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Bijlage 11.1 - Natuursteen
Vondstnr. Spoor Fase Volgnummer Gewicht Kleur Steensoort Objecttype Bewerking Conditie Opmerking

89 1039 4b 1 106,9 lgr kwartsitische zandsteen brok fragment verbrand

89 1039 4b 2 47,1 lgr kwartsitische zandsteen brok kiezel

303 4016 4b 1 479,3 gr eifelbasalt maalsteen maal; door verbranding gebroken maalsteen fragment in drie stukken gebroken, passen aan elkaar

323 95 2 1 242 grbr eifelbasalt maalsteen maal; door verbranding gebroken maalsteen fragment ronding aan een zijde, vlak aan een zijde

350 112 2cde 1 148,3 dgr eifelbasalt brok afkomstig van maalsteen fragment

501 225 4b 1 19,4 lgr kwartsitische zandsteen brok fragment beetje glad, verbrand

501 225 4b 2 19 lgr kwartsitische zandsteen brok fragment verbrand; met roetvlekken

501 225 4b 3 20 blgr kwartsiet brok fragment glad

90 1039 4b 1 61,8 lgr kwartsitische zandsteen brok fragment kiezel

90 1039 4b 2 54,6 lgr Hoornachtige vuursteen brok fragment

354 4014 4b 1 25,7 lgr kwartsitische zandsteen brok fragment enigszins glad, vlak aan een zijde; geen slag- of wrijfsporen; niets mee gebeurd

379 227 4b 1 14,3 blgr graniet brok fragment gebarsten, duidt op verbranding

258 3092 4b 1 431,1 lgr kwartsitische zandsteen brok niet erg overtuigende klop- of wrijfsteen compleet? aan een kant zeer vlak

518 234 2+4b 1 2,4 blwi vuursteen afslag afslag compleet? deels verbrand

281 4005 2cde 1 45,7 lgr tot dgr vuursteen brok fragment grotendeels verbrand; geen bewerkingssporen, natuurlijke breuken; bryozooën

385 225 4b 1 18,6 drg vuursteen brok mogelijk fragment kern fragment enkele duidelijke natuurlijke breuken, een gladde zijde, mogelijk fragment kern

385 225 4b 2 21,6 gr vuursteen brok fragment afgerond door botsing / wrijving, deel cortex

501 225 4b 1 23,5 dgr vuursteen kern? fragment kern, afslaglittekens fragment afgebroken, deel kern, een zijde is glad, cortex aan een zijde

501 225 4b 2 8,1 dgr vuursteen brok fragment bryozoën, afgerond door botsing / wrijving

187 2062 4b 1 14,5 dgr vuursteen kern? mogelijk fragment kern, afslaglittekens fragment deel cortex

187 2062 4b 2 13,8 dgr vuursteen brok eerder spanningsbreuk dan gerichte afslag fragment natuurlijk afgebroken, glad aan een zijde, scherpe uiteinden

187 2062 4b 3 5 lgr vuursteen brok bewerkt fragment natuurlijk afgebroken, grijzer dan de andere stukken vuursteen

99 1046 4b 1 6,1 dgr vuursteen brok fragment helemaal glad (windlak), natuurlijke breuken, kleine fossieltjes

93 1043 4b 1 1 dgr vuursteen brok fragment helemaal glad; typisch windlak 

308 1 3,5 dgr vuursteen brok fragment natuurlijke breuken, gebotst, deel cortex

14 1 15,9 dgr vuursteen brok fragment helemaal glad; typisch windlak; donker gekleurd door ijzersulfide (komt door bewaring in klei)

291 stort 1 53,1 wi-lgr-dgr dioriet brok fragment verweerd

551 stort 1 253,8 brgr eifelbasalt maalsteen? maal fragment duidelijk vlak aan een zijde, andere zijden waarschijnlijk beschadigd

551 stort 2 121,2 lgr kwartsitische zandsteen slijpsteen; mogelijk zelfs wetsteen slijp fragment gebroken

65 stort 1 5,7 gr eifelbasalt brok fragment mogelijk deeltje van maalsteen

65 stort 2 2,8 wi vuursteen brok fragment verbrand

2 1 1,8 dgr vuursteen brok fragment natuurlijke breuken, is gesplitst als SXX, maar is SVU

293 1 37,5 brgr vuursteen brok fragment bruine cortex (door ijzerafzetting); iets contact met vuur

293 2 64,3 brgr vuursteen brok fragment geglad (windlak), veel cortex, afgerond door botsing / wrijving


