


Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 1. IJzeren sleutel 2. Fragment v/an een benen kam 3. IJzer beslag met 2 koperen klinknagels 4. IJzeren gesp 5. mes



Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 29 doet misschien wat overdreven aan, maar het is de enige manier ominzicht te krijgen in de grondsporen en hun datering zonder dat erbelangrijke gegevens verloren zouden kunnen gaan. Uit de grondsporen was af te lezen dat we te maken hadden met eensloot die uitgegraven was in het zand. De kanten waren bekleed metklei en de vulling bestond geheel uit humeuze zwarte grond, waarinzich vele scherven bevonden. De scherven zijn van Paffrath, Pingsdorfen Ardenne aardewerk uit de 12e en 13e eeuw. Alhoewel we nog geen duidelijke bewoningssporen hadden aangetroffen,werd besloten om enkele grotere putten te maken op het land aan deandere zijde van de greppel. Met een graafmachine werd de bovenlaagvan jf 50 cm. verwijderd. De put had een lengte van 16 meter en was 3meter breed. Het graven en schaven werd verder met de hand

gedaan. Intotaal werden vier van dergelijke putten aangelegd, evenwijdig aanelkaar. In put I en IV werden meerdere lagen uitgegraven, tot op eendiepte van 75 cm. Put II bleek alleen relatief recente sporen tebevatten. In put III kwamen twee merkwaardige rechthoekige kuilen tevoorschijn, de zwarte vulling stak sterk af tegen het omringende geel-witte zand. Voorzichtig werden deze putten uitgegraven volgens dequadranten-methode. Dit is een onderzoeksmethode die veel gebruiktwordt bij grafheuvels. Op de te onderzoeken plaats worden twee lijnenuitgezet die elkaar in het midden loodrecht kruisen. De plaats is nuin vier gelijke delen verdeeld. Twee tegenover elkaar liggende delenworden uitgegraven, de andere twee delen blijven bestaan. Zo heeft menlater nog de mogelijkheid om een eventuele gelaagdheid te bestuderen.In ons geval vielen de vondsten enigszins tegen. Na het

intekenen vande diverse wandprofilen werd de resterende vulling van de put ookdoorzocht. Benen glis (schaats)





Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 31 jr 1. Pingsdorf randscherf met tuit 2. Pingsdorf randscherf3. Pingsdorf bodem 4. Paffrath randscherf 5. Randscherf uaneen inheemse kogelpot




