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Samenvatting

In opdracht van gemeente Wijchen heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in de maanden mei 

en juni van 2013 een archeologische opgraving uitgevoerd in verband met rioolwerkzaamheden in 

Batenburg. Het primaire doel van deze archeologische begeleiding was het veilig stellen van de 

wetenschappelijke informatie (behoud ex situ).

De aanleiding voor het onderzoek was een archeologische begeleiding die in 2012 werd uitge-

voerd bij de opsporing van kabels en leidingen in het gebied. Bij die begeleiding zijn veel vondsten 

verzameld en werd op een diepte van 1,25 m -Mv een veldkeienbestrating gevonden. Ten aanzien 

hiervan is geconcludeerd dat waarnemingen bij de aanleg van het nieuwe riool meer informatie 

licht kan werpen op de vroegste ontstaansgeschiedenis van Batenburg. 

Hoewel de waarnemingscondities beperkt waren, heeft de archeologische begeleiding veel nieuwe 

gegevens opgeleverd. Met name over de bewoningsgeschiedenis en de wegen in dit deel van 

Batenburg is meer bekend geworden. De oudste vondsten in dit deel van Batenburg dateren uit 

de Volle Middeleeuwen, meer specifiek uit de periode 1150-1250. De Batenburgers hebben reden 

gehad om dit deel van het stadje op te hogen, aangezien er een ophogingspakket van een meer 

dan 1 m is aangetroffen. Het merendeel van het vondstmateriaal (hoofdzakelijk gebruiksaardewerk 

en bot, maar ook metaal, glas en leer) is echter afkomstig uit de onderliggende, door de Maas 

gevormde afzettingen. Op twee plaatsen is aan de basis van de ophoging een veldkeienbestrating 

gevonden en op één plaats restanten van een mogelijke knuppelweg. 

Met deze archeologische begeleiding is het onderzoek in het onderzoeksgebied en daarmee ook 

in het plangebied afgesloten. De resultaten wijzen erop dat buiten de aangelegde rioolsleuven met 

behoudenswaardige resten rekening gehouden moet worden. Daarom wordt aanbevolen archeo-

logisch onderzoek uit te voeren indien ontwikkelingsplannen voor aangrenzende gebieden worden 

voorgenomen.
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1 Inleiding

1.1 Kader 
In opdracht van gemeente Wijchen heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in mei en juni van 

2013 een archeologische begeleiding uitgevoerd in verband met rioolwerkzaamheden in de 

gemeente Wijchen (figuur 1).

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 1 mei t/m 1 juli 2013. De uitwerking vond plaats 

tussen 8 juli en 16 oktober 2013. Tijdens het onderzoek is op een prettige wijze samengewerkt 
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met de contactpersoon van de gemeente Wijchen (mevr. C. Verrijdt) en de toezichthouder van de 

gemeente Wijchen (dhr. N. Bos). Onderzoeksdocumentatie en vondstmateriaal zullen worden over-

gedragen aan het depot van de provincie Gelderland.

De archeologische begeleiding is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroeps-

groep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Neder-

landse Archeologie (KNA, versie 3.2), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 

Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgra-

vingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. Enkele 

vaktermen worden achter in dit rapport beschreven (zie verklarende woordenlijst).

Archeologische perioden

P
re

hi
st

or
ie

Tijdperk Datering

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2010

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Nieuwste tijd  (=Nieuwe tijd C)

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat
Midden
Vroeg

V
ro

eg

Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg

Laat
Vol

A
B

Karolingisch
Merovingisch laat
Merovingisch vroeg

Ottoons

- 1795

- 1500
- 1250
- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450

- 1650

- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 35.000

- 12.500

- 250.000

- 16.000

Midden
Jong A
Jong B

Oud

Laat

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.
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1.2 Administratieve gegevens
Gemeente: Wijchen

Plaats: Batenburg

Plangebied: Parallelweg/Kruisstraat/’t Straatje

Onderzoeksgebied: sleuf (1-1,5 m breed) t.b.v. vervanging van het riool

Centrumcoördinaten: 171.674/425.970

ARCHIS-vondstmeldingsnummer: 422.361

ARCHIS-waarnemingsnummer: nog niet verleend

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 56384
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2 Voorgaand onderzoek

Het plangebied maakt deel uit van de stroomgordel van de Maas en ligt als zodanig in een gebied 

dat gekwalificeerd is als ‘oud land binnen de meandergordel van de huidige Maas’.1 Aan dit land-

schapstype is een middelmatige verwachting toegekend voor het aantreffen van archeologische 

resten uit de Late Middeleeuwen. Volgens de bodemkaart van Nederland bevindt zich binnen het 

plangebied een oude bewoningsplaats.2 Middels interpolatie kan worden aangenomen dat in het 

plangebied kalkloze poldervaaggronden voorkomen, bestaande uit zware zavel en lichte klei.3 In 

geomorfologisch opzicht komt in het plangebied een rivieroeverwal of stroomrug voor.4 Batenburg 

is gelegen binnen de invloedssfeer van de rivier de Maas en is meermaals ingesloten door hoog-

water. Het stadje is gelegen op de westelijke rand van de oorspronkelijke Maasmeandergordel.5

In december 2011 heeft in het plangebied een archeologische begeleiding plaatsgevonden. Dit 

onderzoek vond (net als onderhavig onderzoek) plaats in verband met de voorgenomen vervan-

ging van de riolering in het plangebied Parallelweg/Kruisstraat. Om de ligging van kabels en leidin-

gen te bepalen, zijn vijf werkputten gegraven (figuur 2). Bij de aanleg van de sleuven zijn verschil-

lende archeologische bodemlagen aangetroffen met daarin veel archeologisch materiaal. Flokstra 

schrijft hierover: “Er bevindt zich onder de huidige klinkerbestrating een donkerbruingrijs opho-

gingspakket met een dikte van 85-140 cm met daaronder restgeulafzettingen van de Maasstroom-

gordel. Het ophogingspakket is plaatselijk verstoord door leidingaanleg en andere recente versto-

ringen. In werkput 2 werd op een diepte van 125 cm -Mv een veldkeienbestrating aangetroffen. De 

veldkeien hebben een lengte van maximaal 10-20 cm en zijn op een kant geordend tegen elkaar 

gelegd. Het lijkt hier te gaan om een oud wegdek of keienvloer met een dikte van ongeveer 10 cm. 

Het is niet duidelijk hoe ver dit wegdek buiten de sleuf doorloopt.”6

1 
Goossens & Flokstra, 2008.

2 
Poelman & Pape, 1973. Stiboka-code T.

3 
Stiboka-code Rd90C.

4 
Kleinsman e.a., 1986. Stiboka/RGD code 3K25.

5 
Flokstra, 2012.

6 
Idem.
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3 Doel van het onderzoek

Het archeologisch onderzoek werd aanbevolen naar aanleiding van de resultaten van de eerdere 

archeologische begeleiding. Het doel van de archeologische begeleiding was te voorkomen dat bij 

de rioleringswerkzaamheden ongezien belangrijke archeologische en geschiedkundige informatie 

verloren gaat. Tijdens het archeologisch onderzoek in het kader van de opsporing van kabels en 

leidingen zijn in het plangebied archeologische resten en sporen aangetroffen. Hierbij zijn echter 

verschillende vragen onbeantwoord gebleven waarop met deze begeleiding een antwoord gegeven 

zou kunnen worden. In het Programma van Eisen (PvE) zijn hiervoor specifieke onderzoeksvragen 

geformuleerd:7

1. Zijn er bij de aanleg van de rioleringssleuf nog archeologische sporen en vondsten aan het 

licht gebracht? Zo ja, waar bestaan die uit?

1a. Wat is de aard en datering (periodisering) daarvan?

1b. Wat is de verspreiding daarvan?

1c. Wat is de diepteligging en geologische context daarvan?

1d. Wat is de gaafheid en conservering daarvan?

2. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid en hoe is de conserve-

ringstoestand?

3. Is het mogelijk op basis van de verspreiding van het vondstmateriaal uitspraken te doen 

omtrent specifieke handelingen die ter plekke zijn verricht? Zo ja, licht het antwoord toe.

4. Kunnen er (op basis van onder meer het vondstmateriaal) meer concrete uitspraken worden 

gedaan omtrent de ouderdom van het ophogingspakket? 

5. Zijn er bij het veldonderzoek aanwijzingen aan het licht gebracht die duiden op een gelaagd-

heid (in de tijd) van het ophogingspakket? Zo ja, licht het antwoord toe. 

6. Is het mogelijk op grond van de samenstelling en het vondstmateriaal uitspraken te doen 

omtrent de herkomst van het ophogingspakket en de wijze waarop het is opgebracht (stort-

plaats van afval versus grondaanvoer van elders)? Zo ja, licht het antwoord toe.

7. Kunnen er op grond van de vondsten in het ophogingspakket uitspraken worden gedaan 

omtrent de rijkdom, levenswijze en ambachtelijke status van de mensen aan wie deze opho-

gingslaag kan worden toegeschreven? Zo ja, licht het antwoord toe. 

8. Kunnen er (bijvoorbeeld op basis van het vondstmateriaal) meer concrete uitspraken worden 

gedaan omtrent de ouderdom van de opgetekende restgeul van de Maas? Zo ja, licht het ant-

woord toe.

9. Zijn er anderszins nog archeologische resten in de ondergrond van het plangebied aangetrof-

fen? Zo ja, waaruit bestaan die dan en welke betekenis kan hieraan worden toegekend?

10. Is het mogelijk op basis van de onderzoeksresultaten meer concrete uitspraken te doen over 

de ontwikkelingen die in het gebied hebben plaatsgehad? Zo ja, licht het antwoord toe.

7 
Jager, 2013.
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11. Zijn er ontdekkingen gedaan die nieuw licht werpen op de geschiedenis van het plangebied en 

in ruimere zin die van Batenburg? Zo ja, licht dit toe. 

12. Wat kan op basis van het onderzoek worden gezegd over de bodemopbouw in het plangebied 

en de mate van verstoring, en welke de conclusies kunnen hieraan worden verbonden, afge-

zet tegen reeds gedane waarnemingen? 

Na het uitvoeren van de opgraving dienen geen verdere aanbevelingen meer te worden gedaan 

met betrekking tot de omgang met het plangebied. Het onderzoek dient te resulteren in een advies 

over het toekomstig beleid in aangrenzende gebieden. Mogelijk kan wel advies worden verstrekt 

met betrekking tot de publieke presentatie van de archeologische vondsten en/of de integratie van 

de archeologische vindplaats in de planontwikkeling.
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4 Methoden

Afmetingen en nummering tracédelen 
Bij de archeologische begeleiding zijn vijf tracédelen onderzocht. De vijf tracédelen worden aan-

geduid als werkput (WP) en zijn genummerd in volgorde van aanleg (figuur 3). De bodembreedte 

van de werkputten varieerde van 1 tot 1,5 m. Plaatselijk zijn werkputten verbreed om kabels en lei-

dingen te ontwijken of om een inspectieput te plaatsen. In totaal is een oppervlakte van ca. 278 m² 

gedocumenteerd.

Opgravingsvlakken en profielen
In de werkputten is één opgravingsvlak aangelegd. Het gedocumenteerde vlak betreft het diepste 

niveau van de rioolsleuf (diepte van 1,5-2 m -Mv). Voor de profielwanden zijn de volgende vlak-

nummers gereserveerd: 101 (noordprofiel), 102 (oostprofiel), 103 (zuidprofiel) en 104 (westpro-

fiel). Vondsten die afkomstig zijn uit de (recent geroerde) grond van de oude rioolsleuf hebben 

spoornummer 999 meegekregen. De sporen en bodemlagen zijn in een doorlopende reeks genum-

merd. Van de profielen in de sleuven zijn foto’s genomen. Alle vlakken zijn schaal 1:1 getekend 

met behulp van een 06-GPS.

Afwerking en behandeling van sporen en vondsten
Tijdens de aanleg zijn de vondsten per onderscheiden grondspoor/laag of per 5 m strekkende 

meter leidingsleuf verzameld. De vlakken en grondsporen zijn gefotografeerd en ingemeten. De 

grondsporen en (ophogings)lagen die zich in de wanden van de sleuf aftekenden, zijn in profiel 

getekend (schaal 1:20). De grondsporen in het ontgraven vlak zijn niet gecoupeerd, maar gelijk 

afgedekt met zand, waardoor ze in situ behouden blijven. Spoornummers worden aangeduid met 

hoofdletter S (bijvoorbeeld S 8); vondstnummers met hoofdletter V (bijvoorbeeld V 51).

Bemonstering
Er is, gelet op de onderzoeksvragen uit het PvE, geen aanleiding gezien om van sporen en lagen 

monsters te nemen.

Afwijkingen en aanpassingen van de onderzoeksstrategie
De rioolwerkzaamheden in de Kruisstraat en Parallelweg zijn in het noordwesten van het plan-

gebied conform het PvE intensief begeleid (WP 1, WP 2). Aangezien bleek dat graafwerkzaam-

heden veel langzamer verliepen dan vooraf was ingeschat, is op 23 mei 2013 in overleg met de 

gemeente Wijchen (mevr. C. Verrijdt) besloten om voor het overige deel van het plangebied te 

kiezen voor een minder intensieve vorm van archeologische begeleiding (WP 3, WP 4, WP 5). De 

gemeente Wijchen is ervan uitgegaan dat de informatie van de reeds begeleide delen vergelijkbaar 

zou zijn met de overig te onderzoeken gebieden. Voor deze delen kon worden volstaan met een 

extensieve, steekproefsgewijze begeleiding.
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5 Sporen en vondsten

5.1 Stratigrafie
In heel het plangebied is tot een diepte van 1-1,5 m -Mv sprake van antropogene grondlagen 

(ophoging). Tot maximaal 50 cm onder het straatniveau gaat het om een recente lichtgeelgrijze 

vlei- of stabilisatielaag (S 998). Aan de basis daarvan ligt een 0,5-1 m dik pakket donkergrijze, 

sterk zandige klei, waarin brokken bouwmateriaal (baksteen, mortel, dakpan en tegelfragmenten) 

in wisselende samenstellingen en hoeveelheden aanwezig zijn. De top van dit ophogingspakket is 

compact (S 1030, S 5005), terwijl de onderliggende lagen (S 1020, S 1010, S 5004) juist wat losser 

van samenstelling zijn.

De ophogingslagen rusten op zandige klei, die, gezien het voorkomen van dunne zandlaagjes, 

niet door de mens maar op natuurlijke wijze zijn afgezet. Dit pakket is volledig gereduceerd waarin 

soms ook dikkere kleilagen (< 5 cm) of lagen matig tot grof zand voorkomen. Met name de klei-

lagen bevatten vondstmateriaal. In de Kruisstraat (profiel 1 t/m 3) is de klei humeus siltig en dus 

minder zandig. De afzettingen zijn hier als restgeulafzettingen aangemerkt. Aangezien in het 

grootste deel van de Parallelweg vaak al binnen 2 m -Mv kiezelrijk, grof zand voorkomt (S 900; zie 

figuur 4), is het bezwaarlijk te spreken van een (rest)geul.8 Het gaat om oever- op beddingafzettin-

gen. De beddingafzettingen bestaan in dit geval uit een grindterras in de Maas.

De archeologische relevantie van de beschreven stratigrafie is dat de afzonderlijke lagen globaal 

gedateerd kunnen worden op basis van het aardewerk en het metaal.

5.2 Grondsporen
Op de bodem van de werkputten is een beperkt aantal archeologische grondsporen waargeno-

men (figuur 4; bijlage 1). Ter hoogte van het vlak zijn drie paalkuilen, twee kuilen en twee greppels 

herkend. De paalkuilen (S 1, S 2, S 3 in WP 1) liggen, met een onderlinge afstand van 1,55 m van 

elkaar, in een lijn. Deze palenrij ligt nagenoeg parallel aan de historische bebouwing aan weers-

zijden van de Kruisstraat. Deze paalsporen maakten mogelijk onderdeel uit van een (bij)gebouw 

of van een andere structuur. In het westelijke deel van het onderzochte gebied (WP 2) liggen twee 

greppels (S 6, S 7) en twee kuilen (S 8, S 9). De laatste betreft een kuil met daarin een runderske-

let. De andere betreft een kuil met relatief recent (19e- en 20e-eeuws) vondstmateriaal. Doordat 

deze grondsporen onder het oude riool tevoorschijn kwamen, kon de stratigrafische relatie van de 

sporen (vanuit welke laag deze grondsporen zijn ingegraven) helaas niet meer worden vastgelegd.

8 
Profi el 4: 7,06 m +NAP; Profi el 5: 7,25 m + NAP; Profi el 6: 7,77 m + NAP; Profi el 7: 7,65 + NAP.
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5.3 Veldkeienbestrating 
In 2011 is in een werkput ter hoogte van de kruising Parallelweg/Kruisstraat een veldkeienbestra-

ting gedocumenteerd.9 Deze bestrating werd tijdens de rioolvervanging opnieuw aangetroffen. Dit 

keer waren de veldkeien (vanwege de aanwezige verstoring van het oude riool) alleen in het pro-

fiel van de rioolsleuf zichtbaar. De keien (5-15 cm doorsnede) zijn op de rand geordend in een laag 

schoon zand (figuur 5). Door middel van een boring in de tuin van het naastliggende perceel is 

vastgesteld dat deze zandlaag daar niet aanwezig is. Dit is een aanwijzing dat deze zandlaag een 

zandbed c.q. vleilaag is die samenhangt met deze veldkeienbestrating.

9 
Flokstra, 2012.

   

Figuur 5. Veldkeienbestrating op de kruising Parallelweg/Kruisstraat: profiel 4 (linksboven) en profiel 5 (rechts-
boven) en in ’t Straatje: profiel 8 (onder).
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Een bijzondere aanvulling op het onderzoek uit 2011 is dat bij de aanleg van de rioolsleuf in 

’t Straatje een vergelijkbaar profiel is waargenomen. Daar zijn de veldkeien afgedekt door een 

houtskoolrijke laag (S 5003) die op grond van het aardewerk en het metaal (met name een ban-

delierssluiting10) uit het eind van de 16e of het begin van de 17e eeuw dateert. Beide bestratingen 

hebben een overeenkomstige datering; onduidelijk is of het dezelfde straat betreft. 

5.4 Sporen van een knuppelweg?
In de Kruisstraat waren in het profiel houtresten aanwezig (profiel 2). Direct onder de puinrijke 

ophogingslagen zijn dunne laagjes losse takjes (0,5 cm) waargenomen. Op een dieper niveau 

liggen (ca. 3-4 cm dikke) takken in een regelmatig patroon, met een onderlinge afstand van 

20-30 cm (figuur 6). Het kan gaan om sporen van een (door de gronddruk) bezweken vlechtwerk-

beschoeiing, maar het zou evengoed kunnen gaan om een knuppelweg, een met hout beklede 

doorgaande verbindingsweg. 

10 
Zie § 8.3.

Figuur 6. Profiel 2 met houtresten. 
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5.5 Vondsten
Tijdens de opgraving in het plangebied zijn 401 vondsten gedaan (tabel 2, bijlage 2). Deze 

materiaal categorieën zullen in de volgende hoofdstukken uitvoerig worden besproken.

materiaal aantal

dierlijk bot 182

aardewerk 146

metaal 30

zandsteen/kwartsiet 20

leisteen 13

glas 8

leer 2

totaal 401

Tabel 2. Vondsten.
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6 Aardewerk en glas

Drs. M. Schabbink

6.1 Inleiding
Bij de archeologische begeleiding van de rioolwerkzaamheden te Batenburg is keramisch vondst-

materiaal en glas verzameld. In totaal zijn 156 artefacten met een totaal gewicht van bijna 8,5 kg 

geborgen. Het keramisch vondstmateriaal bestaat uit scherven van gebruiksaardewerk (142), 

bouwmateriaal (2) en pijpaarden rookgerei (4). Het glas bestaat naast twee fragmenten venster-

glas uit zes fragmenten van wijnflessen. Deze dateren uit de late 17e en 18e eeuw.

Het keramisch bouwmateriaal (7) bestaat onder andere uit fragmenten van baksteen. Op basis 

van de breedte- en diktemaat kan gesteld worden dat het om oud bouwmateriaal gaat. Evenals 

een fragment van een (groen) geglazuurde vloertegel ligt de datering van het baksteen ergens 

tussen de 14e en 16e eeuw. Een fragment van een golfpan dateert uit de 18e of vroege 19e eeuw. 

Het gebruiksaardewerk is vooral toe te wijzen aan de historische bewoning aan de Grootestraat, 

waarin de synthese nader op in zal worden gegaan (hoofdstuk 10) maar er is ook middeleeuws 

aardewerk gevonden.

6.2 Methodiek aardewerk
Het aardewerk is gedetermineerd naar baksel, herkomst en datering. De vondstnummers zijn uit-

gesplitst naar baksel, waarbij zowel het aantal gevonden scherven als het gewicht is vastgelegd 

(bijlage 2). Om vondstgroepen zoals die gedaan zijn bij het archeologisch onderzoek te Baten-

burg te kunnen vergelijken met vondsten die elders in ons land tevoorschijn kwamen en nog zullen 

komen, is het noodzakelijk deze op een standaardwijze te classificeren en te beschrijven. Om 

dit te bereiken is in 1989 het Classificatiesysteem voor laat- en post-middeleeuws aardewerk en 

glas, het zogenaamde ‘Deventersysteem’ geïntroduceerd.11 De doelstellingen van dit systeem zijn 

meervoudig. Enerzijds wordt een referentiekader gecreëerd, waarmee laat- en post-middeleeuwse 

voorwerpen van glas en keramiek op een snelle en eenvoudige wijze geclassificeerd kunnen 

worden. Hierdoor komt steeds meer vergelijkingsmateriaal voor de beschrijving van vondstgroe-

pen voorhanden. Daarnaast kan, op basis van de aan dit systeem gekoppelde inventarislijsten van 

vondstgroepen, statistisch onderzoek worden verricht naar het bij de diverse sociale lagen beho-

rende bestanddeel van het huisraad dat uitgevoerd is in aardewerk en glas. Zo kunnen bijvoor-

beeld regionale verschillen in kaart worden gebracht. Op dit moment bestaat al een aanzienlijke 

reeks van aan deze standaard gekoppelde publicaties.12

11 
Clevis & Kottman, 1989.

12 
Bijvoorbeeld Thijssen, 1991; Bartels, 1999.
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Zowel aardewerk als glas dat volgens de standaard van het Deventersysteem wordt geclassifi-

ceerd, wordt volgens een vast stramien beschreven. Eerst worden de keramiek- en glasvondsten 

per vondstcontext naar de daarin voorkomende baksels/materiaalsoorten uitgesplitst. Vervol-

gens worden per baksel/materiaalsoort codes toegekend aan de individuele objecten. Deze codes 

bestaan uit de drie volgende elementen: het baksel of de materiaalsoort, het soort voorwerp en 

het op dat specifieke model betrekking hebbende typenummer. Zo krijgt een pispot van roodbak-

kend aardewerk de codering: r(oodbakkend)-pis(pot)-, gevolgd door een typenummer (bijv. r-pis-

5). Dit typenummer is uniek voor een bepaalde vorm. Op basis van de codes die voorkomen in 

een vondstgroep en het daaraan gerelateerde aantal voorwerpen wordt een tellijst van het mini-

mum aantal exemplaren (MAE) samengesteld. Wanneer een model nog niet eerder beschreven is, 

krijgt het een nieuw typenummer dat vervolgens in een centraal bestand wordt opgenomen.13 Door 

middel van de aan de voorwerpen toegekende codes kunnen deze vergeleken worden met soort-

gelijke objecten die eerder binnen het Deventersysteem zijn gepubliceerd. Naast de inventarislijst 

wordt normaal gesproken een representatieve selectie van de (archeologisch complete) voorwer-

pen en/of bijzondere fragmenten in een catalogus gepubliceerd. Omdat het materiaal uit Baten-

burg zeer fragmentarisch is aangetroffen en archeologisch complete vormen ontbraken, konden 

geen typenummers worden bepaald of catalogus worden samengesteld.

Het aardewerk is geborgen om de verschillende bodemlagen te kunnen dateren. Nagenoeg alle 

vondsten zijn afkomstig uit lagen (met name ophogingslagen en door de rivier afgezette klei- en 

zandlagen). Er is slechts één kuil aangetroffen die een min of meer gesloten vondstcontext heeft 

gevormd.14 De bijna 136 verzamelde scherven dateren uit de periode Volle Middeleeuwen t/m 

Nieuwe tijd (tabel 3).

13 
De centrale database achter het Deventersysteem wordt beheerd door de Stichting Promotie Archeologie (SPA) in Zwolle.

14 
S 8, kuil met V 51 en V 54.

baksel n scherven % aandeel van totaal datering

blauwgrijs (bg) 16 11% 1150-1250

steengoed (s1) 27 19% 1350-1550

steengoed glazuur (s2) 41 29% 1400-1800

grijsbakkend (g) 6 4% 1300-1550

roodbakkend (r) 39 28% 1350-1800

witbakkend (w) 3 2% 1500-1700

hafner (ha) 1 1% 1425-1500

majolica (m) 3 2% 1575-1700

faience (f) 3 2% 1600-1750

industrieel wit (iw) 2 1% 1850-1900

industrieel rood (ir) 1 1% 1650-1800

totaal 142 100%

Tabel 3. Verdeling van het gebruiksaardewerk.
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6.3 Aardewerk uit de Volle Middeleeuwen
Het oudst aangetroffen aardewerk bestaat uit blauwgrijs aardewerk. Blauwgrijze waar is een ver-

zamelnaam voor handgevormd grijsbakkend aardewerk. Het grijze handgevormde aardewerk is 

zowel aan buiten- als aan binnenzijde overwegend grijs van kleur. De klei is gemagerd met zand-

korrels, zichtbaar als witte stipjes op de breuk, en fijn steengruis. De baksels kunnen worden 

getypeerd als matig hard gebakken. Het blauwgrijze aardewerk komt voor in het hele Noordwest-

Europese gebied van Noord-Frankrijk tot aan Zuid-Scandinavië en in een groot deel van het aan-

grenzende Noord-Duitse gebied, waar het bekend staat als Grautonige Irdenware. 

Het vondstmateriaal uit Batenburg vertoont vooral, maar niet uitsluitend, overeenkomsten met de 

bekende producten uit Elmpt. Aardewerk uit de regio Elmpt/Brüggen is gemaakt van tertiaire klei 

die reducerend gebakken wordt. Het grijze baksel heeft een grof, zandige magering, soms met 

steengruis. Kenmerkend voor de scherven zijn de witte beschadigingsvlekken aan het oppervlak 

en de grijswitte en donkere lagen, vaak met luchtblaasjes op de breuk. Dit klassieke Elmpt baksel, 

zoals aangetroffen in Batenburg dateert uit de 12e en 13e eeuw. Een enkel randfragment heeft 

toebehoord aan een kogelpot (bg-kog-2) uit de late 12e en eerste helft van de 13e eeuw.

6.4 Aardewerk uit de industriële productiecentra
Het aardewerk uit de grote industriële productiecentra bestaat met name uit steengoed en rood-

bakkend aardewerk (tabel 4). Het steengoed vormt de helft van het totaal aantal scherven 

gebruiksgoed. Bij de archeologische begeleiding zijn vooral kenmerkende, lichtgrijze scherven 

van vroeg steengoed uit Siegburg gevonden (s1: steengoed zonder oppervlaktebehandeling). Het 

betreft vooral kannen.

Het steengoed met oppervlaktebehandeling (s2) betreft producten uit het Rijnland, waarvan enkele 

uit Raeren, Aken en Langerwehe, maar ook uit het Westerwald of meer waarschijnlijk uit het dich-

terbij gelegen Vreden. Zoals in de meeste vondstcomplexen wordt het grootste aandeel gevormd 

door kannen en potten. Het materiaal was overigens zeer gefragmenteerd. Opvallend was het ont-

breken van mineraalwaterflessen. De meeste vormen stammen uit de 15e en/of 16e eeuw; slechts 

enkelen uit de 14e of 17e/18e eeuw.

Het handgevormde aardewerk werd, zoals de blauwgrijze waar, in de loop van tijd vervangen 

door grijsbakkend gedraaid en roodbakkend geglazuurd aardewerk. De tweede helft van de 13e 

en de eerste helft van de 14e eeuw werden binnen onze streken gekenmerkt door de opkomst 

van gespecialiseerde productiecentra. Die ontstonden als gevolg van de verstedelijking en een 

bevolkingstoename. De grote keramiekateliers waren verspreid over de Lage Landen en lagen bij 

steden als Leiden, Delft en Utrecht, maar ook in het Duitse Nederrijnse gebied. De productie van 

grijs- en vooral roodbakkend aardewerk veranderde drastisch: van huishoudniveau naar professio-

nele industrie, waarbij het vormenspectrum veranderde en in diversiteit toenam.15

15 
Bartels, 1999: 105.
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Het grijze gedraaide aardewerk vormt slechts een klein deel van het aardewerk. Een enkel rand-

fragment is afkomstig van een pot. Daarnaast is een spinklos van grijs aardewerk gevonden.

Het roodbakkende aardewerk vormt een grote en in vorm zeer gevarieerde groep binnen de vond-

sten. Het merendeel van de vormen is te koppelen aan de bereiding en het nuttigen van voedsel 

en opslag van waren. Met name het aandeel borden en grapen (kookpotten op drie poten) is groot. 

Naast een aantal spaarzaam geglazuurde scherven uit de 14e en 15e eeuw zijn de meeste vormen 

toe te wijzen aan de periode 16e t/m 18e eeuw.

Het resterende keramische vondstmateriaal wordt gevormd door de gangbare bakselgroepen uit 

de Nieuwe tijd. Witbakkend en Hafneraardewerk is relatief weinig voorkomend. Het tinglazuur 

type aantal scherven

s1-kan 25

s1- 2

s2-kan 14

s2-pot/kan 6

s2- 21

g-pot- 3

g-spi- 1

g- 2

r-bak- 2

r-bor- 9

r-gra- 6

r-lek/ver- 1

r-kap- 1

r-kap/pot- 1

r-pot- 1

r-pot/kom- 2

r- 14

w-kom- 1

w-kom/pot- 1

w- 1

ha-pot- 1

m-bor- 3

f-bor- 2

iw-bor-1 1

iw-kop- 1

ir-the- 1

Verklaring

spi spinsteen

bak bakpan

bor bord

gra grape

lek lekschaal

ver vergiet

kap kachelpan

the theepot

Tabel 4. Vormen van het aardewerk uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd.
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aarde werk, majolica en faience, komt voor van de late 16e tot het begin van de 19e eeuw. Tot het 

gevonden tinglazuur aardewerk behoren louter borden. Het industriële, witte en rode aardewerk 

is het jongste materiaal dat is aangetroffen; dit dateert uit de periode van de 18e tot de late 19e 

eeuw. Tot de vormen behoren kop en schotel en een klein fragment van mogelijk een theepot.

6.5 Verspreiding en context
Zoals gesteld is het meeste aardewerk en glas afkomstig uit ophogings- en natuurlijke lagen 

(namelijk 128 fragmenten). Uit S 8 zijn 24 fragmenten afkomstig; drie fragmenten komen uit een 

recente verstoring en één fragment glas van de stort. Deze vondsten geven een beeld van het 

gebruiksgoed uit vooral de historische bewoning aan de Grootestraat. Het materiaal is heel door-

snee van karakter voor stedelijke bewoning. Opvallend is het ontbreken van bijvoorbeeld steen-

goed mineraalwaterflessen, maar bijvoorbeeld ook porselein dat vanaf de 17e eeuw toch zeer 

gangbaar was in stedelijke contexten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de aangetroffen 

ophogingslagen uit eerdere tijdsperioden dateren.

Het materiaal dat gevonden is in kuil S 8 bevat drinkgerei voor koffie en thee (twintig fragmenten). 

Zowel de kop en schotel van industrieel wit als het mogelijke fragment van de theepot van indus-

trieel roodbakkend aardewerk is afkomstig uit deze kuil. Naast fragmenten van een majolica en 

faience bord werd vooral roodbakkend, geglazuurd aardewerk gevonden. Deze bestonden onder 

andere uit fragmenten van een grote kachelpan met ringeloorversiering, die voorkomen vanaf 

1775. De datering van de kuil wordt echter vooral bepaald door het industriële aardewerk dat voor-

komt vanaf het midden van de 19e eeuw. Het geheel moet dan ook geplaatst worden in de periode 

1850 tot het begin van de 20e eeuw.

Het voorkomen van blauwgrijs aardewerk dat met 11% van het totaal aan gebruiksaardewerk toch 

redelijk is vertegenwoordigd, geeft aan dat de oorsprong van de Grootestraat teruggaat tot de 

Middeleeuwen.



RAAP-RAPPORT 2766
Plangebied Parallelweg/Kruisstraat/’t Straatje, gemeente Wijchen
Een archeologische begeleiding 

30



RAAP-RAPPORT 2766
Plangebied Parallelweg/Kruisstraat/’t Straatje, gemeente Wijchen
Een archeologische begeleiding 

31

7 Dierlijk bot

7.1 Methodiek bot
De archeologische begeleiding heeft 182 botfragmenten opgeleverd. Door de zuurstofarme en 

kalkrijke ondergrond is dierlijk bot doorgaans goed geconserveerd. Het grootste deel van dit aantal 

betreft de resten van een rund (116 fragmenten). Het merendeel (n = 54) van de overige fragmen-

ten is afkomstig uit de natuurlijke laag S 1000.

Bij de determinatie van het botmateriaal zijn de fragmenten geteld en gewogen, waarbij passende 

fragmenten met verse breukvlakken als één fragment geteld zijn. De botfragmenten zijn gedeter-

mineerd per skeletonderdeel en (indien mogelijk) ook per diersoort. Voor een deel van het dierlijke 

bot zou het in theorie mogelijk moeten zijn om uitspraken te doen over de slachtleeftijd, pathologie, 

schofthoogte e.d. Daarvan is echter afgezien omdat het aantal botfragmenten te beperkt is om sta-

tistisch onderbouwde uitspraken te doen over bijvoorbeeld slachtleeftijden en de getalsmatige ver-

deling van de dieren die in Batenburg gehouden en/of gegeten werden.16 De botfragmenten worden 

hieronder per context besproken. Daarvan zijn er vijf te noemen: de hierboven besproken kuilen 

(S 8, S 9) en drie ophogingslagen (S 1000, S 1022, S 1030). De oudste ophogingslaag (S 1000) bevat 

het merendeel van het bot. Deze laag dateert op basis van het vondstmateriaal (met name aarde-

werk en metaal) uit de Volle Middeleeuwen t/m de vroege Nieuwe tijd. Hoewel het om een gering 

aantal gaat, geeft dit toch een beeld van de vertegenwoordigde diersoorten en van de manier 

waarop de Batenburgers deze dieren gebruikten.

7.2 Resultaten
Kuil S 8
Uit een 19e- of 20e-eeuwse kuil (S 8) zijn vijf botfragmenten afkomstig (V 52). Het gaat om twee 

wervelfragmenten, een rib en twee pijpbeenderen. De fragmenten konden niet met zekerheid op 

diersoort gedetermineerd worden, maar er zijn meerdere diersoorten vertegenwoordigd. Alle frag-

menten hebben haksporen; het gaat dan ook zeker om afval van vleesconsumptie. 

Kuil S 9
In S 9 werd een in anatomisch verband liggend runderskelet gevonden (V 68). Omdat het skelet 

niet volledig is blootgelegd, ontbreekt het grootste deel van het bekken en delen van de achter-

poten. De met de hand verzamelde fragmenten van dit rund (n = 96) hebben een gezamenlijk 

gewicht van ca. 10.770 gram, de meeste kleinere botfragmenten (zoals kootjes en hoefbeentjes) 

zijn niet aanwezig; deze delen zijn blijkbaar gemist bij de berging van het materiaal. Tussen het 

16 
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de geringe fragmentatiegraad (gemiddeld 79 gram per fragment) te maken heeft met de gehanteerde 
verzamelwijze (met de hand verzamelen gedurende machinale aanleg). Sterk gefragmenteerd bot of botten van kleine dieren (zoals vogels en 
knaagdieren) worden doorgaans niet gevonden wanneer de grond niet gezeefd wordt.
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botmateriaal uit de kuil is ook botmateriaal van andere dieren aanwezig. Het gaat om een deel van 

een opperarmbeen (humerus) dat gezien de afmetingen ervan van een schaap/geit of varken is. 

Verder zijn ook dertien fragmenten niet nader determineerbaar bot gevonden dat veel brozer is dat 

het runderskelet. Het is niet duidelijk of dit om ouder (verspit) botmateriaal gaat of dat het gelijktij-

dig met het runderkadaver is begraven. 

De vraag blijft vooral: hoe moet de vondst van een runderskelet verklaard worden? Het begra-

ven van een rund zonder dat er gebruik is gemaakt van het vlees betekent immers een groot eco-

nomisch verlies. Dierbegravingen in de Late Middeleeuwen of de vroegmoderne tijd zijn vaker 

gevonden, waar ze vaak geassocieerd worden met besmettelijke veeziekten. Massale uitbraken 

van runderpest zijn bijvoorbeeld gedocumenteerd vanaf het begin van de 18e eeuw.17 Een verkla-

ring waarom een rund in zijn geheel is begraven (en niet opgegeten, gedumpt of verbrand) is niet 

eenduidig. Het kan zijn dat het begraven werd omdat het kadaver een bedreiging vormde voor de 

mens of de rest van de veestapel (besmettingsgevaar). Anderzijds kan ook sprake zijn van door 

bijvoorbeeld religie gevoede overwegingen.18

Ophogingslagen S 1000, S 1022 en S 1030
Van de verzamelde botfragmenten zijn 66 stuks afkomstig uit ophogingslagen met een gezamen-

lijk gewicht van 5.233 gram. Het betreft zowel slachtafval (schedelfragmenten, hoefbeentje) als 

consumptieafval (overige botten). Uit de jongste ophogingslagen (S 1022, S 1030) zijn slechts een 

runderkies en een rundertand (V 25) afkomstig en een uiteinde van een metapodium (middenvoets/

middenhands beentje) van een jong rund. De oudste ophogingslaag (S 1000) is rijker aan botmate-

riaal. Van de verschillende diersoorten zijn met name rund (vijftien fragmenten) en schaap/geit (vijf 

fragmenten) goed vertegenwoordigd. Verder werden nog botten van een paard, een varken en een 

kip herkend (allemaal één fragment).

17 
Therkorn e.a., 2009: 76- 78.

18 
Zie Therkorn e.a., 2009: 179-180; Schabbink, 2009.
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8 Metaal en leer

8.1 Methodiek metaal en leer
Door consequent gebruik te maken van een metaaldetector tijdens het ontgraven van de sleuven 

zijn dertig stuks metaal gevonden. Ten behoeve van de determinatie en het selectieadvies zijn van 

enkele ijzeren voorwerpen door restauratieatelier Restaura röntgenfoto’s gemaakt. Het merendeel 

van de ijzeren voorwerpen is niet nader te determineren (ook niet aan de hand van de röntgen-

foto’s). Op basis van het goedgekeurde evaluatie- en selectierapport is een aantal van deze vond-

sten uitgeselecteerd.19 Ditzelfde geldt voor de twee fragmenten leer. De determinatie is gedaan 

door L.F. Flokstra (RAAP). Een determinatielijst (inclusief uitgeselecteerde vondsten) is te vinden 

in bijlage 3. De meest kenmerkende metaalvondsten worden hieronder besproken.

8.2 Scheepssintel
De scheepssintel (figuur 7, links) is een kramachtig plaatje (breeuwijzer) dat werd gebruikt om 

breeuwsel (bijvoorbeeld mos) in de huidnaden van houten schepen vast te zetten. Vergelijkbare 

sintels worden door Vlierman in het vierde kwart van de 14e t/m de eerste helft van de 15e eeuw 

geplaatst.20 Mogelijk zijn de drie fragmenten van krammen die in de omgeving daarvan zijn aange-

troffen (V 6, V 11) eveneens gebruikt als beslag voor scheepsbouw.

8.3 Onderdelen van kleding en schoeisel
Twee fragmenten leer en zeven koperen voorwerpen behoorden tot restanten van kleding en 

schoeisel. Het leer (een schoenzool en het bovenleer van een schoen) kon niet gedateerd worden. 

De koperen voorwerpen betreffen twee knopen, twee gespen, één riemtong en één gordelsluiting 

en mogelijk ook een sierschijfje. De gordelsluiting bestaat uit twee plaatjes waarvan er één een 

19 
Zielman, 2013.

20 
Vlierman, 1996: type D2/E: cat. nrs. 47 t/m 56.

           

Figuur 7. Metaalvondsten: scheepssintel (V 8) en bandeliersluiting (V 98). Schaal 1:1. 
Foto: J. Coolen, Restaura.
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middenstuk heeft met meerdere openingen (figuur 7, rechts). Volgens Baart e.a. werd het open 

middenstuk (gordelpassant) gebruikt om met kleinere riemen en kettingen gebruiksvoorwerpen 

zoals dolken, beurzen, sleutelbos of toiletgerei op te hangen. Vergelijkbare gordelsluitingen (ban-

deliersluitingen) die bekend zijn uit stadskernonderzoek in Amsterdam worden gedateerd in het 

einde van de 16e of eerste kwart van de 17e eeuw.21 Door Groothedde worden bandeliersluitingen 

iets ruimer gedateerd: in de tweede helft van de 16e tot het einde van de 17e eeuw.22

8.4 Gereedschap
Tot deze categorie behoren een ijzeren mes, een hak en een naairing. Het mes dateert gezien de 

context (S 1000) uit de Volle Middeleeuwen t/m vroege Nieuwe tijd.

8.5 Munten
De drie aangetroffen munten dateren in de 17e eeuw of later. Ze zijn sterk aangetast, zodat ze niet 

nauwkeurig te dateren zijn. Voor de datering van de lagen zijn de munten niet relevant.

21 
Baart e.a., 1977: 160-161.

22 
Groothedde, 1996: 132.



RAAP-RAPPORT 2766
Plangebied Parallelweg/Kruisstraat/’t Straatje, gemeente Wijchen
Een archeologische begeleiding 

35

9 Natuursteen

Drs. F. van Oosterhout

9.1 Methodiek natuursteen
Tijdens de archeologische begeleiding zijn 33 stukken natuursteen verzameld met een totaalgewicht 

van 9.831 gram. De stenen zijn volgens het ABR gedetermineerd naar gesteentesoort (tabel 5).

9.2 Resultaten
De categorie veldkeien omvat de meeste stenen en vertegenwoordigt verreweg het grootste 

gewicht. De achttien stenen bestaan uit onbewerkte keien, met name kwarts, kwartsiet en zand-

steen, die in de directe omgeving van de onderzoekslocatie kunnen worden verzameld uit rivier-

afzettingen. De afgeronde en soms gebroken stukken vertonen geen gebruikssporen, maar uit 

de context van de vondsten blijkt dat het gaat om keien die zijn gebruikt als bestrating van een 

veldkeienweg.23

Een plat stuk, gedetermineerd als Belgisch hardsteen (Naamse steen), heeft één glad gepolijste 

zijde. Het betreft een deel van een steen die als vloertegel is gebruikt (V 56). Deze steensoort 

wordt al vanaf de 14e eeuw gebruikt in Nederland, maar met name in de 15e en 16e eeuw wordt 

de steen veel verhandeld.24

Voor de aangetroffen stukken leisteen ligt een interpretatie als bouwmateriaal (dakbedekking) het 

meest voor de hand, hoewel dit lang niet van alle fragmenten met zekerheid kan worden vastge-

steld. In één van de stukken is een deel van een gat aanwezig waarmee de daklei aan het dak 

werd bevestigd (V 30). Van een dikker stuk leisteen is het twijfelachtig of deze is gebruikt als daklei 

(V 79).

23 
Zie § 5.3.

24 
De Vries, 1994: 60.

N gr

veldkeien 18 8.609

leisteen 13 684

kolenkalksteen (tegel) 1 534

kiezel 1 4

totaal 33 9.831

Tabel 5. Aantallen en gewichten van het natuursteen.
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10 Synthese

10.1 De vindplaats
Bewoningsgeschiedenis 
Het plangebied maakt deel uit van het historische centrum Batenburg. De meeste historici nemen 

aan dat Batenburg rond het jaar 1000 verschillende stadsvrijheden kreeg.25 Hoewel harde bewij-

zen hiervoor ontbreken, blijkt wel uit een oorkonde (waarvan wordt aangenomen dat deze tussen 

1075 en 1081 is opgesteld) dat er al in de 11e eeuw sprake was van ‘heren van Batenburg’.26 De 

geschiedenis van het kasteel Batenburg (momenteel een ruïne ten noorden van het stadje, op 

slechts 200 m van het plangebied) gaat dus waarschijnlijk terug tot in de 11e eeuw.27 De resultaten 

van de archeologische begeleiding hebben daarentegen wat betreft de vroegste stadsvorming van 

Batenburg een afwijkend beeld opgeleverd. 

Afgaande op het aangetroffen blauwgrijze aardewerk gaat de bewoning in het plangebied ten 

vroegste terug tot de tweede helft van de 12e eeuw. Het oudste aardewerk dateert immers in de 

periode van 1150-1250 en is goed vertegenwoordigd (11% van het totaal van de scherven), ter-

wijl oudere typen aardewerk (zoals Paffrath-, Pingsdorf- en kogelpotaardewerk) geheel ontbreken. 

Relevanter voor de vroegste datering van de bewoning is dat de oudste vondsten niet in ophoging-

slagen of grondsporen zijn gevonden, maar in afzettingen van de Maas (tabel 6). De conclusie die 

25 
Van Heiningen, 1965: 256; Van Heiningen, 1987; Manders, 1981: 157.

26 
Deze oorkonde handelt over de schenking van goederen aan de Utrechtse St. Maartenskerk, waarbij drie heren van Batenburg worden genoemd 
(Van Heiningen, 1987: 18).

27 
Schulte, 1986: 375.

S alias laaginter pretatie bg s1 s2 g r w ha m f gl pijp totaal datering

1030 5005 antropogeen 
opgehoogd

1 2 1 1 5 1550-heden

1022 5004 antropogeen 
opgehoogd (puin)

2 3 1 1 7 1550-1650

5003 antropogeen opge-
hoogd (brandlaag)

2 1 3 1550-1650

1010 natuurlijk 
opgehoogd

1 1 1350-1450

1005 natuurlijk 
opgehoogd

1 1 1 3 1350-1450

1000 5001 natuurlijk 
opgehoogd

12 11 17 4 12 2 2 2 1 57 1250-

900 maasterras 1 1 2

totaal 13 11 23 4 20 3 1 2 2 2 2 84

Tabel 6. Verdeling van aardewerksoorten per laag met veronderstelde datering.
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hieraan verbonden mag worden, is dat het plangebied in de periode voorafgaand aan de aanleg 

van de stadwal (Ringdijk) bestond uit laaggelegen, voor bewoning ongeschikt terrein dat regelma-

tig overstroomde.28

Het vondstmateriaal en de context geven dus sterk de indruk dat dit deel van het huidige Baten-

burg vóór de tweede helft van de 12e eeuw nog niet bewoond was. Het is daarom goed mogelijk 

dat dit deel van Batenburg een latere stadsuitbreiding betreft. Het ca. 1,2-1,5 m dikke ophogings-

pakket dateert waarschijnlijk pas vanaf de 17e eeuw. Het bevat veel puin en daarnaast weinig 

dateerbaar vondstmateriaal zodat het niet mogelijk is de afzonderlijke ophogingslagen te dateren.

28 
Aangenomen kan worden dat Grootestraat in de Late Middeleeuwen (1321) zowel de dijk als de doorgaande route is (Pons, 1957: 
bijlage XI). De ouderdom van de Stadswal (huidige Ringdijk) is moeilijk te bepalen. De Ringdijk kan de ligging van de vroegere 
omwalling van Batenburg aangeven (Schulte, 1996: 347). Volgens Heldring, gevolgd door Van der Aa, was de stad met een brede 
gracht omgeven en zouden de twee poorten in het jaar 1440 op St. Bonifaciusdag als gevolg van een besluit van Gijsbrecht van 
Bronckhorst voor het laatst zijn gesloten.
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Figuur 8. Locatie van de archeologische begeleiding (blauw) geprojecteerd op de kadastrale minuut van 1832.
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Wegenpatroon
Het riool is aangelegd onder de bestaande wegen. Uit historische kaarten blijkt dat het huidige 

wegenpatroon aan het begin van de 19e eeuw ook al bestond. De Parallelweg heette in die tijd de 

Achterstraat (figuur 8). De Grootestraat vormde in die tijd samen met de Kruisstraat de hoofdstra-

ten van Batenburg. De namen Grootestraat en Achterstraat duiden op een middeleeuwse origine. 

In dit verband is het aardig om te vermelden dat op het kruispunt van de Grootestraat en Kruis-

straat een zogeheten blauwe steen ligt.29 De steen diende mogelijk als kaak of schandblok waar 

gevangenen werden vastgekluisterd (figuur 9). In andere steden in Nederland ligt wel vaker een 

“blauwe steen” op een kruispunt van wegen, in het middelpunt van de stad.

Fysieke resten van wegen zijn op twee locaties teruggevonden in de vorm van veldkeienbestra-

tingen en op één locatie in de vorm van een mogelijke knuppelweg. De veldkeienbestratingen zijn 

aangetroffen op de (op basis van de vorige begeleiding) bekende locatie van het kruispunt Kruis-

straat/Parallelweg, maar ook in ’t Straatje. Bij de eerstgenoemde locatie is deze bestrating afge-

dekt met rood baksteenpuin, in ’t Straatje door een brandlaag. De brandlaag bovenop de bestra-

ting dateert, op basis van het aardewerk en de vondst van een gordelsluiting, in het einde van de 

29 
In de steen is een grote pin met een ring bevestigd, waaraan men volgens de overlevering gewoon was de doodskist vast te leggen van personen 
die bij hun overlijden schulden hadden. De begrafenis zou dan pas kunnen plaatsvinden wanneer de nabestaanden of de borgen de schulden 
hadden voldaan, een gebruik dat tot ca. 1800 zou hebben bestaan (Charlé, 1923; Schulte, 1987: 387; Van Heiningen, 1987: 273). Deze steen lag 
tot het eind van de 19e eeuw op de zuidoosthoek van deze kruising en is deze bij de herbestrating van de Grootestraat verplaatst naar de noord-
westhoek (Charlé, 1923).

Figuur 9. Historische foto van de Grootestraat met de “blauwe” steen (180963.tif; bron: RCE). De lachende 
jongen op de foto zit aan een touw dat vast zit aan een (lantaarn?)paal bij deze steen. De steen ligt tegenwoor-
dig nog op dezelfde locatie in de noordwesthoek van de Grootestraat/Kruisstraat (zie figuur 4). 
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16e of het begin van de 17e eeuw. De relatie van de veldkeienbestrating met de middeleeuwse 

Achterstraat is onzeker. Aangezien beide veldkeienbestratingen slechts over korte afstand op twee 

plaatsen zijn aangetroffen, is het enerzijds mogelijk dat beide bestratingen tot dezelfde straat (de 

Achterstraat) behoord hebben, maar anderzijds is het evengoed denkbaar dat ’t Straatje en de 

Achterstraat (huidige Parallelweg) al voor het begin van de 17e eeuw verschillende straten waren. 

De genoemde puinlaag en brandlaag kunnen mogelijk gekoppeld worden aan een historische 

gebeurtenis, namelijk de verwoesting van Batenburg door de troepen van Maurits rond het jaar 

1600.30

30 
Schulte, 1987: 352. Van Heiningen noemt niet 1600, maar 1601 (Van Heiningen, 1987: 205).
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11 Conclusies en aanbevelingen

11.1 Conclusies
Op de specifieke onderzoeksvragen in het PvE kunnen de volgende antwoorden worden gegeven:

1. Zijn er bij de aanleg van de rioleringssleuf nog archeologische sporen en vondsten aan het 

licht gebracht? Zo ja, waar bestaan die uit?

Ja. De sporen zijn geïnterpreteerd als ophogingslaag, brandlaag, keienbestrating, (paal)kuil, 

greppel en als mogelijke knuppelweg. De vondsten betreffen dierlijk bot, keramiek, steen, 

metaal, glas en leer.

1a. Wat is de aard en datering (periodisering) daarvan?

De sporen en vondsten hebben een duidelijke context, namelijk het historische centrum van 

Batenburg. Het vondstmateriaal dateert uit de Volle Middeleeuwen t/m de Nieuwe tijd. Uitge-

zonderd een kuil uit de 19e of 20e eeuw, kunnen de grondsporen die in het vlak gedocumen-

teerd zijn niet gedateerd worden. 

1b. Wat is de verspreiding daarvan?

De grondsporen zijn met name in het westelijke deel van het plangebied aangetroffen. De 

vondsten zijn verspreid over heel het plangebied gevonden, in natuurlijke lagen. Een klein 

deel is in sporen of ophogingslagen aangetroffen. 

1c. Wat is de diepteligging en geologische context daarvan?

De aangetroffen grondsporen tekenden zich pas af onder de verstoring van het bestaande 

riool, veelal vanaf een diepte van ca. 1,5 m -Mv. Op dit niveau is sprake van door de Maas 

afgezette zandige klei en zand. Het merendeel van de aangetroffen vondsten is aangetroffen 

in deze laag; een klein deel is afkomstig uit de grondsporen en ophogingslagen.

1d. Wat is de gaafheid en conservering daarvan?

De gaafheid en conservering van de vondsten uit de ophogingslagen is redelijk. De vondsten 

uit de onderliggende natuurlijke afzettingen hebben een uitstekende conservering van orga-

nisch vondstmateriaal (hout en leer). Door het karakter van het onderzoek (rioolvervanging) 

was de gaafheid ter hoogte van de rioolsleuf slecht. Omdat het gebied vanaf de 17e eeuw flink 

is opgehoogd, zijn er toch nog grondsporen bewaard gebleven. 

2. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid en hoe is de conser ve-

ringstoestand?

Met gemiddeld 1,4 vondsten per m² (401 vondsten op 278 m²) en gelet op het feit het gaat 

om rioolsleuven die grotendeels met schoon zand zijn opgevuld, is de vondstdichtheid hoog. 

De vraag naar materiaalcategorieën en de conserveringstoestand is beantwoord in de vorige 

vraag.
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3. Is het mogelijk op basis van de verspreiding van het vondstmateriaal uitspraken te doen 

omtrent specifieke handelingen die ter plekke zijn verricht? Zo ja, licht het antwoord toe.

Nee. De vondsten die eventueel te relateren zijn aan bepaalde ambachtelijke activiteiten 

(naairing, spinklos, leerfragmenten, mes) zijn verspreid over het plangebied aangetroffen en 

kunnen bovendien evengoed gebruikt zijn voor huishoudelijke activiteiten.

4. Kunnen er (op basis van onder meer het vondstmateriaal) meer concrete uitspraken worden 

gedaan omtrent de ouderdom van het ophogingspakket? 

Het ophogingspakket dateert op basis van het vondstmateriaal in de Nieuwe tijd. De puin-

rijke ophogingslagen en de brandlaag die zijn aangetroffen bovenop een veldkeienbestrating 

kunnen mogelijk gekoppeld worden aan een historische gebeurtenis, namelijk de verwoesting 

van Batenburg door Maurits in 1600.

5. Zijn er bij het veldonderzoek aanwijzingen aan het licht gebracht die duiden op een gelaagd-

heid (in de tijd) van het ophogingspakket? Zo ja, licht het antwoord toe. 

De geringe hoeveelheid dateerbaar vondstmateriaal uit de ophogingslagen laat een nadere 

datering van de ophogingslagen niet toe. 

6. Is het mogelijk op grond van de samenstelling en het vondstmateriaal uitspraken te doen 

omtrent de herkomst van het ophogingspakket en de wijze waarop het is opgebracht (stort-

plaats van afval versus grondaanvoer van elders)? Zo ja, licht het antwoord toe.

Het gaat waarschijnlijk om een stortplaats van grond van elders: de ophogingslagen bestaan 

uit een dik pakket rommelige lagen zandige klei met veel puin. Dit puin kan overigens ook 

resten van verwoeste of gesloopte bebouwing van de aanliggende percelen betreffen. 

7. Kunnen er op grond van de vondsten in het ophogingspakket uitspraken worden gedaan 

omtrent de rijkdom, levenswijze en ambachtelijke status van de mensen aan wie deze opho-

gingslaag kan worden toegeschreven? Zo ja, licht het antwoord toe. 

Ja. Het aardewerk is zeer gebruikelijk voor stedelijke bewoning. Opvallend is het ontbreken 

van steengoed mineraalwaterflessen en van porselein, dat vanaf de 17e eeuw toch zeer gang-

baar was in stedelijke contexten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de aangetroffen 

ophogingslagen uit eerdere tijdsperioden dateren (zie vraag 4).

8. Kunnen er (bijvoorbeeld op basis van het vondstmateriaal) meer concrete uitspraken worden 

gedaan omtrent de ouderdom van de opgetekende restgeul van de Maas? Zo ja, licht het ant-

woord toe.

Ja. Het vondstmateriaal dateert ten vroegste in de tweede helft van de 12e eeuw (blauwgrijs 

aardewerk). Hoewel het niet uitgesloten is dat de geulafzettingen ouder zijn is een datering 

van de opvulling van deze geul in de Late Middeleeuwen zeer waarschijnlijk. 
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9. Zijn er anderszins nog archeologische resten in de ondergrond van het plangebied aangetrof-

fen? Zo ja, waaruit bestaan die dan en welke betekenis kan hieraan worden toegekend?

Ja. Behalve grondsporen zijn een veldkeienbestrating en een houten constructie waargeno-

men. De veldkeienbestratingen betreft een oud wegdek. Aangezien deze zich op ca. 1,2 m 

onder het huidige straatniveau bevinden, kan hieruit worden afgeleid dat dit deel van Baten-

burg in de 17e eeuw aanmerkelijk is opgehoogd.

10. Is het mogelijk op basis van de onderzoeksresultaten meer concrete uitspraken te doen over 

de ontwikkelingen die in het gebied hebben plaatsgehad? Zo ja, licht het antwoord toe.

Ja. Het onderzoek bevestigde het vermoeden van het vorige onderzoek dat de bewoningskern 

van Batenburg zich in de loop der tijd richting de Maas uitbreidde.

11. Zijn er ontdekkingen gedaan die nieuw licht werpen op de geschiedenis van het plangebied en 

in ruimere zin die van Batenburg? Zo ja, licht dit toe. 

Ja. De oudste vondsten zijn niet in hogingslagen of grondsporen gevonden, maar in afzettin-

gen van de Maas. De conclusie die hieraan verbonden mag worden is dat het plangebied in de 

periode voorafgaand aan de aanleg van de stadwal (Ringdijk) bestond uit laaggelegen, voor 

bewoning ongeschikt terrein dat regelmatig overstroomde.

12. Wat kan op basis van het onderzoek worden gezegd over de bodemopbouw in het plangebied 

en de mate van verstoring, en welke de conclusies kunnen hieraan worden verbonden, afge-

zet tegen reeds gedane waarnemingen? 

De bodem bestaat (zoals al bekend was) uit een dik ophogingspakket. Afgezet tegen het 

vorige onderzoek31, is er tijdens de archeologische begeleiding ten aanzien van de bodem-

opbouw niet zoveel nieuwe informatie bijgekomen. De archeologische begeleiding in Baten-

burg heeft met name over de bewoningsgeschiedenis en de wegen in dit deel van Batenburg 

nieuwe gegevens opgeleverd. 

11.2 Aanbevelingen
Met deze archeologische begeleiding is het onderzoek in het onderzoeksgebied en daarmee ook 

in het plangebied afgesloten. De resultaten wijzen erop dat buiten de aangelegde rioolsleuven met 

behoudenswaardige resten rekening gehouden moet worden. Daarom wordt aanbevolen archeo-

logisch onderzoek uit te voeren indien ontwikkelingsplannen voor aangrenzende gebieden worden 

voorgenomen. 

31 
Flokstra, 2012.
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Gebruikte afkortingen

ABR Archeologisch BasisRegister

ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

-Mv beneden maaiveld

NAP Normaal Amsterdams Peil

PvE Programma van Eisen

RGD Rijks Geologische Dienst

S spoor(nummer)

SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Stiboka Stichting voor bodemkartering

V vondst(nummer)

WP werkput(nummer)
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Verklarende woordenlijst

afzetting
Neerslag of bezinking van materiaal.

antropogeen
Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen gemaakt/veroorzaakt).

artefact
Alle door de mens gemaakte of gebruikte voorwerpen.

ex situ
Niet in of op zijn/haar oorspronkelijke positie.

grondspoor
Alle door de mens veroorzaakte veranderingen van de oorspronkelijke bodemopbouw, zoals ver-

storingen (kuilen) of toevoegingen (ophogingen).

in situ
Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, weggegooid 

of verloren.

meander
Min of meer regelmatige lusvormige rivierbocht.

oeverwal
Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de oevers treden van 

de stroom het grovere materiaal het eerst bezinkt.

restgeul
Een door afsnijding, verlaten en daardoor inactief deel van een rivier of geul, dat geen bedui-

dende rol meer speelt bij de afvoer van rivierwater.

stratigrafie
Opeenvolging van lagen.

stroomgordel
Het geheel van rivieroeverwal-, rivierbedding- en kronkelwaardafzettingen, al dan niet met 

restgeul(en).

stroomrug
Niet meer functionerende, dichtgeslibde rivierloop met bijbehorende oeverwallen welke als 

geheel door differentiële klink als een rug zichtbaar is.



RAAP-RAPPORT 2766
Plangebied Parallelweg/Kruisstraat/’t Straatje, gemeente Wijchen
Een archeologische begeleiding 

48

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen

Figuur 1. De ligging van het plangebied (rood omlijnd); inzet: ligging in Nederland (ster).

Figuur 2. Resultaten vooronderzoek (Flokstra, 2013).

Figuur 3. Ligging van de werkputten en profielen.

Figuur 4. Resultaten onderzoek.

Figuur 5. Veldkeienbestrating op de kruising Parallelweg/Kruisstraat: profiel 4 (linksboven) en pro-

fiel 5 (rechtsboven) en in ’t Straatje: profiel 8 (onder).

Figuur 6. Profiel 2 met houtresten. 

Figuur 7. Metaalvondsten: scheepssintel (V 8) en een bandeliersluiting (V 98). Schaal 1:1. Foto: 

J. Coolen, Restaura.

Figuur 8. Locatie van de archeologische begeleiding (blauw) geprojecteerd op de kadastrale 

minuut van 1832.

Figuur 9. Historische foto van de Grootestraat met de “blauwe” steen (180963.tif; bron: RCE). 

Het lachende jongetje op de foto zit aan een touw dat vast zit aan een (lantaarn?)paal 

bij deze steen. De steen ligt tegenwoordig nog steeds in de noordwesthoek van de 

Grootestraat/Kruissstraat (zie figuur 4).

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

Tabel 2. Vondsten.

Tabel 3. Verdeling van het gebruiksaardewerk.

Tabel 4. Vormen van het aardewerk uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd.

Tabel 5. Aantallen en gewichten van het natuursteen.

Tabel 6. Verdeling van aardewerksoorten per laag en veronderstelde datering.

Bijlage 1. Sporenlijst.

Bijlage 2. Vondstenlijst.

Bijlage 3. Determinatie metaal.
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Bijlage 1: Sporenlijst

Legenda bij sporenlijst

vorm (van het spoor)

lin langwerpig/lineair

nvt niet van toepassing

onr onregelmatig

ova ovaal

interpretatie algemeen

GW greppel

KL kuil

LG laag

PL paalspoor

VS verstoring

WG weg

intrepretatie specifi ek

GW greppel algemeen

KL kuil

LGBR brandlaag

LGN natuurlijke laag

LGO ophogingslaag

PK paalkuil:grondspoor kuil voormalige 
paal

VSR recente verstoring

textuur (van de vulling)

Ks2 klei matig siltig

Ks3 klei sterk siltig

Kz1 klei zwak zandig

Kz2 klei matig zandig

Kz3 klei sterk zandig

X niet benoemd

Zkx zand kleiig

Zs1 zand zwak siltig

Zs2 zand matig siltig

Zs3 zand sterk siltig

mediaan (zand en grindmediaan)

MF matig fi jn

MG matig grof

ZG zeer grof

sublaag

- niet van toepassing

kb kleibrokken

zb zandbrokken

zl1 enkele zandlagen

kleur / gevlekt 

L licht

U bruin

D donker

Y grijs

E geel

Z zwart

O oranje

W wit

R rood

P paars

A blauw

G groen

grind

- geen bijmenging

g1 zwak grindig

g2 matig grindig

puin

0 afwezig

1 weinig fi jn puin

3 veel fi jn puin

4 weinig middelgrof puin

5 middelgrof puin

6 veel middelgrof puin

9 veel grof puin

hk (houtskool)

0 afwezig

1 enkele spikkel

2 spikkels

3 veel spikkels

femn (ijzer en mangaan)

- geen bijmengsels

FE2 veel Fe-vlekken
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S WP vlak vorm intpr 
alg

intpr 
spec

vul-
ling

tex-
tuur

medi-
aan

sub-
laag kleur ge-

vlekt grind puin hk femn opmerking

1 1 1 ova PL PK 0 Ks2 - - Y - - 0 0 - -

2 1 1 ova PL PK 0 Ks2 - - Y - - 0 0 - -

3 1 1 ova PL PK 0 Ks2 - - Y - - 0 0 - -

4 2 1 nvt WG - 0 Kz2 - - Y - - 0 0 - keienbestrating

5 2 1 nvt LG LGO 0 X - - OU - - 9 0 - -

6 2 1 lin GW GW 0 Ks3 - - LUY EU g2 0 1 - -

7 2 1 nvt GW GW 0 Zs2 MF - DY - - 1 2 - -

8 2 1 ova KL KL 0 Zs2 MF - DUY Y - 0 0 - -

9 2 1 ova KL KL 0 Zs3 MG - LY - - 0 0 - dierbegraving (rund)

10 2 1 ova VS VSR 0 Zs1 MF - LU - - 0 0 - oude sleuf

10 2 1 ova VS VSR 1 Zs3 MF - UY - - 0 0 - -

10 2 1 ova VS VSR 2 Zs3 MF - UY - - 3 0 - -

10 2 1 ova VS VSR 3 Zs3 MF - DYU - - 0 0 - -

10 2 1 ova VS VSR 4 Zs3 MF - UY - - 0 0 - -

900 1 1 onr LG LGN 0 Zs2 ZG - WY - - 0 0 - maasterras

998 1 104 nvt LG LGO 0 Zs2 MF - WY - - 0 0 - -

999 1 104 nvt VS VSR 0 Zs2 MF - DU - - 0 0 - -

1000 1 1 nvt LG LGN 0 Kz2 - - DY - - 4 0 - geulafzettingen; geheel gereduceerd

1001 1 104 nvt LG LGN 0 Kz3 - kb LY - g1 0 0 FE2 -

1001 1 104 nvt LG LGN 1 Zs3 MG - LY - - 0 0 FE2 spoellaagje

1004 1 104 nvt LG LGN 0 Zs2 MG - DU - g1 0 0 - -

1005 1 104 nvt LG LGN 0 Ks2 - - Y - - 0 0 - -

1006 1 1 nvt LG LGN 0 Ks3 - - UY - - 0 0 - -

1007 1 1 nvt LG LGN 0 Ks3 - - LY - - 0 0 - -

1008 1 1 nvt LG LGN 0 Zs1 MG - LY - - 0 0 - spoelzandlaagje

1009 1 104 nvt LG LGN 0 Kz3 - zb DY - - 4 0 - 0

1010 1 104 nvt LG LGO 0 Kz3 - kb LY - - 0 0 - rommelig

1020 1 104 nvt LG LGO 0 Zs1 MG zl1 LY - g2 0 0 - -

1021 1 104 nvt WG - 0 Zs1 MG zl1 LY - g2 0 0 - -

1022 1 1 nvt LG LGO 0 Zs2 MF - DUY - - 6 0 - -

1027 4 1 nvt LG LGO 0 Kz1 - - WY - - 0 0 - -

1028 4 1 nvt LG LGO 0 Kz3 - kb Y - - 0 1 - -

1029 3 1 nvt LG LGO 0 Kz3 - kb Y - - 0 0 - lichtgeelgrijze kleibrokken in basis

1030 1 104 nvt LG LGO 0 Zs2 MG - DY UY g1 4 0 - compact

5000 5 1 nvt LG LGN 0 Zs1 ZG - WY ja - 0 0 - -

5001 5 1 nvt LG LGN 0 Kz1 - - Y ja - 1 0 - -

5002 5 1 nvt LG LGO 0 Zs1 MG - Y ja - 4 0 - -

5003 5 1 nvt LG LGBR 0 Zs1 MG - Z - - 0 3 - -

5004 5 1 nvt LG LGO 0 Kz3 - - YU - - 9 0 - -

5005 5 1 nvt LG LGO 0 Zkx MG - DY - - 5 0 - -
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Bijlage 2: Vondstenlijst

Legenda bij vondstenlijst

materiaalcode

GLS glas

KER keramiek

ODB bot, dierlijk

SLE leisteen

SZA zandsteen/kwartsiet

materiaal algemeen

bg blauwgrijsg

f faience 

g grijsbakkend

gl glas

ha hafner

ir industrieel rood

iw industrieel wit

m majolica

r roodbakkend

s1 steengoed

s2 steengoed glazuur

w witbakkend

materiaal specifi ek

bak bakpan

bor bord

fl e fl es

gra gra

kan kan

kap kachelpan

kog-2 kog-2

kom kom

kop kop

lek lekschaal 

pot pot

spi spinsteen

the? theepot

ver vergiet
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V S materiaal mat alg mat spec gewicht aantal begin dat eind dat

2 1000 KER s1 kan 4 1 1350 1550

4 1000 ODB - - 157,8 1 - -

5 1000 KER s2 kan 64 1 1400 1550

5 1000 KER bg - 6 1 1150 1250

5 1000 KER r - 3 1 1300 1500

6 1000 KER s1 kan 30 3 1350 1500

6 1000 KER s2 - 5 2 1500 1600

7 1000 KER bg - 16 1 1200 1300

7 1000 KER s1 kan 38 5 1350 1450

7 1000 KER s2 - 13 2 1400 1600

7 1000 ODB - - 531,9 8 - -

10 1030 KER r - 34 3 1400 1550

10 1030 KER f bor 2 1 1600 1750

10 1030 KER pijp - 2 1 1700 1800

11 1030 ODB - - 27 1 - -

13 1000 KER s1 kan 171 2 1350 1450

13 1000 KER g spi 20 1 1300 1400

15 1005 KER bg - 5 1 - -

16 1005 KER s2 kan 16 2 1350 1450

16 1005 KER r gra 32 1 1350 1550

18 1000 KER s2 kan 106 1 1500 1650

18 1000 KER g - 7 1 1300 1500

18 1000 KER bg - 9 1 1150 1250

18 1000 ODB - - 52 3 - -

19 1000 KER s1 kan 12 1 1350 1500

19 1000 KER s2 kan 10 1 1400 1500

21 1000 KER bg kog-2 11 1 1175 1250

21 1000 KER s1 - 6 2 1350 1400

21 1000 KER S2 - 11 2 1400 1550

22 1000 KER s2 kan 4 1 1350 1500

24 1000 KER s1 kan 20 2 1350 1450

24 1000 ODB - - 60,7 1 - -

25 1022 KER f - 1 1 1600 1750

25 1022 KER s2 - 12 1 1500 1650

25 1022 KER r pot 28 1 1600 1750

25 1022 ODB - - 8,9 2 - -

26 999 GLS gl fl e 120 1 1700 1800

29 1022 KER r bor 38 1 1600 1700

29 1022 KER w - 8 1 1550 1700

30 1000 SLE daklei - 16,2 3 - -

32 1000 ODB - - 89,2 2 - -

33 1000 KER s1 kan 22 1 1350 1450

33 1000 KER s2 - 7 1 1400 1500

33 1000 KER r - 5 1 1500 1650

34 1000 KER s1 kan 25 2 1350 1450

35 1000 KER bg - 0 1 1150 1250

36 1000 ODB - - 52,7 1 - -

37 1000 ODB - - 39,8 3 - -
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V S materiaal mat alg mat spec gewicht aantal begin dat eind dat

38 1000 SZA - - 3,7 1 - -

39 1000 KER baksteen - 1903 1 - -

40 1000 ODB - - 39,6 1 - -

41 1000 ODB - - 30,8 3 - -

42 1000 ODB - - 524,7 9 - -

43 1000 KER s2 kan 250 2 1350 1435

43 1000 KER r lek/ver 5 1 1400 1550

43 1000 KER s2 - 8 1 - -

43 1000 KER g - 9 1 1300 1500

44 1000 KER r pot/kom? 55 2 1350 1550

44 1000 KER r bor 22 1 1600 1750

44 1000 KER s2 kan 47 1 1400 1550

44 1000 KER w kom? 49 1 1550 1650

45 1000 ODB - - 29,4 2 - -

46 1000 SLE brok - 50 2 - -

47 1000 ODB - - 370,7 2 - -

48 1000 KER m bor 6 1 1575 1650

49 1000 GLS gl fl e 269 1 1700 1800

50 8 SLE daklei - 446,1 6 - -

51 8 KER r - 122 5 - -

51 8 KER r bor 2 2 - -

51 8 KER r kap 80 1 - -

51 8 KER r kap/pot 305 2 - -

51 8 KER iw bor-1 82 1 - -

51 8 KER iw kop 6 1 - -

51 8 KER m bor 83 1 - -

51 8 KER f bor 1 1 - -

51 8 KER s2 - 39 3 - -

51 8 KER ir the? 23 1 - -

51 8 KER pijp - 15 1 - -

52 8 ODB - - 473,8 5 - -

53 8 GLS gl fl e 292 3 - -

53 8 GLS vensterglas - 3 2 - -

54 8 KER dakpan golfpan 823 1 - -

55 1000 KER r gra 61 2 1600 1800

55 1000 KER r pot/kom 84 1 1650 1750

55 1000 KER s2 - 9 1 - -

56 1000 SZA - - 534 1 - -

57 1000 ODB - - 132,4 1 - -

59 1000 KER m bor 47 1 1650 1700

59 1000 KER s2 - 16 2 1500 1800

60 1000 ODB - - 460,4 3 - -

63 1000 KER pijp - 19 1 1800 1900

63 1000 KER s2 - 45 1 - -

63 1000 KER r - 80 4 - -

63 1000 KER r bor 5 1 - -

63 1000 KER r bak 240 1 1650 1750

64 1000 SLE brok - 16,5 1 - -
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V S materiaal mat alg mat spec gewicht aantal begin dat eind dat

65 1000 KER tegel - 120 1 1400 1500

66 1000 ODB - - 785,5 4 - -

68 8 ODB - - 10940 111 - -

70 10 KER r bor 12 1 1600 1750

70 10 KER pijp - 1 1 1700 1800

71 10 KER s2 kan 42 1 1500 1600

72 1000 KER baksteen - 826 1 - -

73 1000 GLS gl fl e 1 1 1650 1800

74 1010 SZA bouwmateriaal - 5500 12 - -

75 1022 KER baksteen - 784 1 - -

76 1000 KER s2 kan 31 3 1425 1550

76 1000 KER s1 kan 56 5 1350 1500

76 1000 KER baksteen - 34 1 - -

76 1000 KER bg - 65 4 1150 1250

77 1000 ODB - - 256,3 8 - -

78 1010 KER s2 - 2 1 1500 1600

79 1000 SLE brok - 155,3 1 - -

81 1000 ODB - - 363 5 - -

82 1000 KER bg - 54 5 - -

82 1000 KER bouwmateriaal - 66 2 - -

82 1000 SZA brok - 0 0 - -

83 900 KER s2 - 17 1 1400 1550

84 900 ODB - - 90,1 2 - -

88 1000 ODB - - 262,4 1 - -

89 1030 KER r gra 44 1 1400 1700

90 1000 KER g pot 93 3 1350 1550

90 1000 KER s2 pot/kan 199 6 1450 1600

90 1000 KER w kom/pot? 40 1 1500 1600

91 1000 ODB - - 335,8 2 - -

95 1000 KER r bor 110 1 1500 1600

95 1000 KER r gra 70 1 1400 1500

95 1000 KER s2 - 25 3 1450 1600

96 900 KER s1 kan 12 2 1350 1500

97 1000 ODB - - 57,8 1 - -

99 5001 KER s1 kan 29 1 1350 1500

100 5002 SZA bouwmateriaal - 3100 5 - -

101 5003 KER r bor 39 2 1600 1700

101 5003 KER r gra 6 1 1400 1550

101 5003 KER ha pot 5 1 1425 1500

102 5004 KER r bak 403 1 1700 1800

102 5004 KER s2 - 11 1 1500 1650

103 5005 KER s2 kan 7 1 1500 1650
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Bijlage 3: Determinatie metaal

V S omschrijving vorm materiaal datering

1 1030 munt ovaal koper 17e eeuw

3 1030 sierschijf rond, gehamerd, doorboord koper Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

6 1000 spijker hoekig ijzer Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

6 1000 kram plat, twee lipjes ijzer Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

6 1000 kram hoekig ijzer Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

7 1000 slak onregelmatig ijzer Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

8 1000 sintel ovaal, hoekig lipje ijzer 14e-15e eeuw

11 1030 kram plat, enkel lipje ijzer Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

11 1030 kram plat, enkel lipje ijzer Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

11 1030 spijker hoekig ijzer Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

11 1030 kopplaat met oog ijzer Late Middeleeuwen

12 1000 riemtong rechthoekig, koper Late Middeleeuwen 

14 1000 hak hoekig, sterk gecorrodeerd ijzer Nieuwe tijd

17 1000 mes rechthoekig, gecorrodeerd ijzer Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

20 999 siernagel rond, pennetje brons Late Middeleeuwen

23 999 naairing gehamerd koper 14e-16e eeuw

27 1030 munt rond brons Nieuwe tijd

28 1022 musketkogel rond, doorsnede 17mm lood Nieuwe tijd

31 1000 onbekend driehoekig, gecorrodeerd ijzer Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

58 1000 beugelgesp gecorrodeerd koper 14e-15e eeuw

60 1000 onbekend met oog, gecorrodeerd ijzer Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

61 1000 spijker gebogen ijzer Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

70 9 fragment van geheng of beslag gecorrodeerd ijzer Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

85 999 munt Liard/oord Brabant koper ca 1700

86 999 schoengesp langwerpig koper 17e-18e eeuw

87 1030 gietprop? ovaal, langwerpig lood Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

92 1030 knoop rond, 8 hoekig, oog koper Nieuwe tijd

93 1030 knoop rond, oogje koper Nieuwe tijd

94 1000 poot gegoten, gecorrodeerd gietijzer Late Middeleeuwen

98 5003 gordelsluiting twee plaatjes, verbonden met strip koper 16e-17e eeuw

7 1000 deel van bovenleer van schoen, versneden onregelmatig leer Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

9 1000 complete schoenzool, breuken onregelmatig leer Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd
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