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De afgelopen dagen is er hard gewerkt door de archeologen in Deelplan 3 langs de Vennewatersweg.
Hierin is tot nu toe in 2 werkputten onderzoek gedaan op een diepte waarin zich sporen uit de
prehistorie aftekenen. En die hebben we gevonden!
Langs de Vennewatersweg is het restant van een prehistorisch duin aangetroffen. Dit duin was al
bekend uit eerder onderzoek en blijkt veel groter dan aanvankelijk gedacht werd. Op het duin
vinden we sporen die dateren in de bronstijd (ca. 1500 tot en met 800 voor Chr.). Een deel van het
duin wordt nog bedekt met prehistorische akkerlagen. Onder deze lagen tekenen zich de sporen van
een eergetouw af. Een eergetouw is een soort ploeg waarmee kruislings voren in een akker werd
getrokken.

Afb 1: Een voorbeeld van een eergetouw getrokken door twee runderen
(ijzertijdboerderij.wordpress.com).
Doordat er in de prehistorie op meerdere momenten zand over de akkers is gestoven en dit
stuifzand vervolgens weer is bewerkt, tekenen deze lagen zich als een ware ‘spekkoek’ af in de
ondergrond. In en voornamelijk onder de akkerlagen vinden we sporen van een nederzetting. Het
gaat met name om rijen van staken die hekwerken hebben gevormd om bijvoorbeeld akkers of een
erf af te scheiden, of om te zorgen dat vee niet weg kon lopen. Daarnaast hebben we ook sporen van
grotere palen gevonden die mogelijk onderdeel uitgemaakt hebben van boerderijen. Om erachter te
komen of dit klopt en hoe die er dan uit gezien hebben moeten we nog even doorgraven. Hopelijk
kunnen we jullie hier de volgende keer meer over vertellen!

Afb2: In het profiel van de opgravingsput aan de Vennewatersweg zijn de prehistorische
akkerlagen goed te zien: het zijn de donkerbruine en grijze horizontale lagen die boven en onder
worden gescheiden door geel duinzand. Hierin zijn ook de sporen van greppels te zien;
komvormen die in en onder de akkerlagen hangen.

Afb3: De ‘eergetouwkrassen’ steken duidelijk af als donkerbruine diagonale lijnen in het lichte
duinzand.

Afb4: Tijdens het onderzoek worden alle grondsporen onderzocht op diepte en inhoud. Hier is een
deel van een stakenrij te zien. De staken zijn te herkennen als langwerpige donkergrijze
verkleuringen in het lichtgele zand.

