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1. Inleiding

Naar aanleiding van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Duwijck II te Lier (prov. 
Antwerpen) voerde GATE tussen het najaar van 2010 en de zomer van 2012 archeologisch 
onderzoek uit. Dit leidde tot de ontdekking van archeologische resten uit verschillende 
perioden (Laloo et al., 2010; Noens et al., 2011).  Dit artikel richt zich op het onderzoek 
naar de steentijdresten op deze locatie.  De eerste lithische artefacten, indicatief voor de 
aanwezigheid van prehistorische vindplaatsen, kwamen in 2010 in enkele proefsleuven 
aan het licht (Laloo et al., 2010).  Deze vondsten leidden in het voorjaar van 2011 tot een 
archeologisch booronderzoek en een beperkte oppervlaktekartering in een zone van ca. 
0,58 ha met de meeste artefacten (Noens et al., 2011).  Het booronderzoek vormde aan-
leiding voor een aanvullend proefputtenonderzoek in het najaar van 2011 binnen hetzelfde 
onderzoeksgebied.

2. Doelstellingen

De lithische vondsten uit de proefsleuven gaven de noodzaak aan van een aanvullend 
onderzoek van deze potentiële steentijdvindplaats(en) met behulp van een meer ge-
schikte onderzoeksmethode en aangepaste waarnemingstechnieken (Laloo et al., 2010).  
Uitgaande van deze vaststelling richtte het archeologische booronderzoek zich op de eva-
luatie van de mogelijke aanwezigheid van één of meerdere steentijdvindplaatsen.  Voorts 
werd getracht meer inzicht te verwerven in de omvang, densiteit, conservering, gaafheid 
en diepteligging van de vindplaats(en) en in de samenstelling en grootteverdeling van het 
vondstmateriaal.

Het booronderzoek leverde een eerste inzicht in bovengenoemde kenmerken.  Om een 
meer betrouwbaar inzicht te verwerven, en te komen tot een weloverwogen beslissing tot 
al dan niet behoud in- of ex-situ van de prehistorische vindplaats(en), werd als tussenstap 
overgegaan tot de aanleg van een aantal proefputten (Noens et al., 2011).  De introductie 
van deze tussenstap, voorafgaand aan een eventuele opgraving, hing nauw samen met de 
specifieke omstandigheden die (het booronderzoek op) deze locatie kenmerken: (1) het 
lage aantal archeologische indicatoren per boring, (2) de ruime horizontale verspreiding 
van de ‘positieve’ boorpunten zonder duidelijk clusters en (3) het gebrekkige inzicht in 
de mate van intactheid van zowel de natuurlijke bodemopbouw als van de archeologische 
vindplaats(en).  Het proefputtenonderzoek diende daarom in de eerste plaats de exacte 
betekenis van de boorvondsten correcter te duiden door een beter inzicht te verwerven 
in de vondstdensiteit en verticale verspreiding van de artefacten.  Tevens diende de relatie 
tussen de vondsten in de ongestoorde natuurlijke bodem en in de ploeglaag nauwkeuriger 
in kaart te worden gebracht.  Zodoende kon de mate van verstoring van de vindplaats 
door landbouwactiviteiten beter worden geëvalueerd.  De gedetailleerde studie naar de 
gaafheid van de natuurlijke lokale bodemopbouw, uit te voeren door ervaren bodem-
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kundigen, vormde de derde belangrijke pijler, mede gezien de kennis omtrent en de ver-
trouwdheid met steentijdbewoning in zandlemige contexten in Vlaanderen zeer beperkt 
is, in tegenstelling tot zandige contexten.

3. Methodiek

Voor het karteren en waarderen van de steentijdvindplaats(en) werd gebruik gemaakt van 
een gefaseerde strategie.  Deze bestond uit een bemonstering van de bodem door mid-
del van boringen en proefputten, aangevuld met een oppervlaktekartering aangezien het 
onderzoeksgebied gelegen is binnen de grenzen van een aangeploegd terrein (Fig. 1).

Fig. 1 – Overzicht van de archeologische ingrepen in het kader van het onderzoek.

Het booronderzoek vond plaats in een verspringend 5 x 6 m-driehoeksgrid bestaan-
de uit 15 ZW-NO gerichte parallelle boorraaien en werd uitgevoerd met een manuele 
Edelmanboor (ø: 12 cm).  In elke boring werd de bodemopbouw geregistreerd met als al-
gemeen referentiekader de nabijgelegen bodemprofielen geregistreerd tijdens de vlakop-
graving van de wegkoffer en de aanleg van de zeefput.  Rekening houdend met de ken-
nislacunes omtrent de lokale integriteit van de bodemopbouw werd ervoor geopteerd 
een zo groot mogelijk pakket per boring te bemonsteren (van net onder de ploeglaag tot 
aan het onderliggende, herwerkte Tertiaire zandpakket).  De ploeglaag werd ter plaatse 
verbrokkeld op zoek naar (grotere) archeologische indicatoren.  Voor een optimale waar-
nemingskans tijdens het selecteren werd het bemonsterde sediment eerst ter plaatse nat 
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gezeefd (1 mm) en vervolgens aan de lucht gedroogd en onderzocht op de aanwezigheid 
van archeologische indicatoren.  In totaal konden op die manier 201 boringen worden 
uitgevoerd tot op een maximale diepte van 195 cm onder maaiveld (gem. ca. 110 cm); 543 
boormonsters werden verzameld, verwerkt en bestudeerd.

Gezien de ruime horizontale spreiding van de boorvondsten was het haalbaar noch wen-
selijk om het proefputtenonderzoek over het ganse gebied uit te voeren in een regelmatig 
grid.  De enige betrouwbare houvast voor verder onderzoek waren de boorpunten met 
archeologische indicatoren.  Ter hoogte van deze positieve boorpunten werden proefput-
ten van 1 m² uitgezet volgens een NZ-OW oriëntatie.  Alle putten werden opgedeeld in 
4 vakken van 50 x 50 cm die laagsgewijs werden opgegraven in eenheden van 10 cm dikte 
tot een maximale diepte van 90 cm onder maaiveld (Fig. 2a).  Na het verwijderen van 
een volledige laag in de 4 vakken werd telkens het grondplan van de put geregistreerd en 
eventuele afwijkingen van de natuurlijke bodemopbouw in kaart gebracht.  De primaire 
verwerking gebeurde volgens dezelfde procedure als voor het booronderzoek (supra), 
met volgende aanpassingen: (1) gebruikmakend van een zeef met maaswijdte van 2 i.p.v. 
1 mm en (2) het betrekken van de ploeglaag op dezelfde wijze als de rest van de lagen 
(d.w.z. nat gezeefd op 2 mm).  Na het uitgraven van alle lagen werden alle profielwan-
den gefotografeerd, door bodemkundigen bestudeerd en geconfronteerd met observaties 
aan verschillende referentieprofielen in de directe omgeving van ons onderzoeksgebied.  
Bijkomend werd een tiental Edelman- en gutsboringen uitgevoerd, vanaf het onderzoeks-
gebied haaks op de Duwijckloop.

De bevindingen uit proefput P4-7 vereisten vervolgens een kleinschalige opgraving 
(5,25 m², Fig. 2b).  Deze resulteerde in de uitbreiding van deze put met zes extra proef-

Fig. 2 – De toegepaste opgravingsstrategie per proefput (A) en een 
overzicht van de kleinschalige opgraving ter hoogte van proefput P4-7 (B).
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putten (18 t.e.m. 23), op dezelfde manier onderzocht met dien verstande dat ook een 
achtste laag (G) en van putten 21 t.e.m. 23 slechts één of twee vakken werden opgegra-
ven.  Alles tezamen zijn op die manier 630 eenheden opgegraven, gezeefd, gedroogd, 
uitgeselecteerd en bestudeerd.

4. Resultaten

4.1. De lokale bodemopbouw

De onderzoekslocatie ligt op de westelijke flank van een kleine opduiking langsheen de 
huidige Duwijckloop, die afwatert richting Kleine Nete.  De bodemopbouw binnen het 
onderzoeksgebied vertoont weinig variatie.  Bovenaan bevindt zich een ploeglaag, met 
daaronder regelmatig de restanten van een tweede.  Daaronder bevindt zich het (kwar-
taire) zandlemige pakket waarbij bovenaan vaak een homogener lichtbruin, gebioturbeerd 
pakket werd aangetroffen.  Onder dit zandlemige pakket, dat integraal werd bemonsterd, 
bevinden zich zandige (herwerkte Tertiaire) pakketten.  De overgang tussen beide wordt 
gekenmerkt door cryoturbate fenomenen.

4.2. De prehistorische indicatoren

Steentijdindicatoren kwamen aan het licht tijdens alle onderzoeksfasen (proefsleuven, 
vlakopgravingen, boringen, proefputten en oppervlaktekartering), zowel binnen als bui-
ten de grenzen van de zone waarin het steentijdonderzoek plaatsvond (Tab. 1).  In totaal 
gaat het om 909 lithische artefacten met een dominantie van vuursteen (VST, ca. 85 %), 
maar ook 136 artefacten uit Wommersomkwartsiet (WSQ).  Daarnaast werden tijdens 
de boringen en het proefputtenonderzoek ook verschillende fragmenten van verkoolde 
hazelnootschelpen en verbrande botfragmenten aangetroffen.

Tab. 1 – Samenvattend overzicht van de lithische vondsten
uit de verschillende onderzoeksfasen (* boring + veldkartering).

Het proefsleuvenonderzoek, uitgevoerd in een gebied van ca. 20 ha, leverde 10 lithi-
sche artefacten op, de oppervlaktekartering in de zone van het steentijdonderzoek twee.  
Tijdens de opgraving van de wegkoffer, parallel met het booronderzoek uitgevoerd, kwa-
men negen lithische artefacten aan het licht, tijdens de daaropvolgende opgraving 30.

In 18 boormonsters uit 17 boringen werden prehistorische indicatoren aangetroffen.  Het 
gaat om 13 lithische artefacten, twee fragmenten van verkoolde hazelnootschelpen en 
drie mogelijke fragmenten van verbrand bot.  Een onbepaald microlietfragment in WSQ, 
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evenals enkele andere artefacten in dezelfde grondstof suggereren de aanwezigheid van 
een mesolithische component.  Slechts in één boring (R3B6) bevond zich meer dan één 
archeologische indicator, met name een verkoolde hazelnootschelp en een proximaal frag-
ment van een afhaking in vuursteen. Twee derde van de archeologische indicatoren werd 
aangetroffen op een diepte tussen 25 en 60 cm onder maaiveld.  De meeste positieve 
boorpunten bevonden zich in het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied, maar ook 
meer naar het noorden toe zijn vondsten aanwezig.

In 41,7 % van de opgraafeenheden uit de proefputten werden artefacten in VST, WSQ 
en/of fragmenten van verkoolde hazelnootresten aangetroffen.  In tegenstelling tot de 
overige proefputten werd ter hoogte van proefput P4-7 een duidelijke verstoring van de 
natuurlijke bodemopbouw vastgesteld die op basis van het bodemkundige onderzoek 
werd geïnterpreteerd als de restanten van een kleine boomvalkuil. Gezien het hoge aantal 
vondsten (29 fragmenten van verkoolde hazelnootschelpen en 303 lithische artefacten) en 
een aanvankelijk weinig eenduidige interpretatie van de aard van de verstoring (antropo-
geen < > natuurlijk?) werd overgegaan tot een kleinschalige opgraving. Uitbreiding van de 
put tot meer dan 5 m² resulteerde in een assemblage van 126 fragmenten van verkoolde 
hazelnootschelpen en 645 artefacten, waarvan 588 in VST en 57 in WSQ. Ook hier 
wijzen verschillende elementen op een mesolithische ouderdom (vier microlieten, kerf-
resten, WSQ); een meer precieze datering binnen het mesolithicum is echter niet moge-
lijk.  Elementen kenmerkend voor oudere of jongere perioden ontbreken. De horizontale 
spreiding van de arte- en ecofacten toont een duidelijke clustering en wordt gekenmerkt 
door een snelle afname in alle richtingen.  Slechts 7,5 % van de vondsten is afkomstig uit de 
ploeglaag (Fig. 3).  De verticale spreiding van de arte- en verkoolde ecofacten is bovendien 
duidelijk geassocieerd met een lichtere vlek, onderdeel van de bodemverstoring.

In tegenstelling tot P4-7 en haar uitbreidingen vertonen de overige 16 proefputten onder-
ling een gelijkaardig beeld, zowel naar bodemopbouw als naar samenstelling en versprei-

Fig. 3 – Overzicht van de verticale spreiding van de vondsten ter hoogte 
van de verstoring (rechts) en de overige proefputten (links).
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ding van prehistorische resten (Fig. 3).  Hoewel ze samen meer dan 73 % van de opgegraven 
eenheden vertegenwoordigen, is slechts circa 11 en 25 % van de eco- en artefacten die het 
proefputtenonderzoek in totaal aan het licht bracht, afkomstig uit deze putten.  Een tweede 
opvallende vaststelling is de lage vondstdensiteit per proefput.  Voor de lithische artefacten 
varieert deze tussen 3 en 29 vondsten per put, voor de verkoolde hazelnootfragmenten 
tussen 0 en 10 fragmenten.  Onder de vondsten bevinden zich 8 geretoucheerde artefacten 
verspreid over 7 putten.  Het gaat om 4 microlietfragmenten, waaronder 3 in WSQ en 1 
in VST, 1 trapezium en 3 (fragmenten van) geretoucheerde afslagen.  Op twee na komen 
deze geretoucheerde artefacten allemaal uit de ploeglaag.  Net als bij de concentratie ter 
hoogte van de bodemverstoring behoort een deel van de artefacten zonder twijfel toe aan 
het mesolithicum.  Artefacten die met zekerheid aan oudere of recentere perioden kunnen 
worden toegewezen, zijn niet vertegenwoordigd.  Het trapezium uit de ploeglaag ter hoog-
te van P2-11, dat sporen van impact vertoont, wijst in de richting van een laatmesolithische 
component.  Net zoals het geval was voor de lithische cluster ter hoogte van de bodemver-
storing is de afwezigheid van kernen, in relatie tot de sterke vertegenwoordiging van chips, 
een opvallend gegeven.  In tegenstelling tot het assemblage geassocieerd met de verstoring 
werden in de overige putten wel degelijk grotere artefacten aangetroffen.  Bovendien werd 
de meerderheid van die vondsten aangetroffen in de ploeglaag.  Voor deze putten samen 
gaat het om iets meer dan de helft van de artefacten (51,7 %), per put variërend tussen 
33 en 89 %.  Naast de dominantie van vondsten in de ploeglaag en de lage vondstdensiteit 
stellen we vast dat de meeste artefacten (> 85 %) uit het niet aangeploegde deel van de 
bodem zich bevinden in de bovenste 20 cm onder de ploeglaag.

5. Discussie

5.1. Samenstelling, densiteit, gaafheid en ruimtelijke spreiding van de vondsten

Prehistorische indicatoren komen verspreid voor over de ganse zone waar gericht steen-
tijdonderzoek werd uitgevoerd, maar toch voornamelijk in het zuidoostelijke deel ervan.  
Deze ruime spreiding en het ontbreken van een duidelijke clustering laten niet toe op een 
betrouwbare manier afzonderlijke vindplaatsen af te bakenen.  Bovendien suggereren de 
talrijke lithische artefacten buiten de grenzen van dit ca. 0,58 ha grote gebied dat in het te 
ontwikkelen industriegebied nog meer steentijdvindplaatsen aanwezig waren, die echter 
niet op een betrouwbare en systematische wijze in kaart konden worden gebracht.  De 
vondstendensiteit met waarden tussen 3 en 29 artefacten per m² is laag tot zeer laag.  
Mogelijk betekent dit dat de kern van de vindplaats(en) buiten de grenzen van ons on-
derzoeksgebied gezocht dient te worden.  Uitzondering op de lage vondstdensiteit vormt 
de boomvalkuil waarin iets hogere dichtheden tussen 49 en 303 vondsten per m² werden 
geregistreerd.  Naast dit verschil in bodemopbouw en vondstdichtheid zijn er tussen deze 
boomvalkuil en de rest van de onderzochte zone ook significante verschillen in aantal 
vondsten, samenstelling van de assemblages, diepte en verticale spreiding van de prehis-
torische indicatoren.

De steentijdvindplaats Lier-Duwijck II behoort tot de groep van (potentieel) aangeploegde 
vindplaatsen, waarvan de problematiek van verkenning en waardering in Vlaanderen een 
nauwelijks ontgonnen terrein vormt (o.a. Crombé, 2006; De Bie et al., 2008; Depraetere 
et al., 2006a; 2006b; Devriendt et al., 2010; Ryssaert et al., 2007; Van Gils et al., 2010a; 
2010b).  De verticale verspreiding van de artefacten in alle proefputten, met uitzonde-
ring van deze ter hoogte van de boomvalkuil, toont duidelijk aan dat de prehistorische 
vondsten binnen de grenzen van het onderzoeksgebied grotendeels zijn opgenomen in de 
ploeglaag, met waarden die variëren tussen 33 en 89 %.  Alle bovenstaande elementen 
suggereren dus dat de vindplaats(en) een beperkte gaafheid vertonen, d.w.z. grotendeels 
verstoord zijn, en slechts in uitzonderlijke gevallen onder de ploeglaag zijn bewaard.
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5.2. Datering van de vindplaats(en)

De aanwezigheid van microlieten, kerfresten en WSQ wijst duidelijk op een mesolithi-
sche component.  Een nadere toewijzing op basis van typologische of technologische 
kenmerken van de lithische artefacten is nauwelijks mogelijk; een trapezium wijst op een 
laatmesolithische aanwezigheid.  Hoewel 14C-dateerbaar materiaal werd aangetroffen in 
de vorm van fragmenten van verkoolde hazelnootschelpen, is deze aanwezigheid op zich-
zelf onvoldoende om ook effectief over te gaan tot de uitvoering van een 14C-datering.  
Uitgebreid onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat de toepassing van radiometrisch 
onderzoek in de eerste plaats een kritische ingesteldheid en strategische keuzes vereist 
(o.a. Crombé, 2005; Crombé et al., 1999; 2009; 2012a; 2012b; Sergant et al., 2011).  
Naar aanleiding van het recente dateringsonderzoek op de steentijdvindplaats Evergem - 
De Nest werd in dit verband nogmaals gewezen op de noodzaak van dergelijke gede-
tailleerde ruimtelijke analyses en het vaststellen van een associatie tussen gedateerde 
hazelnoten en gereconstrueerde haarden, en dit voorafgaand aan de monsterselectie 
voor datering (Sergant et al., 2011; zie ook Noens & Crombé, dit volume).  Omwille van 
het ontbreken van zo’n eenduidige ruimtelijke associatie tussen de dateerbare resten en 
het lithische materiaal te Lier-Duwijck II raden we een 14C datering af.

5.3. Associatie tussen vondsten en boomvalkuil

Een ruimtelijke associatie tussen lithische artefacten en boomvalkuilen is geen ongekend 
fenomeen (o.a. Bats et al., 2003; Bracke, 2011; Crombé, 1993; 1996; 1998; 2005; De 
Maeyer & Wuyts, 2008; Sergant 2004; enz.) Crombé merkte op dat boomvalkuilen 
op steentijdvindplaatsen vaak niet worden herkend, o.a. door hun soms zeer beperkte 
zichtbaarheid en onderstreepte het belang van een nauwkeurige bodemkundige analyse 
van dergelijke sporen (Crombé, 1993; 1996).  Hij benadrukte meermaals dat het feno-
meen van boomvallen zwaar onderschat wordt, ondanks hun potentieel desastreuze 
invloed als post-depositioneel verstoringsmechanisme van steentijdvindplaatsen, maar 
wees er tevens op dat men deze natuurlijke fenomenen niet langer uitsluitend als latere 
verstoringen van prehistorische vindplaatsen mag blijven beschouwen.  Hij stipte daarbij 
aan dat het achterhalen van de temporele relatie tussen beide, vooral voor oudere en 
kleinere boomvalkuilen met een relatief homogene vulling, geen sinecure is voorname-
lijk ten gevolge van posterieure bodemvormingsprocessen.  Een confrontatie tussen de 
verspreidingspatronen van archeologische vondsten in en rondom deze bodemsporen 
en het jarenlange bodemkundige onderzoek naar deze bodemsporen uitgevoerd door 
Langohr (1993), leidde hen tot een aantal belangrijke, en voor ons onderzoek te Lier 
direct relevante, conclusies die ons zouden moeten toelaten anterieure en posterieure 
boomvalkuilen tot op zekere hoogte van elkaar te onderscheiden (Fig. 4).

Een gedetailleerde temporele relatie tussen de boomvalkuil en de prehistorische arte-
facten, noodzakelijk om inzicht te verwerven in het in situ karakter van de prehistori-
sche vondsten, kon te Lier-Duwijck II echter niet met zekerheid worden achterhaald. 
Noch het bodemkundige onderzoek, noch een gedetailleerde ruimtelijke analyse van 
de vondsten gaven hieromtrent sluitende inzichten.  De meeste gegevens wijzen echter 
in de richting van een posterieure boomvalkuil.  Het leidt nauwelijks twijfel dat het as-
semblage geassocieerd met de boomvalkuil, dat op basis van de grondstofkenmerken 
een vrij homogeen geheel lijkt te vormen, slechts een deel van het oorspronkelijke as-
semblage is.  Elementen om de representativiteit van dit artificiële assemblage t.o.v. het 
oorspronkelijke te achterhalen ontbreken.  In hoeverre de rest van dit assemblage in 
de directe omgeving in-situ is bewaard, werd door ons niet verder in detail onderzocht, 
maar lijkt op basis van het lage aantal vondsten aan de randen van deze proefputten en 
de resultaten van het onderzoek uit de overige proefputten eerder onwaarschijnlijk te 
zijn.  In de overige putten, allen gekenmerkt door een lage tot zeer lage vondstdensiteit, 
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werd de meerderheid van de artefacten immers in verploegde context aangetroffen.  Er 
zijn geen argumenten om aan te nemen dat dit rondom de bodemverstoring, waar de 
profielregistraties een gelijkaardige bodemopbouw vertonen als in de overige proefput-
ten, ook niet het geval zal zijn.

Fig. 4 – Vergelijking van de ruimtelijke spreiding van lithische artefacten geassocieerd met boom-
valkuilen. Data ontleend aan en aangepast naar Crombé 1993.
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5.4. Lier-Duwijck II in een regionaal kader

De ruimere regio rond Lier en bij uitbreiding de ganse Vlaamse zandleemgronden worden 
gekenmerkt door een quasi gebrek aan gericht onderzoek naar en kennis van steentijd-
vindplaatsen.  Een aantal recente bevindingen onderstrepen het potentieel voor, en de 
noodzaak van, toekomstig systematisch onderzoek om steentijdvindplaatsen in deze regio 
op een meer betrouwbare wijze in kaart te brengen.  Naast het hier beschreven onderzoek 
zijn in de directe omgeving nog verschillende steentijdvindplaatsen gekend.  In verschillende 
oudere publicaties is reeds sprake van mesolithische vindplaatsen in de regio rond Lier (i.e. 
Dursin, 1932; Saccasyn-della Santa, 1946; Bauwens-Lesenne, 1965).  Ook in de rapportage 
van het proefsleuvenonderzoek te Lier-Duwijck II vermeldden Laloo et al. (2010) een aantal 
meso- en neolithische oppervlaktevindplaatsen uit de ruimere omgeving van Lier.  Tijdens 
een veldprospectie in het voorjaar van 2011 te Lier-Pullaar werd een kleine concentratie van 
42 lithische artefacten in VST, WSQ en kwartsiet van Tienen verzameld die op basis van het 
WSQ en twee microlieten voorlopig in het (midden?-)mesolithicum wordt geplaatst (Van 
Liefferinge, 2011).  Een recent proefsleuvenonderzoek te Lier-Arbeidsstraat bracht twee af-
hakingen uit WSQ aan het licht, waaronder één in de vulling van een niet nader gedateerde 
greppel (Reyns & Bruggeman, 2011).  Op basis van deze gegevens werd op deze locatie 
echter geen nader onderzoek geadviseerd.  Een ander proefsleuvenonderzoek langsheen 
de Oude Liersebaan in Duffel, nabij de grens met Lier, leverde drie geïsoleerde lithische 
artefacten in secundaire contexten op (Kuijper, 2006).  Naast twee klingen, waarvan één 
onder voorbehoud in het mesolithicum werd gesitueerd, ging het om een verbrand mediaal 
fragment van een spits (?) met afgestompte boord.  Hiervoor werd een finaalpaleolithische 
datering naar voren geschoven (Kuijper, 2006).

5.5. Enkele methodologische beschouwingen

De confrontatie van de resultaten uit het boor- en proefputtenonderzoek te Lier-Duwijck 
II levert een aantal interessante methodologische inzichten, niet in het minst omdat sys-
tematische prospectie en waardering van steentijdvindplaatsen in niet-afgedekte (zand-)
leemgebieden nog in haar kinderschoenen staat.

Zo kunnen we in de eerste plaats duidelijk vaststellen dat prehistorische vindplaatsen die 
gekenmerkt worden door een lage tot zeer lage vondstdichtheid ook met behulp van 
boringen in kaart kunnen worden gebracht door relatief beperkte en bovendien weinig 
verstorende bodemingrepen (d.w.z. boren met een beperkte boordiameter).  Minimale 
eisen voor een dergelijk booronderzoek zijn een voldoende dicht boorgrid (i.e. 5 x 5 m) 
gecombineerd met aangepaste en gedetailleerde observatietechnieken (o.a. nat zeven op 
kleine maaswijdte (1 mm) en drogen van het gezeefde sediment voorafgaand aan het uitse-
lecteren van archeologische indicatoren door specialisten).

Een andere vaststelling is dat eenzelfde signaal uit 13 boringen, namelijk de aanwezigheid 
van één chip, resulteert in een duidelijk verschillend signaal in de overeenkomstige 13 proef-
putten, variërend van 2 tot 28 en in één geval zelfs meer dan 300 vondsten per proefput 
(Fig. 5).  In dezelfde lijn blijkt ook dat bij 4 boringen waar geen lithisch artefact maar wel 
een andere archeologische indicator (hazelnoot, verbrand bot) werd aangetroffen in de 
overeenkomstige put wél lithische artefacten aanwezig waren.  Gelijkaardige vaststellin-
gen gelden eveneens voor de verkoolde hazelnootfragmenten.  Uit dit alles kunnen we 
besluiten dat de interpretatie van de aan- en afwezigheid van archeologische indicatoren 
in zowel boringen als proefputten geen sinecure is, een kritische ingesteldheid vereist, net 
als ervaring en een gedegen kennis van bodemkunde.  Verder methodologisch onderzoek 
op dit vlak blijft aangewezen.  Ondanks het feit dat deze gefaseerde strategie vooralsnog 
onze meest betrouwbare houvast is om prehistorische vindplaatsen in kaart te brengen en 
te evalueren blijft voorzichtigheid daarom geboden (zie hieromtrent o.a. Verhagen et al., 
2011; 2012).
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6. Conclusie

Het gerichte steentijdonderzoek te Lier-Duwijck II werd uitgevoerd in verschillende fasen.  
Boringen en proefputten hebben diverse inzichten opgeleverd omtrent de aanwezigheid 
en bewaringstoestand van steentijdvindplaatsen op deze locatie.  Samen met observaties 
uit het proefsleuvenonderzoek, de veldkartering en de vlakopgravingen kwam naar voor 
dat meer dan 900 lithische artefacten en bijna 150 verkoolde organische ecofacten, in-
dicatief voor prehistorische bewoning, zich zowel binnen als buiten de grenzen van het 
systematische steentijdonderzoek uitstrekken.  Het gedetailleerde onderzoek binnen de 
grenzen van dit gebied, dat het gros van de vondsten aan het licht bracht, heeft duidelijk 
gemaakt dat de vondstdensiteit van deze vindplaats(en) laag is en dat de meeste vondsten 
bovendien zijn opgenomen in de ploeglaag.  Dit wijst, binnen deze zone, op een beperkte 
gaafheid van het archeologische bestand uit de steentijd.  De verwachting is dan ook 
dat binnen dit gebied enkel vindplaatsen geassocieerd met bodemverstoringen deels zijn 
ontsnapt aan opname in de ploeglaag, zoals aangetoond kon worden voor het vondstenas-
semblage ter hoogte van de boomvalkuil.  Hoewel we niet uitsluiten dat ook oudere en 
recentere steentijdvindplaatsen aanwezig kunnen zijn, werden enkel duidelijke indicatoren 
voor mesolithische bewoning vastgesteld, in de vorm van artefacten in WSQ, microlieten 
en kerfresten.

Een beperkt paleolandschappelijk booronderzoek d.m.v. één dwarsraai haaks op de hui-
dige Duwijckloop ten noorden van ons onderzoeksgebied, uitgevoerd om de bodemkun-
dige observaties uit onze boringen en proefputten beter te kunnen kaderen, heeft twee 
belangrijke aanvullende inzichten opgeleverd.  In tegenstelling tot de akker waarop het 
onderzoeksgebied zich bevindt, is de bovenste, gehomogeniseerde laag van het bodem-
profiel ter hoogte van het weiland waarop de aanvullende paleolandschappelijke borin-
gen werden uitgevoerd, veel dunner.  Rekening houdend met de eerder vermelde ruime 
spreiding van de lithische artefacten over het volledige reeds onderzochte gebied en de 

Fig. 5 – Verhouding tussen het aantal vondsten uit de boringen en uit de proefputten.
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gekende vindplaatsen uit de directe omgeving van Lier-Duwijck II, betekent dit een poten-
tiële aanwezigheid van beter geconserveerde vindplaatsen uit de steentijd.  Een tweede 
belangrijke conclusie uit dit paleolandschappelijke booronderzoek is de lokale vaststelling 
op geringe diepte van een afgedekte paleobodem.  Deze paleobodem bevat eveneens een 
belangrijk potentieel voor de aanwezigheid van goed geconserveerde steentijdvindplaat-
sen uit oudere perioden.
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Résumé

Dans cet article, les résultats d’une intervention archéologique récente (prospection et évaluation) 
entreprise à Lier-Duwijck II sont présentés.  Le site est caractérisé par la présence d’artefacts lithi-
ques et d’écofacts brûlés trouvés dans un dépôt sablo-limoneux.  Les résultats des prospections, 
des forages manuels, des sondages profonds et d’une fouille restreinte d’une concentration lithique 
associée à un chablis sont discutés.

Mots-clés : Lier, Duwijck II, prov. d’Anvers (B), forages, sondages profonds, Mésolithique, grès 
quartzite de Wommersom, silex, chablis.

Samenvatting

Deze bijdrage presenteert de resultaten van een prospectie- en waarderingsonderzoek te Lier-
Duwijck II (prov. Antwerpen), ter hoogte van een locatie die gekenmerkt wordt door de aanwe-
zigheid van (mesolithische) lithische artefacten en verkoolde ecofacten in zandlemige afzettingen.  
Het artikel bespreekt de resultaten van een veldverkenning, manuele boringen, een proefputten-
onderzoek en een daaropvolgende kleinschalige opgraving van een cluster geassocieerd met een 
windvalstructuur.

Trefwoorden: Lier, Duwijck II, prov. Antwerpen (B), boringen, proefputten, opgraving, mesolithi-
cum, Wommersomkwartsiet, vuursteen, windval.
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