      

  totaal 3 21 24 12.5 12.5

1 - 2 jr phalanx 1 0 0      

  phalanx 2 1 0      

  metacarpus d. 2 0      

  tibia d. 2 10      

  metatarsus d. 3 3      

  metapodia d. 1 0      

  totaal 9 13 21 42.9 30.4

2 - 3 jr ulna p. 0 1      

  femur p. 2 3      

  calcaneum 2 0      

  totaal 4 4 8 50 7.1

3 - 3.5 jr humerus p. 3 2      

  radius d. 5 1      

  femur d. 1 2      

  tibia p. 2 0      

  totaal 11 5 16 68.8 18.8

> 3.5 jr           31.2

Tabel 4. Tiel-Medel-Afronding. Leeftijdsverdeling voor schaap op basis van epifysevergroeiing voor de vroeg-Romeinse tijd A.
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categorie element onvergroeid vergroeid totaal % onvergroeid % geslacht

< 1 jaar scapula 0 13      

  acetabulum 0 4      

  totaal 0 17 17 0  

1 – 2 jaar humerus d. 1 7      

  radius p. 1 13      

  phalanx 1 0 7      

  phalanx 2 0 2      

  totaal 2 29 31 6.5 6.5

2 – 3 jaar metacarpus d. 1 4      

  metatarsus d. 0 2      

  metapodia d.          

  tibia d. 1 6      

  totaal 2 12 14 14.3 7.8

3 – 4 jaar humerus p. 0 1      

  radius d. 1 1      

  ulna p.          

  femur p. 2 1      

  femur d. 2 2      

  tibia p. 1 1      

  calcaneum 2 1      

  totaal 8 7 15 53.3 45.5

> 4 jaar           46.7

Tabel 5. Tiel-Medel-Afronding. Leeftijdsverdeling voor rund op basis van epifysevergroeiing voor de vroeg-Romeinse tijd B tot 

midden-Romeinse tijd A.
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b i j l a g e 	  . 	 c ata l o g u s 	 b e w e r k t 	 b o t

Catalogusnummer: 1
Wp: 136
Vn: 5741
Sn: 51
Structuurnr: 11021
Datering: vroeg-Romeins A
Diersoort: edelhert
Element: gewei
Afmetingen: 190 mm lang en 27 mm dik
Beschrijving: aangepunte geweitak. Op de punt zijn schraapsporen zichtbaar van het aanpunten van 
het fragment. Aan de basis zijn haksporen aanwezig van het doorhakken van de geweitak, wat erop 
wijst dat het object (zo goed als) compleet is. Ook op de basis zijn in de lengterichting schraapsporen 
zichtbaar. De het onregelmatige oppervlak van het gewei is nog goed zichtbaar en het object vertoont 
weinig patina. Het lijkt daardoor of het object maar weinig is gebruikt. De punt zelf is wel glad, maar 
dit zal het gevolg zijn van natuurlijke slijtage van het gewei door gebruik ervan door het hert.
Functie: priem
Parallellen: Houten-Castellum V41.451, Midden-IJzertijd B (Groot / Van Haasteren 2017, 1147, cat.
nr.7); Tiel-Passewaaijse Hogeweg V168.290, Romeins (Groot 2006, 321-322, fig. 19.1, cat.nr. 8).

Catalogusnummer: 2
Wp: 49
Vn: 4928
Sn: 6
Structuurnr: 11042
Datering: vroeg-Romeins B / midden-
Romeins A
Diersoort: paard
Element: metacarpus
Afmetingen: 228 mm lang en 44 mm 
breed
Beschrijving: Van het element zijn van 
het distale gewricht de mediale en late-
rale zijde diagonaal afgesleten. Deze zijdes vertonen lichte patina. Het element is in de lengte door-
midden gebroken en de anteriore zijde ontbreekt. Tevens is het element licht verweerd.
Functie: onduidelijk. Mogelijk gebruikt om mee te wrijven bij het bewerken van bepaalde goederen.
Parallellen: Tiel-Medel-Afronding, cat.nr. 3.
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Catalogusnummer: 3
Wp: 19
Vn: 3966
Sn: 32
Structuurnr: 14001
Datering: vroeg-Romeins A
Diersoort: paard
Element: metacarpus
Afmetingen: 143 mm lang en 37 mm breed
Beschrijving: distale gewricht is rondom afgesleten. Element is dwars doormidden gebroken en licht 
verweerd.
Functie: onduidelijk. Mogelijk gebruikt als wrijfgereedschap.
Parallellen: Tiel-Medel-Afronding, cat.nr. 2.

Catalogusnummer: 4
Wp: 117
Vn: 3135
Sn: 45
Structuurnr: 11020
Datering: vroeg-Romeins A
Diersoort: rund
Element: femur
Afmetingen: 168 mm lang en maximaal 66 mm breed
Beschrijving: Van het dijbeen is alleen de schacht over. De gewrichten zijn afgesneden. Het proximale 
eind vertoont duidelijk snijsporen (en geen zaagsporen) rondom. Aan het distale einde zijn de snij-
sporen minder duidelijk, vanwege de dunnere cortex. Het gehele fragment is gepolijst en vertoont 
krassen door gebruik. Aan de binnenzijde van de schacht zijn vanaf het proximale deel krassen en 
groeven zichtbaar. De sporen lopen in de lengterichting van het bot en lijken te zijn uitgesleten door 
harde materialen. Aan het distale einde zijn de krassen niet aanwezig. Het object kan rechtop staan 
op het distale einde.
Functie: onduidelijk, mogelijk een opslagmiddel. De krassen in de schacht lijken te zijn ontstaan door-
dat steeds harde materialen in de schacht zijn gestoken of bewaard.
Parallellen: Het object vertoont enige overeenkomsten met een opslagmiddel uit Houten-Castellum 
(Groot / Van Haasteren 2017, 1159, cat.nr 36). In beide gevallen gaat het om een gepolijst dijbeen 
met afgesneden gewrichten. Het object uit Houten-Castellum was aan een zijde afgesloten met teer 
en bevatte zaadjes van een medicinale plant. Ook het hier besproken voorwerp kan aan een zijde 
afgesloten zijn geweest en zo gediend hebben als opslagmiddel.

N.B. in enkele crematiegraven is verbrand bewerkt bot aangetroffen. Het gaat om onderdelen van 
zogenaamde spinrokkens. Deze voorwerpen zijn uitgebreid besproken in paragraaf 14.2.6.

V117.3135
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b i j l a g e 	   . 	 s c h e m at i s c h e 	 w e e r g av e 	 va n 	 h e t 	 p r i n c i p e	
va n 	 s t r o n t i u m i s o t o p e n o n d e r z o e k
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b i j l a g e 	   . 	 s t r o n t i u m 	 i s o s c a p e 	 va n 	 n e d e r l a n d	
(Kootker et al. 2016)
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b i j l a g e 	  . 	 d i e r l i j k e 	 k o o l s t o f - 	 e n 	 s t i k s t o f i s o t o p e n	
r e f e r e n t i e d ata 	 u i t 	 n e d e r l a n d

δ15N δ13C

klasse Latijnse naam Nederlandse naam gemiddeld STD gemiddeld STD n

Aves Anas platyrhyncha Wilde/gedomesticeerde eend 12.1 1.2 -19.4 0.1 2

Gallus gallus domesticus Kip 9.9 2.1 -20.8 0.8 8

Recurvirostra avosetta Kluut 7.4 -20.9 2

Mammalia Bos taurus Rund 7.1 1.1 -21.3 0.6 50

Canis lupus familiaris Hond 12.0 0.6 -19.4 1.0 7

Felis catus Kat 12.7 0.6 -19.8 1.0 4

Lepus europaeus Haas 7.4 1.9 -23.1 1.5 4

Ovis aries / Capra hircus Schaap/geit 9.1 0.2 -21.0 0.2 39

Sus domesticus Varken 8.0 0.0 -22.1 0.1 31

Pisces Anguilla anguilla Paling 8.8 -24.6 1

Esox lucius Snoek 11.8 -25.7 1

Gadus morhua Kabeljauw 16.1 1.5 -13.2 1.6 2

Melanogrammus aeglefinus Schelvis 14.7 1.1 -13.4 2.2 2

Pleuronectiformes Platvis 14.4 1.6 -12.5 0.8 1



22

b i j l a g e 	   . 	 f o t o ' s 	 b e m o n s t e r i n g 	 a a r d e w e r k 	 v o o r	
r e s i d u - a n a ly s e

Fig. 1. Tiel-Medel-Afronding. Buitenzijde en binnenzijde van enkele scherven van vondstnummer 3197.1 uit werkput 117. De 

rode rechthoeken tonen de plekken waar de roodbruine residuen werden bemonsterd (links de druipsporen van TM08 en rechts 

het egale residu van TM09). Foto’s: T.F.M. Oudemans. 

Fig. 2. Tiel-Medel-Afronding. Binnenzijde van één scherf van vondstnummer 3051 uit werkput 117. De rode rechthoek toont 

de plek waar het bruine residu werd bemonsterd (TM12). Foto: T.F.M. Oudemans. 
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Fig. 3. Tiel-Medel-Afronding. Buitenzijde en binnenzijde van één scherf van vondstnummer 3114.1 uit werkput 117. De rode 

rechthoek toont de plek waar het zwarte residu werd bemonsterd (TM13). Foto’s: T.F.M. Oudemans. 

Fig. 4. Tiel-Medel-Afronding. Buitenzijde van twee scherven van vondstnummer 3191.2 uit werkput 117. De rode rechthoek 

toont de plek waar het bruinzwarte residu werd bemonsterd (TM14). Foto: T.F.M. Oudemans. 
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Fig. 5. Tiel-Medel-Afronding. De binnenzijde van één scherf van vondstnummer 3865 uit werkput 124. De rode rechthoek toont 

de plek waar het residu werd bemonsterd (TM15). Foto: T.F.M. Oudemans. 

Fig. 6. Tiel-Medel-Afronding. Buitenzijde van één scherf van vondstnummer 6264 uit werkput 37. De rode rechthoek toont de 

plek waar het residu werd bemonsterd (TM16). Foto: T.F.M. Oudemans. 
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Fig. 7. Tiel-Medel-Afronding. Buitenzijde van een bodem van een pot met vondstnummer 3828.1 uit werkput 37. De rode 

rechthoek toont de plek waar het residu werd bemonsterd (TM17). Foto: T.F.M. Oudemans. 

Fig. 8. Tiel-Medel-Afronding. Buitenzijde van één scherf van vondstnummer 2547.2 uit werkput 117. De rode rechthoek toont 

de plek waar het residu werd bemonsterd (TM18). Foto: T.F.M. Oudemans. 
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Fig. 9. Tiel-Medel-Afronding. Bovenzijde van één randscherf van vondstnummer 3143.1 uit werkput 117. De rode rechthoek 

toont de plek waar het residu werd bemonsterd (TM19). Foto: T.F.M. Oudemans. 

Fig. 10. Tiel-Medel-Afronding. Binnenzijde van één scherf van vondstnummer 3115 uit werkput 117. De rode rechthoek toont 

de plek waar het residu werd bemonsterd (TM20). Foto: T.F.M. Oudemans.
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b i j l a g e 	   . 	 ta b e l 	 m e t 	 g e i d e n t i f i c e e r d e 	 c o m p o n e n t e n	
p e r 	 r e s i d u	

component naam TM01 TM03 TM04 TM09 TM19 TM20

1 Butanoic acid, ME 0.04 0.00 0.00 0.12 0.12 0.09

2 Pentanoic acid, ME 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.06

4 Hexanoic acid, ME 0.00 0.00 0.10 0.11 0.16 0.11

6 Heptanoic acid, ME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11

8 Octanoic acid, ME 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.49

10 Nonanoic acid, ME 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.69

11 Decanoic acid, ME 1.44 1.13 1.88 2.24 2.16 1.43

12 Dodecanoic acid, ME 1.68 1.24 2.09 1.83 2.30 0.84

14 Tetradecanoic acid, ME 5.71 4.02 8.07 6.61 7.52 5.89

15 Pentadecanoic acid, ME 0.88 0.33 0.99 1.05 1.05 1.18

16 Hexadecanoic acid, ME 16.46 12.85 23.72 18.08 25.57 20.18

18 Heptadecanoic acid, ME 0.45 0.44 0.77 0.46 0.82 0.60

19 9-Octadecenoic acid (Z)-, ME 2.37 1.00 1.75 3.95 3.17 1.99

20 Octadecanoic acid, ME 5.96 6.06 10.94 7.26 12.89 12.64

21 8,11-Octadecadienoic acid, ME 0.00 0.00 0.16 0.51 0.38 0.08

26 Eicosanoic acid, ME 0.05 0.24 0.34 0.30 0.53 0.19

27 Heneicosanoic acid, ME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09

28 Docosanoic acid, ME 0.11 0.14 0.00 0.45 0.38 0.22

29 Tricosanoic acid, ME 0.00 0.07 0.18 0.45 0.43 0.08

30 Tetracosanoic acid, ME 0.14 0.22 0.06 0.58 1.06 0.19

31 Hexacosanoic acid, ME 0.02 0.04 0.15 0.50 0.45 0.17

32 Butanedioic acid, ME 0.30 0.33 0.21 0.00 0.26 0.17

33 Pentanedioic acid, ME 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01

34 Hexanedioic acid, ME 0.00 0.16 0.11 0.00 0.00 0.14

36 Octanedioic acid, ME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14

37 Nonanedioic acid, ME 0.18 0.61 0.21 0.19 0.12 0.23

42 2-Propanol, 1,3-dimethoxy- 0.87 0.93 1.28 0.98 1.39 2.14

43 Propane, 1,2,3-trimethoxy- 0.00 0.39 0.50 0.86 0.47 0.00

50 1-Decene 0.20 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00

51 Decane 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52 1-Undecene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18

53 Undecane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11

54 1-Dodecene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21

56 1-Tridecene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08

58 1-Tetradecene 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60 1-Pentadecene 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.07

72 Toluene 0.14 0.00 0.11 0.40 0.15 0.14

73 Benzene, 1-propenyl- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

94 Phenol 2.99 1.08 2.60 1.46 0.73 1.41
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component naam TM01 TM03 TM04 TM09 TM19 TM20

95 Phenol, 3-methyl- 3.46 1.38 3.54 3.10 3.24 0.80

96 Phenol, 2-methyl- 1.15 0.27 0.48 0.73 0.00 0.55

98 2-Ethyl phenol 0.93 0.00 0.43 0.12 0.46 0.00

99 Phenol, 3,4-dimethyl- 0.69 0.27 0.32 0.00 0.00 0.23

100 Phenol, 2,5-dimethyl- 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

111 Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxylate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15

113 2-Methylanisole 4.32 2.14 2.83 4.37 3.27 1.03

115 Benzoic acid, 4-methoxy-, methyl ester 0.12 0.00 0.09 0.00 0.00 0.15

116 Anisole, p-propenyl- 0.43 0.20 0.24 0.00 0.18 0.17

171 Benzene, 4-ethenyl-1,2-dimethoxy- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06

174 Benzaldehyde, 3,4-dimethoxy- 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.05

176 1H-Pyrrole, 1-methyl- 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00

183 Benzaldehyde, 4-methoxy- 0.23 0.14 0.00 0.13 0.12 0.09

185 Benzoic acid, methyl ester 0.56 0.41 0.45 0.00 0.22 0.36

187 Blood - unverified 7 0.27 0.35 0.29 0.64 0.51 0.09

189 Naphthalene 0.20 0.08 0.00 0.08 0.07 0.21

190 Benzenepropanenitrile 0.87 0.21 0.38 0.00 0.00 0.06

191 Naphthalene, 1-methyl- 0.15 0.05 0.08 0.00 0.08 0.11

192 Naphthalene, 2-methyl- 0.17 0.00 0.06 0.00 0.00 0.05

193 TMAH reagent 1 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

195 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester 0.32 0.55 0.90 1.15 0.49 0.42

207 1H-Pyrrole, 3-methyl- 2.42 0.02 0.00 0.00 0.57 0.00

220 Methyl dehydroabietate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

245 Blood - unverified 8 0.00 0.02 0.00 0.00 0.07 0.00

247 Squalene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

248 Indole 0.41 0.10 0.25 0.43 0.24 0.09

249 TMAH reagent 2 0.26 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00

259 Blood - unverified 9 0.46 0.57 1.05 1.41 0.98 0.06

260 Acetic acid, methoxy-, methyl ester 0.44 1.28 0.00 0.63 0.74 2.45

261 Dimethyl sulfide 7.23 23.98 0.12 2.92 0.29 16.95

262 Disulfide, dimethyl 0.32 0.28 0.01 0.29 0.09 2.00

266 Blood - unverified 10 1.65 1.39 1.92 2.02 1.85 1.16

268 Styrene 2.31 0.84 0.55 0.00 1.09 0.37

272 Methyl p-methoxycinnamate, cis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

273 p-Methoxystyrene 1.47 0.49 0.84 0.99 1.05 0.29

274 Schellmannose 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.31

291 Trimethyl phosphate 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

299 Cholest-5-ene, 3-methoxy-, (3.beta.)- 0.03 0.04 0.04 0.15 0.24 0.17

300 Glue marker - Mazzeo 0.44 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

302 1H-Indole, 1,3-dimethyl- 1.27 0.69 1.36 2.55 1.20 0.33

316 1,2,4-Trimethoxybenzene 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.06

319 2-Acetylpyrrole 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.02
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component naam TM01 TM03 TM04 TM09 TM19 TM20

326 Protein - Unverified 8 1.69 1.53 2.45 2.36 2.01 0.83

327 Blood - unverified 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32

328 Blood - unverified 5 1.79 1.37 2.43 1.95 1.72 0.79

329 Blood - unverified 6 2.86 2.17 3.56 3.37 2.93 0.87

330 Protein 3 - blood & glue 0.68 0.67 0.29 0.98 0.58 0.00

331 Protein 1 - tofu and blood 1.96 1.33 0.00 0.00 0.00 0.80

332 Blood - unverified 1 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

334 Protein - Unverified 1 0.45 0.20 0.00 0.90 0.00 0.00

338 Blood - unverified 11 1.75 0.61 0.93 1.71 1.12 0.35

372 Benzyl nitrile 1.27 0.30 0.88 1.21 0.94 0.19

373 glycine 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

374 glycine (glue, egg white) 0.00 0.08 0.00 0.00 0.01 0.05

378 Benzene, (1,2-dimethoxyethyl)- 0.07 0.32 1.16 1.15 0.48 0.00

401 Glucoside 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

412 d-Proline, N-methoxycarbonyl-, ME 0.15 0.19 0.20 0.10 0.09 0.20

413 L-Proline, 1-methyl-5-oxo-, methyl ester 1.21 3.91 4.13 4.19 3.26 0.71

450 cyclododecane 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00

467 Methyl hexacosyl ether 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00

473 Drying oil - unverified 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04

476 2,3-Dimethoxypropan-1-ol 0.85 0.89 1.14 1.08 1.41 1.68

497 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester 0.00 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00

498 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester 0.00 3.60 0.32 0.00 0.00 0.00

509 Propanoic acid, 2-methoxy-, methyl ester 0.78 1.15 0.48 0.68 0.49 1.44

510 L-Proline, 1-methyl-, methyl ester 0.26 0.46 0.52 0.58 0.35 0.13

515 Starch - unverified 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25

520 Glue - unverified 2 0.39 0.14 0.26 0.46 0.05 0.00

531 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, ME 0.27 0.00 0.00 0.15 0.27 0.04

539 Nitric oxide 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 2.46

582 3,4-dimethoxy benzoic acid, methyl ester 0.00 0.07 0.04 0.04 0.03 0.12

583 protein 131-160 (casein, egg white) 0.35 0.46 1.02 0.84 0.17 0.00

601 protein 131-175 (glue, egg white, yolk, casein) 0.38 0.49 0.85 0.51 0.26 0.28

634 Benzene, 1,1’-(1-methylethylidene)bis[4-

methoxy-

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

663 2(5H)-Furanone 0.29 0.41 0.53 1.18 0.00 0.00

667 2-Cyclopenten-1-one, 2,3-dimethyl- 0.30 0.13 0.00 0.16 0.00 0.00

668 2-Cyclopenten-1-one, 2-methyl- 0.27 0.07 0.15 0.31 0.00 0.00

676 2-Pentanone 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

691 Acetic acid 0.00 0.88 0.22 0.00 0.03 0.00

695 Butyrolactone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

728 Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, ME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

729 Phenanthrene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

735 trans-13-Octadecenoic acid 0.26 0.00 0.14 0.21 0.56 0.16
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component naam TM01 TM03 TM04 TM09 TM19 TM20

745 Methyl acetate 4.11 3.36 3.08 3.26 2.52 6.32

820 2-Naphthalenamine 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00

823 2-Naphthalenamine, N-methyl 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

829 N-methyl-o-toluidine 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

839 Benzenamine, 3 methyl 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

850 protein 56-141-156 (glue, egg white, yolk, 

casein)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17

892 2,5-Pyrrolidinedione, 1-methyl- 1.34 0.57 1.33 1.36 1.25 0.25

893 Dimethyl sulfone 0.09 0.14 0.00 0.00 0.00 0.10

896 Alanine 0.00 0.23 0.00 0.34 0.26 0.00

898 valine 0.10 0.07 0.27 0.10 0.07 0.00

906 2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl- 0.27 0.10 0.12 0.25 0.00 0.10

908 2-Propanone, 1-methoxy- 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00

911 Paper - unverified 1 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00

916 Paper - unverified 6 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

  totale piek-oppervlak

 (componenten 1-1000)

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Bijlage 18. Chromatogram TM09
b i j l a g e 	   . 	 c h e m i s c h 	 o n d e r z o e k 	 va n 	 r e s i d u e n	

THM-Py-GCMS chromatogram van residu TM09 over de tijdspanne 2.0 – 20 minuten
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b i j l a g e 	   . 	 l i j s t 	 va n 	 s ta b i e l e 	 p r o t e  n e m a r k e r s 	 v o o r	
v e r f m o n s t e r s

Pyrrole
1H-Pyrrole, 1 methyl-
Glycine (glue, egg white)
Blood – unverified 10
L-Proline, 1-methyl-5-oxo, methyl ester
Blood – unverified 4
Hydroxyproline
Protein- unverified 8
Protein 56-141-156 (glue, egg white, yolk, casein)
Blood – unverified 11
Blood – unverified 5
Glue marker (fish glue 126/158)
Glue marker (fish glue 126/158-2)
Glue marker (fish glue 108/139)
Egg yolk RI=1420
Blood – unverified 6
Blood – unverified 1
Glue - unverified 3
Blood – unverified 3
Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxylate
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