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Voorwoord. 
 
Dit onderzoek, waarvan het eindverslag nu voor u ligt, is eind 1990 gestart in de verwachting 
dat het een bureau-onderzoek zou zijn dat, met behulp van archiefmateriaal, binnen vijf maan-
den afgerond kon worden. Nu vijf jaar later verschijnt uiteindelijk het eindrapport en het feit dat 
de termijn van vijf maanden ruimschoots overschreden is heeft uiteraard zijn oorzaken. Al vrij 
snel na aanvang van het onderzoek bleek dat de benodigde gegevens niet in de archieven 
voorhanden waren zodat we het onderzoek van een bureau-studie naar een zeer arbeidsinten-
sieve veld-studie moesten verleggen. Deze onvoorziene "kink in de kabel" heeft het onderzoek 
alleen maar op een positieve manier beïnvloed zodat we nu met plezier op deze periode terug 
kunnen kijken. 
Niet alleen verschafte het onderzoek ons inzicht in de grafheuvelverspreiding, maar bracht ons 
ook in contact met een aantal mensen die we hierbij graag willen bedanken. 
Allereerst natuurlijk onze medeleden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland 
(A.W.N.), en met name die van afdeling 17, die ons onvermoeibaar bijgestaan hebben. Een 
grafheuvelonderzoek is bepaald geen "happy digging ground" en het gemis aan tastbare 
vondsten is voor veel amateurs een frustrerend aspect. Daarom is het fijn dat er altijd een 
trouwe kern van leden is geweest die ons keer op keer geholpen hebben. 
Daarnaast willen we natuurlijk ook de beheerders van de diverse terreinen bedanken zoals de 
Stichting Het Gelders Landschap, Staats Bos Beheer, Vereniging tot Behoud van Natuurmo-
numenten in Nederland, De Gemeente Arnhem, De Gemeente Renkum en diverse particulie-
ren die toestemming verleenden voor het onderzoek op hun terreinen. 
Uiteraard kon het onderzoek niet plaatsvinden zonder de medewerking en toestemming van de 
Provinciaal Archeoloog van de Provincie Gelderland, Drs. R. S. Hulst. Een (graaf)onderzoek in 
een grafheuvel is bepaald geen amateur-werk, maar de hr. Hulst heeft ons toch keer op keer 
zijn vertrouwen in ons werk geschonken. 
Met vragen en problemen konden we altijd terecht bij Prof. Dr. P.J.R. Modderman die ook onze 
opgravingen regelmatig bezocht en ons veel waardevolle adviezen heeft gegeven. 
Verder wil ik de Provincie Gelderland danken voor de toekenning van de Monumenten Aan-
moedigingssubsidie 1995, die niet alleen een erkenning voor ons onderzoek inhield, maar ook 
deze publicatie mogelijk maakte. 
Als laatste, maar zeker niet de minste, willen we Desiré de Groot bedanken die als beroepsar-
cheologe al snel ons team kwam versterken en lange tijd aan het onderzoek heeft meege-
werkt. Door verhuizing kon zij het laatste stuk van het onderzoek helaas alleen maar op af-
stand volgen. 
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1.1 Doelstelling van het onderzoek. 
 
De doelstelling van het onderzoek kan als volgt omschreven worden:  
 
A Onderzoeken of de ligging van grafheuvels in het landschap gerelateerd kan worden aan 

bodemkundige- of geomorfologische omstandigheden. 
 Hierbij kan men denken aan de verspreiding van grafheuvels over een bepaalde hoogte 

en/of bodemkundige differentiatie. 
 
B Onderzoeken of de ligging van grafheuvels in het landschap gerelateerd kan worden aan 

andere daar voorkomende grafheuvels. 
 Hierbij kan men denken aan de verspreiding van grafheuvels in rechte lijnen of in clusters. 
 
C Onderzoeken of deze kennis aangewend kan worden om nog niet ontdekte grafheuvels en 

andere archeologische "sites" op te sporen. 
 
D Onderzoeken of deze gegevens iets kunnen vertellen over de mogelijke infrastructuur uit 

die periode, dan wel de plaats van de nederzettingen. 
 
E Onderzoeken hoe en in welke volgorde het gebied bewoond is geraakt. 
 
F Onderzoeken of er op grond van de verzamelde gegevens gebieden aangewezen kunnen 

worden die een hoge archeologische potentie hebben en mogelijk beschermd moeten wor-
den. 

 
Kort samengevat: Onderzoeken of er in tijd, plaats en verspreiding van de grafheuvels relaties 
zichtbaar gemaakt kunnen worden. Het onderzoek is door ons daarom kortweg "versprei-
dingsonderzoek" gedoopt. 
 

Als onderzoeksgebied is gekozen voor 
kaartblad 40A van de Topografische 
Dienst Nederland, en wel het noordelijk 
deel hiervan met als zuidgrens de Neder-
Rijn. 
 
Het onderzoek betreft de periode van het 
Laat Neolithicum tot en met de Midden 
Bronstijd, onder te verdelen naar: 
 
Laat Neolithicum. 
A Enkelgrafcultuur  
 Periode ca. 2850 - 2450 v Chr. 
B Klokbekercultuur. 
 Periode ca. 2450 - 2000 v Chr. 
 
Bronstijd. 
C Vroege bronstijd. 
 Periode ca. 2000 - 1800 v Chr. 
D Midden Bronstijd A en B. 

 Periode resp. 1800 tot 1500 en 
1500  
 tot 1100 v. Chr. 

 
 

 
Afbeelding 1. Het onderzoeksgebied betreft het noordelijk deel 
van kaartblad 40A met als zuidgrens de Neder-Rijn, gelegen tus-
sen Arnhem en Renkum. Het oostelijk deel beslaat de Gemeente 
Arnhem, het zuidwestelijk deel de Gemeente Renkum en het 
noordwestelijk deel de Gemeente Ede. 
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1.2 Verantwoording. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode december 1990 tot december 1995, door M.J. Hou-
kes en D. Mittendorp, amateur archeologen en lid van de A.W.N. afdeling 17. 
De eerste drie jaar zijn voornamelijk besteed aan bronnenonderzoek, het inventariseren van de 
bestaande grafheuvels en het zoeken naar nog niet ontdekte grafheuvels. Daarbij is totaal ca. 
65 Km² terrein onderzocht. 
De laatste jaren stonden in het teken van het onderzoeken van heuvels die bij de veldverken-
ningen ontdekt waren en waarvan niet direct vastgesteld kon worden of het werkelijk graf-
heuvels betrof. Dit waren survey-onderzoeken die met behulp van een proefsleuf werden uit-
gevoerd. Hierbij werden we steeds geassisteerd door een aantal medeleden van de A.W.N. 
Totaal zijn 21 mogelijke grafheuvels onderzocht, waarvan 9 ook werkelijk grafheuvels bleken 
te zijn. 
 
Deze onderzoeken zijn, in verband met de benodigde vergunningen, uitgevoerd als A.W.N. 
projecten, en vielen onder verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bo-
demonderzoek (R.O.B.). Voor ieder onderzoek is apart vergunning aangevraagd aan zowel de 
R.O.B. alsmede de instantie die het betreffende terrein beheert. 
Deze deelonderzoeken waren een noodzakelijk onderdeel bij de identificatie van grafheuvels 
maar moeten in principe los worden gezien van het eigenlijke verspreidingsonderzoek. Daarom 
zijn ze in de vorm van aparte deelonderzoeken uitgevoerd en derhalve ook apart gerappor-
teerd. Om die reden zullen deze onderzoeken in dit verslag ook niet aan de orde komen, an-
ders dan als informatiebron voor de betreffende grafheuvels. 
Daarnaast zijn in deze deelrapporten ook grafheuvels gerapporteerd die op andere wijze on-
derzocht zijn, t.w.: 
 

 project 
 kode 

beheers instantie onderz. 
proefsl. 

onderz. 
anders 

 wel 
 grafh. 

 geen 
 grafh. 

 AhLd 
 AhPa 
 AhSb1 
 ReBi 
 ReCg 
 ReKo 
 ReNb 
 ReRe 
 ReRe-4 
 ReSl 
 ReSo 
 ReVb 

Staats Bos Beheer 
S.C. Papendal 
Gem. Arnhem 
Gem. Renkum 
Gem. Renkum 
Natuurmonumenten 
St. Bos Beheer 
St. Bos Beheer 
St. Bos Beheer 
Gem. Renkum 
Gem. Renkum 
Gem. Renkum 

 1 st. 
 1 st. 
 8 st. 
 1 st. 
 1 st. 
 1 st. 
 1 st. 
 2 st. 
 2 st. 
 1 st. 
 1 st. 
 1 st. 

 4 st. 
 
 
 
 
 2 st. 
 
 2 st. 
 
 1 st. 
 

 5 st. 
 1 st. 
 
 
 1 st. 
 2 st. 
 
 3 st. 
 2 st. 
 2 st. 
 1 st. 
 1 st. 

 
 
 8 st. 
 1 st. 
 
 1 st. 
 1 st. 
 1 st. 
 

 Totaal   21 st.  9 st.  18 st.  12 st. 

 
Een kopie van de bovenstaande rapporten is gestuurd naar: 
De betreffende instantie die het terrein beheert. 
De betreffende gemeente waarin het onderzoek plaatsvond. 
De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.). 
De Archeologische Werkgemeenschap Nederland. 

                                                           

     
1
 In het rapport AhSb is naast de onderzochte grafheuvels ook nog sprake van 5 andere grafheuvels die door ons waren 

opgespoord, en tijdens het onderzoek reeds door de R.O.B. als zodanig waren geregistreerd. Bij een latere evaluatie met de 
Provinciaal Archeoloog zijn deze echter weer afgevoerd. 
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Vondsten en monsters die bij de onderzoeken verzameld zijn, zijn overgedragen aan de 
R.O.B. die ze heeft overgedragen aan het Provinciaal Depot in Museum Kam te Nijmegen. 
 
Daarnaast zijn er ook 4 grafheuvels ontdekt die door de Provinciaal Archeoloog, op basis van 
gutsboringen zonder meer als grafheuvel aangemerkt werden, en derhalve niet verder onder-
zocht zijn. Deze grafheuvels zijn aangemeld bij de R.O.B. en in dit verspreidingsonderzoek 
opgenomen. 
 
Globaal is aan bovenstaande onderzoeken de volgende tijd besteed: 
Veldverkenningen 2700 uur 
Opmetingen  1100 uur 
Opgravingen  1400 uur 
Rapporteren    600 uur 
Tekenwerk    500 uur 
Diversen    200 uur 
    ------------  
Totaal   6500 uur 
 
 
1.3 Opzet en verloop van het onderzoek. 
 
Aanleiding voor het onderzoek was het feit dat ondergetekende, zelf opgegroeid in een gebied 
met veel grafheuvels, regelmatig werd geconfronteerd met uitspraken over relaties in de graf-
heuvelverspreiding. Sommige gefundeerd maar andere relaties (bijvoorbeeld die met karren-
sporen) ongefundeerd. Het bleek dat de meeste van de gesignaleerde verspreidingsrelaties 
hypotheses zijn die nooit wetenschappelijk getoetst waren. Ik was echter van mening dat, in-
dien er sprake was van enig verband in de verspreiding van grafheuvels, het ook mogelijk 
moest zijn om dit gegeven om te draaien en de verspreiding van grafheuvels te benutten als 
bron van informatie. Na overleg met D. Mittendorp besloten we deze zaak verder te on-
derzoeken en te kijken of er werkelijk verbanden in de verspreiding van grafheuvels te vinden 
waren. 
Als onderzoeksgebied kozen we het gebied tussen Arnhem en Renkum en wel het noordelijke 
gedeelte van kaartblad 40a, in het zuiden begrensd door de Rijn (zie kaart 1). We kenden dit 
gebied redelijk goed en we wisten dat daar veel grafheuvels lagen (2). Tevens is het een ge-
bied waar, door de aanwezigheid van stuwwallen, markante hoogteverschillen zijn waardoor 
relaties met de hoogte e.d. goed tot uitdrukking komen. 
Zoals ik in de inleiding al schreef gingen we er vanuit dat het onderzoek slechts 5 maanden 
zou duren. De bedoeling was om de resultaten van de inventarisatie op een paleogeografische 
kaart uit te zetten. Helaas is een dergelijke kaart van het onderzoeksgebied niet voorhanden. 
De enige geografische vorm waarvan we met enige zekerheid kunnen aannemen dat die sinds 
het late Neolithicum weinig is veranderd, is de hoofdvorm van de stuwwallen. Om die reden 
hebben we een gedetailleerde hoogtekaart gemaakt waarop de recentere verstoringen in het 
hoogteprofiel gecorrigeerd zijn (3). Op deze kaart zijn de posities van de grafheuvels aangege-
ven en vanaf deze kaart zijn de analyses gemaakt. 
 
De informatie betreffende de locaties van de grafheuvels wilden we uit de R.O.B. archieven 
halen. In februari 1991 werd een bezoek gebracht aan de R.O.B. waar we een inventarisatie 
van de grafheuvellocaties hebben gemaakt. Uiteraard hadden we vooraf een deel van het on-

                                                           

     2 Het feit dat de oostgrens van het onderzoeksgebied voor mijn voordeur langs loopt, en ik nu vanuit mijn studeerkamer 

over het onderzoeksgebied uitkijk, heeft hierbij ook zeker een rol gespeeld. 

     3 zie KAART 4, ONDERZOEKSGEBIED NAAR HOOGTE. Op deze kaart zijn recente verstoringen van talud's voor spoor- 

en autowegen e.d. gecorrigeerd. 
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derzoeksgebied verkend en waren we reeds op de hoogte van een aantal van deze locaties. 
Onze verbazing was dan ook groot dat enkele van de ons bekende locaties niet bij de R.O.B. 
bekend waren. Na overleg met de Provinciaal Archeoloog bleek dat dit zeer wel mogelijk was 
omdat het allerminst zeker is dat alle grafheuvels bij de R.O.B. geregistreerd zijn. De R.O.B. is 
afhankelijk van meldingen door derden en er was in dit gebied nog nooit gericht naar grafheu-
vels gezocht. 
Daarnaast bleek de archivering bij de R.O.B. niet optimaal. Ten eerste was er (situatie in feb. 
1991) het Centraal Archeologisch Archief (C.A.A.), waarin alle meldingen van losse vondsten 
en bestaande of inmiddels verdwenen archeologische monumenten staan vermeld. Tevens 
staan in dit archief "mogelijke" sites of monumenten vermeldt die nog niet onderzocht zijn, 
maar die bij een mogelijke bedreiging eerst onderzocht moeten worden. 
Daarnaast was er het Centraal Monumenten Archief (C.M.A.) waarin alle bekend archeologi-
sche monumenten staan vermeld die officieel de beschermde status van "monument" hebben 
gekregen. 
Tot onze verbazing werden een aantal grafheuvels uit het C.M.A. niet in het C.A.A. vermeld en 
andersom kwamen grafheuvels uit het C.A.A. niet altijd in het C.M.A. voor. 
Uiteraard zijn onze bevindingen, in een tussentijds verslag, doorgegeven aan de Provinciaal 
Archeoloog. In die periode functioneerde de Archis programmatuur nog niet en ik neem aan 
dat dit probleem met de invoering van Archis is verholpen. 
 
Voor ons ontstond echter een ondoorzichtig en verwarrend beeld van al of niet geregistreerde 
grafheuvels en we zijn ons opnieuw gaan bezinnen over de aanpak van het onderzoek. We 
waren van mening dat we voor het verspreidingsonderzoek een zo compleet mogelijk beeld 
moesten hebben van de grafheuvel verspreiding. Gezien het feit dat blijkbaar niet alle grafheu-
vels bekend waren betekende het, dat we ook veldverkenningen moesten uitvoeren. Uiteraard 
waren we er ons van bewust dat, wilden onze waarnemingen betrouwbaar en representatief 
zijn, we het gehele onderzoeksgebied moesten doorzoeken, dus ook die plaatsen waar geen 
grafheuvels te verwachten waren. Natuurlijk konden we niet vermoeden dat we daarmee 5 jaar 
bezig zouden zijn, maar dat 5 maanden geen haalbare kaart was wisten we uiteraard wel. Ge-
volg van de veranderde opzet was dat er een geweldige klus over ons heen is gekomen, die 
we als amateur archeologen in onze vrije tijd hebben moeten klaren. 6500 Uur werk waarvan 
we zelf het grootste deel voor onze rekening hebben genomen (4). De gevolgde opzet van het 
veldonderzoek kan eigenlijk in 5 fasen verdeeld worden: 
 
Fase 1, inventarisatie van de reeds bekende grafheuvels. 

 Allereerst zijn we begonnen met het nalopen en opnieuw opmeten van alle bij de R.O.B. 
bekende meldingen uit zowel het C.A.A. als het C.M.A. Hierdoor kregen we een goed beeld 
van de grafheuvelverspreiding, de vormvariatie en de verhoudingen ten opzichte van het land-
schap in het onderzoeksgebied. Hierbij konden we ons ook trainen in het opsporen van (reeds 
bekende) grafheuvels. Een dergelijke inventarisatie vormde ook een goede aanzet bij het leg-
gen van contacten met de terreinbeheerders en hun vertegenwoordigers, want ook hiervoor 
zijn vergunningen van de beheersinstanties nodig. Deze contacten zijn bij een dergelijk onder-
zoek van groot belang want de "man ter plaatse" kan veel vertellen over het landschap, de in 
het verleden gebruikte methodes van bodembewerking, bodemverkleuringen, mogelijke graf-
heuvels en hem bekende vondsten e.d. Gegevens die bij de R.O.B. vaak niet bekend zijn. 
Van alle, bij de R.O.B., bekende grafheuvels zijn de diameters noord-zuid, oost-west en de 
hoogte opgemeten. Tevens is de geografische lokatie bepaald en is met behulp van een guts-
boor de bodemkleur, podzol en opbouw bekeken. 
 

                                                           

     4 Doordat we in de dichtbegroeide bosgebieden (ca. 35 km² ) vanaf de paden niets konden zien, moesten we ons een weg 

banen door het bos zelf. Dit kostte vrij veel tijd en was niet altijd zonder gevaar. Toch was het de moeite waard en ik ben er van 
overtuigd dat we hierdoor een aantal van de mooiste voorbeelden van de gevarieerde flora en fauna van de Zuid-Veluwe heb-
ben gezien. Alleen daarom al waren de veldverkenningen geen last maar een lust. 
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Fase 2, literatuuronderzoek. 
Met het literatuuronderzoek hebben we ons over verschillende onderwerpen gebogen. 

 -  Allereerst het geografische literatuuronderzoek over de historie en de bodemkundige staat 
van het terrein (5). Dit onderzoek lieten we uiteraard parallel lopen aan fase 1 waardoor we 
onze bevindingen voortdurend in het veld konden controleren. 
- Uiteraard is de nodige literatuur bestudeerd die betrekking heeft op onderzoek dat in het ver-
leden is uitgevoerd op grafheuvels in het onderzoeksgebied. Bij de specificaties per grafheuvel 
op bijlage 1 t/m 33 is de betreffende literatuur vermeld.  
- Naast literatuur over de specifieke grafheuvels in het onderzoeksgebied is ook de algemene 
literatuur over grafheuvels bestudeerd. (zie literatuurlijst bijlage 31). 
- Daarnaast zijn historische "wandelboekjes" en streekbeschrijvingen bestudeerd. Hierin staan 
veel verwijzingen naar de staat van onderhoud van grafheuvels destijds en grafheuvels die 
inmiddels verdwenen zijn (6). Voor zover van toepassing staan deze bij de specificaties per 
grafheuvel vermeld. 
 
Fase 3, de veldverkenningen. 
Het proces van veldverkenningen bestond ook uit een aantal stappen. 65 Km² terrein stap je 
nu eenmaal niet onvoorbereid binnen. 

- De eerste stap bestond uit het 
opdelen van het onderzoeks-
gebied in deelgebieden die, ge-
scheiden door de huidige infra-
structuur, als een aaneen geslo-
ten eenheid beschouwd konden 
worden (7). 
De volgorde van aanpak van de 
deelgebieden werd niet zozeer 
ingegeven door de geografische 
ligging van de te onderzoeken 
gebieden maar meer door de 
verdeling van de beherende in-
stanties. Zo zijn eerst alle terrei-
nen onderzocht die door de Ge-
meente Arnhem worden beheerd, 
vervolgens de terreinen van 
Staats Bos Beheer, de Gemeente 
Renkum en als laatste Natuur 

                                                           

     5 Literatuur:  

Topografische kaart 40A Oosterbeek, 1985. Schaal 1:25000 
Bodemkaart 40 Arnhem west, 1975. Schaal 1:50000 
Kadasterkaarten Gemeente Renkum. Schaal 1:2500 
Historische Atlas, stafkaarten d.d. 1830-1855. Schaal 1:50000 
Rapport van het Veluweonderzoek, Pudoc 1977 
M. Rappol, De landijsbedekking in het Saaliën, K.N.A.C. Geografisch tijdschrift XXV 1991 nr. 4. 

     6 N.P.H.J. Roorda van Eysinga, De Veluwezoom, 1952. 

E.J. Demoed, Van een groene zoom aan een vaal kleed, 1953. 

     7 Gevaar van deze aanpak is dat de moderne begrenzing van een deelgebied ook een rol gaat spelen bij de beschouwing 

van de verspreiding van grafheuvels in het totale onderzoeksgebied. Bij de interpretatie van de verspreiding van de grafheuvels 
moeten deze grenzen dan ook beslist buiten beschouwing gelaten worden. Het gevaar bestaat anders dat groepen grafheuvels 
als een bij elkaar behorende cluster worden beschouwd, omdat ze nu eenmaal op hetzelfde landgoed zijn gelegen, terwijl ze 
landschappelijk gezien niet bij elkaar horen. Klassiek voorbeeld hiervan zijn de grafheuvels in het park Warnsborn te Arnhem. 
Deze grafheuvels worden in de verschillende publicaties als één groep beschouwd en zijn in het verleden ook als één groep 
onderzocht, maar de meest zuidwestelijk grafheuvel van deze groep hoort waarschijnlijk bij de cluster in het naastgelegen bos 
Leeren Doedel. 
 

 

Afbeelding 2. Het enigszins platte heuvellichaam van onderzoeksnummer 31 
tussen twee flats aan de W.A. Scholtenlaan in Doorwerth. Deze heuvel was 
niet bekend en heeft op wonderlijke wijze de aanleg van beide flats overleefd. 
Waarschijnlijk heeft het behoud van de boom links op de heuvel hierbij een rol 
gespeeld. 
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Monumenten. Daardoor kon het gebeuren dat we voortdurend door het onderzoeksgebied 
heen en weer "zwierven". Voordeel van deze aanpak was dat we gedurende korte tijd intensief 
contact met maar 1 beheersinstantie hadden. Een aanpak op basis van de geografische lig-
ging zou automatisch inhouden dat we gedurende een lange tijd met verschillende instanties te 
maken zouden hebben. 
Overigens zijn ook een groot aantal particuliere gebieden en tuinen verkend. Meestal betrof het 
grote tuinen van landhuizen in het buitengebied maar een enkele maal was er aanleiding om 
zelfs dicht bebouwde wijken in de dorpskern van Renkum, Oosterbeek en Doorwerth te ver-
kennen. Meestal betrof het wijken die op een mogelijke verbindingsroute tussen twee grafheu-
velclusters lagen. In één geval is er ook werkelijk een grafheuvel in een tuin aangetroffen en in 
een ander geval troffen we een grafheuvel aan in het openbaar groen tussen twee flats. 
 
- De volgende stap was uiteraard de visuele inspectie van de deelgebieden zelf. Eerst werd het 
terrein vanaf de wandelpaden bestudeerd (8). Hierbij werd gekeken naar bodemgesteldheid 
(9), bodembewerking en beplanting. Deze eerste verkenningen werden afgesloten met enkele 
boringen op willekeurige plaatsen op het terrein. De resultaten van deze eerste inspectie wer-
den samen met de gegevens uit het literatuuronderzoek geëvalueerd waarna een plan werd 
opgesteld over de aanpak van de verschillende percelen in het deelgebied. 
- Vervolgens werd de systematische verkenning van de afzonderlijke percelen ter hand geno-
men. Eerst werd ieder perceel visueel verkend waarbij mogelijke grafheuvels genoteerd wer-
den. Selectiecriteria hierbij waren:  
afmetingen  maximum diameter 25 m. 
   maximum hoogte 2.50 m. 
vorm  rond 
   bolvorm 
terrein  wijkt de vorm af van de natuurlijke vormen in het terrein en/of komen er  
   stuifzanden voor. 
 
Tijdens de veldverkenning bleek dat we met het criterium "vorm" de verkeerde weg waren in-
geslagen. We vonden een langwerpige vorm die duidelijk niet in het natuurlijke landschap pas-
te. Later onderzoek (10) leerde dat het hierbij om een zogenaamde langwerpige grafheuvel uit 
de Midden Bronstijd ging. Langwerpige grafheuvels uit deze periode komen in Nederland 
slechts zelden voor (destijds totaal 14 stuks) en in het onderzoeksgebied waren er geen be-
kend, iets wat ons bij het vaststellen van de criteria op het verkeerde been heeft gezet. Toen 
we vervolgens de langwerpige vormen in het reeds onderzochte gebied nogmaals onder de 
loupe namen vonden we nog een langwerpige grafheuvel (onderzoeksnummer 27). Bij het 
verdere onderzoek hebben we uiteraard ook de langwerpige vormen bestudeerd en op die 
wijze nog een derde langwerpige grafheuvel gevonden (onderzoeksnummer 48). 
Voor het opsporen van mogelijke grafheuvels is overigens een heel ander techniek nodig dan 
bijvoorbeeld voor een landesaufname. Bij het speuren naar mogelijke grafheuvels kijkt men als 
het ware "over" het landschap heen. Uiteraard is dit in een bos moeilijk maar in dat geval kan 

                                                           

     8 Voor een gedreven amateur archeoloog die door zijn hobby zijn gezin te veel verwaarloost is dit een mooie gelegenheid 

om het nuttige met het aangename te combineren en de zondagmiddag wandeltocht in zijn voordeel aan te wenden. 

     9 Het is verbazingwekkend hoeveel je van de bodemgesteldheid kunt leren door de bestudering van wortelstronken van 

omgevallen bomen. Korrelgrootte, opgewaaid zand, uitgestoven grindlagen, oude vegetatielagen en zelfs ondergestoven akker-
lagen zijn hierin zichtbaar. Op de lokatie X=185.56 Y=445.93 werd door ons op deze wijze een oud akkercomplex ontdekt dat 
bedekt was door 50 cm. stuifzand. Ook konijneholen wegkanten en grindlagen aan de oppervlakte van de wandelpaden kunnen 
veel informatie verschaffen. Ander aspect is bijvoorbeeld het totaal ontbreken van konijneholen in een bepaald gebied. Dit 
wordt vaak veroorzaakt doordat er een ondoordringbare laag in de bodem aanwezig is (oerbank of grindlaag). Ook het al of niet 
voorkomen van bepaalde onkruiden vertellen ieder hun eigen verhaal over de bodemgesteldheid. Voor diegenen die een derge-
lijk onderzoek willen uitvoeren kan ik wat dat betreft het advies geven om de natuur voor je te laten werken. 

     10 Rapport ReRe lokatie 1, onderzoeksnummer 21. Hierbij werd een langwerpige grafheuvel uit de Midden Bronstijd-A van 

ca. 33 m. lang, 11 m. breed en 1.10 m. hoog onderzocht. 
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men door te knielen, onder de struiken en bladeren door, over de bodem kijken(11). Ook is het 
goed om tijdens het speuren regelmatig het terrein achter je te bekijken. De ervaring heeft ons 
geleerd dat grafheuvels vanaf de ene kant vaak beter te zien zijn dan vanaf de andere kant. 

Pas nadat alle mogelijke grafheuvels 
in een deelgebied opgespoord waren, 
werden deze met de gutsboor onder-
zocht en zonodig ingemeten. Deze 
aanpak had twee voordelen: Aller-
eerst waren de veldverkenningen, en 
met name die in de bossen, zeer 
zwaar. Veel percelen zijn vanaf de 
wandelpaden niet te overzien en we 
moesten ons dus een weg banen 
door de (doorn) struiken. Het mee-
dragen van boor- en meetgereed-
schap was in dit geval alleen maar 
een extra belasting. Een ander voor-
deel was dat we, door alle grafheu-
vels in een bepaald gebied snel ach-
ter elkaar met de gutsboor te bestu-
deren, een goede indruk kregen van 
de lokaal voorkomende afwijkingen in 

het bodemprofiel en we de heuvels onderling goed konden vergelijken. 
 
De boringen zelf werden in het algemeen in drie stappen uitgevoerd. De eerste boring werd op 
ca. 2 m. afstand buiten de heuvelvoet gedaan. Deze boring geeft informatie over de samen-
stelling van de bodem ter plaatse. Deze informatie is soms nodig om bij boringen in het heuvel-
lichaam zelf het “oude maaiveld” onder de grafheuvel te kunnen herkennen. 
De tweede boring werd in de flank van de heuvel gedaan, op ca. 1 m. afstand van de heuvel-
voet. Hierbij werd gekeken naar de kleur en samenstelling van het heuvellichaam, met name of 
het heuvellichaam de kenmerkende haarpodzol verkleuring en plaggenstructuur vertoonde. 
Daarnaast werd er gelet op houtskoolspikkels, kleur en afscheiding van het oude maaiveld en 
het verschil in samenstelling van de (oude) bodem en het heuvellichaam. Als deze tweede 
boring voldoende informatie opleverde was een derde boring uiteraard niet nodig. 
Als er echter nog twijfel bestond werd een derde boring, dichter bij de top van de heuvel, uitge-
voerd. 
Eén van de moeilijkheden die we hierbij ondervonden was het feit dat in het onderzoeksgebied 
de heidevorming blijkbaar pas laat op gang is gekomen. In paragraaf 4.4 zal ik hieraan nog 
aandacht besteden. Voor het beoordelen van grafheuvels in het veld hield dat echter in dat we 
vaak geconfronteerd werden met grafheuvels die geheel uit geel zand bestonden en daardoor 
moeilijk te beoordelen waren. 
 
Vaak was het niet mogelijk om met behulp van gutsboringen rechtstreeks aan te tonen dat het 
werkelijk een grafheuvel betrof. Dit is met behulp van gutsboringen zeer moeilijk. De analyse 
die we ter plaatse maakten bestond meestal uit het uitsluiten van natuurlijke oorzaken die mo-
gelijk tot de vorming van de heuvel geleid konden hebben. Om die reden is de kennis van de 
bodemgesteldheid van belang. Als bleek dat er geen natuurlijke oorzaken aan te wijzen waren 
die tot de vorming van de heuvel hadden geleid, werd de heuvel genoteerd als mogelijke graf-

                                                           

     11 Bij een landesaufname speurt men de bodem af naar voorwerpen en men kijkt dus naar beneden. De meeste (amateur) 

archeologen hebben daardoor de (blijkbaar aangeboren) neiging om naar beneden te kijken en daardoor het totale landschap 
uit het oog te verliezen. We hebben tijdens het onderzoek meerdere malen waar kunnen nemen dat mensen in staat zijn om al 
(voorwerpen) zoekend over een grafheuvel heen te lopen en deze niet te zien. Reden voor ons om het grootste deel van de 
veldverkenningen zelf uit te voeren. 

 
Afbeelding 3. Gutsboring uit het heuvellichaam van onderzoeksnummer 
66. Links een klein stukje van het heldergele zand van de oude bodem 
met daarboven een dunne vegetatielaag. Rechts daarvan het uitgebleekte 
grijs-witte zand van de eerste bouwfase, met dunne fibers. Helemaal 
rechts het donkergrijze zand van de tweede bouwfase. 
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heuvel en op dezelfde wijze opgemeten als tijdens fase 1 met de reeds bekende heuvels was 
gedaan. 

 
Naast grafheuvels hebben we overi-
gens ook de 17e eeuwse grenspollen 
op de grens Arnhem-Renkum geïn-
ventariseerd. Deze grensheuvels zijn 
net als sommige grafheuvels uit hei-
deplaggen opgebouwd waardoor de 
nodige verwarring is ontstaan. In pa-
ragraaf 3.1 komen deze grensheu-
vels, bij de interpretatie van een aan-
tal mogelijke en bekende grafheu-
vels, aan de orde. De grensheuvels 
zijn op dezelfde wijze opgemeten en 
gelokaliseerd als de grafheuvels. 
 
 
 
 

 
Fase 4, evaluatie. 
Nadat een bepaald gebied was geïnventariseerd werd een afspraak gemaakt met de Provinci-
aal Archeoloog waarbij alle nieuwe meldingen in het gebied werden bekeken. De Provinciaal 
Archeoloog boorde nogmaals in de heuvels en beoordeelde uiteindelijk of een mogelijke graf-
heuvel ook werkelijk een grafheuvel is. Daarbij waren er drie classificaties mogelijk.  
A De heuvel is beslist een grafheuvel, verder onderzoek was dan niet nodig.  
B De heuvel is absoluut geen grafheuvel, verder onderzoek was dan ook niet nodig. 
C Het is niet mogelijk om op basis van de boringen hierover een uitspraak te doen omdat de 
boringen niet voldoende duidelijkheid geven.  
Deze laatste groep heuvels waren de zogenaamde "twijfelgevallen" die nog aan een nader 
onderzoek onderworpen moesten worden(12). 
Meestal werd dan ter plaatse met de Provinciaal Archeoloog een voorlopig plan opgesteld dat 
later door ons op papier werd uitgewerkt. In de periode 1991 t/m 1993 zijn er totaal 4 van der-
gelijke bijeenkomsten geweest, waarbij meer dan 30 locaties zijn bekeken.  
  
Fase 5, het onderzoek van de "twijfelgevallen". 
Als laatste stap van de inventarisatie volgt natuurlijk het onderzoeken van de twijfelgevallen. 
Hiervoor hebben we een uniforme aanpak ontwikkeld. 
Na mondeling overleg met de terreinbeheerder werd een uitgebreide opmeting van de heuvel 
uitgevoerd, waarbij ook de posities van de op de heuvel staande bomen werden ingemeten. 
Over het algemeen werd voor het opmeten gebruik gemaakt van een speciaal door ons hier-
voor ontwikkelde methode. Eerst werd een noord-zuid georiënteerd vierkant rond de heuvel 
uitgezet. Dit vierkant was aan alle zijden ca. 2 m. groter dan de voet van de heuvel, totaal dus 
4 m. breder dan de grootste diameter van de heuvel. De voet van de heuvel werd met pennen 
(om de meter) gemarkeerd en vervolgens werden deze pennen vanuit de verschillende hoek-
punten van het vierkant met een driehoeksmeting ingemeten. Daarnaast werd er een hoogte-
meting (om de 30 cm.) over de noord-zuid en de oost-west as gemaakt. Deze methode was 

                                                           

     12 Doordat de haarpodzol verkleuring in een groot aantal grafheuvels ontbrak, waren we wat dat betreft extra voorzichtig en 

hebben veel twijfelgevallen moeten onderzoeken. Daarnaast kwamen er ook gelaagde stuifzandheuvels met haarpodzol ver-
kleuring voor (zie paragraaf 2.4). De grijze stuifzandheuvels en de gele Bronstijdgrafheuvels zijn in tegenspraak met het beken-
de beeld dat we van grafheuvels hebben, namelijk: Grafheuvels met haarpodzol verkleuring en stuifzandheuvels van geel zand. 
Als we daarbij in overweging nemen dat veel gele grafheuvels van dekzandplaggen zijn gemaakt en uit fijn zand bestaan, kunt 
u zich voorstellen dat deze situatie ons onderzoek sterk bemoeilijkt heeft.  

 
Afbeelding 4. Gutsboring uit het heuvellichaam van onderzoeksnummer 
46. Deze heuvel is geheel van geelbruin zand opgebouwd en er is geen 
enkele kenmerkende structuur te zien. Helemaal links in het puntje van 
de boor is echter een klein stukje houtskool te zien, waardoor we konden 
aantonen dat het waarschijnlijk wel om een grafheuvel gaat. 
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alleen bruikbaar bij de regelmatig gevormde en duidelijk zichtbare heuvels. Als deze methode 
niet toegepast kon worden werd gebruik gemaakt van een rasterhoogtemeting met een raster 
van 1 x 1 meter. 
De opmeting werd op een tekening uitgewerkt waarop ook de geplande positie van de onder-
zoekssleuf werd aangegeven. Daarnaast werd een opgravingsplan opgesteld, met daarin om-
schreven: doel van het onderzoek, verantwoordelijkheden, eigendom vondsten e.d. Dit opgra-
vingsplan werd tezamen met de tekeningen aan de Provinciaal Archeoloog voorgelegd die, 
namens de R.O.B., vergunning verleende tot het uitvoeren van het archeologische onderzoek. 
Na het verlenen van de vergunning door de R.O.B. werden de stukken, ditmaal voorzien van 
de vergunning van de R.O.B., aan de desbetreffende beheersinstantie voorgelegd, teneinde 
vergunning voor het betreden van, en werken op, het terrein aan te vragen (13). Omdat de 
meeste onderzoeken in beschermd natuurgebied plaatsvonden waren zij uiteraard aan strenge 
bepalingen ten aanzien van geluid, afval en herstel van de schade onderhevig. Afhankelijk van 
de wensen van de beheersinstantie werd er wel of geen voorlichting aan het publiek/media 
verstrekt. Om tegemoet te komen aan de belangstelling van het (wandelend) publiek en om 
onderbrekingen van de werkzaamheden te voorkomen werd in de meeste gevallen een bord 
naast de opgraving geplaatst met daarop een korte uitleg van het onderzoek vergezeld van het 
verzoek om geen vragen te stellen. Tevens werd er dagelijks een tijd vermeld waarop een kor-
te uitleg aan het publiek werd gegeven en waarbij tevens vragen gesteld konden worden. 
 
De onderzoeken duurden meestal 2 dagen. Vaak gebeurde dit op vrijdag en zaterdag of, als 

de omstandigheden en de beheerders 
dit toelieten, op zaterdag en zondag. 
De meeste onderzochte grafheuvels 
lagen in de bossen. Door de bomen en 
wortelstelsels waren we niet altijd vrij in 
de plaats waar we de onderzoekssleuf 
wilden aanleggen. Indien mogelijk 
werden de onderzoekssleuven zoveel 
mogelijk langs één van de noord-zuid 
of oost-west assen aangelegd, waarbij 
het zuid-oostelijke kwadrant de voor-
keur had. Dit laatste vanwege de sta-
tistisch grotere trefkans op vondsten in 
dat gedeelte van de grafheuvel (14). 
Eén hoek van de onderzoekssleuf 
raakte in ieder geval altijd het centrum 
van de heuvel en de onderzoekssleuf 
liep vanaf daar tot net over de voet van 
de heuvel. De onderzoekssleuven wa-
ren, in verband met het gebruik van 

het tekenraam (1,00 m.) en de mogelijkheid om foto's van de profielwand te maken, ca. 1,20 
m. breed. De diepte werd min of meer door de omstandigheden bepaald. In de vergunningen 
van de R.O.B. stond uitdrukkelijk vermeld dat we het onderzoek onmiddellijk moesten staken 
als er, door vondsten of bodemverkleuring, reden was om te veronderstellen dat het onder-
zochte object een grafheuvel was. Het doel van het onderzoek was immers om vast te stellen 

                                                           

     13 In dit verband niets dan lof voor de diverse beheersinstanties. Men is redelijk goed op de hoogte van de procedures en 

er wordt nooit toestemming verleend zonder vergunning van de R.O.B. 

     14 E.H. Lohof, Grafritueel en sociale verandering in de bronstijd van noord-oost Nederland, 1991. Volgens zijn waarnemin-

gen kan een grafheuvel in een achttal sectoren verdeeld worden, waarbij de trefkans op bijzetting zich verhoudt van 1 in de 
noord-westelijke sector en vandaar oplopend tot 5 in de zuid-oostelijke sector.  Deze oriëntatie op het zuid-oosten zien we ook 
vaak terug bij onderbrekingen in de randstructuren en wordt over het algemeen toegeschreven aan een op (opkomende) zon 
gerelateerde godsdienst. 

 
Afbeelding 5. Publieke belangstelling bij het onderzoek van onder-
zoeksnummer 58. Door op borden uitleg te geven van de werkzaamhe-
den kon worden voorkomen dat we tijdens het onderzoek voortdurend 
met vragen gestoord werden. Dagelijks was er een tijd vermeld waarop 
een korte uitleg van de werkzaamheden werd gegeven en waarbij het 
publiek vragen kon stellen (zie foto). Deze benadering werkte uitstekend 
voor zowel het publiek als de onderzoekers. 
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of het werkelijk een grafheuvel betrof. Verder graven, nadat dit geconstateerd was, zou een 
slechte zaak voor het behoud van het monument zijn geweest. In de praktijk kwam het er vaak 
op neer dat we tot op, of net onder, het oude maaiveld moesten graven. Maar dit "graven" pro-
beerden we altijd tot een minimum te beperken, het was immers "graven om te kunnen be-
schermen".  
In enkele gevallen werd er wel tot onder het oude maaiveld gegraven. Onderzoeksnummer 48 
(zie afbeelding 6) leverde in eerste instantie geen enkele aanwijzing op. Omdat we te maken 
hadden met een heuvel dicht bij de grens Arnhem-Renkum, en we tevens te maken hadden 
met een ovale heuvel, bestond het gevaar dat het een grensheuvel was. Pas onder het oude 
maaiveld troffen we vondsten aan die lieten zien dat we met een grafheuvel te maken hadden. 
 
Het zand uit de onderzoekssleuf werd met de panschop in horizontale lagen van ca. 5 cm. 
verwijderd en op een tafelzeef gedeponeerd (maaswijdte 5 mm.). De bodem in het onder-
zoeksgebied bestaat voornamelijk uit grof grindhoudend zand met een lage vochtigheidsgraad. 
In deze omstandigheden is het vaak niet mogelijk om netjes te schaven, en de overvloedige 
boomwortels maakten de zaak er niet gemakkelijker op. Consequent zeven is in zo'n geval 
beter. De onderzoekssleuf was verdeeld in vakken van 1 m. lengte en per ontgraven vak/laag 
werden de vondsten op de zeef verzameld. Hierdoor konden de vondsten met een vak-diepte 
coördinatie geregistreerd worden. Indien nodig werden delen van de onderzoekssleuf met de 
troffel verder uitgegraven en werd het vrijkomende zand op een handzeef (maaswijdte 2 mm.) 
gezeefd. Dit gebeurde meestal op plaatsen waar we houtskool aantroffen. Een fijnere zeef, om 
bijvoorbeeld zaden op te sporen, konden we in dit grove zand niet gebruiken. 
Uiteraard werden tijdens het onderzoek notities in de vorm van dagrapporten bijgehouden die 
als bijlagen in de rapportage werden opgenomen. 
Over de vondsten die we tijdens deze onderzoeken aantroffen hoeven we niet veel uit te wij-
den. Over het algemeen vonden we slechts enkele verspreid voorkomende houtskool concen-
traties die we, conform de afspraak met de R.O.B., niet verder onderzochten. Een enkele keer 
werden kleine aardewerkscherven aangetroffen variërend van klokbekerscherven uit het Laat 
Neolithicum tot het dikke grove bronstijdaardewerk. 
 

Als tijdens het onderzoek geconsta-
teerd werd dat de onderhavige heuvel 
geen grafheuvel was dan werden tot 
besluit enkele foto's van de profiel 
wand genomen en werd de sleuf weer 
dicht gegooid(15). Achteraf werd een 
kort verslag van onze bevindingen 
geproduceerd. 
 
Indien geconstateerd werd dat het 
werkelijk een grafheuvel betrof werden 
de wandprofielen eerst gefotografeerd 
(1 foto per vak/wand) en daarna gede-
tailleerd getekend. Tevens werden de 
verschillende bodemkleuren met de 
Munsell Soil Color Charts vastgelegd 
en werden er pollenmonsters van de 

                                                           

     15 Wel werd steeds geprobeerd lering uit een dergelijke sleuf te trekken door te analyseren wat we in de boring hadden 

gezien en wat werkelijk in de proefsleuf te zien was. Indien het object geen grafheuvel was moest er namelijk een andere ver-
klaring voor het ontstaan van de heuvel zijn, een verklaring die we bij de boring wellicht over het hoofd hadden gezien. Vanuit 
dat standpunt gezien kunnen we geen van de proefsleuven als mislukt beschouwen. Ook van de heuvels die geen grafheuvel 
bleken te zijn hebben we veel geleerd. 

 
Afbeelding 6. Onderzoekssleuf in nummer 48. Het bleek hierbij om een 
ovale grafheuvel uit de Midden Bronstijd te gaan, opgebouwd uit heide-
plaggen. Onder het centrum van de heuvel bleek nog een Klokbekergraf 
te liggen. 
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diverse lagen genomen. Ter afsluiting werd een munt (datum genoteerd in de dagrapporten) 
onder in de sleuf gedeponeerd (16), waarna de sleuf werd dicht gegooid. Uitgewerkte teke-
ningen, vondstenlijsten, fotolijsten en dagrapporten werden later, tezamen met een uitgebreide 
rapportage aan de diverse betrokkenen gestuurd (zie opsomming op bladzijde 3). 

 Op deze wijze zijn 21 onderzoekssleuven gegraven, waarbij in 9 gevallen ook werkelijk sprake 
was van een grafheuvel. 
 
De resultaten van de inventarisatie komen in hoofdstuk 3 uitgebreid aan de orde. Om die 
reden zal ik daar in dit hoofdstuk niet verder op ingaan. Wel wil ik besluiten met de mede-
deling dat de veldverkenningen maar liefst 22 grafheuvels aan het licht hebben gebracht. 
Een indrukwekkend aantal, zeker als we daarbij in overweging nemen dat daar 3 langwerpi-
ge grafheuvels bij zijn. 

                                                           

     16 Doel van de munt was uiteraard om, ten behoeve van mogelijk later onderzoek, met dateerbaar materiaal fysiek aan te 

geven tot welk niveau de grafheuvel onderzocht is. Ten behoeve van het publiek werd deze actie vaak aangedikt met verhalen 
over het ritueel offeren van een munt om de "goden" gunstig te stemmen. Een dergelijke uitleg is weliswaar niet wetenschappe-
lijk verantwoord maar het was alleszins een leuke traditie die het publiek (en ook de gravers) zeer aansprak, evenals het traditi-
onele "natmaken" na afloop in de lokale herberg. 
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2 HET ONDERZOEKSGEBIED. 
 
Zoals in hoofdstuk 1 al aan de orde kwam beslaat het onderzoeksgebied het noordelijk deel 
van kaartblad 40A, in het zuiden begrensd door de Rijn. De keuze van dit gebied als onder-
zoeksgebied is gebaseerd op de grote afwisseling in landschapstypen en hoogteverschillen, in 
combinatie met de in het gebied aanwezige grafheuvels. 
Kennis van de plaatselijke bodemvorming en mogelijke verkleuringen spelen bij het zoeken 
naar grafheuvels en de beoordeling van boringen in "mogelijke" grafheuvels een grote rol. Ook 
het gebruik van het onderzoeksgebied in het verleden heeft zijn invloeden op het uiterlijk van 
het bodemprofiel doen gelden, iets wat we in de boringen terug kunnen zien. Daarnaast wordt 
in hoofdstuk 4 de verspreiding van de grafheuvels afgezet tegen de geografie en geomorfolo-
gie in het gebied. Om die reden wil ik in dit hoofdstuk eerst wat verder ingaan op het onder-
zoeksgebied en het ontstaan daarvan, om vervolgens af te sluiten met een overzicht van de 
huidige situatie in het onderzoeksgebied. 
 
 
2.1 De vorming van het onderzoeksgebied in het Saaliën. 
 
Het onderzoeksgebied is in hoofdzaak gevormd in het pleistoceen tijdens de voorlaatste ijstijd, 
het Saale of Riss glaciaal. De theorieën omtrent de stuwwalvorming in deze periode zijn recen-
telijk drastisch gewijzigd. In het verleden ging men uit van een ijsmassa die uit noordwestelijke 
richting Nederland naderde en in vijf (afnemende) fasen van ijsbewegingen de verschillende 
stuwwallen opstuwde, waarbij de richting van de ijsbeweging langzaam draaide van noordwest 
naar noordoost (

17
). Onderzoek van wrijfsporen in de keileemlagen, gesteente tellingen en ver-

gelijkingen met Duitse en Deense studies laten echter een ander beeld zien (
18

), waarbij 
slechts drie fasen te onderscheiden zijn. 

 
Tijdens de eerste fase rukte er een 
ijsmassa op vanuit (of via) de Oostzee. 
De Oostzeebodem bestond op dat 
moment uit zeer fijne (voorheen natte) 
sedimenten die een glad aaneen ge-
vroren oppervlak vormden. Het ijs kon 
zich in die fase snel over dat gladde 
oppervlak bewegen en naderde vanuit 
noordoostelijke richting Nederland (

19
). 

Op de "ruwe" bodem van het vaste-
land van Denemarken, Duitsland en 
Nederland nam de snelheid van het ijs 
af. Daarnaast erodeerde het fijne sedi-
ment op de Oostzeebodem door de 
snelle ijsbeweging waardoor deze 
steeds ruwer werd. Het uiteindelijke 
resultaat was dat de, dan nog relatief 

                                                           

    
17

 Maarleveld 1953, Ter Wee 1962, Jelgersma & Breeuwer 1975. 

    
18

 Dr. M.Rappol De landijsbedekking in het Saaliën, K.N.A.G. Geografisch tijdschrift XXV 1991. 

    
19

 Over het begrip "ijsbeweging" bestaat veel onduidelijkheid. De beweging van een ijsmassa wordt gevormd door drie ver-
schillende factoren. Allereerst de toename van het ijs aan het begin van de gletsjer. Ten tweede de afname (afsmelten) van het 
ijs op het einde van de gletsjer. En als laatste de veranderingen in het inwendige volume van het ijs. Als de toename van het ijs 
groter is dan de afname kan een gletsjer oprukken of het inwendige volume kan groter worden. Daartegenover staat dat bij een 
grotere afname van ijs de ijskap zich terug kan trekken of dunner kan worden. Bij een gletsjer die niet verder oprukt is intern 
wel een voorwaartse beweging waar te nemen. Ook bij een gletsjer die zich terug trekt is inwendig altijd nog een voorwaartse 
beweging waar te nemen, maar het afsmelten van het ijs gebeurt dan sneller dan de toevoer van nieuw ijs kan compenseren. 

 
Afbeelding 7. Opgestuwde (wit uitgebleekte) lagen die door het ijs over 
elkaar geschoven zijn. Aan de bovenzijde van de rechterlaag is een 
zogenaamde vorstwig te zien. Onder de linkerlaag bevindt zich een 
(roodkleurend) grindlaagje dat destijds door de Rijn is afgezet. Deze 
lagen troffen we aan in een bouwput te Oosterbeek. 
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dunne, ijsmassa stagneerde op de lijn Den Helder - Enschede. In de periode die daarna volgt 
rukte het ijs niet verder op maar groeide het wel aanzienlijk in volume. 
 

De tweede fase werd ingezet toen de 
ijsmassa zodanig was gegroeid dat het 
voldoende massa had om de wrij-
vingsweerstand van de bodem te 
overwinnen. Het lijkt er op dat deze 
fase tevens gepaard is gegaan met 
een nieuwe impuls van ijsproductie. 
Tijdens deze tweede fase rukte de 
ijsmassa in westelijke richting op. Ter 
plaatse waar door de Rijn in het huidi-
ge IJsseldal grove sedimenten waren 
afgezet, was de bodem poreus en niet 
erg "vast" bevroren (

20
). Als gevolg 

daarvan groef het ijs zich ca. 100 me-
ter diep in het (huidige) IJsseldal en 
ontstond een glaciaal bekken van de-
zelfde diepte. Voor de ijsmassa uit 
werd het zand uit dit bekken opge-
stuwd en ontstond de stuwwal van de 
Oost Veluwe. Deze stuwwal is frontaal 
opgestuwd en daarmee de enige fron-
taal gevormde stuwwal van Nederland. 
Normaliter is een stuwwal niet in staat 
het ijs tegen te houden, maar het op-
rukkende ijs bereikte op dat moment al 

min of meer een evenwicht in toename en afsmelten van de ijsmassa. Daardoor was de barriè-
re die de stuwwal van de Oost Veluwe op dat moment vormde, net voldoende om het 200 me-
ter dikke ijs tegen te houden. In het noorden was de bodem blijkbaar minder poreus of de ijs-
kap kreeg daar door zijn iets noordelijke ligging meer ijs aangevoerd, want daar vervolgde het 
ijs zijn weg verder naar het westen. Ten gevolge van de zijwaartse druk van deze noordelijke 
ijsbeweging werden de stuwwallen van de Noord Veluwe gevormd. Deze zijn beduidend lager 
dan de stuwwallen van de Oost Veluwe en alleen de Stakenberg vormt een duidelijk zichtbaar 
punt van deze stuwwallen. In zuidwaartse richting kwam het ijs in het Rijndal ook tot stilstand 
en vormde daar de stuwwallen van Duitsland, die met een boog in het verlengde van de stuw-
wal van de Oost Veluwe ligt. In het gebied tussen Arnhem en Nijmegen zag het ijs echter kans 
een doorbraak naar het Betuwedal te forceren. Daar ontstond een halfronde uitstulping van ijs 
die zijwaarts de stuwwallen van Arnhem en Nijmegen opstuwde. De stuwwal van Arnhem, die 
een belangrijk deel van het onderzoeksgebied vormt is dus zijwaarts, vanuit het zuiden, opge-
stuwd. De som van deze ijsbewegingen had als gevolg dat de Veluwe als een soort inham in 
de ijsmassa achterbleef. 
 
In de derde fase ontstond een nieuwe ijsbeweging ten noord-westen van Nederland. De ijs-
massa die vanuit Scandinavië westwaarts het Noordzee bekken was ingeschoven stuitte daar 
op een ijsmassa die vanuit Schotland oostwaarts het Noordzee bekken was ingeschoven. De 
druk die beide ijsmassa's frontaal op elkaar uitoefenden resulteerde in twee zijwaartse ijsbe-
weging. Eén in noordwestelijke richting en één in zuidoostelijke richting. Deze laatste ijsbewe-
ging splitste zich en resulteerde in twee parallelle ijsstromen Eén stroom in zuidelijke richting 

                                                           

    
20

 De Maas en de Rijn liepen voor het Saaliën beide noordwaarts door Nederland. De Rijn via het huidige IJsseldal en de 
Maas via de huidige Gelderse Vallei. Ergens ter plaatse van het IJsselmeer kwamen beide stromen samen om vervolgens met 
een grote boog het Noordzee bekken in te draaien en verder zuidwaarts te stromen. In het Kanaal voegde de Theems zich bij 
deze stroom, om van af daar verder zuidwaarts in de Atlantische Oceaan uit te monden. 

 
Afbeelding 8. Landijsverplaatsing op het einde van de tweede fase van 
het Saaliën. De stuwwallen van Nijmegen, Arnhem de Oost- en Noord 
Veluwe zijn reeds gevormd. De (toekomstige) Veluwe vormt een soort 
inham in de ijskap. Naar M. Rappol. 
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door het voormalige Maasdal, en een andere stroom in zuidoostelijke richting over Groningen 
en Drenthe. Dit laatste gebied was op dat moment geheel bedekt met ijs maar onder het ijs 
ontstonden door de zijwaartse druk van deze stroom twee langgerekte lage stuwwallen, de 
Hondsrug en de Rolderug.  

 
Het Maasdal was nog niet met ijs 
bedekt en hier ontstond een uitstul-
pende ijsmassa die een glaciaal 
bekken vormde, de huidige Gelder-
se Vallei. Naast deze ijsmassa wer-
den zijwaarts stuwwallen opgeperst, 
aan de westkant de Utrechtse Heu-
velrug en aan de oostkant de stuw-
wallen van Ede en Garderen. Door 
stagnatie van de ijsbeweging op het 
einde van de gletsjertong ontstond 
later nog een zijwaartse ijsuitstul-
ping in zuidoostelijke richting waarbij 
de stuwwallen van Kootwijk en Oud 
Reemst zijwaarts werden opge-
drukt. 
Deze derde fase resulteerde er in 
dat de toekomstige Veluwe een 
kleine opening in de ijskap vormde, 
die alleen in het zuidwesten een 
uitgang had. Hiermee had het 
landijs zijn maximale uitbreiding 
bereikt en waren de stuwwallen ge-
vormd. Wat we van dit proces te-
rugvinden bij ons onderzoek zijn de 
gestuwde lagen in de stuwwallen. 

Deze lagen lopen door tot aan het huidige oppervlak waardoor lagen van zeer verschillende 
samenstelling dicht tegen elkaar kunnen liggen. Bij het zoeken en onderzoeken van grafheu-
vels kan men deze lagen onder het oude maaiveld aantreffen. Vierkante pakketten wit zand, 
scherp afgescheiden van bruin zand, geven de indruk van verstoringen of ingravingen. Het is 
zaak deze bodemprofielen en de werkelijke (grafheuvel) ingravingen vroegtijdig te herkennen 
en uit elkaar te houden. 
Opgestuwde grindmassa's uit de rivierbedding vormden puinheuveltjes die bestendig waren 
tegen de latere erosieprocessen en als "kopjes" op de stuwwaltoppen bleven liggen. Sommige 
van deze heuveltjes lijken bedrieglijk veel op grafheuvels. In één geval was de overeenkomst 
met een grafheuvel zo sterk (zie ReRe lokatie 2) dat men zich zelfs in de Bronstijd hierin heeft 
vergist en in de top een urnengraf heeft ingegraven. 
Ook de afwisselende lagen grof en fijn materiaal hebben ons bij het onderzoek parten ge-
speeld. In grof zand kan het podzol veel verder inspoelen dan in fijn zand. Bij het extreem gro-
ve en droge zand dat op de stuwwallen zeer plaatselijk kan voorkomen bedraagt de diepte van 
de podzolering soms meer dan 1 meter. Boringen in een heuvel van dit materiaal laten een 
diepe bodemverkleuring zien, waardoor de indruk wordt gewekt dat we met een door mensen-
handen opgeworpen heuvel te maken hebben. Bij deze heuvels is het zaak om naast de bo-
demverkleuring ook de korrelsamenstelling in de boor te bestuderen. 
 
Hiermee was er nog geen einde gekomen aan het bodemvormende proces tijdens het Saaliën. 
Door het uitsmelten van de in het ijs aanwezige deeltjes ontstonden verschillende sedimentatie 
processen. Op de toppen van de stuwwallen ontstonden onder het ijs de leemafzettingen die 

 
Afbeelding 9. Maximale landijsuitbreiding op het einde van de derde fase 
van het Saaliën. De stuwwallen van de West Veluwe en Utrecht zijn ge-
vormd en de toekomstige Veluwe is slechts een kleine opening in de ijskap 
die later geheel of gedeeltelijk vol zal stromen met ijs. Naar M. Rappol. 
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later bij de vestiging van de eerste bewoners in dit gebied een belangrijke economische factor 
zou zijn.  
Daarnaast werden op de stuwwallen zwerfstenen afgezet. Op de stuwwallen van de Oost- en 
Zuid Veluwe waren dit gesteenten uit Zuid Zweden (Zuid-Balticum) afkomstig uit het gebied 
rond Småland en Skåne. Op de stuwwallen van de Noord- en West Veluwe waren dit gesteen-
ten uit Midden Zweden (Oostelijk Midden-Balticum) afkomstig uit het gebied rond Stockholm 
en Uppsala. 
 

Als laatste voerde de ijskap enorme hoeveelheden 
smeltwater vermengd met sedimenten af. Deze se-
dimenten werden in het gebied direct voor de ijskap 
afgezet. Een dergelijk gebied noemen we sandrvlak-
te. Het sedimentatieproces op een dergelijke 
sandrvlakte wordt beïnvloed door een groot aantal 
factoren. Allereerst is dit proces seizoen gebonden. 
In het voorjaar als er grote hoeveelheden smeltwater 
afgevoerd worden is de stroomsnelheid van het 
smeltwater zo hoog dat alleen de zwaardere sedi-
menten afgezet worden. In het najaar als de stroom-
snelheid van het smeltwater afneemt kunnen ook de 
lichtere sedimenten bezinken. Zo ontstaat er in eer-
ste instantie een gelaagde opbouw van grove en 
fijne sedimenten. De smeltwaterstromen van het 
daarop volgende jaar graven hierin rivierbeddingen 
die zich steeds verleggen en elkaar doorkruisen. Dit 
noemen we een vlechtend rivierpatroon. Als gevolg 
daarvan worden de horizontale lagen van het jaar 
daarvoor weer opgenomen en (vermengd) in schui-
ne riviersedimenten weer afgezet. Elders vormt het 
smeltwater weer nieuwe horizontale sedimenten. 
Binnen het systeem van vlechtende rivieren spelen 
zich ook allerlei verschillende sedimentatie proces-
sen af. Grind- en zandbanken worden gevormd en 
later weer opgeruimd of verplaatst. 
Gevolg van al deze door elkaar lopende sedimenta-
tieprocessen is dat de sandrvlakte opgebouwd wordt 
uit horizontale en schuine lagen die elkaar doorsnij-

den en plaatselijk zeer sterk van samenstelling kunnen verschillen. Daartussen bevinden zich 
grind- en (fijn) zandbanken. 
Ons onderzoeksgebied vormde destijds een soort "inham" in de ijskap en hier moeten enorme 
hoeveelheden smeltwater doorheen gestroomd zijn. Het smeltwater kon alleen in het zuidwes-
ten via een smalle opening wegstromen. Gevolg was dat het bovengenoemde sedimentatie-
proces op de sandrvlakte hierdoor beïnvloed werd. Door de opstuwing van het smeltwater voor 
de smalle opening in het zuidwesten nam de stroomsnelheid van het smeltwater sterk af waar-
door de lichtere bestanddelen konden sedimenteren. Gevolg is dat in het zuidwestelijk deel van 
het onderzoeksgebied meer fijne en lemige sedimenten voorkomen dat in het noordoostelijke 
deel. 
 
Na het terugtrekken van het landijs op het einde van het Saaliën blijft de hoofdvorm van de 
Veluwe achter, een gebied omgeven door stuwwallen met daartussen de sandrvlakte met zijn 
sterk wisselende samenstelling en profilering. 
De plaggen waarvan de grafheuvels opgebouwd zijn kunnen daardoor onderling sterk van sa-
menstelling wisselen. In sommige gevallen is dit de enige mogelijkheid om de plaggenstructuur 

 
Afbeelding 10. Op de profielwand van de onder-
zoekssleuf in nummer 30 is aan de linker onderzijde 
een rechthoekige structuur, met afgeronde boven-
kant, onder het oude maaiveld te zien. Dit is geen 
ingraving of verstoring maar een gestuwde laag 
grindhoudend zand. Dit soort verschijnselen zijn in de 
stuwwallen niet ongewoon en het is zaak deze tijdens 
een onderzoek vroegtijdig van echte ingravingen te 
onderscheiden. De witte lijn is een draad die in de 
hoek van het vlak en de profielwand is gespannen. 
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in de grafheuvels te herkennen. Wisselende korrel samenstellingen in de boring zijn een aan-
wijzing dat we wellicht met een grafheuvel te maken hebben. 
 
 
2.2 Veranderingen in het onderzoeksgebied tijdens het Weichseliën. 
 
Tijdens de laatste ijstijd, het Weichseliën, komt het landijs niet in Nederland. Maar als gevolg 
van deze glaciale periode was de bodem in Nederland wel permanent bevroren (permafrost) 
en lag er s'winters een pakket van meer dan 4 meter sneeuw.  
Uiteraard leverde deze hoeveelheid sneeuw in het voorjaar weer een enorme hoeveelheid 
smeltwater op, nu echter zonder uitgesmolten sedimenten. Het smeltwater op de Veluwe zat 
opgesloten tussen de omringende stuwwallen en kon niet in de bevroren ondergrond wegzak-
ken. Als gevolg hiervan stroomde het bovengronds via de zuidwestelijk opening het Betuwedal 
in. Op zijn weg naar deze opening schuurde het smeltwater over de bevroren bodem en ero-
deerde de toplaag.  
Als gevolg hiervan werd de vorm van de stuwwallen en de sandrvlakte ingrijpend veranderd. 
De bovenkanten van de stuwwallen werden afgevlakt en in de flanken werden diepe dalen 
uitgeschuurd. Deze dalen noemen we "droge dalen" en deze zullen verderop in dit verslag nog 
een rol spelen. Op de sandrvlakte ontstonden twee grote erosiegeulen met verschillende zijtak-
ken. Eén geul loopt in noord-zuid richting ten oosten van de stuwwal van Ede. De andere ero-
siegeul loopt diagonaal door het onderzoeksgebied vanuit het noord-oosten naar het zuid-
westen. Beide erosiegeulen monden bij Renkum uit in het Betuwedal. 

 
Op het einde van het Weischeliën ontstond 
er nog een ander erosieproces. De boven-
laag van de steile stuwwalhelling ontdooide 
terwijl de onderlaag nog bevroren was. Gro-
te pakketten modder en stenen schoven 
vervolgens van de stuwwalhelling naar be-
neden waardoor er (vooral aan de zuidkant) 
brede dalen ontstonden. Dit erosieproces 
noemen we solifluctie. 
Bovengenoemde erosieprocessen hebben 
meer of minder effect door de samen-
stelling van de bodem. Grindhoudende bo-
demstructuren en grindbanken zijn niet zo 
gevoelig voor erosie, evenals de fijne hard 
bevroren sedimenten. De erosieprocessen 
hadden daardoor voornamelijk invloed op 
de poreuze zandige delen van de stuwwal-
len en sandrvlakte. Omdat de samenstelling 
van zowel de stuwwal als de sandrvlakte 
sterk wisselde ontstond geen egaal geëro-
deerd landschap maar een glooiend en 
geprofileerd terrein waarbij de grindhou-
dende delen van de sandrvlakte de hoge 
delen van het terrein vormden en grindban-
ken als "kopjes" boven het landschap uit-
staken. Hiermee lag de hoofdvorm van het 
onderzoeksgebied in grote lijnen vast.  
Op kaart 2 ziet u de geomorfologische sa-
menstelling van het onderzoeksgebied. In 
het midden de stuwwal van Arnhem die, als 
gevolg van de ronde uitstulping van het 

 
Afbeelding 11. De Veluwe zoals deze op het einde van het 
Weichseliën gevormd is. In het oosten de stuwwal van de Oost 
Veluwe, in het noorden de Stakenberg, in het westen de stuwwal-
len van achtereenvolgens Garderen, Kootwijk, Oud-Reemst en 
Ede. In het zuiden de stuwwal van Arnhem met daartussen de 
sandrvlakte met de erosiegeulen. 
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Saaliën ijs, naar het zuiden afbuigt. Aan de zuidzijde is deze stuwwal door het Saaliën smelt-
water afgesneden en heeft een zeer steile helling. Aan de zuidkant van de stuwwal zien we de 
droge dalen uit het Weichseliën van Rolandseck, Heveadorp, Laag Oorsprong, Oosterbeek, 
Mariëndaal, Arnhem en Zijpendaal. Het gebied tussen Laag Oorsprong en Oosterbeek is 
waarschijnlijk als gevolg van solifluctie verdwenen, evenals het gebied tussen Mariëndaal en 
Arnhem. 
Aan de noordkant van de stuwwal zien we de droge dalen van de Doorwertsche Heide, Wolf-
hezerweg, station Oosterbeek en Warnsborn. In het gebied tussen station Oosterbeek en 
Warnsborn zijn sporen gevonden die er op zouden kunnen duiden dat ook hier solifluctie heeft 
plaatsgevonden. 
Ten noorden van de stuwwal ligt de sandrvlakte, doorsneden door de erosiegeul met in het 
zuidwesten de uitmonding in het Betuwedal. De erosiegeul heeft in het onderzoeksgebied een 
(doodlopende) noordtak en splitst zich in het oosten in twee verschillende zijtakken. De noor-
delijke zijtak is buiten het onderzoeksgebied goed te volgen tot aan de doorbraak in de stuw-
wal van de Oostelijke Veluwe ten zuiden van Terlet. De zuidtak eindigt ten noorden van Arn-
hem. 
 
 
2.3. Postglaciale bodemvorming in het Weichseliën. 
 
Naast erosieprocessen ten gevolge van het smeltwater en solifluctie komt op het einde van het 
Weichseliën nog een ander bodemvormend proces aan de orde. De aanwezigheid van de ijs-
kap veroorzaakte zware (noordwaarts gerichte) stormen. De droge, en als gevolg van de ex-
treem koude temperaturen, onbegroeide ondergrond ging als gevolg hiervan verstuiven. Dit 
gebeurde op zo'n grote schaal dat er in ons land meters dikke pakketten zand zijn afgezet. Dit 
zand, dekzand genaamd, treffen we ook in ons onderzoeksgebied aan, hoewel niet in die mate 
als bijvoorbeeld in Zuid Nederland. Met name de diepere delen van het gebied, zoals de droge 
dalen en de erosiegeul zijn opgevuld met dit dekzand. Ook ten noorden van de stuwwal, in de 
luwte hiervan op de overgang naar de sandrvlakte, is plaatselijk dekzand afgezet. Op de 
sandrvlakte zelf veranderde hierdoor ook het één en ander. De fijne sedimenten die (samen 
gevroren) de erosie van het smeltwater goed hadden doorstaan, waren in droge onbevroren 
toestand niet bestand tegen de wind en gingen verstuiven. Alleen de grindhoudende gedeelten 
waren bestand tegen deze vorm van erosie. Hierdoor ontstonden op de sandrvlakte afwisse-
lend uitgestoven diepe delen en grindhoudende hoge delen die op hun beurt weer afgedekt 
konden worden met dekzand dat van elders aangevoerd werd. 
 
Bij het zoeken en onderzoeken van grafheuvels zijn deze dekzandafzettingen van belang. 
Grafheuvels, gemaakt van grasplaggen uit een dekzandgebied, zijn bij een boring niet te on-
derscheiden van de latere stuifzandheuvels. Onderzoeksnummer 84 is daar een mooi voor-
beeld van (zie paragraaf 3.1). Aan de andere kant vormden de natuurlijke verhogingen van de 
grindkopjes blijkbaar een uitgelezen punt om grafheuvels op aan te leggen, zoals we bij onder-
zoeksnummer 62 konden constateren. 
 
 
2.4 Bodemvorming in het Holoceen. 
 
In het Holoceen neemt de temperatuur langzaam toe en raakt het onderzoeksgebied lang-
zaam begroeid. Eerst met een toendravegetatie, gevolgd door denne- en berkenbossen en 
daarna door loofbossen. Toen rond 3000 v.Chr. de eerste bewoners in dit gebied arriveerden 
was het begroeid met een open loofbos met een dichte ondergroei van struiken en kruiden. Uit 
pollenanalyses (

21
) blijkt dat het bos in het onderzoeksgebied voornamelijk uit linde (gem 36%), 
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 H.T. Waterbolk, De praehistorische mens en zijn milieu, 1954, p. 96-97. 

W.A. Casparie & W. Groenman-van Waateringe, Palynological analysis of Dutch Barrows, Paleohistoria XXII 1980 p. 7-65 
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els (gem. 32%) en eik (gem. 14%) bestond. Daarnaast werd ook nog een sterke concentratie 
hazelaar waargenomen. De pollenmonsters zijn afkomstig uit onderzoeksnummers 74 en 75 
die in de erosiegeul liggen. Dit zou het hoge percentage els kunnen verklaren dat zich in de 
relatief vochtige omgeving van de erosiegeul goed heeft kunnen ontwikkelen. Op de stuwwal 
zal de verdeling anders zijn geweest. Hoewel hiervan geen gegevens voorhanden zijn, mogen 
we aannemen dat de eik hier meer vertegenwoordigd was. In deze omgeving arriveerden de 
eerste bewoners van het onderzoeksgebied en zij vestigden zich ten noorden van de stuwwal 
langs de erosiegeul. Het waren boeren die percelen bos afbrandden en op de vrijgekomen 
plaatsen hun akkers aanlegden. Na verloop van tijd raakten deze akkers uitgeput en werden 
nieuwe bospercelen gekapt. Op de verlaten akkers werd het vee geweid waardoor de bodem 
nog verder verarmde. Hierdoor ontstonden rond de nederzettingen kleine heideveldjes. In de 
opeenvolgende pollenanalyses uit latere perioden (onderzoeksnummers 69 t/m 72) zien we de 
sporen van deze heideveldjes terug. Daarnaast vinden we pollen van de “blauwe knoop” een 
kruidengewas dat vaak samengaat met de aanwezigheid van granen die ongetwijfeld door de 
Neolithische boeren werden verbouwd. Er is overigens geen sprake van een sterke heideuit-
breiding, de zogenaamde landnam, zoals men eerst dacht. Recent pollenonderzoek (Casparie 

& Groenman-van Waateringe 1980) laat zien dat er 
eerder sprake was van kleine heideveldjes direct 
naast de nederzettingen en op verlaten nederzet-
tingsterreinen. En dit geld dan alleen voor de be-
woonde gebieden in de beekdalen op de Veluwe. 
Het grootste deel van de Veluwe blijft onveranderd. 
De podzollering van de heidevelden vinden we terug 
in de plaggen waarvan de grafheuvels opgebouwd 
werden en die nu het heuvellichaam van de graf-
heuvels vormen.  
Voor zover we nu, aan de hand van vondsten, kun-
nen waarnemen werd het onderzoeksgebied ten 
noorden van de stuwwal na de Midden Bronstijd 
verlaten,. Er zijn geen vondsten uit de periode daar-
na bekend, uitgezonderd onderzoeksnummer 20, 
een IJzertijd grafheuvel. Een duidelijke reden hier-
voor ontbreekt. Wellicht was de bodem te zeer uit-
geput geraakt en heeft men zich elders gevestigd 
(
22

). De eerste sporen van menselijke activiteiten ten 
noorden van de stuwwal zien we pas in de Late Mid-
deleeuwen weer terug, in de vorm agrarische com-
plexen. Vanaf de Vroege Middeleeuwen loopt de 
hoeveelheid bos door allerlei activiteiten steeds ver-
der terug. De heidevelden die zich daardoor nog 
verder uitbreidden werden, t.b.v. agrarische doelein-
den, systematisch afgeplagd waardoor grote zand-
verstuivingen ontstonden. Vooral in het gebied ten 
noorden van de erosiegeul zijn de gevolgen daarvan 
nog goed te zien, maar ook op enkele plaatsen ten 
zuiden van de erosiegeul zijn sporen van zandver-
stuivingen gevonden. Op de stuwwallen komen ech-
ter geen zandverstuivingen voor waardoor de indruk 
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 Dit geldt overigens alleen voor het onderzoeksgebied. Verder naar het oosten en naar het westen zijn wel sporen uit de 
IJzertijd tot aan de Late Middeleeuwen gevonden. Deze gebieden verhouden zich echter op een andere manier tot de stuwwal-
len dan het onderzoeksgebied en zijn derhalve niet representatief voor de situatie in ons gebied. 

 
Afbeelding 12. Proefsleuf in een heuvel met een 
zogenaamd omgekeerd profiel in de bossen van 
Schaarsbergen. Helemaal onderin zijn de "vette" 
lagen te zien die destijds op de bodem van dit voor-
malige meertje zijn gevormd. Verder naar boven 
volgen dan eerst de ingestoven en onbegroeide lagen 
die onder het wateroppervlak zijn gevormd, waarna 
boven het maaiveld de met heide begroeide stuif-
zandlagen zijn te zien. Een dergelijke heuvel is met 
een gutsboring vaak moeilijk te onderscheiden van 
een grafheuvel die van heideplaggen is opgeworpen. 
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wordt gewekt dat hier destijds geen heidevelden zijn geweest. Dit komt aardig overeen met wat 
we op een kaart uit 1855 zien. Daar zijn met name het Doorwertsche Bosch en de bossen van 
Mariéndaal nog te zien. 
Overigens vormen de stuifzandheuvels een niet te verwaarlozen factor bij het zoeken naar 
grafheuvels. Vooral in het noordoostelijke deel van de erosiegeul komen veel stuifzandheuvels 
met een zogenaamd "omgekeerd profiel" voor. Dit zijn stuifzandheuvels die gevormd zijn van 
stuifzand uit de noordelijke sandrvlakte, waarvan het zand is neergeslagen op vochtige plek-
ken of vennetjes in de erosiegeul. De vochtige plekken in de erosiegeul zorgden er voor dat 
het stuifzand als het ware op die plekken bleef "kleven" waarna de heuvels, eveneens door de 
hoge vochtigheid, weer snel (met heide) begroeid raakten. Door de capillaire werking van het 
stuifzand bleef het oppervlakte echter vochtig en kon dit proces zich op dezelfde plaats vele 
malen herhalen. Het gevolg was dat een ven of vochtige plek eerst dichtstoof en vervolgens 
uitgroeide tot een prachtige heuvel. Doordat de heuvels steeds met heide begroeid raakten 
ontstond er in dergelijke heuvels een gelaagde opbouw met haarpodzol verkleuring. Dit noe-
men we een omgekeerd profiel of inversie van het reliëf en een dergelijk profiel lijkt in de guts-
boor bedrieglijk veel op het profiel van een plaggenstructuur. Onderzoek van de bodem onder 
de heuvel maakt soms duidelijk dat het een omgekeerd profiel betreft maar in veel gevallen is 
dit niet zichtbaar. Alleen opgraven en onderzoeken kan in zo'n geval enige duidelijkheid bren-
gen. 
 

Nadat op die manier op de Veluwe de 
woeste gronden zijn ontstaan begon 
in de vorige eeuw langzaam de her-
beplanting. Het betrof in eerste in-
stantie de uitgifte van goedkope 
grond voor de aanleg van grote land-
goederen zoals Warnsborn, Lich-
tenbeek, Bilderberg en Vrijland. 
Rond de eeuwwisseling ontstond er 
nog een andere vorm van erosie die 
de grafheuvels rechtstreeks bedreig-
de. Na eeuwen van spookverhalen 
over reuzen, trollen en heksen rond 
de grafheuvels brak de verlichte tijd 
van de negentiende eeuw aan. Het 
bijgeloof waardoor de grafheuvels 
gespaard waren gebleven behoorde 
tot het verleden. De urnedelver en/of 
amateur archeoloog deden hun intre-
de, met als gevolg dat een groot aan-

tal grafheuvels op ondeskundige wijze werden opgegraven. Sporen hiervan vinden we terug in 
een aantal grafheuvels in het onderzoeksgebied, en met name bij de groep grafheuvels rond 
de Doorwertsche Heide. 
In de eerste helft van deze eeuw werd de ontginning van de heidevelden van Staatswege geï-
nitieerd en door de Heidemij grootschalig aangepakt. Alvorens tot uitgifte van de percelen over 
te gaan werd de bodem met een diepploeg bewerkt. De voren van deze diepploeg waren meer 
dan een meter diep, een bewerking die geen enkele grafheuvel kon overleven. Op die wijze 
zijn de onderzoeksnummers 2, 4 en 5 verdwenen. Hoeveel andere onbekende grafheuvels 
hiermee verloren zijn gegaan is echter niet bekend. Gelukkig bleef het diepploegen in het on-
derzoeksgebied grotendeels beperkt tot de gebieden ten noordoosten van de erosiegeul. Het 
diepploegen is heden ten dage echter nog steeds niet gestaakt. Sommige instanties (zie af-
beelding 13) maken voor het bouwrijp maken van de bospercelen nog steeds gebruik van een 
bosploeg, een zwaardere variant van de diepploeg. 

 
Afbeelding 13. Dit bosperceel is bewerkt met de diepploeg. De maatstok 
is 1 meter breed en de voren, die nu weer beplant zijn, zullen oorspronke-
lijk meer dan een meter diep zijn geweest. Eventuele grafheuvels op dit 
perceel zullen deze behandeling niet overleefd hebben. De beheersin-
stanties zijn meestal wel van goede wil en passen de bekende grafheu-
vels in hun beheersplannen in. Als grafheuvels echter nog niet ontdekt 
zijn kunnen ze ook niet beschermd worden en het is dan ook zaak dat 
deze vroegtijdig gesignaleerd worden. 
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In de tweede helft van deze eeuw werden in het onderzoeksgebied grote infrastructuele wer-
ken uitgevoerd. De aanleg van wegen en nieuwe stadswijken zorgden ervoor dat de onder-
zoeksnummers 11, 18, 40, 41 en 85 moesten wijken. 
 
 
2.5 De huidige situatie in het onderzoeksgebied. 
 
Bodemkundig gezien is het onderzoeksgebied (zie kaart 3) opgebouwd uit diverse gradaties 
zand. De stuwwal bestaat uit grindhoudend grof zand (opgestuwd Rijn sediment uit het Saali-
ën) en is aan de noordzijde plaatselijk matig verspit. Aan de zuidkant bevindt zich voornamelijk 
stedelijke bebouwing. 
In het zuidwesten bevindt zich in de erosiegeul een esdek bestaande uit grindarm zwaklemig 
fijn zand (dekzand uit het laat Saaliën) waarvan het oppervlak uiteraard verspit is maar die mo-
gelijke oudere sites kan afdekken. 
Verder in noordoostelijke richting treffen we in de erosiegeul grindarm leemarm fijn zand aan, 
hier niet in de vorm van een esdek maar als haarpodzolgrond (dekzand uit het laat Saaliën). 
Grillige uitlopers van deze dekzanden strekken zich noordwaarts over de sandrvlakte uit. 
Voor het overige bestaat de sandrvlakte uit grindhoudend grof zand (Saaliën sedimenten) 
eveneens met een haarpodzolering. 
Stuifzanden uit de post Middeleeuwse periode treffen we overal ten noorden van de erosiegeul 
aan. Vooral in het noordoosten (Schaarsbergen) en het noordwesten (Planken Wambuis). 
 

Het huidige gebruik van het onder-
zoeksgebied (zie kaart 1) bestaat 
voor 54% uit aangeplant bos. He-
laas vormt dit bos geen aaneenge-
sloten gebied, maar is het opge-
deeld in een groot aantal verschil-
lende geïsoleerde gebieden ver-
spreid over het hele onderzoeksge-
bied. In het zuiden zien we de be-
bouwing van achtereenvolgens 
Heelsum, Kievitsdel, Doorwerth, 
Heveadorp, Oosterbeek en Arnhem. 
Ten westen van het midden vinden 
we de bebouwing van Wolfheze en 
in het noordoosten de lintbebouwing 
van Schaarsbergen. Totaal beslaat 
de stedelijke bebouwing 12% van 

het onderzoeksgebied. 
Grote heidevelden zijn in het onderzoeksgebied niet meer te vinden. Alleen de Doorwerthsche 
Heide en enkele kleine heideveldjes bij Wolfheze en Warnsborn resteren van wat eens een 
uitgestrekt heidegebied was. Totaal beslaat de heide 2,5% van het onderzoeksgebied. 
De akker- en weidegebieden vinden we verspreid over het hele onderzoeksgebied. In het oos-
ten ligt een groot aaneengesloten agrarisch gebied dat destijds door de Heidemij is ontgonnen. 
De overige agrarische gebieden zijn met minder desastreuze middelen ontgonnen. De huidige 
verdeling van akkers en weidegronden kan overigens sterk wisselen. Door wisselbebouwing, 
milieu-maatregelen en het saneren van agrarische bedrijven komen er steeds meer weide- of 
graslanden bij. Momenteel beslaan de akkergebieden 11% van het onderzoeksgebied en de 
weide- of graslanden 15,5% 

 
Afbeelding 14. Een onderzoekssleuf in een door stuifzand ondergestoven 
esdek aan de noordelijke voet van de stuwwal. Dit soort akkerlagen zijn op 
verschillende plaatsen in het onderzoeksgebied te vinden. 
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3 DE GEÏNVENTARISEERDE GRAFHEUVELS. 
 
In dit hoofdstuk komen alle geïnventariseerde grafheuvels aan de orde. Om de hoeveelheid 
grafheuvels enigszins te ordenen is het uiteraard wenselijk om een nummering te gebruiken. 
Probleem hierbij is dat er verschillende nummeringen bestaan, die niet op elkaar aansluiten. 
De nummering volgens het C.A.A. bevat bijvoorbeeld inmiddels verdwenen grafheuvels maar 
niet alle bestaande grafheuvels. De nummering van het C.M.A. bevat wel alle bestaande graf-
heuvels  
maar niet de verdwenen grafheuvels. Ook bestaat er nog een (onvolledige) R.O.B. nummering 
en een nummering van de Gemeente Renkum. Daarnaast moesten we 22 onbekende graf-
heuvels inpassen die uiteraard in geen enkele nummering voorkomen. 
 
Het hanteren van een bestaande nummering is dus niet mogelijk en daarom heb ik voor dit 
onderzoek een nieuwe nummering gemaakt. Iedere grafheuvel heeft een onderzoeksnummer 
gekregen waarbij ze van west naar oost oplopend genummerd zijn. Alleen bij groepen graf-
heuvels is hiervan afgeweken omdat deze als groep opeenvolgend zijn genummerd. 
 
Op bijlage 1 t/m 34 vindt u per grafheuvel een specificatie van het onderzoeksnummer, de ove-
rige nummeringen, coördinaten, afmetingen, onderzoeken, vondsten, literatuur en een aantal 
classificaties die betrekking hebben op dit onderzoek. 
 
 
3.1 Grafheuvels uit het C.M.A/C.A.A. archief. 
 
Uit de R.O.B. archieven zijn totaal 63 grafheuvels geïnventariseerd. De opsomming van deze 
heuvels is in tabel 1 opgenomen (zie hoofdstuk tabellen). Hieronder bevonden zich 7 grafheu-
vels die in het verleden verdwenen zijn maar waarvan de plaats, en soms ook vondsten of on-
derzoeksresultaten, bekend zijn. Uiteraard konden deze heuvels door ons niet bekeken wor-
den en zijn deze zonder verder onderzoek in de analyses opgenomen. Van de resterende 56 
zichtbare grafheuvels zijn er 5 afgewezen  t.w.: 
 
Onderzoeksnummer 1. 

 Het betreft een grafheuvel die tegen de uiterste westgrens van het onderzoeksgebied is 
gelegen, ver van de overige grafheuvels. Direct ten westen van het onderzoeksgebied liggen in 
de noord-zuid lopende erosiegeul ook veel grafheuvels. Wat verspreiding betreft hoort onder-
zoeksnummer 1 bij dit gebied en niet bij de grafheuvels in en rond de erosiegeul van het on-
derzoeksgebied. 

 Om die reden is onderzoeksnummer 1, hoewel het wel een grafheuvel is, niet in het versprei-
dingsonderzoek opgenomen. 
 
Onderzoeksnummer 4. 

 Een voorlopige melding uit het C.A.A. die nog niet onderzocht was. Boringen lieten echter zien 
dat het een stuifzandheuvel betrof en na overleg met de Provinciaal Archeoloog is besloten 
deze als grafheuvel af te voeren. 
 
Onderzoeksnummer 36. 
Een grafheuvel die zowel in het C.A.A. als het C.M.A. voorkomt en bekend is uit de oude litera-
tuur (

23
). Volgens ons betreft het hier geen grafheuvel maar een stuifzandheuvel, een uitloper 

van het oostelijk gelegen stuifzandgebied tussen de Wolfhezerweg en de Amsterdamseweg. 
Tijdens de inventarisatie is deze heuvel door ons met behulp van een gutsboor onderzocht (

24
), 
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 Roorda van Eysinga, De Veluwezoom, 1952. 
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 Dit onderzoek vond plaats in 1992, nog voor de restauratie van de heuvel in het jaar daarop. Tijdens de restauratie is deze 
heuvel overigens niet door de R.O.B. onderzocht. 
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en de heuvel vertoont qua profiel dezelfde tekening als het omliggende terrein en het stuif-
zandgebied. Uiteraard hebben we de desbetreffende lokatie na onze conclusie nogmaals on-
derzocht maar naar onze overtuiging is het geen grafheuvel. De heuvel is in het verleden nooit 
door iemand onderzocht en er is geen enkel bewijs dat het werkelijk een grafheuvel betreft. 
Om die reden is door ons besloten deze heuvel, voor dit onderzoek, af te wijzen als grafheuvel. 
 
Onderzoeksnummer 42. 
Een melding uit het C.A.A. Volgens ons betreft het hier een grenspol uit de zeventiende eeuw. 
Op de grafiek van afbeelding 15 staan alle geïnventariseerde grafheuvels (

25
) en grenspollen 

uit het onderzoek weergegeven. De basis voor deze grafiek vindt u in tabel 4 en 5. Onder-
zoeksnummer 42 is in tabel 4 als grenspol F opgenomen. Op de grafiek is duidelijk te zien dat 
de groep grenspollen, qua afmetingen, een duidelijk afgebakende groep vormen met een an-
dere diameter-hoogte verhouding dan de grafheuvels. De grenspollen zijn naar verhouding 
hoger en hebben een beperkte diameter. De afmetingen van onderzoeksnummer 42 vallen 
midden in de groep grenspollen. Daarbij ligt deze heuvel precies op een knik van de Ge-
meentegrens Arnhem-Renkum en werd tijdens de inventarisatie een afgebroken stuk van een 
grenspaal naast de heuvel gevonden. Op zich hoeft dit laatste geen reden te zijn om te veron-
derstellen dat het geen grafheuvel is, omdat grafheuvels in de zeventiende eeuw ook wel eens 
als grensmarkering dienst hebben gedaan. Maar in combinatie met de afmetingen en het feit 
dat de heuvel in het verleden nooit door iemand onderzocht is hebben we geconcludeerd dat 
het hier geen grafheuvel betreft. Om die reden is door ons besloten deze heuvel, voor dit 
onderzoek, af te wijzen als grafheuvel. 
 

 
Afbeelding 15. Grafiek van de diameter-
hoogte verhoudingen van zowel grens-
pollen (uit de zeventiende eeuw) en graf-
heuvels.  
De afmetingen van de grenspollen verhou-
den zich als volgt: De diameter in meters 
is 5,75 + 3,25 maal de hoogte in meters, 
met een spreiding van ± 0,75 meter. De 
maximale hoogte is 1,10 meter en de 
minimale hoogte is 0,55 meter De maxi-
male diameter is 8,35 meter en de mini-
male diameter is 6,40 meter. 
De afmetingen van de grafheuvels verhou-
den zich als volgt: De diameter in meters 
is 6 + 7,94 maal de hoogte in meters, met 
een spreiding van ± 25% De maximale 
hoogte is 2,30 meter en de minimale 
hoogte is 0,40 meter. De maximale diame-
ter is 23,55 meter en de minimale diameter 
is 8,55 meter 

 
 

 
 
Onderzoeksnummer 73. 
Een melding uit het C.A.A. Volgens ons betreft het hier geen grafheuvel. Ter plaatse bevindt 
zich een kruising van een aantal parallelle karrensporen. Als gevolg daarvan is in het centrum 
van deze kruising een soort "vluchtheuvel" achtergebleven die wel wat op een kleine grafheu-
vel lijkt. Grondboringen lieten echter geen enkele herkenbare structuur zien. 

 De heuvel is in het verleden nooit door iemand onderzocht en er is geen enkel bewijs dat het 
werkelijk een grafheuvel betreft. Ook het onderzoek van Waterbolk en Glasbergen in 1947, op 
hetzelfde terrein noemt deze heuvel niet. Om die reden is door ons besloten deze heuvel, voor 
dit onderzoek, af te wijzen als grafheuvel. 
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 Uiteraard met uitzondering van de verdwenen grafheuvels, waarvan de afmeting niet bekend is, en de langwerpige graf-
heuvels die buiten deze verhoudingen vallen. 
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Van de 63 meldingen uit het archief van de R.O.B. zijn er dus 58 meldingen opgenomen in het 
onderzoek, waarvan 51 grafheuvels nog zichtbaar zijn. 
Bij een aantal grafheuvels willen we echter nog wel een kanttekening plaatsen. Tijdens het 
onderzoek zijn ons namelijk dingen opgevallen die voor de registratie van belang zijn. 
 

Onderzoeksnummer 59. 
Deze heuvel, alleen bekend bij het C.M.A., stond 
niet als grafheuvel geregistreerd maar als: 
"grenspol, mogelijk een grafheuvel". In tabel 4 is 
deze opgenomen als grenspol O. Boven op de 
heuvel staat weliswaar een stenen grenspaal 
maar wat betreft de afmetingen komt de heuvel 
niet overeen met een grenspol. Op de grafiek van 
afbeelding 15 is te zien dat de vorm van deze 
heuvel buiten die van zowel de grafheuvels als de 
grenspollen valt. Toch bestond bij ons het ver-
moeden dat het hier, mede door de nabijheid van 
de onderzoeksnummers 60 en 61, een grafheuvel 

betrof. Alleen konden we de vreemde vorm niet verklaren. 
Onderzoek met een gutsboor liet een heuvellichaam zien dat in de kern uit geel zand bestond, 
en bedekt was door een 60 centimeter dikke laag zand met haarpodzol verkleuring. In eerste 
instantie dachten we toen aan een grafheuvel met twee bouwfasen. Boringen in de flank van 
de heuvel lieten echter zien dat de tweede bouwfase naar de rand toe geleidelijk verdween (zie 
afbeelding 16). Deze bouwfase lag dus als het ware op, en niet over, de heuvel en dit is voor 
grafheuvels een zeer ongebruikelijke bouwwijze. In paragraaf 4.4 zal ik laten zien dat de heide 
in de Midden Bronstijd nog niet tot op deze plaats was doorgedrongen en haarpodzol verkleu-
ringen komen hier niet in de grafheuvels voor. Onze conclusie is dat het hier een grafheuvel 
betreft die in de middeleeuwen ook 
als grensheuvel dienst heeft ge-
daan. Bij de aanleg van de grens-
pollen in de zeventiende eeuw is er 
gewoon een grenspol boven op ge-
legd, waarschijnlijk om verwarring 
met de naastgelegen onder-
zoeksnummers 60 en 61 te voorko-
men. De heuvel met de uitwendige 
diameter van 10,30 meter en 1,40 
meter hoogte is door ons opgesplitst 
in een grafheuvel van 10,30 meter 
doorsnede en 0,80 meter hoogte en 
een grensheuvel van 8,30 meter 
doorsnede en 0,60 meter hoogte. 
 
Onderzoeksnummer 3. 

 Deze grafheuvel uit het C.A.A. was in het verleden ook opgenomen in het C.M.A. Waarom 
deze van de monumentenlijst is afgevoerd is niet helemaal duidelijk. De heuvel ligt op particu-
lier terrein in de tuin van een bejaardencentrum, en is moeilijk te herkennen. De heuvel is sterk 
geërodeerd en ligt schuin op de bovenrand van een talud, dicht langs de openbare weg. Des-
ondanks toonden grondboringen aan dat er wel degelijk sprake is van een grafheuvel. 
 

 Overigens moeten er in deze omgeving (Heelsum) veel meer grafheuvels hebben gelegen dan 
nu bekend is. Demoed (

26
) vermeldt in zijn boek de ligging van een drietal, op dat moment 
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 E.J. Demoed, Van een groen zoom aan een vaal kleed, 1953. Bladzijde 85 en 86 

 
Afbeelding 16. Schematische doorsnede van onder-
zoeksnummer 59, zoals die door middel van boringen is 
vastgesteld. Onder een grafheuvel met een diameter van 
10,30 meter en 0,80 meter hoogte. Daar bovenop een 
grensheuvel met een diameter van ca. 8,30 meter en 
een hoogte van 0,60 meter. 

 
Afbeelding 17. Foto van onderzoeksnummer 59. Aan de linkerzijde is in 
de flank van de heuvel nog de knik te zien waar de grafheuvel overgaat in 
een grensheuvel. 
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reeds verdwenen grafheuvels, direct ten noorden van de Utrechtseweg twee aan de westzijde 
en één aan de oostzijde van de kruising met de Bennekomseweg. De heuvels waren destijds 
(1953) niet meer zichtbaar en volgens een bron uit 1830 (Heldring) waren ze aan het begin van 
de vorige eeuw al vergraven en waren er urnen aangetroffen. Uiteraard hebben we deze loca-
tie bekeken maar er is van deze grafheuvels geen spoor meer terug te vinden. Het door De-
moed getekende kaartje is gebaseerd op de tekst van Heldring en dus vrij speculatief zodat we 
dit gegeven niet verder konden verwerken in ons onderzoek. 
 
 
Onderzoeksnummers 79, 80, 81 en 82. 
Bij deze vier grafheuvels wordt in het C.M.A. archief vermeld dat zij zijn opgenomen in de dis-
sertatie van H.T. Waterbolk (

27
). Hiermee wordt tevens gesuggereerd dat zij in 1947 door Wa-

terbolk en Glazema zijn onderzocht. Zowel Waterbolk als Glazema maken melding van slechts 
6 onderzochte locaties, de eerste op de Schaapsdreef en de laatste de Meelworsterberg. Dit 
betreft de onderzoeksnummers 69, 70, 71, 72, 74 en 75. De verwarring is waarschijnlijk ont-
staan doordat al deze nummers in het park Warnsborn zijn gelegen en men er van uit gegaan 
is dat alle grafheuvels in dit park door Waterbolk en Glazema onderzocht zijn. De onder-
zoeksnummers 79 t/m 82 zijn echter nooit onderzocht. 
 
Onderzoeksnummer 84. 
Over deze grafheuvel bestaat binnen de R.O.B. blijkbaar de nodige discussie. De heuvel staat 
in het C.M.A. als grafheuvel vermeld, maar volgens de Provinciaal Archeoloog betreft het geen 
grafheuvel maar een stuifzandheuvel. Naar aanleiding hiervan hebben wij de heuvel en zijn 
omgeving eens goed onder de loupe genomen. Het betreft een grafheuvel die ligt op een 
smalle en platte dekzandrug die bijna niet te herkennen is. Grondboringen rondom de heuvel 
lieten echter overal hetzelfde grindarme fijne schone zand zien. De grafheuvel bestaat uit het-
zelfde materiaal en wekt in eerste instantie de indruk een stuifzandheuvel te zijn. Boringen in 
het zuid-oostelijke kwadrant leverden uiteindelijk een aantal kleine stukjes houtskool op, zodat 
wij de indruk hebben dat het wel een grafheuvel is. En als zodanig is deze heuvel in het onder-
zoek opgenomen. In paragraaf 5.6 kunt u echter lezen dat deze grafheuvel, ten opzichte van 
de andere grafheuvels, nogal geïsoleerd ligt. Deze grafheuvel is niet in te passen in één van 
de geanalyseerde verspreidingsmodellen en wellicht is nader onderzoek naar deze grafheuvel 
op zijn plaats. 
 
 
3.2 Grafheuvels uit het veldonderzoek. 
 
Zoals ik in de inleiding al schreef zijn er tijdens het veldonderzoek 22 onbekende grafheuvels 
geïnventariseerd. Deze grafheuvels staan in tabel 2 opgesomd. Uiteraard zijn er door ons hon-
derden heuvels bekeken en velen konden na onderzoek met de gutsboor als stuifzandheuvel 
ontmaskerd worden. Maar bij 12 heuvels leverden de boringen voldoende informatie op om 
deze direct als grafheuvel te herkennen. Bij 21 heuvels bestonden na het booronderzoek nog 
twijfels en zij werden door middel van een onderzoekssleuf nader onderzocht. Daarvan bleken 
9 heuvels ook werkelijk grafheuvels te zijn. 
Eén verdwenen grafheuvel konden we opsporen in een oud verslag van de Gelderse Archaeo-
logische Stichting, de G.A.S., dat we in de bibliotheek van de oudheidkundige afdeling van het 
Gemeente Museum van Arnhem aantroffen. Het betreft het jaarverslag uit 1956 waarin mel-
ding gemaakt wordt van het overlijden van de hr. J. Wibbelink die (in de jaren daarvoor) ook 
grafheuvels geïnventariseerd had. Bij het jaarverslag zat een stafkaart uit 1926 waarop een 
aantal grafheuvels stond aangegeven. Alle daarop aangegeven grafheuvels waren reeds be-
kend uit het archief van de R.O.B., met uitzondering van een inmiddels verdwenen grafheuvel 
op de Hoogkamp in Arnhem. Hoewel we deze melding niet meer konden controleren hadden 
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 H.T. Waterbolk, De praehistorische mens en zijn milieu, 1954. 
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we, op basis van de andere meldingen op deze kaart, voldoende vertrouwen in de deskundig-
heid van de samensteller van de kaart, zodat we deze heuvel als onderzoeksnummer 85 aan 
het onderzoek hebben toegevoegd. 
 

Een andere, door ons opgespoorde graf-
heuvel, die met een onderzoekssleuf is 
onderzocht is door ons niet in het onder-
zoek opgenomen. Het betreft onderzoeks-
nummer 20. Op basis van het vondsten-
materiaal en de bodemprofielen hebben 
wij de indruk dat het hier een grafheuvel 
uit de IJzertijd betreft. De gevonden aar-
dewerkscherven zijn van het type Harp-
sted en Schrägrand of Laufelder. Omdat 
het onderzoek zich beperkt tot de grafheu-
vels uit het Laat Neolithicum en de Brons-
tijd is deze heuvel niet in het verder onder-
zoek opgenomen. 
Het veldonderzoek heeft dus 22 grafheu-
vels  opgeleverd, waarvan 1 grafheuvel 

verdwenen is en 1 niet in het verdere onderzoek is opgenomen. 
Totaal zijn bij de inventarisatie 85 locaties betrokken, waarvan slechts 79 grafheuvels in het 
verdere onderzoek zijn opgenomen. Deze locaties zijn verwerkt in tabel 3 en op kaart 5. 
Het mag overigens wel opmerkelijk genoemd worden dat in het onderzoeksgebied op de (to-
taal) 52 zichtbare bekende grafheuvels nog eens 21 zichtbare onbekende grafheuvels te vin-
den zijn. Als dit getal representatief was voor heel Nederland en we zouden het afzetten tegen 
het landelijk aantal bekende grafheuvels van ca. 1600 st. dan mogen we aannemen dat er nog 
ca. 640 grafheuvels niet bekend zijn en potentieel met vernietiging bedreigd worden. De situa-
tie op de Zuid-Veluwe is echter niet vergelijkbaar met die in Drenthe. Drenthe is door de vele 
amateur- en beroepsarcheologen veel beter geïnventariseerd en de grafheuvels liggen daar 
over het algemeen in groepen bij elkaar. Dit laatste vergemakkelijkt het opsporen van de graf-
heuvels. Toch worden er ook in Drenthe regelmatig “nieuwe” grafheuvels gevonden. Door het 
uitdunnen van bossen en het opgroeien van (voorheen) lage aanplant worden de verschillende 
percelen beter bereikbaar en neemt het uitzicht, laag op de grond, steeds verder toe. 
 
 
3.3 Classificatie van de geïnventariseerde grafheuvels. 
 
Om de analyses van de grafheuvelverspreiding te kunnen maken zijn aan de onderzoeks-
nummers een aantal classificaties toegekend. Deze classificaties staan afgedrukt bij de be-
schrijvingen per onderzoeksnummer op bijlage 1 t/m 34. Deze classificaties zijn: 
 

 
 
Afbeelding 18. Overzicht van de geïnventariseerde grafheuvels in 
het onderzoeksgebied, verdeeld naar herkomst en status. 
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3.3.1 Status = status van de geïnventariseerde grafheuvels. 
 Dit betreft de herkomst van de gegevens (R.O.B. of veldonderzoek) en bij de afgewezen 

heuvels de toevoeging "afgewezen". Deze classificatie is in paragraaf 3.1 en 3.2 al aan de or-
de geweest. 
 
3.3.2 Periode = datering van de geïnventariseerde grafheuvels. 
Om een analyse in tijd mogelijk te maken is het uiteraard nodig om de grafheuvels te dateren. 
Probleem hierbij is dat er maar een beperkt aantal grafheuvels is onderzocht en er slecht 1 
absolute datering bekend is (

28
). 

Een analyse naar absolute datering is dus niet mogelijk maar er zijn voldoende vondsten be-
kend om een typologische classificatie naar periode mogelijk te maken. Probleem hierbij is 
echter dat veel vondsten afkomstig zijn van onderzoeken uit het begin van deze eeuw. Destijds 
had men alleen oog voor de grote artefacten. Grondsporen die hadden kunnen wijzen op bij-
voorbeeld boomstamkisten of houtskoolvlekken van crematies werden genegeerd (

29
). Op die 

manier kan er dus een verkeerd en eenzijdig beeld ontstaan van de classificatie per periode, 
iets wat we bij de interpretatie van de gegevens niet moeten vergeten. 
 

Om een goede verdeling naar 
periode te kunnen maken is eerst 
gekeken of de grafheuvels in één 
of meerdere bouwfases onder te 
verdelen zijn. Van de onderzoch-
te grafheuvels, waarvan de on-
derzoeksresultaten vastgelegd 
zijn, is dit op basis van de versla-
gen mogelijk. Dit zijn de tweede 
bouwfases van onder-
zoeksnummers 11, 29, 40, 48, 
62, 69, 70 en de derde bouwfa-
ses van de onderzoeksnummers 
62 en 69. De overige grafheuvels 
zijn met een gutsboor bekeken. 
Hieruit volgden de tweede bouw-
fases van onderzoeksnummers 9, 
16, 17, 32, 37, 49, 60, 66 en 80. 
Bij één grafheuvel kon op basis 
van het beschreven vondstenma-

teriaal een tweede bouwfase herkend worden. Dit is onderzoeksnummer 41 waarin zowel 
Klokbeker als Midden Bronstijd aardewerk voorkwam. Totaal zijn er 17 "2e bouwfases" en 2 
"3e bouwfases" gevonden, waardoor het totaal aantal te classificeren bouw- en gebruiksfasen 
op 98 uitkomt. De opsomming van deze bouwfases en de classificaties naar periode zijn in 
tabel 6 opgenomen. 
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 Onderzoeksnummer 75, C14 datering, Groningen N318 4435 ± 320 BP. 
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 Citaat van mevr. Goekoop de Jongh in een publikatie van het Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundig Bond, 2e serie 
1910. "Genaderd tot in het hart, stuitte de schop van den voorwerker, dicht bij den beganen grond, op een klomp aarde met 
beenderen, vermengd met brokken houtskool. Door verbranding waren de beenderen verkalkt en zoo verteerd, dat de meeste 
bij aanraking uit elkaar vielen of braken". Dit citaat geeft een, voor die tijd, goed beeld van wat er gevonden is, maar het is 
onmogelijk om op basis van deze beschrijving een indeling naar typologie te maken. Het betreft hier onderzoeksnummer 18. In 
andere verslagen uit die periode van minder bekwame lieden lezen we dat houtskool en botmateriaal achteloos werd wegge-
worpen en urnen, op zoek naar munten en kostbaarheden, werden leeggeschud. 

 
Afbeelding 19. Onderzoek met behulp van de kwadrantenmethode door de 
R.O.B. van onderzoeksnummer 40 die in 1971 moest wijken voor de aanleg 
van de A50. Een twee periodenheuvel met in de eerste periode 6 crematiebij-
zettingen, 5 in rechthoekige kuilen en 1 in een urn. De tweede bouwfase bevat-
te 8 schachtgraven uit de Midden Bronstijd. Foto R.O.B. 
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De typologische classificaties naar periode zijn gebaseerd op verschillende gegevens: 

• 13 bouwfases konden geclassificeerd wor-
den op basis van een volledig  gedocumen-
teerd kwadrantenonderzoek, inclusief de 
fase die ook met behulp van de C14 date-
ring was gedateerd. In de bijlagen en tabel 
6 worden deze aangeduid als “onderzoek 
kwad.”. 

• 12 bouwfases konden worden geclassifi-
ceerd op basis van de, met proefsleuven 
onvolledig onderzochte maar wel gedocu-
menteerde, survey onderzoeken. In de bij-
lagen en tabel 6 aangeduid als "onderzoek 
sleuf". 

• 16 bouwfasen konden worden geclassifi-
ceerd aan de hand van vondsten die, op 
basis van de vondstgegevens, uit de betref-
fende grafheuvel afkomstig waren. Overi-
gens zijn onder deze classificatiemethode 
ook de grafheuvels opgenomen waarbij in 
de boringen houtskool werd aangetroffen, 
maar alleen als het een vaste of dikke laag 
houtskool betrof. Los verspreid voorko-
mend houtskool is hier niet in opgenomen. 
In de bijlagen en tabel 6 worden deze clas-
sificaties aangeduid als "vondsten". 

• Als laatste is er 1 grafheuvel/bouwfase rela-
tief geclassificeerd, op basis van overeen-
komsten in ligging en bodemprofiel met een 
nabijgelegen heuvel. Het betreft onder-
zoeksnummer 76. De beschrijving van het nabijgelegen onderzoeksnummer 75 (

30
) laat een 

makkelijk herkenbaar bodemprofiel zien. Ditzelfde (roodkleurende) profiel troffen we ook 
aan in de boringen van onderzoeksnummer 76 waardoor we de indruk hebben dat deze 
grafheuvel uit dezelfde periode stamt. In tabel 6 is deze classificatiemethode aangeduid als 
"relatief". 

• Totaal 55 grafheuvels/bouwfases konden niet geclassificeerd worden. 
 
Totaal zijn dus 42 van de 98 bouwfases naar periode te geclassificeerd. 
De criteria die we voor bovenstaande classificaties gehanteerd hebben bestaan uit: 
Standvoetbeker: Totaal zijn er 4 Standvoetbeker locaties geclassificeerd, 3 op basis van 
kwadrantenonderzoek en 1 relatief (

31
). 

Klokbeker: Totaal zijn er 5 Klokbekerlocaties geclassificeerd 4 op basis van beschreven 
vondsten zoals Klokbekeraardewerk en polsplaatjes. Eén locatie werd tijdens een survey on-
derzoek ontdekt, in de vorm van enkele bekerscherven.  
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 H.T. Waterbolk, De praehistorische mens en zijn milieu, 1954, p95-99. 
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 Er bestaat nog steeds enige discussie of het A.O.O. aardewerk nu bij het Standvoetbeker- of het Klokbekeraardewerk 
behoort, dan wel een aparte groep vormt. Als we het Standvoet- en Klokbekeraardewerk uit het onderzoeksgebied in ogen-
schouw nemen zien we dat van beide aardewerktypen alleen de ver ontwikkelde versieringsvormen voorkomen. De enige 
A.O.O. vondsten (uit onderzoeksnummer 11) betreffen echter een eenvoudig met spatelindrukken versierde grote A.O.O. beker 
en een met horizontale banden versierde beker, uit het zelde graf, die veel overeenkomsten vertoont met de vroege Maritieme 
Klokbekers. Qua datering liggen deze bekers dichter bij de ver ontwikkelde Standvoetbekers dan bij de ver ontwikkelde Klokbe-
kers, en om die reden hebben we bij dit onderzoek deze bekers bij de Standvoetbekerperiode ingedeeld.  

 
Afbeelding 20. Ronde en ovale houtskoolvlekken in de 
onderzoekssleuf van nummer 58 die duiden op gecremeer-
de nabijzettingen uit de Midden Bronstijd. 
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Vroege Bronstijd: Het begeleidende 
Wikkeldraadaardewerk is in het onder-
zoeksgebied niet aangetroffen, met uit-
zondering van enkele klein scherfjes in 
onderzoeksnummers 21 en 31. Het enige 
criterium dat we hiervoor gebruiken kon-
den was een volledig kwadranten onder-
zoek. Deze onderzoeksmethode is slechts 
bij 13 bouwfases toegepast zodat deze 
periode in onze analyses sterk onder-
vertegenwoordigd is. In werkelijkheid zul-
len er veel meer Vroege Bronstijdlocaties 
in het onderzoeksgebied voorkomen. To-
taal zijn er 5 Vroege Bronstijdlocaties ge-
classificeerd. 
Midden Bronstijd: Totaal zijn er 28 Mid-
den Bronstijdlocaties geclassificeerd, 5 op 
basis van kwadrantenonderzoek, 12 op 

basis van een survey onderzoek en 13 op basis van vondsten.  
 
3.3.3 Ligging = de landschappelijke ligging van de geïnventariseerde grafheuvels. 
Allereerst is een verdeling gemaakt in landschappelijke ligging waarbij de onderstaande criteria 
zijn gehanteerd. 

 - Ligging op vlak terrein. 
- Ligging op een helling. 
- Ligging aan de rand van een helling. 
- Ligging op de top van een stuwwal of heuvel. 
Daarnaast is gekeken of er sprake was van een  zogenaamde geprononceerde ligging. Dit 
eventueel in combinatie met een bepaalde periode. 
Het beoordelen van een geprononceerde ligging is niet iets wat je met exacte waarden kunt 
meten. De hoogtekaart geeft geen uitsluitsel over kleine verhogingen of scherpe contouren in 
het landschap. Een geprononceerde ligging is een beoordeling die je in het veld moet maken 
en het omschrijven van de beoordelingscriteria is bijna niet mogelijk. Globaal hebben we ons 
aan de volgende uitgangspunten gehouden: 
- Bij de beoordeling van de landschappelijke ligging zijn de effecten van de huidige begroei-

ing weggelaten. Iedere heuvel is beoordeeld alsof die in het open veld ligt. 
- Een ligging op een stuwwaltop is niet automatisch een geprononceerde ligging, omdat de 

stuwwaltoppen vaak door erosie af-
gevlakt zijn. 

- Alleen de ligging direct aan de rand 
van een helling of glooiing is als ge-
prononceerde ligging geteld. Een 
ligging op bijvoorbeeld 20 meter 
vanaf de rand van een helling wordt 
niet als geprononceerde ligging ge-
zien. Eén en ander wordt overigens 
sterk beïnvloed door de scherpte 
van de rand van de helling. Bij een 
ronde of glooiende rand zal een 
grafheuvel op 20 meter afstand eer-
der een geprononceerde indruk ma-
ken dan bij een scherpe rand. 
 

 
Afbeelding 21. Verdeling van classificatie methoden per grafheu-
vel/bouwfase. De betrouwbare methoden, kwadranten- en survey 
onderzoek beslaan slechts 25,4% van het totaal. Opvallend is dat 
van 58,3% geen gegevens bekend zijn. Deze grafheuvels zijn nooit 
onderzocht. 

 
 
Afbeelding 22. Verdeling van de 42 geclassificeerde bouwfasen naar 
periode. Opvallend is het grote aandeel van de Midden Bronstijd 
locaties. 
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- Een ligging op een smalle dek-
zandrug is wel als gepronon-
ceerde ligging geteld maar een 
ligging op een brede dekzandrug 
is alleen geteld als de grafheuvel 
aan de rand van de dekzandrug 
lag. 

Uiteraard zijn er veel meer factoren 
die hierbij een rol spelen en iedereen 
zal het begrip "geprononceerde lig-
ging" anders interpreteren.  
 
Het overzicht van deze classificatie 
per onderzoeksnummer is in tabel 10 
verwerkt. Tevens is hierbij vermeld 
welke grafheuvels volgens ons een 
werkelijk geprononceerde ligging 
hebben. Daarnaast is de periode 
vermeld waarop de betreffende graf-
heuvel betrekking heeft. Voor meer-
fasen grafheuvels is hierbij alleen 
rekening gehouden met de periode 
van de eerste aanleg, omdat op dat moment de keuze voor de lokatie is gemaakt. Bij eventue-
le latere bouwfases heeft men zich volgens ons meer laten leiden door de aanwezigheid van 
de grafheuvel zelf dan door de landschappelijke elementen. 
 
3.3.4 Hoogte en diam. = De afmetingen van de geïnventariseerde grafheuvels. 
Een aantal analyses maken gebruik van de (huidige) afmetingen van de grafheuvels, zoals 
bijvoorbeeld de grafiek van afbeelding 15. Bij de inventarisatie is naast de hoogte ook de oost-
west en de noord-zuid diameter bepaald en hiermee is de gemiddelde diameter berekend. 
Uiteraard is het niet mogelijk om van langwerpige grafheuvels de gemiddelde diameter te be-
palen, deze zijn dan ook buiten beschouwing gelaten. Bij de interpretatie van deze gegevens 
dient men er wel rekening mee te houden dat effecten van restauraties e.d. niet gecorrigeerd 
zijn. Als we er echter van uit gaan dat men bij restauraties zo veel mogelijk de oorspronkelijk 
vorm probeert te benaderen dan hoeft dit ook geen probleem te zijn.  
 
3.3.5 N.A.P. hoogte = De absolute hoogteligging van de geïnventariseerde grafheuvels. 
Uiteraard is de absolute hoogteligging van de grafheuvels één van de zaken die wij geanaly-
seerd hebben. De hoogtekaart (kaart 4) is, evenals de topografische kaart, verdeeld in hoogte-
lijnen met stappen van 2,5 meter. Deze stappen hebben we ook gehanteerd voor de classifica-
tie van de hoogteligging. De heuvels zijn dus niet naar werkelijke absolute hoogte geclassifi-
ceerd, maar zijn gegroepeerd in klassen van 2,5 meter. Totaal zijn er 23 van dergelijke klassen 
geïnventariseerd. De verdeling naar hoogteklassen vind u in tabel 8. 
 
3.3.6 Podzol - De kleur van het podzol in de geïnventariseerde grafheuvels. 
Tijdens het onderzoek kregen we te maken met heel veel grafheuvels uit de Midden Bronstijd 
die geen haarpozol verkleuring hebben terwijl er in hetzelfde gebied ook grafheuvels zijn die 
wel een haarpodzol verkleuring hebben. Uiteraard vroegen wij ons af hoe het nu mogelijk was 
dat de situatie in ons onderzoeksgebied zo sterk afweek van de situatie elders in Nederland. 
Om die reden hebben wij met de gutsboor de kleur van het podzol, per bouwfase geïnventari-
seerd en zal ik daar in hoofdstuk 4 verder op terug komen. 

 
Afbeelding 23. De vondsten uit onderzoeksnummer 11 die in 1973 door 
de R.O.B. (R.S. Hulst) is onderzocht toen deze grafheuvel moest wijken 
voor de reconstructie van het kruispunt bij Kievitsdel te Doorwerth. Een 
grote met spatelindrukken versierde A.O.O. beker en een kleine met 
horizontale banden versierde A.O.O. beker die sterk op de Maritieme 
Klokbekers lijkt. Daarvoor een soort Grand Pressigny dolk die niet van de 
Grand Pressigny vuursteen is gemaakt maar uit een ander Frans winge-
bied afkomstig is. Dergelijke dolken worden vaak in samenhang met 
A.O.O. bekers aangetroffen. Daarnaast werd er in dit graf ook nog een 
vuurstenen bijl aangetroffen. Collectie G.A.S., expositie oudheidkundige 
afdeling van het Gemeente Museum Arnhem. 
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4 ANALYSES VAN DE GRAFHEUVELVERSPREIDING. 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende classificaties die we in het voorgaande hoofdstuk be-
schreven hebben nader geanalyseerd. Eén van de gevaren hierbij is dat we de grafheuvels uit 
het Neolithicum en de Bronstijd als een gelijkwaardige afspiegeling van de bevolkingsdichtheid 
zouden kunnen zien. Feit is echter dat de Neolitische grafheuvels slechts één enkelgraf bevat-
ten terwijl in de Bronstijdgrafheuvels vaak meerdere bijzettingen te vinden zijn. Onderzoeks-
nummer 69 bevatte bijvoorbeeld veertien schachtgraven met boomstamkisten en de latere 
Midden Bronstijd grafheuvels, met crematiegraven, kunnen nog meer bijzettingen hebben. 
Daar staat tegenover dat in de Midden Bronstijd de meeste doden in een grafheuvel werden 
bijgezet en in het Neolithicum slechts een enkeling. Er is geen enkele statistiek over de relatie 
tussen de bevolkingsdichtheid en het aantal grafheuvels in een bepaalde periode. Desondanks 
blijft ons geen andere mogelijkheid open dan de analyses alleen op aantallen grafheuvels te 
vergelijken, waarbij we bovenstaande problematiek niet uit het oog moeten verliezen. 
 
 
4.1 Analyse van de verspreiding naar hoogte. 
 
Eén van de eerste vragen die we graag beantwoord wilden zien was of er sprake was van een 
samenhang tussen de verschillende geografische N.A.P. hoogtes van de grafheuvels. Deze 
gegevens zijn verwerkt in tabel 8 en in de grafiek van afbeelding 24. Omdat we bij de analyse 
niet alleen naar de hoogte hebben gekeken maar ook naar de verdeling per periode, zijn de 
analyses gebaseerd op de 98 bouw- of gebruiksfasen en niet op de 79 grafheuvellocaties. 
Op de grafiek van afbeelding 24 kunt u zien dat er sprake is van een onregelmatige verdeling 
over alle hoogtes van 17,5 m. tot en met 72,5 m. +N.A.P. Van één bepaalde voorkeurshoogte 
lijkt in eerste instantie geen sprake te zijn maar meer van een voorkeur voor de lage gebieden 
en van de hoogte tussen 50,0 en 57,5 m. +N.A.P. De eerste conclusie die we hieruit kunnen 
trekken is dat voor de aanleg en het (her)gebruik van grafheuvels in ons onderzoeksgebied 
geen sprake is geweest van één bepaalde voorkeurshoogte. Veel meer gegevens zijn er niet 
uit deze grafiek te halen, behalve een mogelijke voorkeur van de Laat Neolitische en Vroege 
Bronstijd locaties voor de lagere gebieden. 
 
 

Afbeelding 24. Verdeling van de 
grafheuvels naar absolute hoogte, 
gemeten in meters N.A.P. en 
verdeeld over 23 klassen van 2,5 
meter. 
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Het begrip "absolute hoogte in meters N.A.P." zal de prehistorische mens vreemd zijn ge-
weest, en het was dan ook niet echt te verwachten dat de verdeling naar geografische hoogte 
werkelijk één bepaalde voorkeurshoogte liet zien. Er is echter een andere analyse met deze 
gegevens mogelijk. Wat de prehistorische mens namelijk wel kon waarnemen was de land-
schappelijke hoogte en de plaatselijke hoogteverschillen. Kortom het terrein zoals hij dat visu-
eel waarnam met zijn hoge en lage delen. De grafiek op afbeelding 24 zegt niets over het feit 
of men wel of geen voorkeur had voor bijvoorbeeld de diepe dalen die onderling verschillende 
N.A.P. hoogtes hebben. Als we bijvoorbeeld de erosiegeul bekijken dan zien we dat de hoogte 
onder in de geul oploopt van +10 m. in het zuidwesten tot +30 m. in het noordoosten. Als de 
prehistorische mens koos voor een locatie op het laagste punt ter plaatse kan dat in de grafiek 
van afbeelding 24 voor  een locatie in het noordoosten en het zuidwesten een verschil van 20 
meter opleveren. Voor de prehistorische mens was het uitgangspunt in beide gevallen echter 
hetzelfde en in dat geval moet je beide locatie dus gelijk waarderen. 
Voor deze benadering moeten we een verdeling naar relatieve hoogten maken, waarbij de 
laagste delen als 0% gewaardeerd worden, en de hoogste delen als 100%. Deze analyse heb-
ben we op de volgende wijze aangepakt. Als we de morfologische hoofdvorm van de stuwwal 
bekijken (zie kaart 1, 2 en 4) zien we dat deze verdeeld is in vijf toppen t.w.: Rolandseck, Zil-
verberg, Sonnenberg, Boschveld en de Bakenberg. Tussen deze vijf toppen zijn, in de flanken 
van de stuwwal, aan de noord- en de zuidzijde een viertal correlerende droge dalen te zien 
t.w.: Doorwerthsche Heide - Heveadorp, Wolfhezerweg - Laag Oorsprong, Station Oosterbeek 
- Oosterbeek en Warnsborn - Mariëndaal. We kunnen de stuwwal op die manier in een vijftal 
afzonderlijke stukken verdelen, waarvan de grenzen door het hart van de droge dalen lopen. 
De stuwwaltoppen liggen in het centrum van deze gebieden en de grenzen zijn doorgetrokken 
tot over de erosiegeul. Vervolgens is van ieder gebied het hoogste en het laagste punt (stuw-
waltop en dalbodem) bepaald en is het "plaatselijke hoogteverschil" berekend. Van iedere 
grafheuvel is vervolgens de relatieve hoogte bepaald door van de absolute hoogte eerst de 
hoogte van het diepste punt af te trekken en is de relatieve hoogte berekend in procenten van 
het "plaatselijke hoogteverschil". Eén en ander volgens de methode waarop onderstaande 
voorbeelden zijn uitgewerkt. 
 
Voorbeeld 1   Voorbeeld 2   Voorbeeld 3 
Onderzoeksnummer 16 Onderzoeksnummer 47 Onderzoeksnummer 57 
 Hoogste punt 57,5 Hoogste punt    62,5 Hoogste punt    62,5 
 Laagste punt -  17,5 Laagste punt -  20,0 Laagste punt -  22,5 
                  ------                 ------    ------ 
 Hoogteverschil  40,0 Hoogteverschil  42,5 Hoogteverschil  40,0 
 Hoogte nr. 16   17,5 Hoogte nr. 47   42,5 Hoogte nr. 57   62,5 
 Laagste punt -  17,5 Laagste punt -  20,0 Laagste punt -  22,5 
    ------    ------    ------ 
 Rel. hoogte            0 Rel. hoogte     22,5 Rel. hoogte     40,0 
 Hoogteverschil  40,0 Hoogteverschil  42,5 Hoogteverschil  40,0 
  ------  ------           ------ 
 Hoogte percent.  0% Hoogte percent  53% Hoogte percent.100% 
 
Op deze wijze zijn alle onderzoeksnummers berekend en deze gegevens zijn verwerkt in tabel 
8. Om de vergelijking met de grafiek op afbeelding 24 mogelijk te maken zijn deze percenta-
ges, oplopend van 0 tot 100%, eveneens onderverdeeld in 23 klassen van ieder 4,35% De 
klasse-indeling vindt u in tabel 9 en de toewijzing van de klasse per onderzoeksnummer is in 
tabel 8 opgenomen. 
 
In de grafiek van afbeelding 25 is het resultaat van deze analyse weergegeven. Deze grafiek 
laat dus niet de absolute hoogte zien, maar de landschappelijke- of relatieve hoogte, zoals 
deze door de prehistorische mens werd waargenomen. In deze grafiek is de verdeling iets dui-
delijker en kunnen we een trendmatige verdeling zien. 48 Locaties, bijna de helft van alle loca-
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ties, vinden we in klasse 2 t/m 5, en nog eens 19 bevinden zich daaromheen in de klassen 1, 
6, 7 en 8.  
Hieruit kunnen we concluderen dat men voor de grafheuvelaanleg en het (her)gebruik een 
sterke voorkeur heeft gehad voor de lager gelegen gebieden. Als we dit vergelijken met kaart 5 
dan zien we dat veel grafheuvels langs de rand van de erosiegeul liggen. Deze grafheuvels 
worden in bovenstaande grafiek vertegenwoordigd door de locaties in klasse 2 t/m 5 die de 
helft van alle onderzoekslocaties vormen. Naast een voorkeur voor lager gelegen gebieden 
had men daarbij dus tevens een voorkeur voor de randen van de erosiegeul. 
Een andere voorkeurslocatie vinden we in hoogteklasse 17 t/m 23. Dit zijn de hogere gebieden 
op en rond de toppen van de stuwwallen waar we 29 onderzoekslocaties aantreffen. In het 
gebied daartussen, op de flanken van de stuwwallen, vinden we slechts 2 grafheuvels. Het 
"gat" tussen de hoge en lage gebieden is zo groot dat we mogen aannemen dat beide gebie-
den apart geëxploiteerd zijn. Als er namelijk sprake zou zijn van één of andere vorm van gelei-
delijke (nederzettings) migratie van het ene gebied naar het andere zouden er meer grafheu-
vels in het tussenliggende gebied liggen. Deze "stap" van ,of naar, de toppen van de stuwwal-
len is destijds dus heel bewust gemaakt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als we bovenstaande grafiek nogmaals bekijken en we betrekken nu de datering er bij dan 
zien we dat de locaties uit het Neolithicum en de Vroege Bronstijd alleen maar in de lager ge-
legen gebieden voorkomen. Van de dateerbare locaties treffen we alleen de Midden Bronstijd-
locaties in de hoge gebieden van de stuwwallen aan. Maar niet alleen daar, ook in de lager 
gelegen gebieden komen Midden Bronstijdlocaties voor. Hieruit kunnen we concluderen dat de 
"stap" naar de toppen van de stuwwallen in de Midden Bronstijd is gemaakt. Daarbij is er geen 
sprake van een "verplaatsing" maar van een opsplitsing in de aanleg en het (her)gebruik van 
grafheuvels. 
Van de op de stuwwallen gevonden grafheuvels zijn 13 van de 29 locaties nauwkeurig geda-
teerd en al deze grafheuvels zijn, zonder uitzondering, in de Midden Bronstijd te plaatsen. Op 
grond hiervan mogen we aannemen dat de locaties op de toppen van de stuwwallen die niet 
gedateerd zijn, of die in bij de overige Bronstijdlocaties ingedeeld zijn, waarschijnlijk ook in de 
Midden Bronstijd zullen gedateerd kunnen worden.  
 

Afbeelding 25. Verdeling van de 
grafheuvels naar relatieve hoogte, 
gemeten in procenten van de hoogte 
en het “plaatselijk hoogteverschil” 
tussen het hoogste en het laagste 
punt. Ook deze grafiek is verdeeld in 
23 klassen met stappen van 4,35%. 
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De "stap" naar de stuwwaltoppen die uit de analyses naar voren komt zal ik in paragraaf 4.3 
verder bespreken. 
 
4.2 Analyses van de ligging ten opzichte van de morfologie. 
 
Zoals ik in paragraaf 3.3.3 al schreef was één van de vragen die we graag beantwoord wilde 
zien of de grafheuvels op een zodanige plaats waren aangelegd dat ze duidelijk zichtbaar wa-
ren, een zogenaamde geprononceerde ligging. Voor meerfasen grafheuvels is hierbij alleen 
rekening gehouden met de periode van de eerste aanleg, omdat op dat moment de keuze voor 
de lokatie is gemaakt. We hebben vier morfologische terreinen geclassificeerd t.w.: Vlak ter-
rein, hellingen, randen van hellingen en heuveltoppen. Een geprononceerde ligging hebben we 
apart geclassificeerd. Deze gegevens zijn verwerkt in tabel 10 en als we alleen naar de relatie 
met de morfologie kijken is het resultaat niet erg indrukwekkend.  
Van de 78 geclassificeerde grafheuvels liggen er 29 op vlak terrein, 28 op of aan de rand van 
een helling, 14 op de stuwwal- en heuveltoppen en 7 op een helling. Het lijkt er op dat er een 
gelijkmatige grote belangstelling is geweest voor de vlakke terreinen en de randen van de hel-
lingen. De hellingen zelf zijn blijkbaar het minste in trek geweest, wat overeenkomt met onze 
bevindingen uit de vorige paragraaf dat de hoogteklassen 9 t/m 16 (de stuwwalhelling) slechts 
twee grafheuvellocaties kennen. 
Als we de verdeling per morfologisch terrein afzetten tegen de verschillende perioden dan krij-
gen we echter een heel ander beeld, zoals u op de grafiek van afbeelding 26 kunt zien. In deze 
grafiek zijn 29 dateerbare locaties uitgezet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zien nu in het Laat Neolithicum een voorkeur voor de vlakke terreinen. Hellingen en heu-
veltoppen worden in deze periode in het geheel niet gebruikt. 
Uit de Vroege Bronstijd hebben we relatief weinig locaties maar deze laten een gelijkwaardige 
verdeling tussen de vlakke terreinen en de hellingranden zien. Ook in deze periode worden de 
hellingen en de heuveltoppen gemeden. 
In de Midden Bronstijd lijkt er sprake te zijn van een afnemende belangstelling voor de terrei-
nen die in het Laat Neolithicum gebruikt werden. De belangstelling voor de hellingranden, de 
hellingen en de heuveltoppen neemt toe.  
 
Als we tellen hoeveel grafheuvels een geprononceerde ligging hebben dan blijkt dat het om 16 
van de 29 betrokken grafheuvels te gaan. Als we dit per periode bekijken dan zien we een dui-
delijke trend in deze voorkeur. Deze gegevens zijn afkomstig uit tabel 10 en uitgezet in de gra-
fiek van afbeelding 27. 

Afbeelding 26. Grafiek van de ligging 
van de grafheuvels verdeelt per periode 
over de verschillende terreintypen of 
morfologiën. Van grafheuvels die meer-
dere bouw- of gebruiksfasen hebben, is 
alleen de eerste bouwfase opgenomen 
omdat op dat moment de keuze voor de 
locatie is gemaakt. 
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In de Standvoetbekerperiode had een geprononceerde ligging blijkbaar geen voorkeur. Van de 
4 Standvoetbekerlocaties heeft geen enkele grafheuvel een geprononceerde ligging.  
Van de 4 Klokbekerlocaties heeft er slecht 1 een geprononceerde ligging. 
In de Vroege Bronstijd lijkt de voorkeur voor een geprononceerde ligging verder toe te nemen 
met 2 geprononceerde locaties uit een totaal van 4 grafheuvels. 
In de Midden Bronstijd neemt deze voorkeur nog verder toe met een aantal van 13 grafheuvels 
met een geprononceerde ligging op een totaal van 17 . 
 
 

 
Afbeelding 27. Grafiek van het aantal grafheuvels met een 
geprononceerde ligging per periode, afgezet tegen het aantal gedateerde 
grafheuvels per periode. 

 

 
 
 
Als we kijken hoe de voorkeur van een gepronon-
ceerde ligging zich verhoudt tot de hoogte blijkt dat in 
het lage gebied (hoogte klasse 1 t/m 8) 17 van de 67 
grafheuvels (gedateerd en ongedateerd te samen) een 
geprononceerde ligging hebben. 
In het hoge gebied (hoogte klasse 17 t/m 23) hebben 
20 van 29 grafheuvels (gedateerd en ongedateerd te 
samen) een geprononceerde ligging.  
Het verschil in voorkeur voor een geprononceerde 
ligging tussen de hoge- en lage gebieden mogen we 
echter niet met elkaar vergelijken. De hoge gebieden, 
de stuwwallen bestaan voornamelijk uit hellingen en 
heuveltoppen. Het is duidelijk dat men voor de aanleg 
van de grafheuvels de vlakke terreinen uitzocht. De 
minieme vlakke stukjes terrein in de hoge gebieden 
zullen altijd aansluiten op hellingen zodat een 
geprononceerde ligging hier veel meer op een 
toevalligheid kan berusten. 

 
Uit de bovenstaande analyse kunnen we concluderen dat de grafheuvelaanleg zich tijdens het 
Laat Neolithicum beperkte tot de vlakke terreinen. Een geprononceerde ligging was in die peri-
ode blijkbaar niet belangrijk. 
Op het einde van het Laat Neolithicum, en later in de Vroege Bronstijd worden ook de locaties 
langs de hellingranden geëxploiteerd en neemt tevens de belangstelling voor een gepro-
nonceerde ligging toe. 
In de Midden Bronstijd wordt de "stap" naar de stuwwaltoppen gemaakt waarbij ook de locaties 
op de stuwwalhellingen worden geëxploiteerd. Een geprononceerde ligging heeft op dat mo-
ment de voorkeur. 
Het lijkt voor de hand te liggen dat er een relatie bestaat tussen de toenemende belangstelling 
voor een geprononceerde ligging in de Bronstijd en het oprukken van de open heidevelden. 
Een geprononceerde ligging heeft in een gesloten bos weinig effect. Of deze relatie werkelijk 
bestaat zal ik bij de analyse van de haarpodzol verspreiding in paragraaf 4.4 verder behande-
len. 
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4.3 Analyse van de geografische verspreiding. 
 
Op de kaarten 6 t/m 10 is de verspreiding per periode weergegeven. Aan de hand van deze 
kaarten zijn de onderstaande analyses gemaakt. Bij deze analyses ga ik er van uit dat graf-
heuvels op de droge zandgronden altijd in de buurt van de nederzettingen werden aangelegd, 
en dat de aanwezigheid van grafheuvels derhalve een weerspiegeling is van (nabij gelegen) 
bewoning. Hierbij wil ik wel de kanttekening zetten dat een dergelijke directe relatie alleen op 
de droge zandgronden bestaat. In paragraaf 5.3 zal ik hier nog op terug komen. 
 
De Standvoetbeker periode (kaart 6). 
De vroegste bewoning in het gebied vinden we in Warnsborn in het noordoosten en rond Kie-
vitsdel in het zuidwesten van het onderzoeksgebied. Beide locaties liggen ten zuiden van de 
erosiegeul, op een smalle strook sandrvlakte tussen de erosiegeul en de stuwwal. Afgaande 
op de C14 datering van onderzoeksnummer 75 vond de eerste exploitatie van het gebied 
reeds rond 3000 v. Chr. plaats en we mogen aannemen dat Warnsborn hiermee, in de 
tijdspanne van het onderzoek,  de eer toekomt het oudste bewoonde deel van ons onder-
zoeksgebied te zijn. 
De oriëntatie op de smalle strook tussen de erosiegeul en de stuwwallen is waarschijnlijk door 
economische motieven bepaald. De neolitische boeren moesten geheel in hun bestaan kun-
nen voorzien en zij maakten zo optimaal mogelijk gebruik van de aanwezige natuurlijke hulp-
middelen zoals delfstoffen, flora, fauna en waterreserves. De aanwezigheid van de stuwwal 
was voor hen een belangrijke economische factor. Door de afwisselende bodemstructuur en 
hoogteverschillen was er een gevarieerde flora en fauna ontstaan waardoor verschillende eet-
bare producten zoals bessen, noten, paddestoelen, kruiden e.d. op een relatief klein oppervlak 
te vinden waren. Verder waren de eikenbossen op de stuwwallen belangrijk, hierin kon men 
varkens hoeden en was het eikenhout belangrijk voor de bouw van de huizen en het maken 
van gebruiksvoorwerpen. Of het ook voor de vervaardiging van looistof werd gebruikt is niet 
bekend. Als delfstoffen gebruikte men het leem, dat in het Saaliën op de stuwwaltoppen was 
afgezet, voor de huizenbouw. Of dit leem ook voor de aardewerkproductie is gebruikt is niet 
duidelijk. 
De belangrijkste factor was drinkwater. Dit vond men in de erosiegeul, mogelijk in de vorm van 
oppervlaktewater in beken, maar anders kon men op eenvoudige wijze het (in de erosiegeul) 
ondiepe grondwater bereiken. 
De sandrvlakte daarentegen bood vlakke akkergrond met een losse bodemstructuur zodat 
deze makkelijk te bewerken was en goed ontwaterde. 
Deze variatie in landschappelijke factoren noemen we milieudifferentiatie en de eerste bewo-
ners vestigden zich in het gebied waar deze differentiatie optimaal was. Daarbij werd de keuze 
van de nederzettingslocatie bepaald door de verschillende transportafstanden en transport 
frequenties. Op de eerste plaats een ligging dicht bij (of tussen) de akkers met water op korte 
afstand en in tweede instantie zo dicht mogelijk bij de stuwwallen. Als we op kaart 6 kijken dan 
zien we dat men zich gevestigd heeft in die gebieden waar de strook sandrvlakte tussen de 
stuwwal en de erosiegeul het breedste is en waar dus voldoende vlak terrein was voor de ak-
kerbouw. 
 
De Klokbekerperiode (kaart 7). 
De voortzetting van de bewoning rond Kievitsdel zien we in noordoostelijke richting uitwaaieren 
waarbij nu ook de noordzijde van de erosiegeul geëxploiteerd wordt. Waar de bewoning van 
Warnsborn voortgezet wordt is niet duidelijk, maar gezien het feit dat de bewoning in de Vroe-
ge Bronstijd weer terug keert mag men aannemen dat zij niet verdwenen is (32), en er sprake is 
van continuïteit in bewoning. In het centrum van ons onderzoeksgebied, in de Wolfhe-

                                                           

    
32

 Zoals ik in hoofdstuk 3.1 al schreef zijn de onderzoeksnummers 79 t/m 82, die in het noordoosten van Warnsborn liggen, 
nooit onderzocht of gedateerd. Het is niet onmogelijk dat we hier de voortzetting van de bewoning terug vinden. De bewoning 
zou zich dan, net als bij Kievitsdel, in noordoostelijke richting verplaatst hebben. 
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zerbosschen, zien we een nieuwe groep van twee grafheuvels verschijnen. Er treedt dus een 
soort verdichting op waarbij men van 2 naar 3 bewoningskernen overgaat. Deze nieuwe groep 
bevindt zich ook aan de noordzijde van de erosiegeul wat wellicht verklaard wordt door het feit 
dat de strook sandrvlakte tussen de stuwwal en de erosiegeul hier op zijn smalst is. Voor zowel 
de groep ten noordoosten van Kievitsdel als de nieuwe groep in de Wolfhezerbosschen geldt 
waarschijnlijk dat de terreinen tussen de stuwwal en de erosiegeul weliswaar optimaal zijn, 
maar te klein om een groeiende bevolkingsgroep te huisvesten waardoor moest worden uitge-
weken naar de noordzijde van de erosiegeul. Dit laatste doet vermoeden dat een nederzet-
tingslocatie dicht bij de stuwwallen ondergeschikt was aan een locatie bij de akkers en het 
drinkwater. 
 
De Vroege Bronstijd (kaart 8). 
Zoals ik in hoofdstuk 3.3.2 al schreef zijn de locaties uit deze periode waarschijnlijk sterk on-
dervertegenwoordigd, zodat het beeld uit deze periode niet helemaal zuiver is.  
Wat we zien is een voortzetting van de bewoning in de Wolfhezerbosschen. In de omgeving 
van Kievitsdel zijn we de bewoning even kwijt, maar gezien het feit dat de bewoning hier in de 
Midden Bronstijd weer terug keert neem ik aan dat zij ook hier niet verdwenen is, maar dat er, 
evenals in Warnsborn, sprake is van continuïteit in bewoning. In Warnsborn is de bewoning 
weer terug en vrijwel in hetzelfde gebied als waar de Standvoetbekerbewoning voorheen ge-
vestigd was.  
De bewoning vindt nog steeds plaats in de lage gebieden maar de geprononceerde aanleg van 
de grafheuvels begint zich in deze periode al af te tekenen. 
 
De Midden Bronstijd (kaart 9). 
Hier zien we de "stap" naar de stuwwaltoppen afgetekend. Daarnaast zien we dat in de gehele 
erosiegeul een verdere verdichting van de bewoning heeft plaatsgevonden. Opvallend is dat 
de plaatsen die in het Laat Neolithicum bewoond waren, nog steeds bewoond zijn. Het lijkt 
erop dat een gedwongen migratie door het langzaam uitbreiden van de heidevelden hier niet 
van toepassing is. Er zijn nu zelfs enkele locaties tussen de drie bewoningskernen bijgekomen. 
Het lijkt er op dat er nu sprake is van 5 bewoningskernen, hoewel we niet kunnen vaststellen 
dat deze locaties ook gelijktijdig bewoond zijn geweest. Het is goed mogelijk dat één groep 
bewoners in deze periode (van ca. 600 jaar) op 5 verschillende plaatsen heeft gewoond. Als 
we, als aanvulling, kaart 10 bekijken met de locaties die op basis van hun afmeting als overige 
Bronstijd locaties zijn gedateerd, zien we het beeld verder verdichten maar niet veranderen. 
Alleen de groep grafheuvels rond het droge dal van de Wolfhezerweg vormt een nieuwe loka-
tie. 
Er bevinden zich in deze fase weliswaar grafheuvels in de hoge gebieden maar of er daarnaast 
ook sprake van bewoning is geweest, is niet duidelijk. Deze hoge gebieden waren destijds niet 
erg geschikt voor landbouw. De grondwaterstand was te laag en de harde grindhoudende bo-
dem was moeilijk te bewerken. Ook drinkwater is er moeilijk te vinden zodat de voorwaarden 
voor een mogelijke vestiging ongunstig zijn. Daartegenover staat dat het gebied ten noordwes-
ten van de erosiegeul in deze periode nog steeds onbewoond lijkt te zijn terwijl de voorwaar-
den voor het vestigen van een nederzetting daar veel gunstiger waren, vooral rond de doodlo-
pende noordtak van de erosiegeul waar op dat moment nog geen bewoning was. Hier zal ik in 
hoofdstuk 5 nog op terug komen. 
 
 
4.4 Verspreiding van het haarpodzol. 
 
Op kaart 11 staat de verspreiding van de haarpodzol verkleuring in de bronstijdlocaties weer-
gegeven. Het eerste wat daarbij opvalt is dat de verspreiding zich beperkt tot de erosiegeul. In 
de hoge gebieden komt geen haarpodzol verkleuring voor wat mijn vermoeden ondersteunt dat 
daar nooit sprake is geweest van bewoning en akkerbouw. Hierbij dient echter wel een kantte-
kening geplaatst te worden. Een podzol blijft in fijn zand beter bewaard dan in grof zand, waar 
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het door uitspoeling na verloop van tijd verdwijnt. In de erosiegeul komt op veel plaatsen dek-
zand voor waardoor de aanwezigheid van haarpodzol aldaar verklaard zou kunnen worden. 
Maar in de erosiegeul komen ook grafheuvels voor van fijn dekzand die geen haarpodzol ver-
kleuring hebben. Daarnaast treffen we op de stuwwallen grafheuvels aan die ook van fijn zand 
(onderzoeksnummers 24, 27, 29, 31, 57 en 58) zijn opgebouwd en eveneens geen haarpodzol 
verkleuring hebben., zodat we mogen veronderstellen dat de verspreiding van het haarpodzol 
in de grafheuvels een redelijk getrouw beeld geeft van de verspreiding van de heidevelden. 
De aanwezigheid van haarpodzol verkleuring rond Kievitsdel en de Wolfhezerbosschen sluit 
aan bij de aanwezigheid van Laat Neolitische bewoning in dat gebied. Rond Warnsborn is ech-
ter meer haarpodzol verkleuring te zien dan de Laat Neolitische locaties rechtvaardigen. De 
aanwezigheid van haarpodzol verkleuring bij de onderzoeksnummers 80 t/m 82 ondersteunt 
mijn vermoeden dat we daar de voortzetting van de bewoning in de Klokbekerperiode moeten 
zoeken.  
De aanwezigheid van de haarpodzol verkleuring in het gebied ten zuidwesten van Warnsborn 
is moeilijker te verklaren. Wellicht bevindt zich hier een vierde bewoningskern uit het Laat Neo-
lithicum waarvan de aanwezigheid nog niet ontdekt is. Dit is goed mogelijk omdat het gebied in 
de Middeleeuwen beakkerd is (33). 
Op grond van de haarpodzol verspreiding mogen we aannemen dat de uitbreiding van de hei-
develden in de Midden Bronstijd zich beperkt heeft tot de noordrand van de erosiegeul en 
plaatselijk ook de strook sandrvlakte ten zuiden hiervan. Dit ondersteunt het vermoeden dat 
een gedwongen nederzettingsmigratie door het langzaam uitbreiden van de heidevelden hier 
niet heeft plaatsgevonden. 
De geringe heide uitbreiding wordt bevestigd door de pollenanalyses van de onder-
zoeksnummers 69 t/m 72. Deze grafheuvels hebben een haarpodzol profiel en laten over de 
verschillende bouwfases wel een toename van de heidepollen zien maar daarnaast blijven er 
steeds hoge waarden voor eik, els, linde, hazelaar en zelfs een enkele den te zien. Het lijkt 
erop dat er sprake is van kleine heidevelden in een uitgestrekt bosgebied (34). 
Aan de hand van bovenstaande gegevens is het wel duidelijk waarom de grafheuvels op de 
stuwwal hellingen en toppen geen haarpodzol hebben, iets wat ons bij het veldonderzoek voor 
veel problemen heeft gesteld. Er zijn in deze periode namelijk nooit heidevelden op de stuw-
wallen geweest. 
 
De geringe heide uitbreiding stelt ons echter ook voor een probleem. In paragraaf 4.2 zagen 
we dat er in de Midden Bronstijd een voorkeur te zien is voor een geprononceerde aanleg, met 
name in de hoger gelegen gebieden. Een relatie tussen de toenemende belangstelling voor 
een geprononceerde ligging en het oprukken van de open heidevelden leek voor de hand te 
liggen. Blijkbaar bestaat deze relatie dus niet. We zouden eerder het omgekeerde kunnen ver-
onderstellen door aan te nemen dat grafheuvels in een bosgebied moeilijk te zien zijn en dat 
een geprononceerde aanleg deze in het bos beter zichtbaar maken. In hoofdstuk 5 zal ik nog-
maals op deze geprononceerde ligging terugkomen. 
 
Een andere conclusie die we uit de geringe uitbreiding van de heidevelden kunnen aflezen is 
dat de bevolkingsdichtheid in dit gebied, ondanks het economische voordeel van de stuwwal-
len, nooit zo hoog zal zijn geweest. Dit geeft gedeeltelijk antwoord op de vraag of de 5 bewo-
ningskernen uit de Midden Bronstijd gelijktijdig of opeenvolgend zijn bewoond. De geringe hei-
de uitbreiding doet vermoeden dat de 5 kernen niet gelijktijdig zijn bewoond. 
 
De geringe uitbreiding van de heidevelden roept ook de vraag op waarom het gebied ten noor-
den van de stuwwal na de Midden Bronstijd verlaten lijkt te zijn. Er was blijkbaar geen enkele 
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 Zie rapport AhLd, oktober 1992, van het survey onderzoek van onderzoeksnummer 62. Door het inbedden in een esdek en 
het verploegen van de grafheuveltoppen is het hoogteverschil van deze grafheuvel van 2,60 meter afgevlakt tot 0,85 meter. 
Eventuele neolitische grafheuvels in deze omgeving zullen hierdoor onzichtbaar zijn geworden. 

    
34

 Zie Dr. H.T. Waterbolk, De praehistorische mens en zijn milieu, p. 98-99. 
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economische of ecologische noodzaak. Was er inderdaad geen bewoning of zijn de sporen 
daarvan nooit gevonden? Het zou logisch geweest zijn als de bewoning zich ten noordoosten 
van de erosiegeul verder ontwikkeld had. Dit gebied bestaat momenteel voornamelijk uit bos-
gebied en de urnenvelden uit de Late Bronstijd en de IJzertijd zijn in een bosgebied moeilijk op 
te sporen. Ook het verstuiven in de post Middeleeuwse periode en de verspitting bij de ontgin-
ning van deze gebieden bemoeilijken het opsporen van dergelijke locaties. Toch is het opval-
lend dat er geen enkele vondst uit dit gebied bekend is, vooral als we in overweging nemen dat 
in het nabij gelegen gebied langs de stuwwal van Ede, dat overigens dezelfde bewonings- en 
ontginningsgeschiedenis kent, wel een doorlopende bewoning te zien is (

35
). 

 
 
4.5 De betrouwbaarheid van de analyses. 
 
Om de betrouwbaarheid van de gegevens uit hoofdstuk 3 en 4 te kunnen beoordelen moe-
ten we een aantal aspecten bekijken. 
 
Allereerst moeten we beoordelen of het aantal van 85 gevonden grafheuvels een represen-
tatieve afspiegeling vormen van het totaal aantal grafheuvels dat ooit in het gebied heeft 
gelegen. Als we verschillende opsommingen in de oude literatuur vergelijken met de huidige 
lijst dan lijkt het er op dat we een vrij complete lijst hebben van het bestand zoals dat er rond 
de eeuwwisseling heeft uitgezien. De grafheuvels die voor de eeuwwisseling zijn verdwenen 
zijn ons niet bekend.  
Problematisch zijn de stuifzandgebieden in het noordoosten en de bebouwde kom van Oos-
terbeek en Doorwerth. Als door de stuifzanden en bebouwing grafheuvels verdwenen zijn 
dan vormen de overgebleven grafheuvels al snel een concentratie rond de erosiegeul en de 
stuwwaltoppen. Het huidige beeld van de grafheuvelverspreiding kan dus het resultaat zijn 
van een selectieve terreinerosie. Het totaal ontbreken van Neolithische- en Bronstijdvond-
sten uit die gebieden lijkt er echter op te wijzen dat daar weinig activiteiten zijn geweest zo-
dat het huidige beeld van de grafheuvelverspreiding representatief genoemd mag worden. 
Voor een relatie met de Neolithische bewoning hebben we te maken met een ander pro-
bleem. In die periode werden de meeste doden bijgezet in zogenaamde vlakgraven die nu 
niet meer zichtbaar zijn. Er zullen ongetwijfeld veel vlakgraven in het gebied te vinden zijn en 
deze “missen” we dus in het overzicht. Als we echter aannemen dat iedere Neolithische ne-
derzetting te minste 1 grafheuvel “produceerde” dan is de link met de Neolithische bewoning 
gelegd, al zal het beeld dan niet compleet zijn. 
 
De betrouwbaarheid van de dateringen zijn van een andere orde. Er wordt geen uitspraak 
over de absolute datering gedaan maar er wordt slechts een typologische klasse-indeling 
gemaakt. Daterings classificaties aan de hand van een kwadrantenonderzoek en ook de 
survey onderzoeken kunnen we als betrouwbaar aanmerken. 
Daterings classificaties aan de hand van beschreven vondsten moeten we iets anders be-
oordelen. Zoals ik op bladzijde 26 al schreef, keek men in het verleden uitsluitend naar 
vondsten en niet naar bodemsporen. De vondsten geven daarom een onvolledig beeld van 
de grafheuvel en het aantal bouwfasen. Dit neemt echter niet weg dat de vondst van bijvoor-
beeld een Klokbeker aangeeft dat er ten minste 1 Klokbekerfase in de grafheuvel is ge-
weest. Als zodanig is de indeling naar Klokbeker periode dan ook betrouwbaar. Bij de voor-
gaande analyses wordt alleen uitgegaan van de classificaties die we wel kennen en die we 
met zekerheid kunnen indelen. 
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  Vlak voor de publikatie van dit rapport meldde zich iemand bij de A.W.N. met twee grote IJzertijdscherven bestaande uit:  
A een randfragment van Harpstedtachtig aardewerk met vingertopindrukken en besmeten versiering van geelbakkend aarde-
werk. B een randfragment met besmeten versiering van bruin-rood aardewerk met een zwart breukvlak en een magering van 
potgruis, kwarts en organisch materiaal. De vorm lijkt op een dubbelconische pot. De scherven waren reeds in 1975 gevonden 
op de lokatie X=188.80 Y=446,25, maar zijn nooit aangemeld. Hieruit blijkt dat er in het onderzoeksgebied wel degelijk Ijzertijd 
sporen zijn te vinden. 
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Daterings classificaties aan de hand van houtskoolproppen in de gutsboor, die we in de Mid-
den Bronstijd hebben ingedeeld, zijn wat minder betrouwbaar. Allereerst is het mogelijk dat 
we met een IJzertijdgrafheuvel te maken hebben. Hoewel de sporen van deze periode in het 
onderzoeksgebied vrijwel ontbreken mogen we dit niet uitsluiten. Daarnaast zou het mogelijk 
zijn dat het houtskool afkomstig is van een boomstamkist waardoor classificatie in de Vroege 
Bronstijd ook mogelijk is. 
 
Ten slotte de aantallen waarmee we werken. 85 Grafheuvellocaties met 98 bouwfasen 
waarvan 42 op periode geclassificeerd kunnen worden. Statistische betrouwbaarheids ana-
lyses kunnen hiermee niet gemaakt worden, daarvoor zijn de aantallen te klein. Vooral de 
aantallen voor de Standvoetbeker- Klokbeker- en Vroege Bronstijd (4 - 5 stuks) zijn zo klein 
dat de resultaten van de analyses niet erg betrouwbaar lijken.  
Het begrip “betrouwbaarheid” heeft echter alles te maken met hetgeen we met deze resulta-
ten willen doen. Als we op basis van deze resultaten een uitspraak willen doen over grafheu-
velverspreidingen in andere gebieden dan zijn de resultaten inderdaad ruim onvoldoende. 
De resultaten zijn dan ook alleen van toepassing op het onderzoeksgebied. Aanvullend on-
derzoek in andere gebieden zal moeten uitwijzen of de verspreiding daar een zelfde patroon 
kent. 
Binnen het kader van het onderzoeksgebied ligt de betrouwbaarheid iets anders. Als we 
kaart  9 (Geclassificeerde locaties uit de Midden Bronstijd en ouder) vergelijken met kaart 5 
(alle onderzoekslocaties), dan zien we dat we qua verspreiding een evenredige verdeling 
hebben tussen de geclassificeerde en ongeclassificeerde locaties. Als we daarbij de grafie-
ken 24 t/m 27 bekijken dan komt daaruit een consistent beeld naar voren. Er zijn geen on-
verwachte uitschieters of tegenstrijdigheden te vinden. 
Om die reden ga ik er van uit dat het geschetste beeld een redelijke indicatie vormt van de 
verspreiding en fasering van de grafheuvels in het betrokken gebied. 
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5 VERSPREIDINGSPATRONEN. 
 
Verspreidingspatronen van grafheuvels is een onderwerp dat tot nu toe, in de literatuur, nog 
niet of nauwelijks besproken is. De beschrijvingen die er zijn betreffen enkele verwijzingen 
naar mogelijke grafheuvelwegen en grafheuvelvelden. Het grote probleem van de prehistori-
sche archeologie is dat we wel kunnen zien wat men destijds deed en hoe men "iets" deed, 
maar dat we nooit kunnen achterhalen waarom men "iets" deed. En het is juist het "waarom" 
van de prehistorie waar onze belangstelling naar uit gaat. Zeker als we de verspreidingspa-
tronen van grafheuvels willen analyseren en aan de hand daarvan uitspraken willen doen over 
de prehistorische bewoning. Wat dat betreft zijn we dus aangewezen op hypotheses en in dit 
hoofdstuk zal ik, aan de hand van de grafheuvelverspreiding in het onderzoeksgebied, een 
poging doen een aantal bekende en nog onbekende hypotheses te beschrijven. 
 
 
5.1 De verspreiding langs grafheuvelwegen.  
 
De "grafheuvelweg" is een hypothese die we in veel literatuur over grafheuvels tegenkomen. 
Hierbij gaat men er van uit dat men de grafheuvels langs bestaande wegen (lees voetpaden) 
aanlegde. Na verloop van tijd ontstonden zo groepen grafheuvels die in rechte lijnen in het 
landschap lagen. Uiteraard leidden de wegen naar andere nederzettingen waar men dezelfde 
werkwijze hanteerde, zodat er in een bepaald gebied lange opeenvolgende reeksen grafheu-
vels ontstonden, de zogenaamde grafheuvelwegen. Voorbeelden hiervan vinden we bijvoor-
beeld op de Veluwe tussen Niersen en Schaveren en in Noord-Brabant in de grafheuvel-
necropool bij Toterfout-Halve Mijl. 
 
Als we naar kaart 5 kijken en we trekken een denkbeeldige lijn tussen onderzoeksnummer 3 

en 83 dan lijkt het er op dat we hier 
met een dergelijke grafheuvelweg te 
maken hebben. Dit zou ook redelijk 
overeen komen met de verspreiding 
in tijd omdat deze lijn de twee eerste 
nederzettingslocaties uit de Stand-
voetbekerperiode met elkaar ver-
bindt (zie kaart 6). We maken ech-
ter drie fundamentele fouten als we 
de grafheuvelverspreiding op deze 
manier interpreteren. 
 

- Allereerst gaan we er van uit dat de prehistorische mens, evenals de moderne mens, zijn 
wegen en paden in kaarsrechte lijnen door het landschap liet snijden. Uiteraard zal de pre-
historische mens, als (oer)bosbewoner, een goed ontwikkeld richtingsgevoel hebben gehad 
en het in rechte lijn verbinden van beide nederzettingen zal voor hun geen probleem zijn 
geweest. Natuurlijke hindernissen zoals waterlopen, struiken, omgevallen bomen en dichte 
bossages zullen dit echter verhinderd hebben. Men mag daarom aannemen dat een ver-
bindingsroute tussen de twee nederzettingen, die er overigens zeker geweest zal zijn, meer 
een slingerpatroon gevolgd zal hebben. Het is daarom de vraag of een rechte lijn tussen 
onderzoeksnummer 3 en 83 te rechtvaardigen is. 

- Zoals we in hoofdstuk 4 hebben kunnen lezen heeft de bewoning in dit gebied zich altijd 
langs de erosiegeul geconcentreerd zodat hierlangs een langgerekte verzameling grafheu-
vels is ontstaan. De meeste grafheuvels in dit gebied liggen niet op de lijn tussen onder-
zoeksnummer 3 en 83, maar daar buiten. Totaal bevinden zich 24 van de 50 grafheuvels uit 
hoogteklasse 1 t/m 8 op, of direct naast, deze lijn.  Als de hypothese van de grafheuvelwe-
gen voor dit gebied van toepassing is dan zou het grootste deel van de grafheuvels wel op 
deze lijn moeten liggen. De aanwezigheid van 24 grafheuvels op één lijn binnen een derge-

 
Afbeelding 28. Schematische weergave van de hypothese die het ont-
staan van lange reeksen grafheuvels verklaart. Bij deze hypothese gaat 
men er van uit dat grafheuvels langs de verbindingswegen tussen de 
verschillende nederzettingen werden aangelegd. Op die manier ontston-
den lange opeenvolgende reeksen grafheuvels die als grafheuvelwegen 
worden geïnterpreteerd. 
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lijk verspreidingsgebied kan ook op toevalligheid berusten. Het trekken van een lijn door 
een dergelijk verspreidingsgebied heeft dan ook meer iets van het geblindoekt afschieten 
van een geweer in een druk  bezocht winkelcentrum, je raakt namelijk altijd wel iets. 

- Als laatste bezwaar tegen een dergelijke interpretatie is het feit dan we alle grafheuvels min 
of meer als gelijkwaardig beschouwen. De grafheuvels op deze lijn beslaan echter een 
tijdsperiode van ca. 1800 jaar en als we de kaarten 6 t/m 9 nogmaals bekijken dan zien we 
dat de grafheuvels op verschillende tijdstippen, en op verschillende plaatsen, langs deze lijn 
ontstaan. De interpretatie van een grafheuvelweg houdt dus tevens in dat we er van uit 
gaan dat er gedurende 1800 jaar geen ingrijpende wijzigingen in de infrastructuur zijn ge-
weest. Een dergelijke statische benadering van een gebied met voortdurend migrerende 
nederzettingen lijkt mij zeer onlogisch. 

 
Met deze argumenten wil ik de hypothese van de grafheuvelwegen overigens niet van tafel 
vegen. Ik denk dat dit een zeer goede hypothese is die zeker in bepaalde gebieden en binnen 
bepaalde randvoorwaarden van toepassing is. Als randvoorwaarden voor de toepassing van 
deze hypothese zou ik willen stellen: 
A Alle grafheuvels op een grafheuvelweg moeten min of meer uit dezelfde periode stammen, 

waarbij men ook de datering van de verschillende bouwfases in overweging moet nemen. 
B Het grootste deel van de grafheuvels in een bepaald gebied moet op deze lijn geplaatst 

kunnen worden, met uitzondering van duidelijk zichtbare clusters die de verspreiding rond 
de nederzetting kunnen vertegenwoordigen. Een getal voor "het grootste deel" is met de 
huidige kennis niet te geven maar als we de clusters buiten beschouwing laten dan moet 
volgens mij toch zeker 80% op de lijn geplaatst kunnen worden. 

C De grafheuvelweg hoeft niet expliciet een rechte lijn te zijn maar kan ook een slingerend 
patroon volgen, mits die op een logische wijze de grafheuvels met elkaar verbindt en reke-
ning houdt met landschappelijke elementen zoals hoogteverschillen en waterlopen. 

D Een grafheuvelweg moet uit meerdere reeksen grafheuvels bestaan. Een enkelvoudige 
reeks op lokaal niveau hoeft beslist geen grafheuvelweg te zijn, zoals bijvoorbeeld de groep 
in Warnsborn. 

E Er mag geen verspreiding langs de optimale milieudifferentiatie aanwezig zijn, zoals die in 
hoofdstuk 5.2 omschreven wordt. 

 
Op grond van bovenstaande voorwaarden kunnen we stellen dat in ons onderzoeksgebied de 
hypothese van de grafheuvelwegen niet van toepassing is. 
 
 
5.2 De verspreiding langs de optimale milieudifferentiatie. 
 
De verspreiding langs de optimale milieudifferentiatie is, voor de grafheuvelverspreiding, een 
nieuwe hypothese. Deze hypothese is gebaseerd op de analyses van dit onderzoek. In hoofd-
stuk 4 beschreef ik reeds dat de eerste bewoners zich vestigden op de plaats waar natuurlijke 
hulpmiddelen aanwezig waren. Men kan een gebied verdelen in verschillende milieus (mili-
eudifferentiatie) en de vestigingslocatie werd zo gekozen dat men zo economisch mogelijk van 
de natuurlijke hulpmiddelen gebruik kon maken. Dit zou ik als het gebied met de optimale mili-
eudifferentiatie willen omschrijven. De term macro-gradiënt uit de ecologie vind ik hiervoor 
minder geschikt omdat iedere overgang tussen twee milieus een macro-gradiënt vormt en bin-
nen een reeks van dergelijke macro-gradiënten over een groot gebied hoeft maar één kleine 
reeks optimaal te zijn. Een milieudifferentiatie hoeft niet altijd een hoogteverschil te zijn, zoals 
in ons onderzoeksgebied, maar kan bijvoorbeeld ook onzichtbaar in de bodem aanwezig zijn 
zoals bijvoorbeeld de randen van (kei)leemgebieden of voormalige vochtige gebieden (moe-
rassen). 
Overigens kan het begrip "optimaal" binnen hetzelfde gebied per periode een andere inhoud 
hebben. Dit is volkomen afhankelijk van de behoefte van de bewoners en hun middelen van 
bestaan. Zo zal een overwegend op akkerbouw georiënteerde gemeenschap een ander opti-
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mum kiezen dan een overwegend op veeteelt georiënteerde gemeenschap. Gelukkig hebben 
we binnen ons onderzoeksgebied en onderzoeksperiode uitsluitend met op zowel akkerbouw 
als veeteelt georiënteerde gemeenschappen te maken (gemend bedrijf) zodat een onderlinge 
vergelijking mogelijk is. 
 

Als we de verspreiding van de graf-
heuvels in ons onderzoeksgebied 
nogmaals bekijken, en we betrekken 
daar uiteraard ook de factor tijd bij, 
dan zie we dat de bewoning zich ves-
tigde, verspreidde en mogelijk ook 
migreerde langs het gebied van de 
optimale milieudifferentiatie. De graf-
heuvels die, op grote of kleine af-
stand, rond deze nederzettingen 
werden aangelegd vormden clusters. 
Eerst twee in de Standvoetbekerperi-
ode, daarna twee of drie in de Klok-
bekerperiode, en later mogelijk vijf 
clusters. Deze clusters die elkaar 
geheel of gedeeltelijk overlappen, 
hebben ogenschijnlijk geen enkel 

verband met elkaar. De enige overeenkomst is dat men zo dicht mogelijk bij de optimale mili-
eudifferentiatie blijft en daaraan soms concessies moet doen (Klokbekercluster in de Wolfhe-
zerbosschen, zie paragraaf 4.3). Het uiteindelijke resultaat is een reeks grafheuvels die in een 
onregelmatig patroon de optimale milieudifferentiatie volgen.  
In ons onderzoeksgebied loopt de optimale milieudifferentiatie in een rechte lijn, waardoor de 
grafheuvelverspreiding ook in een rechte lijn loopt. Hierdoor wordt de suggestie van een soort 
grafheuvelweg gewekt. Zou de optimale milieudifferentiatie echter een gebogen patroon heb-
ben gevolgd, dan zou ook de grafheuvelverspreiding langs een boog hebben gelopen en zou 
niemand hier een grafheuvelweg in zien. Beide soorten verspreiding (grafheuvelweg en opti-
male milieudifferentiatie) moeten niet met elkaar verward worden. Grafheuvelwegen verte-
genwoordigen geen directe bewoning maar vormen juist een verbinding tussen twee bewonin-
gen. De verspreiding langs de optimale milieudifferentiatie daarentegen vertegenwoordigt wel 
directe bewoning en moeten we dus anders interpreteren. Andere soorten van verspreiding 
langs de optimale milieudifferentiatie kunnen we aantreffen langs de rand van een ander bo-
demtype zoals (kei)leemplateau's, drooggevallen rivierarmen, meren, moerassen enz.  
Randvoorwaarden voor de toepassing van deze hypothese zijn: 
A Er moet sprake zijn van een verspreiding langs een optimale milieudifferentiatie, waarvan 

het optimum gerelateerd kan worden aan de behoeften van de betreffende bewoning. In 
ons geval dus een op landbouw  en veeteelt georiënteerde bevolking die de vlakke terrei-
nen langs de erosiegeul exploiteerde. 

B Er moet sprake zijn van meerdere elkaar geheel of gedeeltelijk overlappende clusters over 
meerdere aaneensluitende periodes. 

C Er moet, per periode, sprake zijn van een aanwijsbare clustervorming. 
D Er moet een logische verschuiving (migratie) te zien zijn in de verschillende clusters van de 

opeenvolgende perioden. 
 
Op grond van bovenstaande voorwaarden kunnen we stellen dat voor de verspreiding van de 
grafheuvels in de lage gebieden (hoogteklasse 1 t/m 8) van ons onderzoeksgebied, de hypo-
these van de verspreiding langs de optimale milieudifferentiatie van toepassing is. 
 
 

 
 
Afbeelding 29. Schematische weergave van de hypothese die eveneens 
het ontstaan van lange reeksen grafheuvels verklaart. Nederzettingen 
worden gevestigd en migreren langs de optimale milieudifferentiatie. De 
grafheuvels die bij de nederzettingen aangelegd zijn vormen een rij die 
het verloop van de optimale milieudifferentiatie volgt. Deze rij kan zowel 
recht als gebogen zijn, afhankelijk van het soort en het verloop van de 
milieudifferentiatie. 
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5.3 De verspreiding in grafheuvelvelden of necropolen. 
 
De grafheuvelvelden of necropolen zijn een bekend verschijnsel die we vooral uit Drenthe ken-
nen, zoals het Balloërveld, Tumulibos Kamps en het Noordse Veld. Vaak liggen in dergelijke 
velden grafmonumenten uit de Bronstijd en de IJzertijd door elkaar. Het ontstaan van dergelijk 
grafheuvelvelden wordt met de volgende hypothese verklaard: 
Op de hoge droge zandgronden lagen de grafheuvels waarschijnlijk zo dicht mogelijk bij de 
nederzettingen. Dit had blijkbaar de voorkeur. In de vochtige gebieden zien we de grafheuvels 
echter in groepen bijeen, onafhankelijk van de nederzettingslocaties. Deze grafheuvelvelden 
bevinden zich op de hoge droge zandruggen terwijl we de bijbehorende nederzettingen in het 
relatief vochtige milieu aantreffen. Blijkbaar hechtte men er waarde aan de grafheuvels op een 
droge plek aan te leggen, en prevaleerde dit boven de aanleg bij de nederzetting. Een goed 
voorbeeld hiervan geeft het onderzoek in het natuurgebied "De Borkeld" (36). Hier zien we 10 
nederzettingen die op "wisselvochtig/droog, lemig zand" liggen, langs de rand van een kei-
leemplateau. De bijbehorende grafheuvels bevinden zich voornamelijk in drie clusters ten 
noorden en ten oosten van de nederzettingen en liggen op droog, lemig en leemarm zand. 
 

Door de aanleg in grafheuvelvelden 
ontstonden er een aantal nieuwe 
mogelijkheden. Allereerst kon men 
nu de grafheuvels van verschillende 
nederzettingen bij elkaar verenigen 
in één grafheuvelveld en wellicht 
begroeven de verschillende (ver-
wante) nederzettingen hun doden in 
dezelfde grafheuvel. Als gevolg van 
het feit dat meerdere nederzettingen 
hun grafheuvel op dezelfde plaats 
opwierpen, zien we dat er in een 
relatief korte periode veel grafheu-
vels worden opgericht. 
Als neveneffect ontstonden hierdoor 
waarschijnlijk een soort regionale 
heiligdommen wat het gebruik tot in 
de IJzertijd zou kunnen verklaren. 
Een ander aspect vinden we terug 
in de grootte van de grafheuvels. 
Op de droge zandgronden waar de 

grafheuvels bij de steeds migrerende nederzettingslocaties werden aangelegd, waren de graf-
heuvels slechts een beperkte periode in gebruik, waardoor deze niet zo groot werden (37). De 
grafheuvels in de grafheuvelvelden konden zeer lang gebruikt worden en het gevolg is dat we 
in de grafheuvelvelden soms zeer grote grafheuvels aantreffen, sommigen met een diameter 
van meer dan 30 meter. 
 
De grootte van de grafheuvels vertelt ons ook iets over de manier waarop men waarschijnlijk 
tegen het grafritueel aankeek. In tabel 11 ziet u een opsomming van de volumes die bij de 
verschillende grafheuveldiameters horen, en de volumetoename die bij de aanleg van een 
extra bouwfase nodig is. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gemiddelde diameter-hoogte 

                                                           
 
   

36
 B.J. Groenewoudt / J. Andrëa, R.A.A.P. rapport 26, 1988, Aanvullende Archeologische Inventarisatie Borkeld en Elzener-

veld. 
B.J. Groenewoudt, Landschap nummer 4, 1989, Prehistorische woonplaatsen in een landschap. 
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 Op de grafiek van afbeelding 15 kunt u zien dat de diameter van grootste groep grafheuvels niet groter is dan 19 meter. 

De maximale diameter in het onderzoeksgebied is 24 meter. 

 
Afbeelding 30. Schematische weergave van de hypothese die het ont-
staan van grafheuvelvelden verklaart. De nederzettingen liggen verspreid, 
en migreren, in het relatief vochtige gebied. De bijbehorende grafheuvels 
worden in het droge gebied in een aaneengesloten groep aangelegd. 
Omdat er geen relatie met de nederzettingslocatie meer is kunnen er 
grote groepen grafheuvels ontstaan, de grafheuvelvelden. Ander kenmerk 
is dat de grafheuvels uit een grafheuvelveld, door hun langdurig gebruik, 
vaak erg groot zijn. 



5 Verspreidingspatronen  44 
 
 

 

verhoudingen die aan de hand van de grafiek op afbeelding 15 zijn berekend. Daaruit blijkt 
dat de hoeveelheid grond die nodig is om een grafheuvel met een diameter van 13 meter te 
vergroten tot een grafheuvel van 14 meter, vrijwel gelijk is aan de hoeveelheid grond die 
men nodig heeft om een nieuwe grafheuvel van 10 meter diameter op te werpen. Naarmate 
de grafheuvel groter wordt neemt de hoeveelheid grond per bouwfase toe. Zo heeft men 
voor dezelfde uitbreiding bij een grafheuvel van 29 meter een hoeveelheid grond nodig die 
zes maal zo groot is als de hoeveelheid grond die men nodig heeft voor een nieuwe grafheu-
vel van 10 meter. Het uitbreiden van de grafheuvels vergde dus een steeds grotere inspan-
ning, maar blijkbaar vond men het (begraven worden bij de voorouders?) belangrijk. 
Daar staat overigens tegenover dat de hoeveelheid grafheuveloppervlak die bij een uitbrei-
ding vrij kwam, en benut kon worden voor (na)bijzettingen, relatief groter werd. In tabel 11 
staan in de laatste twee kolommen de factor volume/oppervlakte voor zowel de nieuw opge-
worpen heuvels als de uitbreidingen. Daaruit blijkt dat het rendement van een heuveluit-
breiding bij een heuvel van 10 meter, 3 maal zo groot was als het nieuw opwerpen van een-
zelfde heuvel. Bij het uitbreiden van een heuvel van 30 meter was het rendement nog altijd 2 
maal zo groot als het nieuw opwerpen van een heuvel van 10 meter. Overigens loopt het 
rendement van een uitbreiding terug naarmate de uitbreidingslaag dikker wordt maar het 
rendement blijft altijd hoger dan bij een nieuwe heuvel. 
 
Een variant op de grote grafheuvels is waarschijnlijk de langwerpige grafheuvel. Bij deze graf-
heuvels is de effectiviteit van een heuveluitbreiding eigenlijk het grootst terwijl de toegevoegde 
hoeveelheid grond per bouwfase steeds hetzelfde blijft. Met kleine (staartvormige) uitbreidin-
gen weet men het grootste rendement uit het oppervlakte te halen. We mogen de langwerpige 
grafheuvels volgens mij dan ook tot de groep "grote grafheuvels" rekenen en als we de grote 
grafheuvels als een mogelijk kenmerk van de grafheuvelvelden beschouwen horen de lang-
werpige grafheuvels hier ook bij.  
Randvoorwaarden voor de hypothese van de grafheuvelvelden zijn: 
A Het grafheuvelveld moet op droge grond aan de rand van een relatief vochtig gebied liggen. 

Daarbij moeten we uiteraard in ogenschouw nemen hoe deze situatie in de prehistorie was. 
B De grafheuvels moeten in een groep bijeen liggen en de verspreiding mag niet binnen een 

optimale milieudifferentiatie vallen. Uitgangspunt is juist dat een grafheuvelveld buiten de 
optimale milieudifferentiatie valt. 

C Pas in de Bronstijd verlaat men de hoge droge zandgronden om de (toenemende) vochtige 
gebieden te gaan ontginnen. Grafheuvelvelden zullen daarom voornamelijk uit de Bronstijd 
dateren. Een enkele Neolithische grafheuvel kan overigens wel in het complex opgenomen 
zijn. 

 
Een aantal kenmerken, maar geen randvoorwaarden, van deze verspreidingshypothese zijn: 
D Zeer grote of langwerpige grafheuvels. 
E In een korte periode kunnen er veel grafheuvels opgeworpen worden. 
F In een aantal gevallen is goed te zien dat de grafheuvel verspreiding zich richt of oriënteert 

op het gebied waar de nederzettingen liggen (38). 
G De combinatie met grafmonumenten uit de Late Bronstijd en de IJzertijd komt vaak voor. 
 
Een verspreiding in grafheuvelvelden lijkt op het eerste gezicht voor de Veluwe niet van toe-
passing, omdat we daar uitsluitend met hoge droge gronden te maken hebben. We moeten 
echter niet uit het oog verliezen dat de Veluwe omringd is door vochtige gebieden en de even-
tuele grafheuvelvelden van de nederzettingen uit die gebieden kunnen we aan de rand van de 
Veluwe aantreffen. 
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 In het geval van de Borkeld zien we 3 lintvormige groepen grafheuvels waarvan de assen in de richting van de nederzet-

tingen wijzen. Dit soort verspreidingen moeten we overigens niet verwarren met grafheuvelwegen, al is een combinatie van 
beide beslist niet uitgesloten. Voor de toepassing van de hypothese van een grafheuvelweg zijn echter meerdere opeenvolgen-
de reeksen grafheuvels nodig. 
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Ook in ons onderzoeksgebied is een groep grafheuvels aanwezig die voor deze interpretatie in 
aanmerking komt, en wel de groep onderzoeksnummers 21 t/m 31 rond Rolandseck. In hoofd-
stuk 4.3 schreef ik reeds dat de voorwaarden voor het vestigen van een nederzetting in de 
hoge gebieden ongunstig waren. Het is uiteraard niet uitgesloten dat er wel nederzettingen zijn 
geweest maar deze zullen, gezien de betere vestigingsvoorwaarden in het dal, nooit erg groot 
zijn geweest. In het gebied Rolandseck treffen we echter een groep van 11 grafheuvels aan, 
waaronder twee langwerpige grafheuvels (39). De grafheuvels liggen zeer dicht aaneenge-
sloten, en een dergelijke "fijnmazigheid" treffen we nergens anders in het onderzoeksgebied 
aan (40. Zelfs in Warnsborn liggen de grafheuvels niet zo dicht op elkaar en daar beslaan de 
grafheuvels een periode van de Standvoetbekercultuur tot en met de Midden Bronstijd, terwijl 
Rolandseck, voor zover bekend,  uitsluitend Midden Bronstijd grafheuvels bevat. Er moet dus 
in vrij korte tijd een grote hoeveelheid grafheuvels zijn gebouwd, inclusief de twee langwerpige. 
Dit kan nooit de neerslag zijn van een nederzetting op de stuwwal die, gezien de ongunstige 
omstandigheden op de stuwwal, een marginaal bestaan moet hebben geleid. Daarbij ligt de 
groep van Rolandseck enigszins geïsoleerd van de overige grafheuvels, langs het zuidelijke 
steile front van de stuwwal. 
 

Op afbeelding 31 kunnen we zien dat 
de grafheuvels gegroepeerd zijn rond 
het einde van een droog dal en het lijkt 
er op dat de grafheuvels enigszins 
symmetrisch rond dit droge dal zijn 
aangelegd. Dit droge dal vormt samen 
met het droge dal van Heveadorp, dat 
ook op Rolandseck uitkomt, één van de 
weinige begaanbare doorgangen in het 
steile stuwwalfront. Wie vanaf Roland-
seck dit dal volgt loopt in een rechte lijn 
zuidwaarts en komt uiteindelijk via een 
pad (41) bij de Rijnoever terecht. Uit 
vondsten weten we dat aan de overzijde 
van de Rijn, vanaf de Vroege Bronstijd, 
bewoning op oeverwallen is geweest 
(42). 
 

 
De grafheuvels van Rolandseck voldoen dus aan de drie randvoorwaarden voor verspreiding in 
een grafheuvelveld, en voldoen ook aan drie van de vier kenmerken (43). Op grond hiervan 
concludeer ik dat voor de groep grafheuvels van Rolandseck de hypothese van de versprei-
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 Langwerpige (Bronstijd)grafheuvels komen in Nederland slechts sporadisch voor en, met uitzondering van Rolandseck, 

treffen we nergens twee langwerpige grafheuvels in combinatie aan. Daarnaast is onderzoeksnummer 21 met 32,80 meter 
lengte ook één van de grootste langwerpige grafheuvels van Nederland. 

   
40

  Vlak voor de publicatie van dit rapport werden wij gewezen op nog een mogelijke grafheuvel in het gebied Rolandseck, 

iets te oosten van onderzoeksnummer 31 tussen de bestaande bebouwing. Een voorlopig onderzoek liet zien dat deze heuvel 
qua vorm en verkleuring veel overeenkomsten met onderzoeksnummer 31 vertoont, maar we konden niet vaststellen of het 
werkelijk een grafheuvel was. Als het echter wel een grafheuvel blijkt te zijn dan wordt de hypothese van grafheuvelveld voor 
Rolandseck alleen maar betrouwbaarder. 
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 Dit is een oude route waarvan bekend is dat er in de elfde eeuw een voetveer over de Rijn aanwezig was. Een voetveer 

was vaak weer een voortzetting van een oudere infrastructuur, zodat we mogen aannemen dat deze plek al zeer lang als over-
steekpunt dienst heeft gedaan. Hiermee is overigens nog niet bewezen dat deze plek ook al in de Bronstijd in gebruik was. 
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 Bron: Vondstmeldingenoverzicht Gemeente Museum Arnhem. 

    
43

 Onderzoek naar onzichtbare grafmonumenten zoals urnengraven heeft in dit gebied nooit plaatsgevonden. De vondsten 

uit het onderzoek ReRe-lokatie 2 doen echter vermoeden dat deze er wel zouden kunnen zijn. 

 
Afbeelding 31. Schematische weergave van de situatie in het gebied 
Rolandseck. De grafheuvels liggen , min of meer symmetrisch, ge-
groepeerd rond het einde van een droog dal dat een begaanbare 
doorgang vormt in het steile stuwwalfront. De lokatie geheel links is 
waarschijnlijk een urnegraf (zie rapport ReRe, september 1993, lokatie 
2). 
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ding in een grafheuvelveld van toepassing is. Omdat bewoning op de stijle zuidflank van de 
stuwwal niet mogelijk is heeft dit heeft dit grafheuvelveld waarschijnlijk toebehoord aan de be-
woners van de Betuwe of de uiterwaarden ten zuiden van de stuwwal.  
Voor dit grafveld is overigens ook nog een redelijk nauwkeurige datering te geven. Vondsten, 
gedaan tijdens het onderzoek van nummer 21 en 31, laten veel dunwandig (beker)aardewerk 
zien, soms met nagelindrukken in wikkeldraadmotieven versierd. Dit aardewerk werd gevon-
den in combinatie met houtskoolvlekken van crematiebijzettingen. Daarnaast de vondsten uit 
onderzoeksnummer 29: Een hielbijl in combinatie met dik- en dunwandig aardewerk en houts-
koolvlekken. Het lijkt er dus op dat dit grafheuvelveld reeds tijdens de overgang van Vroege- 
naar Midden Bronstijd in gebruik was. 
De geprononceerde ligging die, met uitzondering van onderzoeksnummer 29 en 30, al deze 
grafheuvels hebben wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat de grafheuvels zo dicht 
mogelijk langs de randen van het droge dal en de zuidgrens van het stuwwalplateau zijn aan-
gelegd. Deze ligging, kennelijk ingegeven door de wens om de grafheuvels zo dicht mogelijk 
bij de Betuwe aan te leggen, veroorzaakt automatisch een geprononceerde ligging. De gepro-
nonceerde ligging is hier dus geen bewuste keuzefactor geweest maar meer een toevallig ge-
volg van de locatiekeuze. Hiermee is een deel van de vraag, over de voorkeur voor een gepro-
nonceerde ligging in de hogere (destijds beboste) gebieden, uit hoofdstuk 4.2 en 4.4 beant-
woord. 
Als laatste kan ik er nog aan toevoegen dat het ontbreken van haarpodzol verkleuring hiermee 
ook verklaard word. Het gebied van het grafheuvelveld zal altijd buiten de optimale milieudif-
ferentiatie liggen. Akkerbouw zal in die omgeving niet veel voorkomen waardoor de uitbreiding 
van de heidevelden de grafheuvelvelden (in de Midden Bronstijd) niet bereikt zal hebben. Ui-
teraard is dit laatste per situatie afhankelijk. In gebieden met grafheuvelvelden op zeer hoge 
plaatsen, zoals in ons onderzoeksgebied, zal de afwezigheid van haarpodzol verkleuring snel-
ler voorkomen dan in de wat vlakkere gebieden zoals in Drenthe. Het is overigens opvallend 
dat ook op het Balloërveld de haarpodzol verkleuring in sommige grafheuvels pas in de IJzer-
tijd duidelijk zichtbaar wordt. Wellicht is het ontbreken van haarpodzol verkleuring een vijfde 
kenmerk dat we aan onze lijst toe kunnen voegen. 
 
Als we de groep grafheuvels van Rolandseck als grafheuvelveld van de Betuwebewoners be-
schouwen, mogen we ze niet meer in samenhang zien met de rest van het onderzoeksgebied. 
De verdeling tussen de hoge en de lage gebieden wordt daardoor anders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 32. Verdeling van de 
grafheuvels naar relatieve hoog-
te, na aftrek van de grafheuvels 
rond Rolandseck. 
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Als we de grafiek op afbeelding 32, waar de grafheuvels van Rolandseck uit zijn weggelaten, 
vergelijken met de grafiek van afbeelding 25, dan zien we dat het aandeel van de grafheuvels 
uit de hogere gebieden terug loopt. Hiermee wordt de "stap" naar de hogere gebieden, voor 
wat betreft de grafheuvels van Rolandseck, wel verklaard. Voor de overige grafheuvels in de 
hoger gebieden wordt de "stap" weliswaar minder nadrukkelijk maar daardoor juist meer uit-
zonderlijk. 
 
 
5.4 De verspreiding als territorium-claim. 
 
Als we de resterende grafheuvels in de hoge gebieden bekijken dan valt het op dat op iedere 
stuwwaltop één of twee grafheuvels aanwezig zijn. Het betreft de onderzoeksnummer 43, 44, 
57, 58, 77, 78 en 85. Hoewel dit op het eerste gezicht een logische plaats lijkt te zijn (gepro-
nonceerde ligging) kunnen we daar toch een aantal vraagtekens bij zetten. De vestigings-
voorwaarden in de hogere gebieden waren ongunstig, maar op de scherpe hoge toppen van 
de stuwwal waren ze nog ongunstiger. Een neerslag van bewoning zal dit dan ook niet zijn. 
Een vorm van grafheuvelvelden lijkt het mij ook niet, omdat de aantallen (maximaal 2) daar-
voor te klein zijn en we uit dezelfde periode voldoende grafheuvels in de lage gebieden ken-
nen. Daarnaast mogen we aannemen dat eventuele wegen of paden, dwars over de stuwwal 
heen, niet over de toppen maar via de droge dalen, over de laagste punten van de stuwwallen 
hebben gelopen. Deze "passen" vinden we in het midden tussen twee stuwwaltoppen. De 
grafheuvels op de stuwwaltoppen liggen dus ver van die plaatsen waar we op de stuwwallen 
de meeste prehistorische menselijke activiteiten mogen verwachten. 
Voor een mogelijke verklaring van deze verspreiding hebben we met behulp van de analyses 
uit dit onderzoek een nieuwe hypothese opgesteld, de verspreiding als territorium-claim. Voor 
een goed begrip hiervan moeten we eerst de context van de Bronstijd nader bekijken. 
De komst van het brons, een paar eeuwen daarvoor, moet een geweldige invloed op de sa-
menleving hebben gehad. Met het brons werd het mogelijk om bezit van grote waarde te ver-
werven. Bezit waarmee men kon pronken en dat, in ruil voor goederen, diensten of erkenning 
van leiderschap, weer weggegeven kon worden. Hierdoor kon men status, aanzien en als ge-
volg daarvan een leidende positie verwerven. Een situatie die zich overigens al met het ver-
schijnen van de eerste metalen tijdens het Laat Neolithicum begon af te tekenen. (44). Met het 
statusverschil zal ook de basis voor afgunst, diefstal en conflicten zijn gelegd. Via de brons-
handel kwamen ook allerlei nieuwe indrukken op de mensen af zoals een nieuwe religie en, 
meer dan voorheen, informatie over het leven buiten de directe leefomgeving.  
De bewoners moesten ook meer voedsel produceren dan ze voor eigen consumptie nodig 
hadden om zodoende een handelssurplus voor de bronshandel op te bouwen (45). Daarnaast 
breidde de bevolking zich gestadig uit en voor deze groeiende bevolking moest ook meer 
voedsel verbouwd worden of men moest elders nieuwe gebieden koloniseren. 
De hoeveelheid beschikbare landbouwgrond nam daarentegen langzaam af. Als gevolg van de 
stijgende waterspiegel liepen in het kustgebied grote delen vruchtbare akkergrond onder wa-
ter. Dit had zelfs tot gevolg dat tegen het einde van het Laat Neolithicum een groot deel van 
Noord-Holland ontvolkt raakte. Niet alleen liep hierdoor de beschikbare hoeveelheid landbouw-
grond terug, maar de bewoners die de ondergelopen gebieden verlieten moesten elders nieu-
we landbouwgronden koloniseren. 
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 J.N. Lanting en J.D. van der Waals, Beaker Culture Relations in the Lower Rhine Basin, 1974. Beschrijft een toenemend 

statusverschil in de bijgaven in de graven uit het Laat Neolithicum. 
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 Dit wil niet zeggen dat dit voedsel direct werd aangewend voor de bronshandel. Men zal in ieder geval personen of tijd 

hebben moeten vrijmaken om handelsgoederen, zoals barnsteen, te verwerven. Deze personen konden geen voedsel produce-
ren maar moesten wel gevoed worden. Mogelijk verhandelde men voedsel voor barnsteen of andere producten die later weer 
tegen brons werden verhandeld. De optelsom hiervan geeft aan dat men in ieder geval over meer voedsel moest kunnen be-
schikken. 
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Daarnaast begon de uitbreiding van heidevelden in de Vroege Bronstijd in sommige gebieden 
behoorlijk toe te nemen, iets wat een extra aanslag op de hoeveelheid beschikbare landbouw-
grond betekende. 
Het samenspel van meer voedselbehoefte, minder akkergronden, kolonisatie en religieuze 
tegenstellingen tussen de Elp en de Hilversum cultuur zal de nodige spanning in de bronstijd-
samenleving hebben veroorzaakt. Kleinschalige lokale conflicten tussen de vaste bewoners en 
nieuwe kolonisten zullen hiervan het gevolg zijn geweest. Deze conflicten moet men overigens 
niet direct als gewapende conflicten zien, al bevestigt het massagraf uit Wassenaar wel dat 
deze voor konden komen (46). Het zullen in eerste instantie verbale conflicten zijn geweest want 
de nieuwe bewoners zullen graag in vrede met de oorspronkelijke bewoners een bestaan heb-
ben opgebouwd. Het bos was echter van iedereen en was niet direct of op zichtbare wijze in 
gebruik zodat de territoriumgrenzen onduidelijk waren. Bij het verdelen van het terrein zullen 
diegenen die konden aantonen dat zij van oudsher rechten op het terrein konden doen gelden 
aanmerkelijk in het voordeel zijn geweest. De aanwezigheid van een voorouderlijk grafmonu-
ment is in zo'n geval een krachtig argument. 

 
Grafheuvels op de hoeken van het 
nederzettingsterritorium kunnen een 
dergelijke functie vervuld hebben. De 
toppen van de stuwwal vormen niet 
alleen een natuurlijke, maar ook een 
economische grens van de milieudiffe-
rentiatie. Grafheuvels als territorium-
claim zullen we dan ook op deze grens 
aantreffen en mogelijk zijn de onder-
zoeksnummers 43, 44, 57, 58, 77, 78 
en 85 hier voorbeelden van.  
Als we naar kaart 5 kijken zien we dat 
aan de noordoostzijde van de erosie-
geul geen grafheuvels als mogelijke 
territoriumclaim te zien zijn. Dit had 
waarschijnlijk weinig nut omdat daar 
weinig milieudifferentiatie is en er dus 
weinig "meerwaarde" aan het territori-

um was toe te voegen. Daarbij is het gebied, door het ontbreken en water, niet erg geschikt 
voor bewoning en het is de vraag of er aan die zijde kolonisatie heeft plaatsgevonden. 
Onderzoeksnummer 2 zou wel als mogelijke noordelijke territoriumclaim in aanmerking kunnen 
komen. De erosiegeul van ons onderzoeksgebied en de noord-zuid lopende erosiegeul ten 
westen van ons onderzoeksgebied, raken elkaar in het zuiden bij de uitmonding van de Rijn. 
De bevolkingsgroepen uit beide erosiegeulen wonen daar dicht op elkaar en een territorium-
claim op dit punt zou mogelijk zijn. Het gaat mij echter te ver om op basis van één grafheuvel 
een dergelijke uitspraak te doen en daarom reken ik deze heuvel niet mee. 
 
Over deze hypothese kunnen we nog een aantal dingen zeggen. 
- Allereerst komen er in Nederland een aantal (graf)heuvels voor, waarvan men aanneemt 

dat ze in de Bronstijd zijn gebouwd en waarin geen graven of bijzettingen worden aangetrof-
fen. Men kan zich zelfs voorstellen dat het, door de plotselinge komst van nieuwe kolonis-
ten, op een bepaald moment nodig is snel een (nep) grafheuvel op te richten. Dit zou de 
oorzaak van deze “lege” grafheuvels kunnen zijn (47). 

                                                           

   
46

  P.W. van den Broeke, Pre- & Protohistorie van de Lage Landen,1991. 

    
47

 Vervelend feit voor ons onderzoek was dat men in het verleden de pseudografheuvels niet of nauwelijks beschreven heeft. 

Deze waren door het gebrek aan vondsten en goede bodemprofielen immers niet interessant. Daarom is het nu onmogelijk om 
een goed overzicht te maken van deze grafheuvels en hun relatie met eventuele territorium claims. 

 
 
Afbeelding 33. Schematische weergave van het ontstaan van grafheu-
vels als territoriumclaim. Op de uiterste grenzen van de milieudifferenti-
atie, waar het economische nut van het terrein eindigt, worden grafheu-
vels aangelegd. Nieuwkomers kunnen zo zien tot waar de aanspraken 
van een bepaalde bevolkingsgroep lopen. Tussen de nederzettingen 
onderling zullen de territoriumclaims niet nodig zijn geweest omdat er 
waarschijnlijk verwantschapsrelaties zijn geweest, en men van oudsher 
samen het gebied heeft gedeeld en weet waar de onderlinge grenzen 
(zo die er al geweest zijn) liggen. 
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 Onderzoeksnummer 57 en 58 zijn door ons onderzocht en het opvallende aan deze beide 
heuvels was het feit dat er nauwelijks nabijzettingen werden aangetroffen. Alleen een duide-
lijk hoofdgraf was zichtbaar. Nu is een survey onderzoek niet de methode om nabijzettingen 
op te sporen, maar toch was het gemis hieraan frappant. Een grafheuvel als territorium-
claim heeft een duidelijke functie maar is als (veraf gelegen) begraafplaats niet als ideaal te 
beschouwen, wat het geringe aantal nabijzettingen zou kunnen verklaren. 

- Opvallend is dat in het onderzoeksgebied meestal twee grafheuvels op één stuwwaltop lig-
gen. Dit zou een aansluitende claim van twee, in de erosiegeul, naast elkaar gelegen neder-
zettingen kunnen inhouden. Hiermee is tevens verklaard waarom onderzoeksnummer 85 
als enige solitair ligt. Hier houdt de bewoning van de erosiegeul immers op en is er geen 
aansluitende claim nodig. 

- In dit verband kunnen de onderzoeksnummers 30 en 31, die we in eerste instantie tot het 
grafheuvelveld van Rolandseck hebben gerekend, ook territoriumclaims zijn. Dit doet geen 
afbreuk aan de hypothese van het grafheuvelveld van Rolandseck, maar bevestigt deze 
juist. De komst van een grafheuvelveld op Rolandseck zal ongetwijfeld tot een territorium-
claim geleid hebben. 

- Als laatste kunnen we vermelden dat een geprononceerde ligging voor een territorium-claim 
ongetwijfeld een functioneel aspect zal hebben gehad. De ligging op een stuwwaltop werkt 
dit uiteraard ook wel in de hand. Van onderzoeksnummer 85 kunnen we niets zeggen (ver-
dwenen) maar van de overige heuvels hebben 4 van de 6 of, als we de onderzoeksnum-
mers 30 en 31 ook meerekenen, 5 van 8 grafheuvels een geprononceerde ligging. 

 
Voor de hypothese van de verspreiding als territorium-claim kunnen we de volgende rand-
voorwaarden vaststellen. 
A De grafheuvels liggen op natuurlijke of economische grenzen, aan de zijde waar een moge-

lijke bedreiging van het territorium te verwachten is. 
B De grafheuvels liggen geïsoleerd van de overige grafheuvels in het gebied. 
C De grafheuvels kennen weinig of geen nabijzettingen en mogelijk horen pseudografheuvels 

ook bij deze groep. 
D De grafheuvels liggen solitair of in groepjes van twee. Het is theoretisch mogelijk dat drie 

territoria elkaar op één punt raken. In dat geval kunnen er drie grafheuvels liggen. 
 
Voor de onderzoeksnummer 43, 44, 57, 58, 77, 78, 85 en volgens mij ook voor nummer 30 en 
31 is de hypothese van de verspreiding als territorium-claim van toepassing. 
 
 
5.5 De verspreiding in solitaire clusters. 
 
Solitaire groepen grafheuvels komen uiteraard ook voor. Het zijn groepen die, hoewel het mo-
gelijk is dat ze op de optimale milieudifferentiatie liggen, niet in de verspreidings hypothese 
daarvan zijn opgenomen. De verspreiding langs de optimale milieudifferentiatie kenmerkt zich 
namelijk door meerdere zich verplaatsende clusters die elkaar overlappen. Ook vallen ze niet 
onder de grafheuvelvelden omdat er geen relatie met een "vochtig" gebied is. Bij solitaire clus-
ters praten we over een enkele cluster grafheuvels die het gevolg moet zijn van een niet migre-
rende en daarom waarschijnlijk kortstondige bewoning. Dit laatste kan het gevolg zijn van be-
perkte akkerbouwmogelijkheden of bodemopbrengsten maar een echt oorzakelijk verband is 
hiervoor echter niet te geven omdat dit per situatie anders kan zijn. Er is een compleet "ram-
penscenario" te verzinnen waarom een nederzetting een geïsoleerd en kortstondig bestaan 
heeft gehad. Stormen, bosbranden, conflicten, ziekten e.d. kunnen dit veroorzaakt hebben. 
Wat we wel mogen veronderstellen is dat de aanwezigheid van deze grafheuvels bewoning 
vertegenwoordigt. 
Als we op kaart 5 kijken zien we dat er nog twee groepen grafheuvels niet zijn behandeld. Dit 
is groep 47 en 51 t/m 56, en de groep 59 t/m 61. Voor deze twee clusters is wellicht een ver-
klaring te geven. Deze groepen liggen op een hoogte waar de vestigingsvoorwaarden ongun-
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stig zijn. Opvallend is echter dat beide groepen aan de noordzijde van vrij grote en diepe droge 
dalen gelegen zijn, namelijk de droge dalen van de Wolfhezerweg en Station Oosterbeek. De 
bodems van deze dalen zijn weliswaar klein maar groot genoeg voor kleinschalige landbouw. 
Wellicht hebben een aantal bewoners in de laatste periode de, inmiddels met heide begroeide, 
erosiegeul verlaten en zich teruggetrokken in de nog vruchtbare droge dalen. De milieudif-
ferentiatie in de droge dalen is min of meer gelijk aan de situatie langs de erosiegeul alleen is 
de ruimte beperkt. Het is mogelijk dat men, juist vanwege de beperkte ruimte, de grafheuvels 
iets buiten het akkergebied heeft aangelegd. Hemelsbreed liggen de grafheuvels dan ook niet 
ver van de "bodems" van de droge dalen vandaan. Alleen qua hoogte is er veel verschil door-
dat de hellingen van de droge dalen ter plaatse zeer steil zijn. Helaas is geen van de betrokken 
heuvels onderzocht, een mogelijke late datering in de Midden Bronstijd zou deze hypothese 
kunnen bevestigen. 
De ligging langs de steile hellingen van de droge dalen leidt, evenals bij Rolandseck, automa-
tisch tot een geprononceerde ligging. Daarmee is ook hier de ogenschijnlijke voorkeur voor 
een geprononceerde ligging in de hogere gebieden als toevalligheid verklaard. 
 
5.6 Overige grafheuvels. 
 
Alle onderzoeksnummers zijn nu ondergebracht in een bepaald verspreidingsmodel (zie kaart 
13), behalve de nummers 2 en 84. In hoofdstuk 3.1 heb ik reeds vermeld dat er over onder-
zoeksnummer 84 nogal wat onduidelijkheid bestaat. De heuvel is nooit onderzocht en het is 
niet duidelijk of het hier nu werkelijk een grafheuvel betreft. Daarbij wijkt deze heuvel ook qua 
ligging af, het is namelijk één van de twee grafheuvels die we in de hoogteklasse 9 t/m 16 vin-
den.  
Van onderzoeksnummer 2 heb ik al gezegd dat het mogelijk een territoriumclaim is maar dit is 
niet aantoonbaar. 
Nu hoeven uiteraard niet alle grafheuvels aan een bepaald verspreidingspatroon te voldoen. 
Het menselijk gedrag beweegt zich niet altijd langs logische patronen. Keuzevrijheid en wille-
keur zijn een onderdeel van ons bestaan en afwijkingen van bestaande patronen moeten we 
nu eenmaal accepteren. Deze twee grafheuvels wil ik dan ook als "uitzonderingen die de regel 
bevestigen" beschouwen. 
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6 RELATIES MET MOGELIJKE NEDERZETTINGSTERREINEN EN BESCHERMING VAN 
DE ARCHEOLOGISCHE POTENTIEGEBIEDEN. 
 
Nu we met een aantal hypotheses hebben vastgesteld wat de mogelijke oorzaak of reden van 
bepaalde verspreidingspatronen is kunnen we kijken hoe we deze gegevens kunnen aanwen-
den om mogelijke nederzettingslocaties op te sporen, wat de conserveringsgraad is en in wel-
ke mate deze verspreidingen beschermd moet worden. Momenteel wordt alleen de omringen-
de 10 meter rond de voet van de grafheuvels beschermd. Voor de verschillende verspreidings-
patronen zijn echter ook verschillende beschermende maatregelen nodig. 
 
Grafheuvelwegen. 
Grafheuvelwegen leiden weliswaar naar mogelijke nederzettingen maar het tracé van de graf-
heuvelweg zelf moet ook gezien worden als een archeologisch monument. Zeker als er ook 
Laat Neolitische graven aanwezig zijn. Langs de (grafheuvel)weg tussen de grafheuvels kun-
nen namelijk vlakgraven liggen. Dit houdt in dat de stroken grond tussen de grafheuvels ook 
beschermd moeten worden. Dit geld echter alleen voor de stukken binnen één van de opeen-
volgende reeksen grafheuvels. De stukken tussen de verschillende reeksen hoeven volgens 
mij niet beschermd te worden. 
De plaatsen waar grafheuvelwegen aansluiten op solitaire clusters kunnen we aanmerken als 
nederzettingsterreinen en het is aan te bevelen om in dat geval het hele terrein binnen de clus-
ter te beschermen. 
Grafheuvelwegen komen in het onderzoeksgebied niet voor en er zijn geen terreinen die op 
grond daarvan als mogelijk bedreigd gebied aangemerkt kunnen worden. 
 
Verspreiding langs de optimale milieudifferentiatie. 
In principe kan het hele gebied van deze verspreiding als mogelijk nederzettingsterrein aan-
gemerkt worden. In de praktijk zal een effectieve bescherming niet haalbaar zijn en moet men 
dus per periode de verschillende clusters in kaart brengen om mogelijke nederzettingsterreinen 
te analyseren. Op de archeologische potentiekaart (kaart 12) van het onderzoeksgebied heb ik 
verschillende stukken aangegeven waar we een hoge kans hebben om nederzettingsterreinen 
te vinden, waarbij tevens de (geschatte) kwaliteit van de conservering is vermeld. Het zijn van 
oost naar west: 
De terreinen van Warnsborn waar de conserveringsgraad door verspitting slecht is. Alleen de 
onbeplante stukken heide hebben een matig tot goede conserveringsgraad.  
Als tweede het bos Leeren Doedel dat door het dunne esdek, en het feit dat dit een "wild" bos 
is (niet aangelegd), een goede conserveringsgraad heeft. Het gebied ten zuiden en ten westen 
van dit bos heeft een slechte conserveringsgraad (resp. weiland en golfbaan). Het gebied ten 
noorden van dit bos is waterwingebied en is totaal verspit. Hier is geen enkele archeologische 
waarde te verwachten. 
Als derde de Wolfhezerbosschen die doorkruist worden door de A50 en de spoorlijn Arnhem - 
Utrecht. Het bos is aangeplant waardoor de conserveringsgraad slecht is. Alleen in een klein 
stuk ten westen van de A50, direct ten zuiden en ten noorden van de spoorlijn is de conserve-
ringsgraad hoger. 
Als vierde het gebied van de Doorwerthsche Heide en de Wodanseiken. Bekend is dat vooral 
de Doorwertsche Heide nogal verstoord is. Er is echter nooit met de diepploeg of bosploeg 
gewerkt. Daarom is de conserveringsgraad matig, met uitzondering van de akkers die recent 
bewerkt zijn. 
Als laatste het gebied rond Kievitsdel dat door bebouwing en beakkering een zeer slechte con-
serveringsgraad heeft. 
 
Tijdens het veldonderzoek hebben we enkele pogingen ondernomen om de nederzettingster-
reinen op te sporen, een zogenaamde prospectie. Omdat een groot deel van bovengenoemde 
terreinen met bos is begroeid konden we de visuele methoden zoals landesaufname e.d. niet 
gebruiken. Er is gekozen voor grondboringen in een rasterpatroon van 40x40 meter, waarbij de 
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vrijkomende grond op een zeef van 2 mm. gezeefd werd. Dit blijkt in het onderzoeksgebied 
moeilijk haalbaar te zijn. Het grove droge zand van de sandrvlakte blijft niet in de megaboor 
staan. Daarnaast bestaat het gebied voornamelijk uit bos en loopt de megaboor onherroepelijk 
vast op allerlei boomwortels. Een drietal pogingen in het bos Leeren Doedel, de Wolfhezerbos-
schen en Warnsborn leverde alleen maar veel frustratie (en het verlies van een boorkop) op, 
waarna we besloten hebben om van het prospectieonderzoek af te zien. 
 
Verspreiding in grafheuvelvelden of necropolen. 
Het aangeven van de te beschermen terreinen bij grafheuvelvelden is zeer eenvoudig. Omdat 
we mogen verwachten dat dergelijke terreinen ook tijdens de Late Bronstijd en de IJzertijd in 
gebruik zijn geweest en we er dus urnengraven kunnen aantreffen zou het hele terrein binnen 
de grenzen van het grafheuvelveld (en wellicht een stuk daarbuiten) beschermd moeten wor-
den. 
In ons onderzoeksgebied betreft dit het gebied rond Rolandseck waarvan de zuidelijke rand 
een goede conserveringsgraad heeft. Het grasveld op het einde van de Spechtlaan heeft een 
matige conserveringsgraad en de rest is bebouwd en daar zijn geen archeologische waarden 
meer te verwachten. 
 
Verspreiding als territorium-claim. 
Van de grafheuvels die we kunnen aanmerken als territorium-claim mogen we aannemen dat 
zich daar in de directe nabijheid geen archeologische waarden bevinden. De bescherming van 
10 meter rond de heuvel is bij deze grafheuvels ruim voldoende. 
 
Solitaire clusters. 
Voor de vraag in hoeverre solitaire clusters beschermd moeten worden zal men steeds moeten 
kijken wat de oorzaak van deze clusters is. Als de hypothese juist is dat de twee clusters in ons 
onderzoeksgebied betrekking hebben op nederzettingen in de beide droge dalen, dan heeft 
bescherming van het terrein waarop de grafheuvels liggen weinig zin. De droge dalen zelf zijn 
inmiddels volledig bebouwd en bescherming daar heeft dus ook geen zin. Voor solitaire clus-
ters waarvan de oorzaak niet bekend is stel ik voor deze te benaderen als de directe neerslag 
van bewoning en deze op dezelfde wijze te beschermen als bijvoorbeeld de grafheuvelvelden. 
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7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES. 
 
Doelstelling. 
De doelstelling van het onderzoek was: Het onderzoeken of er in tijd, plaats en verspreiding 
van de grafheuvels relaties zichtbaar gemaakt kunnen worden tussen het (geomorfologisch) 
landschap, de bodemkundige staat en de grafheuvels onderling, en of hieruit conclusies ge-
trokken kunnen worden ten aanzien van de toenmalige infrastructuur en bewoningsontwikke-
ling. Het onderzoek heeft betrekking op het Laat Neolithicum, de Vroege Bronstijd en de Mid-
den Bronstijd. 
Daarvoor moest globaal 65 Km² terrein onderzocht worden en is aan de diverse activiteiten ca. 
6500 uur besteed. 
Het onderzoek is uitgevoerd op het gebied dat wordt begrensd door kaartblad 40A en wel het 
gebied ten noorden van de Rijn. 
 
Allereerst is er bij de R.O.B. een inventarisatie gemaakt van alle bekende en inmiddels ver-
dwenen grafheuvels. Deze meldingen zijn in het veld gecontroleerd en opgemeten. 
Daarnaast is er een literatuuronderzoek verricht naar de opgravingsgegevens van grafheuvels 
uit het onderzoeksgebied, streekbeschrijvingen, geografische literatuur en grafheuvels in het 
algemeen 
Vervolgens zijn de nog onbekende grafheuvels in het onderzoeksgebied geïnventariseerd en 
in overleg met de Provinciaal Archeoloog is vastgesteld welke (mogelijke) grafheuvels nader 
onderzocht moesten worden. 
De zogenaamde "twijfelaars”, waar zonder destructief onderzoek, geen duidelijkheid over te 
krijgen was zijn daarna met behulp van een onderzoekssleuf verder onderzocht. 
 
Het onderzoeksgebied. 
Het onderzoeksgebied is grotendeels gevormd tijdens het Saaliën glaciaal waarbij de stuwwal-
len en de sandrvlakte gevormd werden. Tijdens het Weichseliën glaciaal ontstonden erosie-
geulen, droge dalen en dekzandgebieden. Door ingrijpen van de mens ontstonden tijdens de 
Vroege Bronstijd de eerste heidevelden die zich tot aan de Late Middeleeuwen steeds verder 
uitbreidden. Door het afplaggen van de heide t.b.v. agrarische activiteiten ontstonden op deze 
heidevelden later zandverstuivingen. Vanaf eind vorige eeuw werd het gebied  weer beplant. 
Als laatste hebben de ontginningsactiviteiten in de eerste helft van deze eeuw de bodem ver-
spit gevolgd door verdere verstoringen van infrastructuele werken in de tweede helft van deze 
eeuw. Het onderzoeksgebied bestaat geomorfologisch uit een deel van de stuwwal van Arn-
hem met ten noorden daarvan een sandrvlakte. Door de sandrvlakte loopt direct ten noorden 
van de stuwwal een erosiegeul die het gebied diagonaal van noordoost naar zuidwest door-
snijdt. 
Het onderzoeksgebied is momenteel bedekt met 54% bos, 15,5% weide, 12% stedelijke be-
bouwing, 11% akker, 5% infrastructuur en 2,5% heide. 
 
De inventarisatie. 
Uit de R.O.B. archieven zijn totaal 63 grafheuvels waaronder 7 verdwenen grafheuvels geïn-
ventariseerd. Hiervan bleken er vier geen grafheuvel te zijn. Eén grafheuvel is niet in het on-
derzoek opgenomen omdat deze qua verspreiding bij de grafheuvels uit de westelijk gelegen 
erosiegeul behoort. Totaal zijn er 58 grafheuvels uit de R.O.B. archieven opgenomen in het 
onderzoek, . 
Het veldonderzoek heeft 22 grafheuvels  opgeleverd, waarvan 1 grafheuvel verdwenen is. Eén 
grafheuvel is  niet in het verdere onderzoek opgenomen omdat het een grafheuvel uit de IJzer-
tijd betreft en het onderzoek zich beperkt tot de grafheuvels uit het Laat Neolithicum en de 
Bronstijd. 
Totaal zijn bij de inventarisatie 85 locaties betrokken, waarvan slechts 79 grafheuvels in het 
verdere onderzoek zijn opgenomen. 
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In het onderzoeksgebied zijn bij de veldverkenningen 21 zichtbare onbekende grafheuvels 
gevonden, een toename van maar liefst 40%. Dit getal is niet representatief voor heel Neder-
land maar als we dit percentage afzetten tegen het landelijk aantal bekende grafheuvels van 
ca. 1600 st. dan mogen we concluderen dat er nog ca. 600 grafheuvels niet bekend zijn en 
potentieel met vernietiging bedreigt worden. 
 
Classificaties. 
De 79 grafheuvels zijn onder te verdelen in 98 verschillende bouw- of gebruiksfasen die ge-
classificeerd zijn naar: 
 
Periode. 
- 13 bouwfases zijn zeer betrouwbaar geclassificeerd op basis van verslagen van een volle-

dig kwadrantenonderzoek. 
- 12 bouwfases zijn betrouwbaar geclassificeerd op basis van een onvolledig survey onder-

zoek met een onderzoekssleuf. 
- 16 bouwfases zijn matig betrouwbaar geclassificeerd op basis van bekende of beschreven 

vondsten. 
- 1 grafheuvel/bouwfase is relatief geclassificeerd. 
- 56 grafheuvels/bouwfases konden niet naar periode geclassificeerd worden. 
Deze classificaties zijn onder te verdelen naar: 
- 4 st. Standvoetbeker. 
- 5 st. Klokbeker. 
- 5 st. Vroege Bronstijd. Deze groep is waarschijnlijk ondervertegenwoordigd, doordat de 

grondsporen hiervan alleen bij een volledige opgraving met de kwadrantenmethode aan het 
licht komen. 

- 28 st. Midden Bronstijd. 
 
Het feit dat slechts 42% van de grafheuvels op enige wijze betrouwbaar geclassificeerd kon-
den worden roept wel vragen op. Beheer en bescherming van archeologische monumenten is 
een goede zaak maar als we niet weten wat we beschermen is dit zinloos. Ik zou er voor willen 
pleiten om in de toekomst meer ruimte te geven voor surveyonderzoek. Met deze methode is 
het mogelijk om met geringe beschadiging relatief veel informatie uit een grafheuvel te halen. 
 
Ligging. 
De landschappelijke ligging van de grafheuvels is bepaald aan de hand van 4 selectiecriteria 
t.w.: 
- Ligging op vlak terrein. 
- Ligging op een helling. 
- Ligging aan de rand van een helling. 
- Ligging op de top van een stuwwal of heuvel. 
Tevens is hierbij vermeld welke grafheuvels volgens ons een werkelijk geprononceerde ligging 
hebben.  
 
Afmeting. 
Ten behoeve van bepaalde analyses op basis van afmeting is de gemiddelde diameter van de 
grafheuvels bepaald, langwerpige grafheuvels zijn niet in deze analyses opgenomen. 
 
N.A.P. hoogte. 
Ten behoeven van de analyses op basis van hoogteligging zijn de absolute hoogten van de 
grafheuvels geïnventariseerd en onderverdeeld in 23 klassen met stappen van 2,5 meter. 
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Podzol. 
De verspreiding van het haarpodzol in de Bronstijdgrafheuvels bleek in het onderzoeksgebied 
maar beperkt voor te komen. Om die reden is hiervan ook een analyse gemaakt. De grafheu-
vels zijn per bouwfase op podzol geïnventariseerd. 
 
 
Conclusies. 
De conclusies van het onderzoek hebben slechts een beperkte betrouwbaarheid en zijn alleen 
van toepassing op het onderzoeksgebied zelf. Aan de hand van de onderstaande conclusies 
kunnen geen uitspraken gedaan worden over de grafheuvelverspreiding in andere gebieden. 
Uit de analyses zijn de volgende conclusies getrokken. 
 
Ten aanzien van de relatie met de hoogte. 
- Voor de aanleg van grafheuvels in ons onderzoeksgebied is in het algemeen geen sprake 

geweest van een geografische voorkeurshoogte. 
- Naar landschappelijke- of relatieve hoogte gezien is er voor de aanleg van grafheuvels in 

ons onderzoeksgebied een sterke voorkeur geweest voor de lager gelegen gebieden, waar 
we 67 van de 98 locaties vinden. Daarbinnen is nog een voorkeur waar te nemen voor de 
randen langs de erosiegeul waar zich 48 onderzoekslocaties bevinden. 

 Daarnaast vinden we een groep grafheuvels in de hoge gebieden op en rond de stuwwal-
toppen waar we 29 locaties aantreffen. 

 In het tussenliggende gebied, de flanken van de stuwwal vinden we slechts 2 grafheuvels. 
- De "stap" van, of naar, de stuwwaltoppen is waarschijnlijk heel bewust gemaakt, en niet het 

gevolg van een geleidelijke (nederzettings) migratie. 
- In het Neolithicum en de Vroege Bronstijd werden de grafheuvels uitsluitend in de lager 

gelegen gebieden aangelegd. Pas tijdens de overgang naar de Midden Bronstijd ontstond 
er een splitsing en legde men de grafheuvels in zowel de hoge als de lage gebieden aan. 

- Alle in de hogere gebieden voorkomende grafheuvels die niet gedateerd zijn, zijn waar-
schijnlijk grafheuvels uit de Midden Bronstijd. 

 
Ten aanzien van de relatie met de morfologie. 
- De grafheuvelaanleg beperkte zich tijdens het Laat Neolithicum uitsluitend tot de vlakke 

terreinen. Een geprononceerde ligging kwam in die periode niet voor. 
- Op het einde van het Laat Neolithicum, en later in de Vroege Bronstijd worden ook de loca-

ties langs de hellingranden geëxploiteerd en neemt tevens de belangstelling voor een ge-
prononceerde ligging toe. 

- In de Midden Bronstijd wordt de "stap" naar de stuwwaltoppen gemaakt waarbij ook de lo-
caties op de stuwwalhellingen worden geëxploiteerd. Een geprononceerde ligging heeft op 
dat moment de voorkeur. 

- Een relatie van de geprononceerde ligging met de "stap" naar de stuwwaltoppen ligt voor de 
hand maar berust louter op toeval. Door een aantal andere oorzaken zijn veel grafheuvels 
in de hoge gebieden toevallig langs randen en hellingen aangelegd, zonder dat er een be-
wuste keuze is gemaakt voor een geprononceerde ligging. 

 
Ten aanzien van de geografische verspreiding. 
- De oudste bewoning van de grafheuvelculturen treffen we aan in het park Warnsborn, het 

noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied, tussen de erosiegeul en de stuwwal en da-
teert van ca. 3000 v. Chr. Deze bewoning wordt direct gevolgd door bewoning rond Kie-
vitsdel. Tijdens de Klokbekerperiode verspreid de bewoning zich vanuit deze locaties in 
noordoostelijke richting en ontstaan er 2, mogelijk 3, bewoonde gebieden. In de Vroege 
Bronstijd blijft de bewoning min of meer tot dezelfde gebieden beperkt. In de Midden Brons-
tijd treed er een verdichting op van het verspreidingspatroon waarbij ook de "stap" naar de 
hoge gebieden zichtbaar wordt. Het lijkt er op dat rond de erosiegeul nu 5 bewoningskernen 
zijn. Hoewel we niet zeker weten of deze gelijktijdig of opeenvolgend bewoond zijn geweest 
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geeft de verspreiding van het haarpodzol de indruk dat er een geringe bevolkingsdichtheid 
is en een opeenvolgende bewoning ligt dan voor de hand. 

- Gezien het feit dat de oorspronkelijke bewoningskernen uit het Laat Neolithicum in de Mid-
den Bronstijd nog steeds bewoond zijn mogen we aannemen dat de gedwongen nederzet-
tingsmigratie als gevolg van de langzaam uitbreidende heidevelden in het onderzoeksge-
bied dan nog niet heeft plaatsgevonden. 

 
Ten aanzien van de verspreiding van het haarpodzol. 
- Op grond van de verspreiding van het haarpodzol en de pollenanalyses van onderzoeks-

nummer 69 t/m 72 kunnen we concluderen dat de heide uitbreiding in de Midden Bronstijd 
zich beperkte tot enkele kleine heidevelden in en langs de erosiegeul. 

- Op grond hiervan kunnen we concluderen dat de bevolkingsdichtheid in dit gebied nooit erg 
hoog zal zijn geweest. 

- Het is vreemd dat de bewoning ten noorden van de stuwwal na de Midden Bronstijd plotse-
ling ophoudt. Er was geen enkele economische of ecologische reden toe. In vergelijkbare 
gebieden buiten het onderzoeksgebied gaat de bewoning gewoon door. Mogelijk zijn er ten 
noordoosten van de erosiegeul nog sporen te vinden van een voortgezette bewoning in de 
Late Bronstijd en de IJzertijd. 

 
 
Verspreidingspatronen. 
De relatie tussen de grafheuvels onderling en tussen de grafheuvels en het omringende land-
schap laten zich volgens een aantal verspreidingspatronen verklaren (zie ook kaart 10). 
 
De verspreiding langs grafheuvelwegen. 
De voorwaarden voor een dergelijk verspreidingspatroon zijn: 
A Alle grafheuvels op een grafheuvelweg moeten min of meer uit dezelfde periode stammen, 

waarbij men ook de datering van de verschillende bouwfases in overweging moet nemen. 
B Het grootste deel van de grafheuvels in een bepaald gebied moet op deze lijn geplaatst 

kunnen worden, met uitzondering van duidelijk zichtbare clusters die de verspreiding rond 
de nederzetting kunnen vertegenwoordigen. Een getal voor "het grootste deel" is met de 
huidige kennis niet te geven maar als we de clusters buiten beschouwing laten dan moet 
volgens mij toch zeker 80% op de lijn geplaatst kunnen worden. 

C De grafheuvelweg hoeft niet expliciet een rechte lijn te zijn maar kan ook een slingerd pa-
troon volgen, mits dit patroon op een logische wijze de grafheuvels met elkaar verbindt en 
rekening houdt met landschappelijke elementen zoals hoogteverschillen en waterlopen. 

D Een grafheuvelweg moet uit meerdere reeksen grafheuvels bestaan. Een enkelvoudige 
reeks op lokaal niveau hoeft beslist geen grafheuvelweg te zijn. 

E Er mag geen verspreiding langs de optimale milieudifferentiatie aanwezig zijn. 
Een dergelijke verspreidingsvorm komt in het onderzoeksgebied niet voor. 
 
De verspreiding langs de optimale milieudifferentiatie. 
De voorwaarden voor een dergelijk verspreidingspatroon zijn: 
A Er moet sprake zijn van een verspreiding langs een optimale milieudifferentiatie, waarvan 

het optimum gerelateerd kan worden aan de behoeften van de betreffende bewoning. In 
ons geval dus een op landbouw georiënteerde bevolking die de vlakke terreinen langs de 
erosiegeul exploiteerde. 

B Er moet sprake zijn van meerdere elkaar geheel of gedeeltelijk overlappende clusters over 
meerdere aaneensluitende periodes. 

C Er moet, per periode, sprake zijn van een aanwijsbare clustervorming. 
D Er moet een logische verschuiving (migratie) te zien zijn in de verschillende clusters van de 

opeenvolgende perioden. 
Alle grafheuvels in de lage gebieden van het onderzoeksgebied (klasse 1 t/m 8) voldoen aan 
de voorwaarden van dit verspreidingspatroon. 
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De verspreiding in grafheuvelvelden of necropolen. 
De voorwaarden voor een dergelijk verspreidingspatroon zijn: 
A Het grafheuvelveld moet op droge grond, aan de rand van een relatief vochtig gebied lig-

gen. Daarbij moeten we uiteraard in ogenschouw nemen hoe deze situatie in de prehistorie 
was. 

B De grafheuvels moeten in een groep bijeen liggen en de verspreiding mag niet binnen een 
optimale milieudifferentiatie vallen. Uitgangspunt is juist dat een grafheuvelveld buiten de 
optimale milieudifferentiatie valt. 

C Pas in de Bronstijd verlaat men de hoge droge zandgronden om de (toenemende) vochtige 
gebieden te gaan ontginnen. Grafheuvelvelden zullen daarom voornamelijk uit de Bronstijd 
dateren. Een enkele grafheuvel uit de periode van voor het grafheuvelveld kan overigens 
wel in het complex opgenomen zijn. 

Een aantal kenmerken, maar geen randvoorwaarden, van deze verspreidingshypothese zijn: 
D Zeer grote of langwerpige grafheuvels. 
E In een korte periode kunnen er veel grafheuvels opgeworpen worden, zodat de (onterechte) 

indruk van een hoge bevolkingsdichtheid wordt gewekt. 
F In een aantal gevallen is goed te zien dat de grafheuvel verspreiding zich richt of oriënteert 

op het gebied waar de nederzettingen liggen. 
G Combinatie met grafmonumenten uit de Late Bronstijd en de IJzertijd komt vaak voor. 
De onderzoeksnummers 21 t/m 29 op Rolandseck vormen tezamen een grafheuvelveld dat 
vermoedelijk aangelegd is door de bewoners uit de Betuwe. 
 
De verspreiding als territorium-claim. 
De voorwaarden voor een dergelijk verspreidingspatroon zijn: 
A De grafheuvels liggen op natuurlijke of economische grenzen, aan de zijde waar een moge-

lijke bedreiging van het territorium te verwachten is. 
B De grafheuvels liggen geïsoleerd van de overige grafheuvels in het gebied. 
C De grafheuvels hebben weinig of geen nabijzettingen en mogelijk horen pseudografheuvels 

ook bij deze groep. 
D De grafheuvels liggen solitair of in groepjes van twee. Het is theoretisch mogelijk dat drie 

territoria elkaar op één punt raken. In dat geval kunnen er drie grafheuvels liggen. 
Voor de onderzoeksnummer 30, 31, 43, 44, 57, 58, 77, 78 en 85 is de hypothese van de ver-
spreiding als territorium-claim van toepassing. 
 
De verspreiding in solitaire clusters. 
Randvoorwaarden voor solitaire clusters zijn niet te geven. Bij solitaire clusters praten we over 
een enkele cluster grafheuvels die het gevolg moet zijn van een niet migrerende en daarom 
waarschijnlijk kortstondige bewoning. 
Er komen in het onderzoeksgebied twee solitaire clusters voor, bestaande uit de groep 47 en 
51 t/m 56, en de groep 59 t/m 61. Deze zijn mogelijk het gevolg van het feit dat men op het 
einde van de Midden Bronstijd de, inmiddels met heide begroeide, erosiegeul heeft verlaten en 
zich terugtrok in de nog vruchtbare droge dalen. 
 
Overige verspreiding. 
Op onderzoeksnummer 2 en 84 na konden alle grafheuvels met bovenstaande verspreidings-
modellen verklaard worden. Deze twee worden beschouwd als een onverklaarbare afwijking 
als gevolg van menselijk handelen. 
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Archeologische potentiegebieden. 
Op basis van de verschillende verspreidingspatronen kunnen we archeologische potentiege-
bieden aanwijzen. Dit zijn gebieden waar archeologische waarden te verwachten zijn. 
Grafheuvelwegen moeten in tracévorm beschermd worden. In het onderzoeksgebied komen 
deze niet voor. 
In gebieden waar grafheuvels langs de optimale milieudifferentiatie verspreid liggen zou in 
principe het hele verspreidingsgebied beschermd moeten worden. Omdat dit in de praktijk niet 
haalbaar zal zijn, is gezocht naar de verschillende clusters waaruit dit gebied opgebouwd is. In 
het onderzoeksgebied zijn dit (zie kaart 12): 
Warnsborn   Slechte conserveringsgraad in de bossen en een matige conser-

veringsgraad op de heidevelden. 
Leeren Doedel   Goede conserveringsgraad in het bos, slechte conserverings-

graad in de gebieden ten zuiden en ten westen daarvan. En 
geen conserveringsgraad ten noorden daarvan. 

Wolfhezerbosschen  Een slechte conserveringsgraad met uitzondering van de stuk-
ken ten westen van de A50 direct ten noorden en ten zuiden van 
de spoorlijn waar de conserveringsgraad matig is. 

Doorwertsche Heide  Een matige conserveringsgraad met uitzondering van de stuk-
ken die recent beakkerd zijn. 

 
Gebieden waar grafheuvelvelden voorkomen moeten als geheel beschermd worden. In ons 
onderzoeksgebied is dat het terrein rond Rolandseck. De conservering is hier alleen aan de 
zuidzijde goed. Ter plaatse van de grasvelden op het einde van de Spechtlaan is de conserve-
ringsgraad matig. De rest van het gebied is bebouwd en heeft geen conserveringsgraad. 
De gebieden waar grafheuvels als territorium-claim voorkomen hoeven niet speciaal be-
schermd te worden. De huidige bescherming van 10 meter rond de heuvel is voldoende. 
Van de solitaire clusters is de bescherming afhankelijk van de ontstaansgeschiedenis van de 
cluster. In ons onderzoeksgebied is er geen speciale bescherming nodig. De huidige bescher-
ming is voldoende. 
 
Het bleek helaas onmogelijk om met de megaboor onderzoek naar de nederzettingslocaties te 
doen. Het grove droge zand van de sandrvlakte bleef niet in de boor "staan" en de vele boom-
wortels lieten de boor constant vastlopen. Om die reden is besloten geen prospectieonderzoek 
uit te voeren. 
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8 KORTE SAMENVATTING VAN DE BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN HET ONDER-
ZOEKSGEBIED IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD. 
Op basis van de analyses en hypotheses is het mogelijk een beschrijving van de bewonings-
geschiedenis te maken. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat een aantal aspecten hiervan 
gebaseerd zijn op hypotheses, en als zodanig dus niet bewijsbaar zijn. In combinatie met de 
empirische gegevens ontstaat er echter wel een redelijk betrouwbaar beeld. 
 
De eerste bewoners treffen we reeds rond 3000 v.Chr. aan en zij waren waarschijnlijk kort 
daarvoor, vanuit het noorden, in dit gebied gearriveerd. In het gesloten oerbos hadden zij een 
kleine nederzetting gesticht, ergens in de buurt van de Schaapsdreef in het huidige park 
Warnsborn, in het noordoostelijke deel van de erosiegeul. Deze kolonisten waren boeren en 
als eerste bewoners hadden zij natuurlijk de beste stukken land in beslag genomen, de vlakke 
strook sandrvlakte tussen de erosiegeul en de stuwwal. Dicht bij het water en de stuwwal, met 
voldoende ruimte voor de akkers. Zij begroeven hun doden in hurkhouding in zogenaamde 
Enkelgraven, rechthoekige grafkuilen die  met planken of vlechtwerk verstevigd waren en die 
met een deksel van stammen werd afgedicht. Over sommige van deze graven werden graf-
heuvels aangelegd die we tegenwoordig nog steeds kunnen zien. Rond 2600 v.Chr. verschijnt 
er een tweede nederzetting in het gebied rond Kievitsdel in het zuidwestelijke deel van de ero-
siegeul. Of het hier een afsplitsing van de groep uit Warnsborn betreft, of een nieuwe groep 
kolonisten is niet bekend. Wat we wel zien is dat men er blijkbaar de voorkeur aan gaf om zo 
ver mogelijk uit elkaar te blijven. De prehistorische landbouwer was blijkbaar op zijn privacy 
gesteld.  
Als gevolg van het uitputten van de akkers en de beperkte levensduur van de boerderijen ver-
schuiven, in de periode na 2600 v.Chr., de nederzettingen langzaam in noordoostelijke rich-
ting. Tevens ontstaat er een derde nederzetting in de Wolfhezerbosschen. Deze derde neder-
zetting moest, als gevolg van de terreinomstandigheden met een iets minder gunstig stuk ter-
rein genoegen nemen. In de Vroege Bronstijd blijft het bewoningsbeeld, op wat kleine ver-
schuivingen na, vrijwel ongewijzigd. Wel verandert er veel door de komst van het brons en de 
daarmee gepaard gaande intensivering van de contacten met andere gebieden. Als gevolg 
daarvan verandert onder andere het grafritueel. De doden worden nu in boomstamkisten be-
graven waarbij men tevens de grafheuvels voor meerder bijzettingen gaat gebruiken. Gezien 
het feit dat men dan nog steeds in de buurt van de oorspronkelijke vestigingsplaatsen woont 
kunnen we concluderen dat er van een kleine bevolkingsgroep sprake moet zijn. 
Op het einde van de Vroege Bronstijd verandert het beeld. Nieuwe kolonisten vestigen zich in 
de Betuwe en mogelijk ook op de uitwaarden ten zuiden van de stuwwal. Deze nieuwe kolonis-
ten, die hun doden ook graag op droge grond begraven, leggen op Rolandseck een grafheu-
velveld aan. De oorspronkelijke bewoners zien hun verworven rechten in gevaar komen en 
leggen als reactie hierop een aantal grafheuvels op de grenzen van hun territorium aan. Het 
grafritueel is dan inmiddels weer veranderd. Als gevolg van contacten met de Zuid-Engelse 
Wessex cultuur, waarop een belangrijk deel van de bronshandel gebaseerd was, worden de 
doden nu gecremeerd en de as wordt bijgezet in de grafheuvels. 
Tijdens de Midden Bronstijd neemt de bevolking snel toe. Twee nieuwe nederzettingen worden 
gesticht, één in het gebied van de Doorwertsche Heide en één in het gebied van Leeren Doe-
del. Waarschijnlijk zijn deze nederzettingen niet gelijktijdig bewoond maar migreren één of 
twee groepen door het gebied waarbij de verschillende nederzettingslocaties opeenvolgend 
bewoond worden. Het gebied is dan inmiddels wel zo bevolkt geraakt dat de akkers in de ero-
siegeul snel uitgeput raken waardoor de erosiegeul over zijn volle lengte in een lang smal hei-
develd is veranderd. Op het einde van de Midden Bronstijd trekken de bewoners weg, waar-
heen is niet bekend. Een klein aantal achterblijvers ontgint de laatste vruchtbare akkergronden 
in de droge dalen van de Wolfhezerweg en Station Oosterbeek totdat ook hier de grond uitge-
put raakt. Vanaf dat moment stopt de bewoning ten noorden van de stuwwal. Ten zuiden van 
de stuwwal zet de bewoning zich echter voort en de vruchtbare kleigebieden zijn in staat om de 
steeds groeiende bevolking van voedsel te blijven voorzien. 
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NAWOORD. 
De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is voor mij, dat we de grafheuvelverspreiding nooit 
mogen beoordelen op grond van een aantal stippen op een kaart. Een grafheuvel is een object 
met een gedifferentieerde geschiedenis in de vorm van een aantal gebruiksfasen, gebruiks-
mogelijkheden en bodemverkleuringen. Als we alle grafheuvels in een bepaald gebied als ge-
lijkwaardig beschouwen, en we willen op grond daarvan een uitspraak doen over de grafheu-
velverspreiding, dan gaan we voorbij aan een stuk dynamiek in de geschiedenis van het men-
selijk bestaan. Grafheuvelverspreidingen zijn geen statische modellen maar gedifferentieerde 
impulsen op de verspreidingskaart en als zodanig moeten we die ook interpreteren. Vooral de 
factor tijd (periode) speelt hierbij een rol. Een algemeen verspreidingsmodel voor alle grafheu-
vels blijkt niet mogelijk te zijn in plaats daarvan zijn er verschillende modellen die elkaar over-
lappen en soms periode gebonden zijn. Daardoor ontstaat een zeer complex beeld in de graf-
heuvelverspreiding. Achteraf ben ik nogal verbaasd over het feit dat we met relatief weinig da-
teerbaar materiaal toch een redelijk compleet beeld hebben kunnen scheppen van de bewo-
ningsgeschiedenis. Uiteraard ben ik me er van bewust dat we veel met hypotheses hebben 
moeten werken omdat lang niet alle grafheuvels onderzocht zijn. Maar onderzoeken is vernie-
tigen en we hebben aangetoond dat we met een onderzoek zoals het onze, zonder al te veel 
aantasting van de archeologische waarden, toch veel informatie boven water kunnen halen. 
 
Niet alleen het inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied en de verspreidingsmo-
dellen maar ook de "winst" van 22 nog onbekende grafheuvels, waaronder drie langwerpige, is 
belangrijk. Dit geeft namelijk aan dat het interessant is om een dergelijk onderzoek ook in an-
dere gebieden uit te voeren en hier ligt een mooie kans voor de amateur archeologie om, in 
samenwerking met de daartoe bevoegde instanties, de draad verder op te pakken. Grafheu-
velonderzoek komt in Nederland niet vaak voor en weinigen krijgen de kans om een kijkje te 
nemen in een grafheuvel. Met een dergelijk onderzoek kun je als amateur archeoloog deze 
kansen zelf aanmerkelijk vergroten. 
 
Voor ons zit het onderzoek er op. We hebben onszelf vragen gesteld en naar antwoorden ge-
zocht. Ondanks het vele werk hebben we er ook veel plezier aan beleefd. De zoektochten door 
de bossen, en de opwinding van een survey onderzoek zal ik nooit vergeten. Ik kijk dan ook 
met tevredenheid terug op onze inspanningen van de afgelopen vijf jaar. 
 
Rinus Houkes 
 
Arnhem, mei 1996. 
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TABELLEN 



  Tabellen 1 

TABEL 1: overzicht van de grafheuvels in het onderzoeksgebied uit de CAA en CMA ar-
chieven van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek zoals deze zijn geïnventari-
seerd bij de start van het onderzoek. 
 

Onderz. 
Num-
mer 

 
X= 

 
Y= 

Hoogte 
In m. 

Diam. 
In m. Opmerking 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
22 
23 
24 
25 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
59 
60 
61 
67 

180,15 
180,25 
180,44 
181,68 
181,35 
181,35 
181,60 
181,63 
181,71 
181,64 
181,74 
182,05 
182,08 
182,12 
182,17 
182,32 
182,32 
182,83 
182,84 
182,87 
182,92 
182,93 
182,97 
182,99 
183,04 
182,91 
183,43 
183,46 
183,49 
183,59 
183,69 
183,86 
183,82 
183,85 
183,90 
183,95 
184,12 
184,11 
184,33 
184,36 
184,46 
184,53 
184,55 
184,58 
185,87 
185,89 
185,88 
186,55 

447,02 
444,90 
443,67 
442,80 
444,26 
444,24 
444,31 
444,29 
444,39 
443,78 
443,82 
444,94 
444,94 
444,90 
444,86 
444,85 
444,15 
442,94 
442,96 
442,94 
442,91 
444,56 
445,04 
445,30 
445,31 
448,14 
445,84 
445,80 
445,79 
446,00 
446,29 
447,10 
444,07 
444,42 
445,44 
445,45 
444,97 
445,60 
444,76 
444,84 
444,80 
444,84 
444,86 
444,84 
445,66 
445,75 
445,72 
446,72 

 
 

0,60 
 
 
 

0,90 
0,90 
1,10 
2,10 
2,00 
0,50 
1,00 
1,20 
2,00 
2,20 

 
0,50 
0,90 
1,10 
1,10 
0,50 
0,95 
2,10 
2,30 

 
1,30 
0,80 
0,80 

 
 
 

1,20 
0,60 
2,00 
1,00 
1,30 
1,70 
0,90 
0,90 

 
0,70 
0,55 
0,50 
0,80 
0,65 
1,10 
0,70 

 
 

13,85 
 
 
 

12,20 
11,20 
14,95 
18,00 
20,00 
13,50 
12,80 
14,95 
17,70 
21,60 

 
9,50 

10,70 
13,50 
12,75 
  9,35 
15,30 
19,75 
18,25 

 
13,85 
10,85 
10,75 

 
 
 

10,05 
13,10 
18,00 
18,00 
16,95 
17,95 
13,50 
11,55 

 
13,65 
14,20 
10,80 
10,30 
  9,00 
14,40 
12,00 

Niet opgenomen 
Verdwenen 
 
Afgewezen 
Verdwenen 
Verdwenen 
 
 
 
 
Verdwenen 
 
 
 
 
 
Verdwenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgewezen 
 
 
 
Verdwenen 
Verdwenen 
Afgewezen 

 



  Tabellen 2 

Vervolg tabel 1 
 

Onderz. 
Num-
mer 

 
X= 

 
Y= 

Hoogte 
In m. 

Diam. 
In m. Opmerking 

69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

186,82 
186,90 
186,93 
187,00 
187,10 
187,12 
187,20 
187,14 
187,18 
187,31 
187,36 
187,38 
187,45 
187,62 
186,94 

446,94 
447,03 
447,05 
447,05 
447,05 
447,04 
446,85 
445,27 
445,28 
447,14 
447,16 
447,22 
447,20 
447,25 
446,26 

1,80 
0,90 
0,75 
0,90 

 
1,00 
0,80 
0,85 
0,95 
1,15 
0,75 
0,70 
0,80 
1,80 
1,10 

21,75 
15,55 
11,85 
12,30 

 
13,25 
13,50 
13,65 
15,50 
14,33 
11,35 
11,05 
  9,75 
22,10 
13,00 

 
 
 
 
Afgewezen 

     Totaal 63 grafheuvels 

 



  Tabellen 3 

TABEL 2: Grafheuvels in het onderzoeksgebied die via het veldonderzoek zijn ontdekt en die 
niet bekend waren is de CAA en CMA archieven van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bo-
demonderzoek. 
 
 

Onderz. 
Num-
mer 

 
X= 

 
Y= 

Hoogte 
In m. 

Diam. 
In m. Opmerking 

16 
19 
20 
21 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
48 
49 
57 
58 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
76 
85 

182,30 
182,50 
182,50 
182,56 
182,91 
182,99 
183,00 
183,13 
182,91 
182,93 
184,30 
184,01 
185,21 
185,32 
185,60 
185,66 
185,62 
186,10 
186,19 
186,71 
187,24 
188,85 

444,76 
444,08 
443,80 
442,96 
182,91 
182,99 
183,00 
183,13 
182,91 
182,93 
446,10 
445,67 
445,01 
444,93 
446,45 
446,87 
446,85 
446,51 
446,56 
446,59 
446,82 
446,28 

0,70 
1,50 

 
0,90 
0,40 
0,50 
0,50 
0,70 
1,50 
0,50 
0,55 
1,10 
0,55 
0,55 
0,85 
0,95 
1,00 
0,75 
1,50 
0,80 
0,40 

 

14,00 
 
 

langw, 
  8,60 
langw, 
  9,50 
16,00 
17,00 
18,79 
langw, 
13,35 
13,30 
15,70 
16,75 
19,00 
18,35 
15,75 
23,55 
14,65 
  8,55 

 
 
Niet opgenomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdwenen 

     Totaal 22 grafheuvels 

 



  Tabellen 4 

TABEL 3: Alle in het onderzoeksgebied voorkomende grafheuvels die in het onderzoek zijn opge-
nomen. 
 

Onderz. 
Num-
mer 

 
X= 

 
Y= 

Hoogte 
In m. 

Diam. 
In m. Opmerking 

2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

180,25 
180,44 
181,35 
181,35 
181,60 
181,63 
181,71 
181,64 
181,74 
182,05 
182,08 
182,12 
182,17 
182,30 
182,32 
182,32 
182,50 
182,56 
182,83 
182,84 
182,87 
182,92 
182,91 
182,99 
183,00 
183,13 
182,91 
182,93 
182,93 
182,97 
182,99 
183,04 
183,43 
183,46 
183,49 
183,59 
183,69 
183,82 
183,85 
183,90 
183,95 
184,12 
184,30 
184,01 
184,11 
184,33 
184,36 
184,46 
184,53 

444,90 
443,67 
444,26 
444,24 
444,31 
444,29 
444,39 
443,78 
443,82 
444,94 
444,94 
444,90 
444,86 
444,76 
444,85 
444,15 
444,08 
442,96 
442,94 
442,96 
442,94 
442,91 
182,91 
182,99 
183,00 
183,13 
182,91 
182,93 
444,56 
445,04 
445,30 
445,31 
445,84 
445,80 
445,79 
446,00 
446,29 
444,07 
444,42 
445,44 
445,45 
444,97 
446,10 
445,67 
445,60 
444,76 
444,84 
444,80 
444,84 

 
0,60 

 
 

0,90 
0,90 
1,10 
2,10 
2,00 
0,50 
1,00 
1,20 
2,00 
0,70 
2,20 

 
1,50 
0,90 
0,50 
0,90 
1,10 
1,10 
0,40 
0,50 
0,50 
0,70 
1,50 
0,50 
0,50 
0,95 
2,10 
2,30 
1,30 
0,80 
0,80 

 
 

1,20 
0,60 
2,00 
1,00 
1,30 
0,55 
1,10 
1,70 
0,90 
0,90 

 
0,70 

 
13,85 

 
 

12,20 
11,20 
14,95 
18,00 
20,00 
13,50 
12,80 
14,95 
17,70 
14,00 
21,60 

 
 

langw. 
9,50 

10,70 
13,50 
12,75 
  8,60 
langw, 
  9,50 
16,00 
17,00 
18,79 
  9,35 
15,30 
19,75 
18,25 
13,85 
10,85 
10,75 

 
 

10,05 
13,10 
18,00 
18,00 
16,95 
langw. 
13,35 
17,95 
13,50 
11,55 

 
13,65 

Bron CAA/CMA, verdwenen 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA, verdwenen 
Bron CAA/CMA, verdwenen 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA, verdwenen 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron veldonderzoek 
Bron CAA/CMA, verdwenen 
Bron CAA/CMA 
Bron veldonderzoek 
Bron veldonderzoek 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron veldonderzoek 
Bron veldonderzoek 
Bron veldonderzoek 
Bron veldonderzoek 
Bron veldonderzoek 
Bron veldonderzoek 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA, verdwenen 
Bron CAA/CMA, verdwenen 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron veldonderzoek 
Bron veldonderzoek 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 

 



  Tabellen 5 

Vervolg tabel 3 

 

Onderz. 
Num-
mer 

 
X= 

 
Y= 

Hoogte 
In m. 

Diam. 
In m. Opmerking 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

184,55 
184,58 
185,21 
185,23 
185,87 
185,89 
185,88 
185,60 
185,66 
185,62 
186,10 
186,19 
186,55 
186,71 
186,82 
186,90 
186,93 
187,00 
187,12 
187,20 
187,24 
187,14 
187,18 
187,31 
187,36 
187,38 
187,45 
187,62 
186,94 
188,85 

444,86 
444,84 
445,01 
444,93 
445,66 
445,75 
445,72 
446,45 
446,87 
446,85 
446,51 
446,56 
446,72 
446,59 
446,94 
447,03 
447,05 
447,05 
447,04 
446,85 
446,82 
445,27 
445,28 
447,14 
447,16 
447,22 
447,20 
447,25 
446,26 
446,28 

0,55 
0,50 
0,55 
0,55 
0,80 
0,65 
1,10 
0,85 
0,95 
1,00 
0,75 
1,50 
0,70 
0,80 
1,80 
0,90 
0,75 
0,90 
1,00 
0,80 
0,40 
0,85 
0,95 
1,15 
0,75 
0,70 
0,80 
1,80 
1,10 

14,20 
10,80 
13,30 
15,70 
10,30 
  9,00 
14,40 
16,75 
19,00 
18,35 
15,75 
23,55 
12,00 
14,65 
21,75 
15,55 
11,85 
12,30 
13,25 
13,50 
  8,55 
13,65 
15,50 
14,33 
11,35 
11,05 
  9,75 
22,10 
13,00 

Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron veldonderzoek 
Bron veldonderzoek 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron veldonderzoek 
Bron veldonderzoek 
Bron veldonderzoek 
Bron veldonderzoek 
Bron veldonderzoek 
Bron CAA/CMA 
Bron veldonderzoek 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron veldonderzoek 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron CAA/CMA 
Bron veldonderzoek, verdwenen 

     Totaal 79 grafheuvels 

 



  Tabellen 6 

TABEL 4: Alle tijdens het veldonderzoek geïnventariseerde grenspollen in het onderzoeksge-
bied, gesorteerd naar afmeting. 
 

Onderz. 
Num-
mer 

 
X= 

 
Y= 

Hoogte 
In m. 

Diam. 
In m. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 

183,80 
187,21 
183,88 
186,58 
183,91 
183,86 
184,16 
183,68 
186,81 
186,13 
186,13 
184,50 
186,76 
184,20 
185,87 

445,70 
445,40 
447,58 
445,66 
447,90 
447,10 
448,35 
446,63 
445,54 
445,69 
445,69 
448,90 
445,61 
445,83 
445,66 

0,60 
0,65 
0,85 
0,60 
0,90 
0,80 
0,75 
0,55 
0,80 
0,60 
0,60 
0,85 
1,10 
1,00 
1,40 

6,40 
6,75 
6,75 
7,10 
7,15 
7,25 
7,30 
7,70 
7,70 
7,80 
7,80 
8,00 
8,00 
9,35 

 10,30 

      Totaal 15 grenspollen 

 



  Tabellen 7 

TABEL 5: Alle bij het onderzoek betrokken grafheuvels, gesorteerd naar afmeting, voor zover 
deze bekend is. 
 

Onderz. 
Nummer 

Hoogte 
  In m. 

Diam. 
 In m. 

Onderz. 
Nummer 

Hoogte 
  In m. 

Diam. 
In m. 

76 
26 
60 
48 
32 
22 
28 
82 
43 
59 
23 
39 
56 
38 
81 
8 

80 
52 
71 
67 
7 

72 
25 
13 
84 
44 
74 
57 
12 
75 
51 
24 
54 
77 

0,40 
0,40 
0,65 
0,55 
0,50 
0,50 
0,50 
0,80 
1,20 
0,80 
0,90 
0,80 
0,50 
0,80 
0,70 
0,90 
0,75 
0,90 
0,75 
0,70 
0,90 
0,90 
1,10 
1,00 
1,10 
0,60 
1,00 
0,55 
0,50 
0,80 
0,90 
1,10 
0,70 
0,85 

  8,55 
  8,60 
  9,00 
  9,20 
  9,35 
  9,50 
  9,50 
  9,75 
10,05 
10,30 
10,70 
10,75 
10,80 
10,85 
11,05 
11,20 
11,35 
11,55 
11,85 
12,00 
12,20 
12,30 
12,75 
12,80 
13,00 
13,10 
13,25 
13,30 
13,50 
13,50 
13,50 
13,50 
13,65 
13,65 

 

3 
37 
16 
55 
79 
61 
68 
9 

14 
33 
78 
70 
58 
65 
29 
62 
47 
30 
15 
50 
27 
46 
45 
10 
35 
64 
31 
63 
34 
11 
17 
69 
83 
66 

0,60 
1,30 
0,70 
0,55 
1,15 
1,10 
0,80 
1,10 
1,20 
0,95 
0,95 
0,90 
0,55 
0,75 
0,70 
0,85 
1,30 
1,50 
2,00 
1,70 
0,50 
1,00 
2,00 
2,10 
2,30 
1,00 
0,50 
0,95 
2,10 
2,00 
2,20 
1,80 
1,80 
1,50 

13,85 
13,85 
14,00 
14,20 
14,33 
14,40 
14,65 
14,95 
14,95 
15,30 
15,50 
15,55 
15,70 
15,75 
16,00 
16,75 
16,95 
17,00 
17,70 
17,95 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,25 
18,35 
18,79 
19,00 
19,75 
20,00 
21,60 
21,75 
22,10 
23,55 

       Totaal 68 grafheuvels 

 



  Tabellen 8 

TABEL 6: Individuele bouwfasen van alle bij het onderzoek betrokken grafheuvels, geclassifi-
ceerd naar periode en classificatiemethode, voor zover bekend. 
 

Onderz. 
nummer 

fase Periode Classificatie 
methode 

2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
 

12 
13 
14 
15 
16 
 

17 
 

18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
 

30 
31 
32 
 

33 
34 
35 
37 
 

38 
39 
40 
 

41 
 

43 
44 
45 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

1
e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

1
e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 

Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Klokbeker 
Onbekend 
Onbekend 
Standvoetbeker 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Klokbeker 
Midden Bronstijd 
Klokbeker 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Vroege Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Klokbeker 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 

 
 
 
 
Vondsten 
Vondsten 
Vondsten 
 
 
Onderzoek kwadranten 
Onderzoek kwadranten 
 
 
 
Vondsten 
 
 
Vondsten 
Vondsten 
Vondsten 
 
Onderzoek sleuf 
 
 
 
Vondsten 
Vondsten 
Onderzoek sleuf 
Onderzoek sleuf 
Onderzoek sleuf 
Onderzoek sleuf 
 
Onderzoek sleuf 
 
 
Vondsten 
 
 
 
 
 
 
Onderzoek kwadranten 
Onderzoek kwadranten 
Vondsten 
Vondsten 

 



  Tabellen 9 

Vervolg tabel 6 
 

Onderz. 
nummer 

fase Periode Classificatie 
methode 

46 
47 
48 
 

49 
 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
 

61 
62 
 
 

63 
64 
65 
66 
 

67 
68 
69 
 
 

70 
 

71 
72 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
 

81 
82 
83 
84 
85 

Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

1
e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

3
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

3
e
 fase 

1
e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 

Midden Bronstijd 
Onbekend 
Klokbeker 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Standvoetbeker 
Standvoetbeker 
Standvoetbeker 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 

Vondsten 
 
Onderzoek sleuf 
Onderzoek sleuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoek sleuf 
Onderzoek sleuf 
 
Vondsten 
Vondsten 
Vondsten 
Onderzoek sleuf 
Onderzoek sleuf 
Onderzoek sleuf 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoek kwadranten 
Onderzoek kwadranten 
Onderzoek kwadranten 
Onderzoek kwadranten 
Onderzoek kwadranten 
Onderzoek kwadranten 
Onderzoek kwadranten 
Onderzoek kwadranten 
Onderzoek kwadranten 
Relatief 

     Totaal 98 fasen waarvan 43 geclassificeerd 
 



  Tabellen 10 

TABEL 7: Overzicht van alle bouwfasen waarvan zowel de periode alsmede de kleur van het 
heuvellichaam bekend is. Gesorteerd naar 1 periode, 2 kleur, 3 onderzoeksnummer.           
 

Onderz. 
nummer 

fase Periode Podzol 

11 
74 
75 
76 

1
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 

Standvoetbeker 
Standvoetbeker 
Standvoetbeker 
Standvoetbeker 

Geel 
Geel 
Geel 
Geel 

17 
48 

1
e
 fase 

1
e
 fase 

Klokbeker 
Klokbeker 

Geel 
Geel 

40 
69 
69 
70 
70 
71 
72 

1
e
 fase 

1
e
 fase 

2
e
 fase 

1
e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 

Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 

Bruin 
Bruin 
Grijs 
Grijs 
Grijs 
Grijs 
Grijs 

7 
8 

11 
15 
17 
21 
25 
26 
27 
28 
29 
29 
31 
33 
40 
46 
48 
57 
58 
60 
60 
61 
62 
62 
62 
69 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

3
e
 fase 

3
e
 fase 

Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 

Geel 
Grijs 
Bruin 
Grijs 
Grijs 
Geel 
Geel 
Geel 
Geel 
Geel 
Geel 
Geel 
Geel 
Geel 
Grijs 
Geel 
Grijs 
Geel 
Geel 
Geel 
Bruin 
Geel 
Grijs 
Geel 
Geel 
Grijs 

     Totaal 39 fasen 
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TABEL 8: Overzicht van de ongeclassificeerde grafheuvels met haarpodzol verkleuring. 
 

Onderz. 
nummer 

fase Periode Podzol 

9 
12 
13 
14 
16 
37 
39 
63 
64 
66 
67 
80 
81 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
2

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
2

e
 fase 

Enkele fase 
2

e
 fase 

Enkele fase 

Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 

Grijs 
Grijs 
Grijs 
Grijs 
Grijs 
Grijs 
Bruin grijs 
Licht grijs 
Bruin grijs 
Licht grijs 
Grijs 
Grijs 
Grijs 

     Totaal 13 fasen 
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TABEL 9: Overzicht van de absolute hoogten van de grafheuvels in m1 N.A.P. afgezet tegen 
de relatieve hoogten in %, gemeten tussen het plaatselijke laagste- en hoogste punt, en de 
bijbehorende klasse-indeling. 
 

Onderz. 
nummer 

Fase Periode N.A.P. 
hoogte 

Laagste 
Punt 

Hoogste 
Punt 

% v.d. 
hoogte 

Klasse 
Ind. 

2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
 

12 
13 
14 
15 
16 
 

17 
 

18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
 

30 
31 
32 
 

33 
34 
35 
37 
 

38 
39 
40 
 

41 
 

43 
44 
45 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

1
e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

1
e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 

Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Klokbeker 
Onbekend 
Onbekend 
Standvoetbeker 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Klokbeker 
Midden Bronstijd 
Klokbeker 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Vroege Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Klokbeker 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 

25,0 
17,5 
22,5 
22,5 
20,0 
20,0 
22,5 
22,5 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
22,5 
22,5 
20,0 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
27,5 
30,0 
50,0 
55,0 
55,0 
55,0 
55,0 
55,0 
55,0 
55,0 
55,0 
55,0 
55,0 
55,0 
25,0 
25,0 
17,5 
22,5 
22,5 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
25,0 
25,0 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
20,0 

10,0 
10,0 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
15,0 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
20,0 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
20,0 

57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
60,0 
60,0 
60,0 
62,5 
62,5 
62,5 
62,5 
62,5 
62,5 
62,5 
62,5 
60,0 
60,0 
62,5 

32% 
16% 
22% 
22% 
17% 
17% 
22% 
22% 
28% 
28% 
28% 
19% 
13% 
13% 
6% 
0% 
0% 
0% 
0% 

25% 
31% 
82% 
94% 
94% 
94% 
94% 
94% 
94% 
94% 
94% 
94% 
94% 
94% 
19% 
19% 
0% 

12% 
12% 
6% 
6% 
6% 
6% 

12% 
17% 
17% 
17% 

100% 
71% 
6% 

8 
4 
6 
6 
4 
4 
6 
6 
7 
7 
7 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
8 

19 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
5 
5 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 

23 
17 
2 
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Vervolg tabel 9 
 

Onderz. 
nummer 

Fase Periode N.A.P. 
hoogte 

Laagste 
Punt 

Hoogste 
Punt 

% v.d. 
hoogte 

Klasse 
Ind. 

46 
47 
48 
 

49 
 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
 

61 
62 
 
 

63 
64 
65 
66 
 

67 
68 
69 
 
 

70 
 

71 
72 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
 

81 
82 
83 
84 
85 

Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

1
e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

3
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

3
e
 fase 

1
e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
1

e
 fase 

2
e
 fase 

Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 
Enkele fase 

Midden Bronstijd 
Onbekend 
Klokbeker 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Standvoetbeker 
Standvoetbeker 
Standvoetbeker 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 

25,0 
42,5 
25,0 
25,0 
22,5 
22,5 
27,5 
55,0 
55,0 
55,0 
55,0 
52,5 
55,0 
62,5 
60,0 
52,5 
52,5 
52,5 
52,5 
27,5 
27,5 
27,5 
32,5 
32,5 
25,0 
25,0 
25,0 
30,0 
35,0 
32,5 
32,5 
32,5 
32,5 
32,5 
32,5 
35,0 
35,0 
35,0 
35,0 
72,5 
72,5 
35,0 
35,0 
35,0 
35,0 
35,0 
32,5 
52,5 
70,0 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
22,5 
22,5 
22,5 
22,5 
22,5 
22,5 
22,5 
22,5 
22,5 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
27,5 
27,5 
27,5 
27,5 
30,0 

62,5 
62,5 
60,0 
60,0 
62,5 
62,5 
62,5 
62,5 
62,5 
62,5 
62,5 
62,5 
62,5 
62,5 
62,5 
52,5 
52,5 
52,5 
52,5 
52,5 
52,5 
52,5 
52,5 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 

12% 
53% 
12% 
12% 
6% 
6% 

18% 
82% 
82% 
82% 
82% 
76% 
82% 

100% 
94% 

100% 
100% 
100% 
100% 
17% 
17% 
17% 
27% 
15% 
0% 
0% 
0% 

10% 
20% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
20% 
20% 
20% 
20% 
95% 
95% 
20% 
20% 
20% 
16% 
16% 
11% 
53% 
89% 

3 
13 
3 
3 
2 
2 
5 

19 
19 
19 
19 
18 
19 
23 
22 
23 
23 
23 
23 
4 
4 
4 
7 
4 
1 
1 
1 
3 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 

22 
22 
5 
5 
5 
4 
4 
3 

13 
21 

    Totaal 98 fasen 
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TABEL 10: Klasse-indeling van de relatieve hoogten in 23 klassen van 0 tot 100%. 
 

Klasse Hoogte 
percentage 

Klasse Hoogte 
percentage 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,00% -     4,35% 
4,36% -     8,70% 
8,71% -   13,04% 

13,05% -   17,39% 
17,40% -   21,74% 
21,75% -   26,09% 
26,10% -   30,43% 
30,44% -   34,78% 
34,79% -   39,13% 
39,14% -   43,48% 
43,49% -   47,83% 
47,84% -   52,17% 

 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

52,18% -   56,52% 
56,53% -   60,87% 
60,88% -   65,22% 
65,23% -   69,57% 
69,58% -   73,91% 
73,92% -   78,26% 
78,27% -   82,61% 
82,62% -   86,96% 
86,97% -   91,30% 
91,31% -   95,65% 
95,66% - 100,00% 
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TABEL 11: Overzicht van de ligging van de grafheuvels in relatie tot de morfologie, en een 
overzicht van een eventuele geprononceerde ligging van de grafheuvels in relatie met de date-
ring van de 1e aanleg van de heuvel. 
 
 

Onderz. 
nummer 

Ligging t.o.v. het land-
schap 

Visueel 
Gepron. 

Periode 

2 
3 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

Vlak terrein 
Rand van een helling 
Rand van een helling 
Rand van een helling 
Rand van een helling 
Rand van een helling 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Rand van een helling 
Op een helling 
Op een helling 
Op een helling 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Rand van een helling 
Rand van een helling 
Rand van een helling 
Rand van een helling 
Rand van een helling 
Rand van een helling 
Rand van een helling 
Rand van een helling 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Rand van een helling 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Rand van een helling 
Rand van een helling 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Rand van een helling 
Top van heuvel of stuwwal 
Op een helling 
Rand van een helling 
Vlak terrein 
Op een helling 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Rand van een helling 
Top van heuvel of stuwwal 
Op een helling 
Top van heuvel of stuwwal 
Top van heuvel of stuwwal 
Top van heuvel of stuwwal 

 
Ja 
 
 

Ja 
Ja 
 
 

Ja 
 
 

Ja 
 
 
 
 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
 
 

Ja 
 
 

Ja 
Ja 
 
 
 
 

Ja 
Ja 
 

Ja 
 
 
 
 

Ja 
Ja 

 
Ja 
Ja 
Ja 

Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Standvoetbeker 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Klokbeker 
Klokbeker 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Vroege Bronstijd 
Klokbeker 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Klokbeker 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
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Vervolg tabel 11. 
 
 

Onderz. 
nummer 

Ligging t.o.v. het land-
schap 

Visueel 
Gepron. 

Periode 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

Top van heuvel of stuwwal 
Top van heuvel of stuwwal 
Top van heuvel of stuwwal 
Top van heuvel of stuwwal 
Top van heuvel of stuwwal 
Top van heuvel of stuwwal 
Rand van een helling 
Rand van een helling 
Rand van een helling 
Vlak terrein 
Rand van een helling 
Rand van een helling 
Vlak terrein 
Rand van een helling 
Rand van een helling 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Top van heuvel of stuwwal 
Top van heuvel of stuwwal 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Vlak terrein 
Op een helling 
Top van heuvel of stuwwal 

Ja 
Ja 
Ja 
 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
 

Ja 
Ja 
 

Ja 
Ja 
 
 
 
 
 

Ja 
Ja 
 

Onbekend 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Midden Bronstijd 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Standvoetbeker 
Standvoetbeker 
Standvoetbeker 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 

   Totaal 78 grafheuvels 
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TABEL 12: Overzicht van het volume van de grafheuvels bij de verschillende diameters, de 
volumetoename bij een uitbreiding van de grafheuvel met 1 m1 diameter, en de effectiviteit van 
de aanleg of uitbreiding uitgedrukt in een factor berekend als: 
   volume (of volumetoename) 
      grafheuveloppervlak 
 
 
Het volume van de inhoud is berekend met de formule: 
 
   � x h(oogte) x (3r² + h²) 
        6                                   
 

Hoogte 
In m1 

Diam. 
In m1 

Volume 
In m3 

Toename 
In m3 

Oppervl. 
In m2 

Factor bij 
nieuwe 
aanleg 

Factor bij 
uitbreid-

ing 
0,50 
0,63 
0,76 
0,88 
1,01 
1,13 
1,26 
1,39 
1,51 
1,64 
1,76 
1,89 
2,02 
2,14 
2,27 
2,39 
2,52 
2,64 
2,77 
2,90 
3,02 

10,00 
11,00 
12,00 
13,00 
14,00 
15,00 
16,00 
17,00 
18,00 
19,00 
20,00 
21,00 
22,00 
23,00 
24,00 
25,00 
26,00 
27,00 
28,00 
29,00 
30,00 

19,85 
30,05 
42,96 
58,87 
78,09 

100,92 
127,66 
158,62 
194,10 
234,41 
279,84 
330,70 
387,29 
449,92 
518,88 
594,49 
677,04 
766,84 
864,20 
969,40 

1082,76 

 
10,20 
12,90 
15,91 
19,22 
22,83 
26,74 
30,96 
35,48 
40,30 
45,43 
50,86 
56,59 
62,63 
68,97 
75,61 
82,55 
89,80 
97,35 

105,20 
113,36 

78,54 
95,03 

113,10 
132,73 
153,94 
176,71 
201,06 
226,98 
254,47 
283,53 
314,16 
346,36 
380,13 
415,48 
452,39 
490,87 
530,93 
572,56 
615,75 
660,52 
706,86 

0,25 
0,32 
0,38 
0,44 
0,51 
0,57 
0,63 
0,70 
0,76 
0,83 
0,89 
0,95 
1,02 
1,08 
1,15 
1,21 
1,28 
1,34 
1,40 
1,47 
1,53 

 
0,11 
0,11 
0,12 
0,12 
0,13 
0,13 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,16 
0,16 
0,16 
0,16 
0,16 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGEN



  Bijlagen 1   

Onderzoeksnr. : 1 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : 40A-16 
Nummer ROB  : 40A-28 
Nummer Renkum : A23 
Coördinaten  : X=180.15 Y=447.02 
In september 1911 onderzocht door mevr. Goekoop de Jong. 
Vondsten: 1 standvoetbeker 
  1 zwarte gladwandige urn (ijzertijd). 
  1 vaasje (?) van grove klei. 
Literatuur: Roorda van Eysinga - De Veluwezoom. 
  Bulletin KNOB 1912 
Gerestaureerd in september 1982 (Noordam). 
Niet in het onderzoek opgenomen omdat deze grafheuvel deel uitmaakt van de groep rond de 
Renkumse beek. 
Classificaties - status : bron CMA/CAA, niet opgenomen 
 
Onderzoeksnr. : 2 
Nummer CAA  : 40A-2N 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=180.25 Y=444.90 
Een inmiddels verdwenen grafheuvel die bekend is uit oude literatuur. 
Literatuur: Roorda van Eysinga - De Veluwezoom. 
Classificaties - status  : Bron CAA, verdwenen 
  - periode : onbekend 
  - ligging : vlak terrein 
  - NAP hoogte : > 25.0 m. NAP 
 
Onderzoeksnr. : 3 
Nummer CAA  : 40A-54Z 
Nummer CMA  : Inmiddels weer afgevoerd 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Wel op kaart getekend, geen nummer 
Coördinaten  : X=180.44 Y=443.67 
Afmeting  : 14.20x13.50x0.60 m. 
Deze grafheuvel is inmiddels van de monumentenlijst afgevoerd. De heuvel ligt op particulier 
terrein, maar vlak langs de Utrechtseweg. Ondanks het feit dat deze heuvel niet meer op de 
monumentenlijst staat betreft het hier wel degelijk een echte grafheuvel, die echter zeer sterk 
verstoord is. Door erosie van het talud is de heuvel min of meer van de helling "afgegleden" en 
geërodeerd. Oorspronkelijk zal de heuvel op de rand van het talud gelegen hebben. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op rand van helling 
  - hoogte :   0.60 m1 
  - diam.  : 13.85 m1 
  - NAP hoogte : > 17.5 m. NAP 
  - podzol : Bruin met grijze laagjes 
 
Onderzoeksnr. : 4 
Nummer CAA  : 40A-90Z 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=181.68 Y=442.80 



  Bijlagen 2   

Een als "mogelijke" grafheuvel aangemelde heuvel. Bij nader onderzoek met de hr. Hulst op 
12 mei bleek het hier niet om een grafheuvel te gaan. Niet in het onderzoek opgenomen. 
Classificaties - status  : Bron CAA, afgewezen 
 
Onderzoeksnr. : 5 en 6 
Nummer CAA  : 40A-3N 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=181.35 Y=444.26 
Twee verdwenen grafheuvels, bekend uit oude literatuur. 
Literatuur: Roorda van Eysinga - De Veluwezoom. 
Classificaties - status  : Bron CAA, verdwenen. 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op rand van helling 
  - NAP hoogte : > 22.5 m. NAP 
 
Onderzoeksnr. : 7 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : 40A-1/1 
Nummer ROB  : 40A-34 
Nummer Renkum : A-7 
Coördinaten  : X=181.60 Y=444.31 
Afmeting  : 12.00x12.40x0.90 m. 
In 1909 onderzocht door mevr. Goekoop de Jong. 
Vondsten: Dikwandige grof gemagerde (kleine kiezel), scherven van een kleine pot, en 

een vlakke schaalvormige urn met beenderresten. 
Literatuur: Roorda van Eysinga - De Veluwezoom. 
   Bulletin KNOB 1910 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : midden bronstijd, datering: vondsten 
  - ligging : op rand van helling 
  - hoogte :   0.90 m1 
   - diam.  : 12.20 m1 
  - NAP hoogte : > 20.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 8 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : 40A-1/2 
Nummer ROB  : 40A-36 
Nummer Renkum : A-7 
Coördinaten  : X=181.63 Y=444.29 
Afmeting  : 11.40x11.00x0.90 m. 
In 1909 onderzocht door mevr. Goekoop de Jong. 
Vondsten: Dikwandige grof gemagerde onversierde scherven.  
Literatuur: Roorda van Eysinga - De Veluwezoom. 
   Bulletin KNOB 1910 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : midden bronstijd, datering: vondsten 
  - ligging : op rand van helling 
  - hoogte :   0.90 m1 
  - diam.  : 11.20 m1 
  - NAP hoogte : > 20.0 m. NAP 
  - podzol : grijs 
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Onderzoeksnr. : 9 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : 40A-1/3 
Nummer ROB  : 40A-37 
Nummer Renkum : A-7 
Coördinaten  : X=181.71 Y=444.39 
Afmeting  : 15.50x14.40x1.10 m. 
In 1909 onderzocht door mevr. Goekoop de Jong. 
Vondsten: 1 Veluwse klokbeker 
  1 vuurstenen pijlpunt 
Literatuur: Roorda van Eysinga - De Veluwezoom. 
  Bulletin KNOB 1910 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : 1e fase: klokbeker, datering: vondsten 
      2e fase: onbekend 
  - ligging : niet duidelijk 
  - hoogte :   1.10 m1 
  - diam.  : 14.95 m1 
  - NAP hoogte : > 22.5 m. NAP 
  - podzol : 1e fase: onbekend 
      2e fase: grijs 
 
Onderzoeksnr. : 10 
Nummer CAA  : 40A-5N 
Nummer CMA  : 40A-17 
Nummer ROB  : 40A-35 
Nummer Renkum : A-24 
Coördinaten  : X=181.64 Y=443.78 
Afmeting  : 17.50x18.50x2.10 m. 
Literatuur: Roorda van Eysinga - De Veluwezoom. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :   2.10 m1 
  - diam.  : 18.00 m1 
  - NAP hoogte : > 25.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 11 
Nummer CAA  : 40A-44N 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=181.74 Y=443.82 
Afmeting  : 20.00x20.00x2.00 m. 
Een grafheuvel die in 1973 bij de reconstructie van het kruispunt Kievitsdel is "ontdekt" en on-
middellijk door R.S. Hulst is opgegraven. (interm. standgreppel en grafkuil) 
Vondsten: 2 vroege klokbekers (AOO) 
  1 G.P. kling 
  1 vuurstenen spitsovaalbijl 
Literatuur: R.O.B. berichten 1976 
 E.J. Demoed - Van een groene zoom aan een vaal kleed. (1953). Hierin wordt 

geschreven dat in 1925 bij de bouw van een woning aan de Utrechtsestraat 
456, in een bij deze woning gelegen heuvel, enkele urnen gevonden worden. In 
de R.O.B. berichten wordt de beschreven heuvel geïdentificeerd als zijnde deze 
heuvel. 



  Bijlagen 4   

Classificaties - status  : Bron CAA, verdwenen. 
  - periode : 1e fase: standvoetbeker, datering: onderzoek kwad. 
      2e fase: midden bronstijd, datering: onderzoek kwad. 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :   2.00 m1 
  - diam.  : 20.00 m1 
  - NAP hoogte : > 25.0 m. NAP 
  - podzol : 1e fase: geel 
      2e fase: bruin 
 
Onderzoeksnr. : 12 
Nummer CAA  : 40A-33N 
Nummer CMA  : 40A-2/1 
Nummer ROB  : 40A-39 
Nummer Renkum : A-8 
Coördinaten  : X=182.05 Y=444.94 
Afmeting  : 13.50x13.50x0.50 m. 
Literatuur: Roorda van Eysinga - De Veluwezoom. 
  Bulletin KNOB 1910 
Gerestaureerd in september/oktober 1982 (Noordam). 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op rand van helling 
  - hoogte :   0.50 m1 
  - diam.  : 13.50 m1 
  - NAP hoogte : > 25.0 m. NAP 
  - podzol : grijs 
 
Onderzoeksnr. : 13 
Nummer CAA  : 40A-33N 
Nummer CMA  : 40A-2/2 
Nummer ROB  : 40A-40 
Nummer Renkum  : A-8 
Coördinaten  : X=182.08 Y=444.94 
Afmeting  : 12.90x12.70x1.00 m. 
Literatuur: Roorda van Eysinga - De Veluwezoom. 
  Bulletin KNOB 1910 
Gerestaureerd in september/oktober 1982 (Noordam). Was destijds zwaar beschadigd. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op helling 
  - hoogte :   1.00 m1 
  - diam.  : 12.80 m1 
  - NAP hoogte : > 22.5 m. NAP 
  - podzol : grijs 
 
Onderzoeksnr. : 14 
Nummer CAA  : 40A-33N 
Nummer CMA  : 40A-2/3 
Nummer ROB  : 40A-41 
Nummer Renkum : A-8 
Coördinaten  : X=182.12 Y=444.90 
Afmeting  : 14.90x15.00x1.20 m. 
Literatuur: Roorda van Eysinga - De Veluwezoom. 
  Bulletin KNOB 1910 
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Gerestaureerd in september/oktober 1982 (Noordam). Was destijds zwaar beschadigd, door-
dat deze door schaapherders als stookplaats was gebruikt. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op helling 
  - hoogte :   1.20 m1 
  - diam.  : 14.95 m1 
  - NAP hoogte : > 22.5 m. NAP 
  - podzol : grijs 
 
Onderzoeksnr. : 15 
Nummer CAA  : 40A-33N 
Nummer CMA  : 40A-2/4 
Nummer ROB  : 40A-42 
Nummer Renkum : A-8 
Coördinaten  : X=182.17 Y=444.86 
Afmeting  : 17.90x17.50x2.00 m. 
In 1910 onderzocht door mevr. Goekoop de Jong. 
Vondsten: Dikwandige grof gemagerde (kleine kiezel), scherven met een soort oor en een 

rand van ingedrukte putjes. 
Literatuur: Roorda van Eysinga - De Veluwezoom. 
  Bulletin KNOB 1910 
Gerestaureerd in september/oktober 1982 (Noordam). 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : midden bronstijd, datering: vondsten 
  - ligging : op helling 
  - hoogte :   2.00 m1 
  - diam.  : 17.70 m1 
  - NAP hoogte : > 20.0 m. NAP 
  - podzol : grijs 
 
Onderzoeksnr. : 16 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=182.30 Y=444.76 
Afmeting  : 14.00x14.00x0.70 m. 
Een door ons ontdekte grafheuvel die in juni 1995 door ons is onderzocht (boringen). 2 bouw-
fasen. 
Vondsten : houtskool en 2 vuurstenen afslagen. 
Literatuur : Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt ReKo, september 1995, lokatie 2. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : 1e fase: onbekend 
      2e fase: onbekend 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :   0.70 m1 
  - diam.  : 14.00 m1 
  - NAP hoogte : > 17.5 m. NAP 
  - podzol : 1e fase: bruin 
      2e fase: grijs 
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Onderzoeksnr. : 17 
Nummer CAA  : 40A-32N 
Nummer CMA  : 40A-3 
Nummer ROB  : 40A-43 
Nummer Renkum : A-8 
Coördinaten  : X=182.32 Y=444.85 
Afmeting  : 21.60x21.60x2.20 m. 
In 1909 onderzocht door mevr. Goekoop de Jong. 
Vondsten: 1 Veluwse klokbeker 
  1 polsbeschermer met 4 gaatjes 
  1 koperen dolk (85 cm) met houten (?) handvat. 

1 scherf van grauw aardewerk, afkomstig van een pot die door de hr. Nahuys 
in 1845 werd verbrijzeld. Deze scherf werd met crematieresten gevuld in de 
heuvel aangetroffen. (catalogus PUG 1868) 

  1 Driehoekige vuurstenen pijlspits. 
De vondsten zijn destijds ondergebracht in het museum van kasteel Doorwert 
en in de Tweede Werledoorlog tijdens een bombardement en de daarop-
volgende brand vernietigd. 

Literatuur: Roorda van Eysinga - De Veluwezoom. 
  Bulletin KNOB 1910 
Gerestaureerd in september/oktober 1982 (Noordam). 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : 1e fase: klokbeker, datering: vondsten 
      2e fase: midden bronstijd, datering: vondsten 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :   2.20 m1 
  - diam.  : 21.60 m1 
  - NAP hoogte : > 17.5 m. NAP 
  - podzol : 1e fase: geel 
      2e fase: grijs 
 
Onderzoeksnr. : 18 
Nummer CAA  : 40A-31N 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=182.32 Y=444.15 
Een inmiddels verdwenen grafheuvel die bekend is uit oude literatuur. In 1910 onderzocht door 
mevr. Goekoop de Jong. 
Vondsten: 1 Veluwse klokbeker 
  1 Polsbeschermer 
Literatuur: Bulletin KNOB 1910 
Classificaties - status  : Bron CAA, verdwenen. 
  - periode : klokbeker, datering: vondsten 
  - ligging : vlak terrein 
  - NAP hoogte : > 27.5 m. NAP 
 
Onderzoeksnr. : 19 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=182.50 Y=444.08 
Een verdwenen grafheuvel (bron GAS). In deze heuvel is tijdens de bouw van de woning blijk-
baar een vondst gedaan (verhaal buurtbewoner), maar het is niet bekend om wat voor een 
vondst het gaat. 
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Door ons in 1994 onderzocht en houtskool aangetroffen. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : onbekend 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte : 1.50 m1 
  - NAP hoogte : > 30.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 20 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=182.50 Y=443.80 
Een door ons ontdekte grafheuvel, waarschijnlijk uit de ijzertijd. In oktober 1993 door ons on-
derzocht (proefsleuf). 
Vondsten: 3 stuks aardewerkfragmenten, waarvan 1 waarschijnlijk van een Harpsted-urn 

en een andere scherf van Lauffelder of Schrägrand aardewerk. 
Literatuur: Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt ReCg, november 1993. 
Classificaties - status : Bron veldonderzoek 1991-95. niet opgenomen 
  - periode : ijzertijd 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  0.41 m1 
  - diam.  :10.00 m1 
  - NAP hoogte : > 32.5 m. NAP 
  - podzol : geel/grijs 
 
Onderzoeksnr. : 21 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=182.56 Y=442.96 
Afmeting  : 32.80x11.20x0.90 m. 
Een door ons ontdekte langwerpige grafheuvel. In augustus 1993 door ons onderzocht (proef-
sleuf). 
Vondsten:   4 Stuks bewerkte vuursteen 
  13 Stuks aardewerkscherven dik 10 mm. of meer, met grove magering van  
       kwartsgruis. 
    2 Dunwandige aardewerkscherven met fijne magering van zand, waarvan  
       1 scherf met versierde stafband en daarboven een golfversiering. 
    1 Stuks verbrand bot. 
  30 Gram houtskool. 
  72 Verkoolde graankorrels. 
Literatuur:  Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt ReRe, september 1993, lokatie 1. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : midden bronstijd, datering: onderzoek sleuf 
  - ligging : op dekzandrug / top stuwwal 
  - NAP hoogte : > 50.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
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Onderzoeksnr. : 22 
Nummer CAA  : 40A-53Z 
Nummer CMA  : 40A-18/1 
Nummer ROB  : 40A-45 
Nummer Renkum : A-25 
Coördinaten  : X=182.83 Y=442.94 
Afmeting  : 9.50x9.50x0.50 m. (sterk geërodeerd) 
Tijdens een proefboring op 8-10-1995 door M.J. Houkes en D. Mittendorp werden enkele 
houtskoolspikkels waargenomen. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op rand van stuwwal top. 
  - hoogte : 0.50 m1 
  - diam.  : 9.50 m1 
  - NAP hoogte : > 55.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr.: 23 
Nummer CAA: 40A-53Z 
Nummer CMA: 40A-18/2 
Nummer ROB: 40A-46 
Nummer Renkum: A-25 
Coördinaten: X=182.84 Y=442.96 
Afmeting: 10.40x11.00x0.90 m. (sterk geërodeerd) 
Tijdens een proefboring op 8-10-1995 door M.J. Houkes en D. Mittendorp werden enkele 
houtskoolspikkels waargenomen. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op rand van stuwwal top. 
  - hoogte : 0.90 m1 
  - diam.  :10.70 m1 
  - NAP hoogte : > 55.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 24 
Nummer CAA  : 40A-53Z 
Nummer CMA  : 40A-18/3 
Nummer ROB  : 40A-47 
Nummer Renkum : A-25 
Coördinaten  : X=182.87 Y=442.94 
Afmeting  : 13.10x13.90x1.10 m. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op rand van stuwwal top. 
  - hoogte :  1.10 m1 
  - diam.  :13.50 m1 
  - NAP hoogte : > 55.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 25 
Nummer CAA  : 40A-53Z 
Nummer CMA  : 40A-18/4 
Nummer ROB  : 40A-48 
Nummer Renkum : A-25 
Coördinaten  : X=182.92 Y=442.91 
Afmeting  : 11.50x14.00x1.10 m. 
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Vondsten : Bronzen hielbijl. 
Tijdens een proefboring op 8-10-1995 door M.J. Houkes en D. Mittendorp werden enkele 
houtskoolspikkels waargenomen. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : midden bronstijd, datering: vondsten 
  - ligging : op rand van stuwwal top. 
  - hoogte : 1.10 m1 
  - diam.  :12.75 m1 
  - NAP hoogte : > 55.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 26 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=182.91 Y=442.93 
Afmeting  : 8.20x9.00x0.40 m. 
Een door ons ontdekte grafheuvel tussen de heuvels van groep CAA 40A-53Z in. Deze heuvel 
hoeft niet verder onderzocht te worden, omdat er bij boringen bij twee verschillende gele-
genheden op ca. 80 cm. diepte een 6 cm. dikke houtskoollaag werd aangetroffen. 
Onderzocht op 12-5-1993 door R.Hulst en M.J. Houkes 
Literatuur: Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt ReRe, september 1993, lokatie 3. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : midden bronstijd, datering: vondsten (houtskool) 
  - ligging : op rand van stuwwal top. 
  - hoogte : 0.40 m1 
  - diam.  : 8.60 m1 
  - NAP hoogte : > 55.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 27 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=182.99 Y=442.93 
Afmeting  : 21.00x15.00x0.50 m. 
Een door ons ontdekte langwerpige grafheuvel. In oktober 1993 door ons onderzocht (boring). 
Vondsten : Houtskool en 30 verkoolde zaden.  
In juni 1994 door ons verder onderzocht d.m.v. een proefsleuf. 
Vondsten:   1 aardewerkscherf van een Drakenstijn-urn 
  24,5 gram houtskool 
  Verkitte (mangaan)brokjes 
Literatuur: Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt ReRe, september 1993, lokatie 4. 
  Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt ReRe-4, september 1994, lokatie 4B. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : midden bronstijd, datering: onderzoek sleuf 
  - ligging : op dekzandrug / top stuwwal 
  - hoogte : 0.50 m1 
  - NAP hoogte : > 55.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
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Onderzoeksnr. : 28 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=183.00 Y=442.94 
Afmeting  : 9.50x9.50x0.50 m. 
Een door ons ontdekte grafheuvel. In oktober 1993 door ons onderzocht (boring). In juni 1994 
door ons verder onderzocht d.m.v. een proefsleuf 
Vondsten: Houtskool 
Literatuur: Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt ReRe, september 1993, lokatie 4. 
  Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt ReRe-4, september 1994, lokatie 4A. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : midden bronstijd, datering: onderzoek sleuf 
  - ligging : op dekzandrug / top stuwwal 
  - hoogte : 0.50 m1 
  - diam.  : 9.50 m1 
  - NAP hoogte : > 55.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 29 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=183.13 Y=442.89 
Afmeting  : 16.00x16.00x0.70 m. 
Een via het B.A.I. doorgegeven lokatie die onder leiding van A.E. van Giffen in 1923 is opge-
graven. Deze gegevens waren niet eerder gepubliceerd. 
Vondsten:   1 Bronzen hielbijl 
  14 Aardewerkfragmenten waarvan 3 bodemfragmenten en 1 randfragment.  
       Midden Bronstijd. 
Literatuur: Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt ReRe, september 1993, lokatie 5. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : 1e fase: midden bronstijd, datering: onderzoek sleuf 
      2e fase: midden bronstijd, datering: onderzoek sleuf 
  - ligging : vlak terrein / top stuwwal 
  - hoogte :  0.70 m1 
  - diam.  :16.00 m1 
  - NAP hoogte : > 55.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 30 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=182.91 Y=443.23 
Afmeting  : 17.00x17.00x1.50 m. 
Een door ons ontdekte grafheuvel in een privé tuin. Deze heuvel is qua vorm en structuur het-
zelfde als de nabijgelegen heuvels van groep CAA 40A-53Z. Bij de boring werd een grijze laag 
op het oude maaiveld aangetroffen, en deze heuvel is door de hr. Hulst als grafheuvel aange-
merkt. Bij de aanleg van het op de heuvel gelegen PGEM gebouwtje is er blijkbaar een vondst 
aangetroffen. Deze vondst is echter niet gemeld, en het is niet bekend wat voor een soort 
vondst het hier betreft. In januari 1994 door ons opgemeten. 
Literatuur: Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt ReSl, september 1995, lokatie 1. 
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Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : onbekend 
  - ligging : vlak terrein / top stuwwal 
  - hoogte :  1.50 m1 
  - diam.  :17.00 m1 
  - NAP hoogte : > 55.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 31 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=182.93 Y=443.28 
Afmeting  : 18.65x18.93x0.50 m. 
Een door ons ontdekte grafheuvel in het openbaar groen. Bij de aanleg van de woningen geë-
galiseerd, alleen de zool is blijven liggen. Door ons onderzocht in juli 1995 (proefsleuf). 
Literatuur: Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt ReSl, september 1995, lokatie 2. 
Vondsten: 12 scherven bekeraardewerk met nagelindrukken. 
    3 vuurstenen afslagen. 
    2 gesinterde brokjes van bot/leem/houtskool. 
    4,3 gram houtskool. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : midden bronstijd, datering: onderzoek sleuf 
  - ligging : vlak terrein / top stuwwal 
  - hoogte :  0.50 m1 
  - diam.  :18.79 m1 
  - NAP hoogte : > 55.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 32 
Nummer CAA  : 40A-59N 
Nummer CMA  : 40A-24 
Nummer ROB  : 40A-76 
Nummer Renkum : A-20 
Coördinaten  : X=182.93 Y=444.56 
Afmeting  : 9.00x9.70x0.50 m. 
Volgens R.O.B. in 1993 gerestaureerd, hiervan is echter niets zichtbaar. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : 1e fase: onbekend 
      2e fase: onbekend 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte : 0.50 m1 
  - diam.  : 9.35 m1 
  - NAP hoogte : > 25.0 m. NAP 
  - podzol : 1e fase: bruin 
      2e fase: grijs 
 
Onderzoeksnr. : 33 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : 40A-20 
Nummer ROB  : 40A-51 
Nummer Renkum : A-27 
Coördinaten  : X=182.97 Y=445.04 
Afmeting  : 15.30x15.30x0.95 m. (voor restauratie). 
Gerestaureerd in 1993 (Noordam). 
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In 1909 onderzocht door mevr. Goekoop de Jong. 
Vondsten: 1 urn met beenderen 
Literatuur: Roorda van Eysinga- De Veluwezoom. 
  Bulletin KNOB 1910 
  Pleyte Gelderland 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : midden bronstijd, datering: vondsten 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  0.95 m1 
  - diam.  :15.30 m1 
  - NAP hoogte : > 17.5 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 34 
Nummer CAA  : 40A-36N 
Nummer CMA  : 40A-4/1 
Nummer ROB  : 40A-53 
Nummer Renkum : A-9 
Coördinaten  : X=182.99 Y=445.30 
Afmeting  : 19.50x20.00x2.10 m. 
Omgeving en heuvel ontdaan van ondergroei in oktober 1982. 
Gerestaureerd in 1993 (Noordam). 
Tijdens een proefboring op 8-10-1995 door M.J. Houkes en D. Mittendorp werden enkele 
houtskoolspikkels waargenomen. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op rand van helling 
  - hoogte :  2.10 m1 
  - diam.  :19.75 m1 
  - NAP hoogte : > 22.5 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 35 
Nummer CAA  : 40A-36N 
Nummer CMA  : 40A-4/2 
Nummer ROB  : 40A-54 
Nummer Renkum : A-9 
Coördinaten  : X=183.04 Y=445.31 
Afmeting  : 18.00x18.50x2.30 m. 
Omgeving en heuvel ontdaan van ondergroei in oktober 1982. 
Gerestaureerd in 1993 (Noordam). 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op rand van helling 
  - hoogte :  2.30 m1 
  - diam.  :18.25 m1 
  - NAP hoogte : > 22.5 m. NAP 
  - podzol : geel/bruin 
 
Onderzoeksnr. : 36 
Nummer CAA  : 40A-49N 
Nummer CMA  : 40A-19 
Nummer ROB  : 40A-50 
Nummer Renkum : A-26 
Coördinaten  : X=182.91 Y=448.14 
Afmeting  : 13.00x14.50x0.70 m. 
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Gerestaureerd in 1993 (Noordam). 
Literatuur: Roorda van Eysinga- De Veluwezoom. 
Volgens ons betreft het hier geen grafheuvel maar een uitloper van het ca. 100 m. oostelijker 
gelegen stuifzandgebied. De heuvel alsmede de bodem van het omliggende terrein en het 
stuifzandgebied zijn door ons uitgebreid onderzocht (boringen), en de heuvel vertoont geen 
speciale afwijkingen ten opzichte van zijn omgeving. Ik zal deze heuvel niet bij het verdere on-
derzoek betrekken. 
Classificaties - status  : Bron CMA/CAA, afgewezen 
 
Onderzoeksnr. : 37 
Nummer CAA  : 40A-37N 
Nummer CMA  : 40A-5/1 
Nummer ROB  : 40A-55 
Nummer Renkum : A-10 
Coördinaten  : X=183.43 Y=445.84 
Afmeting  : 14.20x13.50x1.30 m. 
In 1980 aangesneden bij kabelaanleg. 
Gerestaureerd in 1993 (Noordam). 
Tijdens een proefboring op 8-10-1995 door M.J. Houkes en D. Mittendorp werden enkele 
houtskoolspikkels waargenomen.  
Literatuur: Roorda van Eysinga- De Veluwezoom. 
  R.O.B. berichten 1972. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : 1e fase: onbekend 
      2e fase: onbekend, datering: relatief na onderzoeksnummer 39 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  1.30 m1 
  - diam.  :13.85 m1 
  - NAP hoogte : > 20.0 m. NAP 
  - podzol : 1e fase: geel 
      2e fase: grijs 
 
Onderzoeksnr. : 38 
Nummer CAA  : 40A-38N 
Nummer CMA  : 40A-5/2 
Nummer ROB  : 40A-56 
Nummer Renkum : A-10 
Coördinaten  : X=183.46 Y=445.80 
Afmeting  : 10.70x11.00x0.80 m. 
Gerestaureerd in 1993 (Noordam). 
Tijdens een proefboring op 8-10-1995 door M.J. Houkes en D. Mittendorp werden enkele 
houtskoolspikkels waargenomen.  
Literatuur: Roorda van Eysinga- De Veluwezoom. 
  R.O.B. berichten 1972. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend, datering: relatief na onderzoeksnummer 37 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  0.80 m1 
  - diam.  :10.85 m1 
  - NAP hoogte : > 20.0 m. NAP 
  - podzol : bruin 
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Onderzoeksnr. : 39 
Nummer CAA  : 40A-38N 
Nummer CMA  : 40A-5/3 
Nummer ROB  : 40A-57 
Nummer Renkum : A-10 
Coördinaten  : X=183.49 Y=445.79 
Afmeting  : 11.20x10.30x0.80 m. 
Gerestaureerd in 1993 (Noordam). 
Tijdens een proefboring op 8-10-1995 door M.J. Houkes en D. Mittendorp werden enkele 
houtskoolspikkels waargenomen.  
Literatuur: Roorda van Eysinga- De Veluwezoom. 
  R.O.B. berichten 1972. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend, datering: relatie na onderzoeksnummer 39 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  0.80 m1 
  - diam.  :10.75 m1 
  - NAP hoogte : > 20.0 m. NAP 
  - podzol : bruin/grijs 
 
Onderzoeksnr. : 40 
Nummer CAA  : 40A-8N 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=183.59 Y=446.00 
Afmeting  : 14.00x14.00x1.05 m. 
Een inmiddels verdwenen grafheuvel die moest wijken voor de aanleg van de A50. In mei 1970 
onderzocht door drs. R. Hulst (R.O.B.). Twee periodenheuvel uit de bronstijd. De eesrte perio-
de had een diameter van 12.00 m. en een hoogte van 0.60 m. Hierin zes bijzettingen in recht-
hoekige kuilen waarin crematieresten werden aangetroffen. De tweede fase bevatte acht tan-
gentiale schachtgraven, allen met inhumaties. 
Vondsten: Drakenstein urn- MBT-A 
Literatuur:  Drs. R. Hulst, Nieuwsbullerin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige 

bond 1971, 9e aflevering sept. 
Classificaties - status  : Bron CAA, verdwenen. 
  - periode : 1e fase: vroege bronstijd, datering: onderzoek kwad. 
      2e fase: midden bronstijd, datering: onderzoek kwad. 
  - ligging : vlak terrein 
  - NAP hoogte : > 25.0 m. NAP 
  - podzol : 1e fase: bruin 
      2e fase: grijs 
 
Onderzoeksnr. : 41 
Nummer CAA  : 40A-39N 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=183.69 Y=446.29 
Een inmiddels verdwenen grafheuvel welke in 1936 is onderzocht. Het is mij niet bekend door 
wie of waarom. 
Vondsten: 1 Veluwse klokbeker nr. E 1936/1.42 
  1 Versierd potjenr. E 1936/1.43 
  1 bekerscherf nr. E 1936/1.44 
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Classificaties - status  : bron CMA/CAA, verdwenen 
  - periode : 1e fase: klokbeker,  datering: vondsten 
      2e fase: middenbronstijd, datering: vondsten 
  - ligging : op rand van helling 
  - NAP hoogte : > 25.0 m. NAP 
 
Onderzoeksnr. : 42 
Nummer CAA  : 40A-7N 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=183.86 Y=447.10 
Bij nader onderzoek enkele jaren geleden bleek dit een grenspol te zijn. Een deel van de afge-
broken grenspaal ligt nog naast de heuvel. Op de bijlage met de grensheuvelinventarisatie is 
deze opgenomen als letter F. Zoals uit de grafiek blijkt stemmen de afmetingen volledig over-
een met de overige grensheuvels, maar is deze heuvel te klein om een grafheuvel te kunnen 
zijn. 
Classificaties - status  : afgewezen 
 
Onderzoeksnr. : 43 
Nummer CAA  : 40A-34N 
Nummer CMA  : 40A-11 
Nummer ROB  : 40A-59 
Nummer Renkum : A-12 
Coördinaten  : X=183.82 Y=444.07 
Afmeting  : 9.90x10.20x1.20 m. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : top stuwwal 
  - hoogte :  1.20 m1 
  - diam.  :10.05 m1 
  - NAP hoogte : > 60.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 44 
Nummer CAA  : 40A-35N 
Nummer CMA  : 40A-10 
Nummer ROB  : 40A-56 
Nummer Renkum : A-13 
Coördinaten  : X=183.85 Y=444.42 
Afmeting  : 12.70x13.50x0.60 m. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op helling 
  - hoogte :  0.60 m1 
  - diam.  :13.10 m1 
  - NAP hoogte : > 47.5 m. NAP 
  - podzol : geel/bruin 
 
Onderzoeksnr. : 45 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : 40A-21/1 
Nummer ROB  : 40A-61 
Nummer Renkum : A-28 
Coördinaten  : X=183.90 Y=445.44 
Afmeting  : 18.00x18.00x2.00 m. 
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Literatuur: Roorda van Eysinga- De Veluwezoom. 
Gerestaureerd in 1993 (Noordam). 
Tijdens een proefboring op 8-10-1995 door M.J. Houkes en D. Mittendorp werden enkele 
houtskoolspikkels waargenomen.  
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op rand van helling 
  - hoogte :  2.00 m1 
  - diam.  :18.00 m1 
  - NAP hoogte : > 22.5 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 46 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : 40A-21/2 
Nummer ROB  : 40A-62 
Nummer Renkum : A-28 
Coördinaten  : X=183.95 Y=445.45 
Afmeting  : 1.00 m. hoog- halve heuvel (voor 1993). 
Gerestaureerd in 1993 (Noordam). 
Tijdens een proefboring op 26-9-91 door M.J. Houkes en H. van Klaveren werd een ca. 6 cm. 
dikke houtskoollaag waargenomen. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : midden bronstijd, datering: vondsten (houtskool) 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  1.00 m1 
  - diam.  :18.00 m1 
  - NAP hoogte : > 25.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 47 
Nummer CAA  : 40A-40N 
Nummer CMA  : 40A-6 
Nummer ROB  : 40A-63 
Nummer Renkum : A-11 
Coördinaten  : X=184.12 Y=444.97 
Afmeting  : 16.70x17.20x1.30 m. 
Gerestaureerd in 1993 (Noordam). 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op helling 
  - hoogte :  1.30 m1 
  - diam.  :16.95 m1 
  - NAP hoogte : > 42.5 m. NAP 
  - podzo : geel 
 
Onderzoeksnr. : 48 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=184.30 Y=446.10 
Afmeting  : 15.50x9.20x0.55 m. 
Een door ons ontdekte grafheuvel die in juni 1994 door ons, m.b.v. een proefsleuf, is onder-
zocht. 
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Vondsten: 1 bronstijd aardewerkscherf 
  3 klokbekerscherven type 2Ie 
  houtskool 
Literatuur: Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt AhPa, september 1994. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : 1e fase: klokbeker, datering: onderzoek sleuf 
      2e fase: midden bronstijd, datering: onderzoek sleuf 
  - ligging : vlak terrein. 
  - hoogte :  0.55 m1 
  - diam.  :  9.20 m1 
  - NAP hoogte : > 25.0 m. NAP 
  - podzol : 1e fase: geel 
      2e fase: grijs 
 
Onderzoeksnr. : 49 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=184.01 Y=445.67 
Afmeting  : 13.35x13.35x1.10 m. 
Een door ons ontdekte grafheuvel die in juni 1995 door ons is onderzocht (boringen). 
Vondsten: verspreid voorkomend houtskool. 
Literatuur: Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt ReKo, september 1995, lokatie 3. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : 1e fase: onbekend 
      2e fase: onbekend 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  1.10 m1 
  - diam.  :13.35 m1 
  - NAP hoogte : > 22.5 m. NAP 
  - podzol : 1e fase: geel 
      2e fase: bruin 
 
Onderzoeksnr. : 50 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : 40A-22 
Nummer ROB  : 40A-64 
Nummer Renkum : A-29 
Coördinaten  : X=184.11 Y=445.60 
Afmeting  : 18.50x17.40x1.70 m. 
Gerestaureerd in 1993 (Noordam). 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op rand van helling 
  - hoogte :  1.70 m1 
  - diam.  :17.95 m1 
  - NAP hoogte : > 27.5 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 51 
Nummer CAA  : 40A-41N 
Nummer CMA  : 40A-7 
Nummer ROB  : 40A-65 
Nummer Renkum : A-11 
Coördinaten  : X=184.33 Y=444.76 
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Afmeting  : 13.50x13.50x0.90 m. 
Gerestaureerd in 1993 (Noordam). 
Literatuur: Roorda van Eysinga- De Veluwezoom. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : top stuwwal 
  - hoogte :  0.90 m1 
  - diam.  :13.50 m1 
  - NAP hoogte : > 55.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 52 
Nummer CAA  : 40A-41N 
Nummer CMA  : 40A-8 
Nummer ROB  : 40A-66 
Nummer Renkum : A-11 
Coördinaten  : X=184.36 Y=444.84 
Afmeting  : 11.40x11.70x0.90 m. 
Gerestaureerd in 1993 (Noordam). 
Literatuur: Roorda van Eysinga- De Veluwezoom. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op helling 
  - hoogte :  0.90 m1 
  - diam.  :11.55 m1 
  - NAP hoogte : > 55.0 m. NAP 
  - podzol : geel/bruin 
 
Onderzoeksnr. : 53 
Nummer CAA  : 40A-42N 
Nummer CMA  : 40A-9/1 
Nummer ROB  : 40A-67 
Nummer Renkum : A-11 
Coördinaten  : X=184.46 Y=444.80 
Afmeting: moeilijk te meten (voor restauratie) 
Gerestaureerd in 1993 (Noordam). 
Literatuur: Roorda van Eysinga- De Veluwezoom. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : top stuwwal 
  - NAP hoogte : > 55.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 54 
Nummer CAA  : 40A-42N 
Nummer CMA  : 40A-9/2 
Nummer ROB  : 40A-68 
Nummer Renkum : A-11 
Coördinaten  : X=184.53 Y=444.84 
Afmeting  : 13.20x14.10x0.70 m. 
Literatuur: Roorda van Eysinga- De Veluwezoom. 
Gerestaureerd in 1993 (Noordam), tevens pollenmonster genomen. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : top stuwwal 
  - hoogte :  0.70 m1 
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  - diam.  :13.65 m3 
  - NAP hoogte : > 55.0 m. NAP 
  - podzol : roodbruin 
 
Onderzoeksnr. : 55 
Nummer CAA  : 40A-42N 
Nummer CMA  : 40A-9/3 
Nummer ROB  : 40A-69 
Nummer Renkum : A-11 
Coördinaten  : X=184.55 Y=444.86 
Afmeting  : 14.20x14.20x0.55 m. 
Gerestaureerd in 1993 (Noordam). 
Literatuur: Roorda van Eysinga- De Veluwezoom. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : top stuwwal 
  - hoogte :  0.55 m1 
  - diam.  :14.20 m1 
  - NAP hoogte : > 52.5 m. NAP 
  - podzol : roodbruin 
 
Onderzoeksnr. : 56 
Nummer CAA  : 40A-42N 
Nummer CMA  : 40A-9/4 
Nummer ROB  : 40A-70 
Nummer Renkum : A-11 
Coördinaten  : X=184.58 Y=444.84 
Afmeting  : 11.30x10.30x0.50 m. 
Gerestaureerd in 1993 (Noordam). 
Literatuur: Roorda van Eysinga- De Veluwezoom. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : top stuwwal 
  - hoogte :  0.50 m1 
  - diam.  :10.80 m3 
  - NAP hoogte : > 55.0 m. NAP 
  - podzol : geel/bruin 
 
Onderzoeksnr. : 57 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=185.21 Y=445.01 
Afmeting  : 13.30x0.55 m. (halve heuvel 
Een door ons ontdekte (halve) grafheuvel. In oktober 1993 door ons onderzocht (proefsleuf). 
Geen vondsten, wel verkoolde zaden gevonden. 
Literatuur: Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt ReVb, september 1993. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : midden bronstijd, datering: onderzoek sleuf 
  - ligging : top stuwwal 
  - hoogte :  0.55 m1 
  - diam.  :13.30 m1 
  - NAP hoogte : > 62.5 m. NAP 
  - podzol : geel 
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Onderzoeksnr. : 58 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Nummer Renkum : Niet bekend 
Coördinaten  : X=185.23 Y=444.93 
Afmeting  : 15.80x15.60x0.55 m. 
Een door ons ontdekte grafheuvel die in september 1994 door ons, m.b.v. een proefsleuf, is 
onderzocht. 
Vondsten:   1 vuurstenen afslag 
    1 vuurstenen werktuig 
  27.5 gram houtskool uit vlekken 
Literatuur: Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt ReSo, oktober 1994. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : midden bronstijd, datering: onderzoek sleuf 
  - ligging : top stuwwal 
  - hoogte :  0.55 m1 
  - diam.  :15.70 m1 
  - NAP hoogte : > 60.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 59 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : 40A-38 
Nummer ROB   : 40A-38 
Coördinaten   : X=185.87 Y=445.66 
Afmeting  : 10.10x10.50x1.40 
Op het eerste gezicht betreft het hier een grenspol (grenspaal uit 1756). De afmetingen van de 
heuvel vallen echter ver buiten de afmetingen van de overige grenspollen. Op de bijlage met 
de grensheuvelinventarisatie is deze opgenomen als letter O. De afmetingen van deze heuvel 
vallen veel meer in de grootte van de grafheuvels, en ook de op enige tiental meters afstand 
liggende grafheuvels CMA 40A-36 en 37 doen vermoeden dat het hier een groepje van drie 
min of meer gelijkvormige grafheuvels betreft. Bij een proefboring op 8-10-95 door M.J. Hou-
kes en D. Mittendorp werd geconstateerd dat op de heuveltop een 60 cm. dikke laag met 
haarpodzol gekleurde grond ligt. Deze laag wordt op de flanken snel dunner en is aan de heu-
velvoet verdwenen. Hieronder bevindt zich een 10 cm. lichtgrijze laag en een geel kleurende 
kernheuvel. Het lijkt er op dat hier een grensheuvel over een bestaande grafheuvel heen is 
gelegd. Dit zou de vreemde steile vorm en de enigszins geknikte flanken verklaren. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
   - periode : onbekend 
   - ligging : top stuwwal 
   - hoogte :  0.80 m1 
   - diam.  :10.30 m1 
   - NAP hoogte: > 52.5 m. NAP 
   - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 60 
Nummer CAA  : 40A-30N 
Nummer CMA  : 40A-36 
Nummer ROB  : 40A-6 
Coördinaten  : X=185.89 Y=445.75 
Afmeting  : 7.50x9.00x0.65 
Oorspronkelijk was deze heuvel 9.00x9.00 m., maar door deze is aan een zijde ingesneden 
door een bospad. Tijdens een proefboring op 8-10-1995 door M.J. Houkes en D. Mittendorp 
werd op de scheiding van de eerste en tweede bouwfase een houtskoollaagje waargenomen. 
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Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
   - periode : 1e fase: midden bronstijd, datering: vondsten 
      2e fase: midden bronstijd, datering: vondsten 
   - ligging : top stuwwal 
   - hoogte :  0.65 m1 
   - diam.  :  9.00 m1 
   - NAP hoogte : > 52.5 m. NAP 
   - podzol : 1e fase: geel 
      2e fase: bruin 
 
Onderzoeksnr. : 61 
Nummer CAA  : 40A-29N 
Nummer CMA  : 40A-37 
Nummer ROB   : 40A-37 
Coördinaten   : X=185.88 Y=445.72 
Afmeting  : 14.30x14.50x1.10 m. 
Tijdens een proefboring op 8-10-1995 door M.J. Houkes en D. Mittendorp werd op 40 cm. 
diepte houtskoollaagje waargenomen. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
   - periode : midden bronstijd, datering: vondsten (houtskool) 
   - ligging : top stuwwal 
   - hoogte :  1.10 m1 
   - diam.  :14.40 m1 
   - NAP hoogte : > 52.5 m. NAP 
   - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 62 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=185.60 Y=446.45 
Afmeting  : 16.40x17.10x0.85 m. 
Een grafheuvel die deel uitmaakt van een door ons ontdekte groep van 5 grafheuvels in het 
bos "Leeren Doedel" te Arnhem In september 1992 door ons onderzocht (proefsleuf), waarbij 
12 verschillende bouwfasen werden waargenomen die te verdelen zijn in drie hoofdfasen. 
Vondsten: Diverse monsters houtskool (depot R.O.B.). 
Literatuur: Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt AhLd, oktober 1992, lokatie 7. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : 1e fase: midden bronstijd, datering: onderzoek sleuf 
      2e fase: midden bronstijd, datering: onderzoek sleuf 
      3e fase: midden bronstijd, datering: onderzoek sleuf 
  - ligging : op rand van helling 
  - hoogte :  0.85 m1 
  - diam.  :16.75 m1 
  - NAP hoogte : > 27.5 m. NAP 
  - podzol : 1e fase: geel 
      2e fase: geel 
      3e fase: grijs 
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Onderzoeksnr. : 63 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=185.66 Y=446.87 
Afmeting  : 20.00x18.00x0.95 m. 
Een grafheuvel die deel uitmaakt van een door ons ontdekte groep van 5 grafheuvels in het 
bos "Leeren Doedel" te Arnhem 
Literatuur: Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt AhLd, oktober 1992, lokatie 20. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op rand van helling 
  - hoogte :  0.95 m1 
  - diam.  :19.00 m1 
  - NAP hoogte : > 32.5 m. NAP 
  - podzol : lichtgrijs 
 
Onderzoeksnr. : 64 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=185.62 Y=446.85 
Afmeting  : 18.50x18.20x1.00 m. 
Een grafheuvel die deel uitmaakt van een door ons ontdekte groep van 5 grafheuvels in het 
bos "Leeren Doedel" te Arnhem 
Literatuur: Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt AhLd, oktober 1992, lokatie 19. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op rand van helling 
  - hoogte :  1.00 m1 
  - diam.  :18.35 m1 
  - NAP hoogte : > 32.5 m. NAP 
  - podzol : grijsbruin 
 
Onderzoeksnr. : 65 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=186.10 Y=446.51 
Afmeting  : 17.00x14.50x0.75 m. 
Een grafheuvel die deel uitmaakt van een door ons ontdekte groep van 5 grafheuvels in het 
bos "Leeren Doedel" te Arnhem. Tijdens een proefboring op 8-10-1995 door M.J. Houkes en 
D. Mittendorp werden houtskoolspikkels en verschillende grote stukjes houtskool waargeno-
men. 
Literatuur: Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt AhLd, oktober 1992, lokatie 21. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : onbekend 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  0.75 m1 
  - diam.  :15.75 m1 
  - NAP hoogte : > 25.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
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Onderzoeksnr. : 66 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=186.19 Y=446.56 
Afmeting  : 23.10x24.00x1.50 m. 
Een grafheuvel die deel uitmaakt van een door ons ontdekte groep van 5 grafheuvels in het 
bos "Leeren Doedel" te Arnhem 
Literatuur: Opgravingsverslag A.W.N.-17 projekt AhLd, oktober 1992, lokatie 22 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : 1e fase: onbekend 
      2e fase: onbekend 
  - ligging : op rand van helling 
  - hoogte :  1.50 m1 
  - diam.  :23.55 m1 
  - NAP hoogte : > 25.0 m. NAP 
  - podzol : 1e fase: geel 
      2e fase: lichtgrijs 
 
Onderzoeksnr. : 67 
Nummer CAA  : 40A-28N 
Nummer CMA  : 40A-28 
Nummer ROB  : 40A-7 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=186.55 Y=446.72 
Afmeting  : 12.00x12.00x0.70 m. 
Overigens niets van bekend. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op rand van helling 
  - hoogte :  0.70 m1 
  - diam.  :12.00 m1 
  - NAP hoogte : > 30.0 m. NAP 
  - podzol : grijs 
 
Onderzoeksnr. : 68 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=186.71 Y=446.59 
Afmeting  : 15.00x14.30x0.80 m. 
Een door ons ontdekte grafheuvel die door de hr. Hulst ook als grafheuvel is aangemerkt. Ver-
der onderzoek is niet nodig. Bij boringen was er een grijze laag op het oude maaiveld zicht-
baar. 
Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-95. 
  - periode : onbekend 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  0.80 m1 
  - diam.  :14.65 m1 
  - NAP hoogte : > 35.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
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Onderzoeksnr. : 69 
Nummer CAA  : 40A-27N 
Nummer CMA  : 40A-29 
Nummer ROB  : 40A-10 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=186.82 Y=446.94 
Afmeting  : 21.50x22.00x1.80 m. 
In augustus 1947 onderzocht door Glasbergen en Waterbolk. In 1982 door Van der Waals en 
Runia bodemprofiel onderzocht en pollenmonsters genomen. 
Vondsten: Een 3 periodenheuvel uit de vroege bronstijd. De tweede periode bestond uit 

een heuvel van ca. 16 m. doorsnee en een wijdgestelde paalkrans van 18 pa-
len. Hierin 12 tangentiale graven met boomstamkisten en 1 centraalgraf. De 
eerste fase was zichtbaar door een lichte podzolering en bevatte geen grafkuil.  

 Het graf lag vermoedelijk op het maaiveld. 
Literatuur: Dissertatie Waterbolk P. 95-99. heuvel 6 
  Dissertatie Glasbergen deel II P. 38. 
  Paleohistoria 1964 P.77 + Pl XXIV-I 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : 1e fase: vroege bronstijd, datering: onderzoek kwad. 
      2e fase: vroege bronstijd, datering: onderzoek kwad. 
      3e fase: midden bronstijd, datering: onderzoek kwad. 
     
  - ligging : op rand van helling 
  - hoogte :  1.80 m1 
  - diam.  :21.75 m1 
  - NAP hoogte : > 32.5 m. NAP 
  - podzol : 1e fase: geel 
      2e fase: grijs 
      3e fase: grijs 
 
Onderzoeksnr. : 70 
Nummer CAA  : 40A-26N 
Nummer CMA  : 40A-30/1 
Nummer ROB  : 40A-11 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=186.90 Y=447.03 
Afmeting  : 16.00x15.10x0.90 m. 
In augustus 1947 onderzocht door Glasbergen en Waterbolk. 
Vondsten:  Een 2 periodenheuvel uit de vroege bronstijd met in iedere periode een 

schachtgraf, en een aantal nabijzettingen met boomstamkisten. Duidelijke  
 plaggenstructuur. 
Literatuur: Dissertatie Waterbolk P. 95-99. heuvel 5. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : 1e fase: vroege bronstijd, datering: onderzoek kwad. 
      2e fase: vroege bronstijd, datering: onderzoek kwad. 
  - ligging : op rand van helling 
  - hoogte :  0.90 m1 
  - diam.  :15.55 m1 
  - NAP hoogte : > 32.5 m. NAP 
  - podzol : 1e fase: grijs 
      2e fase: grijs 
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Onderzoeksnr. : 71 
Nummer CAA  : 40A-25N 
Nummer CMA  : 40A-30/2 
Nummer ROB  : 40A-12 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=186.93 Y=447.05 
Afmeting  : 10.60x13.10x0.75 m. 
In augustus 1947 onderzocht door Glasbergen en Waterbolk. 
Vondsten: Een grafheuvel uit de vroege bronstijd, met een duidelijk plaggenstructuur. Hier-

in een schachtgraf met kistafdruk en lijksilhouet. 
Literatuur: Dissertatie Waterbolk P. 95-99. heuvel 4. 
   P.Glazema, Gelre Bijdragen en Mededelingen P.89-99. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : vroege bronstijd, datering: onderzoek kwad. 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  0.75 m1 
  - diam.  :11.85 m1 
  - NAP hoogte : > 32.5 m. NAP 
  - podzol : grijs 
 
Onderzoeksnr. : 72 
Nummer CAA  : 40A-24N 
Nummer CMA  : 40A-31 
Nummer ROB  : 40A-14 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=187.00 Y=447.05 
Afmeting  : 12.20x12.40x0.90 m. 
In augustus 1947 onderzocht door Glasbergen en Waterbolk. 
Vondsten: Een grafheuvel uit de vroege bronstijd, met een duidelijk plaggenstructuur. Hier-

in een schachtgraf met kistafdruk en lijksilhouet. 
Literatuur: Dissertatie Waterbolk P. 95-99. heuvel 3, Gelderland 1946-1950 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : vroege bronstijd, datering: onderzoek kwad. 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  0.90 m1 
  - diam.  :12.30 m1 
  - NAP hoogte : > 35.0 m. NAP 
  - podzol : grijs 
 
Onderzoeksnr. : 73 
Nummer CAA  : 40A-23N 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=187.10 Y=447.05 
Een heuvel die in het CAA staat aangegeven, maar die overigens niet bekend is. Ter plaatse is 
niets van een grafheuvel zichtbaar. Wel is er door een kruising van verschillende karresporen 
een soort "vluchtheuvel" ontstaan. Vermoedelijk betreft het hier een verkeerde interpretatie van 
de vluchtheuvel, of een administratieve fout in het CAA. Deze melding wordt niet in ons onder-
zoek meegenomen. 
Classificaties - status  : afgewezen 
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Onderzoeksnr. : 74 
Nummer CAA  : 40A-22N 
Nummer CMA  : 40A-32 
Nummer ROB  : 40A-15 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=187.12 Y=447.04 
Afmeting  : 13.50x13.00x1.00 m. 
In augustus 1947 onderzocht door Glasbergen en Waterbolk. 
Datering: Neolithicum. 
Literatuur: Dissertatie Waterbolk P. 95-99. heuvel 2. Oudheidkundig onderzoek in de prov. 
Gelderland. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : standvoetbeker, datering: onderzoek kwad. 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  1.00 m1 
  - diam.  :13.25 m1 
  - NAP hoogte : > 35.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 75 
Nummer CAA  : 40A-21N 
Nummer CMA  : 40A-33 
Nummer ROB  : 40A-16 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=187.20 Y=446.85 
Afmeting  : 13.00x14.00x0.80 m. 
In augustus 1947 onderzocht door Glasbergen en Waterbolk. In mei 1972 nogmaals gedeelte-
lijk onderzocht door J.N. Lanting en J.D. van der Waals (onderzoek B.A.I. Groningen), Pollen-
monsters genomen door Mevr. dr. W. Groenman van Waateringe (I.P.P. Amsterdam). 
Datering: Gr. N318 4435 ± 320 BP 
Vondsten: GAS  382 1/3standvoetbeker 
   382 2/3bijl 
   382 3/3kling 
Literatuur: Dissertatie Waterbolk P. 95-99. heuvel 1. 
  Ber. R.O.B. 1962-63 P.19 (coördinaten onjuist). 
  Lanting en Mook 1977 P.84 
  Lanting en v.d. Waals 1972d P.132 
  Glasbergen Paleohistoria 3 1954 P.38. 
  P. Glazema 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : standvoetbeker, datering: onderzoek kwad. 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  0.80 m1 
  - diam.  :13.50 m1 
  - NAP hoogte : > 35.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 76 
Nummer CAA  : Niet bekend 
Nummer CMA  : Niet bekend 
Nummer ROB  : Niet bekend 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=187.24 Y=446.82 
Afmeting  : 9.10x8.00x0.40 m. 
Een door ons ontdekte grafheuvel die door de hr. Hulst ook als grafheuvel is aangemerkt. Ver-
der onderzoek is niet nodig. Bij boringen was er een grijze laag op het oude maaiveld zicht-
baar. 
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Classificaties - status  : Bron veldonderzoek 1991-1995. 
  - periode : standvoetbeker, datering: relatief gelijk aan onderzoeksnr, 75 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  0.40 m1 
  - diam.  :  8.55 m1 
  - NAP hoogte : > 35.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 77 
Nummer CAA  : 40A-54N 
Nummer CMA  : 40A-23/1 
Nummer ROB  : 40A-71 
Nummer Renkum : A-30 
Coördinaten  : X=187.14 Y=445.27 
Afmeting  : 14.00x13.30x0.85 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : top stuwwal 
  - hoogte :  0.85 m1 
  - diam.  :13.65 m1 
  - NAP hoogte : > 72.5 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 78 
Nummer CAA  : 40A-54N 
Nummer CMA  : 40A-23/2 
Nummer ROB  : 40A-72 
Nummer Renkum : A-30 
Coördinaten  : X=187.18 Y=445.28 
Afmeting  : 16.50x14.50x0.95 m. 
Literatuur: Roorda van Eysinga- De Veluwezoom. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : top stuwwal 
  - hoogte :  0.95 m1 
  - diam.  :15.50 m1 
  - NAP hoogte : > 72.5 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 79 
Nummer CAA  : 40A-17N 
Nummer CMA  : 40A-34/1 
Nummer ROB  : 40A-17 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=187.31 Y=447.14 
Afmeting  : 14.00x14.65x1.15 m. 
Literatuur: In de R.O.B. bestanden wordt verwezen naar de dissertatie van Waterbolk en 

zijn onderzoek uit augustus 1947 samen met Glazema. Deze heuvel komt in 
hun verslagen echter niet voor en is waarschijnlijk nooit onderzocht. 

Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  1.15 m1 
  - diam.  :14.33 m1 
  - NAP hoogte : > 35.0 m. NAP 
  - podzol : geel 
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Onderzoeksnr. : 80 
Nummer CAA  : 40A-18N 
Nummer CMA  : 40A-34/2 
Nummer ROB  : 40A-18 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=187.36 Y=447.16 
Afmeting  : 11.40x11.30x0.75 
Tijdens een proefboring op 28-5-94 door R.Houkes en D.J. de Groot zijn er houtskoolspikkels 
aangetroffen. 
Literatuur: In de R.O.B. bestanden wordt verwezen naar de dissertatie van Waterbolk en 

zijn onderzoek uit augustus 1947 samen met Glazema. Deze heuvel komt in 
hun verslagen echter niet voor en is waarschijnlijk nooit onderzocht. 

Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : 1e fase: onbekend 
      2e fase: onbekend 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  0.75 m1 
  - diam.  :11.35 m1 
  - NAP hoogte : > 35.0 m. NAP 
  - podzol : 1e fase: geel 
      2e fase: grijs 
 
Onderzoeksnr. : 81 
Nummer CAA  : 40A-20N 
Nummer CMA  : 40A-34/3 
Nummer ROB  : 40A-19 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=187.38 Y=447.22 
Afmeting  : 11.10x11.00x0.70 m. 
Literatuur: In de R.O.B. bestanden wordt verwezen naar de dissertatie van Waterbolk en 

zijn onderzoek uit augustus 1947 samen met Glazema. Deze heuvel komt in 
hun verslagen echter niet voor en is waarschijnlijk nooit onderzocht. 

Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  0.70 m1 
  - diam.  :11.05 m1 
  - NAP hoogte : > 35.0 m. NAP 
  - podzol : grijs 
 
Onderzoeksnr. : 82 
Nummer CAA  : 40A-19N 
Nummer CMA  : 40A-35 
Nummer ROB  : 40A-20 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=187.45 Y=447.20 
Afmeting  : 9.80x9.70x0.80 m. 
Literatuur: In de R.O.B. bestanden wordt verwezen naar de dissertatie van Waterbolk en 

zijn onderzoek uit augustus 1947 samen met Glazema. Deze heuvel komt in 
hun verslagen echter niet voor en is waarschijnlijk nooit onderzocht. 
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Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  0.80 m1 
  - diam.  :  9.75 m1 
  - NAP hoogte : > 35.0 m. NAP 
  - podzol : grijs 
 
Onderzoeksnr. : 83 
Nummer CAA  : 40A-61N 
Nummer CMA  : 40A-49 
Nummer ROB  : niet bekend 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=187.62 Y=447.25 
Afmeting  : 22.10x22.10x1.80 m. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : vlak terrein 
  - hoogte :  1.80 m1 
  - diam.  :22.10 m1 
  - NAP hoogte : > 32.5 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 84 
Nummer CAA  : geen nummer 
Nummer CMA  : 40A-39 
Nummer ROB  : 40A-13 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=186.94 Y=446.26 
Afmeting  : 15.00x11.00x1.10 m. 
Een heuvel die door de de hr. Hulst niet als grafheuvel wordt aangemerkt, maar door de hr. 
Klok (beide R.O.B.) wel als grafheuvel is geregistreerd. Vandaar dat deze heuvel wel in het 
CMA voorkomt, maar niet in het CAA. Volgens mij betreft het hier een grafheuvel in een dek-
zand gebied waarvoor bij de bouw ook dekzandplaggen zijn gebruikt. Tijdens een proefboring 
op 28-5-94 door R.Houkes en D.J. de Groot zijn er houtskoolspikkels en grindstructuurtjes 
aangetroffen. 
Classificaties - status  : bron CMA/CAA 
  - periode : onbekend 
  - ligging : op helling 
  - hoogte :  1.10 m1 
  - diam.  :13.00 m1 
  - NAP hoogte : > 52.5 m. NAP 
  - podzol : geel 
 
Onderzoeksnr. : 85 
Nummer CAA  : onbekend 
Nummer CMA  : onbekend 
Nummer ROB  : onbekend 
Gemeente Arnhem 
Coördinaten  : X=188.85 Y=446.28 
Een verdwenen heuvel bekend uit oude literatuur. 
Literatuur: Gas 1926 
Classificaties - status  : Bron bronnenonderzoek 1991-95. 
  - periode : onbekend 
  - ligging : top stuwwal 
  - NAP hoogte : > 70.0 m. NAP 
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