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CELTIC FIELD VAN SOMEREN - DE HOENDERBOOM 
dr. Stijn Arnoldussen 
 
Geachte betrokkenen/geïnteresseerden, 
 
Bijgevoegd treft u een kort beeldverslag van het meest recente acheologische veldwerk (juli 2013) op het 
Celtic Field van Someren – De Hoenderboom. De resultaten zijn met recht bijzonder te noemen: nooit eerder 
werd in Brabant een zo goed geconserveerd Celtic field onderzocht: de hoogte van de wallen was veelal nog 
55 cm, op sommige kruispunten van wallen bijna 70 cm. De Hoenderboom staat hiermee hoog in de "Top 5" 
van best bewaarde Celtic fields van Nederland! Volgend jaar (zomer 2014) zullen enkele grotere test-putten 
gegraven worden, om precies vast te stellen wat de aard en de ouderdom van de wal- en veldpaketten is. 
 
dr. Stijn Arnoldussen 

Docent/Onderzoeker Late Prehistorie, Rijksuniversiteit Groningen.  
 

 
Fig 1 

 
Fig 1: Op deze afbeelding is de ligging van de wallen van het Celtic Field van Someren – Hoenderboom 
aangegeven. Met de verschillende kleuren wordt het onderscheid gemaakt tussen lage (blauwe en groene) en 
hogere gebieden (in geel en rood). De wallen die ooit rond de ijzertijdakkertjes zijn opgericht, zijn nog steeds 
aan maaiveld zichtbaar, hoewel deze in de loop der eeuwen wel lager en breder zijn geworden door verwaai-
ing. Binnen de rode streeplijn die de begrenzing van het wettelijk beschermde archeologische monument 
vormt, zijn de wallen duidelijk herkenbaar als rode lijnen tegen een gele achtergrond. Op de luchtfoto zijn de 
wallen met gele lijnen aangegeven. Wie nu dit zandpad ten westen van het bos bewandelt, ziet in noordelijke 
richting de wallen nog als flauwe richels in het landschap voor zich.  
 
Fig 2: Door handmatig kleine test-putjes te 
graven, ontstaat een beter beeld van de bo-
demopbouw ter plaatse. In de bovenste 30 cm 
heeft zich een podzolbodem gevormd, die uit 
de typische laagafwisseling van een orga-
nische rijke toplaag, een wit uitgeloogde 
uitspoelingslaag en een roodbruine inspoe-
lingslaag bestaat. Deze bodem kon zich 
echter pas vormen nadat het Celtic field was 
opgegeven en in de wallen langs de akkers 
dus weer bodemvorming optrad. Deze bodem 
is dus gevormd in de door mensenhanden 
opgeworpen wal, waarvan nog slechts 70 cm 
hoogte resteert. De wal lijkt op basis van het 
houtskool en de erin aangetroffen scherven 
opgebouwd uit grond vermengd met huisafval.  

Fig 2 



14 

Fig 5 
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Fig 3: De aangetroffen scherven zijn veelal te klein 
om precies te kunnen dateren, maar bevatten dun-
wandige scherven die mogelijk in de late bronstijd 
tot vroege ijzertijd (ca. 1000-600 v. Chr.) te dateren 
zijn.  

Fig 4: Deze reconstructietekening van een Celtic 
field toont een interpretatie van hoe de wallen en 
akkers mogelijk ooit hebben samengehangen. Of 
er ook gelijktijdig in Celtic fields werd gewoond, is 
nog maar de vraag. 

 
Fig 5: Ploegsporen ontstaan 
doordat de punt van prehis-
torische haakploegen (dit zijn 
ploegen die de zode niet ke-
ren, maar enkel scheuren) de 
donkerdere akkergrond in de 
onderliggende gele vaste grond 
intrekken. Pas vanaf de late ijzertijd komen 
kerende ploe-gen, de voorlopers van de moderne 
ploegen, voor in de Lage Landen. De tekening 
toont hoe zo een ploeg eruit kan hebben gezien. 
Merkt op dat het snel slijtende houten ploegblad 
eenvoudig vervangen kon worden. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

KIJK EENS WAT IK GEVONDEN HEB 
 
 
Ter gelegenheid van haar 45-jarig jubileum pre-
senteerde AWN-Afdeling Nijmegen e.o. op 6 okto-
ber het boek Kijk eens wat ik gevonden heb! In het 
boek vertellen 28 AWN-leden van Afdeling Nijme-
gen e.o. over hoe hun hobby is ontstaan, welke 
drijfveren daar achter zitten en tot hoever ze daarin 
zijn gekomen. Het zijn persoonlijke verhalen over 
mensen die in de archeologie meer hebben ge-
vonden dan wat ze in de bodem hebben aange-
troffen. Ieder verhaal wordt geïllustreerd met zijn of 

haar mooiste of meest 
bijzondere vondst. 
Deze 28 bijzondere 
vondsten worden t/m 
5 januari tentoon-
gesteld in Museum 
Kasteel Wijchen.  
 
Kijk eens wat ik 
gevonden heb! 

http://www.museumwijchen.nl/nl/tentoonstelling/kijk-eens-wat-ik-gevonden-heb-/
http://www.museumwijchen.nl/nl/tentoonstelling/kijk-eens-wat-ik-gevonden-heb-/
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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
NOVEMBER 
Zo 3 Archeologische studiedag Mens en dier in 

de Brabantse Archeologie NBAG-Brabants 
Heem 

Zo 10 Archeoloop De Peel, zie pag 3 
Wo 20 Lezing Jelle Dekker over verbouwing en 

bouwhistorie Rijksmuseum Amsterdam*** 
 
DECEMBER 
Geen activiteiten 

JANUARI 
Wo 8 Nieuwjaarsborrel met lezing van Bas 

Verbeek over Brittenburg* 
Wo 29 Lezing dr. Stijn Arnoldussen over Celtic 

Fields*** 
 
Over de activiteiten met:  
een ster* staat meer informatie in dit nummer 
twee sterren** wordt u nog geïnformeerd. 
Drie sterren*** datum onder voorbehoud 

 
 

WIST U DAT... 
 
 

... in deze nieuwsbrief terug wordt geblikt op alle onderdelen van Zonder Boer Geen Voer met... 

... de lezingen (pag 5), de schoolbezoeken (pag 6), de vondstenavond (pag 7) en de rondleidingen  
    in de herfstvakantie (pag 9).  
... het programma voor de archeoloop in de Peel op pagina 3 staat beschreven. Mis het niet! 
... u bent uitgenodigd voor de nieuwjaarsborrel op 8 januari 2014 en... 
... voorafgaand aan de nieuwjaarsborrel een lezing wordt gehouden over Brittenburg door Bas 
    Verbeek.  
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