Het veldwerk zit erop,
maar de archeologen zijn nog lang niet klaar.

Graven op het tracé van de rondweg (4)
HARRY BENSCHOP

Precies volgens planning vonden
de laatste veldwerkzaamheden in
de weken voor kerst plaats. De
kantoorruimte aan de Geerstraat
van waaruit het veldwerk is gecoördineerd en de eerste resultaten
verwerkt, is de vrijdag voor kerst
leeggeruimd. Maar de archeologen
zijn nog zeker twee jaar bezig met
de afronding van het onderzoek.
“Voor buitenstaanders is het werk
van archeologen op twee momenten interessant”, steekt Bart Van
der Veken van wal. Zoals de vorige
keren praat hij mij ook nu weer bij
over het archeologisch onderzoek
dat begin vorig jaar is begonnen
op het tracé van de rondweg rond
Baarle. “Bij het veldwerk en als het
eindrapport verschijnt.”
Niets meer te zien
Tijdens het veldwerk is er altijd
wel wat te zien. “We hebben veel
aanloop gehad bij het werk”, kijkt
Bart terug op afgelopen jaar. “Mensen uit Baarle. Wandelaars met of
zonder hond, fietsers, grondeigenaren die toch wel eens wilden weten
wat er op hun grond is gevonden.
De vaste ploeg heeft ze allemaal
met veel plezier te woord gestaan.
Door de artikeltjes in Van Wirs26
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Volop actie…..

kaante is de belangstelling voor
wat er gebeurt, en wat er te zien
is, zeker aangewakkerd. Dat was
ook onze bedoeling: het is eigenlijk
….niets meer te zien.

een werk zonder weerga, in de tijd
maar ook wat betreft de vondsten.
Het zou jammer zijn als dat zo
maar voorbij glijdt. Als we aan het

graven zijn kan men de vondsten
met eigen ogen zien, na het werk
is er in het veld niets meer wat
eraan herinnert.”
Van verschillende kanten is aan
Amalia gevraagd of er niet op de
een of andere manier ter plekke
blijvend aandacht kan worden
besteed aan wat er op het tracé
is gevonden. Om zo duidelijk te
maken in welke perioden Baarle
werd bewoond en hoe het er bij
het veldwerk uit zag. “Je kunt geen
route met tientallen bordjes langs
de verschillende vindplaatsen
maken. Dat voegt weinig toe. Er is
ook niets meer te zien. Alle sporen
uit het verleden zijn niet zozeer
toegedekt, ze zijn ten behoeve van
het onderzoek vergraven”, geeft
Bart als antwoord. “Als wij zijn
langs geweest, zit er niks meer in
de grond.”
Over honderd jaar
Het veldwerk trok ook veel belangstelling van professionals. “Voor
een deel zonder meer te verklaren uit de vele vondsten die zijn
gedaan. Ook echt unieke vondsten
zoals de pot uit de Rössencultuur
bijvoorbeeld, en de vuursteenvindplaats.” Bart vervolgt: “Wat ook
zeker bij het bezoek heeft meegespeeld, is dat het om een onderzoek in twee landen gaat. Dat is
op zich al uniek. Landen met een
eigen werkwijze op archeologisch
gebied. De driewekelijkse overleggen die we tijdens het veldwerk
met alle betrokken diensten hebben gehad, waren zonder uitzondering levendig. Wat het onderzoek
ook bijzonder maakt is dat we
het hebben uitgevoerd met drie
verschillende bedrijven, samen in
één goed geolied team.”
Maar de archeologen zijn zoals
gezegd bepaald nog niet klaar. De

val twee overheden, aangezien het
een grensoverschrijdend onderzoek
betreft.”

De zeefkruiwagen.

komende maanden staan in het
teken van het maken van een ‘evaluatieverslag’. “Dat evaluatieverslag
is een belangrijk deel van de lopende opdracht”, geeft Bart Van der
Veken aan. “Ieder groot veldwerk
wordt afgesloten met zo’n verslag.
Daarin wordt aangegeven wat er is
gevonden. En nog belangrijker, wat
specialistische uitwerking behoeft.
Maar ook wat niet verder hoeft
te worden uitgewerkt. Dit wordt
gepresenteerd in de vorm van een
advies aan de opdrachtgever, in dit
geval de provincie Noord-Brabant.
Uiteraard ook na goedkeuring van
de bevoegde overheid, en in dit ge-

Uiteindelijk wordt het archeologisch onderzoek pas afgesloten
met de presentatie van een ‘basisrapportage’. Bart geeft met één
zinnetje aan waaraan zo’n eindrapport in zijn ogen moet voldoen:
“Over honderd jaar moet nog altijd
duidelijk zijn wat er is gevonden en
welke conclusies er honderd jaar
eerder aan zijn verbonden.” Met
andere woorden, anderen moeten
er dan zo mee aan de slag kunnen.
Evaluatieverslag
“Het verslag waar we de komende
maanden aan gaan werken, wordt
er een dat bol staat van getallen:
ruim 20.000 stuks vuursteen,
11.500 stuks handgevormd aardewerk, zoveel werkputten, zoveel
structuren, uit die en die tijd, en ga
zo maar door…..”, vervolgt Bart.

Sorteren en tellen.
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“En natuurlijk de kaartjes zoals ze
ook weer in deze Van Wirskaante
staan, maar dan wel wat uitgebreider. En gedetailleerder.” Per
vindplaats – er zijn er achttien op
het tracé van de rondweg – wordt
alles in het evaluatieverslag weergegeven.
“Normaal wordt het veldwerk
zo snel mogelijk uitgevoerd, de
vondstverwerking (vondsten wassen, drogen en uitsplitsen) en technische uitwerking doen we erna.
Nu hebben we ervoor gekozen
een deel van die eerste uitwerking
gelijk oplopend met het veldwerk
te doen. Anders zou het te lang duren”, verklaart Bart het verschil in
werkwijze. “De komende maanden
gaan we alle verzamelde data nog
wel grondig nalopen.”
Op een van de laatste dagen van
het veldwerk tref ik Simone Bloo,
vondstdeskundige prehistorisch
aardewerk, op het kantoortje in deGeerstraat. Samen met Fréderique
Reigersman, de vondstdeskundige
Romeins aardewerk, is ze druk
bezig. Zakje voor zakje, met scherven en ander vondstmateriaal,
glijdt door hun handen, worden
‘gescand’: “We beoordelen of we
er later nog wat mee moeten”, legt
Simone het doel van haar werk
uit. “Dit zakje bijvoorbeeld, met 18
scherven, kan ik daar een precieze datering aan geven? Bijvoorbeeld 600 v. Chr.? De komende
maanden ga ik kijken waar deze
scherven precies zijn gevonden. En
stel ik mij de vraag of er een relatie
gelegd kan worden met de structuur (een woning, spieker enz.) die
ter plaatse is blootgelegd. En stel
ik me de vraag of nader onderzoek
zinvol kan zijn. Dat kost geld.
Moet dus ook een meerwaarde
hebben. Wat is die meerwaarde
dan? Kan ik met andere woorden
28
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de opdrachtgever ervan overtuigen
dat de kosten ten behoeve van de
eindrapportage gemaakt dienen te
worden.”
Met dit voorbeeld geeft Simone
haarfijn aan waar de archeologen
nu mee bezig zijn. Niet alleen
het veldwerk zo goed mogelijk
vastleggen , maar ook de provincie
Noord-Brabant als opdrachtgever
voor het archeologisch onderzoek, nut en noodzaak van verder
onderzoek aangeven. “Dat gebeurt
in de vorm van een advies, een
voorstel tot uitwerking”, geven Bart
en Simone in koor aan. “De bevoegde overheden en de provincie
beslissen uiteindelijk wat er voor
de eindrapportage nog aan werk
wordt verricht.”
Niet alles hoeft verder te worden
onderzocht: “Enkele zakjes kunnen
eigenlijk direct ter zijde worden
gelegd”, geeft Simone nog aan.
“Dan komt in de eindrapportage
bijvoorbeeld bij een structuur te
staan waarin vondstmateriaal uit

de ijzertijd is gevonden: vermoedelijk ijzertijd.”
Bart vertelt dat het evaluatieverslag
in mei wordt gepresenteerd aan de
provincie en de bevoegde overheden. “Hierna weten wij hoe de
uitwerking, onze vervolgopdracht
er uit zal zien.”
Droog wetenschappelijk
We zullen nog zeker twee jaar
moeten wachten op de eindrapportage. “Bereid je er maar op voor
dat het een ‘droog wetenschappelijk rapport’ wordt”, zegt Bart
serieus. “Naast een goede inventarisatie komen er vragen in aan
bod als: Welke activiteiten hebben
zich in de streek afgespeeld en hoe
werd er gewoond? Zijn er meerdere
fasen te onderscheiden? Het levert
ook gegevens op voor als er op
andere locaties in Baarle archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, bijvoorbeeld dat je rekening

De archeologen vonden ook een Jezus-beeldje.

De graven direct na aanleg van het vlak; de bak van de kraan is nog te zien.

moet houden met het tijdvak
mesolithicum.” Daarbij doelt hij op
de vuursteenvindplaatsen bij het
ven op Boschoven. “Of dat je moet
rekening houden met zoiets als de
Rössencultuur”, vult Simone aan.
Zij rijdt die dag met de twee grote
potten die op de Open Dag in de
kapel van Nijhoven te zien waren,
achterin haar auto naar haar kantoor in Den Bosch. Wanneer gaan
we die terugzien in Baarle?
Graf
Wie er geld op had ingezet, kende
de laatste weken van het veldwerk
angstige momenten. “Pas na tien
maanden graven, twee weken voor
het einde van het project, werd een
eerste graf ontdekt. Uit de bronstijd
of ijzertijd”, vertelt Bart. Hij was er
zelf bij toen het werd blootgelegd.
Het is een merkwaardige structuur.

Vermoedelijk zijn het twee graven:
“Allereerst een kringgreppel, een
cirkelvormige structuur. Om de
plek waar de crematieresten aan
de aarde zijn toevertrouwd, is een
greppel gegraven.” Min of meer op
dezelfde plek hebben de onderzoekers nog een graf ontdekt. “We
vermoeden dat het een zogenaamd
langbed betreft”, schat Bart. Om
het voor de archeologen nog wat
onoverzichtelijker te maken is op
dezelfde plek in de Middeleeuwen
ook nog eens gewoond.
Nog even over het graf: in die tijd
werden de mensen gecremeerd.
Bart: “We vinden nog wel eens
sporen van een brandplaats.
Botten zijn witgeblakerd door
de temperatuur die tot boven de
800 graden kon oplopen. De
wijze van begraven wil nog wel
eens verschillen. Soms werden

de crematieresten in een kruik of
urn bewaard.” De archeologen
vermoeden dat in andere gevallen
de resten in een stoffen doek of in
een container van vergankelijk ma-

De stenen bijl is ongeveer 15 cm
groot.
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keld. Peter van den Broeke heeft
daar veel onderzoek naar gedaan,
naar verlatingsoffers en bouwoffers.”
Nijhoven

De ijzeren bijl zat in de paalkuil van een spieker.

teriaal werden gelegd. “Wat we in
zo’n geval terugvinden, noemen we
een crematiebol of -concentratie.
Dat was ook hier het geval.”
Bijlen
In de laatste maanden zijn nog enkele leuke vondsten gedaan. Inne
Van Kerkhoven van bureau ADC
ArcheoProjecten vond een stenen
bijl. “Hij stak er met zijn kontje
uit. Het is mijn leukste vondst op
de rondweg.” Inne is ook lid van
het kernteam dat gedurende tien
maanden het veldwerk voor zijn
rekening heeft genomen. De bijl
is ongeveer 15 cm groot. (zie foto
op pag. 29) “We vonden hem in
een paalkuil. Dat is eigenlijk wel
bijzonder. Want meestal duiken ze
op aan het maaiveld.
Vlakbij de Turnhoutseweg hebben
de archeologen nog een bijl gevonden. Een ijzeren bijl dit maal. Bart
was de ‘gelukkige’. “IJzeren bijlen
worden niet vaak teruggevonden.
Eigenlijk heel logisch. Als je ze
niet meer kon gebruiken, werden
ze vroeger omgesmolten.” De gevonden bijl verkeert in een op het
30
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eerste zicht slechte conditie, maar
dat is normaal voor een ijzeren
voorwerp. “Dezelfde dag hebben
we het blok ijzer, zo kan je de bijl
het best omschrijven, naar het labo
gebracht om te stabiliseren. Die
gaat vermoedelijk voor een half
jaar in een ontzoutingsbad.”
Op de plek waar de ijzeren bijl is
gevonden, zijn vier huisplattegronden en talrijke spiekers (gebouwtjes op palen waar de voorraad
werd bewaard) aangetroffen,
vermoedelijk uit de late ijzertijd.
“Het is een gebouwtype dat opvalt.
Vierbeukig, typisch voor die periode”, geeft Bart nog aan. De bijl is
gevonden in een zespalige spieker.
“Hij is daar bewust achtergelaten,
hij is er zeker niet zomaar ingesuk-

In slechte staat.

Uit een potstal van een woonstalboerderij die op Nijhoven is
blootgelegd, kwam een bronzen
voorwerp tevoorschijn. Het heeft
een groen metalen schijn. “Wat
het precies is, is onduidelijk. Het
is zeker Romeins. Het kan de
onderkant van een wapen, van
een speer of lans zijn. Maar misschien ook wel een onderdeel van
een kar”, gist Bart. Er hebben nog
geen deskundigen naar gekeken.
Waarschijnlijk is het destijds
gewoon verloren. Gudrun Hensen,
zij vervangt Marlien Janssens vanwege zwangerschapsverlof, heeft
het ‘bronzen voorwerp’ ook gezien:
“Het is niet iets om in je hand te
houden. Daarvoor is het te klein.
Misschien een voetstuk voor een
speer”, houdt zij het op.
De laatste weken van het veldwerk waren de archeologen even
teruggekeerd op Nijhoven. “Bij
het proefsleuvenonderzoek was
daar alleen bebouwing uit de
Middeleeuwen aangetroffen, geen
Romeins.” Bart heeft dit proefsleuvenonderzoek in opdracht van de
provincie Noord-Brabant zelf zo’n
acht jaar geleden uitgevoerd, om
een eerste indruk te geven van
waar wel of niet vervolgonderzoek op het tracé van de rondweg
gewenst is. “Provinciaal archeoloog
Martin Meffert had al aangegeven: het kan niet bestaan dat
hier geen Romeinse bewoning is
geweest. Hij heeft gelijk gekregen.
Bij Nijhoven is tenminste één
bewoningscluster uit de Romeinse
tijd aangetroffen, waaronder drie

De kaartjes aangevuld

‘Misschien het voetstuk van een speer?’

boerderijen met potstallen.” Bart
voegt er nog aan toe: “Het dateert
uit de midden-Romeinse tijd, 150
jaar na Chr. ongeveer. Echt ‘volbloed’-Romeins dus.” Het kaartje
van de vindplaats Nijhoven dat in
Van Wirskaante 2015-3 stond, is
opnieuw ingetekend.
“Dat opnieuw intekenen zal de komende tijd nog wel eens gebeuren.
In de uitwerking kunnen andere
interpretaties naar voren komen.
Zoals we nu bij het onderzoek

op de rondweg in Baarle hebben
gewerkt, is uniek. Tussentijds
resultaten naar buiten brengen,
dat gebeurt niet vaak. Vanwege de
lange duur van het werk en de vele
betrokken partijen, was het ook
voor onszelf noodzakelijk om de
resultaten voorlopig vast te leggen
op de manier zoals we nu hebben
gedaan”, besluit Bart.
Mooi meegenomen dat we die ‘eerste resultaten’ in Van Wirskaante
mochten publiceren, met de deskundige uitleg van de archeologen.

In de laatste maanden waren de
archeologen nu eens hier en dan
weer op een heel andere plek op
de rondweg te vinden. Bart blikt
nog eens terug op het veldwerk:
“In het eerste half jaar konden
we van noord naar zuid meerdere vindplaatsen netjes achter
elkaar, aan één stuk, onderzoeken.
Daarna werd het lastiger. Enkele
natte plekken hadden we in het
voorjaar doorgeschoven naar de
zomer. Dan is het makkelijker én
minder kostbaar om er te werken.
Dat was bijvoorbeeld het geval
bij de vuursteenvindplaats op
Boschoven. Om boeren de tijd te
geven hun gewassen van het veld
te halen, moesten we ook wel
eens een gedeelte overslaan. Later
moesten we dan terug. Ook bij de
kapel van Nijhoven hebben we op
het laatst nog wat kleine werkputten gemaakt.”

Op vindplaats 16 is in een van de twee
boomstamwaterputten een weggegooide putmik gevonden.
De tekening komt uit ‘Kroniek van de Kempen’.
van wirskaante 2016/1
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blootgelegd. In dit nummer vullen
we het beeld aan voor de overige
vindplaatsen: bij Boschoven en
vanaf Nijhoven tot aan de Turnhoutseweg.
Vindplaats 1/2 (a): Aan weerszijden van de weg (Boschoven) zijn
boerderijen uit de Late Middeleeuwen (circa 1450) en de Nieuwe
Tijd (circa 1800) aangetroffen. Er
is veel over elkaar heen gebouwd:
heel veel sporen op een klein oppervlak.

De andere boomstamwaterput op vindplaats 16 is met
bronbemaling opgegraven.

Twee nummers terug hebben we
in Van Wirskaante drie kaartjes
opgenomen die vanaf de Alphense-

weg tot Nijhoven een eerste indruk
gaven wat er ‘van noord naar zuid’
op het tracé van de rondweg is

Vindplaats 2, 3 en 4 (b): In dit
traject zijn enkele vuursteenvindplaatsen aangetroffen rond een
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structuur
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Van Boschoven tot Alphenseweg.
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Wirskaante 2015-3), voor hebben
gediend. Dit zal pas duidelijk worden na specialistisch onderzoek,
in de uitwerkingsfase met andere
woorden.
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Vindplaats 13 (f en g): De Romeinse bewoning en Middeleeuwse erven van vindplaats 12 lopen
door in vindplaats 13.
Vindplaats 14 (i): Op deze vindplaats is bewoning uit de ijzertijd
aangetroffen.

i: ijzertijdbewoning

Vindplaats 15 (j): Ten noorden
van de Reth is een boerderij uit de
Nieuwe Tijd gevonden, met verder
nog verschillende waterputten en
een erf- of perceelsscheiding.

j: nieuwetijdboerderij
met deel van erf

Vindplaats 16 (k): Het gebied
ten zuiden van de Reth is druk
bewoond in de middeleeuwen.
Er is ook bewoning in de ijzertijd
geweest.
legenda
structuur
Nederlands-Belgische grens
puttenplan

Reth

vlaktekening

0

40 m

Ten zuiden van Nijhoven.

ven. Het onderzoek wijst nu uit dat
deze plaats in het mesolithicum als
tijdelijke verblijfplaats is gebruikt.
Vindplaat 5 (c en d): Naast bewoning in de ijzertijd hebben hier in
de (volle) middeleeuwen heel veel
boerderijen gestaan. In de ‘ontginningskuilen’ is vanaf de Middeleeuwen klei gewonnen.

is nog steeds niet geweten waar
de kuilen die achter de kapel van
Nijhoven zijn aangetroffen (zie Van

Vindplaats 17 (l, m en n): In deze
vindplaats is het graf (brons/ijzertijd) aangetroffen. Ook kwam de
enclavegrens weer in beeld. Verder
loopt de bewoning uit de ijzertijd
en middeleeuwen door.
Vindplaats 18 (o en p): Op de
laatste vindplaats tegen de Turn-

Midden op de foto een 9-palig gebouwtje (vindplaats 16).

Vindplaats 12/Nijhoven (f en g):
Aan beide zijden van Nijhoven
bevinden zich bebouwingsclusters uit de Middeleeuwen. Meer
naar de kapel toe is Romeinse
bewoning aangetroffen. Overigens
van wirskaante 2016/1
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Van de Reth tot aan de Turnhoutseweg.

houtseweg aan is alleen bewoning uit de ijzertijd aangetroffen.
Helemaal aan de rand liggen nog
enkele middeleeuwse sporen.
Nog tien
vuursteenvindplaatsen
Het kan je bijna niet ontgaan zijn
dat de archeologen op één plek
lang bezig zijn geweest: op Boschoven waar de weg afbuigt van
het Bels Lijntje. Eerder onderzoek,
acht jaar geleden, bracht daar op
de flank van een laagte een mogelijke vuursteenplaats aan het licht.
Op slechts enkele vierkante meters
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werd toen veel vuursteen aangetroffen plus wat natuursteen. Alle
aanleiding voor verder onderzoek.
“Niet voor niets”, concluderen

Frieda Zuidhoff en Femke Vermue
nu. Zij zijn beiden verbonden aan
ADC ArcheoProjecten. Frieda heeft
mij voor de vorige Van Wirskaante

Op 11 augustus 2015 is het vuursteenonderzoek
van start gegaan.

Laagje voor laagje wordt afgegraven.

al het een en ander uitgelegd over
de nabijgelegen laagte, een ven.
Vanaf half augustus tot eind
november heeft een team van archeologen en veldmedewerkers de
zone rond het ven heel nauwkeurig

onderzocht. “Dat onderzoek heeft
niet alleen de vuursteenvindplaats
op de flank van het ven goed op de
kaart gezet, maar ook tien nieuwe
vuursteenvindplaatsen uit de
steentijd aan het licht gebracht.”
Negen ervan liggen op enkele
tientallen meters ten oosten van
het ven, de tiende aan de westkant
ervan.
Het duidt op menselijke aanwezigheid, activiteit en verblijf op deze
plaats in de prehistorie. Je moet
dan bijvoorbeeld denken aan het
vervaardigen van gereedschap,
aan jagen of mogelijk zelfs verblijf
in een kamp met een of meerdere
tenten, schrijven Femke en Frieda
in hun evaluatie van het onderzoek.
Vuursteenonderzoek is erg arbeidsintensief. Je moet dan ook
goed kijken waar je eraan begint,
had projectleider Cyriel Verbeek
me al eerder toevertrouwd. Een

vuursteenvindplaats kan niet veel
groter dan een tent zijn. Potentiële
plekken zijn eerst in kaart gebracht. Daarna zijn ze minutieus
onderzocht door de grond laagje
voor laagje af te graven in vakjes
van precies een halve meter op
een halve meter, telkens 10 cm
diep. In de fotorapportage zijn de
verschillende stappen in beeld
gebracht.
20.000 stukjes vuursteen
Bij het laagje voor laagje afgraven is niet alleen gezocht naar
vuursteen. “We hebben er ook op
gelet of er prehistorische grondsporen waren. Dan moet je denken
aan haardkuilen of plekken waar
de grond rood verkleurt omdat er
aan de oppervlakte is gestookt,
oppervlaktehaarden in ons jargon”,
doceert Femke. “Vervolgens hebben we alle afgegraven grond
uitgezeefd en onderzocht op de

Overzicht van de vuursteenvindplaatsen.
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aanwezigheid van vuursteen,
natuursteen, houtskool, verkoolde
hazelnootdoppen (ten behoeve van
datering zijn deze zeer geschikt) en
overige verbrande resten.”
“Het onderzoek heeft meer dan
20.000 stukjes vuursteen opgeleverd”, stelt Femke vast. Het dateert
uit de midden-steentijd oftewel
het mesolithicum. Femke: “In die
tijd waren zeer kleine vuurstenen
voorwerpjes gangbaar. Microklingen (kleine klingen, van 2 tot 4
cm groot meestal) en driehoeken
(vuurstenen artefacten in de vorm
van – het woord zegt het al – een
driehoek) bijvoorbeeld. Verder hebben nog onder meer schrabbers,
boortjes en pijlpunten aangetroffen. Rond het ven op Boschoven
hebben destijds dus activiteiten
plaatsgevonden zoals pijlpunten
maken of herstellen en gereedschap maken om het vet van de
huid van beesten te schrapen, de
schrabbers.”
“Wat we nog niet weten, is of het
vuursteen bij enkele korte verblijven is achtergebleven of dat
het ven op Boschoven gedurende
een langere periode veelvuldig is
bezocht”, vult Frieda aan. Er lijkt
overigens verschil te zitten tussen
de elf onderzochte vindplaatsen.
“Maar dat is nog een heel voorzichtige conclusie. Het vraagt nog veel
onderzoek om harde conclusies te
kunnen trekken.”
Kookstenen?
Naast de ruim 20.000 stuks vuursteen is nog een even imposant
aantal stukjes natuursteen gevonden: ruim 18.000 stuks. Veruit de
meeste stukjes natuursteen zijn
gevonden op één plek: de eerst
ontdekte vuursteenvindplaats aan
het ven. “Dat grote aantal kan
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onder andere worden verklaard
door verhitting. Daardoor zijn ze
uiteengevallen. Voor ons is dat
een interessant aanknopingspunt.
Gaan kijken hoe deze stenen zijn
gebruikt. Misschien zijn ze wel
gebruikt als kookstenen”, geeft
Femke als mogelijke interpretatie
aan.
Het ven binnenste buiten
gekeerd
Bij het onderzoek is een diepe
profielsleuf door het vroegere ven
getrokken. “Zo konden we de opvulling van het ven met veen goed
bestuderen”, verklaart Frieda de
werkwijze. “We zijn heel geïnteresseerd in het prehistorische landScherpe scheiding tussen veen en zand.

schap en de vraag hoe het ven erin
past.” Het vroegere landschap van
Baarle is het best te karakteriseren
als een landschap met licht reliëf
van hogere en lagere dekzandgronden. Het ven is een ‘lokale laagte’
met op de bodem een ondoorlatende lemige laag.
In deze depressie bleef in het
vroeg-mesolithicum regenwater
staan. Frieda: “De basis van het
ven bestaat uit een laag organisch
materiaal dat gevormd is in ondiep
water. Dat sediment noemen we
gyttja. De term ‘gyttja’ komt uit
het Zweeds. Bij gebrek aan een
Nederlands woord gebruiken we
deze term maar in de aardwetenschappen.”
Naarmate het water ondieper werd,

In het ven aangetroffen bomen.

kon zich veen vormen in het ven.
“Zo is de veenlaag ontstaan. Je
ziet een scherpe scheiding tussen
het veen en het zand”, wijst Frieda
op de foto. In het bovenste deel
van de veenlaag zijn veel boomstammen gevonden. “Het blijken
veeneiken te zijn die in moerassen
konden groeien.”
De onderste veenlaag dateert uit
6081-6001 v. Chr. “Dat weten
we zo precies door C14-datering”,
verklaart Frieda. Eind oktober, dus
tijdens het veldwerk al, zijn C14monsters van de basis, het midden
en de top van het ven opgestuurd
naar een laboratorium in Glasgow.
Het monster van de bovenste
laag heeft niets opgeleverd omdat
er te weinig materiaal in zat dat
bruikbaar was bij de C14-methode. Frieda: “Het monster van de
middelste laag heeft een ouderdom
van 4997-4838 v. Chr. en dateert
daarmee in het laat-mesolithicum.”
De onderste laag van het ven is
gevormd in het midden-mesolithicum. “In die periode bevond zich

bij Boschoven dus een vennetje
met ondiep water. Het sluit aan bij
de eerste indruk op basis van de
typologische samenstelling van het
vuursteen dat op de vindplaats aan
het ven is aangetroffen: de kleine
voorwerpen waar Femke net over
sprak.
Op de vuursteenvindplaats ten
westen van het ven is een hazelnootdop gevonden. Die dateert uit
het vroeg/midden-mesolithicum:
8294-8227 v. Chr. “In die tijd
bevond zich in het ven waarschijnlijk water, want de eerste veenlaag
in het ven is eerst ruim 2000 jaar
later gevormd”, sluit Frieda af met
wat er nu over het ven bekend is.
Berkenbast
Veel vragen roept de dunne gele
laag op die het veen aan de
bovenzijde afsluit. “Dat blijkt bij
nadere bestudering te gaan om
de bast van berk”, verbaast Frieda
zich. “In Noord-Duitsland, aan de

Duvensee, hebben archeologen
ook een laag berkenbast aangetroffen in het veen. Het gaat hier ook
om een plek waar in het vroeg-mesolithicum is gewoond. In NoordDuitsland hebben de bewoners de
berkenbast gebruikt om het moeras
te betreden.” Of deze verklaring
ook voor Baarle geldt, is minder
aannemelijk. Het ven bij Boschoven is namelijk erg klein: “Men
kon er gewoon omheen lopen.”

Kaartmateriaal en foto’s bij dit artikel zijn ter beschikking gesteld
door de Combinatie van de drie
archeologische adviesbureaus die
het project ’Opgraving randweg
Baarle-Nassau/Hertog’ uitvoeren.
Foto’s van de werkzaamheden op
de vuursteenvindplaats: Amalia
van Solms (Harry Benschop).
Alle artikelen over het archeologisch onderzoek zijn terug
te lezen op de website van de
heemkundekring
www.amaliavansolms.org.
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legenda
boring zonder archeologische indicator

veen

puttenplan

boring met natuursteen

met E-/B-horizont

begrenzing vuursteenvindplaats

boring met vuursteen

met BC-horizont
met C-horizont (afgetopt)

schaal 1: 400

Met enkele boringen in en naast de proefsleuven van acht jaar geleden proberen de archeologen meer idee te
krijgen of het de moeite waard is nader onderzoek uit te voeren. Het blauw omlijnde deel op het kaartje komt er
voor in aanmerking. Frieda en Femke vergelijken zo’n vuursteenvindplaats wel eens met een spiegelei: op één
plek is het vuursteen geconcentreerd, er om heen wordt het steeds minder.
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Laagje voor laagje, tien cm dik, wordt de grond in vakjes van precies een halve meter bij een halve meter
afgegraven. Met kaartjes wordt locatie en diepte aangegeven. “Met deze vondstkaartjes moeten we in het hele
verwerkingsproces zorgvuldig omgaan”, zegt Menno van den Berg. Hij is dik vier maanden op de vuursteenvindplaats aan het werk geweest.

Elk afgegraven laagje grond gaat in een speciale kruiwagen. Op de spoelplaats, in de zogenaamde hondenhokken, wordt de grond uitgespoeld. Bij de lastige vakken kost dat toch wel een uurtje voordat er in de kruiwagen
alleen nog stukjes vuursteen, natuursteen en wat de archeologen nog verder willen onderzoeken, overblijft.
Direct na het splitswerk wordt digitaal, dus gebaseerd op de data uit de computer, gekeken of het nog de moeite
loont rond het afgegraven laagje verder te graven: dieper of ernaast. “Maar vaak zie je het al aan wat we na het
spoelen in de kruiwagen zien liggen,” zegt Menno.
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Alle overgebleven stukjes gaan in een zakje.
Dat is enkele dagen gedroogd in de manegestal vlakbij de opgraving.

Na het drogen worden de zakjes een voor een leeg gekieperd op
een groot tafelblad. In de kantoorunits in het veld zijn iedere dag
archeologen tezamen met archeologen in spé, meestal studenten, bezig met de verwerking: alle stukjes tellen en per soort in
een apart zakje doen. Het kaartje geeft aan waar de stukjes zijn
gevonden en hoeveel het er zijn.
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Alle gegevens worden nog dezelfde dag ‘ingeklopt’
in de computer. En dan wil je het vanzelfsprekend
zo snel mogelijk grafisch laten zien. Alle artefacten,
20.000 stuks vuursteen en 18.000 stuks natuursteen en wat er verder nog is gevonden, worden in
zakjes bewaard. In de evaluatiefase wordt gekeken
wat er uitgewerkt en bewaard moet blijven voor nader
onderzoek.
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