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Inleiding

In opdracht van de gemeente Monster heeft het Archeologisch Diensten Centrum (ADC)
van 5 juni tot en met 15 Juli 2000 een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een toe-
komstig bouwterrein in Poeldijk, gemeente Monster. De aanleiding voor het onderzoek
werd gevormd door de voorgenomen nieuwbouwplannen op de desbetreffende locatie,
waar in de toekomst ongeveer 300 nieuwe woningen zullen worden gebouwd. De hiermee
gepaard gaande bouwactiviteiten en inrichting van het terrein zullen worden uitgevoerd in
vijf fasen en gereed zijn in januari 2005.
Het onderzoeksgebied bevindt zich aan de noordoostelijke rand van de bebouwde kern
van Poeldijk, in het bestemmingsplan Poeldijk-Noordoost. Het opgravingsterrein is aan de
noordkant begrensd door de Verburghlaan en aan de zuidzijde door hedendaagse bebou-
wing van glastuinbouw en woningen. Het terrein was in gebruik als weidegebied.
Op grond van een eerder uitgevoerde Aanvullende Archeologische Onderzoek (AAO) door
het ADC waren de verwachtingen voor het gebied betrekkelijk hoog.1 Op de locatie bleek
zich een archeologische vindplaats (vindplaats A) uit de IJzertijd te bevinden. Aangezien
het onderzoeksgebied niet integraal kon worden behouden, diende de archeologische
waarde van het gebied door middel van een opgraving te worden onderzocht.
Daarnaast is in overleg met de opdrachtgever (gemeente Monster), de Provinciaal Ar-
cheoloog en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) besloten om
een gedeelte van de tijd en middelen in te zetten op het zogenaamde tussengebied, daar
waar een grafveld werd vermoed.

Vanuit de ROB waren H. de Haan, R.M. van Heeringen en J. van Doesburg van de Secto-
ren Behoud en Onderzoek betrokken bij de voorbereidingen van het project. Van de kant
van de gemeente Monster waren onder andere J.J. Beerepoot, directeur Openbare Wer-
ken en M.J.L. Dogger van de afd. Civieltechniek erbij betrokken. Het archeologisch veld-
werk is uitgevoerd door het ADC. De veldarcheologische leiding was in de gezamenlijke
handen van F.J. van der Heijden en A. Brokke, daarbij ondersteund door de veldtechnicus
K. Fuchs en assistent C. Nooteboom. Aanvullende bodemkundige waarnemingen zijn ver-
richt door W.K. van Zijverden. De projectleiding was in handen van W.K. Vos. Het onder-
zoek naar het aardewerk zal t.z.t. worden uitgevoerd door S. Bloo van het ADC. Tot slot
dient hier vermeld de inzet van de Langbroekse kraanmachinisten Gardenier.

De vondsten van het onderzoek zullen ter deponering aan het provinciaal depot voor
bodemvondsten van de Provincie Zuid-Holland worden aangeboden. De overige documen-
tatie van het onderzoek zal worden ondergebracht in het archief van de ROB te
Amersfoort.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE VINDPLAATS:

Provincie Zuid Holland
Gemeente Monster
Plaats Poeldijk
Toponiem Poeldijk Noordoost
Objectnaam: vindplaats A en grafveld
ROB-objectcode 7B-120N
Gemeentecode MONR02, MONR03
Centrumcoördinaten: 75,385 / 449,182
Kaartblad 37 B
Periode IJzertijd - Romeinse tijd
ADC projectnummer 3192100, 3192200, 3192300

1. Vos 2000; zie ook Bult & Groen 1999.
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Geschiedenis van de vindplaats

Het onderzoeksgebied bevindt zich landschappelijk gezien in het kustgebied. Volgens de
Geologische Kaart bestaat de ondergrond uit Jonge Zeeafzettingen op Oud Strandzand, en
dat laatste behoort bij een van de meest landinwaarts gelegen strandwallen. Vindplaats A
lag op een relatief hoge duinkop van deze strandwal op een hoogte van ongeveer 0,20
m÷ NAP. De kop vormde een eilandje in een kweldergebied. Oorspronkelijk is deze kop
vermoedelijk nog hoger geweest, maar is die in de loop van de tijd door allerlei plaat-
afzettingen en ook recente(re) ploegwerkzaamheden gereduceerd tot een ‘flauwe hoogte’.
In de top van het duinzand had zich een bodem gevormd waarin een vondstlaag is aange-
troffen, die op basis van het aardewerk in de IJzertijd gedateerd diende te worden. De
grondsporen tijdens de AAO-waarnemingen uit begin 2000 duidden op een kleine nederzet-
ting, waarvan de exacte omvang niet bekend was maar ongeveer op 0,5 ha werd ge-
schat.
De aangetroffen grondsporen waren zeer gaaf bewaard gebleven, terwijl het keramische
en archeobotanische vondstmateriaal als gemiddeld geconserveerd waren te beschou-
wen. Uit al deze AAO-bevindingen volgde de conclusie dat vindplaats A op basis van fy-
sieke criteria als behoudenswaardig kon worden aangemerkt.2 En indien inhoudelijke cri-
teria daarbij werden genomen gold bovendien dat, hoewel er aanzienlijk veel vindplaatsen
uit de IJzertijd bekend zijn, grondsporen uit die periode betrekkelijk schaars zijn.

Het gebied tussen de vindplaatsen A en B is pas in de Romeinse tijd in gebruik genomen
en landschappelijk gezien bevonden de archeologische grondsporen zich op plaat-
afzettingen die, eenvoudig gezegd, na de IJzertijdbewoning vanuit de Gantel zijn afgezet.
Het leek alsof deze afzettingen en het Romeinse niveau in het middengebied volgens de
bevindingen van het AAI zouden zijn geërodeerd, maar tijdens het AAO leverde de proef-
sleuven toch enkele bewoningssporen op, waaronder de restanten van een kringgreppel
en een vermoedelijk walllichaam (‘weggetje’). Voor het tussengebied gold daarom dat het
voorkomen van minstens één kringgreppelbegraving, in combinatie met een nabijgelegen
nederzetting (vindplaats B) uitermate zeldzaam waren te noemen. Indien daarbij ook nog
de relaties op microregionaal niveau werden betrokken met de Romeinse villa aan de
Wateringseweg in Poeldijk, bleek eens te meer het grote belang van dit gebied.

Recente verstoringen in het gebied zijn veroorzaakt door erfbebouwing, enige ingravingen
als bunkers en puinstort, en enkele watervoerende afwateringssloten. Echter, deze feno-
menen bleken niet in hoge mate verstorend voor de interpretatie van de onderzoeks-
gegevens. Het terrein was tot voor de opgraving voor het grootste gedeelte in gebruik
als weiland.

2. Hierbij zijn natuurlijk ook de bevin-
dingen van het AAI uitgevoerd door
de gemeente Delft (Bult & Groen
1999) en de waarnemingen uit 1947
(Modderman 1949) meegewogen.
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Doelstelling en methode van het onderzoek

Aan het archeologisch onderzoek op vindplaats A lag geen schriftelijk Programma van Ei-
sen van de ROB ten grondslag. Ten behoeve van het onderzoek is een onderzoeksvoorstel
geschreven, dat is goedgekeurd door de Sectoren Onderzoek en Behoud van de ROB. Het
onderzoek was erop gericht om van de bewoningskern op vindplaats A de aard, ouder-
dom en verspreiding van de archeologische grondsporen en structuren in kaart te bren-
gen. Hoofddoelstelling van noodonderzoek is immers het veiligstellen van de archeologi-
sche informatie in de bodem.
Om deze doelstelling te beantwoorden voorzag het onderzoek op vindplaats A in de aanleg
van meerdere opgravingsputten (afb.2). De positie van de putten was hoofdzakelijk inge-
geven door de toekomstige verstoring van het bodemarchief. Tevens is gekeken naar de
verwachte dichtheid van de archeologische grondsporen, dat was gebaseerd op de bevin-
dingen van het proefsleuvenonderzoek van het AAO. Er zijn aldus vijf grotere sleuven ge-
graven op de plaats van de toekomstige vijf huizenrijen. Deze opgravingsputten hadden
wisselende afmetingen, omdat enkele huizenrijen niet geheel binnen de vermoedelijke
bewoningskern vielen, maar het totale oppervlak van de vijf huizenrijen bedroeg ongeveer
1525 m². Daarnaast was aan de zuidkant, ter plekke van zeven vrije kavels, een geza-
menlijke verstoring van ongeveer 700 m² gemoeid. Daarmee kwam de totale fysieke ver-
storing in het gebied op 2225 m².
Gelet op de locatie van de opgravingsputten kon al bij voorbaat gesteld worden dat dit
niet toereikend zou zijn om de eerder genoemde onderzoeksvragen te beantwoorden.
Daartoe zou eigenlijk een aaneengesloten gebied integraal moeten worden onderzocht om
het precieze karakter en de verspreiding van de grondsporen en structuren te analyse-
ren. Om die reden is 1000 m² grondverzet opgeteld bij de eerder genoemde m²  van de
fysieke verstoring, zodat het totale aantal m² op ongeveer 3300 kwam.

Een deel van dit aantal m² is echter niet besteed op vindplaats A maar na overleg met de
opdrachtgever (gemeente Monster), Provinciaal Archeoloog van Zuid Holland en de ROB
‘doorgeschoven’ naar het tussengebied op de locatie van het vermoedelijke grafveld.
Voor dit kortstondige proefsleuvenonderzoek op het grafveld heeft de ROB wel een Pro-
gramma van Eisen opgesteld, maar omwille van de beschikbare tijd en middelen is de uit-
voering van dit onderzoek in overleg met de verschillende overheden aangepast. Het doel
van het onderzoek was om vast te stellen of zich op de locatie daadwerkelijk de restan-
ten bevonden van een Romeins grafveld. Indien dit het geval was, moest alleen de om-
vang daarvan nauwgezet worden gedocumenteerd om gegevens te verkrijgen die een
eventuele begroting van vervolgonderzoek mogelijk maken. Daarnaast gold een aanvul-
lend verzoek van de opdrachtgever (gemeente Monster) de opgraving van het laatste
kwart van de reeds onderzochte grafheuvel te voltooien, welke voor toekomstig onder-
zoek was blijven zitten bij het AAO.
Vrijwel alle proefsleuven zijn min of meer noord-zuid, over de breedte van het onderzoek-
sterrein aangelegd en hadden een maximale lengte van 40 m en een breedte van 1,80 m.
Eén sleuf is echter parallel aan de huidige afwateringssloten en het toekomstige hoofd-
riool uitgegraven en een andere sleuf (put 20) is om archeologisch-inhoudelijke redenen
‘schuin’ op de hedendaagse landschapselementen aangelegd. De onderlinge afstand tus-
sen de noord-zuid gerichte sleuven bedroeg maximaal 17 m. Daarmee kunnen tussenlig-
gende grafstructuren misschien wel degelijk gemist zijn, maar is toch het grootste deel
van het gebied van ongeveer 150 x 150 m stelselmatig onderzocht (afb.3).
De aanwezigheid van het laatste kwart van de reeds bekende grafheuvel heeft een nieuw
onderzoek geïnitieerd voor het ontwikkelen van een methodiek t.b.v. prospectie van graf-
velden. Doel van dit deelonderzoek is om de aanwezigheid en omvang van grafvelden vast
te kunnen stellen aan de hand van verschillen in grondtextuur tussen grafheuvellichaam
en de omgeving. Dit verschil in aard van samenstelling van het grafmonument ten op-
zichte van de natuurlijke omgeving kan zijn veroorzaakt door een verschil in bodem-
vormende processen. Het onderzoek zal pas van start kunnen gaan als er financiering is
gevonden. In elk geval heeft de monstername hiervoor reeds plaatsgevonden en staan
die gegevens (letterlijk) te wachten in de koelkast.
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De opgraving is grotendeels machinaal geschied. De vlakken zijn met behulp van de
schaafbak van de hydraulische graafmachine beter ‘leesbaar’ gemaakt en waar nodig
met de schop verder bijgewerkt. In elke opgravingsput is minstens één opgravingsvlak
op sporenniveau: op vindplaats A was dit net onder de cultuurlaag uit de IJzertijd, en op
het tussengebied lag dit vlak een aantal centimeters onder de recente bouwvoor. Alle
aangetroffen grondsporen zijn zowel in het horizontale vlak als in verticale doorsnede ge-
documenteerd. Tevens is een aantal profielwanden gedocumenteerd met een totale lengte
van ongeveer 200 m. De grondsporen zijn getekend op schaal 1:50 en de profielen en
coupes op schaal 1:20. Relevant geachte grondsporen zijn bemonsterd t.b.v.
archeobotanisch waarderingsonderzoek. Het in de grondsporen aanwezige vondst-
materiaal is zo goed mogelijk verzameld en gedocumenteerd verzameld door middel van
het schaven, coupen of doorspitten van het spoor. Het materiaal zal worden gewassen en
vervolgens gesplitst op soort (aardewerk, bot, natuursteen, etc.), waarna het wordt in-
gevoerd in de computer en later verwerkt door materiaalspecialisten. Tot slot zullen de in
het veld gemaakte tekeningen digitaal worden opgeslagen. Met deze aanpak zouden de
vragen omtrent de aard, ouderdom en verspreiding van de grondsporen grotendeels moe-
ten kunnen worden beantwoord.
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Voorlopige resultaten van het onderzoek

Vindplaats A
De voorlopige resultaten van het onderzoek zijn als volgt te omschrijven. Zoals verwacht
is op vindplaats A een aanzienlijke hoeveelheid grondsporen aangetroffen. Het betreft
hier de restanten van paalgaten, paalkuilen, greppels en kuilen die deel uitmaakten van
een betrekkelijk kleine nederzetting uit de IJzertijd. De omvang van de nederzetting is
slechts een fractie kleiner dan verondersteld werd in het bij de offerte van vindplaats A
behorende onderzoeksvoorstel.
Dit type nederzettingen worden vaak gekenmerkt door verspreid liggende erven van boe-
renbedrijfjes. Zo’n huisplaats bestond vaak uit een hoofdgebouw met één of meer bijge-
bouwen, enkele kleinere opslagstructuren met eventueel een put voor de watervoorzie-
ning. De exacte posities van dergelijke huisplaatsen met de plattegronden van gebouwen
waren echter bijzonder moeilijk aan te duiden tijdens de opgravingen. Het ging zoals zo
vaak bij bewoningssporen uit deze periode, om een grote cluster van vele paalgaten en
paalkuilen, die door archeologen wel wordt aangeduid met de term ‘palenzwerm’. In der-
gelijke palenzwermen herbergen zich ongetwijfeld de plattegronden van boerderijen, schu-
ren en diverse opslagstructuren, maar deze zijn tot nu toe in Nederland slechts in een
klein aantal gevallen ontdekt.

Ook bij het onderzoek op vindplaats A is niet op het eerste gezicht duidelijk om wat voor
soort nederzettingsstructuren het hier heeft gehandeld. Wel komt een aantal andere op-
merkelijke zaken naar voren tijdens het onderzoek. Zo kon allereerst duidelijk worden
vastgesteld dat de IJzertijdbewoning zich op de ‘kop’ van een strandwal bevond, die zich
manifesteerde als een hooggelegen eilandje van duin- en strandzand. Op het hoogst-
gelegen gedeelte bevonden de bewoningsresten zich direct onder de recente bouwvoor,
op circa 40-50 cm onder het huidige maaiveld. Deze bovenste cultuurlaag was tijdens het
AAO geïnterpreteerd als een Romeinse cultuurlaag, maar op het hoogste gedeelte van de
duinkop bleek het niet om Romeinse maar om IJzertijdbewoning te gaan. Het strand- en
duinzand lag hier dus zeer hoog aan het oppervlak.
Ten tweede bleek dat aan de oost-, zuid- en westrand van deze hoogte toentertijd een re-
delijk diepe greppel was uitgegraven. Buiten deze greppel zijn nauwelijks bewonings-
sporen aangetroffen. De greppel zorgde waarschijnlijk niet alleen voor de afwatering van
de nederzetting, maar kan tegelijkertijd als omgrenzing van het bewoonbare areaal heb-
ben gediend.

Afb. 4 Ploegsporen op vindplaats A.
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Het is - ten derde - echter ook niet uitgesloten dat de greppel de eventuele begrenzing
van het akkerland aangaf, want dat er niet alleen gewoond is op de strandwal, maar ook
geakkerd toonde de aanwezigheid van veelvuldig teruggevonden ploegsporen aan (afb.4).
Deze sporen van het eergetouw kenmerkten zich als parallel en haaks op elkaar aange-
legde, smalle, grijze verkleuringen, die zich duidelijk aftekenden in het geelwitte strand-
en duinzand. Gelet op de verschillende oriëntaties van de ploegsporen is het aannemelijk
dat het zich hier om verschillende fasen handelt. Gelijktijdigheid van wonen en werken op
het hoogste gedeelte van het ‘kopje’ is op sommige plaatsen sowieso uitgesloten. Dit is
zichtbaar geworden doordat op meerdere plaatsen de grondsporen van paalgaten en
afvalkuilen de ploegsporen hebben oversneden. Om die reden moeten de paalgaten en
kuilen wel uit een latere periode stammen.
Ook paalgaten, paalkuilen en kuilen oversneden elkaar dikwijls, waaruit wederom
ongelijktijdigheid is af te lezen. De precieze periodisering kan echter nog niet worden ge-
duid. De verwerking en analyse van het vondstmateriaal zal hier meer licht op moeten
werpen. Hoewel het duidelijk is dat de bewoning uit de IJzertijd dateert, staat nog niet
helemaal vast tot hoelang de bewoningsperiode zich heeft uitgestrekt. Het lijkt, gelet op
het aardewerk, op het eerste gezicht niet uitgesloten dat men in (een gedeelte van) de
Late IJzertijd ook nog huisde op de strandwal van vindplaats A. Nader onderzoek naar
het keramische vondstmateriaal moet hier uitsluitsel over geven.

Eén groepje opmerkelijke vondsten verdient nu al de aandacht (afb.5). Het zijn betrekke-
lijk kleine, leemgebakken, massieve pijlertjes die in de literatuur ook wel kleispijkers
worden genoemd. Ze doen soms sterk denken aan weefgewichten, maar missen echter
de kenmerkende doorboringen van dergelijke gewichten. Eén van de voorwerpen is bo-
vendien voor de helft secundair verbrand geraakt. De functie van de kleispijkers heeft
van alles te maken met zoutwinning.
Er zijn verder bij het onderzoek op vindplaats A in vrijwel alle grondsporen verschillende
archeologische bodemvondsten gedaan, waarbij het aardewerk de grootste vondstgroep
was. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om handgevormd aardewerk dat in de IJzertijd geda-
teerd moet worden. Afgezien van dit materiaal is met name in de bouwvoor ook een aan-
tal Middeleeuwse en meer recente scherven gevonden die zijn te dateren vanaf de 13e

eeuw. Daarnaast hebben de bewoners ander (gebruiks)materiaal nagelaten in de bodem,
bijvoorbeeld dierenbotten. Maar ook zijn vondsten gedaan van natuursteen, verbrande
klei en enkele metaalvondsten. Naar deze materiaalgroepen is echter nog geen uitgebreid
onderzoek gedaan, temeer omdat er geen bijzondere artefacten zijn herkend.

Grafveld
De archeologische werkzaamheden op het gebied tussen de vindplaatsen A en B hebben
de volgende voorlopige  resultaten opgeleverd. Allereerst is het laatste kwart van de
reeds bekende grafheuvel opgegraven en gedocumenteerd. Daarbij is de centrale
begraving blootgelegd, die ondanks de tijdens het AAO getroffen voorzorgsmaatregelen
behoorlijk was ingedroogd en uiteengevallen. Het ging hierbij om een zogenaamd brand-
restengraf die bestond uit een afgeronde kuil van ongeveer 0,50 x 1,25 m met een nog
maximaal resterende diepte van ongeveer 10 cm. Uit de doorsnede van de kuil werd
zichtbaar dat deze was ingegraven in het heuvellichaam. De brandstapelresten waren
vervolgens gezamenlijk met de crematieresten en meeverbrand aardewerk in de grafkuil
terecht gekomen. Onverbrand, eventueel compleet aardewerk en andere bijgiften zijn niet
aangetroffen. De grootste crematieresten waren apart verzameld en op een plek gecon-
centreerd neergelegd. Daarbij zijn tijdens de opgraving geen resten van een container -
kistje, urn, doek (?) - waargenomen of herkend. Wel werd in de directe omgeving van
deze grote crematieresten betrekkelijk veel verbrand metaal gevonden van veelal
ondetermineerbaar ijzer met houtskoolresten waaronder zich enkele verbrande nagels be-
vonden. Mogelijk is dit te interpreteren als de resten van een verbrande lijkbaar. Het ge-
heel is geborgen en zal worden uitgezeefd.
Zeer opmerkelijk was dat tijdens er een tweede opening is aangetroffen in de kring-
greppel. De eerste opening was al tijdens het AAO gezien en bevond zich precies in het
westen, terwijl de andere onderbreking zich in het zuiden bevond. Ook zijn binnen de con-
touren van de heuvel twee paalkuilen aangetroffen met een geringe diepte, die mogelijk
iets van doen hebben met de grafheuvel. De top van de heuvel en daarmee ook het groot-
ste gedeelte van de begraving is door de Middeleeuwse dekafzettingen geërodeerd en
door latere ploegwerkzaamheden verder verdwenen.

Ongeveer 50 m zuidoostelijk van de eerste grafheuvel is een tweede heuvellichaam aan-
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Afb. 5 Verschillende ‘kleispijkers’.



ADC  Rapport 56  -  Archeologisch onderzoek in Monster-Poeldijk▼16

getroffen met eveneens een opmerkelijke grote doorsnede van meer dan 10 m (afb.6).
De centrale begraving was helaas niet meer aanwezig, gezien het feit dat een ca. 2 m
brede recente greppel precies door het midden van de grafheuvel was gegraven. Wel
werden enkele vondsten in de bovenliggende bouwvoor gedaan, onder meer een rand van
een onverbrande ruwwandige pot met dekselgeul (urn?), een verbrand stuk glas en enige
fragmenten onverbrand gladwandig aardewerk (bijgift?). Opmerkelijk genoeg vertoonde
ook deze kringgreppel twee onderbrekingen op precies dezelfde positie als de openingen
bij de eerste heuvel: in het westen en het zuiden.

Afb. 7 Profielopname van het ‘weggetje’
waarbij beide bermsloten duidelijk
zichtbaar zijn. Opname vanuit het wes-
ten.

Afb. 6 De kringgreppel van de tweede grafheuvel op het ‘tussengebied’ met twee openingen. Opname vanuit het zuidwesten.
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In de overige proefsleuven zijn nauwelijks grondsporen aangetroffen en dus ook geen
restanten van kringgreppels. Andere aanwijzingen die kunnen duiden in de richting van
een grafveld, zoals onverbrand bot (inhumaties), of compleet aardewerk, of crematie-
resten in de bouwvoor, zijn eveneens niet naar boven gekomen. De enige nog noemens-
waardige grondsporen zijn twee greppels met een daartussen liggend grondlichaam dat -
al tijdens het AAO - geïnterpreteerd is als de restanten van een ‘weggetje’ (afb.7). Het
vermoeden bestaat dat deze rechtdoor liep in de richting van de Romeinse villa aan de
Wateringseweg. De top van het grondlichaam is geërodeerd door het Middeleeuwse
Westlandek zodat niet duidelijk is geworden of de weg verhard (schelp?) is geweest. De
greppels hadden een breedte van 1,50 m en een maximale diepte van 1,20 m onder maai-
veld. Er komt geen vondstmateriaal uit de tracésloten zodat niet voor honderd procent
vaststaat dat het hier daadwerkelijk om een Romeins fenomeen gaat, maar dat is wel
aannemelijk.
Kortom, de verwachting dat in het tussengebied een Romeins grafveld zou worden aange-
sneden, is maar gedeeltelijk uitgekomen: er is een tweede grafheuvel ontdekt, maar aan-
gezien het daarbij blijft is het de vraag of er in het vervolg nog over een grafveld moet
worden gesproken.
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Conclusies

Concluderend kunnen de antwoorden op de onderzoeksvragen van de archeologische
opgraving op vindplaats A en het grafveld als volgt worden samengevat. Voor vindplaats
A geldt dat er een grote hoeveelheid archeologische grondsporen is aangetroffen van een
nederzetting uit de IJzertijd. De omvang en begrenzing van de vindplaats kan vrij exact
worden vastgesteld, want de bewoningskern mag op basis van de resultaten van het af-
gelopen onderzoek op ongeveer 0,5 ha worden geschat. Een zeer groot gedeelte van deze
nederzetting is opgegraven waarbij gold dat de aangetroffen nederzettingssporen over
het algemeen bijzonder gaaf waren geconserveerd. Dat gold in iets mindere mate voor
het keramische vondstmateriaal dat minder gefragmenteerd en verweerd was als de ge-
gevens van het AAO deden vermoeden. De grondsporen waren gegraven in het duin- en
strandzand van een oude strandwal. Het eertijdse loopniveau en de vondst- of cultuurlaag
uit deze periode waren maar gedeeltelijk aangetast door latere plaatafzettingen
(Duinkerke I) en vooral op de flanken van het strandwalkopje nog aanwezig. In de hierna
volgende periode is het terrein onbewoond gebleven en heeft het gebied vanaf de Ro-
meinse periode continu een agrarisch gebruik gehad, uitgezonderd de Middeleeuwse pe-
riode dat de kleiafzettingen van het Westlanddek (Duinkerke IIIB) het gebied beroerden.

Het gebied tussen de vindplaatsen A en B is archeologisch gezien niet ‘leeg’ want daar
bevinden zich de resten van in elk geval twee grafheuvels, waarvan naast de sporen van
kringgreppels ook één centrale begraving met bijgaven is waargenomen en onderzocht.
Meer duidelijkheid over de omvang en de aanwezigheid van een grafveld kon niet worden
verkregen, want ondanks het voorkomen van enkele greppeltjes zijn er niet meer dan
deze twee kringgreppels herkend en blootgelegd. Andere restanten van begravingen wa-
ren niet (meer) aanwezig op de locatie. Daarom kan dus niet veel meer over de omvang
van het eventuele grafveld worden vastgesteld, dan dat er twee grote grafheuvels heb-
ben gelegen.
De oorzaak hiervan moet in verschillende richtingen worden gezocht. Hier is een aantal
constateringen op een rij gezet. Allereerst is op sommige plaatsen het bodemprofiel zeer
verstoord zoals reeds werd verondersteld tijdens het AAI. Dit komt enerzijds door de af-
zettingen van het Westlanddek en anderzijds door recente(re) landbouwactiviteiten in het
gebied. Ten tweede is het niet uitgesloten dat in de zones tussen de bakbrede proef-
sleuven, die immers 17 m uit elkaar liggen, toch nog een aantal grafheuvels liggen. De
kans is misschien het grootst in de directe omgeving van het aangetroffen ‘weggetje’.
Ten derde is het denkbaar dat de kringgreppels - en crematieresten (!) - van kleinere
grafheuvels zich moeilijker hebben laten herkennen en daarom gemist kunnen zijn tijdens
het onderzoek. En ten slotte is het evenzo goed mogelijk dat het hier slechts gaat om een
betrekkelijk klein aantal grafheuvels, die echter wel van bijzondere omvang zijn geweest.

Men dient zich echter te beseffen dat er bij de recente grondwerkzaamheden van riool-
en drainageaanleg geen enkele nieuwe aanwijzing is gevonden die duidt op crematie- en/
of inhumatiebegravingen in het onderzoeksgebied. De kans op meer duidelijke grond-
sporen van de grafheuvels en andere begravingen in dit gebied is gelet op al het voor-
gaande daarom vrijwel uitgesloten. Het zou alleen nog kunnen gelden voor de zones tus-
sen de proefsleuven en voor een weidegebied aan de zuidzijde van het onderzoeksgebied,
gezien de iets hogere ligging.
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Aanbevelingen

Op grond van de conclusies van het uitgevoerde onderzoek en in aansluiting op de aanbe-
velingen van de eerder verschenen rapporten van Delft en het ADC worden de volgende
aanbevelingen gedaan:

• Aangezien de nieuwbouwplannen van de Gemeente Monster reeds in een vergevorderd
stadium zijn, is integraal behoud van de vindplaatsen niet meer mogelijk. Daarom werd
aanbevolen eerst archeologisch onderzoek te laten verrichten alvorens het gebied wordt
bebouwd. Het was daarbij raadzaam dat men zich niet alleen maar richt op die specifieke
plaatsen waar fysieke verstoringen op zullen treden, maar ook de wetenschappelijk inhou-
delijke vraagstellingen mee liet wegen bij het onderzoek. Dit gold voor locatie A maar ook
voor het gebied tussen de vindplaatsen A en B. Het bood naast de kans om de weten-
schappelijke kennis te vergroten, ook de mogelijkheid om het cultuurhistorisch kader op
lokaal niveau nader in te vullen.

• De trefkans op het vinden van begravingen is na het afgelopen onderzoek aanzienlijk ver-
minderd. Ook kan de verwachting over de conservering en kwaliteit van eventuele
begravingen als lager dan gemiddeld worden gekenmerkt. Erosie, rivierafzettingen en re-
cente landbouwwerkzaamheden hebben het tussengebied aanzienlijk gehavend. Er zijn zo-
doende t.o.v. het laatste AAO enige, veranderende inzichten opgetreden ten aanzien van
de behoudenswaardigheid en sporenkwaliteit van het tussengebied, want uitgezonderd de
sporen van het ‘weggetje’ is het bijzonder opvallend dat het onderzoek op het grafveld ab-
soluut weinig grondsporen heeft opgeleverd. Ondanks dat er een kleine kans bestaat dat
een kleinschalig onderzoek in zowel het meest zuidelijke deel van het weidegebied als di-
rect aan weerszijden van het aangetroffen weggetje definitief uitsluitsel zou kunnen geven
over de eventuele aanwezigheid van meer begravingen in het gebied, wordt verder onder-
zoek daarom niet aanbevolen.
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