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Zoektocht in het zuiden: Celtic fields op  
ongestuwde afzettingen in Zuid-Nederland

S. Arnoldussen1 

In de beeldvorming over de raatakkersyste-
men uit de ijzertijd (de zogenaamde Celtic 
fields), spelen de Celtic fields op het Drentse 
keileemplateau en de centraal-Nederlandse 
heuvelrug veelal een hoofdrol. Hierdoor ont-
staat wellicht het idee dat het voorkomen 
van raatakkers gebonden is aan regio’s met 
tijdens de Saale ijstijd opgestuwde afzettin-
gen in de ondergrond (bijv. Brongers, 1976: 
34; Klamm, 1993: 61). Hoewel keileem een 
gunstig vochtvasthoudend effect kan hebben 
(Brongers, 1976: 63; 68; Spek, 2004: 144), 
wordt de bovengrond van deze regio’s geken-
merkt door een sterk wisselende lithologie 
van slecht gesorteerde sedimenten met leem, 
zand, grind en grotere stenen (keizand), 
plaatselijk nog door dekzand toegedekt. De 
beperkte nutriëntrijkdom van zulke bodems, 
in combinatie met de sterke verticale wa-
terbewegingen die voor uitspoeling zorgen, 
kunnen een nadelig effect hebben gehad op 
prehistorische akkerbouw ter plaatse (Spek, 
2004: 144). De volgende vraag dringt zich 
hierbij op: bood het Celtic field-systeem, met 
zijn actieve bemesting en intensief gebruik 
van locaties met vochtvasthoudende leem in 
de ondiepe ondergrond, wellicht een toege-
sneden antwoord op de bodemkundige ken-
merken in de Saale-beïnvloede regio’s? 
 Als de bovenstaande bewering juist is, zou 
men wellicht op de ongestuwde delen van 
Zuid-Nederland géén Celtic fields verwach-
ten. Er bestaan echter al sinds de jaren ‘70 
vermoedens van de aanwezigheid van Celtic 
fields in met name de Brabantse en Belgische 
Kempen. Dit betreffen echter mogelijke 

Celtic field-locaties, die enkel op basis van 
patronen op luchtfoto’s zijn herkend en 
waarvan de aanwezigheid niet middels veld-
werk is getoetst.2 Deze bijdrage bespreekt 
daarom de resultaten van veldonderzoek 
van twee mogelijke Celtic field-locaties in 
Zuid-Nederland. Ze vormen de opmaat naar 
aanvullend veldwerk van een Celtic field in 
Zuid-Nederland binnen het meerjarig onder-
zoeksprogramma naar Celtic fields door de 
auteur. Dit aanvullende veldwerk moet de in-
terregionale vergelijking met Celtic fields in 
Drenthe (Arnoldussen & Bouman, 2011) en 
Midden-Nederland (Scheele & Arnoldussen, 
2012) mogelijk maken. Hierbij staan de vol-
gende vragen centraal: hebben Celtic fields 
op ongestuwde afzettingen een vergelijkbare 
agrarische gebruiksgeschiedenis als die op ge-
stuwde afzettingen, en in hoeverre is de gene-
se van het patroon van wallen vergelijkbaar? 

Regionale onderzoeksgeschiedenissen 
van Celtic fields
De prominente positie die Noordoost- en 
Midden-Nederland innemen in de onderzoek-
straditie van Celtic fields heeft met name te 
maken met de lange onderzoeksgeschiedenis 
in die regio’s. De Drentse Celtic fields wer-
den door bekende archeologen, zoals Johan 
Picardt, Caspar Reuvens, Leonhardt Janssen 
en natuurlijk Albert van Giffen, vanaf de 17e 
eeuw bezocht en onderzocht (Brongers, 1976: 
18-30; Van der Sanden 2009). Hoewel van 
Giffen in 1939 schijnbaar ook op de hoog-
te was van Celtic fields in Noord-Brabant 
(Gerritsen, 2003: 168, noot 194), zijn de 
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locaties ervan verloren gegaan en stammen 
de eerste precieze meldingen van Celtic fields 
beneden de Maas uit de jaren ’70 (Gerritsen, 
2003: tabel 4). Het onderzoek naar Midden-
Nederlandse celtic fields start met de opgra-
ving van Frans Bursch te Lunteren (Scheele & 
Arnoldussen 2012), maar neemt pas echt een 
vlucht na het proefschrift van Ayolt Brongers 
in 1976. Geïnspireerd door het onderzoek 
van Brongers worden in de late jaren zeventig 
ook luchtfoto-analyses voor Oost-Nederland 
uitgevoerd (Van Beek, 2010: 73). 

Landgebruik, luchtfoto’s en 
laser-altimetrie
De Celtic fields op ongestuwde afzettingen 
in Zuid-Nederland zijn alle geïdentificeerd 
op basis van luchtfoto’s. Hierbij betekent de 
goede zichtbaarheid van Celtic field-wallen 
op luchtfoto’s paradoxaal genoeg veelal dat 
de wallen dermate zijn weggeploegd dat de 
brede basis ervan zich als een meer zandige 
baan in een meer kleiige bouwvoor aftekent: 
hoe beter zichtbaar op een luchtfoto, hoe 
slechter meestal de conservering van de wal-
len en velden (Zimmermann, 1976: 80). Juist 
daarom wordt in steeds grotere mate laser-
altimetrie (hoogtemetingen middels laser 
vanuit een vliegtuigje) gebruikt om Celtic 
fields op te sporen. Met name op locaties 
waar voormalige Celtic fields door heide en 
bos worden afgedekt, is de conservering van 
wallen en velden gunstig (bijv. Scheele & 
Arnoldussen, 2012: 23). 
 In die zin zijn de interregionale verschil-
len in aantallen en herkenbaarheid van 
Celtic fields niet enkel het gevolg van ver-
schil in onderzoeksintensiteit (Gerritsen, 
2003: 168; Van Beek, 2010: 73). Meer dan 
in Noordoost-Nederland, hebben Celtic fields 
in Zuid-Nederland te lijden gehad van een 
combinatie van grootschaliger en intensiever 
landgebruik, waarbij wallen dan wel door 
esvorming gemaskeerd werden (cf. Brongers, 
1976: 36), dan wel door intensief ploegen on-
herkenbaar afgevlakt raakten. Buiten cultuur 

gehouden delen, zoals woeste gronden en 
gebieden met bosaanplant, bieden echter 
kansen op betere bewaring van de Celtic 
field-patronen.

Herkenbosch - De Meinweg
In 2008 werd op laser-altimeriebeelden 
van Nationaal Park de Meinweg een moge-
lijk Celtic field herkend (Verhart & Jansen, 
2010: 130). Dankzij de toestemming van 
Staatsbosbeheer, met de hulp van de werk-
groep Natuur, Onderzoek en Beheer van het 
Nationaal Park, en met medewerking van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
konden in april 2012 een aantal boringen 
worden gezet en een tweetal proefputten 
worden aangelegd om de patronen in het 
veld te onderzoeken (fig. 1).
 Een eerste opvallende waarneming was 
dat in het eikenstrubbenbos de op de laser-
altimetriebeelden zichtbare wallen met het 
blote oog geenszins herkenbaar waren. Dit 
betekent dat hele zwakke hoogteverschil-
len op zulke beelden beter zichtbaar kunnen 
zijn dan in werkelijkheid, maar tevens dat de 
conserveringsomstandigheden van eventuele 
wallen matig tot slecht zijn. Het positioneren 
van de boringen op de vooraf bedacht plaat-
sen was dan ook alleen mogelijk middels 
nauwkeurige GPS-metingen.
 De gutsboringen 1 t/m 7 toonden een 3-5 
cm dikke strooisellaag, waaronder een 5-7 
cm dikke, meer donkerbruingrijze band (A2-
horizont) werd aangetroffen. Aan de basis 
van deze laag waren enkele gebleekte zand-
korrels zichtbaar en hieronder bevond zich 
een meer bruine tot lichtbruingrijze laag van 
ca. 10 cm dik. Deze leek soms iets vaalgrijzer 
van kleur, wat op zich niet ongebruikelijk 
is voor antropogene lagen in Celtic fields. 
Hier ontbraken echter de normaliter aanwe-
zige indicatoren houtskool(brokjes/spikkels) 
en aardewerkfragmenten. Deze laag gaat 
geleidelijk en grillig over in het onderlig-
gende moedermateriaal van lichtbeige-oran-
je tot lichtoranjebruin zand, waarin geen 
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inspoeling meer heeft plaatsgevonden. Het 
gehele profiel bestaat uit lemig, matig fijn 
zand met enkele kleine en grotere grindjes. 
Afhankelijk van de locatie zijn de profielen 
meer of minder sterk doorworteld.
 Belangrijk is de vaststelling dat in de bo-
ringen geen aanwijzingen voor een antropo-
geen beïnvloed pakket zijn waargenomen. 
Hetzelfde beeld van de bodemopbouw en af-
wezigheid van antropogene indicatoren her-
haalde zich in de profielen van de twee kleine 
testputten (fig. 2).
 De afwezigheid van antropogene indicato-
ren, zoals aardewerk, houtskool of andere ar-
tefacten, is opmerkelijk. Dit niet alleen omdat 
de uitgegraven grond wel deels gezeefd is om 
zulke aanwijzingen te vinden, maar vooral 
ook omdat deze normaliter  wel worden 
aangetroffen in Celtic fields (Arnoldussen 
& Bouwman, 2011; Scheele & Arnoldussen, 
2012). Van de zone met de vage, grijzige 

zweem is een pollenmonster genomen. Dit 
monster bleek overwegend pollen van heide-
soorten, aangevuld met enkele boomsoorten, 
grassen en varens, te bevatten. Het weinige 
pollen van cultuurgewassen (granen: gerst/
tarwe en rogge) is waarschijnlijk een (post-)
middeleeuws signaal, gezien het voorko-
men van rogge in combinatie met boekweit 
(Groenman-Van Waateringe, 2012: 101-102).
 De interpretatie van de resultaten van het 
veldwerk in de Meinweg is lastig. Waar de 
laser-altimetriebeelden vrijwel eenduidig op 
Celtic fields wijzen, is hiervan ter plaatse van 
de wallen en velden weinig archeologisch aan-
toonbaar. Anders dan te Zeijen en Wekerom 
(Arnoldussen & Bouwman, 2011; Scheele & 
Arnoldussen, 2012) is er geen evidente an-
tropogene invloed (artefacten, bodemvor-
ming) vast te stellen. Werden de wallen hier 
niet opgebouwd uit materiaal waarin huis-
vuil en mest was vermengd? Of waren zulke 
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Fig. 1. Laser-altimetriebeeld (linksboven; blauw 42,1 m,  rood 52,5 m + NAP), met ligging van de wallen 
aangegeven in bruine lijnen (rechtsboven) en de schematische locatie van de boringen (BOR 1-9) en werkputten 
(WP1-2 als witte cirkels en in blauwe lijnen (S. Arnoldussen, RUG/GIA).
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walsedimenten er ooit wel, maar zijn deze nu 
(bijv. door afplaggen) verdwenen? 
 Duidelijk is echter wel dat in het veld nau-
welijks verstoring van de bodem is waar-
genomen: er is dus geen aanwijzing voor 
vervlakking of aftopping van het reliëf ter 
plaatse. Een mogelijke verklaring is dat wal-
vorming hier al in een beginfase is gestopt. 
Vanwege de problematische interpretatie van 
het verkennende onderzoek is geen verder 
veldwerk voorgenomen voor deze locatie, 
zodat het geven van een bevredigend ant-
woord nog op zich moet laten wachten.

Someren - De Hoenderboom
In 2011 werd door Jan-Willem de Kort (RCE) 
een suggestief patroon ontdekt in laser-alti-
metriebeelden van De Hoenderboom nabij 
Someren. Op basis hiervan was het aanne-
melijk dat het hier een Celtic field betrof. In 
april 2012 werd dankzij toestemming van 
de Gemeente Someren en Staatsbosbeheer, 
en met medewerking van de RCE de locatie 

door middel van grondboringen en kleine 
testputten onderzocht. Het terrein was tussen 
ca. 1895 en 1910 van bosaanplant voorzien, 
en gelegen ten zuiden van een archeologisch 
monument (AMK terrein) dat op basis van 
vondsten van ijzertijdaardewerk als moge-
lijk urnenveld wettelijk wordt beschermd 
(fig. 3). Anders dan te Herkenbosch waren 
te Someren de locaties van de wallen nog te 
zien in het veld als geringe welvingen in de 
zandpaden die de bosaanplant omgaven en 
als flauwe verhogingen in het bosperceel zelf. 
 Er werden twee raaien grondboringen gezet 
op het zandpad ten noorden van de bosaan-
plant (boring 1 t/m 10), waar te verwachten 
was dat bosbouw de minste schade heeft aan-
gericht. De bovenste 30-35 cm van de borin-
gen bleek hier echter toch verstoord en toonde 
een vermenging van oorspronkelijk podzol-
bodemhorizonten met een scherpe ondergrens. 
Deze verstoring reikte tot in de B-horizont, die 
soms een wat grijze zweem toonde (mogelijk 
door antropogene aanrijking).

Fig. 2. Schematische lithogenetische interpretatie van de profielen van werkput 1 en 2, en foto’s van de profielen 
van het vermeende Celtic field te Herkenbosch-De Meinweg (S. Arnoldussen, RUG/GIA).
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 De wallocaties in het bosperceel toonden 
een iets prominenter reliëf, zodat ook hier 
een boorraai (boring 11 t/m 15) werd gezet. 
Hierbij is boring 13 gezet op de top van de 
landschappelijke welving. Ook hier werd een 
10-15 cm dikke, ‘vuilige’ grijze zweem waar-
genomen onder de verstoorde bouwvoor. Om 
de aard van de grijze zweem beter te kunnen 
begrijpen, zijn drie testputjes van ca. 60 x 30 

cm gegraven, waarin de bodemopbouw beter 
te bestuderen was (fig. 4). 
 Zoals verwacht, heeft het gebruik van de 
bosploeg bij bosaanplant aan het eind van 
de 19e eeuw tot aanzienlijke verstoring van 
het bodemprofiel geleid. In het profiel van 
werkput 2 (een veldlocatie), is het patroon 
zoals veroorzaakt door de bosploeg duide-
lijk zichtbaar. Werkput 1, aangelegd op de 
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Fig. 3. Laser-altimetriebeeld (blauw 22,5, oranje 25,95 m + NAP) en omvang van het archeologisch mo-
nument (rode streeplijn; linksboven), met de ligging van wallen aangegeven in bruine lijnen (rechtsboven) en 
schematische locatie van de boringen (nrs. 1-15) en werkputten (WP1-3) als witte cirkels en in blauwe lijnen 
(S. Arnoldussen, RUG/GIA).
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top van de Celtic field wal, is eveneens tot 
een diepte van 20 cm verstoord, waarbij de 
podzol-bodemhorizonten die zich gevormd 
hadden na het opgeven van het raatakker-
systeem vermengd zijn geraakt tot een hete-
rogene, grijze laag. Deze podzolering heeft 
tevens een maskerend effect op het antro-
pogene pakket, zoals dat in de wal zicht-
baar is: pas vanaf 40 cm onder maaiveld is 
de grijzige kleur van het walpakket goed te 
herkennen. Hierin werden tijdens het zeven 
van de uitgegraven grond kleine fragmenten 
van aardewerk en houtskool aangetroffen. 
Deze samenstelling van de wallen, die wijst 
op incorporatie van nederzettingsafval, komt 

overeen met die van de wallen te Wekerom 
en Zeijen (Arnoldussen & Bouwman, 2011; 
Scheele & Arnoldussen, 2012).
 Centraal in de grijze laag werd een pol-
lenmonster genomen, waarin echter bij een 
eerste scan geen graansoorten zijn aange-
toond. Eerder lijkt dit monster een open 
bosvegetatie te weerspiegelen, met veel ha-
zelaar, elzen, berken en grassen. Aangezien 
geen oude bodem onder de Celtic field-wal is 
te herkennen, blijft onduidelijk of dit signaal 
afkomstig is van de oude bodem voorafgaand 
aan de Celtic field fase, of dat dit een signaal 
betreft van het materiaal waaruit de wal is 
opgebouwd. 
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Nieuw veldwerk
Zowel te Herkenbosch als te Someren zijn 
de laser-altimetriebeelden overtuigend be-
wijs voor de aanwezigheid van Celtic fields 
op ongestuwde afzettingen. De patronen ge-
vormd door de wallen verdienen nog aanvul-
lende studie, maar lijken niet wezenlijk te 
verschillen van de Celtic fields in Midden- en 
Noord-Nederland. Het bepalen van de agrari-
sche gebruiksgeschiedenissen van Celtic fields 
vraagt om gedetailleerd en gecombineerd on-
derzoek van pollen, zaden en bodemopbouw, 
evenals geochemisch- en dateringsonderzoek. 
Aangezien er te Someren, in tegenstelling tot 
Herkenbosch, wel antropogene pakketten 
(tot 70 cm dik, maar met verstoorde top) zijn 
waargenomen in de wallen zal deze locatie in 
de zomer van 2014 nader worden onderzocht. 
Voorafgaand hieraan zal in de zomer van 
2013 het archeologische monument (AMK 
terrein; fig. 3) eveneens aan verkennend on-
derzoek worden onderworpen. Dit terrein is 
volgens historisch kaartmateriaal de afgelo-
pen eeuwen woeste heide geweest, zodat de 
wallen die doorlopen tot in dit terrein hopelijk 
niet of in ieder geval minder door verploegen 
zijn aangetast. Pas na deze inventariserende 
fase is duidelijk welke locaties de beste kan-
sen bieden om de interregionale en lokale on-
derzoeksvragen te beantwoorden.

Celtic fields in the South? The quest for 
Celtic fields in the coversand landscapes 
of the Southern Netherlands
The Iron Age field systems known as ‘Celtic 
fields’ are particularly well-known from the 
Northern- and Central Netherlands, where they 
are situated in landscapes strongly influenced 
by Saale glaciation. Such areas pose both bene-
fits (moisture retentive loam), but also setbacks 
(nutrient-poor and eluviation-prone soils) to 
prehistoric agriculture. If Celtic fields were once 
constructed to exploit soils with especially these 
particularities, then one would not suspect simi-
lar agricultural strategies in the coversand land-
scapes of the Southern Netherlands, which were 

unaffected by Saale period glaciation. This paper 
describes the prospection and evaluation of two 
locations of suspected Celtic fields in this region 
of the Netherlands: Herkenbosch-De Meinweg 
and Someren-Hoenderboom. Only in the lat-
ter field, the Celtic field ridges were preserved 
as (70 cm thick) layers of anthropogenic sedi-
ment, which, unfortunately, the top layer was 
disturbed by sub-recent forestry.

Noten
1. Rijksuniversiteit Groningen, Groninger 

Instituut voor Archeologie, Poststraat 
6, 9712 ER Groningen (S.Arnoldussen@ 
rug.nl)

2. Deze Celtic fields zijn inmiddels ook via 
laser-altimetrie bevestigd (Creemers et al. 
2011) en worden in de zomer van 2013 
middels booronderzoek gewaardeerd 
(mond. med. M. de Bie, RWO Vlaanderen, 
mei 2013)
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