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BRONSTIJDNEDERZEITING OP DE DllSERHEIDE 

C. Casseyas(1), F.Steenhoudt(1), L Van Impe(2) en P.M. Vermeersch(1) 

De hier voorliggende nota is een rapport van 
de eerste opgravingscampagne, uitgevoerd tljdens 
de maanden Juil en augustus 1990 op de 
Dilserhelde. Hat Initiatlef glng ult van het 
Laboratorium voor Prehistorie (KU.L), in 
samenwerking met de. Vlaamse Dienst voor 
Opgravingen, de provincie Limburg, Jeugd en 
Cultureel Erfgoed v.z.w. en de gemeente Dilsen. 

1 - HET SITE 

Het site bevindt zich op de rand van het 
Kempens Plateau, ziinde het hoofdterras van de 
Maas, 3 km westwaarts van de gemeente Dilsen. 
De opgravingen (fig. 1) situeren zlch op de 
Dilserheide, 500 m noordwaarts van hat hoogste 
punt van de regio. nI. de Platte Lindenberg (+ 90 
mO.P.). 

Aanlelding tot de opgraving was de 
aanwezigheid van grote . hoeveelheden 
archeologisch materiaal, zowelceramisch ais 
lithisch, aan de oppervlakte van een uitgestrekt 
gebied. Er werd ingezameld door de heren 
Jacques Gonnissen en wijlen Pieter Segers, die 
ons inzage hebben gegeven van hun collecties. 
Ook andere collecties werden aangelegd die tot op 
heden evenwel nog geen object van onderzoek 
waren. Uit de collecties kan worden opgemaakt 
dat er een intense prehistorische bewoning was 
geweest op deze plaats. Aan de hand van de 
techniek an de typologie van het Ingezamelde 
materiaal kon verondersteld worden dat ar naast 
matariaal uit de metaaltijden ook Neolithicum en 
waarschijnlijl< ook Mesolithlcum was. Ten 
zuidwesten van het opgravingsvlak bevlnden zich 
concentraties van mesolithische artefacten. 

Een van de doelstellingen van de opgraving 
was na te gaan of de Dilserhelde een van de 
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plaatsen kon zijn waar de midden-neolithische 
mens zlch had opgehouden. 

Op heî terreln strekl: zich een lange ZW-NO 
gerichte zandige rug uit, van eolische oorsprong 
en van laat-glaciale ouderdom. Langs beide zijden 
van deze rug is de dikte van de lemige dekzanden 
beperkt en dagzomen de grinten van hat Kempens 
Plateau. Het contact tussen de grinten en de 
dekzanden is erg grillig waarbij de grinten vaak in 
cryoturbaties doorheen de dekzanden opduiken. 
De top van de dekzanden bestaat uit een drage 
lemige zandgrond met weinig duidelijke humus-B 
horizon. Onder een 25-cm dikke bouwvoor is deze 
B-horizon nog weinig gedifferentieerd en gaat 
geleldelijk over naar een B3 met een net van 
humus-ijzer inlogingsdraden. Op bepaalde 
plaatsen komen onder de bouwvoor ondiepe 
depressles voor opgevuld met sterk uitgeloogd 
duinzand. Zij getuigen van een egalisatie van het 
laatglaciale landschap door dunne accumulaties 
van lokale duinzanden, die wellicht van 
tardiglaciale ouderdom zi]n. 

2 - OPGRAVINGEN 

Tijdens de campagne werd 2860 m2 

systernatisch afgeschaafd in zeven 
aaneensluitende sleuven, die over de zandrug 
heen waren aangelegd (fig. 2). De 
bodemverkleuringen werden ingetekend en aile 
archaeologica werden ingemeten. In drie 
verschillende structuren werden sr monsters voor 
pollenanalyse genomen door A.V. Munaut. Spijtig 
genoeg was het stuifmeel niet bewaard gebleven. 

De archaeologica bevonden zich ofwel in 
verspreide ligging juist onder de bouwvoor in de 
bovenste 20 cm van de bewaarde 
bodemhorizonnen ofwe! in structuren. Het is 
duidelijk dat deze vondsomstandigheden zullen 
moeten· geëvalueerd worden. In dit voorlopig 
bericht beperken wij ons tot een weergave van aile 
archaeologica ongeacht hun stratigrafische 
herkomst. 



Fig 1: Algemene situering van heî site; 2: Situering van de sleuven op een microtopografisch plan (Opname 
L Van Impe). 
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3 - BODEMSTRUCTUREN 

Tijdens de schaafbeurten kwamen een 
aantal bodemverkleuringen aan het licht die ais 
volgt kunnen omschreven worden: 

1 - Pamllel gegraven bosgreppels zoals ze 
nu nog ln haî nabijgelegen bos kunnen worden 
aangetroffen. ZiJ waren opgevuld met resten van 
een gooo ontwikkeide humus-Ijzer padeol, die 
minstens gedeeltelijk in de gracht zalt tot stand 
was gekomen. 

2 - Recentere paalgaten an vergravingen, 
zowel in ais buiten de bosgreppels (S 3, 7 sn 4). Zij 
waren ais recent te herkennen aan hun opvuliing 
met resten van sen humus-Ijzer podsol. 

3 - Kuiltjes opgevuid met verkoolde stukken 
hout, vooral in de bovenste helft van de vulling. 

4 - Ean groot aantal bruin humeuze kuilan, 
met - doorgaans westwaarts - een halva maan van 
zand en grind. Ze liggen ofwel netJes tussen de 
bosgreppels, of ziJn door deze laatse doorsneden 
en kunnen ais boomwortelkuilen geïnterpreteerd 
worden. 

5 - Ondiepe, doorgaans klelne structuren, 
bestaande uit een wit uitgeloogd centraal 
"paalgat"(?) in eenlicht humeuze kuilopvulling. In 
sleuf 3 vormen zil misschien een structUUf. Hun 
betekenis is onduidelijk, mlsschlen zijn haî 
paalkuiltjes. Hun ouderdom is onbekend. 

6 - Ean ondiepe, door bodemerosie 
onderbroken greppel, opgevuld met stark 
uitgeloogd Ismig zand met humus/ijzer 
accumulatie tegen de greppelrand. Hij verloopt 
parallel aan de luidzijde van de zandrug. 

7 - Humeuze vlekken die zich in S 5 en 7 
voordoen ais kuilen, toteen halva mater diep en 
met een omegelmatige zoo!. Hun opvulling bestaat 
uit afwisselend humusrijk en humusarm iemlg 
zand. In S 5 bevatle de kuii hoofdzakeliJk 
verbrande zandleembrokken De kullen, ln S 1, 1 
en 4, bevatlen concentraties ceramlsch materlaal 
(fig. 2: arcering). 

8 - ln S 1, 5 en 2 zijn er talrijke kleine kuilen 
met zwartbruin humusrijk iemig zand opgevuld. 
Sommige bevattell bovenaan heel wat ceramisch 
matariaa!. In S 2 en 5 iijken ze wei in een batteriJ 
aangelegd. 

9 - in S 1 ward he! onderste gedeelte van 
een grote voorraadpot onderzocht, die zlch in een 
moeilijk zichtbare vergraving bevored. Deze 

was ncg tan dele met zware klei opgevuld, die 
overigens nergens in de buurt voorkomt. 

i 0 - EV9neens ln S 1 ward ean rode viel< 
aangeiroffen, veroorzaakt door ter 
vsrbrand rnater!aal. Houtskoo! ward evenwel nie,! 
aangetroffen. 

Ean aal1tal boo",rnsporan kunnen ais 
waarschijnlljk van recente of natuurlljke oorsprong 
buitsn beschouwing gelaten worden zoals de 
li:ems nrs 1 tot 4. De menselij!<a prehistorische 
activitelt schlJnt zich voomamelijk te sil:ueren in het 
oosteliJk en westelijk dee! van het opgegraven 
areaal. S 1 Isvarde hat grootste gewicht aan 
ceramiek en het grootste aantal versierde 
scherven. in de oostelijk deel van hat opgegraven 
arasa! ziJn de archeologische structuren 
Het 8tort van v9rbrande leembrokken (nr 
verbrande zandieem (m. 10), de met klei 
pot (nr. 9), en misschien ook een kuil (ni. 8) 1'ne1: 
veel versierde waar, kunnen wijzen op de 
van aen pottenbakkersatelier. 

4 - ARCHEOLOGleA 

4.1 - Ceramisch materiaal 

Hat ceramisch spectrum van heî site bevat 
aardewerk uit minstens drie archeoiogische 
perioden. Ean kle!n scherfje, oranJerood van kleur, 
dunwandig en versierd met enkele 
touwinclrukjes lijkt van sen laat- neoiithische 
Idokbeker 1e ziJrt 

Een aanîal SCh€lNSn zljn afkomstig van een 
groot, l1JWWandlg reciplei1l, gemaa~rt uit sen 
verschraaid met chamotte en verbrand 
vuursteengruis. Met zi]n rechtopsÏ81ande concave 
rand en zijn uitwendig aspect roept deze 
reminÎsc13nties op aan aardewerk uit het 
Hilv9rsumjDrakenstein-kompleks uit de Vroege en 
Midden-Bronstijd. 

Hst overgrote deel van haî aardewerk moet 
achter ln de late Bmnstijd gesitueerd worden. De 
meerderheid van de scherven is nJW\Nandig en 
gemaaki: u!, een klei die gemagerd is met 

Î crn 
veroorza.a!<t in de 

wand), hetzij in combinat!e met o,ganlsch 
matariasl of !laast uitslultend daaruit. Earl 
over,;loedigEl kWBftsmaga~'lng 15 voomamÎ~iilk 
dunwandlg eardewerk besenoren, taiwlJI sterke 
chamOl.levemchraling ve",lai VOOi'" dikv'J3ndlg 
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enkele grote fragmenten van afgerond blconlche 
kookpotten met ruwe of grof besmeten wand, 
soms met gegladde hais en kraag. De verslerlng 
beperkt zlch tot een dubbele rli vlngertoplndrukken 
in de halszone, vaak ook tot een rli geillkaardige 
indrukken of schuine kerven op de ultstaande rand 
(fig. 3: 1-4). Van gelijkend maaksel zijn een aantal 
fragmenten van kleinere potten met esn eerder 
recht of convex, soms kelkvormlg wandproflel, en 
een scherp ultstaande, bljwlJlen IIcht concave rand. 
Minstens één fragment draagt nog de aanzet van 
een klein bandvormlg oort je. De verslerlng Is bljna 
identiek aan deze op de eerder vermelde grotere 
exemptaren (fig. 3: 5-7). Eén exemplaar draagt 
onder de rand een moole vlsgraatband, 
gecomblneerd met een chevronlljst (fig. 3: 8). Het 
gladwandlge aardewerk Is ln de mlnderheld en 
omvat onder meer rand- en wandscherven van een 
groot blconisch reclplent met een trechterhals en 
met op de schouder een comblnatledecor van 
horizontale canneluren en gearceerde driehoekjes 
(fig. 3: 9-11). Verder zijn er kleinere fragmenten van 
zgn. schouderbekers - o.a. met fljne horizontale 
kamstreepbanden en kerfjes op de schouder (fig. 
3: 15) -, scherven van een biconlsche kom verslerd 
met smalle horizontale canneluurtJes en zlgzag
kerflijnen (fig. 3: 12) en tenslotte stukken van een 
geoorde tas en kommetJes met gebogen wand (fig. 
3: 13-14, 16). 

4.2 - Lithisch materiaal 

TiJdens het onderzoek werden een 
driehonderdtal silexartefacten Ingezameld. De 
grondstof bestond gedeelteliJk uit silex, afkomstlg 
van de mijnbouwcentra ln Ryckholt-St.Geertruld, 
Spiennes en Valkenburg. Rekening houdend met 
het groot aantal afslagen met gepolijst oppervlak, 
heeft men ook vaak ln onbruik geraakte gepolljste 
bijlen ais grondstof voor debitage gebruikt. 
Tenslotte werden ook lokale vuursteenkelen -
veel al van middelgrote of fijne korrel, maar ook 
vorststukken -, voor debitage (fig. 4: 2) 
aangewend. 

De debitage geschiedde vrij onsystematisch 
op globulaire kernen. Uitzondering hlerop Is een 
prismatische kern voor de productie van korte 
klingen uit fijnkorrelig zwart silex (fig. 4: 1). 

Op typologische en stilistlsche gronden kan 
men het werktulgenbestand indalen ln drle 
groepen: enerljds twee Tjongerspltsen ult het Epl
Palaolithicum (fig. 4: 9). vervolgens artefacten die 
eerder thuis horen ln een mesollthische context 
(fig. 4: 5-7 en fig. 5: 18) en ten slotte een aantal 
artefacten die eerder te situeren ziJn vanaf het 
Midden Neolithicum (fig. 5: 14-17). In deze laatste 

groep horen een aantal artefacten ln 
mljnbouwsllex, waaronder talrljke afslagen van 
gepoliiste bljlen, een aantal eindschrabbers en 
waa'!'schljnlljk oak een aantal afslagen uit lokaal 
mater\aal (fig. 4: 3). Toch is er niet één werktuig, 
dat ondergebracht kan worden in een specifieke 
neolithlsche cultuur. 

ln de kullen kwamen slechts drie werktulgen 
(fig. 4: 8, 11-12) voor. Alleen een kling met 
gebrulksreto\J~hos en sleet (fig. 4: 11) kan 
geassocleerd worden met ceramiek van de late 
Bronstljd. 

De concentratle van een zestlgtal IIthlsche 
artefactsn (fig. 2: 5 7, ln raster) werd aangetroffen 
op de rand van een kull. Zi) omvat onder andere 
een klopper en drle kernen. Een van dezekernen is 
de prlsrnatlsche terwljl de twee andere van het 
globulaire type zijn. Een van deze laatste werd op 
een gepolljste bill ult IIchtgrijs wit gevlekt 
fljnkorrellg vuursteen vervaardigd; de andere uit 
een vuursteen dat waarschljnlljk van Ryckholt-St.
Geertruld afkomstig Is. De werktuigen zijn 
voornamelijk schrabbers (fig. 4: 3 en 5), een 
afgeknot stuk, een geschilferd stuk (fig. 4: 10) en 
een slanke drlehoeklge splts (fig. 4: 18). 

5 - BESLUIT 

Een vraag die voorlopig onbeantwoord blijft 
Is deze naar de samenhang van de archaeologlca. 
Mogelijkerwljze zullen enkele aanwijzingen kunnen 
gevonden worden bij de ultwerking van de 
opgravlngsgegevens. Voorlopig echter, bij gebrek 
aan een beter Interpretatlemodel, veronderstellen 
we dat ceramlek en vuurstenen artefacten sarnen 
horen. 

Gelijkaardige ceramlek kennen we uit enkele 
Late Bronstijdnederzettingen, zoals blj voorbeeld 
Belsele- 'Steenwerk' (O.-VI.), Fallais-'Pitet' (Comm. 
Braive) en Saint-Georges siM (Lg.), Han-sur-Lesse 
(Nam.). Enkele begraafplaatsen ln de Scheldevallei 
(bv. Temse-Molenwijk), de Kempen (bv. Ranst), de 
Maasvallei (bv. Rekem-Neerharen) en Waals 
Brabant leverden . sporadisch verwante 
aardewerkvormen op. In zijn geheel gaat het om 
aardewerk dat in de perioden Ha-A2 en B1 thuis 
hoort, wat in absolute termen overeen komt met de 
llde en het begln van de lOde eeuw v. Chr. Olt is 
trouwens de tiJd waarln de eersto 
Urnenveldengraven ln onze streken aangelegd 
worden. Dit 800rt aardewerk heeft een sterke 
verwantschap met ceramiek, gebrulkt door de 
Urnenveldenlieden woonachtlg langs de Rijn en 
Moezel en in het Zuidwest-Duits, Noord-Zwitsers 
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Fig. 4,1: prismatische kern voor korte kllngen; 2: onregelmatige kern op gerold vorststuk; 3: geretoucheerde 
eindschrabber; 4:klingschrabber; 5: mlnlschrabber; 6: dulmnagelschrabber met marginale ventrale 
retouches; 7: cirkelschrabber; 8: proximaal afgeknotte I<Ilng; 9: Tjongerspits; 10: geschilferd artefact; 11: 
korte kllngvormlge afslag met gebruiksretouches en sleet; 12: artefact met vlakke retouches; 13: 
mantelafslag met vlakke retouches. 
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Fig. 5,14: boordschrabber ; 15: spitskling ; 16: piJlsnede; 17: ~advormige pijlpunt; 18: lange driehoekspits 

en Noordoost-Frans Rljngebled. Enkele 
voorbeelden -bv. de kom op fig. 3: 12 en de stukJes 
van de schouderbekers op fig. 3: 15 - zijn uit het 
zgn. R.S.F.O. (Rhin-Suisse-France orientale)
complex afkomstig en kunnen door bemiddeling 
van Urnenveldenlieden in het Neuwiedbekken tot 
in onze streken verhandeld zijn. Import via NO
Frankrijk en van daaruit doorheen het Maasdal tot 
in de Kempen gebeurde echter ook. Het 
onderzoek in Urnenvelden- nederzettingen is 
echter nog niet zo ver gevorderd dat we al zouden 
kunnen uitmaken of deze ceramiek hier ais lokale 
productie, ais handelswaar, of in bagage van een 
groep inwijkelingen belandde. Mogelljk kan 
diepgaand onderzoek op het aardewerk zelt hier 
op termijn wat leren. 

Op het eerste gezicht lijkt het weinig 
waarschijnlijk dat het uitgangspunt van de 
opgraving, namelijk dat heel wat archaeologlca in 
het Neolithicum zouden thuis horen, met de 
realiteit overeen komt. De vraag stelt zich dan of 
het mogelijk is dit lithisch materiaal te verbinden 
met de Late Bronstijd, zoals door het ceramisch 
materiaal is aangegeven. Deze vraag kan voorlopig 
niet beantwoord worden. Het Is weliswaar gekend 
dat de vuursteenmijnen van Spiennes nog actlef 
waren na het neollthicum (Hubert,1980:132) en r.lat 
op sommlge ijzertljdnederzettlngen ook 
vuurstenen artefacten werden aangetroffen 

(Cahan, 1976:29-36). J;C. Blanchet (1984:141 -
142,187-188 00 342) raakt ook aven hat fenomeen 
van vuursteenbewerking in de Bronstljd. 

Het is overigens waarschijnlijk dat hat 
lithisch materiaal ook artefacten uit vroegere 
perioden omvat zœ ls haî Tjongeriaan 
(Tjongarspitsen). De concentratie aan mesolithisch 
matariaal is wellicht verantwoordelijk voor de 
aanwezigheid van een aantal mesolithisch 
uitziende artefacten. Verder onderzoek zal hopelijk 
kunnen uitwijzen of de meerderheid van het lithisch 
materiaal inderdaad ook aan de Late Bronstijd 
moet worden toegeschreven. 
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