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Celtic fields is vast te stellen, en dat voor de 
walopbouw andere grond dan de bodem ter 
plaatse van de naastliggende veldjes is gebruikt. 

Locatie Wekerom
De onderzoekslocatie is gelegen in de provin-
cie Gelderland. De omgeving bestaat voorna-
melijk uit bospercelen, afgewisseld met land 
in agrarisch gebruik, en ten oosten ligt het 
zandverstuivingsgebied het Wekeromse Zand 
(fig. 1). Voor het onderzoek zijn twee deelge-
bieden geselecteerd op basis van een analyse 
van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN). De gekozen percelen boden vermoe-
delijk de beste conservatieomstandigheden 
voor de mogelijk nog bestaande wallen en 
velden, gezien de nog aanwezige hoogtever-
schillen. Het betreft hier twee bospercelen 
van Stichting Het Geldersch Landschap die 
minder te lijden hebben gehad onder (mo-
dern) agrarisch gebruik, waardoor minder 
afvlakking van het reliëf ten gevolge van her-
haaldelijke grondbewerking is ontstaan. Dit 
vergroot de kans op het aantreffen van een 
(redelijk) intacte bodemopbouw. 
 Het oostelijke perceel grenst aan de zand-
winningsgroeve de Goudsberg, waarvan 
de geologische opbouw vrij goed bekend is 
(Van der Meer et al., 1985). Het Wekeromse 
Celtic field ligt op de noordelijke flank van de 
stuwwal van Oud-Reemst, die in de voorlaat-
ste ijstijd, het Saalien (ca. 380.000-130.000 
v.Chr.), uit noordwestelijke richting door het 
landijs is opgestuwd. Deze stuwwal bestaat 
voornamelijk uit door de Rijn, en in mindere 
mate de Maas, afgezette en daarna opgestuw-

Celtic fields, of raatakkers, vormen een bij-
zonder vindplaatstype aangezien deze ook 
lang nadat ze in onbruik zijn geraakt, nog 
met het blote oog in het landschap zicht-
baar zijn. Deze met wallen begrensde veldjes 
werden al in de 17e eeuw herkend als restan-
ten van voorhistorische culturen. Ondanks 
zulke vroege interesse en het gegeven dat 
dergelijke complexen ook in de omringende 
Noordwest-Europese landen voorkomen, is er 
relatief weinig onderzoek gedaan naar deze 
akkercomplexen. 
 De opgraving van het Celtic field te 
Wekerom maakt deel uit van een inter-
regionaal onderzoeksprogramma van het 
Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) 
naar Celtic fields in Nederland. Binnen dit 
onderzoeksprogramma wordt onder andere 
getracht regionale verschillen in het agra-
risch gebruik van Celtic fields vast te stellen 
door onderzoek van raatakkers op diverse 
geologische locaties. Het betreft zowel onder-
zoek op gestuwde afzettingen in Noord- en 
Centraal-Nederland, alsook op ongestuwde 
afzettingen in Zuid-Nederland. Na een eer-
dere opgraving op het Noordse Veld te Zeijen 
in 2010 (Arnoldussen & Bouman, 2011) 
werd afgelopen zomer een Celtic field nabij 
Wekerom onderzocht. Deze opgraving werd 
mogelijk gemaakt door financiële steun van 
de Provincie Gelderland en de Gemeente Ede, 
die ook als projectpartner betrokken is. 
 Door gecombineerd archeologisch, bodem-
kundig en geochemisch onderzoek is onder 
andere duidelijk geworden dat er geen inten-
sivering in bemesting aan de eindfase van de 
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Fig. 1. Boven: Ligging van de onderzoekslocaties te Wekerom (rode lijnen) binnen Nederland (inzet: rode ster) 
in relatie tot het huidige landgebruik (boven: bron Archis2). Midden: de locatie van de twee onderzoeksgebie-
den (rode lijnen) in relatie tot de topografie (grijze lijnen), het Celtic field complex van Wekerom/Lunteren 
(bruine lijnen) en de AHN (inzet: blauw = 21,7 m; rood = 31,5 m +NAP. Onder: Ligging van de boorraaien 
(lichtblauwe lijnen) en de werkputten (blauwe polygonen) met hun nummers (S. Arnoldussen, RUG/GIA). 
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de preglaciale fluviatiele sedimenten (Oude 
Rengerink, 2004: 14). Deze oudere zanden 
zijn ten dele weer door jonger dekzand met 
podzolbodems afgedekt (ibid.). 
 Het gebied rondom Wekerom is ar-
cheologisch gezien redelijk goed bekend. 
Inventarisaties van archeologische resten (zie 
o.a. Heunks, 2005 en Breimer et al., 2010) to-
nen aan dat in de directe omgeving van de on-
derzochte locaties sporen uit het Neolithicum 
tot en met de Late-Middeleeuwen te verwach-
ten zijn. De onderzoeksgeschiedenis van dit 
specifieke Celtic field gebied begint in de 
eerste helft van de 20e eeuw met een opgra-
ving van F.C. Bursch (1939-1941). tijdens 
dit onderzoek werden er een aantal velden in 
het noordelijk deel van het ca. 80 ha grote 

Celtic field complex bij ‘de Vijfsprong’ onder-
zocht. Hierbij werd een groot aantal huisplat-
tegronden gedocumenteerd, die op basis van 
typochronologische argumenten en het in de 
ruimere omgeving aangetroffen aardewerk in 
de Midden-IJzertijd werden gedateerd (Van 
klaveren, 1986). De huisplattegronden zijn 
aanvankelijk geïnterpreteerd als type Haps-
boerderijen maar behoren, op basis van de 
typische plaatsing van twee palen ter hoogte 
van de ingang aan de stalzijde, eerder tot 
Waterbolk’s type Dalen met als datering de 
Midden- tot Late-IJzertijd (Waterbolk, 2009: 
64–5). Ook bevindt zich op korte afstand 
van de onderzoekslocaties een waterkuil die 
bekend staat als ‘de Germaanse put’ (fig. 1). 
Deze is met behulp van 14C gedateerd op ca. 
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Fig. 2. Boven: Ligging van de opgravingsputten van Bursch (witte lijnen) in relatie tot de Celtic field wallen 
(grijs) en de daarbij aangetroffen huizen (blauwe vlakken) en bijgebouwen (oranje vlakken) te Lunteren – De 
Vijfsprong. Inzet: voorbeeld van het aangetroffen type huisplattegronden (S. Arnoldussen RUG/GIA, naar: Van 
Klaveren, 1986).
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300 v.Chr. (Midden-IJzertijd; Peen, 2011: 
135) en biedt daarmee een extra aankno-
pingspunt voor bewoning in het onderzochte 
gebied gedurende deze periode. 
 Ondanks het onderzoek van Bursch en een 
studie naar de conserveringstoestand van het 
Celtic field in 2004 (Oude-Rengerink, 2004) 
zijn er nog veel hiaten in de kennis over de 
gebruiksgeschiedenis van deze locatie. Er zijn 
geen absolute dateringen beschikbaar, en de 
dateringen uit de campagne van Bursch zijn 
gebaseerd op herziene huistypologie en indi-
rect geassocieerd aardewerk. Verder is er aan 
dit Celtic field geen eerder onderzoek verricht 
naar botanisch materiaal of de chemische sa-
menstelling van de bodem. Op basis van de 
beschikbare gegevens kan IJzertijd-bewoning 
worden aangenomen, maar het is niet duide-
lijk hoe deze bewoning zich chronologisch 
verhoudt tot het agrarisch gebruik van het 
Celtic field. De huisplattegronden ‘passen’ 
problematisch binnen de vormgeving van het 
Celtic field (fig. 2): deze overlappen met de 
wallen of staan, in relatie tot de wallen en 
velden, in veldjes die eigenlijk te klein lijken 
voor bewoning.

Veldwerk 2011: methoden en technieken
Voorafgaand aan het proefputtenonderzoek 
in juli 2011 is er, in samenwerking met de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), 
een verkennend booronderzoek uitgevoerd. 
Dit onderzoek had ten doel vast te stellen wat 
de breedte en nog resterende hoogte van de 
wallen is en of er een antropogene laag in de 
veldlocaties bewaard gebleven is. Op twee lo-
caties kon de huidige breedte van de wallen 
vastgesteld worden op ca. twaalf m. De oor-
spronkelijke wallen zullen veel smaller zijn 
geweest, maar zijn in de loop der tijd door ero-
sie vervlakt geraakt. In de velden konden geen 
antropogene lagen meer worden vastgesteld. 
 Aan de hand van de resultaten van het 
booronderzoek zijn de meest geschikte lo-
caties voor de proefputten bepaald (fig. 1, 
onder). De planning was om per deelgebied 
twee wal- en twee veldlocaties door middel 
van proefputten nader te onderzoeken. Het 
noordoostelijke deelgebied bleek echter door 
diepploegen verstoord te zijn, op een smalle 
strook in het westen na. Er werd besloten om 
binnen deze strook veertien kleinere testput-
ten van ca. 30x60 cm en 60-90 cm diepte te 
graven om een beeld te krijgen van de alge-
mene bodemopbouw in het deelgebied en de 
omvang van de verstoring. 
 In het zuidwestelijk deelgebied zijn wel de 
geplande vier proefputten gegraven. De put-
ten zijn handmatig per 5 cm verdiept en een 
kwart van de uitgegraven grond is gezeefd 
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over een maaswijdte van 4 mm. De vier als 
primaire veld- dan wel wallocaties aange-
merkte putten in beide deelgebieden zijn be-
monsterd. Van alle putten is het profiel door 
middel van foto’s gedocumenteerd en voor 
de acht primaire en secundaire putten zijn 
aanvullende profieltekeningen vervaardigd. 
Omdat de uitwerking van het onderzoek nog 
niet is afgesloten, zijn er nog geen natuurwe-
tenschappelijke dateringen beschikbaar.

Stratigrafie werkputten
In alle nader bestudeerde werkputten in 
beide deelgebieden bevindt zich onder de 
strooisellaag een verrommelde AE-horizont. 
Deze verrommeling is waarschijnlijk het ge-
volg van ploegen tijdens bosaanplant in de 
vroege 20e eeuw. Bij de veldlocaties gaat de 
bodemopbouw hierna over in een al dan niet 
verrommelde BC-horizont en daarna het niet-
beïnvloede moedermateriaal (de C-horizont). 
In drie van de vier compleet gedocumen-
teerde proefputten op veldlocaties zijn geen 
indicatoren voor een mogelijke antropogene 
laag aangetroffen. Put 16 daarentegen biedt 
een afwijkend beeld, hier lijkt onder de AE-
menglaag een antropogeen pakket aanwezig 
te zijn (fig. 3). Hoewel aanvankelijk werd 
gedacht aan een in situ in een veld bewaard 
gebleven akkerlaag, lijkt het – op basis van 

AHN-analyse en de vastgestelde uiteindelijke 
breedte van de wallen – waarschijnlijker dat 
in werkput 16 zich een deel van een lateraal 
verplaatste (verploegde?) wal toont. 
 De wallocaties tonen allen een antropogeen 
beïnvloede ‘vuile’ laag in de opbouw van de 
bodem. Deze antropogene laag bevindt zich 
tussen de verrommelde AE-horizont en het 
schone moedermateriaal. De top van het on-
derliggende moedermateriaal is veelal echter 
ook iets grijzer door inspoeling van materiaal 
uit de antropogene laag in de ongestoorde 
bodem. Alleen in werkput 1 (fig. 4) bevindt 
zich tussen de antropogene laag en de na-
tuurlijke bodem een lichtere laag die moge-
lijk een restant zou kunnen zijn van de oude 
uitspoelingshorizont. Het nog aanwezige on-
gestoorde deel van de antropogene laag vari-
eert in dikte van 25 tot 35 cm en bestaat uit 
(donker)bruin-grijs zwak siltig zand, waar in 
alle gevallen aardewerk en houtskool aange-
troffen is. De oorspronkelijke hoogte van de 
wallen bedroeg minimaal ca. 55 tot 75 cm, 
maar door bodemvorming en verstoring zijn 
hiervan alleen de onderste 25 tot 35 cm nog 
goed in het profiel te herkennen. 

Geochemie
Spek (et al., 2003: 166) veronderstelt een 
intensificatie van het agrarisch gebruik 
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lyse (in percentages oxides), gewicht in grammen 
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van 5cm diepte) van werkput 16 (een veldloca-
tie) (S. Arnoldussen RUG/GIA).
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aan het einde van het Celtic field systeem, 
dat zich uit in hogere concentraties fosfaat 
ten gevolge van intensievere bemesting in 
de Late-IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd. 
Gedetailleerd geochemisch onderzoek van 
het Celtic field te Zeijen (Noordse Veld) lijkt 
er daarentegen op te wijzen dat hier juist 
in een vroege- of middenfase van de Celtic 
field een intensivering van bemesting heeft 
plaatsgevonden (Arnoldussen & Bouman, 
2011: 53). In samenwerking met de RCE 
zijn de profielen van de wal- en veldlocaties 
van Wekerom geochemisch onderzocht mid-
dels een röntgen-fluorescentie analyse (XRF) 
om de accumulatie, dan wel afname van 
bepaalde chemische elementen in de grond-
monsters vast te stellen. Met name fosfaat, 
als indicator van bemesting, is hierbij een 
belangrijk element.
 De curve van werkput 1 (fig. 4) toont twee 
trajecten van in- dan wel uitspoeling van fos-
faat. Het eerste traject (vlak 2 en 3) is het 
gevolg van uitspoeling van de zich huidig 
vormende bodem, met een nog zeer geringe 
aanrijking in vlak 4. Het tweede traject is 

zichtbaar vanaf vlak 11/12, met aanrijking 
vanaf vlak 13 tot ca. vlak 17. De waardes 
voor fosfaat zijn vanaf vlak 12 (65 cm diep, 
de oude E-horizont) hoger dan in het bo-
venliggende deel. Vermoedelijk is het lokale 
sediment van nature, door de aanwezigheid 
van apatiet (een calciumfosfaat mineraal), 
rijk aan fosfaat dat door uitspoeling naar de 
onderliggende lagen wordt getransporteerd. 
Dit leidt verder tot de conclusie dat dit fos-
faatrijke moedermateriaal op deze locatie 
niet als hoofdsediment voor het opwerpen 
van de wallen is gebruikt. Voor het opgewor-
pen deel van de wal moet zodoende het fos-
faatverloop individueel worden beschouwd. 
Hierbij valt op dat in het traject van vlak 11 
naar boven toe de fosfaatwaarde doorgaand 
afneemt (op de kleine piek na als gevolg van 
recente bodemvorming). Deze fosfaatwaar-
dencurve levert aldus geen bewijs voor inten-
sivering in bemesting gedurende de eindfase 
van de Celtic fields.
 Andere putten op wallocaties, zoals werk-
put 10/13, laten een soortgelijk beeld zien 
waarbij de fosfaatgehaltes vanaf de basis van 
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het antropogene pakket (in werkput 10/13 
op 50 cm onder maaiveld) naar boven toe 
enkel afnemen. Ook in dat profiel is geen in-
tensivering aan het einde van de gebruiksfase 
van het Celtic field nawijsbaar. Opmerkelijk 
aan werkput 10/13 is verder dat het onder-
liggende moedermateriaal (anders dan in 
werkput 1) armer is aan fosfaat dan het bo-
venliggende (antropogene) pakket. Dit is in 
overeenstemming met de lokaal zeer varia-
bele lithologie van gestuwd materiaal, maar 
toont eveneens aan dat ook deze wallen niet 
uit de lokale grond zijn opgeworpen. Een 
soortgelijke fosfaatcurve is eveneens voor 
werkput 16 nawijsbaar (fig. 3). Hier is het 
percentage fosfaat in het antropogeen beïn-
vloede deel (tot ca. 50 cm beneden maaiveld) 
het hoogst aan de basis (vlak 9; bijna 0,8%) 
en neemt richting maaiveld enkel af, terwijl 
het moedermateriaal geen fosfaatwaarden 
hoger dan 0,55% toont.
 Voor de duiding van de profielen is boven-
dien van belang dat in het geval van werkput 
1 en werkput 10/13 het meeste vondstmate-
riaal (scherven) aan de basis van het antro-

pogene pakket voorkomt (fig. 3 en fig. 4). 
Dit kan zowel het gevolg zijn van het aan-
ploegen van eerdere bewoningsfasen, als ook 
van een akkerbouwsysteem waarbij juist in 
de beginfase mest – in combinatie met huis-
vuil inclusief scherven en houtskool – naar 
de akkers werd gebracht. Momenteel is het 
echter nog niet mogelijk voor één van deze 
twee interpretaties te kiezen. Feit blijft dat in 
het gehele antropogene pakket scherven en 
houtskool voorkomen, hetgeen ten minste op 
enige bemesting met huisvuil en mest wijst.

Vondstmateriaal 
Het verzamelde vondstmateriaal bestaat 
voornamelijk uit natuursteen, vuursteen en 
aardewerk. Daarnaast is ook houtskool en 
botanisch materiaal uit de zeefvakken ver-
zameld. Het natuursteen is onderverdeeld in 
drie grootteklassen, die allen zijn gewogen 
maar waarbij enkel stenen groter dan 2 cm 
zijn geteld. Het vuursteen is zonder uitzonde-
ring onbewerkt. De curve voor steengewicht 
in werkput 1 (fig. 3) toont duidelijk dat de 
grotere fracties zich in het moedermateriaal, 
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onder de antropogene laag bevinden. Het 
ontbreken van de grootste steenfractie in het 
antropogene pakket toont aan dat de wallen 
niet ontstonden door het opruimen van hin-
derlijke stenen uit de veldjes. Dit komt over-
een met de conclusie die getrokken is voor 
het steenmateriaal van het Noordse Veld te 
Zeijen (Arnoldussen & Bouman, 2011: 53).

Aardewerk
Het aardewerk is zeer gefragmenteerd en ver-
weerd. Dit is wat verwacht mag worden in-
dien huisvuil met de mest mee naar de akkers 
wordt getransporteerd en ten dele wordt ver-
ploegd. Het feit dat de curves voor houtskool 
en aardewerk een gelijk verloop vertonen 
(fig. 3 en fig. 4), ondersteunt de hypothese 
dat huisvuil tezamen met mest naar de vel-
den is gebracht (en dat dit materiaal direct, of 
uiteindelijk, in de wallen werd opgenomen). 
 In totaal zijn er 255 scherven met een ge-
zamenlijk gewicht van 284 gram verzameld, 
maar slechts 58 scherven (214 gram) lenen 
zich voor verdere analyse. In alle gevallen 
betreft het prehistorisch handgevormd aarde-
werk van ca. 8 mm dik (maar variërend van 4 
tot 12 mm). Van de geanalyseerde fragmen-
ten komen 22 scherven uit put 1, die daarmee 
de grootste concentratie aan aardewerkvond-
sten heeft opgeleverd. Het aardewerk is voor-
namelijk gemagerd met gebroken kwarts of 
graniet, in enkele gevallen met zand als bij-
menging. De graniet-, dan wel kwartsdeeltjes 
in enkele scherven zijn wit en zeer bros, dit 
kan wijzen op verhitting van de stenen die 
als mageringsmateriaal zijn gebruikt om zo 
het vergruizen ervan te vergemakkelijken. 
In een aantal gevallen is potgruismagering 
aangetroffen, organische magering lijkt niet 
voor te komen. Het aardewerk is, op een 
enkele uitzondering na, hard gebakken met 
een gegladde binnen- en buitenzijde. Zeven 
fragmenten tonen besmijting aan de buiten-
zijde. Qua kleur is het materiaal voorname-
lijk (licht)bruin met een kleine selectie die uit 
duidelijk roder bakkende klei is vervaardigd. 

Op basis van deze uiterlijke kenmerken is het 
materiaal – zij het met een geringe mate van 
zekerheid – te dateren in de Late-Bronstijd tot 
Vroege-IJzertijd. 
 Deze interpretatie wordt ondersteund 
door de vergelijking van het materiaal van 
Wekerom met aardewerk uit een opgraving 
in het nabijgelegen Bennekom: het hier aan-
getroffen aardewerk vertoont qua kleur, 
bakwijze, dikte en magering sterke over-
eenkomsten (Meurkens, 2008: 75–95). De 
typologische dateringen van de scherven uit 
de opgraving te Bennekom worden aldaar 
ondersteund door 14C dateringen die in de 
Late-Bronstijd en Vroege-IJzertijd vallen (De 
Leeuwe et al., 2008: 25). 
 Bij wallocaties werkput 10/13 en werk-
put 3 werd op 45-50 cm diepte bij elk een 
klein fragmentje klokbeker-aardewerk ge-
vonden. Deze moeten als opspit worden ge-
zien en hebben geen chronologische relatie 
met de latere raatakkers. Er kunnen geen 
scherven met zekerheid aan andere perioden 
dan het Laat-Neolithicum (drie stuks) en de 
Late-Bronstijd/IJzertijd (55 stuks) worden 
toegeschreven.

Botanische resten
Onderzoek naar de botanisch macroresten 
heeft enkele aanwijzingen opgeleverd over 
de destijds verbouwde gewassen. In werkput 
1 werd een aarspilfragment van tarwe aan-
getroffen en in werkput 13 werden gerst en 
akkeronkruiden zoals eenjarige hardbloem 
vastgesteld. Dit beeld wordt nog aangevuld 
met de resultaten van het stuifmeelonderzoek 
dat nu nog in bewerking is.

Conclusie
Hoewel de uitwerking nog niet voltooid is, 
kunnen er al enkele bevindingen worden 
besproken. ten eerste kan op basis van de 
verspreiding van de grotere fracties natuur-
steen vastgesteld worden dat de wallen niet 
zijn ontstaan door het oprapen en terzijde 
werpen van hinderlijke stenen op de velden. 
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3 De wallen van Wekerom (Gl.): een midden-Nederlands Celtic field onderzocht

Voor het Celtic field bij Zeijen kon reeds 
dezelfde conclusie worden getrokken. ten 
tweede kan op basis van de analyse van de 
geochemische resultaten worden aangetoond 
dat in de wallocaties (werkput 1 en werkput 
10/13) de fosfaatwaarden richting maaiveld 
niet toenemen (contra Spek et al., 2003: 166). 
Dit houdt in dat er op basis van het fosfaatge-
halte niet geconcludeerd kan worden dat er 
een intensivering van bemesting plaatsvond 
aan het einde van de gebruiksfase van de 
Celtic fields (ibid.).
 Opvallend is verder dat het geochemisch 
onderzoek lijkt uit te wijzen dat de wallen 
niet hoofdzakelijk zijn opgeworpen uit moe-
dermateriaal uit de directe omgeving. Dit 
pleit voor een interpretatie waarbij materiaal 
van elders is aangevoerd naar de velden, en 
ter plaatse na homogenisatie is gevormd tot 
wallen. Voor deze argumentatie spreekt dat 
niet alleen fosfaat (als indicator voor mest), 
maar ook houtskool en aardewerk met een 
gelijksoortige verticale verspreiding voorko-
men in de wallen. Hoogstwaarschijnlijk is 
een combinatie van elders gestoken plaggen, 
mest en huisvuil met haardresten en gefrag-
menteerde scherven vanuit de stal naar de 
velden gebracht om uiteindelijk in de wal-
len te eindigen. In welke periode de wallen 
werden opgeworpen, blijft in afwachting van 
de OSL- en eventuele AMS-dateringen nog 
onzeker. Een datering na de Late-Bronstijd/
Vroege-IJzertijd, vermoedelijk in de Midden- 
of late IJzertijd, lijkt op basis van het aarde-
werkonderzoek het meest waarschijnlijk.

The ridges of Wekerom (province of 
Gelderland): research at a Celtic field in 
the central Netherlands.
In July 2011, two plots within the 80 ha Celtic-
field system of Wekerom were selected for ar-
chaeological fieldwork. This excavation is part 
of a multi-year project targeting the agricultural 
use through time of Dutch Celtic fields. The two 
locations were selected on the basis of laser al-
timetry data and, being woodland plots, showed 

less levelling of the surface morphology through 
later agricultural use. After an initial coring 
campaign to determine the most suitable spots 
for test-trenches, sixteen small (< 1 x 1 m) 
test-pits were dug at the locations of Celtic-field 
banks and fields. The sections of the pits were 
documented and sampled for OSL and AMS dat-
ing, as well as geochemical and archaeological 
analysis. On the basis of the preliminary results 
now available, it is clear already that Celtic-field 
ridges were not constructed from stones cleared 
from the adjacent fields. Geochemical analysis 
of phosphate content showed no indications for 
intensification of manuring over time, as con-
ventional wisdom would have it. The combined 
lithological, archaeological and geochemical 
analyses suggest that the ridge was most prob-
ably constructed from a mixture of soil, manure 
and settlement debris that was brought to the 
plots from nearby.

Noten
1. Rijksuniversiteit Groningen, Groninger 

Instituut voor Archeologie, Poststraat 6, 
9721 ER Groningen (archaeoservices@
gmail.com; s.arnoldussen@rug.nl).
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