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Bijlage 7.1 - Verbrande kleiresten
Vondstnr. Kleur Magering Aantal Gewicht (g) GZI (geen/vlakke zijden/ indruk Interpretatie Opmerkingen

6 Be mo 1 148 1xz indet. brok

46 WiBe>Be mo 8 57,2 indet. 2x herverbrand, gruis

47 Ro,Be mo 15 55,5 indet. verweerd en gruis, 2 rode brokjes, rest beige

51 Be mo 1 2,9 indet. gruis

52 roBe mo 30 50,5 indet. gruis

53 grBr>BeGr mo 7 9,1 indet. gruis

55 mo 9 36,5 indet. gruis

58 Be mo 3 25,9 indet. verweerd en gruis

62 OrBe mo 2 5,1 indet. gruis

70 Or>Be mo 29 340,6 indet. verweerde brokken en gruis

71 lBe mo 16 85,2 indet. verweerd

72 GrBe mo 30 140,2 indet. gruis

77 WiRo mo 7 36,5 indet. verweerd en gruis

87 grBr>BeGr mo 20 17,2 indet. gruis

89 GrBr mo 1 2,4 indet. gruis

91 GrBe mo 2 37 indet. verweerd

93 BrBe mo 6 61,3 1xz vloer? verweerd, beetje zandig

94 OrBe mo 2 16,6 1xz indet. verweerd

98 Br mo 5 3,4 indet. gruis

110 PaRo mo 5 15,6 indet. herverbrand gruis

111 WiBe > GrBe mo 1 4004,4 1xz haardplaat 100+ fragmenten van een haardplaat. De plaat is ovaal van vorm met licht opstaande randen 

(ca. 5 mm omhoog). De onderkant lag op verbrande klei/grond met scherven terpaardewerk. 

De oorspronkelijke breedte: 500-600 mm.  De dikt van de plaat in het midden ca. 20-25 mm, 

aan de buitenkant ca. 25 mm.

117 lBe mo 1 20,2 indet verweerd

134 BeWi mo 1 7,6 indet. compleetherverbrand en verweerd

135 BeWi mo 1 19,5 1xz vloer? afgeplat stukje vloer?, verbrand

146 Br mo 1 0,4 indet. gruis, baksel vermengd met bruine grond

154 GrBe> Be mo 5 64,5 indet. brokjes

155 Br mo 24 39,5 indet. gruis, lijkt wel vermengd met bruine grond

158 lOrBe>GrBe mo 55 797,9 indet. verweerd en gruis

160 WiBe mo 1 25,1 2xi huttemleem/ovenwand 2 doorboringen snijden elkaar onder 30 graden, ca. 1 cm buiten het brokje

162 WiBe mo 1 70,9 1xz indet een zijde lijkt afgeplat, verweerd

170 wiBe>Or mo 6 13,7 indet. herverbrand gruis

182 Be mo 3 78,2 1xz indet. verweerde brokken a 20-24 mm dik

185 GrBr mo 4 5,8 indet. gruis, baksel vermengd met bruine grond

187 Be mo 1 1,7 indet. gruis

199 WiBe>GrBe mo 15 146,5 indet raar afgebroken

226 wibe mo 1 2,9 indet. gruis

227 GrBe mo 1 13,7 1xz indet verweerd

244 WiBe mo 1 10 indet brok

247 GrBr mo 6 4,9 indet verweerde gruis

261 Be mo 15 68,6 indet brokken en gruis

262 dBe mo 2 4,7 indet. verweerde gruis

285 GrBe>Be mo 3 28,3 indet. brokjes

290 BrGr mo 5 8,6 indet. gruis

291 OrRo mo 5 90 indet. verweerd, herverbrand

295 BeOr mo 4 56 indet. herverbrand, verweerd

320 WiBe>Or mo 7 164,6 indet. verweerd

327 Lbe mo 1 3,4 indet. gruis

351 lBeGr mo 14 122,9 indet. verweerd

380 be mo 1 2,9 indet. verweerd

401 Be mo 1 11,5 2xi indet. verweerd

407 Be mo 2 44,8 indet. verweerd

408 WiBe mo 1 6,2 indet. verweerd

412 Be>Or mo 5 5,6 indet. verweerd

417 WiBe mo 2 12,7 1xz vloer Met stukjes bot en zand in magering onder de platte zijde: verbrande vloer!

501 WiBe mo 1 17 1xz indet. verweerd

518 BeGr mo 3 57 1xz indet. verweerd

521 Be mo 2 30 2xz vloer? twee platte zijden: 1x door verwering



524 WiBe-Gr mo 7 17,3 indet. gruis

527 GrBe mo 3 22,6 indet. verweerd

533 WiGr mo 1 9,4 indet. compleet herverbrand

551 lOrBe mo 1 36,2 1xzi huttenleem/ovenwand een indruk van doorboring op ca. 30 graden met platte zijde

70 Be mo 1 26,4 2xz huttenleem, wand: bovenkant mooi afgerond naar weerszijden: dikte 40 mm

71 lBe mo 1 33,8 1xzi vloer/haardplaat platte zijde met daarin een halve, verweerde  indruk

77 Or mop 3 20,5 1xz vloer/haardplaat verweerd; potgruis is rood verbrand

111 GrBe mo 1 293,6 1xz haardplaat onderdeel van 111.0. gaat om vkl gelegen op randwandscherf (Gw6c)

158 OrBe mo 5 89,8 1xi huttenleem? brokken met (vage) indrukken, maar verweerd

261 Be mo 2 58,7 1xz indet. brokken

320 WiBe mo 2 126 3xz huttenleem 3 vlakke zijden: zijkant, deel bovenkant en voorkant

351 lBeGr mo 1 20 1xz indet. van boven plat, van onderen korzelig

417 BeWi mo 1 98 2xz;3xi huttenleem: hoek platte zijden haaks opelkaar; drie indrukken vlechtwerk

551 lRo mop 1 29 terpaardewerk herverbrand terpaardewerkwand, potgruis roodverbrand

70 Be mo 1 31,3 2xz huttemleem: helft bovenkant afgerond naar een kant nog zichtbaar, rest afgebroken

158 OrBe>Be mo 5 91,3 1xz huttenleem/vloer? verweerde brokken met vlakke zijde

320 OrWi mo 1 32,5 1xz huttenleem/ovenwand verweerd

551 GeBe mo 1 32 1xz indet. verweerd

158 lBeOr mo 1 22,3 1xz;2xi huttenleem: wand verweerd brokje met platte kant en daaronder twee (verweerde) indrukken die elkaar op ca. 1 

cm buiten het brokje zouden snijden bij 30 graden

320 OrWi mo 1 38,9 4xz huttenleem/ovenwand alleen onderkant en achterkant niet vlak

551 GeBe>Gr mo 1 59,2 1xz vloer verweerd, vermengd met (deels uitgeloogd) bot.

158 lRoWi mop 1 82 1xzi huttenleem:wand grote platte zijde, aan de achterkant indruk van twijgpunt van ca. 5 mm; roodverbrande 

potgruis

320 OrWi mo 1 47,8 2xz huttenleem: bovenkant halve bovenkant

551 lBeGr mo 1 24 1xzi huttenleem halfrond fragment, een rechte kant plat, daar doorheen indruk van voregere doorboring 19 

mm diameter

158 lrowi mo 1 61 1xz huttenleem: wand/hoek rondgaande, afgevlakte zijde

320 OrWi mo 1 48,8 2xz huttenleem: bovenkant halve bovenkant

551 lBrGr mo 1 41,2 3xz huttenleem: bovenkant langwerpige vorm met afgeronden bovenkant en zijkanten. Boven breedte 24 mm, onder de 

breedte ca. 35-40 mm(schating want deels verdwenen): rand van wand

158 lrowi mo 1 80,8 1xzi huttenleem:wand grote platte zijde, doorboring gaat in de lengt door brok, stopt na 1,5 cm diameter 20-15 mm

158 lrowi mop 1 142,8 3xz Ovenkraag/haardkraag: 

bovenkant/zijkant

Ietwat kromme vorm daarom eerder ovenwand dan huttenleem, is geen standring want van 

binnen niet vrij van uitstekende strijkvegen. In het geval het rond is en niet ovaal: diameter 

60-80 cm. Bovenkant en lange zijkanten zijn vlak. Dikte 45-50 mm. 



Bijlage 7.2 - Baksteen
Vondstnr. Categorie Aantal Gewicht (g) Verzamelwijze

38 BKS 1 31,2 AANV

293 BKS 4 42,7 AANV

294 BKS 3 721,2 AANV

376 BKS 1 17,7 TROF
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