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Even voorstellen: Jeroen Wijnen  
Nieuw bestuurslid PMK en regiovertegenwoordiger Weert voor het AVL  

 

Toen ik in 2005 als de fysisch 

geograaf van een archeologisch 

opgravingbedrijf gegevens over 

vondsten in de buurt van een 

plangebied moest verzamelen 

leerde ik Har Heijmans kennen 

en via hem de Archeologische 

Werkgroep Peel, Maas en 

Kempen. Ik was meteen 

enthousiast en heb mijn 

collega’s voorgesteld om te 

kijken of er mogelijk 

samengewerkt kon worden met 

amateurverenigingen. Omdat ik 

ook nieuw was in het archeologische werkveld leek het me ook zeer leerzaam om bij een 

amateurarcheologenvereniging te gaan. Wel had ik me als Brabander uit het Peelland 

erop verkeken dat de PMK vooral een Limburgse vereniging is, maar deze “vergissing” 

heeft wat mij betreft nooit een al te grote rol gespeeld.  Sinds die tijd heb ik 

deelgenomen aan allerlei activiteiten, ook bij de Archeologische Vereniging Limburg  

(AVL).  Op gegeven moment hoorde ik dat Har een vervanger zocht voor zijn activiteiten 

als Regiovertegenwoordiger Weert bij de AVL. Als regiovertegenwoordiger moet je 

natuurlijk wel iemand vertegenwoordigen en weten waarover je het hebt en je daarvoor 

inzetten. Vandaar dan ook dat ik me nu ook actief wil gaan inzetten als bestuurslid voor 

de PMK.  

Het is niet helemaal toevallig dat ik sinds 2005 werkzaam ben in de archeologie. Vanaf 

jongs af aan ben ik vanuit mijn brede interesse bezig geweest met allerlei zaken die te 

maken hebben met de “bodemhistorie”  of er dicht bij staan. In de jaren tachtig was ik 

lid van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis en heb toen 

deelgenomen aan een drietal opgravingkampen. Omdat ik ook grote interesse had in de 

natuurwetenschappen en er toen niet echt droog brood in de archeologie te verdienen 

was ben ik fysische geografie gaan studeren, ben me daarna gaan promoveren als 

hydrogeoloog in Duitsland met een onderzoeksgebied in Brazilië en heb o.a. in Dublin 

gewerkt als hydrogeoloog aan het Trinity College. Toen ik op een gegeven moment 

terugkwam in Nederland vertelde een vriendin me dat je als fysisch geografie als 

specialist van bodem, geologie en landschap ook werkzaam kon zijn in de archeologie. 

Nadat ik nog een jaar bij een geotechnisch adviesbureau heb gewerkt waar ik niet zo 

goed kon opschieten met bepaalde collega’s, heb ik me op de archeologische branche 

gericht. Daar heb ik tot nu toe geen spijt van, ook al heb ik nu door de crisis even geen 

werk. Verder schrijf ik de weersverwachting voor de website www.onlineweather.nl. 

Iedereen die in een zelfde situatie zit kan ik alleen maar aanbevelen om actief bezig te 

blijven, als het kan binnen je vakgebied.   

 

Jeroen Wijnen  

 

http://www.onlineweather.nl/
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Onderzoek Nederweert-Hoebenakker   

en Weert-Kampershoek Noord  
Henk Hiddink  

 

In deze bijdrage wil ik iets vertellen over onderzoek van VUhbs bij Weert en Nederweert 

dat al weer een tijdje geleden heeft plaatsgevonden, maar waarover zeker ook nieuwe 

zaken te melden zijn.  

 

Grafveld Nederweert-Hoebenakker  

De opgravingen in fase 1 van het uitbreidingsplan Hoebenakker aan de noordkant van 

Weert dateren al weer van 2009, maar een reden om er hier op in te gaan, is dat het 

rapport enige tijd geleden is uitgekomen. Verder is het tweede deel van dit grafveld net 

onderzocht op het moment dat u dit bulletin onder ogen krijgt. 

Het grafveld werd ontdekt bij een proefsleuvenonderzoek dat na de aanleg van zo’n 50 

sleuven weinig had opgeleverd, op een paar mogelijke paalkuilen uit de late prehistorie 

na. Aan de rand van het terrein kwam op het laatste moment nog een perceel vrij en hier 

was het raak: een paar kuilen met zwarte vulling en Romeinse scherven wezen 

onmiskenbaar op een grafveld. Omdat de gemeente Nederweert toch al rekening had 

gehouden met de mogelijke aanwezigheid van vindplaatsen in het plangebied, niet zo 

vreemd gezien de bekende archeologische rijkdom van het dekzandeiland Weert-

Nederweert, was de beslissing over een vervolgonderzoek snel genomen. Binnen enkele 

weken konden we weer aan de slag om een areaal van iets minder dan 4000 m2 te 

onderzoeken. 

Binnen het opgegraven terrein zijn 84 crematiegraven gevonden, sommige met 

randstructuren (figuur 1). Zo’n zeven randstructuren zijn vrij duidelijk: rechthoekige 

omheiningen met één of twee graven erbinnen en een opening in de zuidoostzijde. Van 

andere mogelijke randstructuren rest soms niet meer dan een hoek of een stukje van 

één kant. Het grafveld als geheel heeft een zuidwest-noordoost oriëntatie, waarbij hier 

en daar de graven in meer of minder duidelijke rijen liggen. Overigens is pas definitief 

iets over de uitleg van het grafveld te zeggen wanneer het tweede deel is opgegraven; 

hetzelfde geldt natuurlijk voor het aantal graven en de datering. De graven waarover het 

verschenen rapport gaat 

dateren alle in de 

Romeinse tijd; Late 

IJzertijd-graven zijn niet 

aanwezig.  

De graven van 

Hoebenakker behoren 

tot de typen die we ook 

elders in de regio steeds 

tegenkomen. Het gaat 

vooral (42 stuks) om 

graven met een 

depositie van 

crematieresten met  

houtskool van de 

figuur 1  
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brandstapel. Graven met alleen crematie of alleen brandstapelresten (met een beetje 

crematie) komen minder voor, allebei ongeveer even veel (10 en 8 stuks). Van de 

overige graven is het door allerlei oorzaken niet helemaal duidelijk tot welk type ze 

behoren. In veel graven zitten hooguit wat verbrande en fragmentarische scherven, van 

potten die op de brandstapel stonden en waarvan kleine stukjes eigenlijk bij toeval in het 

graf terecht zijn gekomen. In een paar graven zijn echter ook wel (oorspronkelijk) 

complete potjes gezet. 

Een voorbeeld van een ‘rijk’ graf uit de eerste helft van de 3de eeuw is afgebeeld in 

figuur 2. Er zijn een kommetje en bord van terra sigillata (laatste met stempel en 

ingekrast eigendomsmerk (?) op de standring, een beker van metaalglanswaar en een 

van geverfd aardewerk, alsmede een pot van grijs aardewerk. Het stuk ijzer met een 

spijker erin is geen bijgift, maar een beslagstuk van een meubel of werktuig waarvan het 

hout op de brandstapel is gebruikt. 

 

      figuur 2 
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Natuurlijk zijn er ook ijzeren voorwerpen die wel echte bijgiften waren, vooral een reeks 

mesjes. Bij één exemplaar was nog een deel van het benen heft bewaard gebleven. 

Andere bijgiften waren bijvoorbeeld bijzondere glazen kralen, glazen kommetjes en 

munten. De laatste categorie omvat 17 exemplaren, meer dan in elk ander grafveld bij 

Weert en Nederweert dat we hebben onderzocht. In de 137 graven van Weert-

Kampershoek 2, zat bijvoorbeeld maar één munt! Hier is weer sprake van een van die 

‘locale eigenaardigheden’ die in de verschillende grafvelden te bespeuren zijn. 

Wie meer wil lezen over dit grafveld, bijvoorbeeld over de andere vondsten en het 

crematierestenonderzoek, kan het rapport (Zuid-Nederlandse Archeologische Rapporten 

49) raadplegen. Het is als pdf op te vragen bij de gemeente Nederweert 

(M.Houtappels@nederweert.nl), of in boekvorm te bestellen bij Spa Uitgevers (www.spa-

uitgevers.nl). 

 

 

Vervolgonderzoek Weert-Kampershoek Noord  

In een vorig PMK Informatiebulletin (22-1, juni 2012) is verslag gedaan over de eerste 

resultaten van de opgravingen in fase 2 van het toekomstige bedrijventerrein 

Kampershoek Noord, die plaatsvonden in de winter van 2011/2012. Direct volgend op 

deze opgravingen is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een aangrenzend terrein. 

Zoals al verwacht, liep de Romeinse nederzetting hier door. De gemeente Weert heeft 

besloten dit tweede deel ook te laten opgraven en dat is gebeurd in november 2012. 

In het eerste deel van de 

opgraving zijn uiteindelijk 

13 huisplattegronden 

gevonden, niet 20 zoals 

verwacht, maar op zich 

toch een respectabel 

aantal. Het nieuwe 

onderzoek bracht nog 

eens hetzelfde aantal aan 

het licht, zodat de 

nederzetting opeens toch 

bovengemiddeld groot is 

geworden (figuur 3). 

 

Deze is bovendien niet 

helemaal opgegraven, 

want een deel ligt onder 

een perceel met jonge 

bomen dat voorlopig 

gespaard is gebleven. 

Naast  huizen zijn 

verschillende 

bijgebouwtjes gevonden, 

samen met in totaal 16 

waterputten. De 

nederzetting heeft een 

                                                                                                  figuur 3  
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andere vorm dan tot nog toe opgegraven exemplaren; Weert-Molenakker, Kampershoek-

Zuid en Nederweert-Rosveld hadden een meer compacte vorm. Hier is echter sprake van 

een soort lintbebouwing, een vorm die is bepaald door de depressies waartussen de 

huizen zijn gebouwd. 

De uitwerking van de nederzetting en grafvelden (met 13 resp. 136 graven) is in volle 

gang en het zal wel een jaartje duren voordat de rapportage over dit omvangrijke 

onderzoek kan worden afgerond. Er is echter nog wel een nieuwtje te melden: een derde 

grafveld! De eerste graven hiervan, aan de noordwestkant van de Romeinse 

nederzetting, kwamen in de proefsleuven van maart 2012 aan het licht.   

 

Zelfs na de opgraving, toen de teller op 16 graven stond, was het echter niet duidelijk 

wat de datering was. Een paar stukken aardewerk, soms zo verbrand dat ze totaal 

vervormd waren, leken prehistorisch, al was een laat-Romeinse datering misschien niet 

uit te sluiten. Maar toen een paar roestklompen werden geröntgend, bleken hierin ijzeren 

mantelspelden verscholen te gaan. De mantelspelden zijn op de foto’s van Restaura al 

goed herkenbaar als fibulae van het Midden-La Tène en Benstrup-type**, daterend in de 

Late IJzertijd (figuur 4).  

 

 

figuur 4  

Hoewel dergelijke spelden ook al gevonden zijn in Weert-Molenakkerdreef en 

Nederweert-Rosveld, is met name het tweede type voor Nederland nog een heel 

bijzondere vondst. Opmerkelijk is dat het nieuwe grafveldje niet in gebruik is gebleven 

tot in de Romeinse tijd, zoals bij de andere net genoemde vindplaatsen wel het geval is. 

 

** Het voorblad van dit informatiebulletin toont een afbeelding van twee ijzeren 

“Paukenfibeln” van het type Benstrup afkomstig van een vroegere opgraving Nederweert, 

Rosveld. (Foto Restaura. Bron: www.limburgserfgoed.nl)  

 

 

 

            www.p–m–k.nl 
                                    In de toekomst naar het verleden… 
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Munten uit Montfort (6)  
Jan Verlinden  

 

In het najaar van 2009 werd in Montfort bij de 

herinrichting van de Vlootbeek een Romeinse 

muntschat gevonden bestaande uit 65 zilveren en 6 

gouden munten1. Over vrijwel elke munt kan een 

verhaal verteld worden. De oudste munt is in het jaar 

122 vóór Chr. geslagen en de jongste in het jaar 69 na 

Chr. De munten stammen dus zowel uit de periode 

van de Romeinse Republiek als uit die van het 

Keizerrijk2.  

Vijf denarii3 uit de tijd van de burgeroorlog 68-69 na C. 

Algemene inleiding  

Servius Sulpicius Galba had al een briljante militaire en politieke carrière achter de rug, 

toen hij in 60 na C. door keizer Nero het stadhouderschap kreeg aangeboden van 

Hispania Tarraconensis4, een functie die bijzonder hoog in aanzien stond5.  

 

In de vroege lente van 68 na C. bereikte hem het bericht dat er een opstand tegen het 

corrupte bewind van Nero6 was uitgebroken in Gallië o.l.v. Gaius Julius Vindex, de legaat7 

van Gallia Lugdunensis8. Veel Gallische stammen hadden zich bij Vindex aangesloten uit 

onvrede over de zware belastingen. Vindex stamde uit een Aquitaans koningsgeslacht en 

omdat hij besefte dat hij nooit als keizer geaccepteerd zou worden vroeg hij steun aan 

Galba en noemde hem ‘bevrijder en leider van de mensheid’. Galba stemde toe, temeer 

omdat hij intussen vernomen had dat Nero sluipmoordenaars op hem had afgestuurd – 

een moordaanslag op hem mislukte ternauwernood - en Vindex over een groot leger 

beschikte. Op 3 april 68 werd Galba door de menigte begroet als ‘Imperator9’.  

Galba accepteerde deze titel echter niet, maar noemde zich ‘Legatus senatus et populi 

                                                           
1 De vondst is gedaan door Huub Schmitz. Zie hiervoor: ‘Uit het moeras opgedoken, De vondst van een 
Romeinse muntschat in Montfort’ in: Jaarboek 42 van Heemkundevereniging Roerstreek 2010, 7-20.  

Het Vlootbeekproject werd begeleid door RAAP o.l.v. Jan Roymans. Als publieksboek van de vondst is 
uitgegeven: Jan Roymans en Nico Sprengers, Een Romeinse muntschat uit de tijd van de Bataafse opstand. Een 
bijzondere vondst in het dal van de Vlootbeek, 2011 (ISBN 0925-6229). De foto’s zijn door RAAP beschikbaar 
gesteld. 
2 Dit artikel is eerder verschenen in ‘De Klepper”, kwartaalblad van Heemkundevereniging Roerstreek. 
3
 De denarius (zilver) en de sestertius (koper) waren de Romeinse standaardmunten. De gouden munteenheid 

was de aureus (letterlijk: gouden, van goud). Uiteraard is deze zeldzaam. De onderlinge waardeverhouding was: 

1 aureus (goud) = 25 denarii (zilver) = 100 sestertii (koper). In Pompeii is een deel van het archief van de 

bankier Lucius Caecilius Iucundus bewaard gebleven uit de periode 27-62 na C. Een muilezel werd verkocht 

voor 520 sestertiën, een waardevolle slaaf voor 6252 sestertiën, viermaal meer dan een andere slaaf.  
4
 Grotendeels het huidige Spanje; de hoofdstad was Tarraco (moderne naam: Tarragona). 

5
 In tegenstelling tot het aanzien van de buurprovincie Hispania Ulterior of Lusitania, het huidige Portugal.  

6
 Nero was begin 68 na C. teruggekeerd uit Griekenland na een tournee als zanger en wagenmenner. Hij vernam 

in Napels de opstand in Gallië juist op de dag, waarop hij zijn moeder vermoord had (Suet. Nero 41).  
7
 Stadhouder of gouverneur 

8 Gallia Lugdunensis was een van de 4 Romeinse provincies in Gallië (de andere waren G. Aquitania, G. Belgica 

en G. Narbonensis). Gallia Lugdunensis lag in het midden en werd in het noorden begrensd door de Seine en in 

het westen de Atlantische Oceaan. Vanaf de zee vormde de Loire min of meer het westelijke deel van de 

zuidgrens.  
9
 Dit was een van de officiële titels van de keizer. 
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Romani’ 10. Marcus Salvius Otho, de legaat van Hispania Lusitania, sloot zich onmiddellijk 

bij hem aan. Hij bewees Galba zoveel goede diensten, dat zijn verwachting door de 

bejaarde11 nieuwe keizer geadopteerd te worden niet ongerechtvaardigd was12.   

Verder waren alle legeraanvoerders13 Nero afgevallen en hadden zich aangesloten bij 

Galba, behalve Clodius Macer, de legaat van Africa14 en Lucius Verginius Rufus, de legaat 

van Germania Superior15. Diens voortreffelijke troepen hadden hem al dikwijls tot keizer 

willen uitroepen, maar Verginius hield vol dat alleen de Senaat een keizer kon aanwijzen. 

Lucius Clodius Macer was in april 68 na C. tegen Nero in opstand gekomen.   

Vindex beschikte al snel over een militie van 100.000 man, maar de Romeinse 

veteranenkolonie Lugdunum16 weigerde hem toe te laten. Verginius rukte met zijn 

troepen op tegen Vindex. Tegen de wil van de beide aanvoerders kwam het in mei 68 na 

C. bij Vesontio17 tot een grote veldslag. Hierbij werden door de superieure Romeinse 

legioenen 20.000 Galliërs in de pan gehakt. Vindex pleegde daarop zelfmoord.  

De ondergang van Vindex bracht Galba in paniek. Hij vroeg schriftelijk Verginius om 

medewerking en trok zich in afwachting daarvan terug in de stad Clunia18. Daar ontving 

hij op een zomeravond het bericht dat Nero een week tevoren - op 9 juni 68 - een einde 

aan zijn leven had gemaakt en dat hij door de Senaat en het volk van Rome was 

uitgeroepen tot keizer. Daarop legde Galba de titel ‘legatus’ af. Voortaan noemde hij zich 

‘Imperator’. Zijn regering dateerde hij vanaf 9 juni, de dag waarop hij door de Senaat 

was erkend. Hij was toen 72 jaar19.   

Vervolgens ging Galba op weg naar Rome. In zijn gezelschap bevond zich Otho. Tot 

opluchting van Galba bleef Verginius bij zijn oorspronkelijke principe dat alleen de Senaat 

de keizer mocht kiezen. Verginius slaagde er met grote moeite in om zijn soldaten over 

te halen om Galba als keizer te erkennen, nadat brieven uit Rome met de besluiten van 

de Senaat waren aangekomen. Daarna verving Galba Verginius als legaat door 

Hordeonius Flaccus. Verginius keerde als één van de persoonlijke adviseurs in het 

gezelschap van Galba terug naar Rome20.   

De nagedachtenis aan Vindex eerde Galba openlijk door het brengen van lijkoffers. 

Clodius Macer weigerde na de dood van Nero Galba te erkennen als keizer. Door een 

blokkade van de graanschepen21 wilde hij Rome uithongeren en aldus tot opstand tegen 

Galba dwingen. Het gevaar van de kant van Clodius Macer werd bezworen, doordat deze 

                                                           
10

 Legaat van Senaat en volk van Rome 
11

 Galba was begin 70 en al lang weduwnaar. Zijn beide kinderen waren vroeg gestorven. 
12

 Otho was toen 36 jaar en al tien jaar stadhouder van Lusitania. Hij was door Nero ‘weggepromoveerd’, omdat 

Nero een affaire was begonnen met zijn echtgenote Poppaea Sabina. Otho had dus nog een appeltje te schillen 

met hem.  
13

 Ook de latere keizer Vespasianus, die in Judaea de opstand van de Joden probeerde te onderdrukken. 

Om de nieuwe keizer te begroeten stuurde Vespasianus zijn zoon Titus naar Rome. Toen Titus, aangekomen in 

Corinthe, vernam dat Galba was vermoord, keerde hij terug naar zijn vader in Caesarea. 
14

 Africa was een kleine provincie, dat het noordoosten van het huidige Tunesië omvatte. 
15

 Germania was gesplitst in Germania Inferior (het lager gelegen Germania) met als hoofdstad Keulen en 

Germania Superior (het hoger gelegen Germania) met als hoofdstad Mainz.  
16

 Lugdunum (Lyon) was de hoofdstad van Gallia Lugdunensis. Het was de grootste stad van heel Gallia. 
17

 Besançon 
18

 De stad lag in Hispania Tarraconensis, noordoostelijk van Madrid. 
19

 Waarschijnlijk is Galba geboren op 24 december 5 v.C; volgens de bronnen stierf hij in zijn 73
e  

levensjaar.  
20

 Begin 69 na C. werd Verginius door Galba’s opvolger Otho tot consul benoemd. Toen er na de dood van Otho 

weer aandrang op hem werd uitgeoefend om het keizerschap te aanvaarden, trok hij zich terug op zijn landgoed 

in Etrurië. Op 83-jarige leeftijd - 97 na C. - bekleedde Verginius voor de derde maal het consulaat, samen met 

keizer Nerva. Hij was de voogd van Plinius Minor, wiens brieven over de uitbarsting van de Vesuvius bewaard 

zijn gebleven. 
21

 Behalve Egypte was heel Noord-Afrika belangrijk als korenschuur voor Rome.  
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op bevel van Galba om het leven werd gebracht nog vóór de aankomst van Galba in 

Rome. In Rome had Nymphidius Sabinus, de commandant van de praetorianen, de 

soldaten overgehaald Galba als keizer te erkennen. Aan de praetorianen werd in naam 

van Galba een donativum22 van 7500 denaren, aan de andere soldaten een van 1250 

denaren beloofd. Naderhand had Nymphidius het plan opgevat zelf troonopvolger te 

worden. Hij werd echter door zijn eigen soldaten om het leven gebracht.  

In de loop van oktober arriveerde Galba in Rome. De intocht liep uit op een bloedbad, 

toen hij weigerde een door Nero gevormd legioen van oud-matrozen te erkennen. Aan de 

praetorianen weigerde Galba het beloofde donativum. Hij liet zich ontvallen dat hij 

gewoon was soldaten te kiezen, niet te kopen. Ballingen kregen amnestie, maar ze 

kregen hun door Nero geconfisceerde bezittingen niet terug. Op financieel gebied gaf 

Galba wel blijk van gierigheid, maar niet van hebzucht. Dat de financiële nood hoog was, 

blijkt uit de vele munten die Galba tijdens zijn korte regering (7 maanden) liet slaan: 370 

munttypen tegen 337 onder Nero (in 14 jaar). Schenkingen van Nero aan toneelspelers, 

musici en gladiatoren ter hoogte van 2200 miljoen sestertiën werden voor 90% 

teruggevorderd.  

Julius Civilis, die waarschijnlijk wegens medeplichtigheid aan de opstand van Vindex 

geboeid naar Nero was gestuurd om berecht te worden, werd door Galba vrijgesproken23. 

Hij werd de leider van de opstand van de Bataven in augustus 69 na C. Galba verleende 

het Romeinse burgerrecht aan de Gallische stammen die hem en Vindex hadden 

geholpen. Dit was een belediging voor de legioenen van Germania Superior, die eerder 

Vindex en zijn Galliërs hadden verslagen. Zij weigerden op 1 januari 69 na C. de eed van 

trouw aan Galba af te leggen, sloegen zijn beelden stuk en riepen Aulus Vitellius, de 

nieuwe legaat van Germania Inferior uit tot tegenkeizer24. Toen Galba de muiterij had 

vernomen, benoemde hij op 10 januari 69 na C. Lucius Calpurnius Piso25 tot opvolger. 

Ook dit keer kregen de praetorianen geen donativum.   

Otho die zijn kans om legaal opvolger te worden verkeken zag, deed daarop een greep 

naar de macht. Hij werd vijf dagen later in de kazerne van de praetorianen, die uiteraard 

wel een hoog donativum te wachten stond, tot keizer uitgeroepen.   

Galba werd gedood naast de Vijver van Curtius26 en zo achtergelaten als hij daar lag, 

totdat een gewoon soldaat, terugkomend van een korenuitdeling, zijn rantsoen wegwierp 

en het hoofd afsneed. Omdat hij het hoofd niet bij haren27 kon vastpakken, hield hij het 

eerst onder zijn mantel. Later stak hij zijn duim in de mond en droeg het zo naar Otho28. 

Ook Piso werd vermoord. De Senaat riep daarop Otho uit tot nieuwe keizer. Otho zou op 

16 april 69 na C., toen zijn troepen door die van Vitellius waren verslagen, een einde aan 

zijn leven maken. Op 20 december 69 stierf op zijn beurt Vitellius, nadat zijn aanhang 

was verslagen door de troepen van Vespasianus, de nieuwe keizer. Men noemt deze 

periode ook het Vierkeizerjaar. 

 

 

 

                                                           
22

 Het was gebruikelijk dat de Praetoriaanse garde, de lijfwacht van de keizer, bij de troonsbestijging van een 

keizer een donativum (geldsom) kreeg. 
23

 Zijn broer Claudius Paulus was op valse beschuldiging van hoogverraad terechtgesteld. 
24

 Vitellius was een maand eerder door Galba benoemd. 
25

 Piso was toen 30 jaar oud en afkomstig uit een aanzienlijke Romeinse familie. 
26

 De vijver van Curtius lag op het Forum Romanum in Rome. 
27

 Galba was kaal. 
28

 Suetonius, Galba 21 
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Beschrijving van de munten 

DENARIUS 129 Vindex 

Voorzijde       Keerzijde 

 

 

 

 

 

Inleiding 

De voor- en keerzijde van deze munt geven in uiterste beknoptheid de doelstellingen van 

Vindex weer. Hij streefde geen Gallische onafhankelijkheid na – zijn portret ontbreekt op 

de munt - , maar hij wenste te leven in het grote Romeinse rijk. Op de voorzijde is 

afgebeeld n.r. het hoofd van de Genius (de beschermgeest) van het Romeinse volk. Hij 

heeft een baard en draagt een diadeem, het symbool van vorstelijke waardigheid. Achter 

hem is afgebeeld een scepter, een staf die gold als symbool van de macht. 

Van de tekst is linksboven nog leesbaar PR; de rest valt buiten de rand. De volledige 

tekst luidt: [GENIVS] P R  - [GENIVS] P(opuli) R(omani) - Genius van het Romeinse 

volk. Op de keerzijde loopt de oorlogsgod Mars n.r. in goddelijke naaktheid. Op zijn 

hoofd draagt hij een helm, in zijn linkerarm een rond schild en in zijn opgeheven 

rechterhand een speer. Aan een schouderriem hangt over zijn linkerheup een 

parazonium (een lange dolk). Uit de figuur van Mars spreekt de openlijke opstand tegen 

het regime van Nero. Links van hem staat de naar buiten gekeerde tekst MARS; rechts 

VLTOR - Mars de Wreker. Hiervan is alleen het bovenste deel van de letters aanwezig. 

De rest valt buiten de rand van de munt. De munt is in Gallië geslagen tussen het begin 

van de rebellie van Vindex begin maart 68 na C. en zijn dood in mei 68 na C. Mogelijk 

stamt hij uit Vienna (nu Vienne); in elk geval niet uit de hoofdstad Lugdunum, die 

weigerde de zijde van Vindex te kiezen. In deze periode zijn zeer veel munten geslagen. 

Dat was nodig om de grote troepenmacht te kunnen betalen.  

 

Legenda van de voorzijde  

Hoofd van de Genius n.r.  

[GENIVS] P R 

Legenda van de keerzijde 

Mars n.r. met helm, schild, speer en parazonium 

MARS VLTOR    
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 Foto Restaura 529cd; RIC I-44 
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DENARIUS 230  

Voorzijde      Keerzijde 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Op de voorzijde staat het portret van Augustus n.r. Dit portret moet de lange periode van 

vrede ten tijde van de eerste keizer in herinnering brengen, de Pax Augusta. Van de 

tekst staan de letters naar buiten gekeerd. Ze zijn nagenoeg onleesbaar. De tekst luidt: 

CAESAR AVGVSTVS.   

Vanaf de eerste keizer Augustus waren dit vaste titels van elke keizer. Op de keerzijde 

staan afgebeeld twee ineengeslagen handen, symbool van eenheid en loyaliteit. Eronder 

is te lezen PAX - Vrede. Erboven staat een caduceus met links en rechts ervan een 

cornucopia. Een caduceus31 was de staf van de god Mercurius.   

In de Romeinse keizertijd gold deze staf als symbool van de orde en beschaving. De 

cornucopia32 was de Hoorn des Overvloeds en gold als symbool van voorspoed. De munt 

is waarschijnlijk geslagen in Gallië ten tijde van de opstand van Vindex in de periode 

begin maart-mei 68 na C. 

Legenda van de voorzijde  

Augustus met lauwerkrans n.r.   

CAESAR AVGVSTVS  

 

Legenda van de keerzijde  

Handjes met caduceus tussen 2 cornucopiae  

PAX  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Foto Restaura 460cd; RIC I-103  
31

 De staf was een olijftak en twee slangen omwonden de stok aan weerszijden met hun koppen naar de top 

gebogen.  
32

 Cornu betekent hoorn; Copia overvloed. De Griekse oppergod Zeus was op Kreta gezoogd door de geit 

Amalteia. Toen Zeus tijdens een spel een hoorn van haar afbrak, stroomden er nectar en ambrozijn (drank en 

voedsel voor de goden) uit of naar believen de vruchten der aarde.  
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DENARIUS 333 

Voorzijde       Keerzijde 

  

  

  

  

  

  

  

Inleiding  

Om aan geld te komen confisceerde Galba al de bezittingen van Nero in Spanje. Ook 

kreeg hij een grote hoeveelheid goud en zilver van Otho. Op deze munt zien we weer een 

teruggrijpen naar de tijd van keizer Augustus, waarin achter een republikeinse façade in 

feite alle macht in handen was van de ‘princeps’, de eerste burger. Door de dood van 

Nero was er een eind gekomen aan het leven van een tiran en was de vrijheid voor de 

republiek weer hersteld. Op de voorzijde staat de kop van Libertas (personificatie van de 

vrijheid) n.r. en, naar binnen gekeerd, de tekst: LIBERTAS - Vrijheid. Op de keerzijde 

staat een pileus34 geflankeerd door twee dolken en de tekst PR RESTITVTA - P(opuli) 

R(omani) RESTITVTA – (de vrijheid) hersteld voor het Romeinse volk. Zowel de keuze 

van de opschriften als de afbeelding op de keerzijde verwijzen naar de beroemde 

denarius, die Brutus, één van de moordenaars van Caesar, in 43-42 v.C. had laten slaan 

om te gedenken dat de dictator was gedood en de vrijheid van de republiek was hersteld. 

Op de voorzijde van die munt staat een portret van Brutus en links de tekst PLAET.CEST 

- (Lucius) PLAET(orius) CEST(ianus). Lucius Plaetorius Cestianus is de naam van de 

muntmeester35. Boven en rechts staat: BRVT(us) IMP(erator) - Brutus 

Opperbevelhebber. Op de keerzijde staat een pileus geflankeerd door twee dolken en de 

tekst EID(ibus) . MAR(tiis) - op de Iden36 van Maart d.i. 15 maart. Dit verwijst naar de 

dag waarop Gaius Julius Caesar in 44 v.C. door dolksteken om het leven werd gebracht. 

De munt is geslagen in Spanje, mogelijk in Tarraco, in de periode begin april-begin juni 

68 na C. 

Legenda van de voorzijde 

Libertas n.r. 

LIBERTAS 

 

Legenda van de keerzijde 

Pileus tussen twee dolken 

PR RESTITVTA  

                                                           
33

 Foto Restaura 477cd; RIC I-24 
34

 Een pileus was een hoed of vilten muts die bij de Romeinen door slaven werd opgezet, als ze vrijgelaten 

werden.  
35

 Een commissie van drie mannen was belast met de muntslag. Aanvankelijk stond de naam van een 

muntmeester op een munt. 
36

 De telling van de dagen binnen een maand was bij de Romeinen erg omslachtig. Elke maand had drie vaste 

punten, aangeduid met woorden die alleen in het meervoud voorkwamen. 

Kalendae (de Kalenden) was de eerste dag van de maand.  

Nonae (de Nonen) was de vijfde dag van de maand, maar in maart, mei, juli en oktober de zevende dag. 

Idus (de Iden) was de dertiende dag, maar in maart, mei, juli en oktober de vijftiende dag. Vanaf deze vaste 

punten telde men terug, waarbij de begin- en einddag ook meegerekend werden. 
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DENARIUS 437 

Voorzijde       Keerzijde    

 

 

 

 

Inleiding 

De munten 3 en 4 zijn identiek; munt 5 is vergelijkbaar, maar er zijn afwijkende 

stempels gebruikt. De munt is geslagen in Spanje, mogelijk in Tarraco, in de periode 

begin april-begin juni 68 na C. 

Legenda van de voorzijde   Legenda van de keerzijde 

Libertas n.r.      Pileus tussen twee dolken 

LIBERTAS      PR RESTITVTA   

 

 

DENARIUS 538  

Voorzijde       Keerzijde  

 

 

 

 

 

Inleiding 

Op de voorzijde staat een ander portret van Libertas. De tekst valt grotendeels buiten de 

rand.Op de keerzijde staan weliswaar muts en dolken, maar de bovenkant van de muts 

begint bij de onderkant van de handgreep; bij de vorige munten staat de muts duidelijk 

hoger. De letter R is goed leesbaar, maar de P en het woord RESTITVTA ontbreken. De 

munt is geslagen in Spanje, mogelijk in Tarraco, in de periode begin april-begin juni 68 

na C. 

Legenda van de voorzijde 

Libertas n.r. 

LIBERTAS     

Legenda van de keerzijde 

Pileus tussen twee dolken 

PR RESTITVTA 
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 Foto Restaura 495cd; RIC I-24 
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 Foto Restaura 468cd; RIC I-24 
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De landschapsgeschiedenis van de Peel,  

Maas en Kempen (2 van 2)  
Jeroen Wijnen  

 

In het voorgaande artikel is de theoretische achtergrond behandeld van de sturende 

factoren die verantwoordelijk zijn voor de vorming van ons natuurlijke landschap. Twee 

belangrijke sturende factoren zijn van belang voor het ontstaan van het huidige 

natuurlijke landschap. De externe factor: het klimaat, en de interne factor: de 

tektonische opbouw van de ondergrond. In dit vervolgartikel wordt de vorming van het 

natuurlijke landschap specifieker behandeld voor deze regio, voortbouwend op de reeds 

theoretisch behandelde stof. Tot besluit wordt de invloed van dit natuurlijke landschap op 

de archeologie besproken.  

 

Landschap van de zandgebieden in Limburg en Noord-Brabant  

De landschappelijke verschijningsvormen in onze regio zijn gevormd door fysische 

verwering, transport en sedimentatie door rivieren of door de wind. Alleen het 

veengebied van de Peel is gevormd door veengroei. Na afzetting zijn deze 

landschapsvormen voor een deel geërodeerd.   

 

Zo zijn de Maasterrassen opgebouwd uit beddingafzettingen (zand en grind) die 

gedurende een koude periode (Weichselien) zijn afgezet door vlechtende rivieren. 

Vervolgens is in een warmere (gematigde) periode zoals het Holoceen de afvoer 

geconcentreerd in een enkele meanderende geul. Door de concentratie van het water in 

een enkele geul heeft insnijding plaatsgevonden in de riviervlakte waardoor een 

rivierterras ontstaan is. Aan de voet van dit terras is door insnijding van de rivier een 

lager gelegen riviervlakte ontstaan. In een groot deel van het rivierengebied van Limburg 

en Oost-Gelderland (Land van Maas en Waal) bevinden zich rivierterrassen langs de 

Maas. Op het terras zijn door overstromingen oever- en/of komafzettingen (klei –en/of 

leem) afgezet. Een dergelijke afzetting is de Laag van Wijchen, behorend bij de Formatie 

van Kreftenheye, die tegenwoordig vooral in het Land van Maas en Waal dicht aan de 

oppervlakte ligt. Verder bevindt deze zich in het rivierengebied van midden Nederland 

waar het “Laagterras” is afgedekt door jongere riviersedimenten. De Laag van Wijchen is 

afgezet op een terrasvlakte in een warmere periode (Bølling-Allerød) in het Laat-

Weichselien.  

 

Overstromingen kunnen optreden zolang het terras niet te hoog boven de huidige 

riviervlakte ligt. Vooral in het zuiden van Limburg zijn gedurende de laatste 2 miljoen 

jaar door een veelvuldig veranderend klimaat en opheffing van het gebied meerdere 

terrasniveaus ontstaan.   

  

In het Weichselien zijn eveneens de dekzanden (figuur 2) en rivierduinen afgezet door de 

wind. Rivierduinen hebben zich vooral gedurende de laatste koudeperiode van het 

Weichselien (Jonge Dryas) gevormd. In de Maasduinen, grofweg tussen Arcen en Well, 

en in het Land van Maas en Waal beslaan de rivierduinen een groot areaal. In het Land 

van Maas en Waal bevinden de rivierduinen zich voor een deel op de Laag van Wijchen. 

Hieruit blijkt dat de rivierduinen zich tenminste voor een deel na het Bølling-Allerød 

hebben gevormd. Deze rivierduinen zijn gevormd uit matig grof zand dat uit de 

riviervlakte van een vlechtend riviersysteem is opgewaaid.   



 Informatiebulletin Streekarcheologie Peel, Maas & Kempen   

 23e jaargang nr. 1  

Dit gebeurde vooral gedurende het winterseizoen als de riviervlakte voor een groot deel 

droog stond omdat het water grotendeels was vastgelegd in sneeuw en ijs.  

 

Het grootste deel van het landschap van Noord- en Midden-Limburg en het grootste deel 

van Noord-Brabant bestaat echter uit dekzanden. De dekzanden zijn in het reliëf 

zichtbaar als licht glooiende dekzandruggen en dekzandvlakten. Het huidige 

dekzandlandschap is gevormd gedurende het Weichselien (figuur 2). In het Pleniglaciaal, 

het koudste en het grootste deel van de Weichselien ijstijd zijn zand met (löss)leemlagen 

afgezet door de wind. In het late Pleistoceen is door de wind een zanddek afgezet. In de 

Centrale Slenk kunnen deze afzettingen behorend tot de Formatie van Boxtel een dikte 

van meer dan 30 m bereiken.1 Zo heb ik in de wijk Meerhoven te Veldhoven zandlagen 

met leemlagen aangetoond tot een diepte van 45 m, behorend tot de Formatie van 

Boxtel met behulp van geotechnische sonderingen.2 In de ondiepe ondergrond van het 

dekzandgebied bestaat er volgens een verouderde, maar nog wijd verbreide 

lithostratigrafische indeling, een opeenvolging van onder naar boven van de “Brabantse 

Leem”, het “Oud Dekzand” en het “Jong Dekzand”. De “Brabantse Leem” en het “Oud 

Dekzand” dateren in het Pleniglaciaal en het “Jong Dekzand” dateert in het Laat-

Weichselien. De Brabantse Leem heeft zich in het Pleniglaciaal op een moerassige 

toendra met een permanent bevroren ondergrond en stilstaande wateren kunnen 

vormen. 

 

Het landschap was open met een lage, dichte begroeiing zonder bomen of heesters. De 

Brabantse Leem is vaak in de dalen als min of meer gelaagde leemafzetting aanwezig, 

terwijl ongelaagde leemafzettingen zich voornamelijk op de hogere delen bevinden. De 

mineralogische samenstelling van de Brabantse Leem pleit voor een oorspronkelijke 

eolische vorming. De horizontaal gelaagde sedimentstructuren wijzen tegelijkertijd op 

enige oppervlakkige verspoeling. De gelaagde leemafzettingen behoren samen met 

verspoelde dekzanden tot fluvio-periglaciale afzettingen (figuur 2). Tevens worden er in 

veel gevallen in het van oorsprong horizontale tot subhorizontale pakket 

cryoturbatieverschijnselen, zoals vorstwiggen, aangetroffen in het profiel van 

ontgravingen.3 De Brabantse Leem maakt in wezen deel uit van het Oud Dekzand maar 

is gevormd in kleine poelen van een toendralandschap. Deze leemafzettingen komen 

alleen in de Centrale Slenk voor.  

 

In leem en andere grondsoorten met een hoge siltfractie kunnen zich onder periglaciale 

omstandigheden gemakkelijk ijslenzen vormen, waardoor een verstoring optreedt van de 

gelaagdheid door vorstwerking. Dergelijke cryoturbatiestrukturen kunnen zich ook 

voordoen in het Oud Dekzand. Algemeen kan het dekzand, onderverdeeld worden op 

basis van het leemgehalte. Als het leemgehalte hoger is, is het in ieder geval geen Jong 

Dekzand. Het Oud Dekzand bestaat vaak uit fijne laagjes zand en leem/löss en is 

waarschijnlijk afgezet op een oppervlak dat droog was in de winter en nat in de zomer, 

als de top van de permafrost ontdooid was.  

 

                                                           
1 Schokker, 2005. 
2 Desbetreffende opeenvolging omvat de Formatie van Boxtel, waarschijnlijk niet alleen uit het Weichselien, maar ook 

vroegere glaciale perioden vanaf ca. 600.000 jaar geleden. 
3 Meijs en de Lang 1983. 
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In het Laat-Weichselien waren er twee perioden, de Jonge Dryas en de Oude Dryas, 

waarin er sprake was van een poolwoestijn met een permanent bevroren ondergrond en 

grote zandverstuivingen. In de Jonge Dryas en de Oude Dryas werden respectievelijk het 

Jong Dekzand I en II afgezet. Omdat deze lithologisch niet te onderscheiden zijn, wordt 

er gewoon over Jong Dekzand gesproken. Volgend op het Pleniglaciaal, waarin een 

poolwoestijnklimaat en een toendraklimaat elkaar afwisselden, begon het Laat-

Weichselien met een warmere periode. Het Bølling Interstadiaal (12.450-12.100 yr BP) 

was een warmere periode, waarin berkenbossen groeiden. Hierna volgde een 

koudeperiode, het Oude Dryas (12.100 yr BP) en na een tijdsduur van slechts 200 jaar 

diende zich al de volgende warmteperiode, het Allerød (11.900-10.950 yr BP), aan. 

Gedurende het warmere Allerød groeiden er berken- en dennenbossen in onze regio. Aan 

het eind van deze periode trad de uitbarsting van de Laacher See vulkaan op, de laatste 

in een reeks vulkaanuitbarstingen die vanaf het Tertiair actief waren in het relatief 

nabijgelegen Eifelgebied (Duitsland).4 In het Allerød heeft zich de Laag van Usselo 

gevormd, een veenlaagje of een bodem. In de Laag van Usselo is een wijd verbreidde 

aslaag van de Laacher See uitbarsting aangetroffen, samen met houtskool. Waar de Laag 

van Usselo zich heeft gevormd in het Jonge Dekzand, is stratigrafisch een scheiding aan 

te brengen in het Jonge Dekzand I en II. De Laag van Usselo kon zich afhankelijk van de 

toenmalige waterhuishouding als bodem of als veenlaag ontwikkelen. Het Jonge Dryas 

Stadiaal was de laatste koudeperiode in het Pleistoceen en tevens de laatste periode voor 

het Holoceen. In deze periode is het Jonge Dekzand II afgezet.   

 

De beekdalen in onze regio zijn vooral ontstaan gedurende de laatste ijstijd. Door de 

permafrost in de bodem kon het neerslagwater en dooiwater in het zomerseizoen 

moeilijk infiltreren zodat veel water via het bodemoppervlak moest worden afgevoerd. 

Doordat er veel minder infiltratie naar het grondwater mogelijk was, was de piekafvoer 

van de beken en rivieren ook veel groter. Hierdoor zijn de dalen vaak 

overgedimensioneerd en staan vroegere in de ijstijd gevormde kleinere dalen vaak droog 

(z.g. droge dalen).  

                                                           
4 Berendsen 2004, 192. 
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De Dommel en de Aa en hun zijtakken en in mindere mate de Tungelroyse Beek zijn 

volgens de geomorfologische kaart geflankeerd door de landschapsvorm “glooiing van 

beekdalzijde”. 5 Deze zijn onder periglaciale condities ontstaan door het vloeien en het 

afspoelen van materiaal, vooral in het zomerseizoen. De Roggelse Beek en de Leudalbeek 

hebben zich vanaf de overgang Pleistoceen-Holoceen verder ingesneden door de 

opwarming van het klimaat. Deze insnijding vond plaats in navolging van de zich 

insnijdende Maas. De Maas sneed zich verder in doordat de voorheen vlechtende rivier 

ging meanderen door de opwarming van het klimaat. Het dekzandlandschap rondom het 

Leudal is net iets jonger (Laat-Weichselien) dan het dekzandlandschap rondom Weert en 

Zuidoost-Brabant (Pleniglaciaal; Midden-Weichselien). De dekzandheuvels rondom het 

Leudal zijn gevormd op het dalvlakteterras of Laagterras. In het Midden-Weichselien 

stroomde de Maas nog in de omgeving van het Leudal. Omdat de insnijding van de 

Roggelse Beek vrij laat in het Pleistoceen plaatsvond en het dekzandlandschap rondom 

de Leubeek jonger is, wordt de landschapsvorm “glooiing van beekdalzijde” hier zelden 

aangetroffen.  

 

Gedurende het Holoceen hebben de beken een veelal een meanderend verloop. De 

stroomgeul verplaatst zich enerzijds door erosie en anderzijds door sedimentatie. Vanaf 

het Holoceen wordt de afvoer gelijkmatiger en wordt de sedimentlast kleiner door een 

verminderde erosie.  De beekafzettingen bestaan uit zeer fijn tot zeer grof, soms siltig of 

grindhoudend zand, zandige leem, humeuze klei en/of veen. Stratigrafisch behoren de 

beekafzettingen tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven (Bijlage 1). Als 

voorbeeld voor een van de afzettingsmilieus in een beekdal en de ontwikkeling ervan 

gedurende het Holoceen kan een onderzoek naar Aardkundige Waarden voor de EVZ 

Kleine Aa in de gemeente Someren dienen. In dit onderzoek is geconstateerd dat deze 

gedurende het Holoceen geregeld buiten zijn oevers trad waar zich een moerasbos 

(broekbos) kon ontwikkelen. In een aantal boringen bevond zich een humeuze leemlaag 

of kleilaag met hout en plantenresten (o.a. rietstengels). In het terrein waren nog enkele 

resten van broekbos aanwezig die vergelijkbaar zijn met het oorspronkelijke landschap. 

Op gegeven moment werd het beekdal van de Kleine Aa in gebruik genomen als 

grasland. Om de waterhuishouding te verbeteren en ten behoeve van rationalisatie voor 

de landbouw zijn veel beken gekanaliseerd.6  

 

Niet onbelangrijk in onze regio is het veen- en veenkoloniale landschap van de Peel. De 

Peel is een hoogveengebied dat zich in het verleden uitstrekte van Weert tot aan Grave. 

De veenafzettingen in de Peel zijn in voormalige beekdalen en afvloeiingsvrije laagten 

ontstaan door de natte omstandigheden gedurende het Holoceen. Deze afvloeiingsvrije 

laagten zijn ontstaan doordat oude smeltwaterdalen uit het Weichselien door 

verstuivingen zijn afgedamd. De bodem in de Peel is zandig tot beperkte diepte en heeft 

daardoor een laag doorlaatvermogen voor het grondwater. Hierdoor vond waterstagnatie 

plaats omdat er veel overtollig water was dat moeilijk kon worden afgevoerd. Er ligt een 

relatief dunne laag Pleistocene afzettingen van de grote rivieren op slecht doorlatende 

mariene kleien uit het Tertiair (Mioceen). De hele Peel was drassig in de winter maar 

vooral nabij de waterscheiding lagen moerassen waar veenpakketten ontstonden die dik 

genoeg waren om commercieel te ontginnen.7 Afhankelijk of de veenvorming in een 

laagte of bovenop de waterscheiding gevormd werd, ging de vorming van het hoogveen 

                                                           
5 http://archis2.archis.nl/archisii/html/index.html. 
6 Wijnen en Brijker 2008, 7. 
7 Meinardi en Schotten, 1999, 7. 
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vooraf met zegge- en bosveen in de laagten of een zwarte schoensmeerachtige zwarte 

laag (gliedelaag). Deze gliedelaag is de oude bovenlaag van een zure bosbodem, die in 

het begin van het Holoceen (Praeboreaal en Boreaal) in voedselarme gebieden werd 

gevormd. Vaak volgt hierop een laag berken-Scheuchzeriaveen, maar vaak ook direct 

veenmosveen. Sinds het Atlanticum breidden de ontstane hoogveenkussens zich 

zijdelings uit en konden uitgroeien tot vaak immense hoogveengebieden zoals de Peel.8 

In de Grote Peel (Mijl op Zeven) zijn boomstronken van ca. 6.000 jaar oud te vinden die 

toen met veen zijn overgroeid ook wel bekend als kienhout. Tot de overgang van het 

Mesolithicum/Neolithicum (Atlanticum) waren grote gebieden van het Peelgebied nog 

goed bewoonbaar. Zo is rondom Ysselsteyn veel vondstmateriaal uit het Mesolithicum 

gevonden tijdens de ontginningen begin vorige eeuw. Later rond het einde van het 

Neolithicum/Bronstijd (Subboreaal) is het veen sterk uitgebreid door verdere aangroei en 

vernatting van het gebied rondom de hoogveenkussens. Door de uitbreiding van het 

veen werd bewoning in het Peelland over grote oppervlakken vrijwel onmogelijk. Wel 

vond er vanuit de randen van het veengebied een toenemende exploitatie plaats van het 

veen en de woeste gronden. Vanaf de vroege middeleeuwen staken de bewoners van de 

omliggende gebieden turf uit het veen voor eigen gebruik en later vanaf de 19de eeuw 

vond er een grootschalige exploitatie van het veen plaats. Na de jaren ’20 van de vorige 

eeuw waren de hoogtijdagen van de vervening voorbij. Afgezien van een kleine opleving 

door brandstofschaarste in de oorlog en o.a. voor tuinturf in de jaren ’60 tot ’80 kwam er 

een einde aan de vervening.9 De grootschalige ontginningen vanaf begin vorige eeuw 

waren eveneens debet aan de verdwijning van grote arealen veen in onze regio. Het 

oorspronkelijke hoogveengebied bestaat tegenwoordig afgezien van een aantal 

(oorspronkelijke) natuurgebieden uit een veenkoloniaal landschap.  

 

Door ontbossing en het intensieve gebruik van het landschap, zoals beweiding en het 

afsteken van heideplaggen voor de bemesting van bouwland elders verarmde de bodem 

en ontstonden heidegebieden. Door een te intensief gebruik van de heide ontstonden 

aanzienlijke zandverstuivingen. Het is moeilijk voor te stellen dat grote arealen van deze 

gebieden ergens vanaf het Neolithicum in gebruik waren als landbouwgrond. Ergens in de 

IJzertijd moeten grote arealen landbouwgrond zo uitgeput zijn geweest dat deze werden 

verlaten. Zo zijn er in de gemeente Nederweert aan de Gebleektendijk restanten van 

Celtic Fields uit de vroege ijzertijd gevonden uit luchtfoto-opnamen. Dit gebied ten 

oosten van Nederweert behoorde begin vorige eeuw tot een groot heidegebied maar is 

sindsdien weer ontgonnen.   

 

De grote arealen stuifzandgebied ontstonden vooral na de Late Middeleeuwen toen de 

heidegebieden (te) intensief gebruikt werden voor beweiding en het steken van 

heideplaggen. De heideplaggen werden vermengd met mest en gebruikt voor de 

bemesting van de bouwlanden. Lithostratigrafisch worden de afzettingen van deze 

Holocene zandverstuivingen gerekend tot het Laagpakket van Kootwijk behorend tot de 

Formatie van Boxtel (figuur 2; bijlage 1). 

In onze regio zijn na de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen verschillende 

bodemtypen ontstaan door chemische verwering. Het bodemtype dat ontstaat is 

afhankelijk van het reliëf, het moedermateriaal (zand, klei, veen, etc.) van de bodems, 

de waterhuishouding, de begroeiing en het (historische) landgebruik. Ook het klimaat is 

                                                           
8 Zagwijn, 1986, 16. 
9 http://nl.wikipedia.org/wiki/Peel_(Nederland) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Turf_(brandstof)
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een redelijk constante factor die van belang is voor het type bodem dat kan ontstaan. Zo 

zijn er bodemtypen die typisch zijn voor bepaalde klimaatzones. Er zijn bodemtypes die 

specifiek zijn voor de tropen, steppen, woestijnen, de gebieden rondom de poolcirkel en 

ook ons huidige, warme gematigde klimaat. Het reliëf bepaald mede of er erosie of 

sedimentatie optreedt. Wordt het bodemprofiel onthoofd of treedt er bedekking van het 

oppervlak op? Een bodem kan afgedekt worden met afzettingen zoals stuifzanden 

waardoor er zich een paleobodem vormt. In (voormalige) stuifzandgebieden zijn zeer 

fraaie begraven podzolbodems te vinden. Ook kan door erosie een bodemprofiel worden 

onthoofd of als rest blijven staan. Door windverstuiving ontstaan vaak onthoofde 

profielen of resten met profielen die boven het verstoven landschap zijn blijven staan. De 

bodems waarvan de resten nog in het stuifzandgebied liggen zijn vaak onder andere 

omstandigheden gevormd. De wind kan het oppervlak bedekken of uitblazen, waardoor 

verjonging van het oppervlak optreedt. De nieuw afgezette grond of de vrijgekomen 

ondergrond kan een substraat vormen voor de hernieuwde bodemvorming. In eerste 

instantie ontstaat als verjongd bodemtype een vaaggrond. Een vaaggrond is een 

bodemtype, waarin geen verschijnselen zijn te herkennen die karakteristiek zijn voor 

bodemvorming. Zo zijn er geen bodemhorizonten zichtbaar, behalve eventueel de 

donkere humeuze bovengrond (A-horizont), die vaak zwak is ontwikkeld. In een 

zandverstuiving is er bij een voldoende diepe grondwaterstand sprake van een 

duinvaaggrond. Een vaaggrond in een (voormalige) zandverstuiving, maar binnen het 

bereik van een fluctuerende grondwaterstand wordt het een vlakvaaggrond genoemd. 

Een fluctuerende grondwaterstand of stagnerend water kan herkend worden aan roest 

(gleyverschijnselen) in het bodemprofiel. Waar de gley ondiep in het bodemprofiel wordt 

aangetroffen kunnen bodems volgens de Nederlandse Bodemclassificatie op basis van 

hun hydromorfe kenmerken worden ingedeeld bij een aantal mogelijke bodemtypen. Veel 

voorkomende bodemtypen in onze regio met hydromorfe kenmerken, naast de 

vlakvaaggrond zijn de beekeerdgrond en de gooreerdgrond. De beekeerdgrond en 

gooreerdgrond hebben hydromorfe kenmerken en een minerale eerdlaag of A-horizont 

dunner dan 50 cm. Daarnaast zijn er ook bodemtypen die onder drogere 

omstandigheden gevormd worden (zoals podzolgronden).  

 

De overheersende bodemtypes in het (jonge) dekzandlandschap waren in de perioden 

Midden-Weichselien en Laat-Weichselien waarschijnlijk duinvaaggronden en 

vlakvaaggronden. Met de verbetering van het klimaat waarbij een begroeiing met meer 

bomen ontstond, werd de bovengrond verzuurd door neerslag en uitscheiding van zuren 

door de wortels van planten en bomen. Regen is normaal gesproken licht zuur (pH-

waarde van ca. 6). Mede door de verzuring van de bovengrond kan er makkelijker 

uitspoeling van klei, humus en kationen optreden. Kationen zijn positief geladen ionen 

zoals ijzer, kalk, magnesium, kalium etc. Verder is humus dat door een vergaande 

afbraak van afgestorven plantenmateriaal is ontstaan ook zuur. Er wordt dan ook vaak 

gesproken van humuszuren. Uitspoeling is het bodemvormende proces waarbij deeltjes 

in de bodem van boven naar beneden verplaatst worden door neerslagwater. Omdat het 

chemisch milieu in de ondergrond minder zuur is kunnen de bestanddelen door een 

verminderde oplosbaarheid neerslaan. Een karakteristiek bodemtype waar zowel 

uitspoeling en inspoeling in het bodemprofiel zichtbaar is, is een haarpodzolgrond. Een 

haarpodzolgrond heeft een lichtgrijze tot grijze eluviale -of uitspoelingshorizont (E-

horizont) en illuviale of inspoelinghorizonten (Bh(s)- en Bs-horizonten). Een differentieel 

kenmerk van podzolgronden is de bovengenoemde inspoelingshorizont, de podzol-B-

horizont. Een haarpodzol is karakteristiek voor een hoog en droog gelegen gebied met 

een arme zandgrond. De haarpodzolgrond heeft een humusinspoelingshorizont (Bh) en 
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een “ijzer”inspoelingshorizont (Bs). Afhankelijk van de ligging in het landschap, hoog-

laag en daarmee de waterhuishouding, is er een bepaald bodemtype aanwezig. Zo ligt er 

bovenop een dekzandrug met een gunstige waterhuishouding een haarpodzol.  

 

 

 

Lager op de flank van de dekzandrug waar het al wat natter wordt gaat de haarpodzol 

over in een veldpodzolgrond. Het verschil tussen een haarpodzol en veldpodzol is 

respectievelijk de aanwezigheid en afwezigheid van een “ijzer”inspoelingshorizont (Bs). 

Verder lager op de flank al dan niet in het beekdal als de omstandigheden nog natter 

worden gaat de veldpodzolgrond over in een gooreerdgrond. Doordat de 

grondwaterstand tot nabij het grondoppervlak fluctueert, kunnen er zich geen 

inspoelingshorizonten meer vormen. Als het nog natter wordt gaat de gooreerdgrond 

over in een beekeerdgrond. Het verschil tussen een gooreerdgrond en een 

beekeerdgrond is, dat een beekeerdgrond hydromorfe verschijnselen (roest) heeft tot in 

de A-horizont. De grondwaterstand fluctueert tot aan of bijna aan het grondoppervlak. 

Terwijl bij een gooreerdgrond de hydromorfe verschijnselen zich nog onder de A-horizont 

bevinden, maar redelijk dicht aan de oppervlakte. De bodemtypen en hun 

landschappelijke verband zijn mooi te zien in figuur 3. 

Een podzolgrond heeft een podzol-B-horizont waarin inspoeling en neerslag van stoffen 

van het naar het grondwater infiltrerende water plaats vindt. In een gooreerdgrond en 

een beekeerdgrond ontbreekt deze podzol-B-horizont omdat de van boven uitgespoelde 

bestanddelen direct door het ondiepe grondwater verder worden getransporteerd. 

Daarentegen vindt er in het beekdal waar de beekeerdgronden zich bevinden, vaak kwel 

(opwelling van water vanuit het grondwater) plaats. Algemeen vindt in hogere gebieden 
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infiltratie naar het grondwater plaats, terwijl in lager gelegen gebieden kwel van het 

grondwater optreedt naar het oppervlak. Vanuit de hogere gebieden worden stoffen in 

oplossing naar het dal getransporteerd, waar deze kunnen neerslaan door veranderde 

milieuomstandigheden of verder worden getransporteerd via het oppervlaktewater (de 

beek). Kenmerkend voor veel lager gelegen gebieden (beekdal) is het roestige 

slootwater. In de grond zijn vaak ijzerconcreties (ijzeroer) aanwezig. IJzer kan als 

tweewaardig ijzer-ion makkelijker in het grondwater in oplossing blijven door een lagere 

redox-potentiaal. Als het grondwater als kwel aan de oppervlakte treedt, wordt de redox-

potentiaal verhoogd door de aanwezige zuurstof. Het tweewaardige goed oplosbare ijzer-

ion gaat over in driewaardig slechter oplosbaar ijzer. Omdat er algemeen stoffen 

verhoogd in oplossing zijn in het kwelwater groeien hier vaak planten die karakteristiek 

zijn voor een milieu waarin kwel optreedt. Beekeerdgronden kenmerken zich dan ook 

door roest in of vrijwel direct onder de A-horizont.   

 

Bovenstaande beschrijving van bodemtypes dienen om het concept van de bodem en zijn 

ligging in het landschap uit te leggen. Het voert echter te ver om de gehele Nederlandse 

Bodemclassificatie te behandelen. Wel dienen als een van de veel in onze regio 

voorkomende bodemtypen de enkeerdgronden besproken te worden. Kenmerkend voor 

enkeerdgronden is dat ze een bovengrond van “zwarte grond”(minerale eerdlaag) 

hebben die dikker is dan 50 cm. De dikke minerale eerdlaag of A-horizont bestaat in het 

algemeen uit humeus zand. De grote dikte van de minerale eerdlaag (esdek) is ontstaan 

door het opbrengen van een mengsel van mest met bosstrooisel en/of heideplaggen. 

Volgens deze beschrijving is een enkeerdgrond dus een bodemtype dat door menselijk 

ingrijpen is ontstaan. De opgebrachte minerale eerdlaag wordt algemeen als esdek 

benoemd. Er zijn aanwijzingen dat de eerste wijd verbreidde plaggenophogingen in Zuid-

Nederland rond de 14e/15e eeuw zijn begonnen.10   

De dikte van enkeerdgronden kan variëren van 50 cm tot 150 cm. De variatie in dikte 

kan te maken hebben met de tijd dat een bodem in cultuur is geweest. Voor de 

archeologische regio, het dekzandeiland van Weert-Nederweert is de gemiddelde dikte 

van de enkeerdgronden minder dan in andere regio’s doordat de natuurlijke 

bodemvruchtbaarheid wat hoger ligt door leem dicht aan de oppervlakte.11 Omdat het 

opgebrachte esdek in het algemeen dikker is dan de diepte waarbinnen de grond 

verstoord wordt door het ploegen, zijn archeologische vindplaatsen bij enkeerdgronden 

vaak goed bewaard gebleven.  

 

De rol van het landschap in de archeologie  

Dit artikel is vooral bedoeld om een begrijpelijk beeld te schilderen van het landschap in 

onze regio en de vorming daarvan. Ons landschap bepaalt voor een heel belangrijk deel 

het gebruik van het landschap door de mens. Was het landschap geschikt voor bewoning, 

in de buurt van voldoende voedsel, water en mogelijke voordelen zoals grondstoffen. In 

het Paleolithicum en Mesolithicum waren de mensen jagers-verzamelaars die een 

nomadisch bestaan hadden. Deze jagers-verzamelaars vestigden zich tijdelijk op 

bepaalde gunstige plekken waar in ieder geval in voedsel en water was voorzien. 

Grondstoffen zoals vuursteen konden ook elders gehaald worden of in een volgend 

kampement. De verspreiding van in 2009 bekende Federmesservindplaatsen (Laat-

Paleolithicum; rendierjagers) in Oost-Brabant en Noord-Limburg lagen allemaal op 

plekken waar de vegetatie rijk was, voldoende water voorkwam en waar ook veel wild te 

                                                           
10 Hiddink en Renes 2007, 141-142, Verspay 2010, 10. 
11 pers. comm. F. Kortlang, 2010. 
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vinden was. De vennen van de Brabantse en Limburgse zandgronden, zoals Milheeze, en 

oude, wat verlande Maasarmen bij Blerick, waren geliefd als verblijfsplaats.12 Eerder 

werd al beschreven dat bij Ysselsteyn verschillende vindplaatsen uit het Mesolithicum zijn 

gevonden in een gebied dat begin vorige eeuw in cultuur werd gebracht. Door de 

vernatting van de Peel is dit gebied na het Neolithicum/Bronstijd verlaten. Mogelijk 

bevonden deze verblijfsplaatsen zich eveneens nabij vennen, voordat het gehele gebied 

te nat werd.  

 

Een mooi voorbeeld van een kampementplaats is te vinden aan de snelweg A2 tussen 

Eindhoven en Nederweert, ergens ter hoogte van Budel. Het kampement uit het 

Mesolithicum dat daar was aangetroffen lag op een hogere plek in het landschap, 

grenzend aan een lagere plek met water.13 Bij Healen lag een kampement in het 

Mesolithicum op de rand van een gebied met rivierduinen, nabij een verlaten meander 

van de Maas. Een ander voordeel van deze locatie was dat deze in de nabijheid lag van 

Maasafzettingen met veel grind. Van het vuursteen dat ze hier verzamelden, maakten ze 

vuurstenen werktuigen.14   

 

Met de introductie van de landbouw vanaf het Neolithicum stelde de mens andere eisen 

aan de landschappelijke omgeving. De locatiekeuze werd meer bepaald door de mate dat 

gronden geschikt waren voor landbouw. Om deze reden zijn de vruchtbare lössgronden 

in ons land als eerste in cultuur genomen door de Bandkeramiek Cultuur. Deze cultuur 

ontstond ergens richting Bulgarije/Griekenland en verbreidde zich totdat deze vanuit het 

oosten ons land bereikte. Vanaf de eerste landbouwers en de laatste jagers-verzamelaars 

in ons land verstreek een periode van 1000 à 2000 jaar. De geringe natuurlijke 

vruchtbaarheid van het dekzandgebied, waaruit het grootste deel van onze regio bestaat, 

vormt een beperkende factor voor het landbouwkundig gebruik. Tot in de 19de eeuw was 

een duurzame landbouw alleen mogelijk met dierlijke mest. Verder zijn de dekzanden erg 

kwetsbaar voor bodemdegradatie.  De natuurlijke vegetatie in onze regio bestond in de 

late prehistorie voornamelijk uit loofbos. Delen van het bos werden gekapt om plaats te 

maken voor akkerland en het vee graasde in het omringende bosterrein. Door dit gebruik 

ontstond geleidelijk een meer open landschap. De oorspronkelijke bosbodem was van 

nature redelijk vruchtbaar, maar door uitspoeling van humus verminderde de 

vruchtbaarheid nadat de grond in cultuur was gebracht. Vanaf de Bronstijd ontwikkelden 

zich de eerste heidegebieden. De uitbreiding van de heide was het meest uitgesproken in 

de periode Late Middeleeuwen tot in de 19de eeuw.15 Veel van de huidige heidegronden 

en de eind 19de eeuw/begin vorige eeuw ontgonnen heidegebieden waren in de IJzertijd 

voor een deel nog in gebruik als bouwland (restanten van Celtic Fields, Nederweert-

Gebleektendijk).  De beschikbaarheid van dierlijke mest vormde tot de introductie van de 

kunstmest in de 19de eeuw een grote beperkende factor voor de akkerbouw. In onze 

regio was er algemeen sprake van gemengde bedrijven, waarbij de extensieve veeteelt 

vaak belangrijk een belangrijke rol speelde. Gedurende de tijd werd het verzamelen en 

gebruik van de dierlijke mest steeds efficiënter ter hand genomen. In de Romeinse tijd 

ontstaan de eerste huizen met een potstal, waarin meststoffen op een plaats 

geconcentreerd worden verzameld. Maar pas in de Late Middeleeuwen worden potstallen 

op grote schaal toegepast. De enkeerdgronden zijn door een dergelijk efficiënt gebruik 

                                                           
12 van Ginkel en Verhart, 2009, 30. 
13 pers. Comm. M. Verhoeven, 2010. 
14 Vos et al, 2011, 41. 
15 Roymans en Thews, 1999, 2-4. 
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van meststoffen ontstaan. De dierlijke mest werd geconcentreerd samen met mineraal 

materiaal dat van elders kwam (bosstrooisel en heideplaggen) verzameld. De intensieve 

bemesting die in de zandgebieden gangbaar was vanaf de 14e/15e eeuw in onze streken, 

werd vooral ingegeven door de grote economische en stedelijke ontwikkelingen in 

Vlaanderen en het huidige Belgische Brabant.16 In de laatmiddeleeuwse periode heeft er 

een grote omslag plaatsgevonden in het landgebruik. In de Volle Middeleeuwen was de 

bewoning veel op de dekzandruggen, die vanaf de Late Middeleeuwen bijna alleen nog 

als bouwland in gebruik waren (de z.g. eeuwige roggebouw). In latere perioden werd de 

bewoning vooral aan de randen van de dekzandruggen geconcentreerd en werd het 

bouwland veel intensiever gebruikt. Waarschijnlijk zijn om deze reden veel 

archeologische vindplaatsen buiten de bebouwde kom van de huidige plaatsen te vinden 

(Someren, Veldhoven, Nederweert).   

 

Tot besluit  

In dit artikel zijn de factoren beschreven die van belang waren bij het ontstaan van het 

natuurlijke landschap dat later in gebruik is genomen door de mens. Dit natuurlijke 

landschap is later door de mens bedoeld en onbedoeld veranderd. Naast de natuurlijke 

bodemtypen is er in onze regio een door de mens beïnvloede bodem ontstaan, zoals de 

enkeerdgronden op de oude bouwlanden en zijn er heidegebieden en zandverstuivingen 

ontstaan door een (te) intensief landgebruik. Van het oorspronkelijke landschap waren er 

delen meer of minder geschikt voor bewoning of een bepaald gebruik. Zo zijn er delen 

van het landschap die vooral geschikt waren voor jagers-verzamelaars en deels ook 

overlappend voor landbouwers. Die delen van het landschap die gunstig waren voor 

bewoning en een bepaald gebruik zijn ook het meest interessant voor de archeologie. 

 

Verklarende woordenlijst  

Yr. BP: years before present of jaren voor het heden (1950). In de wetenschappelijke 

wereld is de afspraak gemaakt dat met heden het jaar 1950 wordt bedoeld als referentie. 

Deze referentie is in het leven geroepen voor dateringen met radioactieve isotopen 14C 

(koolstof 14), 18O (zuurstof 18), 3H (tritium of waterstof 3), enz. In de archeologie 

wordt meestal het C14-isotoop gebruikt. De halfwaardetijd, de tijd nodig dat de helft van 

14C is vervallen naar het 12C-isotoop, heeft een grootteorde van 5.740 jaar. Er zijn 

verder isotopen met een veel grotere halfwaardetijd en een veel kleinere vervaltijd. 

Eluviale bodemhorizont, E-horizont: een bodemhorizont waaruit voornamelijk uitspoeling 

van stoffen plaatsheeft. Zo vind er bij een podzolbodem uitspoeling plaats uit een 

grijskleurige E-horizont. Behalve de zandkorrels die voornamelijk uit silica bestaan wordt 

bij een podzolgrond vrijwel alles uitgeloogd. Uit een leemgrond of kleigrond vindt 

voornamelijk klei-uitspoeling plaats. Door uitspoeling kan de bovengrond lichter worden, 

terwijl door het uitvlokken van klei een zwaardere Bt-horizont kan ontstaan in de 

ondergrond. 

Eolische afzettingen: door de wind afgezet materiaal  

Graben: een door breuken begrensd dalingsgebied; dalend blok. Zie ook slenk.  

Gley(verschijnselen): algemeen roestvorming in het bodemprofiel in de zone van het 

fluctuerende grondwater of door tijdelijk op een slecht doorlatende laag stagnerend 

water. 

Holoceen: de huidige geologische periode. Ten opzichte van de vorige geologische 

periode het Pleistoceen een warme periode. Het Holoceen is onderverdeeld in perioden 

                                                           
16 Hiddink en Renes 2007, 141-142, Verspay 2010, 10. 
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waarvan de indeling is gebaseerd op een verouderde klimatologische interpretatie 

(Preboreaal, Boreaal, Atlanticum, Subboreaal en Subatlanticum). Het Holoceen begon 

vanaf ca. 11.500 BP of 9020 voor Chr.  

Horst: een door breuken begrensd opgeheven gebied.  

Hydromorfe kenmerken: verschijnselen in het bodemprofiel ontstaan dankzij het 

grondwater of stagnerend water. Gleyverschijnselen die binnen de zone van het 

fluctuerend grondwater zijn ontstaan behoren tot de hydromorfe kenmerken, maar ook 

kleuren die specifiek door reductie onder de grondwaterspiegel zijn gevormd behoren 

daartoe.  

Illuviale bodemhorizont, B-horizont: een bodemhorizont waarin voornamelijk inspoeling 

en chemische neerslag plaats heeft. Zo vind er in een podzolbodem altijd 

humusinspoeling plaats en wordt een voor alle podzolbodemtypen karakteristieke podzol-

B-horizont gevormd. Ook kan er bij een gemiddeld diepere grondwaterstand een Bs-

horizont ontstaan, waarbij er ijzerhuidjes op de zandkorrels worden gevormd. In leem –

en kleigronden kan door inspoeling een zwaardere Bt-horizont of structuur-B ontstaan.  

Interstadiaal: warmteperiode of interglaciaal.  

Ion: een elektrisch geladen atoom, molecuul of andere groep gebonden atomen. Een ion 

kan positief of negatief geladen zijn door respectievelijk een gebrek of een overschot aan 

een of meer elektronen.17 Een positief geladen ion wordt een kation genoemd en een 

negatief geladen wordt anion genoemd. Anionen en kationen trekken elkaar aan en 

vormen verbindingen zoals het tot keukenzout gekristalliseerde kation natrium (Na+) en 

anion chloride (Cl-). In het oplosmiddel water kan per hoeveelheid water een hoeveelheid 

keukenzout oplossen, de oplosbaarheid. Onder bepaalde omstandigheden (verandering 

van redox-potentiaal) kunnen bepaalde ionen van lading veranderen, waardoor de 

oplosbaarheid van bepaalde stoffen kan veranderen. Zo is het ijzer-kation in de 

buitenlucht slecht oplosbaar in water (hogere redox-potentiaal) en goed oplosbaar in het 

grondwater (lagere redox-potentiaal). In de buitenlucht is er bij het ijzerkation sprake 

van driewaardig ijzer (Fe3+) en onder de grondwaterspiegel is het ijzerkation in oplossing 

vaak tweewaardig (Fe2+). Doordat tweewaardig, goed oplosbaar (Fe2+) oxideert als het 

aan de buitenlucht wordt blootgesteld, naar driewaardig, slechter oplosbaar ijzer (Fe3+), 

vormt er zich een neerslag in de vorm van concreties (ijzeroer) of als roestrode afzetting 

in sloten. Zie ook Redox-potentiaal, kwel en hydromorfe kenmerken.  

Kienhout: hout dat bewaard is gebleven in veenlagen. Het hout werd overgroeid door het 

veen en is door het zurige zuurstofarme milieu goed geconserveerd.   

Kation: een positief geladen atoom, molecuul of andere groep gebonden atomen (een 

positief geladen ion).  

Kwartair: de geologische periode van de laatste 2,6 miljoen jaar. Het Kwartair wordt 

gekarakteriseerd door sterke klimaatsvariaties met warmere en koudere perioden.  

Kwel: opwelling van water vanuit het grondwater naar de oppervlakte. Door de 

zijdelingse toestroom van water vanaf een heuvel of omringende heuvels ontstaat er een 

waterdruk in het grondwater die het water naar de oppervlakte dwingt. Omdat het milieu 

aan het aardoppervlak rijker aan zuurstof is, slaat opgelost ijzer neer als roest (het 

tweewaardige ijzer dat met een lage redox-potentiaal in oplossing is, slaat neer als 

driewaardig ijzer omdat de redox-potentiaal daar hoger is). Karakteristiek voor gebieden 

waar kwel optreedt, is dat de sloten rood van de roest zijn.   

Lithostratigrafische: van lithostratigrafie, de wetenschappelijke discipline die de volgorde 

van opeenstapeling van losse (grond) of vaste gesteentelagen in de tijd bestudeert. Deze 

lagen hebben verschillende eigenschappen; bv in de Ardennen kan een grove indeling 

                                                           
17 http://nl.wikipedia.org/wiki/Ion_(deeltje). 
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gemaakt worden met kalksteen uit het Devoon en zandsteen uit het Carboon. 

Mesolithicum: Midden-Steentijd (8.800-5.300 voor Chr.).  

Minerale eerdlaag of A-horizont: de zwarte humushoudende bovengrond  

Neolithicum: Nieuwe Steentijd (5.300-2.000 voor Chr.).  

Ondiepe ondergrond: hiermee wordt in dit artikel de ondergrond bedoeld tot ca. 5 m. 

Deze definitie voor de ondiepe ondergrond is overgenomen van de “Geologische 

Overzichtskaart van Nederland”.18   

Paleobodem: algemeen een bij gewijzigde milieuomstandigheden begraven bodem. Zo 

kan een bodem bedekt worden door stuifzand of er kan klei of leem afgezet worden in 

een rivierdal. De paleobodem kan redelijk recent zijn zoals een begraven podzolprofiel 

onder een enkeerdgrond of zandverstuiving. Een paleobodem kan ook worden 

aangetroffen in gesteentelagen en heel oud zijn.   

Paleolithicum: Oude Steentijd (ouder dan 8.800 voor Chr.).  

Permafrost: er heersen permafrostcondities als de bodem over een lange periode een 

temperatuur heeft onder de 0 °C. Als er zich water in de vorm van ijs in de bodem 

bevindt is deze vrijwel ondoorlatend voor infiltrerende neerslag of smeltwater waardoor 

het terrein zomers zeer drassig kan zijn. Omdat er minder water naar het grondwater 

kan infiltreren, zal er meer water via het oppervlak moeten worden afgevoerd bij dooi of 

regen in het zomerseizoen.   

Pleistoceen: de geologische periode die begon met de ontwikkeling van de eerste 

ijskappen in Noord-Amerika. Vanaf die tijd wordt het klimaat afgewisseld met koude 

periodes (ijstijden) en warme(re) periodes. Het Pleistoceen is ingedeeld in meerdere 

periodes (ijstijden of stadialen) en warmere periodes (interstadialen). De perioden die 

relevant zijn voor ons gebied zijn de Saale-ijstijd (Saalien; de voorlaatste ijstijd), het 

Eemien (een tussenliggende warmtetijd) en het Weichselien (de laatste ijstijd). Het 

Pleistoceen omvat de periode van 2,6 miljoen jaar geleden tot ca. 11.500 BP. In dit 

artikel wordt het Weichselien nog verder gedifferentieerd. Het Vroeg- Weichselien, 

Midden-Weichselien (Pleniglaciaal) en het Laat-Weichselien.  Het Laat-Weichselien wordt 

verder onderverdeeld in het Bølling Interstadiaal, Oude Dryas, Allerød en Jonge Dryas. 

Podzol-B-horizont: een inspoelingshorizont in minerale gronden waarvan het ingespoelde 

deel uitsluitend uit amorfe humus of uit amorfe humus met sesquioxiden of uit 

sesquioxiden alleen bestaan.19 Sesquioxiden zijn verbindingen van ijzer en aluminium 

met hydroxide (OH-).  

Redox-potentiaal: een maat uitgedrukt in een elektrische lading (millivolt) voor hoe 

gemakkelijk een chemische stof elektronen opneemt en daardoor gereduceerd wordt. 

Een reductor is een deeltje dat elektronen afstaat en een oxidator is een deeltje dat 

elektronen opneemt. In de lucht is de redox-potentiaal hoog (oxiderende 

omstandigheden) en in het grondwater is de redox-potentiaal lager (reducerende 

omstandigheden). Onder reducerende omstandigheden is ijzer gereduceerd (Fe2+) beter 

oplosbaar in water, terwijl onder oxiderende omstandigheden ijzer is geoxideerd (Fe3+) 

en slechter oplosbaar is. Geoxideerd ijzer slaat door de slechtere oplosbaarheid neer als 

roest in de bodem bij voorkeur daar waar grondwaterstandfluctuaties optreden of in het 

beekdal waar grondwater aan het oppervlak uittreedt (kwel van het grondwater).   

Sediment: bezinksel.  

Slenk: een door breuken begrensd dalingsgebied; dalend blok. Zie ook graben.  

Stadiaal: koude periode of glaciaal.   

Wrijvingslaag: door het aardoppervlak met daarop meer of minder begroeiing ondervindt 

                                                           
18 http://www.dinoloket.nl/data/download/maps/images/geologische%20overzichtskaart%20van%20Nederland%202008.pdf. 
19 http://www.dinoloket.nl/data/download/maps/images/geologische%20overzichtskaart%20van%20Nederland%202008.pdf. 
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de wind wrijving en daardoor afremming. De dikte van de luchtlaag aan het 

aardoppervlak varieert afhankelijk de aanwezigheid van obstakels op de grond en de 

aard van deze obstakels (gras, struiken, bomen, huizen etc.).  

Tektoniek: de studie van grootschalige geologische structuren. Tektonikos (Grieks) = het 

bouwen betreffend; in dit geval het bouwen van geologische structuren. Geologische 

structuren kunnen o.a. ontstaan door bewegingen langs breuken of door vervorming van 

lagen (plooiing) zoals bij gebergtevorming.   
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Bijlage 1: Vertaaltabel Lithostratigrafie 

Oude Formatie Nieuwe Formatie Opmerkingen 

Formatie van Griendtsveen Formatie van Nieuwkoop - 

Laagpakket van Griendtsveen 

Hoogveen (o.a. Drenthe; de 

Peel) 

Formatie van Twente Formatie van Boxtel - 

Laagpakket van Wierden 

Dekzand 

 Formatie van Boxtel - 

Laagpakket van Schimmert 

Löss 

 Formatie van Boxtel - 

Laagpakket van Delwijnen 

Rivierduin afzettingen 

Formatie van Kootwijk Formatie van Boxtel - 

Laagpakket van Kootwijk 

Stuifzand 

Formatie van Singraven Formatie van Boxtel - 

Laagpakket van Singraven 

Lokale beekafzettingen, veen en 

klei 

Formatie van Sterksel Formatie van Sterksel Grove zanden en grinden zijn 

fluviatiele geulafzettingen van 

de Rijn en de Maas  

 

Formatie van Veghel, Formatie 

van Kreftenheye en Betuwe 

Formatie in het Maasgebied 

Formatie van Beegden ALLE Maas-afzettingen, grind, 

zand en klei; Limburg & Brabant 

Formatie van Kreftenheye Formatie van Kreftenheye Pleistocene rivierafzettingen 

Rijn/Lek/Waal/Maas/IJssel, 

grind, zand en klei; behalve in 

het Niersdal uit Saalien) NIET in 

Limburg 

Formatie van Asten Formatie van Boxtel Hoogveen uit het Eemien (ca. 

120.000-130.000 jaar geleden 

afgezet in het Peelgebied).  

Formatie van Drente Formatie van Drente Keileem (hoofdzakelijk in 

Drenthe) 
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Sinds 2003 is de nieuwe lithostratigrafie van TNO-NITG in gebruik. Hierin zijn de 

geologische formaties opnieuw ingedeeld. Dit omdat de oude indeling niet eenduidig te 

interpreteren was en er veel nieuwe informatie beschikbaar is gekomen waarmee een tot 

een betere indeling van de ondiepe ondergrond tot stand is gebracht. Omdat in de 

praktijk de oude formatie namen nog veelvuldig worden gebruikt, deze "omrekentabel" 

voor de meest formaties aan het oppervlak van Nederland.  

Meest aansprekende veranderingen; de Formatie van Twente is tegenwoordig de 

Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden en alle afzettingen van de Maas behoren 

tegenwoordig tot de Formatie van Beegden. 

Referenties: 

Mulder, E.F.J. de, Geluk, M.C., Ritsema, I.L., Westerhoff, W.E., Wong, T.E., 2003: De 

ondergrond van Nederland, Wolters-Noordhoff, Groningen.  

http://www.dinoloket.nl/nomenclatorShallow/start/start/introduction/index.html 

Bijlage 2 Archeologische- en geologische perioden 

 
Tijd
jaar 

AD/BC

Archeologische perioden Geologische perioden

2000

1500

1050
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450

0
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3000

4000

4900

5000

5300

6000

7000

8000

9000

8800

10.000

300.000

200.000

100.000

150.000

Nieuwe tijd

Late Middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Weichselien
(ijstijd)

Eemien

Saalien
(ijstijd)
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L
O
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Beste donateurs, 

 

Na 2 jaar speuren in het romeinse verleden van onze streek, gaan we dit jaar 

verder terug in de tijd. 

 

Op zaterdag 17 augustus 2013 gaan we op zoek naar de sporen van een vroege 

bewoner:  

de Neanderthaler. Deze mensen hebben ook in het werkgebied van Peel, Maas 

en Kempen hun sporen nagelaten. De beste gelegenheid hiervoor is natuurlijk het 

Neanderthalermuseum in het Duitse plaatsje Mettmann, nabij Düsseldorf. 

Onderweg maken we een tussenstop bij de indrukwekkende bruinkoolafgravingen 

waar ook sporen van zijn aanwezigheid zijn gevonden. 

 

We vertrekken om 09.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de rotonde in Baexem. 

Voor deze dag rekenen we op een eigen bijdrage van 20€ p.p. voor entree en 

vervoer. 

 

Wil je meegaan op deze trip, geef je dan voor 10 augustus op via:  

uitstapje@p-m-k.nl of bel 06 3061 9008 

Ik hoop je dan te zien!! 

 

Namens het bestuur van PMK; 

Bart Vossen. 

 

 


