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Abstract 

Prehistoric barrow dating back to the bronze age have been widely recognized and researched 

in the Low Countries and the whole of Northwestern Europe. In this paper the researcher will 

carry out an analyses of all pedological processes which affects these barrows in an attempt to 

characterize the pattern of degradation that is visible in the present day state of these barrow. 

This research was carried out on a area which covers Central- and Northern Belgium as well 

as the Southern part of the Netherlands. Based on an analyses of processes on multiple spatial 

levels, the scope ranging from individual barrows to the broader landscape surrounding the 

site, three regional clusters are recognized within the data. For each cluster a descriptive 

model is purposed that summarizes the significant processes that affected the conservation of 

barrows and sites in that region. Finally some considerations are made regarding the 

limitations that were encountered while carrying out this type of research as well as future 

perspectives for this type of interdisciplinary research. 

Key words: bronze age, barrows, pedology, degradation, Low Countries 

Résumé 

Les tombelles préhistoriques de l’âge du bronze sont depuis longtemps bien connu et 

recherché à la Belgique et les Pays-Bas, et à toute l’Europe du Nord-ouest. Cette étude fait 

une analyse des processus pédologiques qui affectent ces tombelles en tentant de caractérisé le 

dégradation de ces tombelles ce qu’est visible aujourd’hui. Cette étude ce concerne la région 

qui se compose de la Belgique Central et du Nord et la Sud du Pays-Bas. Fondé sur l’analyse 

qui est effectué à plusieurs niveaux spatiaux, allant des tombelles individuelles à la paysage 

entourant les sites, trois groupes régionaux ont été définis dans les données. Pour chaque 

groupe un modèle descriptif a été proposé qui est une résumé de tous les processus qui 

affectent la conservation des tombelle et des sites. Finalement on fait quelques remarques sur 

certains restrictions qu’on a rencontré pendant cette étude aussi que certains perspectives pour 

la future de cette recherche interdisciplinaire.   

Mots clef : l’âge du bronze, des tombelles, pédologie, dégradation, les Pays-Bas 
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1. Inleiding 

1.1. Vraagstelling & doelstellingen 

Op het einde van de prehistorie in NW-Europa wordt in een grote regio in Noordwest-Europa 

een zeer gelijkaardig grafgebruik geadopteerd. Op het einde van het laat-neolithicum en 

doorheen de bronstijd wordt het gebruik van grafheuvels geobserveerd in Europa. Deze 

monumenten zijn in verschillende regio’s nog steeds intact. Op andere plaatsen zijn ze 

nagenoeg volledig verdwenen en konden enkel worden ontdekt aan de hand van specifieke 

detectietechnieken. De voor de hand liggende vraag is waarom dit beeld zo varieert is tussen 

verschillende regio’s. Waarom zijn in bepaalde regio’s grafheuvels goed geconserveerd 

terwijl in andere, naburige regio’s deze grafheuvel bijna volledig zijn uitgewist uit het 

landschap. Het antwoord hier op moet gezocht worden in de periode tussen het gebruik van 

deze grafheuvels door de gemeenschappen die ze oorspronkelijk oprichtten en nu. In deze 

post-depositionele fase zullen in bepaalde regio’s, om welbepaalde redenen de grafheuvels 

zijn verdwenen. De kennis over de verspreiding van grafheuvels wordt in een verdere fase 

ook bepaald door het onderzoek. De specifieke onderzoeksmethoden en strategieën zullen het 

overgebleven materiële bewijs van het verleden filteren tot het archeologische 

gegevensbestand. De aard van post-depostionele processen wordt op zijn beurt dan weer 

beïnvloed door de keuzes van de gemeenschap bij het oprichten van de grafheuvel. Zaken 

zoals topografische inplanting zullen in deze depositionele fase bepalend zijn voor de latere 

post-depositionele porcessen (Clarke 1973, 16). Sinds de jaren ’60 en de opkomst van de New 

Archaeology werd voor het eerst uit theoretisch oogpunt de invloed van formatieprocessen 

behandelt (Clarke 1973; Trigger 2006). Michael Schiffer de grondlegger van Behavioral 

Archaeology, een reactie op de New Archaeology, vatte deze post-depositionele fase samen 

als de werking van enerzijds natuurlijke processen en, anderzijds, culturele porcessen. De 

noemde hij respectievelijk de N-transforms en C-transforms. De theoretische basis van 

Behavioral Archaeology werd als geheel door ondermeer Binford als ‘reactionair’ bestempeld 

(Binford 1981, 195).  

In deze scriptie wordt onderzocht welke deze processen zijn die de bewaring van grafheuvels 

op lange termijn beïnvloeden. Het onderzoek vertrekt hier bij uit een specifieke 

onderzoeksrichting, de bodemkunde.  Onderzoek in Deense grafheuvel (Breuning-Madsen 

1998; Holst, Breuning-Madsen, Ollson 1998) toonde reeds de waarde aan van dergelijk 
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onderzoek. Het doel van deze scriptie is om een beeld te kunnen vormen van de 

bodemontwikkeling in grafheuvels vanaf hun oprichting en in welke mate dit een invloed 

uitoefent op de degradatie of bewaring van deze grafmonumenten.  

Het onderzoeksgebied die hier wordt besproken is het ‘zuiden van de Lage Landen’. Concreet 

omhelst deze zone een groot deel van noordelijk en centraal België. De gekende 

verspreidingspatronen van bronstijd grafheuvels zijn gelokaliseerd in West- en Oost-

Vlaanderen, het noorden van Antwerpen en Limburg en in Waals-Brabant en Henegouwen. 

Bijkomend wordt het aangrenzende deel van Zuid-Nederland opgenomen in het 

onderzoeksgebied. Concreet komt dit overeen met de provincies Noord-Brabant en 

Nederlands Limburg. Het verspreidingbeeld in deze regio vormt een continue verspreiding 

met dat in Antwerpen en Limburg (zie figuur 1.1).   

De grafheuvels die onderzocht worden dateren uit de periode die algemeen wordt aangeduid 

als bronstijd. Deze traditie start echter al in het laat-neolithicum. Het hoogtepunt van het 

gebruik van grafheuvels situeert zich echter in de vroege- en midden-bronstijd. Vanaf de late-

bronstijd, en de opkomst van de Urnenvelden, neemt het gebruik weer af. De traditie leeft nog 

door tot in de vroege-ijzertijd, het Vorstengraf van Oss is hier het meest bekende voorbeeld 

van.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1: Overzichtkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied. (Zeeland word buiten 

beschouwing gelaten) 
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1.2. Methodologie & Opbouw 

De opbouw van de masterscriptie bestaat uit drie delen. Elk deel heeft een specifiek doel maar 

moet telkens binnen het geheel worden geplaatst. 

Het eerste deel omhelst alle theoretische informatie die voor dit onderzoek omvat. In dit deel 

is het de bedoeling om een beeld te geven van alle informatie over zowel de archeologische 

als bodemkundige achtergrond. Naast een inleidend hoofdstuk is dit deel opgesplitst in drie 

hoofdstukken of onderdelen. In de eerste plaats wordt een hoofdstuk gewijd aan het 

archeologisch deel van het onderzoekskader. Hierin wordt een overzicht gegeven van het  

archeologisch onderzoek naar grafheuvels in het zuiden van de Lage Landen. Dit omvat zaken 

zoals geografische verspreiding, inplantingpatronen, typologie en zekere evoluties in het 

grafritueel.  

Een volgend hoofdstuk wordt besteed aan een overzicht van vormen van bodemgenese. Hier 

wordt via een classificatie verder ingegaan op bodemgenetische processen die een rol spelen 

in het zuiden van de Lage Landen. Het doel hier van is een beeld te schetsen van de mogelijk 

processen die men kan verwachten in het onderzoeksgebied.  

Het laatste hoofdstuk van het eerste deel gaat specifiek in op het bodemkundig onderzoek dat 

is gericht was op grafheuvels uit de bronstijd in zuiden van de Lage Landen. Het werk dat hier 

in aan bod komt is ook van theoretische aard. Het gaat om bodemkundig onderzoek met als 

doel bepaalde processen specifiek voor grafheuvels te identificeren en verklaren. In dit 

hoofdstuk staat één thema centraal, secundaire podzolisatie. Om die reden wordt het 

hoofdstuk aan de hand van de verschillende onderzoekers opgedeeld die een bijdrage hebben 

geleverd binnen dit onderzoek.  

In het tweede deel van deze thesis wordt gefocust op de vindplaatsen. De opbouw van dit deel 

is gekoppeld aan het inventaris die bij deze masterscriptie hoort. In dit deel wordt alle  

vormen van bodemgenese en degradatieprocessen die waargenomen worden per site 

besproken. De informatie wordt op twee manieren bekomen. Ten eerste zijn er vier sites waar 

veldwerk is uitgevoerd specifiek in het kader van deze masterscriptie. De gegevens uit dit 

veldwerk worden aangevuld door de beschikbare literatuur over deze sites.  

Ten tweede zijn er de sites, de meerderheid, die enkel via literatuurstudie zijn onderzocht. De 

groep sites die in aanmerking komt voor dit onderzoek is uiteraard beperkt. Het gaat hier om 

een beperkte groep van het totale aantal grafheuvels die bekend zijn uit deze periode. Cruciaal 
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om te bepalen of sites gebruikt kunnen worden is de mate waarin bodemgenetische processen 

en degradatieprocessen kunnen worden afgeleid uit de beschikbare literatuur. Gezien beide 

aspecten in klassiek archeologisch onderzoek niet van primair belang zijn en het merendeel 

van de onderzochte grafheuvels enkel beknopt zijn gepubliceerd, zijn de meeste sites en 

grafheuvels niet bruikbaar. Voor dit onderzoek werd daarom gezocht naar de sites waar 

uitgebreid onderzoek is aan gewijd of op uitgebreide wijze zijn gepubliceerd. De aandacht 

voor rapportering in de literatuur over bodemgenetische processen en degradatieprocessen is 

vanzelfsprekend van groot belang. 

Bij de bespreking van de sites en de grafheuvels moet er rekening worden gehouden met de 

ruimtelijke schaalniveaus waarop de processen die we willen onderzoeken zich afspelen. Daar 

toe worden alle sites besproken via een driedelig schaalniveau. Deze verdeling op vlak van 

schaalniveaus is ook doorgetrokken in het inventaris, om een uniforme weergave van 

informatie te bekomen. Het laagste schaalniveau dat wordt gedefinieerd is dat van de 

individuele grafheuvel. Hier wordt enkel de processen bekeken die een impact tonen op 

individuele grafheuvels. Het volgende niveau situeert zich op de schaal van de site. Met ‘site’ 

wordt de onmiddellijke omgeving rond de grafheuvels aangeduid. Het gaat hier om alles 

binnen een straal van enkele tiental meter tot enkele honderdtal meter. Het hoogste niveau wat 

per site wordt behandelt is dat van het landschap waarin de sites liggen. Concreet is dit het 

gebied binnen een straal van meerdere kilometer.  

In het derde deel wordt een vergelijking gemaakt tussen de theorie uit het eerste deel en de 

data bekomen uit observaties uit deel 2. Hier wordt dus naar een synthese toe gewerkt, 

onderverdeeld in drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk in dit deel, hoofdstuk 7, gebruikt 

het classificatiesysteem uit hoofdstuk 2 om alle vormen van bodemgenese en 

degradatieprocessen weer te geven. Hier wordt dus een weergave gemaakt van alle processen 

die werkzaam zijn en van welk belang deze processen zijn. Dit laatste moet echter worden 

genuanceerd. Het is enkele de bedoeling om een beeld te geven van het belang binnen de 

populatie van de steekproef. Het is niet de bedoeling om het bekomen beeld te extrapoleren 

over de hele populatie. Dit hoofdstuk is terug opgedeeld volgens de drie schaalniveaus, die in 

het tweede deel en het inventaris werden gedefinieerd.  

In hoofdstuk 8 word de informatie uit voorgaande hoofdstukken gegroepeerd op nog een 

vierde schaalniveau. Dit regionaal niveau bevindt zich boven het landschappelijk niveau, dat 

per site werd behandeld, en dient om regionale clusters te behandelen. Deze clusters worden 



11 

 

duidelijk wanneer zelfde patronen van specifieke processen worden herkend over een groep 

sites. Het is hier wederom niet te bedoeling om verklaringsmodellen te maken maar om 

regionale verschillen binnen de referentiegroep te herkennen. 

In een laatste hoofdstuk wordt een evaluatie gemaakt van de moeilijkheden en mogelijkheden 

die bij dit onderzoek zijn opgetreden. Hier wordt, in eerste plaats, ingegaan op de 

mogelijkheden die uit de beschikbare archeologische data beschikbaar waren en de 

beperkingen die dit onderzoek hebben belemmerd. Het is de bedoeling om meer duiding te 

geven op bepaalde aspecten die behandeld werden doorheen het onderzoek. Het belangrijkste 

aspect is de draagkracht van de beschikbare informatie. Ten tweede wordt een evaluatie 

gemaakt van onbenutte mogelijkheden voor het onderzoek en waardevolle 

onderzoeksrichtingen voor de toekomst.   

Om een helder beeld van de opbouw van het zowel het onderzoek als de scriptie zelf te 

kunnen geven zal, daar waar nodig, nog meer informatie worden gegeven. Met deze aanpak 

zal bij elk hoofdstuk of onderdeel van een hoofdstuk nog specifieke informatie worden 

gegeven betreffende dat deel of hoofdstuk. Hier boven werd de algemene opbouw geschetst 

van deze masterscriptie.   
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2. Funeraire tradities tijdens de bronstijd in het zuiden van 

de Lage Landen 

2.1. Verspreiding van grafheuvels in Europese context  

Het fenomeen van grafheuvels als funerair monument is geen lokale traditie. In tegendeel, de 

verspreiding van grafheuvels vond plaats over een uitgestrekte regio in Noordwest-Europa. 

Het is één van de kenmerkende elementen van de bronstijd in de regio, net door het 

wijdverspreide voorkomen. In veel gevallen zijn de meeste van de grafheuvels nog zichtbaar 

bewaard gebleven in het landschap. In Denemarken en het zuiden van Zweden zijn enkele 

tienduizenden grafheuvels bekend uit de bronstijd (Johansen, Laursen, Holst 2004). 

Uitgebreide studies richten zich daar op de geografische verspreiding in relatie tot de structuur 

van de gemeenschap die de monumenten oprichtten (Johansen, Laursen, Holst 2004). En 

andere onderzoeksrichting in het Deense grafheuvelonderzoek richt zich op het 

bodemkundige milieu in de heuvellichaam, en de effecten op de bewaringscondities in het 

heuvellichaam (Breuning-Madsen 2003; Breuning-Madsen, Holst, Rasmussen 2001). Meer 

ten zuiden, in Midden- en Noord-Nederland zijn grafheuvels evenzeer goed gedocumenteerd 

en onderzocht (Lohof  1991). De monumenten zijn hier ook bewaard gebleven doorheen de 

geschiedenis en nog zichtbaar in het landschap. Meer naar Centraal-Europa, in Duitsland, 

werden tijdens de bronstijd ook grafheuvels gebruikt als funeraire traditie (Forenbaher 1993). 

Ten westen, op de Britse eilanden, merken we een grote verspreiding van deze 

grafmonumenten (Bradley 2007). Niet enkel in hoeveelheid komen grafheuvels in grote 

getallen voor, in het zuiden van Engeland bestaat er eveneens een grote verscheidenheid in 

types grafheuvels (Ashbee 1960). De verspreiding van grafheuvels in Noord-Frankrijk wijkt 

af van vorige landen omdat hier de meeste heuvellichamen zijn genivelleerd (Toron 2006). 

Net zoals in West- en Oost-Vlaanderen het geval was is luchtfotografie een essentieel middel 

voor de documenteren van deze grafheuvels. Het in kaart brengen van deze grafheuvels is in 

de eerste plaats de verdienste van Robert Agache. 

2.2. Bronstijd grafheuvels in het zuiden van de Lage Landen  

2.2.1. Afbakening van onderzoeksgebied  

Het onderzoeksgebied strekt zich ruwweg uit vanaf de kust, of provincie West-Vlaanderen in 

het westen, tot de loop van de Maas, of provincies Limburg en Nederlands Limburg in het 

oosten (zie Figuur 1.1). De Maas vormt eveneens de noordelijke grens van het 
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onderzoeksgebied, wat ook de grens is van Noord-Brabant en dit dus de noordelijke zone 

maakt van het onderzoeksgebied. De zuidgrens van het gebied in een zeer brede zone die 

loopt van het zuiden van Belgisch Limburg, over Waals-Brabant en het zuiden van de 

provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. de grens volgt hier de noordelijke zone van 

de leemstreek. Het gehele onderzoeksgebied is aanvankelijk gedefinieerd op basis van de 

gekende regionale clusters van grafheuvels. De grenzen worden dan vastgelegd aan de hand 

van de kennis met betrekking tot het verspreidingsbeeld van grafheuvels. Concreet omvat 

deze scriptie een gebied met daarin drie zones waar grafheuvels gekend zijn. Een eerste is, 

min of meer, te situeren binnen West- en Oost-Vlaanderen. Hier zijn ongeveer een 1000-tal 

bronstijd grafheuvels gedocumenteerd (De Reu, Deweirdt, Crombé et al. 2011, 393) aan de 

hand van luchtfotografie door Universiteit Gent sinds de jaren ‘80. Een tweede, eerder kleine, 

zone ligt in Waals-Brabant. Hier zijn in Bois de la Houssières, Bonlez en Rixensart 

verscheidene grafheuvels gedocumenteerd reeds in de 19
de

 eeuw. De derde zone, een meest 

uitgebreid onderzochte, situeert zich in de Kempen. Reeds in de 19
de

 eeuw werden 

grafheuvels al gedocumenteerd in deze regio en zelf onderzocht. Deze zone wordt vaak 

aangeduid als het Maas-Demer-Schelde gebied, waar de drie rivieren als  grenzen dienen (zie 

Inventaris “Verspreidingskaart”).   

Bodemkundig valt het onderzoeksgebied op te delen in twee regio’s. Enerzijds is er het veruit 

grootste deel wat zich kenmerkt door Pleistoceen dekzand waaruit de bovengrond is 

opgebouwd. Anderzijds vinden we in het zuiden een strook waar de bovengrond uit leem 

bestaat. Qua topografie valt het verschil tussen het noorden en zuiden eveneens op. In het 

noorden is er sprake van weinig reliëf, de enige merkwaardige landschapselementen zijn 

dekzandruggen, dewelke van groot belang zullen blijken voor de ruimtelijke spreiding van de 

Neolithische en Bronstijd grafheuvels. De formatie van dekzandruggen dateert, net zoals het 

moedermateriaal waaruit het is opgebouwd, uit het laat-glaciaal. De dekzandruggen vormen 

een uitgebreid netwerk doorheen het landschap en we zijn de voornaamste vorm van 

topografie in een groot deel van Vlaanderen en het zuiden van Nederland. Wanneer we echter 

naar het zuiden gaan merken we een gebied op met veel meer uitgesproken reliëf. De invloed 

van de Tertiaire geologische sokkel heeft hier een veel grotere invloed op de topografie dan 

meer ten noorden.  



14 

 

2.2.2. Chronologie 

De periode waarin grafheuvels worden opgericht loopt van het laat-neolithicum tot de vroege-

ijzertijd. Als afbakening van de diverse perioden word de volgende chronologie gebruikt 

(Theunissen 1999, 54): 

laat-neolithicum ca. 2900 tot 2000 v.Chr. 

vroege-bronstijd ca. 2000 tot 1800 v. Chr. 

midden-bronstijd A ca. 1800 tot 1500 v. Chr. 

midden-bronstijd B ca. 1500 tot 1050 v. Chr. 

late-bronstijd ca. 1050 tot 800 v. Chr. 

vroege-ijzertijd ca. 800 v. Chr. tot 500 v. Chr. 

De chronologieën die in België en Nederland worden gehanteerd zijn in sterke mate 

gelijkaardig. Één verschil zit in de opdeling van de ijzertijd. In Nederland worden drie fase 

gedefinieerd in de ijzertijd, terwijl in België de ijzertijd in twee fasen wordt opgesplitst. In het 

kader van deze scriptie is dit onderscheid van weinig relevantie. 

2.2.3. Regionale landschapevolutie tijden het laat-neolithicum en de bronstijd 

Vanzelfsprekend mogen we het landschap waarbinnen we een archeologische casus 

onderzoeken niet als passief achtergrondbeeld beschouwen, maar is het landschap zelf een 

dynamisch systeem. Sinds het begin van het Neolithicum in de Lage Landen zijn eer 

belangrijke veranderingen, met name landbouw, gekomen in de manier waarop de mens het 

landschap manipuleert en exploiteert. De komst van landbouw betekende een veel 

intensievere ingreep van de mens op het landschap die het bewoonde. Sinds het laat-

neolithicum, wanneer we kunnen veronderstellen dat landbouw algemeen was doorgedrongen 

in de Lage Landen begon een zeer lange fase van systematisch progressieve ontbossing van 

het landschap. Dit uiteraard om de nodige grond vrij te maken voor het uitvoeren van 

akkerbouw of het aanleggen van weiden voor vee.  

Sinds het begin van het Holoceen, en de definitieve opwarming en stabilisatie van het klimaat, 

veranderden de Lage Landen van een open toendralandschap, zoals het er tijdens het laat-

pleistoceen zal hebben uitgezien, evolueren naar een bebost landschap, via verschillende 

stadia. Door het wegkappen van bos zette men de graduele degradatie van de bodem in gang. 
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Door het weghalen van het bos wordt de toevoer van organische bestanddelen aan de bodem 

gestopt. In een mineralogisch arm moedermateriaal, wat het dekzand is, en een nat klimaat zal 

er zich een fenomeen afspelen waarbij een deel van de ondergrond wordt uitgeloogd. Deze 

uitloging transporteert minerale en organische bestanddelen van het ene horizont naar een 

ondergelegen horizont, die aangerijkt wordt met deze bestanddelen. Dergelijk fenomeen 

wordt podzolering genoemd. De effecten, die verder in de scriptie uitgebreid worden 

behandelt, zorgden voor een verarming van de bodem op regionale schaal. Regeneratie van 

het bos op podzolgronden is zeer moeilijk. Veelal ontstaan in deze gebieden zones met heide. 

Verscheidene grassoorten en typische heidevegetatie kunnen wel gedijen op dergelijke 

ondergrond. Restanten van dergelijke heidegebieden bestaan tot op de dag van vandaag nog 

steeds in de Kempen. De podzolering van de bodem is een proces die zich over een periode 

minstens enkele 100 jaar manifesteert. Grafheuvels vormen een zeer kenmerkende bron voor 

die degradatie van het landschap sinds het laat-neolithicum. Het bodemprofiel dat wordt 

begraven onder de heuvel getuigt nog van de bodemkundige situatie ten tijde van de 

oprichting van de heuvel. Uit deze profielen kan men onder andere door palynologisch 

onderzoek besluiten dat het bos sinds het laat-neolithicum evolueert naar een halfopen bos 

naar het einde van de Bronstijd toe. Dit leidt men af aan de relatieve frequenties van pollen 

van boomsoorten ten opzichte van grassoorten en andere heidevegetatie.  

In de leemstreek zal het mineralogisch rijker moedermateriaal veel minder drastisch gevolgen 

geven op de systematische ontbossing en de introductie van landbouw. In tegenstelling tot het 

uitspoelen van organische en minerale bestanddelen zal het lössdek van boven uit geleidelijk 

ontkalken. Niettemin is löss gevoeliger voor erosie dan zand dus kunnen we aannemen dat de 

grootschalige nivellering van het landschap sinds de intrede van de landbouw meer impact zal 

hebben gekend in de leemstreek dan meer ten noorden in de zandstreek. Het reliëf in de 

Midden-België draagt ook bij tot deze verhoogde erosie. 

2.2.4. Historiek van onderzoek 

Het onderzoek van grafheuvels uit het laat-neolithicum en de vroege fasen van de bronstijd 

kent een lange geschiedenis in het zuiden van de Lage Landen, maar niettemin is het 

onderzoek sterk gebonden aan de specifieke regio. In het Maas-Demer-Schelde gebied en in 

Waals-Brabant is de aanwezigheid van grafheuvels al gekend en werd al onderzoek verricht 

sinds de 19
de

 eeuw. In die periode was het archeologisch onderzoek een hobby voor mensen 

met een interesse voor hun lokale geschiedenis. Niettemin de bijdrage door verschillende 
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individuen in die periode is het voor de aanvang van professioneel, academisch onderzoek 

wachten tot het begin van de 20
ste

 eeuw. Met name prof. A. E. Van Giffen mag als een pionier 

worden beschouwd voor het onderzoek van de bronstijd grafheuvels in Nederland. In het 

begin van de tweede helft van de 20
ste

 eeuw verrichtten twee leerlingen van hem, W. 

Glasbergen en H.T. Waterbolk, aanzienlijke bijdrage tot het onderzoek. Het is dan ook die 

periode, jaren ’40-‘50 die als hoogtepunt kan gezien worden in termen van aantal grafheuvels 

die werden opgegraven (Theunissen 1999,). Glasbergen was de archeoloog verantwoordelijk 

voor de opgravingen van de, tot nog toe, grootste gekende grafheuvelgroep in de Lage 

Landen, ‘Toterfout-Halve Mijl’. Vanaf de volgende decennia, jaren ’60-’70, neemt het aantal 

grafheuvels dat wordt onderzocht af. Een gevolg van de Monumentenwet Sinds de jaren ’90 is 

er ook aandacht voor onderzoek van grafheuvels die in de loop van de middeleeuwen zijn 

overdekt door ‘plaggendekken’ (Theunissen 1999,). Dit zijn antropogene accumulatielagen 

die in het verleden als akkers werden gebruikt. Het ‘steken’ van plaggen om ze daarna op een 

akker te deponeren was een vorm van bemesting. 

De West- en Oost-Vlaamse grafheuvels kennen daarentegen een heel andere geschiedenis. 

Het onderzoek naar deze funeraire monumenten is in deze regio nog maar enkele decennia 

jong. Sinds de jaren ’80 (Ampe, Bourgeois, Crombé et al. 1996) werd aan de hand van 

prospectie door luchtfotografie een aanzienlijke hoeveelheid aan restanten van bronstijd 

grafheuvels ontdekt in West- en Oost-Vlaanderen. Een tijdsvak waar voorheen amper 

vondsten voor bekend waren in het westen van België. In deze onderzoekscampagne werd in 

de loopt van de jaren ’90 duidelijk dat er ongeveer 1000 grafheuvels ongemerkt voorbij waren 

gegaan aan vorige generaties archeologen (De Reu, Deweirdt, Crombé et al. 2011, 493). Al de 

heuvels zijn bijna volledig vernield in de loop van de geschiedenis en zijn enkele maar 

zichtbaar door kleurverschillen in vegetatie of naakte bodem, die dan nog eens enkel zichtbaar 

zijn wanneer je ze  van op enige hoogte bekijkt. Gelijkaardig onderzoek in Noord-Frankrijk 

(Toron 2006, 71), leverde gelijkaardige resultaten over de verspreiding van bronstijd 

grafheuvels. Dit verschil in onderzoeksgeschiedenis is dus te wijten aan de verschillende 

bewaringstoestand van de grafheuvels. In de Kempen, waar het onderzoek al veel langer terug 

gaat, zijn talrijke grafheuvels bekend waar het heuvellichaam nog intact was.  

2.2.5. Geografische spreiding  

Een belangrijk aspect binnen de verspreiding van grafheuvels uit het laat-neolithicum en 

vroege- en  midden-bronstijd is het inplantingpatroon. De verspreiding van deze grafheuvels 
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kan op verschillende schaalniveaus worden beschreven. De verspreiding van grafheuvels 

toont een specifiek patroon. Grafheuvels zijn steeds ingeplant op hoge locaties in het 

landschap. De topografie van het landschap rondom de locatie speelt een grote rol. Op 

regionale schaal zien we die inplantingkeuze op verschillende manieren terugkomen. In het 

zuiden van de Lage Landen zijn dekzandruggen één van de weinige bronnen van reliëf in het 

anders vlakke landschap. Deze dekzandruggen zijn een belangrijke factor in de inplanting van 

de grafheuvels in de Belgische en Nederlandse (Drenth, Lohof 2005, 434). In West- en Oost-

Vlaanderen hebben, naast dekzandruggen, de aanwezigheid van  verschillende Tertiaire 

cuestas, en Tertiaire getuigenheuvels een belangrijke invloed. In Waals-Brabant en 

Henegouwen, gelegen in relatief reliëfrijk gebied, is dit inplantingpatroon ook zichtbaar.  

Deze specifieke locatiekeuze is volgens Theunissen (1999, 48-49) toe te schrijven aan visuele 

eigenschappen die een monument op dergelijke positie bezit. Dit zal op zijn beurt dan weer 

bijdragen tot de symbolische waarde van het funeraire monument en mogelijks de groep 

monumenten waarin het zich bevindt.  Op supra-regionaal niveau maken de clusters in West- 

en Oost-Vlaanderen, Belgische en Nederlandse Kempen als Waal-Brabant deel uit van een 

traditie die over geheel Noordwest-Europa is verspreid. Uit dit oogpunt maken deze drie 

clusters deel uit van een continu beeld.  

Grafheuvelgroepen vertonen in vele gevallen een lineaire ordening van het grafveld op site-

niveau. Het is echter de vraag of dit een doelbewuste keuze is of als dit eerder een gevolg is 

die inherent is aan de locatiekeuze. Dekzandruggen in het noorden van België en Zuid-

Nederland zijn doorgaans eerder langwerpig en relatief smal. Wanneer men de grafheuvels 

opricht op deze ruggen zal er door vorm van de dekzandruggen de grafheuvelgroep in een 

zekere lineaire configuratie terecht komen. Het voorgaande is best te illustreren aan de hand 

van enkele sites.  

Toterfout – Halve Mijl 

Toterfout-Halve Mijl is de site die op het einde van de jaren ’40 werd opgegraven door 

Willem Glasbergen (1954), en is genoemd naar de gelijknamige gehuchten waar tussen het is 

gesitueerd. Toterfout en Halve Mijl maken deel uit van de gemeente Veldhoven, die net ten 

westen van Eindhoven ligt (zie figuren. Het grafveld is gelegen op de kam van een 

dekzandrug die bij benadering oost-west georiënteerd is. Deze site, tot op vandaag de grootste 

gekende in de Lage Landen, telt 38 grafheuvels die collectief 44 heuvelperioden herbergen 

(Theunissen 1993, 30) ( zie figuren in Inventaris 1.!! tot 1.!!).  
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Een heuvelperiode is een eenheid die wordt gebruikt om een heldere beschrijving te kunnen 

geven van de opbouw van een grafheuvel. Een heuvelperiode is elke ophongingsfase of 

begravingsfase in een grafheuvel (Theunissen 1999, 38-39). Een grafheuvel kan dus uit één of 

meerde heuvelperioden bestaan. 

De site werd door Glasbergen (1954, 109-113) opgedeeld in drie groepen op basis van enige 

ruimtelijke clustering die zichtbaar is (Glasbergen 1954, 23). De Oostelijke groep ligt bij 

Toterfout, de Centrale groep bij de ‘Groote Aard’ tussen de twee gehuchten en, ten slotte, de 

Westelijke groep ligt ten zuiden van Halve Mijl. Wanneer de site op zijn geheel wordt 

bekeken zien we hier dus het lijnvormig verloop van het grafveld. Maar dit volgt het verloop 

van de dekzandrug dus valt het te betwijfelen of dit een bewuste keuze was. Wanneer de drie 

groepen individueel bekijken blijkt er geen duidelijke configuratie aanwezig te zijn. De 

positie van de grafheuvels onderling lijkt eerder onregelmatig. 

Oss, “Zevenbergen” 

Een volgende site is die van ‘Zevenbergen’ bij Oss. Het grafveld, dat in 2004 werd 

opgegraven, ligt ten zuidoosten van de kern van Oss. De site ligt op ongeveer 500 m ten 

oosten van het Vorstengraf van Oss, het prinsengraf uit de vroege-ijzertijd die bekend is om 

zijn grootte en rijke vondsten. De regio, die overigens zeer rijk aan bronstijd sites, is 

kenmerkend door de invloed van tektonische breukzones op het landschap. Het grafveld van 

“Zevenbergen” bevindt zich op het Peel Blok net aan de grens met de Roerdalslenk (Fokkens, 

Jansen, Van Wijk 2009, 38-39). Het Peel Blok is een 10 tot 15 km brede horst, georiënteerd in 

noordwest-zuidoost richting die een opwaartse beweging ondergaat door tektonische 

activiteit. Op de grens tussen het Peel Blok en de Roerdalslenk, ter hoogte van de site 

“Zevenbergen”, is er een niveauverschil van 0,5 tot 1,5 m (Fokkens, Jansen, Van Wijk 2009, 

38). Dit niveauverschil accentueert de dekzandrug die op de rand van het Peel Blok ligt, waar 

het grafveld op is gevestigd. Het grafveld is aanzienlijk kleiner dan dat bij Toterfout-Halve 

Mijl, maar hier zien we niettemin ook dat de grafheuvels, met uitzondering van “grafheuvel 

3”, op een lijn liggen op de kam van de dekzandrug (zie afbeelding). Andere sites zijn ook 

gekend in de buurt op de rand van het Peel Blok. Ondermeer bij Vorssel zijn recent enkele 

grafheuvels gevonden (Jansen, Fokkens 2007, 31-32). Ook ten zuiden van het Vorstengraf 

zijn enkele nieuwe grafheuvels ontdekt bij prospecties. Niet ver daar van ligt nog een 

grafheuvel uit de Klokbekercultuur. Opvallend is dat net het Vorstengraf, die gebouwd is 

bovenop een oudere grafheuvel uit de midden-bronstijd (Jansen, Fokkens 2007, 49-50), niet 
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op het Peel Blok is gesitueerd maar net ten noorden van de breuk (zie figuren Inventaris 1.1 

tot 1,3, 1.9 en 1.10).  

2.2.6. Typologie van grafmonumenten 

Grafheuvels uit het laat-neolithicum en vroege- en midden-bronstijd kunnen op basis van het 

type randstructuur en de opbouw een alggemene datering verschaffen (zie Figuur 2.1). Deze 

typochronologie kan in vele gevallen iets vertellen over de ouderdom van de heuvel. In het 

zuiden van de Lage Landen kunnen we de grafheuvels op basis van de randstructuren indelen 

in vijf klassen. Een eerste type is een heuvellichaam zonder verdere sporen van randstructuren 

rondom de heuvel. Hiervan zijn er 30 voorbeelden bekend in België en Noord-Brabnt en 

Nederlands Limburg (Theunissen 1999, 58). Dit is een type wat vooral wordt toegeschreven 

aan het Laat-neolithicum en de midden-bronstijd A-fase (Theunissen 1999, 55;57). Daarnaast 

zijn er nog de ringwalheuvels, paalkransheuvels, ringslootheuvels en als laatste de 

steenkransheuvels, waarvan maar enkele exemplaren gekend zijn in België en Nederland 

(Theunissen 1999, 59-62). 

Figuur 2.1: Schematisch overzicht 

van belangrijkste randstructuren. 

(grafheuvels zonder randstructuur en 

steenkrans zijn weggelaten) 

 

 

 

 

 

 

Ringwalheuvels zijn dat type monumenten waar naast het heuvellichaam rondom nog een wal 

is aangelegd. Binnen dit type worden vier subtypes vastgesteld op basis van de gekende 

grafheuvels in België en het zuiden van Nederland (Van Impe 1976, 12) (zie Figuur 2.2). Het 

eerste type, “a” bestaat uit een heuvellichaam met daar rond een wal. Tussen de wal en het 

heuvellichaam bevindt er zich dan nog een plateau. Type “b” en “c” zijn ringwalheuvel waar 
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rond de heuvel zowel een wal is aangelegd en daar buiten nog een gracht. Het onderscheid 

tussen “b” en “c” ligt in het feit of er al dan niet een plateau aanwezig is tussen het 

heuvellichaam en de wal. Bij type “b” is er een plateau aanwezig, bij type “c” grenst de wal 

direct aan het heuvellichaam. Type “d”, ten slotte, toont een gracht tussen het heuvellichaam 

en de wal, en bezit zoals type “c” evenmin een plateau tussen de heuvel en gracht.  

Ringwalheuvels zijn eerder schaars in het zuiden van de Lage Landen, er zijn 17 exemplaren 

van gekend (Theunissen 1999, 59). Een deel hier van, een zestal, zijn aan de hand van 
14

C-

datering gedateerd. Dit type blijkt op basis daar van opgericht te zijn tijdens het vroege-

bronstijd en midden-bronstijd A (Theunissen 1999, 59). Opmerkelijk aan dit type is dat ze 

aanzienlijk groter zijn dan de andere heuvels. Hoewel de gemiddelde diameter zo’n 26m 

bedraagt, zijn er voorbeelden gekend, de ‘Kwaalburg’ in Alphen en de ‘Zwartenberg’ in 

Hoogeloon, die 44m in doorsnede meten (Theunissen 1999, 59). In één enkel geval, ‘tumulus 

IV’ van de site ‘Hoogereindsche Bergen’ in Weelde is er een ringwalheuvel vastgesteld waar 

er in de wal een opening aanwezig was (Van Impe, Beeckx 1977, 26). Door de gelijkenissen 

van dit type grafheuvel met verscheidene types die in Engeland gekend zijn werd de 

oorsprong van de Hilversum-cultuur vroeger voorgesteld als het resultaat van immigranten uit 

Engeland die zich hebben gevestigd in de Lage Landen (Van Giffen 1937, 251). 

Figuur 2.2: 

Onderverdeling van types 

ringwalheuvels in België en 

Nederland, opgesteld door 

Van Impe. 
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Ringslootheuvels worden gekenmerkt door enkel een gracht rondom het heuvellichaam. Dit 

type grafheuvel is algemeen voorkomend in het onderzoeksgebied. In totaal zijn er ongeveer 

60 heuvelperioden gekend die toe te wijzen zin aan dit type (Theunissen 1999, 61). De 

afmetingen bij dit type zijn meer bescheiden in vergelijking met de ringwalheuvels. De 

geobserveerde diameters liggen tussen minimum 5 en maximum 19 m, en een gemiddelde 

diameter van 11,3 m (Theunissen 1999, 61). Dit type is het moeilijkst om chronologisch te 

kunnen plaatsen. Het blijkt een traditie te zijn die vanaf het laat-neolithicum en doorheen de 

bronstijd word gebruikt (Theunissen 1999, 57-58). Het onderscheid tussen ringsloten en 

kringgreppels uit de late-bronstijd en vroege-ijzertijd wordt vaak gemaakt op basis van 

afmetingen. 

Paalkransheuvels zijn het type grafheuvel waar rond, of op, het heuvellichaam een palencirkel 

werd aangelegd. Willem Glasbergen (1954b, 17) stelde een typologie op voor de 

verschillende palencirkels en onderscheidde hierin negen verschillende typen paalkranscirkels 

(zie Figuur 2.3). Hierin wist hij ook al een chronologisch onderscheid te maken tussen de 

negen types. De eerste twee types waren laat-neolithisch en type 3 tot 9 dateren uit de 

bronstijd (Theunissen 1999, 66). Type 1 is het enige type waar de palenkrans rondom het graf 

wordt opgericht maar dan door het heuvellichaam wordt bedekt (Glasbergen 1954b, 17; 

Drenth, Lohof 2005, 441). Verder vinden we in de typologie parameters terug zoals het aantal 

paalrijen, de afstand van de palen onderling, een al dan niet paarsgewijze plaatsing van palen. 

Type 9, “staketselkrans”, wijkt af van de andere in die zin dat het vermoed wordt een 

tijdelijke constructie te zijn. Het gaat hier om relatief kleine paaltjes die met een aangepunte 

top de grond werden ingeslagen (Glasbergen 1954b, 69-70). Paalkransheuvels vormen de 

absolute meerderheid van de aangetroffen grafheuvels in de Belgische en Nederlandse 

Kempen,  bij 101 heuvelperioden is een paalkrans aangelegd als randstructuur (Theunissen 

1999, 62). Qua afmetingen is dit type gemiddeld net iets kleiner dan een ringslootheuvel, 10,5 

m. Maar bij paalkransheuvels is de variabiliteit in afmetingen veel groter dan bij 

ringslootheuvels, de kleinste paalkransheuvel is 4 m in doorsnede en de grootste 40 m 

(Theunissen 1999, 62). Voor de constructie van een paalkransheuvel heeft men aanwijzingen 

dat eerst de palenkrans werd gemaakt waarna de plaggen werden verzameld binnenin om het 

heuvellichaam op te richten. Hiervoor zijn enkele aanwijzingen. Om te beginnen is 

vastgesteld dat de palen werden gepositioneerd ten opzicht van een centraal punt. Wanneer 

men een lijn trekt van één paal naar de tegenovergestelde paal aan de andere kant van de 

heuvel merkt men dat alle lijnen kruisen op een punt (Theunissen 1999, 64). Dit punt lag vaak 
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net naast het graf. Dit doet vermoeden dat het graf als centraal constructiepunt wordt gebruikt 

en de paalkrans werd aangelegd wanneer het graf werd gegraven. Ten tweede werd er, 

bijvoorbeeld bij grafheuvel 19 in “Toterfout-Halve Mijl”, vastgesteld dat een zeker segment 

in de palenkrans ietwat afwijkt van de rest van de cirkel. Het lijkt alsof dat segment op een 

later moment dan de constructie van de paalcirkel is bijgezet. Dit zou een ingang geweest zijn 

tot de cirkel om de plaggen binnen te brengen om de grafheuvel op te bouwen. Na voltooiing 

zou die dan zijn ‘gesloten’ (Theunissen 1999, 63). Bij meerdere grafheuvels werd vastgesteld 

dat het sediment uit de paalkuilen naar binnen werd geworpen en als afzonderlijke pakket 

zichtbaar is onder het heuvellichaam. Dit is ondermeer het geval bij ‘grafheuvel 3’ bij de 

“Hoogereindsche Bergen” in Weelde (Van Impe, Beex 1977, 15). Qua datering zijn 

paalkransheuvels, afgezien van type 1 en 2 in Glasbergen’s classificatie, te plaatsen in de 

midden-bronstijd B (Theunissen 1999, 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3: Typologie van paalkransen in België en Nederland, opgesteld door Glasbergen. 

 

Het laatste type, de steenkransheuvel, is een type dat zeldzaam is in het onderzoeksgebied. 

Het gaat hier om een grafheuvel waar stenen zijn gebruikt voor het opbouwen van de heuvel. 

Het gebruik van deze bouwwijze wordt vanzelfsprekend beperkt door het voorkomen van 

stenen in de omgeving. In dit opzicht is het niet verwonderlijk dat de enkele voorbeelden uit 

de Vlaamse Ardennen komen, gelegen op de Kluisberg (De Laet, Roosens 1952, 52).  
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Deze informatie over het voorkomen van verschillende typen is gebaseerd op onderzoek die 

geen rekening heeft gehouden met de grafheuvels die gekend zijn in West- en Oost-

Vlaanderen. De volledige genivelleerde grafheuvels uit deze regio zullen immers een 

vertekend beeld geven qua typologische onderverdeling. De manier waarop deze cirkel nog 

herkenbaar zijn, de sporen van de grachten rondom de heuvel, toont dus bijna uitsluitend die 

heuvels waar er een gracht deel uitmaakte van de constructie. De onderzoeksstrategie is 

gericht op het ontdekken van grachten rondom heuvellichamen maar zal grafheuvels zonder 

die randstructuur amper kunnen detecteren. Een typologische studie naar de verdeling van 

randstructuren bij grafheuvels zal voor de regio West- en Oost-Vlaanderen van weinig waarde 

zijn, door omdat het grafheuvelbestand geen evenwichtig beeld geeft. 

Het heeft weinig nut om de typologische onderverdeling van de Belgische en Nederlandse 

Kempen en Waals-Brabant te hanteren voor West- en Oost-Vlaanderen. De typologische 

onderverdeling voor de grafheuvels in West- en Oost-Vlaanderen is gebaseerd op de grachten, 

wat de enige overgebleven sporen zijn van de grafheuvel. Hier onderscheidt men 

‘enkelvoudige cirkels’, ‘dubbele cirkels’, ‘meervoudige cirkels’ en ‘cirkels met annexen’ 

(Ampe, Bourgeois, Crombé et al. 1996, 65; De Reu, Bats, Crombé et al. 2011, 5) (zie Figuur 

2.4). 80% van de gekende grafheuvels uit de regio zijn enkelvoudige cirkels (De Reu, Bats, 

Crombé et al. 2011, 5). De afmetingen voor dit type heuvels zijn gemiddeld 24,5 m (De Reu, 

Bats, Crombé et al. 2011, 5). De dubbele cirkels vertegenwoordigen ongeveer 10% van 

grafcirkels. Dit type is gemiddelde groter dan de enkelvoudige cirkels, met gemiddelde 

diameter van 31,5 m (De Reu, Bats, Crombé et al. 2011, 5). Bij de dubbele cirkels kunnen we 

een onderscheid maken in twee groepen (Ampe, Bourgeois, Crombé et al. 1996, 65). De 

eerste groep zijnde de grafheuvels waar beide cirkels gelijktijdig bestonden, waar beide 

cirkels dus als open grachten functioneerden. De tweede groep zijn de dubbele cirkels, waar 

de binnenste cirkel kort na het uitgraven er van terug is opgevuld. Dit opvullingfase zou 

tijdens het oprichten van het heuvellichaam hebben plaatsgevonden.  Vervolgens zijn er nog 

enkele, zeer zeldzame, gevallen bekend waar er een driedubbele cirkel is vastgesteld. De 

afmetingen van deze meervoudige cirkels ligt gemiddeld 38 meter in diameter (De Reu, Bats, 

Crombé et al. 2011, 5). Niettemin deze gemiddelde waarden worden er cirkels waargenomen, 

voornamelijk dubbele cirkels of meervoudige cirkels, die een diameter bezitten tussen de 60 

en 80 meter (Ampe, Bourgeois, Crombé et al. 1996, 66; De Reu, Bats, Crombé et al. 2011, 6 

). Ten slotte zijn er nog de cirkels met annexen. Dit zijn de restenanten van grafheuvels die 

tegen een andere heuvel, of structuur, zijn aangebouwd (De Reu, Bats, Crombé et al. 2011, 5). 
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Deze cirkels zijn gemiddeld kleiner nog dan de enkelvoudige cirkels, ongeveer 20,1 m. Drie  

paalkransen zijn gekend uit West- en Oost-Vlaanderen, in Oedelem en Sint-Gillis-Waas (De 

Reu, Deweirdt, Crombé et al. 2011, 497-498). Deze worden niet ontdekt aan de hand van 

luchtfotografie maar door opgravingen. In Oedelem, op de site ‘Wulfsberge’ is bijvoorbeeld 

tijdens een opgraving een paalkrans ontdekt (Cherretté, Bourgeois 2002, 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.4: Verdeling van de verschillende types ‘cirkels’ die worden gevonden in West- en 

Oost-Vlaanderen 
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Het grafritueel 

Het onderzoek naar het grafritueel wordt geconfronteerd met de gevolgen van slechte 

bewaringscondities. De condities zijn ook verschillend tussen de regio’s.  In West- en Oost-

Vlaanderen zijn alle sporen van graven uitgewist (Ampe, Bourgeois, Crombé et al. 1996, 78). 

Naast menselijke invloed is er ook de invloed van bodem en klimaat op de 

bewaringscondities. Door ontbossing van de zandige bodems is in de loop der tijd de 

ondergrond sterk verzuurd, deze condities zijn nefast voor de bewaring van organisch 

materiaal in de bodem. De sporen van graven die worden ontdekt zijn dus de grafkuilen en, in 

het geval van inhumaties, een ‘lijkschaduw’ die zich aftekent in het zand. Gecremeerde resten 

kunnen welbeter bewaren in de zure bodems. De fysisch antropologische analyses die zijn 

uitgevoerd met betrekking tot de graven in grafheuvels zijn dus uitsluitend verricht op resten 

uit crematiegraven. Ten slotte kunnen graven ook herkend worden aan bijgiften. 

Het aantal graven dat is gekend in België en Provincies Noord-Brabant en Nederlands 

Limburg bedraagt ongeveer 300. Binnen deze groep van graven bestaat er een grote diversiteit 

op vlak van behandeling van de overledene, het type graf en de positie van het graf in het 

heuvellichaam.  

Een eerste fundamenteel onderscheid, is dat tussen het gebruik van inhumatie of crematie als 

vorm van behandeling van het lijk. Over de gehele behandelde periode, zien we een 

verschuiving binnen het gebruik van de lijkbehandeling. Tijdens het laat-neolithicum en 

vroege-bronstijd blijkt inhumatie de dominante manier van begraven geweest te zijn niettemin 

er ook al crematies worden geattesteerd sinds het laat-neolithicum (Drenth, Lohof 2005, 436-

437). In de overgang van de vroeg-bronstijd naar de midden-bronstijd A heeft er een shift 

plaatsgevonden van het dominant gebruik van inhumatie naar het dominant gebruik van 

crematie (zie Figuur 2.5). 16 verschillende types graven zijn gekend (Theunisssen 1999, 80) 

(zie figuur 2.6). Het onderscheid tussen deze typen berust zich op het al dan niet aanwezig 

zijn van een grafkuil, het gebruik van een boomkist of urne om het individu in bij te zetten en 

natuurlijk als het lijk wordt gecremeerd of niet. De verschillende typen kunnen een zekere 

tijdsdimensie weergeven (zie afbeelding). Hoe dan ook zien we dat de types gelinkt aan 

crematiebegravingen algemeen jonger zijn dan de inhumatiegraven. Dergelijke shift in de 

behandeling van het overleden individu zal uiteraard niet enkel een functioneel verschil 

markeren. Het is evident dat verandering in gebruik, van inhumatie naar crematie, eveneens 

een veranderde ideologie, of perceptie omtrent de dood met zich inhoudt.  
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Figuur 2.5: Shift in dominante 

lichaamsbehandelingsmethode 

van de vroege-bronstijd naar 

midden-bronstijd voor Zuid-

Nederland, Uitgedrukt in 

procenten. (Deze cijfers 

hebben betrekking op de 

graven uit grafheuvels) 

Figuur 2.6: Mogelijke variaties in het toegepaste grafritueel. (cijfers hebben betrekking op de 

graven uit grafheuvels gesitueerd in Antwerpen, Limburg en Zuide-Nederland) 

Een andere shift die zich merkbaar maakt in het begravingritueel is het gebruik en voorkomen 

van grafgiften. Enerzijds merken we op dat het voorkomen van een set grafgiften in het Laat-

neolithicum eerder als standaard op te vatten is, terwijl dit in de loop van de Bronstijd 

verdwijnt, en het een eerder zeldzaam verschijnsel wordt (Theunissen 1999, 86). Anderzijds 

zien we dat de samenstelling van de grafgiften ook een zekere evolutie meemaakt. Terwijl er 

in het Laat-neolithicum nog een gestandaardiseerde set van objecten  werd meegegeven in het 

graf, zien we dat dit gedurende de Bronstijd niet meer het geval is (Theunissen 1999, 86). We 
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zien dan geen duidelijke typen van artefacten die algemeen voorkomen in de graven. Het laat-

neolithische graf kenmerkte zich op vlak van grafgiften door het voorkomen van aardewerk, 

de typische vormen van de zogenaamde ‘bekerculturen’, alsook vuurstenen artefacten zoals 

de dolken uit Grand-Pressigny-vuursteen, pijlpunten, bijlen (Drenth, Lohof 2005, 443; 

Theunissen 1999, 86). We moeten ons hier echter wel bewust zijn van de zeer beperkte groep 

voorbeelden van laat-neolithische graven  in grafheuvels, een 14-tal (Theunissen 1999, 57). 

De mate waarin het vastgestelde fenomeen representatief is voor het laat-neolithicum is 

allerminst zeker af te leiden uit dergelijke kleine groep voorbeelden. In de graven uit de 

jongere perioden zijn bijgiften zeer zeldzaam. Amper een tien procent van de ongeveer 300 

graven bezaten grafgiften (Theunissen 1999, 86). In tegenstelling tot de graven uit het laat-

neolithicum waren de assemblages van grafgiften veel minder uniform in de Bronstijd. We 

zien ondermeer ook voor het eerst dat organisch materiaal, zoals gewei, en metaal, 

geoxideerde fragmenten brons zonder duidelijke vorm worden meegegeven met de 

overledene. Liesbeth Theunissen (1999, 89-90) stelt dat de veranderingen die binnen die 

grafgiftentraditie te vatten zijn als de shift van een standaardpakket van objecten, naar het 

occasioneel meegeven van individuele objecten van het individu in kwestie. 

Een tweede aspect omtrent de graven in grafheuvels is de positie van de begraving. 

Aanvankelijk werd enkel het onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire begravingen. 

Primaire begravingen gebeuren centraal in de grafheuvel, secundaire graven zijn bijzettingen 

in de flanken van de heuvel (Theunissen 1999, 39) (zie figuur 2.7). Hoewel deze 

onderverdeling zeer bruikbaar is, kunnen we strikt genomen vier posities onderscheiden waar 

men bijzettingen kan verwachten. Volgens het schema van Theunissen (zie afbeelding) zijn 

situaties “a” en “b” primaire begravingen. Bij type “a” is het graf aangelegd onder een nieuw 

opgeworpen heuvellichaam. Dit is dus het oprichten van een “eerste heuvelperiode” van een 

grafheuvel. In geval “b” is een ophoginglaag opgeworpen over een reeds bestaande heuvel, 

waarin de het graf wordt ingegraven. Situatie “c” stelt dan de traditionele secundaire 

begraving voor, namelijk een bijzetting in een reeds bestaande ‘heuvelperiode’. Situatie “d” is 

ook een secundaire begraving maar is ter gelijke tijd een uitzonderlijk geval. Het gaat hier om 

bijzettingen in paalgaten, onder de palen. Dit wordt vanzelfsprekend enkel maar vastgesteld 

bij paalkransheuvels. Deze manier van bijzetting was voorbehouden, zo lijkt het huidige beeld 

aan te tonen, voor kinderen (Theunissen 1999, 99).  
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Figuur 2.7: De vier mogelijke grafposities in de grafheuvel. (a & b zijn primaire begravingen, 

c & d zijn secundaire begravingen)  

Een derde en laatste aspect is de identiteit van de individuen. Een vergelijking van het aantal 

grafheuvels, en graven in die heuvels, met berekende bevolkingsaantallen voor het laat-

neolithicum en de vroege- en midden-bronstijd tonen grote verschillen. Dit leidt er ons toe te 

besluiten dat hoogstens een 15% van de bevolking in aanmerking kwam voor een graf in een 

grafheuvel (Lohof 1991, 255). Het feit dat dit ritueel beperkt was tot een kleine groep van de 

bevolking leidt ons er toe te besluiten dat er een zekere selectiecriterium, of meerdere criteria, 

was die het verschil bepaalde onder de bevolking. Sociale differentiatie en status worden dan 

vrij snel aangehaald als verklaringen. Fysisch antropologisch onderzoek heeft uitgewezen dat 

er geen specifieke leeftijdscategorie of geslacht bevoordeeld wordt in de graven (Theunissen 

1999, 98-99) (zie Figuur 2.8). Er kan dus geen sprake zijn van ‘verworven status’, aangezien 

jonge kinderen dit nooit kunnen verwerven. Het feit dat ook kinderen werden begraven in 

dergelijke funeraire monumenten wijst in de richting van een overerfbare vorm van status 

(Lohof 1991, 257-258). Aan de keerzijde van deze kwestie kan men dan de vraag stellen wat 

er is gebeurd met de overgrote meerderheid van de bevolking. Hier kunnen we ook niet 

ontsnappen aan de invloed van post-depositionele processen, en bewaringscondities voor 

organisch materiaal in deze regio. Maar het waarschijnlijk dat de ‘standaard’ begraving 

gebeurde in een vlakgraf, wat ook al is vastgesteld in zeldzame gevallen (Theunissen 1999, 

73). Maar ook andere mogelijke funeraire rituelen kunnen van belang zijn geweest, zoals 

deposities in venen of rivieren of expositie van het lijk, waardoor de natuurelementen er vrij 

kunnen op inspelen (Theunissen 1999, 74; 91). 
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Figuur 2.8: Verdeling van begraven 

individuen naar geslacht en leeftijd. 

(cijfers voor de graven in Antwerpen, 

Limburg en Zuid-Nederland). 

 

Het algemene beeld dat we krijgen over het begrafenisritueel is er één van verandering. In de 

periode vanaf het laat-neolithicum tot het einde van de midden-bronstijd merken we een 

evolutie in het grafritueel, een evolutie die zich later nog verder ontwikkelt in de volgende 

perioden. In de loop van het laat-neolithicum is de traditie om een individu te begraven onder 

een grafheuvel een gebeurtenis die eerder zeldzaam is in vergelijking met latere periodes. Bij 

dergelijke begraving zien we dat de persoon doorgaans niet werd gecremeerd, maar gewoon 

werd begraven. Bij een inhumatie werd in die periode in de meeste gevallen een set grafgiften 

meegegeven. De samenstelling van die set blijkt in grote mate ‘vast bepaald’ geweest te zijn. 

Bepaalde typen artefacten komen telkens terug in het grafgiftenpakket en kunnen vervulden 

daarom vermoedelijk een zekere functie. In de tweede fase van de midden-bronstijd zien we 

dat er veranderingen zijn opgetreden binnen dit ritueel. In de eerste plaats merken we een 

sterke stijging in het aantal mensen die een bijzetting in een grafheuvel ontvangt. Dit gaat niet 

zozeer gepaard met het oprichten van evenveel nieuwe grafheuvels of ophogingfasen. We 

zien een forse toename in het aantal secundaire bijzettingen in de flanken van bestaande 

grafheuvels. Crematie is in die periode ook de dominante vorm van behandeling van de 

overledene geworden. En op vlak van grafgiften zien we dat het ‘standaardpakket’ wordt 

opgegeven ten aanzien van het occasioneel meegeven van, wat vermoed wordt, persoonlijke 

bezittingen te zijn.  Volgens Theunissen zijn deze veranderingen een blijk van een 

veranderende wijze waarop de overledene aanzien wordt door de groep. In het laat-

neolithicum vervulde de overledene een rol als een vertegenwoordiger van de 

verwantschapsgroep (Theunissen 1999, 104-105). Geleidelijk zien we in de loop van de 

Bronstijd deze rol veranderen naar een meer individualistische invulling. De voorwaarden 

waaraan voldaan moeten worden om een grafheuvel op te werpen voor een overleden persoon 

worden minder strikt. Meer individuen worden bijgezet in nieuwe of bestaande grafheuvels. 

De uitdrukking van de verwantschap met de voorouders wordt complexer, maar ter zelfde tijd 

ook persoonlijker. Deze veranderingen zullen zich in de late-bronstijd en vroege-ijzertijd nog 

verder voortzetten.   
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Symbolische inhoud van de grafheuvels  

Gezien we hier spreken over de uitingen van de funeraire tradities, in het begin van de 

metaaltijden, moeten we rekening houden met het feit dat dergelijke rituelen uitingen zijn van 

symbolische betekenissen die aan alle aspecten rond ‘de dood’ worden gegeven. In navolging 

van Liesbeth Theunissen weerhouden we drie aspecten waar we enige symboliek kunnen 

achterhalen uit de traditie van het oprichten van grafheuvels. In de eerste plaats is er een 

zekere vorm van ‘functionele betekenis’. Grafheuvels, en bij uitbreiding de grafvelden die 

eruit gevormd worden, vormen een fysieke plek in het landschap waar men de doden kan 

begraven. In tweede instantie kunnen we gewag maken van de ‘visuele betekenis’. Het 

monument fungeert hierbij als element in het landschap die zowel de herinnering oproept naar 

de voorouders als ook een herkenningspunt is (Lohof 1991, 31). Bij dit aspect merken we 

terug de specifieke inplanting van deze monumenten in het landschap. Door de aanleg op 

dekzandruggen, de weinige elementen die het reliëf vormen in de regio, wordt de 

zichtbaarheid van de grafheuvels nog extra benadrukt. Ten slotte is er nog de rol die 

grafheuvels vertolken in termen van ‘maatschappelijke betekenis’. Een grafheuvel vormt op 

dit vlak een verenigend element voor de verwantschapsgroep die leeft in het gebied, en 

uiteraard de bouwers zijn van de grafheuvels. De monumenten zijn een uiting van de relaties 

die de verwantschapsgroep verbinden. 

Einde van een traditie of continuïteit naar andere gebruiken  

In de late-bronstijd wordt het oprichten van grafheuvels verlaten ten voordeel van 

‘urnenvelden’. Deze traditie kent een zeer plotse opkomst in de late-bronstijd. Zeer snel word 

het gebruik van grafheuvels grotendeels opgeheven voor een meer ‘egalitaire’ vorm van 

begravingen (Fokkens 1997, 361-363). Op sommige vlakken kunnen toch overeenkomsten 

worden gezien tussen deze twee tradities. In de eerste plaats merken we dat de locaties van de 

urnenvelden soms dezelfde zijn als van de oude grafheuvel grafvelden (Gerritsen 2007, 338; 

Roymans, Gerritsen, Van Der Heijden et al. 2009, 343; Fokkens 1997, 364). De keuze voor 

dezelfde inplanting, in die gevallen, zal sterk zijn beïnvloed door de aanwezigheid van deze 

oude grafvelden, die waarschijnlijk ook als dusdanig werden herkend. Het blijft echter niet 

enkel bij de locatiekeuze van urnenvelden die overeenstemt met die van grafheuvelgroepen. 

Er zijn gevallen bekend waar de grafheuvels uit de vroege fasen van de Bronstijd opnieuw 

gebruikt worden in de late-bronstijd en Vroege-ijzertijd, bijvoorbeeld voor het aanleggen van 

kringgreppels of nieuwe bijzettingen in de heuvel. Een treffend voorbeeld hiervan is het 

Vorstengraf van Oss. Deze grafheuvel, opgericht voor, wat vermoedelijk, een zeer belangrijk 
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individu is geweest, is gebouwd bovenop een oudere grafheuvel daterend uit de midden-

bronstijd (Jansen, Fokkens 2007, 49).  

De in het laat-neolithicum reeds ingezette trends of evoluties, die zich in de Bronstijd echt 

manifesteren leven door in het late-bronstijd en vroege-ijzertijd. Sinds het laat-neolithicum en 

doorheen de bronstijd kregen meer individuen een begrafenis in een grafheuvel. Deze stijging 

in het aantal individuen voor wie een monument wordt gebouwd hangt ter zelfde tijd samen 

met de afname in grootte van het monument. Dit is merkbaar in de loop van het laat-

neolithicum tot de midden-bronstijd (Theunissen 1999, 105). Het urnenveld is in dat opzicht 

een verderzetting van deze trend. Elke individu krijgt binnen deze traditie een individueel graf 

waarop een klein monument wordt opgericht (Drenth, Lohof 2005, 452; Theunissen 2000, 

19). We merken dus de evolutie van het laat-neolithicum, waar enkele personen grote 

monumenten ontvingen bij hun dood en het merendeel van de bevolking een type begraving 

kreeg die, voor hedendaagse archeologen, vrijwel onzichtbaar is, naar een, egalitaire, traditie 

in de late-bronstijd waar elk persoon een zelfde type graf krijgt. Of zoals Liesbeth Theunissen 

het stelt: “De verticale opbouw van de heuvels verdwijnt en verandert in een horizontale 

aanleg, die reeds in de MBT A (bij het ontstaan van grafheuvelgroepen) leek te zijn gestart” 

(Theunissen 1999, 86). 
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3. Bodemgenetische processen in de Lage Landen 

 Inleiding 

Vanaf het moment een grafheuvel wordt opgericht, is het onderhevig aan de processen en 

dynamiek van de omgeving waarin het zich bevindt. De effecten hiervan zijn in vele gevallen 

al merkbaar nog tijdens de gebruiksfase van die structuur. In dit onderzoek richtten we ons 

specifiek op de periode na de gebruiksfase van de grafmonumenten. Over bronstijd 

grafheuvels is bekend dat de fases waarin ze gebruikt werden door een gemeenschap zeer lang 

zijn. De directe invloed door die gemeenschap beperkt zich echter tot het oprichten van het 

monument of een ophoging op een bestaande grafheuvel. De opbouw van de grafheuvel door 

een specifieke gemeenschap  vertegenwoordigt een klein deel in de hele levensloop van de 

grafheuvel. In dit hoofdstuk wordt een overzicht van verschillende bodemgenetische 

processen voorgesteld, die werkzaam zijn binnen het onderzoeksgebied. Het gaat hier om 

processen die goed gekend zijn in het onderzoeksgebied en waarvan de invloed op 

grafheuvels  plausibel is. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven uit bodemkundig 

perspectief. Het doel is een theoretisch kader te maken waar informatie uit veldwerk en 

literatuur mee kan worden vergeleken in volgende hoofdstukken. Uiteindelijk is het de 

bedoeling om aan de hand van deze bodemgenetische processen meer te weten te komen over 

de degradatie van grafheuvels. (zie tabel 1)  
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Bodemgenetische processen Specifieke processen Tijdschaal ( X aantal jaar) 

Verwering Fysische verwering X.000  

 Chemische verwering X.000 tot X. 0000  

Turbatie Faunaturbatie X tot X.0  

 Floraturbatie/ doorworteling X.0 

 Floratubatie/ windvallen Gebeurtenis 

 Antropoturbatie Gebeurtenis 

Migratie/accumulatie Podzolisatie X.00 tot X.000 

 Klei-migratie X.000 

 Ontkalking X.00 tot X.000 

 Redoximorf transport X.00 

Erosie/sedimentatie Winderosie X.0 

 Splash erosion X 

 Sheet erosion X 

 Gully erosie X 

 Aardverschuiving Gebeurtenis 

(turbatie) Bewerkingserosie Gebeurtenis 

 Pijperosie X 

Tabel 1: Overzicht van tijdschalen waar op processen werkzaam zijn. 

(opgesteld op basis van Jacques, Leterm, Beertens et al. 2010, 104) 

 

3.1. Verweringsprocessen 

Verweringsprocessen kunnen verdeelt worden in twee hoofdgroepen, namelijk fysische en 

chemische verwering. Bij fysische verwering vindt er een afbraak plaats van de minerale 

bestanddelen van een gesteente of sediment. Als gevolg van fysische verwering wordt de 

textuur van een sediment kleiner. Chemische verwering verandert de chemische samenstelling 

van het sediment. Ontkalking en redoximorf transport van Fe kunnen strikt genomen ook 

onder deze categorie vallen. Beide processen worden echter in een volgend deel besproken. 

Deze processen, vooral wat betreft fysische verwering, verlopen over een bijzonder lange 

periode. in het kader van deze studie wordt de impact van fysische verwering niet relevant 

geacht.  
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3.2. Vries/dooi-cycli – seizoensgebonden schommeling van grondwatertafel 

Onder invloed van, normaal jaarlijkse, cycli van bevriezen en terug ontdooien van de bodem 

kan zich in kleirijke bodem een zekere structuur ontwikkelen. Het waterophoudend vermogen 

van kleimineralen is onderhevig aan volumeverandering als gevolg van het bevriezen van 

water. Op termijn, na ongeveer 10 cycli (Jacques, Leterme, Beerten et al. 2010, 46-47), zal dit 

de doorlaatbaarheid van de bodem positief beïnvloeden. In bredere zin zien we dat bodems 

die bestaand uit een sediment met een zeker kleigehalte, zoals in de leemstreek, een zekere 

structuur ontwikkelen als gevolg van de schommeling van de watertafel tussen winter en 

zomer. Waar de kleimineralen in de zomer, droge periode, water verliezen zullen ze krimpen 

en in de winter, natte periode, terug aanzwellen. Dit leidt bij voldoende grote verschillen op 

termijn tot de vorming een prismastructuur in de bodem. Wanneer de vochtgehalteverschillen 

kleiner zijn wordt een blokkige structuur gevormd. De processen in deze categorie zijn voor 

de periode die onderzocht wordt te verwaarlozen. 

3.3. Turbatie  

Deze categorie bevat alle factoren die bijdragen tot de vorming van de bodem door het 

mechanisch mengen van bodembestanddelen. In de eerste plaats onderscheiden we 

bioturbatie. Hier zijn levende organismen, flora en fauna, de drijvende factoren achter de 

menging van  de bodem.  Naast deze subcategorie vinden we nog andere subcategorieën zoals 

cryoturbatie, argilloturbatie, seismoturbatie en cristalloturbatie. Cryoturbatie, de herwerking 

van het bodemmateriaal onder invloed van vorstwerking, wordt hier niet behandeld omdat dit 

proces niet relevant is voor de regio in de onderzochte periode. Andere processen die 

gerelateerd zijn aan vries- en dooicycli worden behandeld in §3.2. Argilloturbatie, 

cristalloturbatie en seismoturbatie worden hier niet behandeld omdat deze drie vormen van 

bodemmenging te verwaarlozen zijn in het kader van deze studie. In dit deel wordt dus 

ingegaan op de effecten van bioturbatie, met enerzijds de invloed van vegetatie, en anderzijds 

de invloed van dieren op de menging van de bodem.  Op vlak van vegetatie, of floraturbatie, 

wordt gekeken naar de impact van de wortels in de bodem en in welke mate deze  

verstoringen teweeg brengt. Ook fenomenen zoals windvallen en ‘tree sway’ zijn belangrijk 

vanuit dit oogpunt. Bij de verstoringen veroorzaakt door dieren letten we dan, met oog op de 

effecten op grafheuvels, rekening met de bodemdieren en dieren die holen of gangen graven. 
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3.3.1. Invloed van dieren op het bodem 

De impact van dieren, zowel de organismen die in de bodem leven als de dieren die er boven 

leven, is zeer verscheiden van soort tot soort. Zowel de manier waarop het dier de bodem 

beïnvloed als de intensiteit van die verstoring kent een grote diversiteit (Hole 1981).  Om de 

effecten te bestuderen die grafheuvels op lange termijn aantasten, beperken we ons tot een 

bepaald aantal diersoorten. Uit de studie verricht door Louwagie, Noens en Devos (2005, 72-

76) wordt vastgesteld dat de belangrijkste dieren, die een aanzienlijke verstoring op het 

bodemprofiel kunnen teweeg brengen, voornamelijk zoogdieren zijn, die hun leven deeltijds, 

of permanent in het geval van de mol, ondergronds doorbrengen. Deze dieren zijn soorten 

zoals dassen, konijnen,  mollen en vossen, maar ook kleinere knaagdieren zoals ratten, 

veldmuizen en hamsters. (Louwagie, Noens, Devos 2005, 72-73).   

Dassen 

Dassen bouwen burchten in hellende, hoger gelegen plekken. Deze specifieke keuze leent 

zich voor de betere bewerkbaarheid de bodem omdat de drainage van de gronden beter is 

(Dunwell, Trout 1999, 1). Hierdoor zijn de dassenburchten bij voorkeur gevestigd in zachte 

en droge gronden. De burchten kunnen zeer lang worden, tot meerdere tientallen meters. 

Gemiddeld zijn de gangen van een burcht 20 tot 30 m lang (Dunwell, Trout 1999, 3). 

Uitzonderlijk kunnen burchten tot 100m lang worden (Louwagie, Noens, Devos 2005, 73). De 

gangen hebben een diameter van ongeveer 25 tot 40 cm (Dunwell, Trout 1999, 3), en bij 

uitzondering zelfs tot 60 cm (Louwagie, Noens, Devos 2005, 73). De gangen gaan gemiddeld 

1 tot 4 m diep. Dassen komen, in tegenstelling tot konijnen, niet voor in uitgebreide 

populaties, hierdoor is het normaal niet meer dan één actieve burcht op een locatie (Dunwell, 

Trout 1999, 3).  

Konijnen 

Konijnen zijn dieren die voorkomen in grote populaties. Deze dieren tonen de voorkeur om 

hun nesten, of konijnenpijpen, te graven in licht hellende vlakken. Vaak worden de nesten ook 

gebouwd in goed gedraineerde en zachte gronden. Het gangenstelsel van een konijn is 

gemiddeld 10 tot 15 cm in diameter, en in lengte kan dit variëren tussen de 5 m en 250 m 

(Dunwell, Trout 1999, 2). Konijnen graven hun gangen ongeveer even diep als dassen, 

doorgaans 0,75 tot 4,5 m diep (Dunwell, Trout 1999, 2).  
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Figuur 3.1: oude dassenburcht, zoals zichtbaar in het bodemprofiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2: oude konijnepijp, zoals zichtbaar in het bodemprofiel. 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.3: Spoor van een oude konijnenpijp. 

 

Vossen 

 Vossen graven één of meerdere holen als schuilplaats. Deze gangen, vaak niet breder dan 

ongeveer 30 cm, zijn vaak gevestigd in oude gangen, of gangen die nog in gebruik waren,  

van bijvoorbeeld konijnen (Dunwell, Trout 1999, 4). Deze gangen worden dan verder 

uitgegraven. Het leefgebied van een familie vossen is zeer groot, dus zullen er zeer zelden 

meerdere actieve nesten op een specifieke plek aanwezig zijn (Dunwell, Trout 1999, 4). 

Mollen 

De mol is een solitair levend dier, dat heel zijn leven doorbrengt ondergrond. Het 

gangencomplex dat een mol graaft is vaak tot 100 m lang (Dunwell, Stout 1999, 3). Typerend 

voor het gangenstelsel van dit dier zijn de talrijke molshopen aan het loopoppervlak van de 

bodem. De gangen hebben een afmeting van gemiddeld 6 cm in diameter. Mollen graven hun 

gangen in de bodem waar hun voornaamste voedselbron, insecten en bodemorganismen, 

voorkomen. De netwerken van gangen reikt daarom nooit veel dieper dan ongeveer 25 cm, 

alhoewel er uitzondering gedocumenteerd zijn tot 1,5 m (Dunwell, Trout 1999, 3).  
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Figuur 3.4: Opgevulde mollengangen. (zichtbaar in het bovenste deelvain het profiel) 

Rat 

In vergelijking met vorige dieren is de impact van de rat, als gangengraver, niet zo groot. 

Ratten nestelen zich,  zoals vossen, in oude konijnenpijpen, of onder obstakels die dicht 

gelegen zijn bij een voedselbron, zoals bijvoorbeeld hagen of mesthopen op boerderijen 

(Dunwell, Trout 1999, 4). De gangen die ratten graven zijn doorgaans niet breder dan 10 cm, 

tussen 6 en 9 cm, en gaan zelden dieper dan een halve meter onder het oppervlak zoals 

Dunwell en Trout (1999, 4) observeren. 

Hamsters 

De gangenstelsel die wilde hamsters graven kenmerkt zich door het voorkomen van meerdere 

‘kamers’ tot ongeveer 1 m diep. Deze kamers zijn verbonden door gangen, met ongeveer 
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dezelfde afmetingen als ratten, ca 7 cm (Louwagie, Noens, Devos 2005, 73). De 

gangenstelsels van deze dieren worden vaak teruggevonden op akkers en halfopen 

landschappen,  met name op goed gedraineerde gronden in de leemstreek (Louwagie, Noens, 

Devos 2005, 73). 

Veldmuizen 

Veldmuizen komen in een breed spectrum aan landschappen voor, open akkers, grasland en 

bossen. De gangenstelsels kunnen plaatselijke vrij uitgebreid zijn, tot 15 à 20 gangen per m² 

(Louwagie, Noens, Devos 2005, 73). De gangen die deze dieren graven kunnen vrij breed 

worden, tot ongeveer 16 cm, en gaan zelden verder dan 70 cm diep. 

Wormen 

Wormen leven in de bovenste lagen van de bodem. Men maakt het onderscheid in drie types  

(Canti 2003, 136). Ten eerste wormen die in de strooisellaag leven. Ten tweede wormen die 

horizontaal bewegen in de grond. En ten slotte, wormen die verticaal, in de diepte 

voortbewegen en gangen graven. Activiteit van wormen zorgt op termijn van een 

homogenisatie van het sediment en de vorming van poriën (Jacques, Leterme, Beerten 2010, 

120), die op termijn een aantrekking zijn voor de groei van wortels (Canti 2003, 136). Door 

het veelvuldig voorkomen brengen deze dieren op termijn aanzienlijke schade aan  aan de 

aanwezige bodemsporen. Canti (2003, 138) stelt in een hypothetisch voorbeeld dat in 3000 

jaar tijd de bodem met een oppervlakte van 1 m² tot 1,5 m diep volledig herwerkt kan zijn 

door wormen. Niettemin er andere factoren in acht moeten worden genomen, zoals hergebruik 

van gangen, toont dit aan dat het effect van deze dieren enorm is. In navolging van Louwagie, 

Noens en Devos (2005, 74-75) wordt vastgesteld dat wormen op drie manieren een destructief 

effect hebben op het archeologisch bestand. Ten eerste door het graven van de gangen, het 

verwijderen van sediment, kunnen archeologische sporen worden uitgewist. Ten tweede, en 

als gevolg van het eerste, kunnen deze gangen terug instorten waardoor aanwezige sporen 

verder worden verstoord, of een de groei van wortels bevorderen, die eveneens een negatief 

effect heeft op de integriteit van de bodemsporen. Ten slotte eten wormen minerale en 

organisch bestanddelen wat op zich de vernietiging van archeologisch sporen kan betekenen. 

3.3.2 Verstoringen in de bodem door vegetatie 

In dit stuk worden de gevolgen van bioturbatie behandeld die specifiek worden veroorzaakt 

door planten. De nadruk ligt hier op fenomenen zoals boomvallen en ‘tree sway’ die op een 
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ingrijpende manier, de ene veel intenser dan de andere, de bodem herwerkt. Naast deze twee 

verschijnselen is er nog het verstorend effect van de ontwikkeling van wortels van planten 

(zie Figuur 3.5). De mate waarin het wortelnetwerk zich ontwikkeld in de bodem hangt af van 

de specifieke bodemkenmerken op die plek en de invloed van de vegetatie in de nabijheid 

(Louwagie, Noens, Devos 2005, 71). 

Figuur 3.5: Effect van doorworteling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boomvallen 

Windvallen of boomvallen zijn vormen van floraturbatie die zeer plaatselijk ernstige 

verstoring van de bodem, en bijgevolg alle archeologische resten op die plek, toebrengen. De 

schade die bij de boomval aan de bodem wordt aangericht is het gevolg van het los komen 

van de wortels van de boom en het sediment dat wordt vastgehouden door die wortels. De 

volumes die worden losgemaakt door een boomval kunnen snel enkele kubieke meter 

bedragen. Onderzoek door Langohr (1993, 43) toonde dat de vorm aan het oppervlak van de 
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verstoring doorgaans ellipsvormig is, soms halfcirkelvormig. In de lengt kan deze verstoring 

een afmeting van 5 tot 10 m bedragen, in de breedte doorgaans 2 tot 5 m (Langohr 1993, 43). 

De gemiddelde diepte tot waar de grond is losgerukt door de boom ligt tussen 1,2 en 1,5 m, 

niettemin voorbeelden bekend zijn waar de grond tot 2 m diep is losgerukt (Langohr 1993, 

43). Tenslotte kan een boomval ook een verdere aanleiding geven tot intensievere bioturbatie. 

De vrijgekomen holte, waar het bodemmateriaal is losgerukt, is een aantrekkingfactor voor 

bepaalde dieren om zich te nestelen in de holte (Langohr 1993, 38-39). Niettemin de effecten 

van een windval beperkt zijn tot de directe omgeving van de boom stelt Langohr (1993, 46) 

dat ongeveer 1%, tot plaatselijk 10%, van de bodem in België en Noord-Frankrijk is aangetast 

door een windval. (zie Figuur 3.6 en 3.7) 

 

 

 

Figuur 3.6: Boomval. 
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Figuur 3.7: Spoor van boomval. 

 

Tree Sway 

Een fenomeen gerelateerd aan boomvallen is de ‘tree sway’, of ‘gefrustreerde boomval’. Het 

is de oorzaak van een specifieke bodemmorfologie, namelijk het voorkomen van horizontaal 

georiënteerde zones gevuld met afwisselende laagjes goed gesorteerd zand en organisch 

materiaal (Langohr, Louwagie 2000, 123-124). Aan de oorsprong van dit ligt de 

schommelende beweging van een boom door de wind. Waar bij boomvallen de boom wordt 

uitgetrokken, wordt bij een gefrustreerde boomval de grond onder de boom enkel  

opengescheurd, en opgeheven. Wanneer de grond echter in grote mate verzadigd is met water, 

zal bij het opheffen van de boom een vacuüm holte ontstaan . Dit vacuüm zal het nabije 

grondwater, met sediment, in de holte zuigen, waarna het terug wordt uitgeperst wanneer de 

boom terugschommelt naar zijn oorspronkelijke positie (Langohr, Louwagie 2000, 125-126). 

Bij herhaling van dit proces, het opzuigen en uitstoten van grondwater met sediment, zal zich 

na verloop van tijd een gestratificeerde opvulling vormen in de holtes, die worden gecreëerd 

door het heen en weer schommelen van de boom. (zie Figuur 3.8 en 3.9) 
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Figuur 3.8: effecten tree sway op de ondergrond. 

  

Figuur 3.9: Effecten van tree sway aan het 

oppervlak. Sediment wordt naar het 

oppervlak gestuwd, ‘mud geisers’. 
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3.3.3. Antropogene turbatie 

Antropogene turbatie is een zeer brede categorie. In deze categorie zullen alle vormen van 

verstoring die direct door de mens zijn toegebracht worden ondergebracht. Verschillende 

aspecten van akkerbouw bezitten zowel een verstorend effect als een eroderend effect. Beide 

effecten hangen dan ook altijd samen. Het onderwerp van bewerkingserosie wordt verder 

behandelt.  

Onder antropogene turbatie kan men ontelbaar veel specifieke gevallen herkennen. Een zeer 

banaal voorbeeld is het graven van een kuil om gelijk welke reden. Dit heeft een verstorend 

effect op de bodem. 

3.4. Migratie/accumulatie  

In dit deel worden alle processen behandelt die een, hoofdzakelijk, verticaal transport van 

bodembestanddelen tot gevolg hebben. Anders dan bij processen, zoals bijvoorbeeld erosie, 

gebeuren deze processen in het bodemsysteem. Mechanismen die dergelijk transport 

reguleren gebeuren altijd door de aanwezigheid van water in het bodemsysteem. Dit leidt 

bijvoorbeeld tot processen waar zekere bodembestanddelen oplossen in het water en verder 

worden getransporteerd en afgezet, of bijvoorbeeld als bepaalde deeltjes, colloïden, elkaar 

zullen aantrekken, ‘flocculatie’, of afstoten, ‘dispersie’, in water.  

3.4.1. Podzolisatie 

Definitie 

Podzolisatie is één van de belangrijkste bodemvormende processen in grote delen van België 

en Nederland. De term podzol komt uit Rusland, waar het fenomeen voor het eerst formeel 

werd gedocumenteerd, en wijst op het voorkomen van een lichtkleurige, grijs-witte, laag 

onder de biologisch actieve laag. Alhoewel aanvankelijk dit type van bodemgenese werd 

gedefinieerd door de aanwezigheid van een uitlogingshorizont, werd duidelijk dat het 

accumulatiehorizont een betere criterium is voor de definitie van een podzol. Naar analogie 

met de term ‘podzol’, wat oorspronkelijk de uitlogingslaag beschreef, spreekt men vaak over 

een ‘spodosol’, wat de accumulatielaag aanduidt. De West-Europese concept van  

‘podzolisatie’, die gevolgd wordt door de Amerikaanse en internationale classificaties, 

definiëren podzolisatie als het transport van ijzer, aluminium en/of organisch materiaal, in 

oplossing, van een elluviale laag naar een illuviale laag in zandige en silicaat-rijke bodems 
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(Mokma, Buurman 1982, 2-3). Dit verschilt van de Russische definitie waar ondermeer 

kleimigratie ook als vorm van ‘podzolisatie’ wordt gezien (Mokma, Buurman 1982, 2). Dit is 

een gevolg van de focus die het legt op de aanwezigheid van een uitspoelingniveau. Dit in 

tegenstelling met de West-Europese definitie, waar de accumulatielaag centraal staat. Daar 

naast wordt een tweede criterium gehanteerd die stelt dat het transport ‘in oplossing’ gebeurt. 

De uitspoelinghorizont, of de E-horizont, is immers niet bij elk stadium van podzolisatie 

merkbaar. Of zoals Mokma en Buurman (1982, 3) samenvatten:“Except for the Russian 

concept, there appears to be much agreement among the definition of Podzols or spodosols. 

The most important characteristic of Podzols is the translocation and accumulation of humus 

and/or sesquioxides. A grayish or whitish eluvial horizon is usually, but not always, present 

above the illuvial horizon. The translocation of humus and sesquioxides is not related to 

translocation of silicate clays.”  

Vormingsproces 

Bij de ontbinding van organisch materiaal, en meer bepaald humus, in de bodem ontstaan er 

afbraakstoffen, waaronder fulvozuren, die oplosbaar zijn in water. Deze afbraakstoffen zijn in 

staat verbindingen aan te gaan met metaalionen, bijvoorbeeld van Fe en Al. De organo-

metaalcomplexen, of chelaten, zijn in normale omstandigheden immobiel en worden niet in 

oplossing opgenomen en getransporteerd door water. Bij een beperkte hoeveelheid aan 

metaalionen in de bodem is er wel sprake van transport in water, en kunnen deze complexen 

dus uitgespoeld worden met percolerend water. Podzolbodems worden gevormd door een 

langdurig proces dat verloopt via een aantal stadia. De vorming van een Bh- en Bs-horizont 

kan reeds, in zwak ontwikkelde vorm, zichtbaar zijn na enkele eeuwen (Amerijckx, Verheye, 

Vermeir 1985, 182), maar de volledige ontwikkeling van een podzolprofiel is een proces van 

enkele millennia  (Jacques, Leterme, Beerten et al. 2010, 114-115).  

In de dekzandgronden in het noorden van België en zuiden van Nederland beginnen de eerste 

verschijnselen van podzolisatie in zandafzettingen afgezet tijdens de Tardiglaciaal, meer 

bepaald de jongere Dryas, onder bosbestand (Jacques, Leterme, Beerten et al. 2010, 112). Dit 

was in de periode voor het begin van grootschalige ontbossingen, die startten ongeveer vanaf 

het laat-neolithicum. Hier zien we aanvankelijk dat er in arme zandbodems een zekere 

uitspoeling is van ijzer en organische materiaal, polymorf organisch materiaal. Hierbij 

ontstaat een bruine inspoelingslaag. Deze inspoelingslaag, een Bh-horizont, heeft een losse 

consistentie en kent bijgevolg nog een sterke invloed van biologische activiteit, zoals de 
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doorworteling van vegetatie. Dit proces,  het verlies van kationen en als gevolg het transport 

van organo-metaalcomplexen, wordt in dit stadium nog in zekere mate onder controle 

gehouden door de kringloop van mineralen door de bosvegetatie.   

Wanneer er echter een verandering in vegetatie optreed zal het vormingsproces in een 

stroomversnelling terecht komen. Het vellen van bossen, die in grote delen van het 

dekzandgebied leidde tot een heidevegetatie, zal een intensivering van de podzolisatie teweeg 

brengen. De biologische activiteit in de bodem onder een heidevegetatie ligt veel lager wat de 

uitspoeling versterkt (Jacques, Leterme, Beerten et al. 2010, 112). De grondwatertafel in de 

bodem verandert ook met het verdwijnen van het bos. Minder vocht wordt gebruikt door 

vegetatie dus blijft meer vocht in de bodem en stijgt het grondwaterniveau (Spek 2004, !!). De 

stijging van de grondwatertafel als gevolg van het verdwijnen van het bos kan plaatselijk, in 

laaggelegen en natte zones, de vorming van podzolbodems ook aanzienlijk beïnvloeden. De 

veranderde vegetatie zal dus het afremmend effect op podzolisatie wegnemen waardoor er 

zich verder een E-horizont ontwikkeld en een ondoordringbare B-horizont kan ontwikkelen. 

Dit B-horizont wordt gevormd doordat de biologische activiteit te klein is organische stof te 

herwerken. Hierdoor kan monomorfe organische stof  accumuleren en wordt de B-horizont na 

verloop van tijd gecementeerd (Jacques, Leterme, Beerten et al. 2010, 112). Boven de 

accumulatie van monomorfe organische stof vind men polymorfe organisch stof. Dit ontstaat 

door de herwerking van organische stof door bodemorganismen (Buurman, Jongmans 2005, 

73).  

De biologische activiteit blijft beperkt tot het bovenste deel van het Bh-horizont, waar er een 

wortelmat ontstaat die het Bh-horizont aanrijkt. Als gevolg van deze cementatie van het Bh-

horizont zal waterstagnatie optreden op dit niveau. Deze waterverzadiging zal de aanwezige 

metaal-ionen, voornamelijk Fe, reduceren. De organische stof fungeert hier als electrondonor. 

Gereduceerd ijzer-ion, Fe
2+

 is mobiel door oplossing in water. Wanneer dit ijzer onder het Bh-

horizont komt kan het terug oxideren, tot Fe
3+

, en neerslaan in de vorm van een dunne, harde 

ijzerband, of ijzerconcreties onder het Bh-horizont in het Bs-horizont. Deze, zeer harde, 

gecementeerde Bhm- en Bsm-horizonten worden ook ‘ortstein’ of  ‘rotse’ genoemd (zie 

figuur 3.10). 

In de eerste plaats is er dus, voor podzolisatie om te kunnen plaatsvinden, een milieu nodig 

waar er een neerslagoverschot is. Het transport van organische stoffen en sesquioxiden (ijzer 

en aluminium) gebeurt immers in oplossing van water. Ten tweede is de intensiteit van de 
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podzolisatie afhankelijk van het moedermateriaal. Typische podzolbodems ontstaan in een 

‘arm’ sediment, waar weinig kationen in aanwezig zijn. De zandgronden in het noorden van 

België en zuiden van Nederland zijn dergelijke ‘arme sedimenten’.  

Onderzoek van Spek (2004) toonde aan dat het leemgehalte in zandige bodems bepalend is 

voor de graad van podzolisatie, zowel natuurlijke podzolisatie als podzolisatie als gevolg van 

menselijke invloed. Voor zijn onderzoeksgebied Drenthe kreeg hij resultaten die toonden dat 

er kritische grenzen zijn tussen het leemgehalte in het overwegend zandige bodems en de 

vorming van podzolbodems. Een moedersediment met een leemgehalte die kleiner is dan een 

bepaald gehalte, voor Drenthe ongeveer 10%, zal van nature tot een ‘typische’ podzolbodem 

ontwikkelen ongeacht de vegetatie (Spek 2004, 119). Een laag leemgehalte in het zandig 

sediment betekend een laag gehalte aan kationen van verweerbare kleimineralen, waardoor de 

uitspoeling veel minder kan worden gebufferd (Spek 2004, 119-120). Sedimenten met een 

leemgehalte boven ongeveer 20 à 25%, voor het geval van Drenthe, zullen nooit tot 

podzolbodems ontwikkelen (Spek 2004, 120. De sedimenten die daar tussenin liggen zullen 

enkele degraderen tot podzolbodems onder bepaalde vegetatietypes, zoals heide. 

Ten derde is de mate van podzolisatie ook afhankelijk van de aanwezige vegetatie. Het type 

vegetatie bepaald de hoeveelheid, en type, organisch materiaal er in de bovengrond aanwezig 

is. Verschillende soorten vegetatie zullen geven elk ander beeld in termen van geproduceerde 

humusstoffen bij afbraak. Dit heeft wordt met elkaar gelinkt door de verschillende types 

humus, Mor- ,Moder- en Mullhumus, die een bepaald type vegetatie zal aanmaken 

(Ameryckx, Verheye, Vermeire 1985, 77-79). Zo zal heidevegetatie de vorming van 

podzolbodems sterk in de hand werkt.  
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Figuur 3.10: Het typische profiel van 

een podzolbodem. (deze  podzol 

bvind zich in een verder stadium van 

ontwikkeling, ‘stage 6’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificatie 

De classificatie die in deze scriptie wordt gehanteerd is niet volgens de huidige terminologie, 

zoals door De Coninck wordt beschreven. De oude termen worden hier gebruikt om de 

verschillende types podzolbodems te beschrijven. 

In hoofdzaak kunnen drie klassen van podzolgronden worden onderscheiden wat betreft de 

regio Nederland en België, hoewel er verschillende terminologie wordt gehanteerd.  

Als eerste is er, naar Belgische terminologie, de humus-ijzerpodzol. Dit type podzol komt 

vooral voor onder heidevegetatie, en is eveneens vaak kenmerkend voor een sterk verarmde 

bodem, al dan niet door menselijk ingrijpen. Het accumulatiehorizont bij dit type kenmerkt 

zich door zowel de aanrijking van humus, alsook, eronder, de aanrijking van ijzer. In het 

humus-aanrijkingshorizont is er nog een onderscheid tussen enerzijds monomorfe organische 
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stof en polymorfe organische stof (Buurman, Jongmans 2005, 73). Monomorfe organische 

stof kenmerkt zich door een roodbruine tot bruine kleur en de aanrijking is een gevolg van 

inspoeling van disperse humus. Polymorfe organische stof  zijn de zwartkleurige humusresten 

die boven de monomorfe organische stof wordt afgezet en herwerkt. De polymorfe organische 

stof is een product van de afbraak van planten (Buurman, Jongmans 2005, 73). De 

monomorfe stoffen vullen de poriën in het aanrijkingshorizont, en in zekere gevallen wordt de 

bodem volledig gecementeerd waardoor er waterstagnatie optreed op die laag monomorfe 

organische stof. Onder het humus-aanrijkingshorizont ligt dan de ijzer-aanrijkingshorizont. 

Ook de ijzer-aanrijkinghorizont kan gecementeerd zijn. Dit kan ondermeer als gevolg 

optreden van waterstagnatie op de Bh-horizont, waardoor ijzer-ionen reduceren en in 

oplossing worden getransporteerd tot ze dieper terug worden afgezet. Een stereotypisch 

bodemprofiel van een humus-ijzerpodzol heeft dus  een opeenvolging die er als volgt uitziet: 

A – E – Bh(m) – Bs(m) – C. Dit type wordt ook ‘heidepodzol’ genoemd, en in de 

Nederlandse classificatie wordt dit binnen de suborde van de ‘xeropodzolen’ als ‘haarpodzol’ 

aangeduid.  

Een tweede categorie van podzolbodems zijn de ‘ijzerpodzolen’. Deze naam is echter een 

relict van een verouderde opvatting die stelde dat het ijzertransport van primair belang was 

voor dit type podzolbodem. Nu is bekende het transport van organische stof van belang is. Dit 

type wordt gekenmerkt door het bruine, losse accumulatiehorizont. In het accumulatiehorizont 

wordt zowel ijzer, aluminium wat kleurloos is en organische stof afgezet. Dit type, wat in 

Nederland als ‘moderpodzol’ wordt aangeduid, is typerend voor beboste gebieden op 

mineralogisch arme dekzandgronden. Na grootschalige ontbossingen die aanvingen in de loop 

van het Neolithicum konden deze gronden degraderen tot, de hierboven beschreven, 

‘humusijzerpodzolgronden’. 

Ten slotte zijn er nog de ‘humuspodzolen’, ook gekend als ‘grondwaterpodzolen’. Deze zijn 

in hun ontstaan te vergelijken met de ‘humusijzerpodzolgronden’, maar hier is de invloed van 

grondwater van groot belang. Door een zeer hoge grondwatertafel worden alle metalen, Fe en 

Al, gereduceerd. Hierdoor worden ze mobiel, door oplossing in het grondwater. Het ijzer vind 

men vaak terug als ijzerconcreties in zones waar het grondwater opkwelt, zoals bijvoorbeeld 

moerassige gebieden. In de Nederlandse classificatie hanteert men de term ‘veldpodzol’, wat 

in de suborde ‘hydromorfe podzolen’ valt. Het resultaat is een accumulatiehorizont met enkel 

een aanrijking van humus. 
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De driedeling vind men ook terug in ondermeer de Nederlandse bodemclassificatie (De 

Bakker, Schelling 1989, 31-35). Dit classificatiesysteem is echter veel uitgebreider. Het wordt 

voor de doeleinden van deze scriptie veralgemeend naar de drie klassen die hier boven 

werden beschreven. 

De Belgische classificatie, zoals net beschreven, is echter al deels verouderd. Met name de 

term ‘ijzerpodzol’ wordt niet meer gebruikt in recent bodemkundig onderzoek omdat ze 

misleidend is. Nieuwe classificaties werden opgesteld die het ontstaansproces van een 

podzolbodem meer accuraat weergeven. De hierboven beschreven classificatie is echter van 

belang omdat ze heel lang in gebruik is geweest en in heel wat oudere literatuur wordt 

gehanteerd. De Coninck bijvoorbeeld maakte een classificatie van podzolgronden die uitgaat 

van de evolutie vanaf  ‘bospodzolen’ tot volwaardige ‘heidepodzolen’ of 

‘grondwaterpodzolen’. In zijn classificatie (De Coninck 1980, 3-4), gebaseerd op de 

morfologie van het accumulatiehorizont, spreekt hij van ‘friable podzol’, wat het 

beginstadium is van een podzol, een ‘cemented podzol’, wat een verder stadium is waar al 

sprake  is van een verdicht Bh-horizont, om dan uiteindelijk tot komen tot de ‘placic podzol’ 

of ‘ganular podzol’, waar respectievelijk een iron pan of ijzer concreties zijn gevormd door 

redoximorfe uitloging van ijzer. 

Antropogene invloed op podzolisatieproces 

De hierboven beschreven ‘klassenindeling’ is een diagnostisch model voor 

bodemclassificatie. We moeten echter ook gewaar zijn van het diachroon perspectief van 

dergelijke bodemgenetische processen. In dat opzicht zien we dat, samen met de evolutie van 

het landschap vanaf het einde van de prehistorie, er een ontwikkeling plaatsvond in 

bodemontwikkeling waarin de verschillende vormen van podzolisatie van groot belang zijn 

voor de zandige bodems in het noorden van België en zuidelijk Nederland. Concreet zien we, 

zoals boven al aangehaald, dat in het Neolithicum het landschap, meer bepaald op vlak van 

vegetatie, grote verschillen waren met wat we nu observeren. Door de grote verspreiding van 

loofbossen over het gebied kenmerkte de bodemontwikkeling eveneens door deze factor. 

Oorspronkelijk hadden de meerderheid van de bodems, die onder een bos lagen een 

evenwicht bereikt als een ‘ijzerpodzol’, of ‘bospodzol’ zoals toepasselijk genoemd wordt. Bij 

de grootschalige vellen van bossen ten gunste van de opkomende akkerbouw en veeteelt, 

werd een bepalende factor in het evenwicht, namelijk vegetatie, veranderd. De bosvegetatie 

veranderde in een open vegetatie, heide en grasland. Bosvegetatie kan de uitloging opvangen 
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door kringloop van organisch materiaal die tussen vegetatie en bodem die groot genoeg is 

onder deze vegetatie. Onder heidevegetatie is deze uitwisseling met het bodemsysteem niet 

groot genoeg waardoor de uitloging intensere vormen kan aannemen. Afhankelijk van het 

ijzergehalte en de drainage van de locatie zal er een humus-ijzerpodzol of humuspodzol 

ontwikkelen. Deze types podzolen worden ook wel ‘heidepodzolen’ genoemd. Theo Spek 

onderzoekt in zijn studie over landschapsevolutie in Drenthe ook de antropogene invloed op 

de bodemontwikkeling. Dit toont het onderscheid tussen ‘primaire’ en ‘secundaire’ 

podzolisatie. Een primaire podzolbodem is een podzolbodems die volledig natuurlijk is 

ontwikkeld volledig onafhankelijk van het type vegetatie, of enige menselijke invloed (Spek 

2004, 119). Deze bodems vindt men terug in zandige sedimenten waar, zoals hierboven 

aangehaald, de silt- en klei-fracties in het sediment zo laag zijn dat de uitspoeling niet kan 

worden gecompenseerd door de verwering van silt- en kleimineralen die kationen vrijlaten in 

de bodem. Secundaire podzolisatie is, zoals boven beschreven, de situatie waar bodems, die al 

enige vorm van podzolvorming (bospodzolen of ijzerpodzolen) toonden, na een verandering 

van vegetatie, door menselijk handelen, degraderen naar verdere stadium van een 

podzolbodem, een humus-ijzerpodzol of heidepodzol.   

3.4.2. Kleimigratie 

In de leembodems van Midden-België, ook de zandleem en lemig zandige bodems, waar het 

sediment een zeker kleigehalte bezit kunnen in bepaalde omstandigheden kleimineralen 

worden uitgeloogd en dieper in de bodem worden afgezet als aanrijkingshorizont. Als 

colloïden kunnen kleimineralen, in waterverzadigde toestand, elkaar aantrekken of afstoten al 

naar gelang de kationen die gebonden zijn in de elektrische dubbellaag van de kleimineralen. 

Kationen met een grote lading en afmetingen, tweewaardige en driewaardige ionen, zullen de 

aantrekking, flocculatie, van kleimineralen bevorderen en een stabiel milieu vormen. 

Kationen, zoals K
+
 en Na

+
, met kleine lading en afmetingen zal de afstoting, dispersie, van 

kleimineralen onderling bevorderen (Van Breemen, Buurman 1998, 184-185). De dominante 

aanwezigheid van bepaalde kationen staat in functie van de pH van de bodem. In zure 

bodems, met een  pH lager dan 5, domineert Al en zal geen dispersie optreden. Een pH boven 

7, in een basisch milieu, zal eveneens geen dispersie toelaten door de aanwezigheid van Ca en 

Mg. In neutrale bodems, pH tussen 5 en 6,5, kunnen er condities optreden die dispersie 

stimuleren, maar dit is afhankelijk van de aanwezige kationenconcentratie. 



52 

 

Het proces van kleidispersie leidt dus tot de uitspoeling van klei die dieper terug wordt 

afgezet. De ontwikkeling van deze bodems, met een opvolging van horizonten  A-E-Bt-C, is 

kenmerkend voor de leemstreek en zandleemstreek (Amerijckx, Verheye, Vermeire 1985, 

237).  

3.4.2. Ontkalking  

In een uitlogingsklimaat zal in kalkhoudende bodems, zoals in leembodems onder de vorm 

van calciumcarbonaat (CaCO3), een proces van ontkalking optreden. Door de aanwezigheid 

van CO2, zowel in de bodem, door afbraak van organisch materiaal door biologische 

activiteit, als in de atmosfeer zal in het grondwater koolzuur (H2CO3) gevormd worden 

(Jacques, Leterme, Beerten et al.  2010, 107). 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H
+
 + HCO3 

De aanwezigheid van koolzuur samen met calciumcarbonaat initieert de reactie waarbij 

calcium bicarbonaat word gevormd: H2CO3 + CaCO3 ↔ Ca(HCO3)2.  

Calcium bicarbonaat heeft een veel grotere oplosbaarheid in water waardoor op termijn grote 

delen van de bodem worden ontkalkt. Het proces wordt vooral beïnvloed door de hoeveelheid 

CO2 die aanwezig is in de bodem en de aanwezigheid van water (Jacques, Leterme, Beerten et 

al. 2010, 108). Deze ontkalking zorgt voor een daling van de pH in bodem, wat op zijn beurt 

een factor is voor de hier boven beschreven proces van kleimigratie (Jacques, Leterme, 

Beerten et al. 2010, 108). (zie Figuur 3.11) 
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Figuur 3.11: Sporen van ontkalking in 

het bovenste deel van de bodem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 4.4. Redox-reacties – transport van  metaal-ionen in de bodem. 

In omstandigheden waar een deel van de bodem verzadigd raakt met water, kan een 

verandering van oxiderend naar reducerend milieu plaatsvinden  met als gevolg de uitspoeling 

van bepaalde kationen. Fe en Mn- ionen kunnen op deze manier worden getransporteerd 

doorheen de bodem. In geoxideerde vorm, Fe³
+
 en Mn

4+
, is het immobiel. Wanneer Fe³

+
 en 

Mn
4+

 reduceert tot respectievelijk Fe²
+
 en Mn

2+
 worden deze kationen wel oplosbaar in water. 

Hier is organisch materiaal nodig als een electrondonor. Wanneer er in de bodem een gradiënt 

ontstaat in de redox-potentiaal, een overgang van reducerend naar oxiderend milieu, kan dit 

leiden tot de uitloging van Fe- of Mn-ionen in het reducerend milieu en daaropvolgend terug 

de precipitatie van ijzer of mangaan in het oxiderend milieu.. In het kader van podzolisatie 

van bodem  is het transport van Fe door de opeenvolging van reductie en oxidatie van het ion 

van belang.  Dit proces wordt geobserveerd in één van de latere stadia van podzolisatie, 

wanneer er waterstagnatie optreed in het sterk verdichtte Bh-horizont en er een ‘iron pan’ 
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ontstaat in het ondergelegen horizon. De uitloging is dus het gevolg van het ontstane 

reducerend milieu in het waterverzadigde Bh-horizont. (zie Figuren 3.12 en 3.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.12: sporen van oxidatie. De rode kleur wordt veroorzaakt door geoxideerd ijzer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.13: effecten van oxidatie en reductie van ijzer in de bodem. 
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3.5. Erosie/sedimentatie  

3.5.1. Natuurlijke processen 

In de eerste plaatst kijken we naar de processen van erosie die volledig gestuurd worden door 

natuurlijke factoren. In een volgend deel gaan we verder in op de processen waar de invloed 

van de mens direct aanwezig is. 

winderosie 

De impact van wind als agent voor erosie is het sterkst merkbaar op de zandige bodems in het 

noorden van Belgi (zie Figuur 3.14). In tweede instantie kunnen we stellen dat winderosie ook 

een impact heeft in de zandleem regio, maar deze is van een kleinere orde dan op 

zandgronden. Wanneer de wind in staat is sediment te transporteren zal de fijnste 

textuurklasse in suspensie blijven in de lucht terwijl de zand- en grofste siltfractie terug 

afgezet zullen worden (Verstraeten, Poesen, Goossens et al. 2006, 402). De omvang van het 

sedimenttransport als gevolg van dit soort erosie, wat sterk afhankelijk is van specifieke 

weersomstandigheden, kan variëren tussen minder dan 1ton/ha/jaar en meer dan 20 

ton/ha/jaar  (Verstraeten, Poesen, Goossens et al. 2006, 402). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.14: effecten van winderosie. 
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hellingsprocessen 

Waar winderosie een proces is die zich concentreert in de zandstreek, is erosie veroorzaakt 

door neerslag een proces dat zich vooral laat gelden op lemige en kleiige gronden (Langohr 

1990, 211). In het noorden van België, het dekzandgebied, is er in vergelijking met Midden-

België, de leemstreek, amper reliëf waardoor erosie, zoals verder wordt behandeld, niet zo 

intens kan worden als in reliëfrijke gebieden. Ook het sediment, wat voornamelijk uit 

zandfractie bestaat, is minder vatbaar om getransporteerd te worden in water dan de fijnere 

silt- en kleifracties (Verstraeten, Poesen, Goossens et al. 2006, 389-390). Het verschil tussen 

enerzijds het noorden van België en, anderzijds, het centrum is duidelijk merkbaar in 

schattingen van de volumes sediment die verdwijnen door erosie. In het noorden van België, 

de zandstreek, ligt dit tussen de 0,1 en 0,4 ton/ha/jaar. In Centraal-België, de leemstreek, kan 

dit oplopen tot boven 10 ton/ha/jaar (Louwagie, Noens, Devos 2005, 63-64; Gillijns, Govers, 

Poesen et al. 2005, 19).  

Splash erosion – spaterosie 

Een eerste vorm van erosie door neerslag gebeurt al op het moment wanneer de regen inslaat 

op de grond. De impact van de regen kan bodemdeeltjes losslaan waarna ze in de omgeving 

terug neervallen (Langohr 1990, 212). Vanzelfsprekend dat dit proces op grote schaal dient 

beschouwd te worden. Als gevolg van ‘splash erosion’ zal zich na verloop van tijd een korst 

vormen die de doorlaatbaarheid sterk vermindert (Langohr 1990, 212). Een factor die 

bepalend is  in dit proces is de cohesie van het sediment. Langohr (1990, 216) vermeldt 

daarbij het gehalte aan organisch materiaal in het sediment, als een eerste positief 

beïnvloedende factor. Ten tweede is de textuur van belang, kleinere textuurfracties tonen een  

progressief betere cohesie. Ten slotte vermeldt Langohr nog dat een ‘verhoogd ijzergehalte in 

het colloïdale sediment’ als een positieve bijdrage aan de cohesie van het sediment. (ize 

Figuur 3.15). 
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Figuur 3.15: voorbeeld van Splash 

erosion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheet erosion – Laagsgewijze erosie 

Wanneer de neerslag niet volledig de bodem kan indringen, zal er een oppervlakkige 

afstroming ontstaan hellingsafwaarts. Kenmerkend voor dit soort erosie is dat het water traag 

voorbeweegt, en weinig kinetische energie bezit. Bijgevolg heeft sheet erosie een impact op 

de fijnste textuurfracties, klei, silt en fijn zand, en organisch, colloïdale, bestanddelen 

(Langohr 1990, 213). Het voorkomen van laagsgewijze erosie is sterk afhankelijk van de 

topografie van de omgeving. De lengte van de helling is de eerste factor (Langohr 1990, 216) 

die van belang is. Hoe langer de helling, hoe meer water zal accumuleren en des te grote de 

kans wordt dat ‘geulen’ of, zelfs verder, ‘ravijnen’ worden gevormd door het wegspoelende 

water. Ten tweede speelt de hellingsgraad hierbij ook een rol. Hoe steiler de helling, hoe meer 

energie het afstromend water heeft en kracht om in te snijden in de bodem. 
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Rill erosion – geulerosie 

Waar aan de top van een helling het afstromend water initieel als een ‘deken’ van de helling 

vloeit, zal er zich snel een netwerk van geulen ontwikkelen, tot ongeveer 20 cm diep, waarin 

het afstromend water zich accumuleert (Langohr 1990, 213). (zie Figuur 3.16) 

Gully erosion – ravijnerosie 

Een type van erosie voorbij geulerosie is de ravijnerosie. Wanneer de geulen kunnen 

samenvloeien tot één, of enkele, waterstromen kan deze zeer grote hoeveelheden sediment 

transporteren en zeer diepe geulen uitgraven. Deze ravijnerosie heeft de grootste kracht in 

vergelijking met vorige erosiefenomenen. 

De mate van erosie wordt, zoals reeds duidelijk is, mede bepaald door de topografie van de 

omgeving en specifieke kenmerken van de bodem. Daarnaast moet echter ook rekening 

worden gehouden met de neerslag zelf. De intensiteit van de regen, de regelmaat van 

regenbuien en de duur van regenbuien zijn factoren die de erosieve kracht van de neerslag 

zullen bepalen (Jacques, Leterme, Beerten et al. 2010, 44-45). Naast de bodemkenmerken, 

topografie en klimaat kunnen landgebruik en landbeheer nog worden herkend als factoren die 

invloed hebben op de erosiegevoeligheid (Louwagie, Noens, Devos 2005, 67). Deze twee 

laatste kunnen we, wanneer we het over ‘natuurlijke erosie’ hebben, achterwege laten. We 

kunnen echter niet negeren dat menselijke impact op het landschap, die progressief groter 

werd sinds het eind van het Neolithicum, een beslissende rol speelt in de werking en het 

voorkomen van erosieprocessen. (zie Figuur 3.17). 

 

Figuur 3.16: Voorbeeld van 

rill erosion. 
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Figuur 3.17: Effecten van gully 

erosion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 5.2. Vormen van erosie onder antropogene invloed 

Tillage erosion – bewerkingserosie 

Bewerkingserosie is het verlies van sediment te wijten aan bepaalde landbouwactiviteiten, 

meer bepaald ploegen. Sinds de jaren ’50, en de opkomst van de gemechaniseerde landbouw 

kunnen veel grotere volumes aarde worden herwerkt, wat zich uit in de diepte waar toe men 

ploegt. In reliëfrijke gebieden, zoals ook het geval is bij watererosie, kunnen op die manier bij 

het ploegen van akkers aanzienlijke hoeveelheden sediment hellingafwaarts worden 

verplaatst. Het sedimentverlies kan sterk variëren en is sterk gerelateerd aan de plaatselijke 

topografie, maar men  kan de grootorde situeren van 8 à 9 ton/ha/jaar voor de leemstreek 

(Verstraeten, Poesen, Goossens et al. 2006, 400).  
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Niet enkel bij het ploegen, maar ook bij het oogsten worden zekere volumes sediment 

verwijdert van een akker. Dit draagt ook bij tot erosie onder menselijke invloed. 

Pijperosie 

Dit is een type van erosie die gekenmerkt word door een geconcentreerde afvoer van water, 

en daaruit volgend de vorming van ‘pijpen’. Dergelijke afvoer kan ook worden veroorzaakt 

door eerder graafwerk van dieren zoals konijnen of ratten (Louwagie, Noens, Devos 2005, 66-

67). 

De menselijke impact op het landschap brengt niet louter nieuwe vormen van erosie met zich 

mee, maar kan door het gebruik van grote zones, voor landbouw, ook ‘natuurlijke’ vormen 

van erosie gaan versterken of opwekken. Een voorbeeld hiervan is het rooien van vegetatie 

om land vrij te maken voor akkerbouw. In reliëfrijke gebieden zoals de leemstreek kan dit, 

waar de aanwezigheid van vegetatie de erosieve processen grotendeels verhinderde, het 

grootschalig afspoelen van sediment door neerslag tot gevolg hebben. Ook bijvoorbeeld 

wanneer een akker geploegd wordt op die manier dat de ploeggeulen parallel met de helling 

liggen, zal dit het afspoelen van sediment sterk in de hand werken. Hier door kan men het 

onderscheid ook maken tussen ‘natuurlijke erosie’, volledig ongehinderd door de mens, en 

‘versnelde erosie’, natuurlijke processen die worden versterkt door menselijke invloed op het 

landschap (Langohr 1990, 211).  
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4. Het bodemkundig onderzoek over grafheuvels in België 

en Nederland 

4.1. Omtrent bodemontwikkeling in laat-neolithische en bronstijd 

grafheuvels 

In het verleden is er reeds aandacht besteed aan bodemontwikkeling in grafheuvels. Bepaalde 

kenmerken in het profiel, die ook niet overal zichtbaar waren, trokken vrij snel de aandacht 

van archeologen, en later ook bodemkundigen. Bijgevolg zijn al enkele verschillende 

verklaringsmodellen opgesteld voor de specifieke bodemontwikkeling, en de variatie erin, van 

grafheuvels.  

In dit hoofdstuk wordt enerzijds een bondig historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling 

van concepten over bodemontwikkeling in grafheuvels. Anderzijds wordt van dit hoofdstuk 

gebruik gemaakt om enkele bodemkundige concepten, die in hun voorkomen gebonden zijn 

aan grafheuvels, verder te bespreken. 

4.2. Van Giffen  

A. E. Van Giffen was de eerste archeoloog die zijn aandacht richtte op de verschillende 

vormen van bodemontwikkeling die zich voordeden in grafheuvels in Nederland. Zijn 

bijdrage over de ontwikkeling van podzolbodems onder grafheuvel, en het gebruik er van als 

chronologische proxy, zou de aanzet zijn voor verdere studies (Van Giffen 1941). In de eerste 

plaats zijn er heuvels waar men duidelijk de effecten van podzolisatie kan waarnemen. 

Traditioneel spreekt men over de duidelijke plaggenstructuur in het heuvellichaam en het 

voorkomen van het typische podzolprofiel zowel in het oude loopoppervlak als in de top van 

het heuvellichaam. Daarentegen waren er ook grafheuvels gekend waar geen van die 

kenmerken zichtbaar waren. Van Giffen poneerde als verklaring hiervoor de relatie tussen het 

voorkomen van podzolbodems en de ouderdom van de grafheuvel. Hierbij maakte hij de link 

tussen dit specifiek grafritueel en landschapsontwikkeling in dezelfde periode. Als gevolg van 

de introductie van landbouw in de Lage Landen gedurende het Neolithicum werden steeds 

meer gebieden ontbost, om beschikbaar landbouwareaal vrij te maken. Deze systematische 

ontbossing gaf aanzet tot de ontwikkeling van heidelandschap. Podzolbodems werden 

beschouwd als een kenmerkend bodemprofiel van heidelandschappen, en dus als een direct 

gevolg van de introductie van landbouw (Van Giffen 1941, 21). 
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Volgens Van Giffen is er tijdens het laat-neolithicum, bij de aanvang van de periode van 

grootschalige ontbossingen, nog geen duidelijke ontwikkeling van podzolbodems. Tegen de 

midden-bronstijd, daarentegen, zal het landschap zodanig zijn veranderd dat de effecten ook 

zichtbaar werden in de ontwikkeling van bodems. Hij stelt dus dat grafheuvels zonder enige 

duidelijke plaggenstructuur in het heuvellichaam en podzolprofiel in het oude loopoppervlak 

als Neolithische grafheuvels te bestempelen zijn. De grafheuvels met een plaggenstructuur en 

gefossiliseerde podzolbodem onder de heuvel stammen uit de Bronstijd.  

4.3. Scheys  

Enkele decennia later wijdde G. Scheys (1963) een studie aan het ontstaan van 

bodemprofielen onder grafheuvels in de Belgische Kempen. Zijn bevindingen, op basis van 

de bodemkundige observaties en resultaten van verschillende palynologische studies, leidden 

tot een eerste stap van wat een grondige herziening zou betekenen van Van Giffen’s stelling. 

De basis voor wat Waterbolk en Modderman later als ‘secundaire podzolisatie’ zouden 

omschrijven vindt hier als zijn oorsprong. Ondermeer op basis van het werk van Vanhoorne 

(Vanhoorne 1962), die de ouderdom van verschillende podzolprofielen had onderzocht, kon 

Scheys de vaststelling van Van Giffen bijstaan. Ook al schaart hij zich achter de stelling van 

Van Giffen schaart (Scheys 1963, 229) nuanceert Scheys het oorspronkelijke standpunt 

enigszins. Hij argumenteert dat er een evolutie merkbaar is in de bodemprofielontwikkeling, 

die het gevolg is van toenemende ontbossing gevolgd door een toename van heidegebieden 

vanaf het Neolithicum. Maar ondanks deze algemene observatie, die enkel waarneembaar is 

op regionale schaal, bestaan er allerlei overgangsvormen van bodemontwikkeling, 

waargenomen bij individuele sites en grafheuvels. Om die reden is de bodemontwikkeling 

afhankelijk van de landschapsontwikkeling op lokaal niveau, en moet de mogelijke variatie in 

profielontwikkeling in rekening worden genomen. Het heidelandschap, dat rechtstreeks wordt 

gecorreleerd aan de aanwezigheid van humus-ijzerpodzolen,  kent een lange 

ontstaansgeschiedenis. Men moet men dus rekening houden, zoals Scheys (1963, 229) stelt, 

dat er tijdens het Neolithicum ook al gebieden met heide voorkwamen in Nederland en 

België.  

Men kan dus volgens Scheys algemeen stellen dat humus-ijzerpodzolen, “heidepodzolen”, 

voornamelijk onder grafheuvels uit de Bronstijd voorkomen, terwijl men onder laat-

neolithische grafheuvels voornamelijk ijzerpodzolen, “bospodzolen”, aantreft. Cruciaal is 

echter dat men deze regel niet strikt mag nemen en men gewaar moet zijn voor variatie langs 
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beide kanten. Of zoals Scheys zelf stelt: “De invloed van heidevegetatie op het bodemprofiel 

is echter niet overal even sterk geweest, zodat men vanaf het Neolithicum tot en met de 

IJzertijd alle mogelijke overgangsvormen op extreme bos- en/of heideprofielen kan 

aantreffen. Het moedermateriaal van de bodems, de waterhuishouding en de menselijke 

tussenkomst kunnen de podzolvorming beïnvloed hebben.”  (Scheys 1960, 229). 

Vervolgens maakt Scheys nog een belangrijke observatie, namelijk dat het oude bodemprofiel 

in zekere gevallen veranderd is na het opwerpen van de grafheuvel (Scheys 1960, 226). Op 

basis van waarnemingen van de grafheuvels in Hamont besloot Scheys dat bij één grafheuvel 

het oude bodemprofiel was veranderd door het opwerpen van een ophogingsfase in 

‘heideplaggen’. Onder invloed van dit moedermateriaal samen met de aanwezigheid van  

heidevegetatie is een deel van het oorspronkelijke bodemprofiel veranderd naar een humus-

ijzerpodzol.  

De aanwezigheid van dit type podzol is volgens Scheys dus geen bewijs voor het voorkomen 

van een heidelandschap ten tijde van de oprichting van de grafheuvel. Deze conclusie is 

complementair aan eerder werk van Edelman, die ook ontkrachtte dat ‘humuspodzolen’ enkel 

ontstaan onder heidevegetatie (Edelman 1960, 245). 

4.3. Waterbolk en Modderman, “Sekundärpodzolierung”  

Een kritiek punt in de stelling van Van Giffen, die enigszins werd tegengesproken door 

Scheys, is de stabiliteit van het begraven bodemprofiel. H. T. Waterbolk ging in tegen Van 

Giffens conclusie dat het bodemprofiel ‘gefossiliseerd’ wordt op het moment dat het wordt 

begraven onder de grafheuvel (Waterbolk 1964, 100). Waterbolk argumenteert dat 

bodemkundige processen die werkzaam zijn in de grafheuvel ook hun effecten hebben op het 

bodemprofiel in het oude loopoppervlak. Volgens Waterbolk worden de volledige 

heuvellichamen van Bronstijdgrafheuvels uitgeloogd, waardoor het bodemprofiel in het oud 

loopoppervlak wordt aangerijkt en versterkt (Waterbolk 1964, 100). Het proces dat Waterbolk 

met sekundärpodzolierung aanduidt, en als “Auslaugung des ganzen Hügelkörpers” 

(Waterbolk 1964, 100) omschrijft, zou aan de basis liggen van het ontstaan of verder 

ontwikkeling van een podzolprofiel. De kenmerkende elementen die relicten zijn van dit 

proces zijn de grauwe, grijze plaggen in het centrum van de heuvel en het opmerkelijk bleke 

E-horizont samen met de zeer scherp afgelijnde B-horizont in het profiel onder de grafheuvel 

(Waterbolk 1964, 98). Daarnaast zijn volgens Waterbolk de podzolisatieverschijnselen rond 

paalgaten en graven, en de vertakking van uitlogingshorizonten aan de voet van de heuvel ook 
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een gevolg van “Sekundärpodzolierung” (Waterbolk 1964, 98). Neolithische grafheuvels 

hebben volgens Waterbolk maar zelden een ‘steriel’ profiel uit ‘bruine bosgrond’. Deze 

heuvels bezitten volgens hem een moedermateriaal dat mineralogisch voldoende rijk is zodat 

er geen secundaire podzolisatie plaatsvindt. De meeste Neolithische grafheuvels vertonen 

volgens hem ook sporen van podzolen, zoals de aanwezigheid van humeuze fibers of laminae. 

Dit is volgens hem evenzeer een beginnende vorm van podzolisatie, secundair tot stand 

gekomen, en kan als vroeger stadium worden beschouwd van de typische humus-

ijzerpodzolbodems die onder Bronstijd grafheuvels worden gevonden (Waterbolk 1964, 100). 

Dit verschil in ontwikkeling is volgens hem, Van Giffen navolgend, te wijten aan de grote 

uitbreiding van heide in de Bronstijd waardoor dan de ‘primaire podzolisatie’ veel intenser 

was (Waterbolk 1964, 89). 

P. J. R. Modderman (1975, 15) is van dezelfde mening als Waterbolk, namelijk dat de 

effecten van podzolisatie niet stoppen na het afdekken van het loopoppervlak met de 

oprichting van de grafheuvel. Ook al volgt hij openlijk de denkwijze van Waterbolk, verfijnt 

hij enkele concepten verder uitwerkt die al door Waterbolk werden aangekaart. Zo wijst hij er 

op dat de aanrijking van het B-horizont louter schijnbaar is (Modderman 1975, 18). Deze 

‘versterking’ is volgens hem te wijten aan de vorming van humeuze fibers of laminae boven 

het B-horizont. Verder maakt Modderman, overeenkomstig met Waterbolk, notie van 

‘secundaire podzolisatieprocessen’ zoals de podzolisatieverschijnselen  rond paalgaten en 

grafkuilen, wat hij ‘minipodzolen’ noemt, en de vorming van fibers, of laminae, in het 

heuvellichaam (Modderman 1975, 15;19). 

4.4. Runia en Buurman 

Het onderzoek van Runia en Buurman, in de jaren ’80 richtte zich op  secundaire podzolisatie 

(Runia, Buurman 1987; Runia 1988). Dit onderzoek focuste zich op het ophelderen van dit 

onderwerp door chemische analyse van stalen uit verschillende horizonten van grafheuvels, 

waar er sprake was van podzolisatie of secundaire podzolisatie (Runia, Buurman 1987, 98). 

De stalen werden aan de hand van natrium-pyrofosfaat extractie gedetermineerd naar het 

gehalte aan koolstof (C) en ijzer en aluminium (gehalte Fe+Al = “ses”) (Runia, Buurman 

1987, 100). Toenmalige studies omtrent podzolisatieprocessen hadden het belang aangetoond 

van de relatieve verhouding van koolstof en het gehalte aan sesquioxiden (een maat voor de 

hoeveelheid Fe en Al) (Mokma, Buurman 1982, 57). Zoals in hoofdstuk 3 reeds uiteengezet 

kunnen bepaalde organische bestanddelen beperkte hoeveelheden ijzer en aluminium 
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opnemen waardoor de gevormde organo-metaalcomplexen oplosbaar worden. Het vermogen 

van de organo-metaalcomplexen om in oplossing te blijven is afhankelijk van de hoeveelheid 

ijzer en aluminium in de bodem ten opzichte van de hoeveelheid koolstof (Runia, Buurman 

1987, 98). Een hoog getal, uitgedrukt als ‘atomic ratio’, voor de verhouding van het 

koolstofgehalte C ten opzichte van het gehalte ijzer en aluminium, sesquioxiden, duidt op een 

milieu waar de organo-metaalcomplexen oplosbaar zijn en uitloging mogelijk is. Wanneer die 

ratio onder een kritiek niveau gaat is het complex niet meer oplosbaar en zal het precipiteren. 

Dit kritiek niveau ligt bij elke podzol aan de top van het B-horizont. 

Bij analyse van de ratio C/ses merken Runia en Buurman op dat de kritieke grens voor de 

mobilisering van organo-metaalcomplexen bij de podzolprofielen in het oude loopoppervlak 

veel lager ligt dan voor de podzolen in de top van de grafheuvel. Aangezien een verandering 

van het C/ses ratio in deze horizonten onwaarschijnlijk lijkt, moet dit verschil volgens hen 

verklaard worden door een hoger pH van de bodem ten tijde van de eerste podzolisatie 

(Runia, Buurman 1987, 103; Runia 1988, 134). Dit zou dan ook een aanduiding zijn voor een 

proces van bodemverzuring. 

Een tweede besluit dat de auteurs trekken uit hun analyse gaat over de rol van de plaggen in 

het proces van secundaire podzolisatie. Wanneer voor de bouw van een grafheuvel de plaggen  

verzameld zijn in een zone waar geen podzol in de bodem ontwikkeld is, zal het ook 

onmogelijk zijn dat het heuvellichaam wordt uitgeloogd (Runia, Buurman 1987, 104). Dit is 

traditioneel de situatie bij laat-neolithische grafheuvels, waar de plaggen zijn gerecupereerd 

uit bodems zonder humus-ijzerpodzolprofiel. Het moedermateriaal is in dat geval te rijk aan 

Fe en Al om de nodige condities te voorzien voor de mobilisatie van organo-

metaalcomplexen. Wanneer plaggen echter zijn gerecupereerd in een bodem waar wel een 

dergelijk humus-ijzerpodzolprofiel ontwikkeld is, en de plaggen in het A- en E-horizont 

gestoken zijn, dan zijn de nodige condities voor verdere uitloging wel aanwezig (Runia, 

Buurman 1987, 104). Dit zou dan een ‘typische’ situatie zijn voor grafheuvels uit de 

Bronstijd. Dit fenomeen zou de vorming van ‘minipodzolen’ rond paalgaten en de 

‘podsolsäume’ rond grafkuilen verklaren (Runia, Buurman 1987, 104). Ook zou dit proces in 

staat zijn het oude prodzolprofiel te versterken (Runia, Buurman 1987, 104; Runia 1988). 

Runia en Buurman besluiten daar naast dat de vorming van fibers (of lamelae) in het 

bodemprofiel een proces is die niet gerelateerd is aan het podzolisatieproces (Runia, Buurman 

1987, 104). Aan de hand van de metingen van de C/ses-ratio merken ze dat de fibres dezelfde 
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verhoudingen tonen als het horizont waarin ze voorkomen (Runia, Buurman 1987, 102). Dit 

toont aan dat fibers niet door podzolisatieverschijnselen ontstaan. De auteurs stellen dat de 

oorsprong moet gezocht worden bij het uitspoelen en neerslaan van humeus materiaal uit de 

plantenresten in de plaggen (Runia, Buurman 1987, 104).  

Ten slotte stellen Runia en Buurman dat de vertakking van het E-horizont aan de voet van de 

heuvel, aangehaald door Waterbolk als een gevolg van secundaire podzolisatie, in essentie 

niets te maken heeft met secundaire podzolisatie. Zij verklaren dit fenomeen als een 

onvermijdelijk gevolg van een jongere podzol die wordt gevormd in een contactzone met een 

oudere podzol. De B-horizont van de jongere podzol kan zich in dat geval onmogelijk 

ontwikkelen in de E-horizont van de oudere podzol omdat de C/ses-ratio in deze oudere E-

horizont de precipitatie van de organo-metaalcomplexen onmogelijk maakt (Runia, Buurman 

1987, 104). Het jongere B-horizont wordt aan de voet van de grafheuvel begrensd in zijn 

ontwikkeling door het voorkomen van een ouder E-horizont. 
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5. Sporen van bodemvorming en degradatie bij 

grafheuvels uit de literatuur 

Opbouw van het literatuurbestand en terminologie 

De grootste bron voor observaties komt uit de literatuur. In volgend hoofdstuk wordt per 

gemeente, site en grafheuvel een overzicht gegeven van de waargenomen processen van 

bodemvorming en degradatie. De analyse van de onderzochte processen wordt opgesplitst in 

drie ruimtelijke schaalniveaus, het landschap rondom de site, de zone waar de site is 

gesitueerd en de individuele grafheuvel. het landschappelijk niveau situeert zich in de 

omgeving van enkele kilometer rondom de site. Hier wordt aan de hand van historische 

kaartreeksen gekeken naar de evolutie van het landgebruik gedurende de laatste twee eeuwen. 

De kaarten werden, voor België, geraadpleegd via de digitale cartotheek van de vakgroep 

Geografie van UGent en de digitale Kaart van Ferraris via de website van de Koninklijke 

Bibliotheek van België. Het kaartmateriaal van Zuid-Nederland werd geraadpleegd via de site 

“www.watwaswaar.nl”. Het site-niveau werd onderzocht naar bodemontwikkeling in de 

omgeving. Hier voor werden de bodemkaarten op de digitale cartotheek samen met de digitale 

bodemkaart via de website van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 

geraadpleegd. Voor de Nederlandse sites werd de website “www.bodemdata.nl” 

geraadpleegd. Naast de bodemontwikkeling worden andere processen op site-niveau 

geanalyseerd. Dit gaan over specifieke menselijke ingrepen op bepaalde percelen. Deze 

informatie kwam telkens uit de literatuur. Ten slotte is er nog het grafheuvel-niveau. Op deze 

schaal worden alle processen geïdentificeerd die een impact hebben op de individuele 

heuvellichamen. Dit gebeurt volledig aan de hand van de literatuur.  

De groep sites die wordt besproken een kleine selectie uit het totaal aantal bekende sites. Deze 

selectie is genoodzaakt door praktische redenen. De informatie die beschikbaar is over 

bodemvorming en degradatie-processen is, in de oudere vakliteratuur, vaak beperkt. Het 

herkennen en beschrijven van die processen, wat het doel is in dit hoofdstuk,  gebeurt vaak uit 

indirecte informatie. Voor deze scriptie werd in de literatuur een selectie gemaakt van de best 

beschreven sites. Deze keuze moet zorgen dat de interpretaties die worden gemaakt 

betrouwbaar zijn, en kunnen worden gefundeerd met voldoende informatie. 

Er is, ten slotte, nog een probleem met de terminologie die we terugvinden in oude 

vakliteratuur. Met name wanneer informatie wordt gegeven over net bodemvorming wijkt de 
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oudere terminologie vaak af van recente terminologie. Dit is niet louter een verschillende 

woordenschat die gehanteerd wordt maar een probleem die voort komt uit oudere visies op de 

werking van specifieke bodemvormingsprocessen. Een belangrijk voorbeeld is podzolisatie. 

Het beeld dat bestond rond dit proces was voor de jaren ’80 verschillend dan wat nu gekend 

is. Vroeger, in de jaren ’50 tot ’70, overheerste de opinie dat een aanwezigheid van een 

ijzerafzettingshorizont kenmerkend was voor een podzolbodem. Bijvoorbeeld bij de 

zogenaamde ‘ijzerpodzols’ werd aangenomen dat het transport van ijzer het mechanisme 

achter dit bodemtype was. Nu is geweten dat het transport van organische stof cruciaal is, en 

er transport van ijzer helemaal niet nodig is. Dergelijke oudere interpretaties zijn vaak ook 

gebaseerd op de veronderstelling dat de rode tot bruine kleur van een inspoelingshorizont 

afkomstig was van ijzer. Dit heeft geleid tot beschrijven van bodemprofielen die niet geheel 

correct zijn naar hedendaagse normen. Het is dan ook de bedoeling om in de mate van het 

mogelijke de oude beschrijvingen te vertalen naar hedendaagse normen. De hedendaagse 

classificatie (Jacques, Leterme, Beertens et al. 2010, 112) is veel gedetailleerder dan wat uit 

de oude beschrijvingen te interpreteren is.  

In het opgravingverslag van Toterfout-Halve Mijl beschrijft Glasbergen (1954) in variaties 

van ‘goed’ of ‘duidelijk’ tot ‘slecht’ of ‘zwak’ ontwikkelde podzolbodems. Bij deze 

beschrijving worden altijd de aanwezigheid of afwezigheid van een E-horizont gemeld. Uit de 

consistente manier van beschrijven weten we dat een ‘goed’ of ‘duidelijk’ ontwikkelde 

podzolbodem  met een podzolbodem minimum in stage 3, een ‘friable podzol’,  

correspondeert (Jacques, Leteme, Beertens et al. 2010, 112). De aanwezigheid van een ‘iron 

pan’ of ‘placic horizon’ wordt altijd vermeld. Dan is het een podzolbodem in stage 6. Deze 

algemene beschrijvingsmethode werd in latere onderzoeken ook gebruikt. Wanneer een 

podzolbodem als ‘goed ontwikkeld’ wordt beschreven gaat het altijd om een podzolprofiel dat 

zeker in stage 3 of verder is. De aanwezigheid van een ‘placic horizon’ wordt altijd vermeld, 

dit is een marker voor stage 6.  

Ten slotte word in veel gevallen de term ‘oer’ of ‘oerbank’ gebruikt bij het beschrijven van 

een podzolprofiel. Hier wordt de term gebruikt om een verhard inspoelingshorizont te 

beschrijven. Het gebruik van oerbank toont terug aan dat de focus wordt gelegd op ijzer als 

belangrijkste component. Gezien de context waarin dit steeds voorkomt, een ‘oerbank’ onder 

een E-horizont, kan worden besloten dat dit geen redoximorfe afzetting is van ijzer, maar een  

gecementeerde organische inspoelingslaag. Geen directe bewijs is beschikbaar hier voor, 

maar de aanwezigheid van een Bh-horizont onder een E-horizont kan verondersteld worden. 
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In de alle contexten waar deze situatie zich voordoet zal de ‘oerbank’ zo worden 

geïnterpreteerd.  De oude terminologie zal van hier verder worden gebruikt. ‘IJzerpodzol’ zal 

hier worden gebruikt, maar het moet duidelijk zijn dat deze term enkel bedoeld is voor de 

podzolbodems onder bosvegetatie waar biologische activiteit groot genoeg is om de vorming 

van een E-horizont tegen te gaan. Het transport van organische stof is in dit bodemtype van 

belang, niet ijzer zoals de naam aangeeft. De beschrijving van een podzolbodem als ‘goed’ of 

‘slecht’ als indicatie voor de aanwezigheid van een duidelijk E-horizont, die door Glasbergen, 

en veel ander onderzoekers, werd gebruikt, word doorheen volgende delen gehanteerd. Deze 

omschrijving is vaak de enige beschrijving over de aanwezigheid van de E-horizont. 

De figuren die hier in dit hoofdstuk zijn bijgevoegd zijn de fragmenten van de historische 

kaarten die van belang zijn. Er werd gekozen om deze kaarten achteraan elk overeenkomstig 

deel bij te voegen.Gezien in dit hoofdstuk wordt ingegaan op landschapsontwikkeling 

guderende de laatste twee eeuwen was dit de beste plaats om ze bij te voegen. Alle andere 

figuren zijn in het inventaris, bij de overeenkomstige hoofdstukken, bijgevoegd. 

5.1. Oss  

5.1.1. Landschapsontwikkeling rondom Oss 

Palynologisch onderzoek wees uit dat in de regio rondom het grafveld ten zuiden van Oss 

reeds aan het einde van het laat-neolithicum open plekken in het omvangrijke bos waren. De 

eerste grafheuvels, onder andere ten zuiden van het vorstengraf, zijn aangelegd op open 

plaatsen in het bos. Ten tijde van de oprichting van de eerste grafheuvels op de site 

“Zevenbergen” en de grafheuvel waarover later het vorstengraf zou worden opgericht was er 

sprake van grote open plekken, zones met heide, in het eikenbos. De uitbreiding van de heide 

zet zich door naar de eerstvolgende eeuwen. Wanneer het volledige grafveld was ontstaan, 

was de heide in de regio al sterk uitgebreid (De Kort 2009, 166). Deze verandering in 

vegetatie heeft een degradatie van de leemarme bodems tot gevolg gehad waardoor de 

regeneratie van het bos moeilijk was.  

De heide werd zeer lang in stand gehouden in de regio. Lokale zandverstuivingen ontstaan in 

een dergelijke omgeving. Dit wordt ook wordt waargenomen op de sites. Het is pas op het 

einde van de 19
de

 eeuw dat de het systematische exploitatie van de grotendeels niet gebruikte 

heidegebieden begint (Van Der Linden, Jansen 2009, 151). Hierbij werd heide terug 

aangewend voor landbouw of, zoals bij Zevenbergen het geval was, bosbouw en werd 



70 

 

opnieuw een bos aangeplant. Deze verandering is merkbaar op de historische kaarten uit het 

midden van de 19
de

 eeuw tot het midden van de 20
ste

 eeuw. Aan de hand van kaarten uit de 

periode 1830-1850, 1899 en 1928 (zie figuren 5.1 to 5.3) zien we de heidegebieden rondom 

Oss systematisch verdwijnen. 

5.1.2. Bodemontwikkeling op de sites ‘Zevenbergen’ en ‘Vorstengraf’  

Bodemontwikkeling 

We bevinden ons in een regio waar het merendeel van de bodem uit dekzand is opgebouwd. 

Dit sediment is zeer fijn en heeft een laag leemgehalte, wat podzolisatie zeer sterk in de hand 

werkt. Op de site ‘Zevenbergen’ liggen op het middenterras, waar bijna geen dekzand is 

afgezet, de fluviatiele sedimenten nagenoeg aan het oppervlak. Dit sediment is eerder grof en 

grindrijk zand en zal net zoals bij dekzand, mits goede uitlogingscondities en de aanwezigheid 

van bepaalde vegetatie, leiden tot podzolisatie (Van Der Linde, Fokkens 2009, 41-42).  

De oude bodems die begraven liggen onder de grafheuvel tonen een evolutie in de 

bodemontwikkeling gedurende de bronstijd en vroege-ijzertijd. De vervanging van bos door 

heide is de aanzet voor het ontstaan van podzolbodems op de site. Onder grafheuvel 2, die de 

oudste grafheuvel op de site is, is een bodemprofiel gevonden dat wijst op een bebost 

landschap (Van Der Linde, Fokkens 2009, 41). Dit bodemprofiel, beschreven als 

‘moderpodzol’ en volgens de Belgische classificatie een ‘ijzerpodzol’, toont de 

uitspoelingsverschijnselen die typerend zijn voor een bosbodem. Onder de A-horizont lag het 

rozige E-horizont en het lichtbruine B-horizont. Behalve onder grafheuvel 2 vinden we op het 

zuidelijk deel van de site, op de dekzandrug, humus-ijzerpodzolen (‘haarpodzol’ in 

Nederlandse typologie). Deze bodemprofielen, die ook de recente bodems zijn, zijn 

ontwikkeld in het heidelandschap dat tot de 19
de

 eeuw intact bleef (Van Der Linde, Jansen 

2009, 141). In de lagere delen van de site, het laagterras in het noordelijk deel van de site, 

werden humuspodzolen (‘veldpodzol’ in Nederlandse typologie) aangetroffen (Van Der 

Linde, Fokkens 2009, 50). Het hoger vochtgehalte in de lagere zones is de oorzaak voor deze 

profielontwikkeling. 

Hoewel het Vorstengraf iets lager gelegen is dan ‘Zevenbergen’ was de grond hier voldoende 

goed gedraineerd zodat hier een humus-ijzerpodzol ontwikkelde in de bodem. Dit 

podzolprofiel was reeds ontwikkeld toen de grafheuvel werd opgericht (Jansen, Fokkens 

2007, 47).  
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Afvlakking van het reliëf 

Op basis van bodemprofielen kon men zien dat het waargenomen reliëf niet meer het 

oorspronkelijke reliëf van de oprichting en gebruiksfase van het grafveld was. Aan de hand 

van systematisch booronderzoek wist men een reconstructie uit te voeren van de topografie 

van de site (Fokkens, Jansens, Van Wijk 2009, 45-46). Bij dit onderzoek werd aandacht 

geschonken aan het karteren van de rivierterrassen en de dikte van het daarop gelegen pakket 

dekzand. Ook aan de hand van bodemprofielen die geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen, kon 

men het oorspronkelijk uitzicht van de site reconstrueren. Dit booronderzoek toonde aan dat 

het dekzand deze zone zeker niet egaal heeft bedekt (Fokkens, Jansens, Van Wijk 2009, 49) 

(zie afbeelding). Het middenterras, te herkennen aan de grindafzetting dat op bepaalde 

plaatsen nog op oppervlakkige diepte aanwezig was in de bodem (Fokkens, Jansens, Van 

Wijk 2009, 49). Ook bleek dat de depressie ten noorden van de dekzandrug een uitwaaier was 

van een droogdal, ongeveer 150 m breed en 1,5 m diep, die nu begraven ligt onder de 

dekzandrug (Fokkens, Jansens, Van Wijk 2009, 48). Wanneer we de reconstructie van het 

oorspronkelijke bronstijdlandschap in z’n geheel bekijken, zien we dat het reliëf in bepaalde 

zones veel meer uitgesproken was. In de eerste plaats is dit het geval voor de dekzandrug (zie 

afbeelding).  Ook bij de steilrand, tussen het middenterras en laagterras, is de overgang meer 

uitgesproken dan nu zichtbaar. De grootorde van de nivellering bedraagt voor de dekzandrug 

ongeveer 50 cm (Van Der Linde, Fokkens 2009, 47). 

5.1.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvels 

Grafheuvel 2 

De constructie van de grafheuvel begon met het graven van de grafkuil. Uit 

micromorfologisch onderzoek bleek dat het zand uit de kuil enige tijd heeft blootgelegen. In 

deze laag, bewaard onder de ophoging, waren sporen van uitspoeling te herkennen. De 

ophoging zelf gebeurde, zoals in het inventaris aangegeven, met plaggen. De schuine 

opstapeling die zichtbaar is in de grafkuil wijst niet, zoals men zou vermoeden, op nazakking 

maar zal het gevolg zijn van een doelbewuste schuine stapeling van de plaggen. Nazakking 

zal uiteraard in een zekere mate hebben plaatsgevonden maar hier is dit niet de oorzaak van 

de schuine stapeling. Voorbeelden voor dit zijn volgens Fokkens, Jansen en Van Wijk (2009, 

77-78) te zien bij grafheuvels 1 en 16 van Toterfout-Halve Mijl. De eerste heuvelperiode heeft 

een zekere bodemontwikkeling in het oppervlak. Er mag verondersteld worden dat er een 

bepaalde periode, gaande van enkele decennia tot enkele eeuwen, tussen heuvelperiode 1 en 2 
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ligt. Het bodemprofiel heeft een dun A-horizont met daaronder een donker E-horizont. Enkel 

in de flanken van de grafheuvel is een BC-horizont waargenomen (Fokkens, Jansen, Van 

Wijk 2009, 80).  Deze sterkere bodemvorming in de flanken van de heuvel is, zoals 

Modderman (1975, 18) schreef, te wijten aan het laterale transport van organisch materiaal in 

de heuvel waardoor aan de voet de bodemgenese intenser is. 

Heuvelperiode 2 was eveneens uit heideplaggen opgebouwd. De bodemvorming in het 

oppervlak van deze heuvelperiode was veel beter ontwikkeld in vergelijking met de vorige 

heuvelperiode. Onderin de ophoging was een grijze laag aanwezig die vermoedelijk 

toebehoorde aan de ophoging van de tweede heuvelperiode (Fokkens, Jansen, Van Wijk 2009, 

83). Micromorfologisch onderzoek bevestigt de antropogene herkomst van deze laag (Exaltus 

2009, 189). Het is dus een antropogeen opgeworpen laag. Een gelijkaardige laag werd boven 

op heuvelperiode 2 van grafheuvel 4 gevonden.  

In de paalgaten die bij deze heuvelperiode horen werd in de grijze vulling fibers vastgesteld. 

Onder de paalkuilen wordt vermeld “…enige bodemvorming… “ te zijn opgetreden (Fokkens, 

Jansen, Van Wijk 2009, 81). Of hiermee ijzerprecipitatie bedoeld wordt is niet duidelijk. De 

twee cirkels van de dubbele paalkrans toonden verschillende bodemvorming (Fokkens, 

Jansen, Van Wijk 2009, 84). Meer specifieke informatie wordt hier niet gegeven. De grijze 

ophogingslaag die op heuvelperiode 1 werd gevonden, bedekte ook de palengaten van deze 

heuvelperiode.  

Het volledige heuvellichaam was aanzienlijk verstoord. Niet enkel centraal, waar een grote 

kuil tot onder het oud oppervlak was gegraven, maar  over de heuvel waren kuilen in het 

heuvellichaam. Het oppervlak was ook sterk verploegd en het zuidoostelijk deel van de 

heuvel was verdwenen. 

Grafheuvel 3 

Grafheuvel 3 werd gebouwd op een bodem waarin een ‘veldpodzol’ was ontwikkeld (Van 

Wijk, Fokkens, Fontijn et al. 2009, 90). Dit type podzol komt in de Belgische classificatie 

overeenkomt met een humuspodzol. De grote vochtigheid in dit lagergelegen deel van de site 

speelde een bepalende rol bij de ontwikkeling. De B-horizont is aan de randen van de heuvel 

sterker ontwikkeld dan in het centrum. Zijwaartse afspoeling, net zoals bij heuvelperiode 1 

van grafheuvel 2 zichtbaar was, heeft de bodemvorming aan de voet van de grafheuvel 
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versterkt. Lanting en Van Der Waals die dit fenomeen vaststellen op de site in Swalmen 

noemen dit het ‘pseudo-ringslooteffect’ (zie verder). 

Aan het oppervlak van het heuvellichaam werd geen spoor van bodemvorming waargenomen. 

Enkel in de flanken was een B-horizont deels zichtbaar. Het recente bodemprofiel, ontwikkeld 

onder bosvegetatie, is dun en scherp afgelijnd. De grafheuvel is dus afgetopt waardoor de A-, 

E- en B-horizonten niet meer zichtbaar zijn. Minstens 30 cm moet met het verdwijnen van de 

podzol zijn verloren (Van Wijk, Fokkens, Fontijn et al. 2009, 101). Het oostelijk deel van het 

heuvellichaam is overigens nagenoeg volledig genivelleerd. De aftopping zal waarschijnlijk in 

de 19
de

 eeuw hebben plaatsgevonden met de aanleg van het bos. De karrensporen die over de 

site lopen, lopen nadrukkelijk rondom de grafheuvel. De aanwezigheid van het monument 

werd zeer lang gerespecteerd (Van Wijk, Fokkens, Fontijn et al. 2009, 102).  

Grafheuvel 4 

De bodem waarop grafheuvel 4 is opgeworpen toonde geen natuurlijk bodemprofiel. De 

omgewoelde bruine laag is een restant van een prehistorische akker (Exaltus 2009, 191). Aan 

het oppervlak waren sporen van bioturbatie, kevergangen, te zien. In alle vier de 

heuvelperioden was een zekere vorm van bodemontwikkeling te zien. Telkens ging het om 

een podzol in een vroeg stadium. Bij de tweede heuvelperiode was aan de zuidkant van de 

heuvel een bruingele laag aanwezig die uit micromorfologisch onderzoek antropogeen bleek 

te zijn (Exaltus 2009, 191). Het gehele heuvellichaam is afgedekt met een laagje stuifzand. De 

karrensporen die over de site lopen kunnen de oorzaak zijn van de verstuiving van zand (Van 

Wijk, Fokkens, Fontijn et al. 2009, 109).  

Het heuvellichaam was zeer sterk verstoord. Vanaf het oppervlak was het heuvellichaam zeer 

diep verstoord. Vooral het noordoostelijk deel van het heuvellichaam was grotendeels 

verploegd. 

Grafheuvel 5 

Grafheuvel 5 bleek bij het onderzoek geen grafmonument te zijn maar een natuurlijk ontstane 

stuifduin (Van Wijk, Fokkens, Fontijn et al. 2009, 115). Deze duin vindt zijn oorsprong in de 

vroege- of midden-bronstijd en is ontstaan in twee accumulatiefasen. In de top van elk van 

deze fasen zijn ontwikkelde humus-ijzerpodzolen gevonden. In de tweede fase was deze enkel 

zichtbaar in de flanken (Van Wijk, Fokkens, Fontijn et al. 2009, 112).   
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Grafheuvel 7 

In deze grafheuvel was een bewoonde dassenburcht aanwezig op het moment van het 

onderzoek. De eerste resultaten van het onderzoek op deze grafheuvel, dat later is uitgevoerd 

en nog niet is gepubliceerd, tonen dat de schade aan het heuvellichaam minder omvangrijk is 

dan verwacht. De dassenburcht had 16 ingangen in het heuvellichaam maar het merendeel van 

de gangen lagen onder het heuvellichaam. Één fragment van een urn werd gevonden in een 

gang  gevonden (Van Ginkel 2010, 13). Het uiteindelijke opgravingverslag zal meer 

informatie geven over de omvang van de bioturbatie, of andere vormen van degradatie. 

Grafheuvel 8 

Een opmerkelijk feit in de opbouw van grafheuvel 8 is het voorkomen van zones grijsgeel 

zand tussen de plaggen. Aangezien dit willekeurig voorkomt doorheen het hele heuvellichaam 

gaan de onderzoekers er van uit dat dit tijdens de constructie is afgezet (Van Wijk, Fokkens, 

Fontijn et al. 2009, 123). Dit kan te wijten zijn aan het gebruik van plaggen uit een slecht 

ontwikkelde podzol, waarbij ook het bovenste deel van de C-horizont werd gestoken, of het 

doelbewust gebruiken van sediment afkomstig uit de C-horizont. Bij enkele grafheuvel in 

Toterfout-Halve Mijl zien we een zelfde opbouw.  Onder de ijzertijdkringgreppel, die enige 

tijd na het oprichten van de grafheuvel in de flanken van het heuvellichaam was ingegraven, 

had sterke ijzerprecipitatie opgetreden en was er een Bs-horizont zichtbaar onder de greppel 

(Van Wijk, Fokkens, Fontijn et al. 2009, 125). 

Het heuvellichaam was sterk verstoord. Vooral centraal was een aanzienlijke kuil gegraven, 

die tot onder het oud oppervlak reikte. Vermoedelijk is dit een restant van urnendelvers. Het 

oppervlak van de gehele grafheuvel was bovendien sterk omwoeld. 

Vorstengraf 

Op de flanken van het vorstengraf, op ongeveer 2m van de rand, is een verstoring gevonden 

die werd veroorzaakt door een boomval. Hierbij werd de grond, die er door de wortels van de 

boom werden bijeen gehouden, losgerukt en gekanteld zodat het verticale profiel van de 

heuvel nu horizontaal lag (Jansen, Fokkens 2007, 47). Precieze afmetingen van deze 

verstoring worden niet gegeven, maar uit de foto kan men afleiden dat de verstoring een 

oppervlakte van ongeveer 4m² beslaat (Jansen, Fokkens 2007, 55). Onder de kringgreppels 

onder en rond het vorstengraf waren, net zoals bij grafheuvel 8 van de site ‘Zevenbergen’, Bs-

horizonten gevormd.  
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Figuur 5.1: de regio 

ten zuidoosten van 

Oss aan het begin van 

de 19
de

 eeuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.2: De regio rond Oss omstreeks 1899. 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.3: Oss omstreeks 1928. 
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5.2. Hamont 

5.2.1. Landschapsevolutie rond Hamont 

Aan de hand van historische kaarten zien we dat er grootschalige veranderingen zijn 

opgetreden in het landgebruik tussen het einde van de 18
de

 eeuw en nu. Op het einde van de 

18
de

 eeuw, bij het opstellen van de kaart van Ferraris, lag de site nog in een landschap dat 

bestond uit uitgestrekte heidegebieden. De site zelf lag in een zone die werd doorkruist door 

een aantal parallelle wegen, maar grensde aan een uitgestrekt heidegebied. In de jaren ’30 van 

de vorige eeuw zien we dat bepaalde zones zijn herbebost. Nu zien we een kleiner worden 

heide, met daarin nog steeds enkele vennen. Op de recente topografische kaart, uit 2004, zien 

we dat heel het gebied verkaveld is en op een of andere manier wordt gebruikt. De meeste 

vennen zijn gedraineerd, maar op sommige plaatsen zijn er nog steeds drassige plaatsen  

aanwezig (zie Figuren 5.4 tot 5.6). 

5.2.2. Bodemontwikkeling op de site Haarterheide 

Op de site vindt men een “zeer droge tot matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of 

humus B horizont” en “matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont”. 

Dit zijn typische voorbeelden van bodemontwikkeling in arme zandbodems in goed 

gedraineerde condities. De ontwikkeling van podzolbodems wordt ook in het oppervlak van 

de drie bewaarde grafheuvels vastgesteld. Enkel in het oud loopoppervlak van grafheuvel 4 en 

deels in dat van 3 vinden we sporen van een andere vorm van bodemgenese. 

 

5.2.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvels 

Grafheuvels 1, 3 en 4 op de Haaterheide werden onderzocht door Willem Scheys. Dit geeft 

een zeer goede bron wat betreft de bodemontwikkeling in elke grafheuvel. We kunnen hier 

elke grafheuvel afzonderlijk bespreken. 

Grafheuvel 1 

Grafheuvel 1 heeft het profiel van wat als een ‘klassieke bronstijdgrafheuvel’ wordt 

beschouwd. Zowel in het oud loopoppervlak als in de top van de heuvel is er een duidelijk 

humus-ijzerpodzol ontwikkeld.  
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In het zuidwestelijk deel van het profiel waren enkele verstoringen zichtbaar, die op basis van 

hun uitzicht veroorzaakt moeten zijn door dieren of wortels van bomen. Behalve dit deel was 

de rest van het oppervlak van de grafheuvel relatief onbeschadigd. 

Grafheuvel 3 

Grafheuvel 3 was opgebouwd in twee heuvelperioden. Elk van beide fases toonde een 

verschillende bodemontwikkeling (Scheys 1963, 225-226). De oudste fase toont een heuvel 

die is opgeworpen uit plaggen afkomstig uit een bebost gebied. De goed ontwikkelde 

ijzerpodzol die onder bosvegetatie werd gevormd is nog zichtbaar in bepaalde delen van het 

profiel (Scheys 1963, 226). In de tweede fase, waar het middelpunt van de nieuwe ophoging 

afwijkt van het middelpunt van de eerste fase, zien we de aanwezigheid van een humus-

ijzerpodzol. Het veranderen van vegetatie door het uitbreiden van heide in de regio zal de 

nodige condities gecreëerd hebben voor de ontwikkeling van een humus-ijzerpodzol (Scheys 

1963, 226). Onder invloed van de tweede ophogingsfase is, vooral in het noordelijk deel van 

de grafheuvel, het oorspronkelijke ijzerpodzolprofiel aangetast (Scheys 1963, 226). Hier is, 

wanneer we Scheys interpretatie volgen, een B-horizont ontstaan door secundaire 

podzolisatie. De plaggen waaruit de tweede heuvelperiode is opgebouwd, werden uitgeloogd. 

Dit is volgens Buurman en Runia mogelijk wanneer de plaggen waaruit het heuvellichaam is 

opgebouwd uit een gepodzoliseerde bodem kwamen (Runia, Buurman 1987, 104). In het 

centrale en westelijke deel zien we duidelijk dat er zich een E-horizont met daaronder een Bh- 

en Bsm-horizont heeft ontwikkeld. Het verdwijnen van het originele bodemprofiel in het 

centrum was ook te wijten aan het ingraven van de grafkuil. In het zuidelijk deel dat niet door 

de tweede heuvelperiode werd bedekt is de originele ijzerpodzol nog intact.  

Op de profieltekeningen van het opgravingsverslag wordt rondom de voet van het 

heuvellichaam een verdicht B-horizont weergegeven. Hiermee werd waarschijnlijk de beter 

ontwikkelde podzol rondom de voet van het heuvellichaam aangeduid. Dit wordt veroorzaakt 

door de laterale afspoeling van organisch materiaal van de heuvel waardoor de uitloging 

intenser optreedt aan de voet (Modderman 1975, 18). 

Grafheuvel 4 

Grafheuvel 4 had, in tegenstelling tot grafheuvel 1, het uitzocht van een klassieke neolithische 

grafheuvel. Het heuvellichaam was opgebouwd op een bodemprofiel die was ontwikkeld 

onder bosvegetatie en het heuvellichaam zelf was opgeworpen uit geel zand en donkergrijze, 
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vaag te herkennen, plaggen (Roosens, Beex 1965, 16). In de top van de heuvel was 

daarentegen een humus-ijzerpodzol ontwikkeld, wat overeenkomt met de huidige 

heidevegetatie. 

Op het profieltekeningen in de publicatie van Roosens en Beex wordt aangegeven dat er rond 

de voet van de heuvel een verdicht B-horizont aanwezig was (Roosens, Beex 1965, PLVIII). 

Gedetailleerde beschrijvingen worden niet gegeven, maar net zoals bij grafheuvel 3 kan dit 

toegewezen worden aan de intensere podzolisatie aan de voet door laterale afspoeling.  

Het uitzicht van deze grafheuvel was reeds sterk aangetast. Centraal was het heuvellichaam 

tot onder het oud loopoppervlak vergraven. Vermoedelijk is dit het werk van urnendelvers. 

Op de flanken van de grafheuvel waren nog meerdere verstoringen waar te nemen. 

Figuur 5.4: Het gebied tussen Hamont en Achel op de Kaart van Ferraris. 
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Figuur 5.5: De zone tussen Hamont en Achel op een topografische kaart uit 1947. 
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Figuur 5.6: Hamont en Achel op de recente topografische kaart. 
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5.3. Mol 

5.3.1. Landschapsevolutie rond Mol 

Historische kaarten tonen ook voor het landschap rond Mol ingrijpende veranderingen in het 

landgebruik na het einde van de 18
de

 eeuw. Bij Mol zien we nog meer dan bij vorige sites hoe 

uitgestrekt de heide in dit gebied is op het einde van de 18
de

 eeuw. Ten noorden en ten zuiden 

van de grenspaal zijn er uitgestrekte heidezones. Op de kaart van Ferraris zien we zeer weinig 

aanduidingen van menselijk landgebruik. In vergelijking met de topografische kaart uit 1939 

wordt hetzelfde patroon terug zichtbaar. De heide is sterk in omvang afgenomen, meer land 

wordt in gebruik genomen. Op de recente kaart zien we dat de heide in verhouding sterk is 

teruggedrongen (zie Figuren 5.7 tot 5.11). 

5.3.2. Bodemontwikkeling op de site rond Mol 

Op de plek waar grenspaal 194 zich bevindt vinden we bodems geclassificeerd als “matig 

droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont” en “droge zandbodem met 

duidelijke ijzer en/of humus B horizont”. Dergelijke podzolbodems zijn, net zoals bij Hamont, 

typisch voor arme zandbodems met goede drainage.  

5.3.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvel ‘grenspaal 194’ 

Mol “Grenspaal 194” is de grafheuvel gelegen in het noordoosten van de gemeente Mol, aan 

de gemeentegrens met Lommel en de landsgrens met Nederland. Deze grafheuvel werd begin 

de jaren ’60 opgegraven door Beex en Roosens, nadat men om onbekende redenen deze 

grafheuvel was beginnen te nivelleren (Beex, Roosens 1962, 255). Tijdens de opgravingen 

werd de opbouw van de grafheuvel onderzocht door Willem Scheys. 

De grafheuvel bestaat uit 3 heuvelperioden, waarvan de eerste merkbaar kleiner is, ongeveer 

11m in diameter. De 2
de

 en 3
de

 fase zijn groter maar het middelpunt van die heuvelperioden is 

verschoven naar het noordoosten (Beex, Roosens 1962, 256) (zie afbeelding). Zowel Beex en 

Roosen (1962, 255), en Scheys (1965, 219), wijten deze asymmetrie aan een verplaatsing van 

de gehele bovenste fasen van de grafheuvel door dominante westenwinden. Hier zou er dus 

sprake moeten zijn geweest van verstuiving van een deel van het heuvellichaam. Ook centraal 

was deze heuvel sterk verstoord door de kuilen van urnendelvers. In het oud loopoppervlak 

zien we een duidelijk ijzerpodzolprofiel, A-horizont van ca. 20 cm dik boven op een 

ijzeraanrijkingshorizont (Bs-horizont) (Scheys 1965, 220). Deze ‘bosbodem’ loopt onder de 

volledige heuvel door, ook onder de bodem die maar vanaf de 2
de

 heuvelperiode onder de 
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grafheuvel kwam te liggen. Dus voorafgaand aan de oprichting van de 2
de

 heuvelperiode was 

er nog geen of een zwakke invloed van heidevegetatie op de bodemontwikkeling. De eerste 

heuvelperiode kan, met behulp van gevonden aardewerk, worden gedateerd in het laat-

neolithicum (Beex, Roosens 1962, 256-257). De morfologie van het bodemprofiel in het 

heuvellichaam duidt erop dat de herkomst van de plaggen bodems met ijzerpodzol zijn, dus 

afkomstig uit bebost gebied (Scheys 1965, 220). De tweede heuvelperiode werd vermoedelijk, 

volgens het vondstmateriaal, in de vroege-bronstijd geconstrueerd (Beex, Roosens 1962, 257). 

Deze ophoging werd verricht met het gebruik van heideplaggen. In de top van deze heuvel 

ontwikkelde zich na de oprichting een humus-ijzerpodzol (Scheys 1965, 221). De 3
de

 fase is 

gelijkaardig aan de 2
de

, maar hiervoor is geen fijnere datering beschikbaar dan minstens enige 

tijd na fase 2, aangezien er een bodemprofiel is ontwikkeld in fase 2 (Scheys 1965, 221). Een 

opmerkelijk detail dat Scheys opmerkte was het ontbreken van een Bs-horizont in de profielen 

van heuvelperioden 2 en 3 (Scheys 1965, 221). Aan de voet van de grafheuvel is het 

podzolprofiel wel volledig ontwikkeld. Er werd hier een iron pan vastgesteld. Scheys (1965, 

223) beschrijft deze onderontwikkelde profielen als overgangsvormen tussen een ijzerpodzol 

(‘bospodzol’) en humus-ijzerpodzol (‘heidepodzol’) op basis van hun morfologie en 

analytische gegevens. Deze interpretatie wordt bijgestaan door palynologisch onderzoek door 

Van Zeist. Hij concludeerde dat alle drie de heuvelperioden zijn opgericht in een fase waar 

het landschap nog in transitie was van dominante bedekking door het bos naar bedekking 

gekarakteriseerd door heide (Scheys 1965, 224). De waarden voor Calluna lagen in de 

plaggen van de neolithische heuvel niet merkwaardig lager dan in de plaggen van de twee 

fasen uit de Bronstijd (Scheys 1965, 224). Deze conclusies stroken met het beeld van de 

‘onderontwikkelde’ humus-ijzerpodzolen. De tijd tussen de eerste twee heuvelperioden 

zouden, hoewel de vegetatieontwikkeling niet zoveel veranderde, het kantelpunt hebben 

betekend in termen van bodemgenese.  
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Figuur 5.7: Mol en de regio met de Nederlandse grens op de Kaart van Ferraris. 
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Figuur 5.8: Topografische 

kaart uit 1938 voor de 

zone tussen Lommel en 

Mol. (gelegen ten oosten 

van 5.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.9: Topografische 

kaart uit 1938 van de zone 

tussen Lommel en Mol. 

(gelegen ten westen van 

5.8) 
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Figuur 5.10: Recente 

topografische kaart van de 

zone tussen Lommel en 

Mol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.11: Recente 

topografische kaart van 

zone tussen Lommel en 

Mol. 
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5.4. Veldhoven 

5.4.1. Landschapsontwikkeling rond Veldhoven 

De meest ingrijpende veranderingen in het landschap rond Veldhoven vinden plaats vanaf de 

19
de

 eeuw. Tot die periode bleef  het landgebruik relatief onveranderd. Kenmerkend voor deze 

regio waren de uitgestrekte heides, met daarin vennen. Dit was ook zo in de omgeving van de 

site. Ten zuiden waren enkele vennen aanwezig, en de hele site lag in een heidegebied. Vanaf 

de 19
de

 eeuw zien we, aan de hand van historische kaarten, het systematisch verdwijnen van 

de heidegebieden. Op de topografische en kadasterkaarten uit 1830-1850, 1901, 1929 en 1953 

is duidelijk te zien dat de heide systematisch inkrimpt en in cultuur wordt gebracht. 

Glasbergen vermeldt ook de ingrijpende veranderingen uitgevoerd op het landschap sinds de 

eerste archeologische waarnemingen ca. 1845 (Glasbergen 1954, 17). De meeste vennen 

waren volledig gedraineerd. Het hoogstgelegen deel van de zandrug was volledig in cultuur 

gebracht. Ten noordwesten van de site was een nieuw bos aangeplant. Enkel ten zuidwesten 

van het grafveld was de heide nog intact gebleven (Glasbergen 1954, 17). De plannen voor 

een verdere exploitatie van de heidegebieden waren ten tijde van de opgraving van 

Glasbergen nog niet volledig uitgevoerd. Meer heide zou nog verdwijnen onder nieuw 

akkerland (zie Figuur 5.12 tot 5.15). 

5.4.2. Bodemontwikkeling op de site Toterfout-Halve Mijl 

Bodemgenese 

De ondergrond van de site bestaat uit zand. Hierin is, naar Nederlandse classificatie, een 

“haarpodzol; leemarm en zwak lemig fijn zand” ontwikkeld (www.bodemdata.nl). Gezien de 

positie van de site op de zandrug is dit geen verrassing. In de arme zandgronden, onder 

heidevegetatie, zijn humus-ijzerpodzolen ontwikkeld. 

Landbouwactiviteiten 

Zoals in de volgende paragraaf duidelijk zal blijken is de site sterk aangetast door menselijk 

invloed. Meer bepaald is de toename van zowel de omvang als de impact van landbouw in 

recente perioden de voornaamste oorzaak van vernieling geweest. Ten tijde van het onderzoek 

van Glasbergen bleek dat 4, van de toen 38 bekende grafheuvels waren genivelleerd 

(Glasbergen 1954, 17). Dit als gevolg van pogingen om het land op de site te herexploiteren. 

Dit past in het beeld van landschapsevolutie, zoals besproken in vorig deel. Daarnaast merken 
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we ook enige verstoring in de heuvels die door WO2 is veroorzaakt. We bevinden ons immers 

in de buurt van Eindhoven.  

5.4.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvels 

De bespreking die volgt over de opbouw van de heuvellichamen, en de waargenomen 

bodemontwikkeling en verstoringen daarin, is gebaseerd op individuele beschrijvingen van 

alle onderzochte grafheuvels op de site door Glasbergen (1954, 32-94). De meeste 

grafheuvels worden in groep besproken aan de hand van waargenomen verschijnselen, of 

gedeelde karakteristieken. Enkele grafheuvels worden individueel besproken. Deze selectie 

gebeurde op basis van de mate van detail waarmee de grafheuvel werd beschreven. Op deze 

manier kunnen we zowel de bodemontwikkeling in een grafheuvel bespreken als een 

volwaardig beeld  geven van verstoringen aangebracht aan de heuvellichamen. 

Algemene morfologie van de heuvellichamen  

De opbouw van de grafheuvels van Toterfout-Halve Mijl laat zich in grote lijnen opdelen in 

twee groepen. Bij de eerste groep kunnen we telkens een humus-ijzerpodzol vaststellen. Deze 

zijn echter in verschillende mate ontwikkeld of zichtbaar onder het oud loopoppervlak. Dit 

gaat van zeer dunne en matig ontwikkelde podzolprofielen tot volwaardig ontwikkelde, 

gecementeerde podzolprofielen. In enkele gevallen blijkt dat de bovenste laag van de oude 

bodem (de A-horizonten) niet meer aanwezig is. Enkel grafheuvels 12, 18, 20 en 21 toonden 

afwijkende bodemprofielen onder het oud loopoppervlak. Hier was er geen duidelijke 

profielontwikkeling zichtbaar. De bovenste laag van de bodem was hier een monotoon grijze 

laag. In het geval van grafheuvel 18 was het duidelijk dat de grond was omgewoeld 

(Glasbergen 1954, 72). 

De opbouw van de grafheuvels wordt getypeerd aan de hand van twee uitersten. Enerzijds zijn 

er de heuvels die volledig uit plaggen zijn opgebouwd, en die nog duidelijk zichtbaar zijn. 

Anderzijds zijn er de heuvels die zijn opgebouwd uit een sediment die Glasbergen beschrijft 

als “…mottled grey and yellow sand…” (Glasbergen 1954,44; 62). De overgangsvorm tussen 

beide wordt ook teruggevonden op de site. Het gaat hier om grafheuvels waarin zowel zones 

met plaggen als zones met grijs-geel zand te zien zijn. Een laatste opmerkelijk element is de 

mantellaag die rondom de voet van een aantal heuvels wordt gevonden. Dit was het geval bij 

9 grafheuvels die Glasbergen onderzocht. 

Sporen van bodemgenese in de grafheuvels 
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Fe-precipitatie 

In de grachten rondom grafheuvel 1B, 13, 21 werd sterke secundaire ijzerprecipitatie 

vastgesteld. Bij grafheuvel 1B was dit oorspronkelijk deel van het verdichte B-horizont (Bsm) 

dat in het oppervlak van de heuvel aanwezig was. In de gracht was de ijzerinspoeling echter 

veel intenser en reikte ze veel dieper dan in het heuvellichaam. Bij grafheuvel 13 was er 

sprake van secundaire podzolisatie in het oud loopoppervlak. In delen, langs de noord-, zuid- 

en oostkant, was een Bsm-horizont ontwikkeld. De podzolisatie, die plaatselijk verder ging na 

het oprichten van de grafheuvel, creëerde de ‘veroering’ die nu zichtbaar is in de delen van 

het oud loopoppervlak onder de flanken van de heuvel. 

IJzerprecipitatie werd ook vastgesteld rondom de paalgaten van paalkransen. Dit werd 

waargenomen bij grafheuvel 11, 14, 15, 16, 19 en 23. We merken hier telkens de neerslag van 

ijzer rondom de kuil waar de paal ooit heeft gezeten. 

 Aanrijking met stuifzand 

Bij 10 van de 34 grafheuvels werd de afzetting van een laag stuifzand waargenomen op de 

flanken van het heuvellichaam. Het gaat om grafheuvels 1, 3, 5, 6, 7 10, 14, 15 en 16. De 

afzetting van het stuifzand wordt in bijna alle gevallen waargenomen op de noord- en 

oostflanken van de grafheuvels. Bij grafheuvel 10 werd stuifzand aan de oost- en zuidzijde 

gevonden. De dominante zuidwestenwinden in deze regio gedurende de afgelopen millennia 

zijn, ook volgens Glasbergen (1954), verantwoordelijk voor deze noordoost gerichte 

deposities. Deze aanrijking creëerde in meerdere gevallen een uitbreiding van het 

heuvellichaam in noordoostelijke richting, waardoor het centrum van de grafheuvel in die 

richting verschoof. Bij grafheuvel 1, 6, 7, 10, 14, 15 is dit duidelijk zichtbaar in het grondplan 

van de grafheuvel. Bij grafheuvel 15 werden verschillende vegetatielagen in de flanken 

gevonden. Hier vinden we een aanwijzing voor verschillende fasen in afzetting van stuifzand. 

 Uitzakking van het heuvellichaam 

In grafheuvel 1
B
 waren sporen van uitzakking te zien tussen het heuvellichaam en de wal. 

Vooral aan de noord en oostkant was dit pakket zeer dik.  

Impact van landbouw 

De landbouw mag gezien worden als de primaire bron van vernieling van de heuvellichamen. 

Vooral  het ploegen leidt tot ernstige schade aan de microtopografie van een grafheuvel 
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(Louwagie, Noens, Devos 2005, 94-96). Binnen de site Toterfout-Halve Mijl zien we dat 

enkele heuvels al volledig waren genivelleerd voordat Glasbergen ze onderzocht. Het betreft 

de grafheuvels: ‘tumulus 1
A
, 2, 8

A
, 20 (waarvan enkel de noordzijde is geëgaliseerd), 22a, 27 

en de westelijke helft van tumulus 28 (Glasbergen 1954, 36;40; 54; 76;82; 89-90). Naast deze 

grafheuvels die volledig waren genivelleerd door het ploegen was de meerderheid van de 

overige heuvellichamen ook aangetast. Een aantal van de grafheuvels waren duidelijk een 

groot deel van hun originele vorm verloren en waren maar tot op een geringe hoogte meer 

zichtbaar. Dit was het geval voor Tumulus 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26 (in de noordzijde van 

de heuvel) en 29 (Glasbergen 1954, 56-60; 78-80; 83-88; 90). Alhoewel de hoogte van tumuli 

5 tot 8 in vergelijking met vorige groep relatief intact was, vermeldt Glasbergen dat hier 

sporen van diepploegen waargenomen zijn. Diepploegen wordt toegepast om verdichte 

horizonten in de bodem open te breken (Louwagie, Noens, Devos 2005, 98). Waarschijnlijk 

wou men hier de in de heuvel ontwikkelde podzolprofielen openbreken. Veel van dit 

diepploegen werd verricht bij de grafheuvels in de Centrale Groep in het kader van ontbossing 

van deze zone. 

Een tweede oorzaak van destructie, gelinkt aan landbouwactiviteiten, is het afplaggen van 

grafheuvels. Glasbergen merkte op dat tumuli 17, 19 en 23 aanzienlijke schade hebben 

geleden door het systematisch afplaggen van een deel van de heuvel (Glasbergen 1954, 70; 

74; 83). 

Bioturbatie 

Op deze site werden in een aantal grafheuvels ook sporen aangetroffen van verstoring door 

dieren. In vier grafheuvels vermeldt Glasbergen verstoringen aangebracht door konijnen. Dit 

zijn tumuli 1(waar de schade eerder klein is), 7, 8a en 13 (Glasbergen 1954, 32; 50; 56; 64). 

In één grafheuvel, tumulus 5, stelde Glasbergen de aanwezigheid van een dassenburcht vast 

(Glasbergen 1954, 44). Hier was de grafheuvel ernstig verstoord door verschillende factoren 

waaronder de graafwerken van dassen. 

Plaatselijke verstoringen van antropogene origine 

Naast landbouw en bioturbatie merken we dat er nog vele verstoringen zijn van zeer diverse 

vorm. Deze zijn duidelijk door menselijk handelen veroorzaakt. Een voorbeeld hiervan zijn 

tumuli 5, 6, 7 en 8, die in 1944 door Geallieerde troepen zijn gebruik als doelwit bij 

schietoefeningen voor tanks (Glasbergen 1954, 44-52). Een andere voorbeeld is wederom 
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tumulus 5, waar bleek dat stropers de reeds door dassen aangebrachte schade nog hebben 

vergroot toen ze op zoek/jacht waren naar die dieren. Tenslotte zijn er uiteraard nog de 

veelvoorkomende  verstoringen in het centrum van de grafheuvel die te wijten zijn aan 

urnendelvers. Dit was zichtbaar bij grafheuvel 1    

 

Figuur 5.12: De regio ten westen van Veldhoven op de Topografisch Militaire Kaart uit 

1830- 1850. 
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Figuur 5.13: het westen van Veldhoven op de Topografisch Militaire Kaart van 1901. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.14: Het westen van Veldhoven op de Topografisch Militaire Kaart van 1929. 
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Figuur 5.15: Het westen van Veldhoven op de Topografische Kaart van 1953. Dit de periode 

net voor het onderzoek van Glasbergen. 
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5.5. Swalmen 

5.5.1. Landschapsevolutie rond Swalmen 

Op de verschillende historische kaarten van Swalmen merken we opnieuw de evolutie van 

open, uitgestrekte heidegebieden naar een antropogeen landschap. Bij Swalmen zien we dat er 

in de loop van de tweede helft van de 19
de

 eeuw opnieuw een bos is aangeplant ten oosten van 

het centrum van Swalmen. Op de topografische militaire kaart van 1850-1860 is het hele 

gebied ten oosten van Swalmen nog heide. Op de topografische kaart van 1912 zien we dat 

het hoogterras al terug is bebost. Deze herbebossing zet zich door in de volgende decennia en 

tegen 1954 ligt ook het aangrenzend deel van het laagterras, de Bosheide, opnieuw onder bos 

(zie Figuren 5.16 tot 5.19). 

5.5.2. Bodemontwikkeling op de site Hoogterras en Bosheide 

De site Bosheide ligt op het laagterras, net buiten de zone waar jonge rivierafzettingen liggen. 

Deze site is ingeplant op laatglaciaal zand waarin, naar Nederlandse classificatie, 

‘veldpodzolen met een laag leemgehalte en zwak lemig fijn zand’ voor komen.  De 

podzolbodems worden hier gevormd onder invloed van de watertafel. Naar Belgische 

classificatie noemen we dit humuspodzolen. 

‘Hoogterras’ ligt daarentegen net ten oosten op het middenpleistocene rivierterras. Hier 

vinden we in de bodem sediment die werd afgezet door de Rijn, voor die zijn loop veranderde 

en plaats maakte voor de Maas. Op dit hoogterras vindt men voornamelijk haarpodzolen die 

eveneens leemarm zijn en bestaan uit lemig fijn zand. Dit zijn in Belgische classificatie 

humus-ijzerpodzolen. Het moedermateriaal op het hoogterras bevat veel grind. Dit werd door 

Lanting en Van Der Waals (1974, 37) ook waargenomen in de bodemprofielen onder de 

grafheuvels. De bodemprofielen waren hier dan ook tot op een opmerkelijke diepte 

ontwikkeld. Lanting en Van Der Waals (1974, 37) wijzen op de zeer dikke E-horizonten en de 

‘oranjekleurige’ B-horizonten die tot op een grote diepte zijn ontwikkeld.  

Onder de grafheuvels op Hoogterras werd in alle gevallen het zelfde bodemprofiel 

waargenomen in het oud loopoppervlak. In het verslag van 1974 registreren Lanting en Van 

Der Waals bij alle grafheuvels de opeenvolgende donkere A-horizont, het witgrijze E-

horizont en oranjekleurig B-horizont. Enkel bij grafheuvel 1 waren de A-horizont en de E-

horizont reeds verdwenen (Lanting, Van Der Waals 1974, 37-39) . Hier was het oud 

loopoppervlak vermoedelijk afgeplagd voor de oprichting van de grafheuvel. Hoewel de 
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informatie beperkt is, kunnen we besluiten dat deze profielen getuigen van de ontwikkeling 

van humus-ijzerpodzolen. Het uniforme voorkomen onder alle grafheuvels laat ons toe dit te 

extrapoleren naar de hele site. Niet geheel opmerkelijk zien we hier nog geen volledig 

ontwikkelde humus-ijzerpodzolen. Uit de beschrijvingen van het B-horizont, die telkens als 

‘oranje’ wordt beschreven, kunnen we afleiden dat dit veel ijzer (Fe) bevatte. Verdere 

opmerkingen over de opbouw van de B-horizont, of de A- en E-horizont, worden niet 

gegeven. Hoewel er niets wordt gezegd over de organische inspoelingslaag in de B-horizont 

(Bh) kunnen we met enige zekerheid kunnen hier stellen dat, ten tijde van de oprichting van 

het grafveld, de podzolisatieprocessen reeds in zekere mate humus-ijzerpodzolen had 

ontwikkeld. De humus-ijzerpodzol zal nog maar beperkt ontwikkeld zijn geweest. Er zal nog 

geen sprake geweest zijn van cementering van het B-horizont. Dit wordt zeker niet vermeld 

door Lanting en van Der Waals terwijl andere sporen van ‘veroering’(zoals rondom een 

ringsloot) wel nadrukkelijk werden vermeld. 

5.5.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvels 

Het pseudo-ringslooteffect 

Een opmerkelijk fenomeen dat wordt opgemerkt in enkele van de grafheuvels op Hoogterras, 

is hetgeen Lanting en Van Der Waals het ‘pseudo-ringslooteffect’ noemen (Lantin, Van Der 

Waals 1974, 55). Concreet duiden ze hiermee op de veel intensere ontwikkeling van het B-

horizont rond de voet van de heuvel. De humus-ijzerpodzol die zich in de top van de heuvel 

ontwikkelt kent een afwijkend verloop naar de voet van de heuvel toe. Hier merken we dat het 

verloop van de B-horizont veel steiler daalt aan de voet van de grafheuvel dan het A- en E-

horizont. Het E-horizont is hier plaatselijk dus dikker. In het horizontale vlak tekent deze 

dieper gelegen B-horizont zich af als een cirkel, rondom de voet van de heuvel, waar de E-

horizont plaatselijk dieper is. Dit ‘pseudo-slooteffect’ was duidelijk waar te nemen in 

grafheuvel 2, 3, 5 en 7. In grafheuvel 6 was dit in mindere mate zichtbaar.  

Stuifzandaanrijking versus afspoeling en depositie van sediment aan de voet 

Op de flanken van het heuvellichaam, en vooral aan de voet, zien we bij meerdere heuvels een 

complexe opbouw die niet te verklaren is vanuit een ‘meerperioden-opbouw’. Deze sporen 

zijn het resultaat van gebeurtenissen die zich afspelen na het oprichten van de grafheuvel. 

Twee van dergelijke processen die Lanting en Van der Waals vermelden, waarbij geen directe 
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invloed van de mens te herkennen is, zijn de aanrijking op de flanken met stuifzand en 

uitzakking van het heuvellichaam. 

Net zoals op de site Toterfout-Halve Mijl is er bij een aantal grafheuvels op Hoogterras sprake 

van plaatselijke aanrijking van het heuvellichaam. Net zoals bij de grafheuvels in Toterfout-

Halve Mijl was de aanrijking hier gelokaliseerd aan de noord- en oostkant van de grafheuvels. 

Dit, zoals eerder aangehaald, wordt veroorzaakt door de dominerende wind uit zuidwestelijke 

richting. Bij grafheuvel 5 op ‘Hoogterras’ is er volgens Lanting en Van Der Waals (1974, 50-

52)  weinig twijfel mogelijk dat het hier om stuifzandaanrijking gaat. Hier zien we duidelijk 

in het O-W profiel de aanwezigheid van zeker twee depositiefases. Mogelijks mag hier niet 

enkel de afzetting van stuifzand als oorzaak van dit profiel worden beschouwd. Afspoeling 

van materiaal kan ertoe bijgedragen hebben. Niettemin duiden de parallelle lagen op een egale 

afdekking, dus eerder op stuifzand. 

Bij grafheuvel 2 zien we aan de voet van het heuvellichaam drie humusbanden in het profiel. 

Lanting en Van Der Waals (1974, 41) verklaren dit als het resultaat van het uitzakken van het 

heuvellichaam. Enkel in het noorden en het oosten zijn profielen zichtbaar van de voet van de 

grafheuvel. Het profiel in het oosten van de heuvel toont een licht verschillende opbouw. 

Niettemin zien we in beide profielen dezelfde ophoging die de oorspronkelijk voet van de 

grafheuvel heeft bedekt. Boven de twee meest recente A-horizonten in het noordprofiel werd 

er op de profieltekening nog een laag getekend. De symboliek die Lanting en Van Der Waals 

hanteren duidt hier op een afzetting die lijkt op uitgeloogd zand. Geen verdere informatie 

wordt hier omtrent verstrekt. Deze laag, die werd opgetekend als ‘uitgeloogd zand’, kan een 

spoor van recente verstuiving zijn.  

Bij grafheuvel 1 op ‘Bosheide’ werd in de noordelijke flank een dubbel A-horizont gevonden. 

Lanting en van Der Waals geven hieromtrent geen verdere informatie, behalve dat dit geen 

bewijs is voor de meerperioden-opbouw. Gezien deze dubbele A-horizont enkel voorkomt in 

het noordelijk deel kan men vermoeden dat de depositie van stuifzand, of door de wind 

afgezet sediment, mogelijk is.  

Bij grafheuvel 8 op ‘Hoogterras’ is in verschillende profielen in het noordoostelijke deel van 

het heuvellichaam een gelaagdheid te zien op de flank. Afhankelijk van de profielen zien twee 

tot vier lagen. Vermoedelijk, hoewel dit niet zeker is, is dit een stuifzandaanrijking. Geen 

informatie wordt hierover gegeven in de literatuur. 
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Van grafheuvel 9 op ‘Hoogterras’ is enkel het noordwestelijke deel opgegraven. Hier was te 

zien hoe de voet van het heuvellichaam deels de gracht bedekte. Dit zal vermoedelijk het 

gevolg zijn van erosie van het heuvellichaam en depositie aan de voet.  

Bij grafheuvel 4 op de site ‘Hoogterras’, ten slotte, werd enkel in het noordelijk deel van het 

profiel een derde heuvelperiode gezien. Aanvankelijk zou men kunnen vermoeden dat ook 

hier sprake is van een stuifzandaanrijking in plaats van een nieuwe heuvelperiode. Lanting en 

Van Der Waals (1974, 49) zijn echter correct wanneer ze dit interpreteren als derde 

heuvelperiode. Het pakket is hier duidelijk in één fase afgezet. Er is hier geen sprake van een 

fijne gelaagdheid of sporen van begraven A-horizonten, zoals men zou verwachten in het 

geval van stuifzandaanrijking. 

Fe-precipitatie 

Rondom enkele randstructuren, en meer bepaald rondom de kuilen die daartoe werden 

gegraven, merken we de neerslag van ijzer in de grond. Veelal wordt dit als ‘veroering’ 

beschreven (Lanting, Van Der Waals 1974, 58). Bij grafheuvel 8 op Hoogterras werd dit zeer 

duidelijk vastgesteld in een van de ringsloten. Meer bepaald rondom de recentere ringsloot, 

die deels met de oudere ringsloot overlapt. Rondom de ringsloot bij grafheuvel 9 wordt enkel 

op de tekening de aanwezigheid van ijzerprecipitatie gesuggereerd. Geen verdere vermelding 

wordt gemaakt. 

Verstoringen 

De oorzaken van verstoringen aan de heuvellichamen zijn op de site Hoogterras vooral te 

wijten aan menselijk handelen. 

Urnendelvers 

Een vorm van verstoring is te wijten aan urnendelvers. Ook op deze site zien we, in 

verschillende mate, de sporen hier van. De meest intens verstoorde voorbeelden zijn 

grafheuvels 6, 7 en 9. Hier zien dat de graafactiviteiten zo intensief zijn geweest dat er nu een 

inzinking in het heuvellichaam zichtbaar blijft. Bij grafheuvels 2, 4, 5 en 8 zien we eveneens 

verstoringen in het centrum van de heuvel, die zeer diep gaan in het heuvellichaam, maar die 

geen dergelijke uitwendige schade hebben toegebracht als bij vorige grafheuvels. Grafheuvel 

3, hoewel zeer zwaar verstoord, en grafheuvel 1 waren centraal relatief onbeschadigd. Er 

waren geen diepe verstoringen die wijzen op graafwerken van urnendelvers. 
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Grindwinning 

Grafheuvel 10 was in zeer sterke mate vernield. Hier was de oorzaak grindwinning. De 

grafheuvel, gebouwd op grindrijke zanden, waar men naar zocht, was hierdoor in zo’n sterke 

mate vernield dat de grafheuvel amper als grafheuvel te herkennen was (Lanting, Van Der 

Waals 1974, 61). 

Landbouw 

Recente activiteiten hebben misschien de grootste schade toegebracht aan de hele site. De 

landbouw, die na WO 2 een grootschalige mechanisatie meemaakte, heeft veel grafheuvels 

geheel of gedeeltelijk vernield. Het meest sprekende voorbeeld is de site Bosheide. 

Grafheuvel 2, 3, 4, 5, 6 en 7 op de site Bosheide waren tijdens het onderzoek van Lanting en 

Van Der Waals eind jaren ’60 volledig vernield. De grafheuvels waren in de periode na de 

Tweede Wereldoorlog volledig genivelleerd. De grafheuvels bij Bosheide waren over het 

algemeen in een aanzienlijk slechtere staat dan op Hoogterras. Hier zagen we dat enkel 

grafheuvel 11 volledig was verdwenen. Een andere vorm van verstoring door ploegen, die niet 

het hele heuvellichaam vernielde, is het aftoppen van het heuvellichaam. Dit is zichtbaar aan 

het recente bodemprofiel dat in de top van de heuvel verdwenen is. Dit was duidelijk 

zichtbaar bij grafheuvel 1 en 8 op Bosheide en grafheuvels 1, 5, 7 op Hoogterras. Hier zijn de 

podzolprofielen enkel nog zichtbaar in de voet van het heuvellichaam. Bij grafheuvel 2 van 

Hoogterras was enkel in het zuidelijk deel het bodemprofiel vernield. Bij grafheuvels 3, 4, 6,  

8 en 9 was het recente bodemprofiel waar te nemen. Grafheuvel 10 was te sterk verwoest om 

nog besluiten uit te trekken.   

Natuurlijke verstoring 

Bij grafheuvel 2 en 6 op de site Hoogterras waren bomen aanwezig. Tijdens de opgraving 

bleek dat de wortels van die bomen aanzienlijke schade hadden toegebracht aan de 

grafheuvel. De ligging van de wortels waren duidelijk zichtbaar in het profiel en grondvlak 

van de grafheuvel.  
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Figuur 5.16: Swalmen aan het beginvan de 

19
de

 eeuw. Topografisch Militaire Kaart 

1830-1850. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.17: Het 

oosten van 

Swalmen ca. 

1912.  
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Figuur 5.18: Het oosten van Swalmen op de Topografische Kaart uit 1954. 

Figuur 5.19: het oosten van Swalmen omstreeks 1979. 
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5.6. Weelde 

5.6.1. Landschapsevolutie rond Weelde 

De sites zijn gesitueerd in het uiterste noordoosten van de provincie Antwerpen, op ongeveer 

7 km ten noordoosten van Turnhout.  

Uit de vergelijking van de kaart van Ferraris met topografische kaart uit de jaren ’30 blijkt dat 

tot het einde van de 17
de

 eeuw de ruime regio rond Weelde uit wilde heidegebieden bestond, 

die in de helft van de 19
de

 eeuw al sterk waren teruggedrongen. We zien vooral de aanplanting 

van naaldbossen en uitbreiding van landbouwareaal als voornaamste veranderingen (zie 

Figuren 5.20 tot 5.26). 

5.6.2. Bodemontwikkeling op de site Hoogereindsche Bergen, Vlasroot en Groendaalse 

Hoef 

Op de site ‘Hoogereindsche Bergen’ worden vandaag “matig droge zandbodem met duidelijke 

ijzer en/of humus B horizont ” of “matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B 

horizont” gevonden. De bodems bij ‘Vlasroot’ zijn wat natter. Hier worden “matig natte en 

natte zandbodems met duidelijk ijzer en/of humus B horizont” aangetroffen. Deze 

bodemontwikkeling is gelijk aan de bodemprofielen die onder de heuvellichamen van de 

grafheuvels worden gevonden.  

Op de site ‘Groendaalse Hoef’ worden dezelfde types bodem gevonden als bij de 

‘Hoogereindsche Bergen’. Ze komen sterk overeen met de bodems gevonden onder de 

grafheuvels. Het oud oppervlak onder grafheuvel 1 en heuvelperiode 1 van grafheuvel 4 zijn 

hier uiteraard uitzonderingen op. Voor deze site wordt in het verslag van Beex ook expliciet 

vermeld dat de site kort voor het onderzoek grotendeels was geploegd. Dit heeft drie van de 

vier grafheuvels genivelleerd. De exploitatie, aan de zuidelijke kant van de weg, heeft dat deel 

van de site volledig genivelleerd.  

5.6.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvels 

Sporen van bodemontwikkeling in de heuvellichamen 

Hieromtrent kan niet veel worden afgeleid uit de publicaties van Van Impe en Beex. Alle vier 

de grafheuvels op de Hoogereindsche Bergen en grafheuvel 1 op Vlasroot hebben het profiel 
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van een ‘klassieke bronstijdgrafheuvel’, opgericht boven een gepodzoleerd oud oppervlak en 

duidelijk te herkennen plaggen in het heuvellichaam.  

Bij grafheuvel 1 was de urn sterk ‘verkit’ met ijzer (Van Impe, Beex 1977 8). Dit is een 

duidelijk voorbeeld van Fe-precipitatie rondom deze urn. Ook was het sediment uit de 

paalgaten nog te herkennen onder het heuvellichaam, net zoals een houtskoollaag (Van Impe, 

Beex 1977, 11). Deze houtskoollagen werden ook onder de andere drie grafheuvels 

aangetroffen (Van Impe, Beex 1977, 11; 15). Het plaatselijk afbranden van de heide op de site 

is waarschijnlijk de oorzaak van deze afzetting houtskool. Het afbranden zal een initiële fase 

geweest zijn in het begravingritueel (Theunissen 1999, 91). 

Op de site van Groendaalse Hoef zijn twee voorbeelden waar de regel van Van Giffen kan 

worden geïllustreerd. Onder grafheuvel 1 en heuvelperiode 1 van grafheuvel 4 werden geen 

podzolbodems gevonden, in tegenstelling tot de overige grafheuvels waar deze zeer duidelijk 

en goed ontwikkeld aanwezig zijn (Beex 1959, 7-8; 12-13). Gezien de grote verschillen tussen 

de verschillende vormen van bodemontwikkeling tussen de grafheuvels die op een kleine 

afstand van elkaar liggen is de chronologische verklaring in de meest waarschijnlijke dit 

geval. 

Degradatie van de heuvellichamen 

De grafheuvels op Hoogereindsche Bergen en Vlasroot waren al sterk beschadigd op het 

moment van de opgraving door Van Impe en Beex. Bij alle vier de heuvellichamen was het 

centrum nagenoeg volledig vernield. Ook grafheuvel 1 van de site Vlasroot was centraal 

vergraven. De sporen van de kuilen gingen tot onder het oud loopoppervlak. Dit zijn 

waarschijnlijk de sporen van urnendelvers. Grafheuvel 1 was daarenboven nog eens sterk 

beschadigd door een granaatinslag in de tweede wereldoorlog (Van Impe, Beex 1977, 8). In 

grafheuvel 4 werd vondstmateriaal in konijnenpijpen gevonden. Hier was er dus sprake van 

verstoring door deze dieren (Van Impe, Beex 1977, 17). Grafheuvel 1 werd doorsneden door 

een afscheiding van twee akkers. Het deel ten noorden van deze afscheiding was ongeveer 

30cm afgegraven (Van Impe, Beex 1977, 18). Grafheuvel 2 op Vlasroot was ten tijde van het 

onderzoek al volledig vernield. 

Bij de twee grafheuvels op de Groendaalse Hoef werd centraal een zeer grote verstoring 

aangetroffen. De interpretatie van Beex (1959, 9; 13) is dat het hier om verstoringen gaat die 
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zijn toegebracht door urnendelvers. Bij grafheuvel 4 was daarenboven deze kuil uitgebreid 

naar de randen van de grafheuvel door twee greppel.  

 

 

Figuur 5.20: De regio ten noorden, westen en zuiden van Weelde op de Kaart van Ferraris. 

 

 



104 

 

Figuur 5.21: Het gebied ten westen van Weelde in 1933. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.22: Het gebied ten zuiden van Weelde omsstreek 1933. 
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Figuur 5.23: Het gebied ten noorden van Weelde omstreek 1933. 

Figuur 5.24: Het gebied ten noorden Weelde in recente periode. 
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Figuur 5.25: Het gebied ten zuiden van Weelde in recente periode. 

Figuur 5.26: Het gebied ten westen van Weelde in recente periode. 
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5.7. Alphen 

5.7.1. Landschapsontwikkeling rond Alphen 

Op de topografisch militaire kaarten van 1850-1864 zien we dat uitgestrekte heidegebieden de 

regio rond het centrum van Alphen domineren. Ten zuiden van het centrum zien we 

Kwaalburgse Heide, waar de Kwaalburg ligt. Ten noordoosten zien we de Rechte Heide en de 

Brakelse Heide, waar de grafheuvel Op de Kiek gesitueerd is. Op de topografische kaart van 

1900 zien we dat het gebied rond Alphen op grote schaal herbebost is. Dit is het geval voor 

zowel de locatie van de ‘Kwaalburg’ als van ‘Kiek’. Tegen de jaren ’30 van de vorige eeuw 

zien we dat de heide nagenoeg volledig is verdwenen (zie Figuren 5.27 tot 5.32). 

5.7.2. Bodemontwikkeling op de sites rond de Kwaalburg en Op de Kiek 

Ten zuiden van het centrum van Alphen, bij de grafheuvel op de Kwaalburg, worden nu 

Duinvaaggronden gevonden, die leemarm zijn en bestaan uit zwak lemig zand. Dit type 

bodems komt voor in zones waar verstuiving plaatsvindt. In dit type bodems vindt men amper 

sporen van bodemvorming. Onder de grafheuvel van de Kwaalburg was een duidelijk 

podzolbodem ontwikkeld, die in een latere fase zelfs nog was versterkt. De verstuiving die de 

huidige bodems heeft gevormd zal dus uit een meer recentere periode dateren. 

Ten noorden van de Alphen, bij de grafheuvel Op de Kiek, worden terug veldpodzolgronden 

gevonden. Dit wijst op een relatief nat gebied waarin de bodems zijn tot ontwikkeling 

gekomen. Dit komt algemeen overeen met het bodemprofiel die onder de grafheuvel werd 

gevonden. 

5.7.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvels Kwaalburg en Op de Kiek 

Kwaalburg 

De Kwaalburg was vanuit het centrum opgebouwd uit achtereenvolgend een kernheuvel, een 

eerste plateau, een wal uit plaggen, een tweede plateau, een wal uit geel zand en ten slotte een 

ringsloot. In het grondplan was deze opeenvolging te herkennen aan twee sterk “veroerde” 

cirkels op de plaatsen waar beide plateaus lagen. Daarbij werd ook vastgesteld dat onder de 

kernheuvel en de plaggenwal “…was de ontwikkeling van schierzandlaag en oerbank dan ook 

zeer sterk.”  (Beex 1964, 61). Hiermee beschrijft Beex wellicht een verdicht 

ijzerinspoelingslaag (Bsm-horizont). Dit werd niet onder de buitenste wal die was opgebouwd 

uit geel zand gevonden. Volgens Beex is dit een duidelijk voorbeeld van secundaire 
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podzolisatie. Dit wordt gestuurd door de aanwezigheid van plaggen die zelf uit een reeds 

gepodzoleerde bodem komen, zoals Buurman en Runia stellen. De boven vermelde 

“veroering” van de plateaus is waarschijnlijk een voorbeeld van lokale intense podzolisatie-

effecten door de laterale afspoeling van het heuvellichaam. 

De opvulling van de gracht is volgens Beex (1964, 58-59) een gevolg van natuurlijke 

processen en geen bewuste opvulling. De steile wanden zullen ondermijnd worden doordat 

het sediment uit de E-horizont bij fluctuerende grondwaterstand, in de winter en zomer, snel 

zal los komen. De rand van de ringsloot wordt ondermijnd in de E-horizont, waardoor de rand 

zal afstorten in de ringsloot. Daar bij komt nog eens de druk uitgeoefend door de wal, die aan 

de rand van de ringsloot ligt, wat het instorten zal versnellen. Zo storten de plaggen, die 

initieel werden gebruikt om de wal te stutten, in de ringsloot. Aan de binnenkant zien we de 

ringsloot opgevuld met los zand terwijl aan de buitenkant meer humeus materiaal ligt (Beex 

1964, 59). 

Het oppervlak van de grafheuvel is recent sterk omwoeld door diepploegen. Dit diepploegen 

woelt het sediment om tot een diepte van 40 tot 50cm. Deze verstoring is over de hele heuvel 

te zien. Later werd de heuvel geregeld nog ondiep geploegd (Beex 1964, 54). 

Naast de oppervlakkige verstoring werden dieper in het heuvellichaam een aantal 

konijnenpijpen vastgesteld. De meeste gangen bevinden zich in de E-horizont in het oud 

loopoppervlak, daar waar het bodemmateriaal losser is (Beex 1964, 60). Niet enkel de 

konijnenpijpen hebben het heuvellichaam verstoord, ook de kuilen van stropers hebben de 

schade enkel maar vergroot.  

Op de Kiek 

Bij de grafheuvel zijn vooral verstoringen geobserveerd. Met name twee oorzaken die het 

heuvellichaam in belangrijke mate hebben aangetast worden vermeld. Ten eerste is er centraal 

op het heuvellichaam een grote verstoring waar te nemen die volgens Modderman het werk is 

van een urnendelver (Modderman 1955, 50). In het profiel zien we dat de kuil die werd 

gegraven vernauwt naar beneden toe en tot onder het oud loopoppervlak gaat.  

Ten tweede worden konijnen als belangrijke bron van verstoringen aangegeven. Tijdens de 

opgraving werden doorheen het heuvellichaam een aantal konijnenpijpen gevonden. Deze 

konijnenpijpen hebben, zoals duidelijk is op de profieltekening, heel wat sediment in de 

heuvel verplaatst.   
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Figuur 5.27: Gebied rond de Kwaalburg omstreeks 1850-1864. 

Figuur 5.28: Gebied ten noorden van Alphen omstreek 1850-1864. 
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Figuur 5.29: Het gebied bij de Kwaalburg omstreeks 1899. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.30: Het gebied ten noorden van Alphen omstreeks 1899. 
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Figuur 5.31: Het gebied bij de Kwaalburg omstreeks 1938. 

Figuur 5.32: het gebied ten noorden van Alphen omstreek 1921. (het bos aan de rechterkant 

van de kaart is waar de grafheuvel op de Kiek is gelegen) 
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5.8. Hoogeloon 

5.8.1. Landschapsevolutie rond Hoogeloon 

De oudste kaart, die beschikbaar is, dateert uit de periode 1830 tot 1850. Op deze kaart zien 

we dat de weg waar langs de site ligt reeds aanwezig is. Langs de noordelijke invalsweg van 

Hoogeloon liggen enkele kleine akkerlanden. Deze behoren aan plaatselijke boerderijen toe. 

Verder zien we in het gebied ten noorden van Hoogeloon en Casteren, en ten westen en 

noordwesten van Vessem heide aangeduid op de kaart. Het gebied tussen Hoogeloon en 

Casteren is relatief sterk verkaveld en geëxploiteerd. Ten oosten en ten zuiden van Hoogeloon 

strekken zich nog andere heidegebieden uit. 

Aan het begin van de eeuwwisseling, omstreeks 1900, is de geëxploiteerd zone net ten 

noorden van het centrum van Hoogeloon omgezet naar bos. deze zone, waarin de site zich 

bevind, maakt nu deel uit van een aantal kavels, gescheiden door verschillende wegen, die 

onder bosbestand zijn gebracht. Deze beboste zone strekt zich ten noorden uit tot in het 

vroegere heidegebied. In 1929 is weinig verandert aan deze situatie. Ten oosten van 

Hoogeloon worden nagenoeg alle gronden verkaveld in gebruikt voor akker- of weiland. Het 

gebied tussen Hoogeloon en Casteren ondergaat hetzelfde lot. 

In 1963 is het heidelandschap volledig ingeperkt tot kleine zones. De Landschotse Heide, 

gelegen ten noorden van Hoogeloon, is nu beperkt tot een fractie van het gebied dat het een 

eeuw geleden besloeg. Het bos, waarin de site is gelegen is terug deels ten prooi gevallen voor 

de akkerbouw. Ten noorden van het bos, net ten zuiden van de Landschotse Heide ligt een 

gebied, dat vroeger heide was, maar nu terug is verkaveld in percelen akkerland. In het bos 

waarin de site ligt, merken we enkele zeer kleine ‘heidezones’ op. Deze zijn echter bijzonder 

klein (zie figuur 5.33 tot 5.36). 

5.8.2. Bodemontwikkeling op de site bij de Smousenberg 

De site bevindt zich in een zone, die ongeveer overeen stemt met het gebied waar tot een 

eeuw geleden heide was, waar volgens Nederlandse classificatie “veldpodzolen” ontwikkelen. 

Deze bodems zijn podzolbodems die ontwikkelen in natte omstandigheden, als gevolg van 

slechte drainage. Ten oosten zijn kleine zones waar “holtpodzolen” werden gevonden. Dit zijn 

ijzerpodzolen, volgens de ode Belgische terminologie, die men onder bosbestand verwacht. 

Hier is de mate van podzolisatie dus minder.  Verder ten oosten gaan deze bodems terug over 

in “haarpodzolen”, typische podzolen die ontwikkelen in goed gedraineerde heidegebieden. 
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5.8.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de Smousenberg 

Bij het opgraven van de Smousenberg werd al snel duidelijk dat het heuvellichaam aan 

noordoostelijk kant was aangerijkt met stuifzand (Beex 1957a, 24). Dit was duidelijk te zien 

aan de gelaagde opbouw van fijn zand. Het centrum van de grafheuvel was 1 m naar het 

noordoosten verschoven. Op de profieltekening van de grafheuvel waren vier pakketten 

stuifzand aangeduid. 

Het heuvellichaam was, zoals blijkt uit de profieltekening, al aangetast waardoor het 

heuvellichaam was afgevlakt. Naar de oorzaak hier van kan men enkel gissen, Beex vermeld 

hier omtrent niets.  

Wat duidelijk wordt opgemerkt is de impact van wortels van bomen op de heuvellichaam. 

Meer bepaald enkele van de urnen die werden gevonden waren gebroken door wortels die de 

druk van wortels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.33: De regio ten noorden van Hoogeloon omstreeks 1830-1850. 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.34: De regio ten noorden van Hoogeloon omstreeks 1900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.35: Het gebied ten noorden van Hoogeloon omstreeks 1929. 



115 

 

 

 

 

Figuur 5.36: Het gebied ten noorden van Hoogeloon in 1963. 
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5.9. Bergeijk 

5.9.1. Landschapsevolutie rond Bergeijk 

Omstreeks het midden van de 19
de

 eeuw was het gebied tussen Bergeijk en Eersel, waar beide 

sites zijn gelegen, gekenmerkt door uitgestrekte heides, namelijk de Burgerheide en Lage 

Heide. Aan het begin van de 20
ste

 eeuw is het gebied aan de Eerselse Dijk over een grote zone 

herbebost. Bij de herbebossing zijn wegen, in een regelmatig patroon, door dit stuk van de 

heide aangelegd. Verder ten noorden van het centrum van Bergeijk zien we dat de 

Burgerheide en de Lage Heide nog relatief intact zijn gebleven. Het naaldbos dat in 1901 al 

aanwezig is op de site zal blijven bestaan tot op het moment van het onderzoek en nadien, tot 

op vandaag. 

De evolutie ten westen van Bergeijk, bij het gehucht Witrijk, is gelijklopend. In de eerste helft 

van de 19
de

 eeuw ligt ten zuiden van Witrijk de Postelse Heide.  Rond de eeuwwisseling is 

deze heide nog relatief goed intact gebleven. De meest ingrijpende veranderingen vinden 

plaats langs de reeds bebouwde of verkavelde zones. Tussen  1921 en 1952 wordt het grootste 

deel van de Postelse Heide, het gebied net ten noorden van de site, herbebost. Dit bos is 

geperceleerd en alle delen worden gescheiden door aarden wegen. Rondom het bos blijven 

nog resten van het vroegere heidegebied over. 

5.9.2. Bodemontwikkeling op de sites Hoge Berkt, Eerselse Dijk en Witrijk 

De zones waar Hoge Berkt en Eerselse Dijk zijn gesitueerd liggen op zandbodems. De 

hedendaagse bodems zijn verschillende vormen van podzolbodems. Twee types 

podzolbodems komen hier voor. Ten eerste de ‘hydropodzolen’ (naar Nederlandse 

bodemclassificatie), de veldpodzolen en laarpodzolen. Deze bodems ontwikkelen in relatief 

natte omstandigheden. Daarnaast komen ook haarpodzolgronden voor. Dit type is te 

vergelijken met de humus-ijzerpodzolen uit de Belgische classificatie. Ten slotte worden ook 

enkeerdgronden aangetroffen in de zone ten noordwesten van Bergeijk. Dit zijn bodems 

ontstaan door menselijke invloed gekenmerkt door een dik A-horizont (De Bakker, Schelling 

1989, 31-34; 90). Dit soort bodems ontstaat doorgaans onder akkerland door langdurige 

bemesting (zie Figuren 5.37, 5.40 en 5.41).  

De grafheuvel aan de Eerselse Dijk was gebouwd op een oppervlak met daarin een humus-

ijzerpodzol. Op de Hoge Berkt daarentegen was het bodemprofiel aanwijkend. Het 

bodemprofiel bestond uit een grijs-geel A-horizont met daaronder een geel B-horizont. 
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Gezien het een B-horizont heeft, kan dit bodemprofiel een weergave zijn van een vroege vorm 

van de podzolbodems die we nu terugvinden. In dat geval is de grafheuvel opgericht niet lang 

nadat er een verandering is opgetreden in het landschap, vermoedelijk de omschakeling van 

bos naar heide. 

Ten westen van Bergeijk, bij Witrijk, is de zone waar vroeger de Postelse Heide lag 

gekenmerkt door een afwisseling van ‘haarpodzolen’ en ‘veldpodzolen’. Deze bodems zijn 

ontstaan in de periode wanneer het gebied onder heidevegetatie lag. Plaatselijke verschillen in 

de hoogte van de grondwatertafel zullen de afwisseling tussen beide types hebben bepaald 

(zie Figuren 5.37, 5.38 en 5.41).  

5.9.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvels 

Eerselse Dijk 

Het uiterlijk van de grafheuvel was op het moment van het onderzoek al ernstig verstoord. De 

grafheuvel, en de gehele zone er rond, was geploegd tot een diepte van 30 à 40cm 

(Modderman 1954, 46). Daar naast was in de noordelijke flank van het heuvellichaam een 

zeer grote verstoring vastgesteld. 

Op de profieltekening zien we dat in de westelijke flank van het heuvellichaam een 

“schierzand”-laag in de voet van het heuvellichaam zit (Modderman 1954, 47). Aangezien 

het recente bodemprofiel is weggeploegd kan niets gezegd worden over het bodemprofiel in 

de top van de grafheuvel. Mogelijks is hier vanuit het recente loopoppervlak een humus-

ijzerpodzol door de voet van de heuvel ontwikkeld. De tekening is niet duidelijk genoeg om 

een conclusie hierover te kunnen maken. 

Tijdens een recente herinterpretatie van de opgravingverslagen van Modderman werden 

bedenkingen gemaakt bij enkele van de kuilen in het oud loopoppervlak. Enkele van de kuilen 

in het centrum zouden kunnen toebehoren aan een boomwal, die ontstaan was voor het 

oprichten van de grafheuvel (Theunissen 2002, 5-6). 

Hoge berkt 

Bij de grafheuvels op de Hoge Berkt werden geen belangrijke observaties gemaakt op vlak 

van bodemgenese. Onder het heuvellichaam was nog geen podzol ontwikkeld. De aflijning 

met de bodemprofielen rondom de heuvel zijn dan ook scherp (Modderman 1954, 45). 
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In beide onderzochte grafheuvels op de Hoge Berkt waren de sporen te herkennen van 

urnendelvers die op verschillende plaatsen in het heuvellichaam kuilen hebben gegraven 

(Modderman 1954, 44-46). 

 Witrijk 

De grafheuvel die in Witrijk werd gevonden is een uitzondering op de regel van Van Giffen. 

Het heuvellichaam was, deels, opgebouwd met duidelijk heideplaggen op een loopoppervlak 

waarin een duidelijke podzol was ontwikkeld. Ondanks deze kenmerken, die volgens Van 

Giffen bij bronstijdgrafheuvels horen, is de grafheuvel op basis van het vondstmateriaal 

onmiskenbaar te dateren in het laat-neolithicum. In de zone rond de grafheuvel was dus reeds 

in het laat-neolithicum een heidegebied aanwezig. Dit heidegebied moet ook al enkele eeuwen 

aanwezig zijn geweest, in het oud loopoppervlak had zich een duidelijk podzolprofiel kunnen 

ontwikkelen. 

In tweede instantie is impact van verstuiving op deze heuvel ook van belang. Beex (1957b, 9) 

schrijft hier over: “De zuiver ronde heuvel met een middellijn van ±20 meter was in het 

midden sterk afgeplat, en vertoonde zelfs een lichte inzinking. Dit was echter niet door een 

latere vergraving veroorzaakt, want het heuvellichaam bleek bijna geheel ongestoord, 

afgezien van een uitgegraven konijnenhol aan de N.O.-zijde. Daar de heuvel door 

overheersende zuid-westen-winden iets naar het Noord-oosten was verplaatst, was deze 

vergraving niet hinderlijk voor het onderzoek.”  

In eerste plaats kunnen we met zekerheid zeggen dat het heuvellichaam was aangerijkt met 

stuifzand aan de noordoostelijke flank. Dit bleek duidelijk uit het profiel en 

opgravingsverslag. Beex vermeld echter dat het hele heuvellichaam is verplaatst. Het eerste 

scenario, aanrijking met stuifzand, is het enige wat met zekerheid kan worden herkend. De 

inzinking in het heuvellichaam is van onbekende herkomst. Gezien geen verstoring in het 

heuvellichaam wordt waargenomen kan het niet gaan om het werk van urnendelvers. Gezien 

de top van de heuvel ligt ingezonken is, kunnen we hier mogelijks spreken van deflatie door 

wind. Op basis van de literatuur kan men  echter geen sluitend antwoord geven. Ten slotte is 

de grafheuvel verstoord door de aanwezigheid van konijnen en de stropers die op jacht waren 

naar deze dieren.  
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Figuur 5.37: het gebied ten noorden van Bergeijk in 1830-1850. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.38: Het gebied ten westen van Bergeijk (bij gehucht Witrijk) ca. 1901. 
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Figuur 5.39: Het gebied rondom de Hoge Berkt en Eerselse Dijk omstreek 1901. 

Figuur 5.40: Het gebied ten westen van Bergeijk (bij gehucht Witrijk) ca. 1953. 
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Figuur 5.41: Het gebied ten noorden van Bergeijk ca. 1953. 
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5.10. Meerlo 

5.10.1. Landschapsevolutie rond Meerlo 

In het begin van de 19
de

 eeuw is het gebied rondom Meerlo weinig in cultuur gebracht. De 

Wansummer Heide bijvoorbeeld sterkte zich ver uit ten oosten van het centrum van Meerlo. 

Naar het einde van de 19
de

 eeuw toe wordt deze woeste zone geleidelijk aan ingeperkt, door 

de aanleg van bos en verkaveling door nieuwe wegen. Deze evolutie ontplooit zich verder in 

het begin van de 20
ste

 eeuw, zoals duidelijk is op de militair topografische kaart uit 1924. De 

Wansummer Heide is ten oosten van Meerlo tegen 1953 nagenoeg volledig verdwenen. Op 

een eeuw tijd zien we een dramatische verandering in het gebruik van het landschap (zie 

Figuren 5.42 tot 5.45).  

5.10.2. De site bij de grafheuvel 

De site ligt op een dekzandrug. De bodem onder de grafheuvel is heeft een lemig-zandige 

textuur. In deze bodem zijn vorstvaaggronden gevormd. Dit type bodem wordt gekenmerkt 

door zeer geringe sporen van bodemvorming. In de literatuur wordt het oud loopoppervlak 

onder grafheuvel beschreven als: “… a zone showing a somewhat pale yellow colour 

overlying a orange to reddish Brown subsoil” (Verwers 1966, 17). 

5.10.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvel 

De verschillende heuvelperiodes werden geïdentificeerd aan de hand van de begraven bodems 

in het heuvellichaam. Bij de drie begraven loopoppervlakken was er enkel de beginnende 

vorm van bodemgenese merkbaar. Bij heuvelperiodes 1 en 2 is een zekere uitzakking 

opgetreden na de oprichting. In het profiel is te zien hoe het heuvellichaam verder loopt tot in 

de ringsloot. Het uitgezakte materiaal van het heuvellichaam heeft de ringsloot deels 

opgevuld. 

Doorheen de grafheuvel hadden dieren een gangenstelsel gegraven. De verstoring die 

hierdoor veroorzaakt werd, is volgens Verwers (1964, 17) duidelijk op te merken. Naast 

dieren was het profiel evenzeer aangetast door de wortels van bomen. 

Ten slotte was het heuvellichaam in het recent verleden, gezien op het moment van de 

opgraving, vernield door zandwinning. Plaatselijke boeren hadden de oostzijde van de 

grafheuvel sterk vernield. 
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Figuur 5.42: Het gebied ten westen van Meerlo ca. 1830-1850. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.43: Het gebied ten westen van Meerlo ca. 1895. 
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Figuur 5.44: Het gebied ten westen van Meerlo ca. 1924. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.45: Het gebied ten westen van Meerlo ca. 1953. 
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5.11. Postel 

5.11.1. Landschapsevolutie rond Postel 

Omstreeks 1789 bestaat de regio ten noorden van de abdij van Postel hoofdzakelijk uit heide. 

Binnen deze heidegebieden liggen enkele bossen, vooral rondom de abdij en één groter bos 

ten noordoosten van de abdij. Omstreeks 1933 zien we al ingrijpende veranderingen in deze 

regio. Het Bois de Postel, zoals die op de kaart van Ferraris is aangeduid, is vervangen door 

de Boschheide. De noordelijkgelegen Bladelsche Heide en noordwestelijk gelegen Reuselse 

Heide, waar beide grafheuvels zijn gesitueerd, zijn op dit moment over grote zones terug 

herbebost. Beide heidegebieden zijn doorsneden door een regelmatig netwerk van wegen op 

dit moment (zie Figuur 5.46 tot 5.48).  

5.11.2. Bodemontwikkeling op de site rondom de grafheuvels 

Grafheuvel 1 en 2 zijn opgeworpen boven een goed ontwikkelde humus-ijzerpodzol. Deze 

bodemvorming stemt overeen met de huidige bodems in de omgeving van beide grafheuvels. 

Ten noorden van Postel vindt men een “matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of 

humus B horizont” en een “droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont”. 

Dit stemt overeen met de bodems die werden gevonden onder beide grafheuvels. 

5.11.2. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvels 

Grafheuvel 1 was, volgens de profieltekeningen, uitwendig relatief goed bewaard gebleven. 

Enkele putten waren gegraven in het heuvellichaam en het oppervlak was omwoeld. Alhoewel 

De Laet hier geen informatie over geeft, zijn de kuilen mogelijk te wijten aan urnendelvers.  

Doorheen het standspoor rondom de grafheuvel werden resten van wortelgangen gevonden. 

Deze bestonden uit een kern van wit zand (als ‘schierzand’ beschreven) met daar rond een 

mantel van ijzerrijk zand (als oerzand beschreven) (De Laet 1954, 8). Gezien de beschrijving  

zou er hier sprake zijn van een vorm van podzolisatie rondom de wortels. Modderman 

vermeldt het voorkomen van zogenaamde mini-podzolen rondom paalgaten (Modderman 

1975, 15-16). Hier fungeert de paal als een A-horizont waar rond uitspoeling van humus en 

ijzeroxiden in beperkte mate optreed.  

Grafheuvel 2 was langs de westkant sterk beschadigd. Langs de noordoostkant daarentegen 

was de grafheuvel aangerijkt met een laag stuifzand. De Laet veronderstelt dat hetzelfde 

proces beide waarnemingen heeft veroorzaakt. De Laet stelt dat de dominerende 
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westenwinden de westkant hebben geërodeerd terwijl het aan de noordoostkant stuifzand 

heeft afgezet (De Laet 1954, 16). Dergelijke stuifzandafzettingen zijn al vaak vastgesteld bij 

grafheuvels. Opmerkelijk is dat De Laet zowel de erosie als sedimentatie samen beschouwd. 

Verstuiving aan de westkant van de grafheuvel is in de juiste condities mogelijk. Het 

verstoven zand van de grafheuvel kan veel verder terug zijn gedeponeerd en zand dat is 

gedeponeerd op de grafheuvel komt niet noodzakelijk van de westelijke flank van de 

grafheuvel. 

Een volgende belangrijke verstorende factor waren konijnen. De Laet stelde vast dat het 

heuvellichaam was doorkruist door gangen gegraven door konijnen (De Laet 1954, 13). In 

recente periodes liep het heuvellichaam schade op aan het noordwestelijke deel door 

zandwinning en de aanleg van de weg (De Laet 1954, 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.46: Het gebied ten noorden van Postel op de Kaart van Ferraris. 
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Figuur 5.47: Gebied ten noorden van Postel ca. 1941. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.48: Recente topografische kaart van Postel. 
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5.12. Eksel 

5.12.1. Landschapsontwikkeling rond Eksel 

Op het einde van de 18
de

 eeuw lag ten noordoosten van Eksel een bijzonder groot 

heidegebeid, dat de grens met Nederland overschreed. Dit heidegebied, aangeduid als La 

Grande Bruyère, strekte zich ten noorden verder uit voorbij Overpelt, en ten zuidoosten verder 

tot Koersel en Beringen. Tegen de eerste helft van de 20
ste

 eeuw is dit heidegebied veel 

kleiner geworden. In de regio rond Eksel is herbebossing de primaire factor in het verdwijnen 

van de heide. Deze nieuw aangelegde stukken bos liggen in regelmatige percelen. Deze 

percelen worden hier afgebakend door een regelmatig wegennetwerk. In 1939 liggen beide 

‘percelen’ waar de grafheuvels op zijn gesitueerd in dit bos. In 1950 is het bos op het perceel 

van grafheuvel 2 verdwenen. Volgens het opgravingverslag van De Laet lagen beide percelen 

in een heidegebied in 1959.  Momenteel ligt het hele gebied ten noorden en westen van het 

gehucht Winner onder bosbestand (zie Figuur 5.49 tot 5.51). 

5.12.2. Bodemontwikkeling op de site De Winner 

De bodemkaart toont voor een zeer grote zone in de Winnerheide (nu een bos) het voorkomen 

van “droge lemig-zandgronden met duidelijk humus en/of ijzer B horizont, met grindsubstraat 

beginnend op geringe of matige diepte (t-Sbf)”. Concreet verwacht men duidelijk ontwikkelde 

podzolbodem te vinden in deze zone. Voor grafheuvel 1 vond men inderdaad in het huidig 

loopoppervlak een dergelijke bodem. Onder de heuvel was dit afwezig. Dit is een bewijs dat 

de grafheuvel is gebouwd toen de heide nog niet op deze plaats was ontwikkeld, of nog maar 

recent was ontwikkeld (De Laet 1961, 164-165). Palynologisch onderzoek bleek echter niet 

mogelijk omdat het oud oppervlak “…te verweerd…” was (De Laet 1961, 165). Of deze 

verwering een gevolg is van de oorspronkelijke toestand van de bodem, waarop de heuvel is 

gebouwd een oud akkerland bijvoorbeeld, of vooral secundair tot stand is gekomen is niet 

geweten. 

Een tweede aspect die een belangrijke rol heeft gespeeld op de site is de exploitatie gedurende 

de laatste eeuwen. Deze exploitatie was de expliciete reden voor het opgraven van grafheuvel 

1 in 1959. Het perceel waarop de grafheuvel was gelegen werd recentelijk geploegd om het 

als akkerland te gebruiken. Op dat moment werd de hele westelijke helft van de site 

genivelleerd. 
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5.12.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvels 

De grafheuvel vertoonde zeer duidelijke sporen van verstoring. De grafheuvels waren beide 

ernstig beschadigd door urnendelvers. In beide gevallen waren in het centrum van de 

grafheuvel depressies vast te stellen. Bij grafheuvel 2 was dit zelfs diep genoeg om de 

opbouw van de heuvel te kunnen aflezen in deze kuil. 

Ten tweede waren twee parallelle drainagegrachten aangelegd boven grafheuvel 1. In de 

eerste plaats werd een deel van het oppervlak van de grafheuvel hierdoor vernield. Onderaan 

in deze drainagegrachten is er tevens Fe-precipitatie opgetreden. Dit gebeurde in die mate dat 

het oud loopoppervlak onder de drainagegrachten werden uitgewist door het neergeslagen 

ijzeroxide. 

Figuur 5.49: Het gebied ten noorden en westen van Eksel (gehucht De Winner). 
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Figuur 5.50: Gebied ten noordwesten van het gehucht De Winner, gemeente Eksel. 

Figuur 5.51: Gebied ten noordwesten van het gehucht De Winner, gemeente Eksel. 
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5.13. Oedelem 

5.13.1. Landschapsontwikkeling rond Oedelem 

Op het einde van de 18
de

 eeuw zien we dat er in de omgeving van Oedelem reeds een zeer 

uitgebreide menselijke invloed op het landschap bestaat. Rondom de verschillende centra van 

dorpen is er een zeer groot deel van het land verkaveld in percelen, die volgens de Kaart van 

Ferraris allemaal duidelijk zijn afgebakend. Ten zuiden en zuidoosten van het centrum van 

Oedelem bestaan er dan nog grote stukken bos, die wellicht ooit tot één groot bos 

toebehoorden. Nu zijn al deze bossen gescheiden door corridors van akkerland gelegen langs 

wegen. Ten oosten van Oedelem, op enige afstand, ligt een heidegebied, dat in vergelijking 

met toenmalige heidegebieden in de Kempen zeer klein is. Het “Maldegems Veldt” was 

volledig omringd door akkerland en stukken bos. In 1895 merken we een vermindering van de 

beboste zones. Het akkerland domineert nu het landschap. Het heidegebied is verdwenen 

onder akkerland. Deze evolutie, het verdwijnen van het bos en het toenemen van akkerland en 

bebouwing, zet zich voort in de volgende decennia. Dit blijkt uit de topografische kaart van  

1947 en de recente topografische kaart uit 1999. Tegenwoordig bestaat ten noordoosten van 

de site nog een klein bos, het Koningsbos (zie Figuren 5.52 tot 5.55). 

5.13.2. Bodemontwikkeling op de site Wulfsberge 

De Bodemkaart van België toont dat de ondergrond op de site bestaat uit “matig droge 

zandgrond met verbrokkelde ijzer- en/of humus B-horizont”. In de zandbodems is er een 

podzolbodem ontwikkeld, met verdicht Bh-horizont en Bs-horizont. Dit bodemprofiel is door 

diepploegen stuk geploegd om de verdichte horizonten te breken en het uitgeloogde E-

horizont, zeer arm aan nutriënten, om te woelen (Louawgie, Noens, Devos 2005, 98).  

5.13.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvels 

De informatie omtrent bodemvorming en degradatie is beperkt op deze site. De 

heuvellichamen zijn hier volledig verdwenen. Een aanwijzing voor de aanwezigheid van 

heuvellichaam zijn de dassenburchten (Bourgeois, Cherretté, Meganck 2001, 25). In de 

grachten van grafheuvel 4, de dubbele cirkel, werd aan de hand van het profiel van de 

opvulling vastgesteld dat de opvulling geleidelijk is gebeurd over een lange periode heen 

(Cherretté, Bourgeois 2003, 33-34).  
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Figuur 5.52: Gebied ten zuidoosten van Oedelem op de Kaart van Ferraris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.53: Gebied ten zuidoosten van Oedelem omstreeks 1895. 
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Figuur 5.54: Gebid ten zuidoosten van Oedelem ca. 1947. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.55: Gebied ten zuidoosten van Oedelem in recente periode. 



134 

 

5.14. Ursel 

5.14.1. Landschapsontwikkeling in Ursel 

De situatie in de Rozestraat te Ursel is gelijklopend met die van Oedelem, hierboven 

beschreven. Ursel ligt op ongeveer 10 km ten zuidoosten van het centrum van Oedelem. De 

landschapsontwikkeling geschetst in dit deel geldt ook voor Ursel (zie Figuren 5.56-5.59). 

5.14.2. Bodemontwikkeling in de zone van de Rozestraat 

De site is gelegen op een ondergrond uit zand. Het kleiige substraat, van de formatie van de 

cuesta, ligt hier op ongeveer 125 cm (Langohr, Pieters 1989, 53-54). In de zone waar de 

grafheuvel gelegen was is er een snelle afwisseling duidelijk tussen zandige en meer lemige 

bodems. Qua profielontwikkeling zien we enige variabiliteit. Naast de typische vormen van 

podzolbodems zijn er in het gebied rondom de site vooral begraven bodemprofielen aanwezig 

(Langohr, Pieters 1989, 56-57). Naast plaggenbodems vinden we in de zone van de site 

opgehoogde bodems die mogelijks van antropogene origine zijn of eolisch afgezet (Langohr, 

Pieters 1989, 57). 

5.14.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvel 

Naast de evidente nivellering van de grafheuvel is hier weinig extra op te merken qua 

verstoringen. Wel bleek dat bij de aanleg van de tweede fase van de gracht het centrum is 

verschoven naar het oosten. Dit zou een aanwijzing zijn voor een “verplaatsing van het 

heuvellichaam naar het oosten” (Bourgeois, Semey, Vanmoerkerke 1989, 42). Waarschijnlijk 

zou het hier gaan om de aanrijking van het heuvellichaam, aan de oostzijde, met stuifzand. 
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Figuur 5.56: Ursel op de Kaart van 

Ferraris. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.57: Oostelijk deel van Ursel 

zoals op de Kaar van Ferraris. 
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Figuur 5.58: Het gebied rond Ursel ca. 1947. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.59: Gebied rond Ursel in recente periode. 
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5.15. Maldegem 

5.15.1. Landschapsontwikkeling rond Maldegem 

Op de Kaart van Ferraris wordt het beeld uit vorige sites uit de regio bevestigd. Rondom 

Maldegem was op het einde van de 18
de

 eeuw al een aanzienlijk groot gebied geëxploiteerd 

als akkerland. Enkel ten noordenoosten van het centrum is een bos van relatieve grootte te 

zien. In de wijde zone rondom het centrum, en vooral richting steden als Brugge en Eeklo is 

er een sterke exploitatie van het landschap merkbaar. Ten zuiden van Maldegem ligt het 

Maldegems Veldt. Geen andere heidegebieden komen voor rondom Maldegem. 

In het begin van de 20
ste

 eeuw, 1926, is het bos ten noordoosten nagenoeg verdwenen. Enkele 

kleinere stukken bos komen nog voor ten westen en zuidwesten van Maldegem. Het 

Maldegems Veldt is meer dan gehalveerd in omvang. Op dit moment wordt het landschap 

nadrukkelijk gedomineerd door akkerland en weiland.  

Op dit moment zijn de grootste veranderingen al gebeurd. In 1946 is de verandering van het 

landschap niet merkwaardig verschillend. In de tweede helft van de 20
ste

 eeuw zullen ook de 

laatste stukken bos verdwijnen en neemt ook de bebouwing sterk toe (zie Figuren 5.60 tot 

5.62).  

5.15.2. Bodemontwikkeling op de site Vliegplein 

Op de site vinden we, in de zone van de grafcirkels, “zeer droge/droge zandgronden met 

verbrokkeld humus en/of ijzer B horizont ”. De verbrokkelde resten van het B-horizont wijzen 

op de aanwezigheid van de postpodzol. 

Het bodemkundig onderzoek op deze site werd uitgevoerd met het oog op het achterhalen 

welke kwaliteiten de vulling van de grachten bezit waardoor ze te onderscheiden valt van de 

omgeving (Ampe, Langohr 1994, 4). Hier uit bleek dat de vulling van de grachten een betere 

doorworteling toelaten en ook meer wortels bevatten, net als organisch materiaal. De 

hoeveelheid organisch materiaal was echter minder dan men zou verwachten. Dit zou te 

verklaren zijn door invloed van post-depositionele processen (Ampe, Langohr 1994, 7). 

Tenslotte is er in de vulling een zekere compactie opgetreden. De dichtheid van de vulling 

was niet veel kleiner dan de aangrenzende bodem (Ampe, Langohr 1994, 7).   
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5.15.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvels 

Één opmerkelijk gegeven bij de beide dubbele grafcirkels was de asymmetrische gelaagdheid 

van de opvulling van de grachten. Dit wordt als argument aangehaald voor het bestaan van, op 

z’n minst, een wal aan de binnenzijde van de buitengracht (Bourgeois, Meganck, Rondelez 

1994, 1). De afzetting van sediment die gericht is van één kant wijst op een hoger gelegen 

‘bron’ waar het sediment van afkomstig is. Geen dergelijke aanwijzingen werden gevonden 

voor de kernheuvel. 

Figuur 5.60: Het gebied rond Maldegem op de Kaart van Ferraris. 
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Figuur 5.61: Gebied rond Maldegem anno 1947. 

Figuur 5.62: Gebied rond Maldegem in recente periode. 
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5.16. Gent 

5.16.1. Landschapsontwikkeling ten noordoosten van Gent 

Op het einde van de 18
de

 eeuw lag de site in een gebied tussen Sint-Amandsberg en 

Slotendries dat reeds geëxploiteerd werd. De site lag in een gebied buiten net buiten Gent dat, 

volgens de Kaart van Ferraris, gebruikt werd als akkerland of weiland. In het begin van de 

19
de

 eeuw, 1910, lag de site in een gebied dat niet meer voor landbouw werd gebruikt. De 

topografische kaart toont dat op dit moment de stad Gent aanzienlijk uitbreidt en ook in de 

randgemeenten de bebouwing, ook qua infrastructuur, drastisch toeneemt. Omstreeks 1950 is 

de situatie op de site niet veel veranderd. De topografische kaart van België duidt deze zone 

nog altijd aan zonder enige functie. De bebouwing in de rand van Gent is op dit moment nog 

toegenomen (zie Figuren 5.63 to 5.65). 

5.16.2. Bodemontwikkeling op de site Hogeweg 

In de zone rondom de grafheuvel bevindt er zich een lemig zandige ondergrond. De 

Bodemkaart van België toont dat er op de site, de zone ingesloten door de vermelde straten 

(zie inventaris), een “droge lemig-zandgronden met verbrokkeld textuur B horizont voorkomt 

(Sbc)”. Het moedermateriaal waaruit de bodem bestaat is op bepaalde plekken in het profiel 

zeer kleirijk. De invloed van de Leie als aanvoer voor deze sedimenten is hier dan ook 

duidelijk (De Coninck 1984, 28). Gelinkt aan deze kleiige leemlagen, die begraven liggen 

onder het huidig loopoppervlak, stelt De Coninck (1984, 28) vormen van klei-accumulatie 

vast.  

5.16.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvel 

In de grachten werden onderaan sporen van waterverzadiging vastgesteld. De Coninck (1984, 

28) observeerde een zeer gebleekte kleur van de bodem onder de gracht. Uit de opvulling van 

de gracht kunnen we twee fasen afleiden. We onderscheiden initiële fase na het graven, 

waarbij een deel van het uitgegraven materiaal terug in de gracht is gespoeld, en de lange fase 

erna, waarbij het sediment langzaam in de gracht geaccumuleerd is.   
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Figuur 5.63: Gebied ten 

noordoosten van gent op Kaart 

van Ferraris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.54: Gebied ten 

noordoosten van gent anno 1948. 
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Figuur 5.55: Gebied ten noordoosten van Gent in recente periode. 
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5.17. Kortemark 

5.17.1. Landschapsontwikkeling rond Kortemark 

Op de Kaart van Ferraris wijkt de positie van Kortemark ten opzichte van Handzame, gelegen 

ten westen, merkbaar af in vergelijking met de daarop volgende topografische kaarten. Ook 

het verloop van de Krekelbeek wijkt af. Op de Kaart van Ferraris maakt deze beek een S-

bocht tussen Kortemark en Handzame die niet te zien is op de andere, latere kaarten. Gezien 

niets in de huidige vorm van de Handzamevallei er op wijst dat de loop in de afgelopen 200 

jaar zo drastisch kan zijn veranderd, moeten we besluiten dat er hier waarschijnlijk een 

positioneringsfout is opgetreden bij het maken van de kaart. 

Niettegenstaande vorige opmerking is het landgebruik op het einde van de 18
de

 eeuw duidelijk 

waar te nemen in de regio van Kortemark. In de nabije omgeving van de kern is bijna gesloten 

akkerland te zien. Verder ten noorden ligt het Bos van Wijnendale. Ten zuidoosten van 

Kortemark ligt  het Bos van Houthulst, in de gelijknamige gemeente. Ten westen is duidelijk 

merkbaar hoe de Handzamevallei als corridor door het bocagelandschap loopt. De vallei 

wordt geëxploiteerd als open weiland, enkel op enkele plekken aan de rand verkaveld. Het 

landschap is hier op het einde van de 18
de

 eeuw al bijna volledig geëxploiteerd. Deze situatie 

blijft zo gedurende de volgende anderhalve eeuw.  

In 1941 zijn veel kleine stukken land terug omgezet naar weiland. Deze stukken land worden 

gebruikt om vee op te houden. Het Bos van Wijnendale is aanzienlijk kleiner geworden. Ook 

is het bos nu afgebakend door een regelmatig wegenpatroon, dat het bos ook doorsnijdt. De 

Handzamevallei is nog altijd weiland, maar nu ook steeds meer verkaveld. 

Het is duidelijk dat de regio rond Kortemark reeds op het einde van de 18
de

 eeuw nagenoeg 

volledig geëxploiteerd werd in functie van de landbouw. Deze situatie blijft zo tijdens de 

volgende eeuwen, mits kleine veranderingen. Op het einde van de 20
ste

 eeuw is de situatie nog 

altijd vergelijkbaar, maar er is duidelijk meer bebouwing te zien en een shift naar landgebruik 

die niet meer louter voor landbouw dient (zie Figuur 5.56 tot 5.58). 

5.17.2. Bodemontwikkeling op de site Koutermolenstraat 

Op de site vindt men “droge zandgronden met verbrokkelde textuur B horizont” en “matig 

droge lemig-zandgronden met verbrokkeld textuur B-horizont”.  Het voorkomen van zand en 

zandleem is niet verrassend gezien Kortemark zich op de grens van de Zand- en 

Zandleemstreek bevind. Op de site ontwikkelde er zich geen podzolbodem. Misschien was dit 
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profiel al volledig uitgewist door eeuwen akkerbouw of misschien was de leemfractie in het 

moedermateriaal net groot genoeg om podzolisatie te voorkomen (zie hoofdstuk 3). 

5.17.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvels 

Door de twee cirkels in Kortemark zijn, in de eerste plaats, de verstoring door de 

dassenburchten interessant. Deze wijzen indirect op het vroegere bestaan van een 

heuvellichaam op deze plek. Dassen nesten zich in hellende vlakken, zoals in hoofdstuk 3 

werd besproken.  

In het centrum van Grafheuvel 2 werd een oude windval gevonden. Dit moet dus onder het 

verdwenen heuvellichaam van de grafheuvel hebben gelegen. In de cirkels werden sporen van 

perceleringsgrachten gevonden die het opgravingvlak doorkruisten en ook twee kuilen die 

opgevuld waren met materiaal uit de Eerste Wereldoorlog. 

 

Figuur 5.56: Gebied rond Kortemark op einde van de 18
de

 eeuw. 
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Figuur 5.57: Gebied rond Kortemark anno 1941. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.58: Gebied rond Kortemark in recente periode. 
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6. Sporen van bodemvorming en degradatie geobserveerd 

tijdens veldwerk 

6.1. Braine-le-Comte - Ronquières 

6.1.1. Landschapontwikkeling in de regio rond Braine-le-Comte en Ronquières 

Reeds op de oudste beschikbare kaarten, de kaart van Ferraris uit 1789, zien we dat het Bois 

de la Houssières bestond tussen de toenmalige kernen van Braine-le-Comte, Ronquières en 

Hennuyères. De omvang van het bos komt op het einde van de 18
de

 eeuw al in grote mate 

overeen met de huidige toestand van het bos. Op de volgende beschikbare kaart, de 

topografische kaart uit 1941,  zien we het bos nog altijd even omvangrijk. Enkel aan de 

randen zijn er veranderingen merkbaar. Het grafveld, dat centraal in het bos ligt, ligt al langer 

dan de laatste twee eeuwen in een stabiele omgeving wat betreft de menselijke impact (zie 

Figuur 6.1 tot 6.3). 

6.1.2. Bodemontwikkeling in het Bois de la Houssière 

Grafheuvel 2 ligt op een plateau ten oosten van de heuvel waarop grafheuvel 1 ligt.  Dit 

plateau, dat gemiddeld 10m lager ligt, is al gedeeltelijk afgesneden van de heuvel door 

regressieve erosie van de beek. Op vlak van de bodemontwikkeling toont de site een complex 

beeld. Op de bodemkaart zien we dat er een grote diversiteit bestaat, ook tussen de zones waar 

de twee onderzochte grafheuvels liggen. De bodemkaart (Bodemkaart van België, kaartblad 

128W) toont voor de heuveltop waar grafheuvel 1 gesitueerd is “Leemgronden met gevlekte 

textuur B-horizont”. Dit was duidelijk te zien in het profiel bekomen door de boringen. In alle 

boorprofielen was een natuurlijk Bt-horizont aanwezig. Onder deze horizonten werden 

Tertiaire afzettingen gevonden. Deze afzettingen waren niet horizontaal. Uit de boringen 

bleek dat de top van het Tertiaire zand een schuin verloop heeft met dezelfde oriëntatie heeft 

als het huidige reliëf. Dit kan het gevolg zijn van erosie van het Tertiaire afzettingen na de 

depositie. Meer gegevens zijn echter nodig om definitieve interpretaties te kunnen geven. 

Op het plateau waar grafheuvel 2 is gesitueerd liggen er volgens de Bodemkaart van België 

(kaartblad 128E) “zandleemgronden met niet bepaalde profielontwikkeling; klei-

zandsubstraat beginnend op geringe diepte. Uit de boringen op grafheuvel 2 werd inderdaad 

duidelijk dat het Tertiair zand hier zeer oppervlakkig ligt. Enige Bt-horizonten, zoals onder 

grafheuvel 1, werden hier niet aangetroffen. Vooral op dit plateau komen verschillende typen 

bodems voor. Enkele tientallen meters ten westen bijvoorbeeld vindt men volgens de 
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bodemkaart zandleembodems met humus of ijzerinspoelinglaag. Podzolbodems werden 

tijdens de boringen niet aangetroffen.  

Op de site, in de zone bij grafheuvel 1, werd de natuurlijke bodem telkens herkend aan een 

Bt-horizont, met daaronder een grindpakket uit het Tertiair. Boven de Bt-horizonten, die de 

natuurlijke bodem waren, werden nergens nog een bovenliggend bodemhorizont aangetroffen 

waaruit de klei is uitgespoeld. Mogelijks is de toplaag van de natuurlijke bodem geërodeerd.  

6.1.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvels 

Grafheuvel 1 

Het heuvellichaam van de kernheuvel is zeer duidelijk te zien in het boorprofiel. Het 

opgeworpen sediment is duidelijk te onderscheiden. Onderin het heuvelprofiel zijn er echter 

twee horizonten met sporen van bodemvorming. Aangezien deze E/Bt-horizonten enkel maar 

onder de kernheuvel werd vastgesteld, moeten deze horizonten deel uitmaken van deze 

kernheuvel en niet van het oud loopoppervlak. Dit E/Bt-horizont is waarschijnlijk een eerste 

fase in de opbouw van het heuvellichaam. Gezien de situatie is het heel onwaarschijnlijk dat 

die inspoeling in het huidig oppervlak van de grafheuvel is ontstaan. Dit proces spant zich 

over een periode van enkele duizenden jaren. Om dergelijke diepte als te bereiken zou het 

proces al bijzonder lang moeten actief zijn. Deze eerste ophogingsfase zou zeker tot 1,5 m 

onder huidig oppervlak van de heuvel hebben gereikt.  Het voorkomen van Mn-vlekken in het 

onderliggende Bt-horizont, wat de natuurlijke bodem is, wijst op een reducerend milieu, 

veroorzaakt door waterstagnatie.  

Uit het boorprofiel volgt dat de grafheuvel aanzienlijk hoger is dan voorheen werd gedacht. 

Fourny en Van Assche (1993, 4) vermelden dat deze grafheuvel een hoogte van ongeveer 

1,96m had. Uit de boringen blijkt dat de grafheuvel een hoogte van ongeveer 2,5m had. 

De aanwezigheid van de Mn-vlekken in het oud loopoppervlak kan veroorzaakt zijn door 

waterstagnatie op een verdicht klei-inspoelingshorizont. De ingespoelde klei kan een barrière 

zijn geweest voor percolerend water waardoor het stagneerde op dit horizont.  

Tijdens het uitvoeren van het veldwerk werden enkele recente verstoringen opgemerkt aan het 

de grafheuvel. Ten eerste was er tussen de kernheuvel en de wal aan de zuidoostkant een grote 

cirkelvormige kuil. Deze was ongeveer twee meter in diameter minstens een halve meter diep. 

Ten tweede liep er vanuit deze kil een gully hellingafwaarts, in zuidoostelijke richting. Wat de 
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precieze oorsprong van de kuil is, is niet gekend.  Deze kuil leek als hoofd van de gully te 

functioneren. Meer onderzoek is hier genoodzaakt voor verdere interpretaties. 

Grafheuvel 2 

De geobserveerde hoogte van grafheuvel 2 komt overeen met de gegevens uit de literatuur. 

De boring toonde een hoogte van ongeveer 1,6m. Dit is gelijk aan de gegevens uit Fourny en 

Van Assche (1993, 7). In het profiel van het heuvellichaam waren geen bijzondere sporen van 

bodemvorming op te merken. De boring op de wal toonde een lagere hoogte dan de 

gedocumenteerde hoogte, ongeveer 35 à 40cm (Fourny, Van Assche 1993, 7). In de literatuur 

wordt reeds vermeld dat de wal sterk beschadigd is en deze hoogte slechts plaatselijk nog te 

observeren is (Fourny, Van Assche 1993, 7). De sterke degradatie van de wal zal de reden zijn 

voor de afwijkende waarde bekomen tijdens de boring. De boring op het plateau van de 

grafheuvel leverde opmerkelijke resultaten. Boven het natuurlijke moederbodem vinden we 

nog een afzetting, waarin de recente bodemvorming is opgetreden. Deze afzetting is merkbaar 

armer aan klei en bevat ijzerbanden. Het is niet duidelijk of dit een natuurlijke of menselijke 

oorsprong heeft. Mogelijks is het plateau artificieel verhoogd of is dit de opvulling van een 

gracht. Verder onderzoek is hier nodig voor een definitieve interpretatie. 

Figuur 6.1: Het Bois de la Huossières op het einde van de 18
de

 eeuw. 
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Figuur 6.2: Het Bois 

de la Houssières 

anno 1941. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.3 : 

Bois de la 

Houssières 

in z’n 

huidige 

staat. 
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6.2. Bonlez 

6.2.1. Landschapsevolutie rond Bonlez 

De situatie in Bonlez is in grote mate dezelfde als bij Bois de la Houssière. Op de kaart van 

Ferraris zien we dat vanaf het eind van de 18
de

 eeuw het bos reeds aanwezig was, op dat 

moment als domein van het kasteel van Bonlez. Aan het begin van de 20
ste

 eeuw zijn aan de 

randen van het bos enige veranderingen te zien, maar niet op de plek waar de site ligt. 

Vergeleken met de huidige staat is in de directe nabijheid wel het een en ander veranderd. Nu 

ligt de site in het bos in het zuidoosten aan de grens met uitgebreid akkerland. Het bos dat 

vroeger nog verder liep was begrensd door uitgestrekte heidegebieden tussen Longueville en 

Gistoux (zie Figuren 6.4 tot 6.6). 

6.2.2. Bodemontwikkeling op de site te Bonlez 

Op de Bodemkaart van België wordt de zone waar het grafveld gesitueerd is aangeduid als 

een bodem uit “zandleem met sterk gevlekte textuur B horizont; zandsubstraat beginnend op 

geringe diepte”. Uit de boringen bleek inderdaad dat de grafheuvels uit overwegend zandig 

sediment zijn opgebouwd. Ook was duidelijk dat het Tertiaire zand hier zeer ondiep lag. Deze 

zone waar zandleem het moedermateriaal uitmaakt wordt net ten oosten afgewisseld door een 

gebied waar leem ligt. Dit is een löss-afzetting op de top van het plateau. 

6.2.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvels 

Grafheuvel 1 

Het heuvellichaam van de kernheuvel heeft een duidelijke gelaagdheid. Bij nadere 

beschouwing bleek deze gelaagdheid te zijn opgebouwd uit een afwisseling van fijn, 

vermoedelijk eolisch, zand en grover zand. De kernheuvel is dus in verschillende fasen 

opgetrokken. Tussen de verschillende fase lag het heuvellichaam lang genoeg onaangeroerd 

zodat er eolisch zand kon accumuleren op de heuvel. Naast de gefaseerde opbouw zien we dat 

onder het Ah2-horizont er een dunne uitspoelingslaag ontwikkeld is. Ten slotte werd bij het 

boren in de ophogingslaag van de heuvel op een moment ‘doorgestoten’. Dit was 

vermoedelijk door de aanwezigheid van gangen van graafdieren, die niet waren opgevuld. 

Op het plateau werd in het boorprofiel een overgang vastgesteld van het opgeworpen pakket 

naar de natuurlijke moederbodem uit het Tertiair. Mogelijks is dit horizont het resultaat van 

omwoeling door graafdieren. Meer informatie is hier duidelijk nodig. Bij de wal kon zowel de 
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het profiel van de wal als het oud loopoppervlak onder de wal worden herkend. De wal had 

een hoogte van ongeveer 37cm. In het oud loopoppervlak vonden we twee Ah-horizonten, die 

beide ook sterk verstoord waren, en dus waarschijnlijk ook van menselijk oorsprong waren. 

Grafheuvel 2 

Zoals in het inventaris al besproken was, is de opbouw van het heuvellichaam niet helemaal 

duidelijk. Het niveau waarop het Tertiair begon kon zoals altijd zeer helder worden 

vastgesteld, hier op ca. 1,3 m. Het meest waarschijnlijke is dat de bovengelegen AC1- en AC2-

horizonten de ophoging van het heuvellichaam zijn. De kernheuvel was opgebouwd uit een 

zandig leem met een matig kleigehalte. Het AC2-horizont was merkbaar bleker dan 

bovengelegen horizont, en vertoonde daarenboven sporen van uitloging. Het ijzer, dat 

aanwezig was in AC1 ontbrak hier volledig. Ook was het kleigehalte hier lager dan in AC1. 

Het ondergelegen Tertiair zand was dan weer rijker aan klei. Het uitlogingshorizont kan 

daarom toebehoren aan het oude bodemprofiel waarop de grafheuvel is opgericht, in hetzelfde 

materiaal als de omringende bodem.  

De boring in de depressie op de kernheuvel toont in grote mate dezelfde profielopbouw. 

Onder het recente bodemprofiel, dat bestond uit de opvulling van de depressie van ongeveer 

10cm dik, vinden we vanaf de F-horizont het oude profiel. Dit betekent dat de originele 

verstoring, die de depressie heeft veroorzaakt, relatief oud moet zijn. Dit begraven F-horizont 

ligt, in vergelijking met de andere boringen, anders te diep om gevormd te zijn in de 

ongestoorde kernheuvel.   

De boring op het plateau leverde twee oude loopoppervlakken. Hier werd voor de eerste maal 

een A-horizont op het Tertiaire moederbodem gevonden. Dit oude loopoppervlak is 

waarschijnlijk het niveau uit de bronstijd. Het bovengelegen materiaal, wat een zeer losse 

structuur had, is vermoedelijk een afzetting van geërodeerd materiaal van de kernheuvel en 

wal. Een mogelijk oorzaak van deze erosie is plaatselijke ontbossing. Het zandig leem, 

waaruit het monument is opgebouwd, is zeer gevoelig voor hellingerosie. Het tweede oude 

loopoppervlak is gevormd in deze afzetting. Bovenop dit is weer sediment afgeworpen. Dit 

recente pakket vertoont niet dezelfde kenmerken als het ‘geërodeerde’ pakket. De ophoging 

van het plateau bedraagt hier ongeveer 10cm. In de tweede boring op het plateau was 

afzetting van geërodeerd materiaal ook zichtbaar, maar was de A-horizont boven het Tertiair 

niet aanwezig. 
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De gracht, ten slotte, was te herkennen in het boorprofiel. Meer bepaald de opvulling van de 

gracht, die ca. 7cm dik was, was duidelijk te herkennen. De gracht had duidelijk niet meer de 

oorspronkelijk vorm. Het was zeer uitgevlakt en zeer ondiep, amper te herkennen. Onder in de 

gracht was een bodemprofiel ontwikkeld. Het AC-horizont had een groot kleigehalte, 

ongeveer 20%. Mogelijks is dit te wijten aan kleiinspoeling. 

Figuur 6.4: Het bos van Bonlez op de Kaart van Ferraris. 
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Figuur 6.5: Het bos van Bonlez anno 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.6: Het bos van Bonlez in huidige staat. 
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6.3. Rixensart 

6.3.1. Landschapevolutie rond Rixensart 

De ontwikkeling van dit gebied in Rixensart, hier concreet het Bois de Limal, ligt in dezelfde 

lijn als het Bois de la Houssière en het Bois de Bonlez. Op het eind van de 18
de

 eeuw is het 

bos reeds aanwezig, als onderdeel van het domein van het Kasteel van Rixensart. Het bos 

blijft tot op vandaag vrijwel onveranderd. De enige veranderingen die merkbaar zijn vinden 

plaats aan de rand van het bos. De site, gelegen in het centrum van het bos, ligt ook hier in een 

zeer stabiel milieu wat betreft menselijke invloed in het gebied tijdens de afgelopen eeuwen 

(zie Figuren 6.7 tot 6.9). 

6.3.2. Bodemontwikkeling op de site te Rixensart 

De bodemontwikkeling is, aan de grens van heuveltoppen met beekdalen, gekenmerkt door de 

topografie. Op de top van de heuvel vinden we “leemgronden met textuur B horizont”. Op de 

specifieke locatie van het grafveld komt dit samen voor met zandleembodems met een zelfde 

profielontwikkeling. Niet ver ten westen en ten noorden vinden we in de beekdalen 

zandgronden waarin podzolisatie voorkomt. Dit zijn “droge tot matig natte zand- of lemige-

zandgronden met humus en/of ijzer B horizont”. Zowel löss als meer zandig moedermateriaal 

zijn gebruikt bij het bouwen van de grafheuvels. 

6.3.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvels 

Grafheuvel 1 

In het heuvelprofiel van grafheuvel 1 werden tijdens de analyse het veld vier fasen 

onderscheiden in. De verschillende boringen konden enig licht werpen op het ontstaan van 

deze fasen en of de oorsprong natuurlijk of antropogeen was. Het heuvellichaam was, zo 

bleek, ongeveer 1,8 m hoog. De derde en vierde fase (zie inventaris) zijn het oude 

loopoppervlak en de Tertiaire afzettingen. Deze fasen worden ook teruggevonden bij andere 

boringen. Het is dus geen onderdeel van het heuvellichaam maar van het oud loopoppervlak 

onder het monument. Bij de eerste fase, de huidige bodem, zien we de ontwikkeling van een 

Bh-horizont onder de A-horizont van het huidig oppervlak. In de kern van het heuvellichaam, 

fase 2, zien we een ophoging in twee soorten sediment. De basis van de grafheuvel heeft een 

fijnere textuur dan de top. Dit kan simpelweg een inversie zijn van de natuurlijke 

bodemopbouw in de buurt van de grafheuvel. Bij het bouwen zal het oppervlakkig gelegen 

leem eerst worden gebruikt voor de basis, en daarna het dieper gelegen zand. Dit veronderstelt 
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dat het sediment waarmee deze heuvel werd gemaakt binnen een beperkte zone werd 

verzameld. Op twee plaatsen werden ijzervlekken gevonden. In het uitspoelingshorizont in de 

1
ste

 fase, en in de overgang tussen de twee afzettingen in de 2
de

 fase.  

Het verschil in moedermateriaal blijkt ook in de opbouw van de randstructuren. Het ‘lemige’ 

moedermateriaal vinden we ook terug in de bodem van het plateau, dat deels is opgeworpen. 

De wal is dan duidelijk gebouwd met het Tertiaire zand. Aan de westkant was de grafheuvel 

begroeid met laagvegetatie, hoofdzakelijk varens. Boringen wezen uit dat de organische lagen 

niet dikker waren dan aan de ‘naakte’ kant van de heuvel. Wel werden geringe sporen van 

colluviatie aangetroffen voorbij de wal. Dit sediment moet bijgevolg afkomstig zijn van het 

grafmonument. 

Grafheuvel 2 

Zoals duidelijk bleek tijdens het veldwerk was de kernheuvel van de tweede grafheuvel zeer 

ernstig verstoord. Centraal in het heuvellichaam was de top volledig verwijderd en was het 

heuvellichaam deels uitgehold. In deze depressie, die aan één kant open was door een opening 

in de flank, waren nog sporen van een kampvuur te zien. De grafheuvel wordt waarschijnlijk 

regelmatig gebruikt als een beschutte plek voor het maken van een kampvuur. 

Deze vernieling gebeurde zeer recent, maar in het profiel van het plateau waren processen uit 

een verder verleden te herkennen. Uit de boring bleek dat een pakket in het plateau door 

colluviatie is afgezet. Dit pakket vertoonde een duidelijke gelaagdheid. Een deel van het 

heuvellichaam is geërodeerd en heeft het plateau tussen de kernheuvel en de wal deels 

opgevuld. In dit löss, waaruit ook het overgebleven deel van de kernheuvel bestaat, is 

vervolgens een bodem tot ontwikkeling gekomen die nu aan het oppervlak ligt. 

Het niveau van de ongeroerde, natuurlijke bodem lag op een verschillend niveau onder de wal 

dan onder het plateau. Door de ophoging van de wal zou het Tertiair niveau relatief gezien 

dieper in het boorprofiel zou moeten liggen. Dit was niet het geval. Het Tertiair niveau onder 

de wal lag in het boorprofiel zelfs minder diep dan onder het plateau. Hier werd duidelijk dat 

het plateau bij de oprichting van de grafheuvel deels is uitgegraven. Dit uitgraven ging dan tot 

in het Tertiair niveau. 

Grafheuvel 3 
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Deze grafheuvel was opgebouwd in één fase uit homogeen zandig sediment. De 

bodemvorming was eerder beperkt. Tot aan het Tertiair niveau was de grafheuvel 1,75m 

hoog. Een oud loopoppervlak boven dit Tertiair werd niet herkend dus vermoedelijk is dit de 

hoogte van de grafheuvel.  

De gracht was ook in het boorprofiel te herkennen. De opvulling was duidelijk te 

onderscheiden van het profiel van de gracht. 

 

Figuur 6.7: Het Bois de Limal op het einde van de 18
de

 eeuw. 
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Figuur 6.8: Het Bois de Lima, ten westen van Rixensart,l anno 1933. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.9: Het Bois de Limal, Bois de Rixensart en Bois de Bierges, ten oosten van 

RIxensart. 
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6.4. Brecht 

6.4.1. Landschapsevolutie rond Brecht 

Tussen Brasschaat en Brecht lag aan het eind van de 18
de

 eeuw een bijzonder groot 

heidegebied, genaamd de ‘Hooghe Heijden’. Dit heidegebied strekt zich voornamelijk in 

noordelijke richting en zuidelijke richting uit. In het begin van de 20
ste

 eeuw is de heide in 

sterke mate teruggedrongen door toenemende exploitatie van deze woeste gebieden. 

Toenemende verkavelingen, de aanleg van nieuwe wegen en herbebossing zijn de 

belangrijkste veranderingen. De plek waar de grafheuvel lag is in 1934 terug herbebost. 

Sedert 1934 ligt de grafheuvel in een naaldbos die enkel in omvang is toegenomen (zie 

Figuren 6.10 tot 6.12). 

6.4.2. Bodemontwikkeling op de site rondom de grafheuvel 

De Bodemkaart van België toont dat in de zone waar de grafheuvel ligt “matig droge/natte 

zandgronden met humus en/of ijzer B horizont met klei-zandsubstraat beginnend op geringe 

of gematigde diepte”. Deze podzolbodems werden tijdens het booronderzoek ook 

waargenomen onder de grafheuvel. 

6.4.3. Bodemontwikkeling en degradatie van de grafheuvel te Brecht  

Uit de boring bleek de grafheuvel ca. 1 m hoog te zijn. De gegevens wijken licht af van de 

gegevens uit een eerder booronderzoek van 16 februari 2010. De geobserveerde hoogte is 

hetzelfde, namelijk 1 m, maar de diktes van de meest oppervlakkige horizonten en het oud 

loopoppervlak verschillen. De oudere boorprofielen tonen dat een bodem van ongeveer 30cm 

is ontwikkeld in de plaggenheuvel (Bourgeois, De Mulder 2010, 19; Bourgeois, Bourgeois, 

De Reu et al. 2011, 16-17). Uit de recentelijk uitgevoerde boring bleek dit veel dunner te zijn, 

ca 10cm met de opgeworpen compostlaag. De bodem in het oud loopoppervlak is in beide 

boringen ongeveer 30cm dik. Uit het booronderzoek van 2010 was men in staat een 

opeenvolging van A-E-Bh-Bs-horizonten vast te stellen. Uit de boringen van 2011 bleken 

geen E-horizont en Bs-horizont aanwezig te zijn in het boorprofiel. Aangezien het onderzoek 

in 2010 uitgebreider en meer uitvoerig was onderzocht, geven die resultaten een meer 

betrouwbaar beeld.  
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Figuur 6.10: Het gebied ten zuidwesten van Brecht op de Kaart van Ferraris. 

Figuur 6.11: Het gebied ten zuidwesten van Brecht anno 1934. 
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Figuur 6.12: Het gebied ten zuidwesten van Brecht in recente periode. 
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7. Overzicht van de waargenomen vormen van 

bodemgenese en degradatie  

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de drie gebruikte schaalniveaus een overzicht gegeven 

van de geobserveerde vormen van bodemontwikkeling, gebaseerd op de gegevens uit de 

vorige twee hoofdstukken. Zowel de sites geanalyseerd uit literatuur en sites die in het veld 

werden onderzocht komen hier samen aan bod. Hier wordt terug een onderscheid gemaakt 

tussen de schaalniveaus die ook in vorige delen werden gehanteerd. Het is duidelijk dat de 

belangrijkste bron van informatie zich situeert op het laagste schaalniveau, dat van de 

grafheuvel. Daarom wordt in dit hoofdstuk vertrokken van dit schaalniveau en naar het 

landschappelijk niveau toegewerkt. 

7.1. Overzicht van bodemgenese en verstoringen waargenomen in grafheuvels  

Om een duidelijk beeld te geven van alle processen die de individuele grafmonumenten 

beïnvloeden is het nodig een zekere structuur te vinden in alle diverse processen. Deze 

structuur wordt gehaald bij de categorieën van bodemgenetische processen die eerder, in 

hoofdstuk 3 al werden besproken.  

7.1.1. Migratie/accumulatie 

Secundaire podzolisatie 

Hamont grafheuvel 3 / Alphen Kwaalburg 

Slechts in twee gevallen kon men duidelijk een geval van secundaire podzolisatie vaststellen. 

In beide gevallen is er vrijwel geen twijfel mogelijk dat het effectief om secundaire 

podzolisatie gaat. In grafheuvel 3 van Hamont werd een verdichte humus-ijzerpodzol 

gevormd in een deel van het oud loopoppervlak waar aanvankelijk een ’ijzerpodzol’   

aanwezig was. Bij de Kwaalburg in Alphen werd ook een verdicht B-horizont aangetroffen 

onder de kernheuvel, maar niet onder de wal. De kernheuvel was uit heideplaggen opgebouwd 

terwijl de wal uit zand was opgebouwd. De aanwezigheid van een kernheuvel opgebouwd uit 

plaggen uit een podzol zijn volgens Buurman en Runia dan ook cruciaal om secundaire 

podzolisatie mogelijk te maken. 

‘Mini-podzolen’ 
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Oss Zevenbergen grafheuvel 2, 3 / Tototerfout- Halve Mijl grafheuvels 11, 14, 15, 16, 19 en 

23 / Postel grafheuvel 1 

Mini-podzolen ontstaan rondom paalgaten en vertonen, zij het in een minder mate, de zelfde 

morfologie als podzolen. Modderman (1975, 15-16) haalde voor het eerst de term aan. Deze 

profielen ontstaan doordat de vulling in de paalgaten als A-horizont gaan fungeren, waarlangs 

vervolgens een horizontaal gerichte uitloging ontstaat. Deze mini-podzolen zullen zoals de 

naam al zegt nooit de verhoudingen krijgen die bij normale podzolisatie ontstaan. De 

podzolisatie stopt immers na een relatief korte tijd omdat er in de paalgaten geen toevoer van 

organisch materiaal is.  

Pseudo-ringslooteffect 

Oss Zevenbergen grafheuvel 2 en 3 / Hamont grafheuvels 3 en 4 / Swalmen Hoogterras 2, 3, 

5, 6 en 7 

In negen grafheuvels werd het pseudo-ringslooteffect duidelijk waargenomen. Aan de voet 

van het heuvellichaam helt het bodemprofiel steiler dan wat men zou verwachten. Dit is te 

wijten aan laterale afspoeling van organisch materiaal, zoals Modderman al aantoonde 

(Modderman 1975, 17). In het profiel van de grafheuvel zakt de B-horizont veel bij de voet 

van het heuvellichaam dan de bovengelegen A- en E-horizont.  

Fe-precipitatie 

Gracht/ urne 

Toterfout-Halve Mijl grafheuvels 1B, 13, 21 / Eksel De Winner grafheuvel 1 / Weelde 

Hoogereindsche Bergen grafheuvel 1 

Bij drie grafheuvels op de site te Toterfout-Halve Mijl werd rond het profiel van de gracht 

geoxideerd ijzer gevonden. Het ontstaan van deze verharde concentraties ijzeroxide is gelinkt 

aan de dynamiek van het grondwater en het vocht die deze gracht aantrok. Op de grens waar 

het in vochtige milieu gereduceerd ijzer terug in oxiderend milieu komt zal het als trivalent 

ijzer binden met zuurstof en neerslaan als het roodkleurige ijzeroxide dat wordt 

waargenomen. In Weelde werd deze precipitatie rond een begraven urne gevonden. 

Waterstagnatie in het heuvellichaam 

Ronquières Bois de la Houssière grafheuvel 1 
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In het heuvellichaam van grafheuvel 1 in Bois de la Houssière werden in de basis sporen van 

Mn-vlekken gevonden. Dit duidt op een vorm van waterstagnatie waardoor het Mn oploste in 

het water en neersloeg als oxide in de kernmerkende zwarte vlekken.  

Klei-inspoeling 

Ronquières Bois de la Houssière grafheuvel 1/ Bonlez grafheuvel 2 

In twee gevallen werd klei-inspoeling waargenomen. Niet verrassend zijn dit twee 

grafheuvels die zijn opgebouwd uit löss. Dit proces zal niet optreden in de zandbodems van 

Noord-België en Zuid-Nederland. In de lössbodems, met een zekere kleifractie, kan dit wel 

optreden. In Bois de la Houssière werd dit in een horizont aan de basis van de grafheuvel 

gevonden. In grafheuvel 2 te Bonlez werd in het oud loopoppervlak onder de gracht een 

horizont gevonden met kleiinspoeling. 

7.1.2. Turbatie 

Faunaturbatie 

konijnen 

Hamont grafheuvel 1 / Toterfout- Halve Mijl grafheuvel 1, 7, 8A en 13 / Weelde 

Hoogereindsche Bergen grafheuvel 4 / Alphen Kwaalburg / Alphen Op de Kiek / Postel 

grafheuvel 2 / Bergeijk Witrijk grafheuvel 1/ Hoogeloon Smousenberg 

Bij negen grafheuvels werd in het profiel een gangenstelsel ontdekt van konijnen. In 

vergelijking met dassen komen de nesten van deze dieren meer voor in grafheuvels. Ze zijn 

veel talrijker verspreid dan dassen. De schade die konijnen toebrengen varieert maar is groot 

genoeg om telkens opgemerkt te worden. In één geval merkte men op dat de gangen zich 

leken te concentreren in de E-horizont van het oud oppervlak. Dit was het geval bij Alphen 

Kwaalburg en werd verklaard door de lossere samenhang in dit horizont waardoor graafdieren 

met minder moeite hun nesten kunnen bouwen. 

dassen 

Oss Zevenbergen grafheuvel 5 / Toterfout-Halve Mijl grafheuvel 5 / Oedelem Wulfsberge 

grafheuvels 1 en 2 / Kortemark Koutermolenstraat grafheuvel 1 
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In vijf grafheuvels werden dassenburchten gevonden. Bij grafheuvel 7 op Oss ‘Zevenbergen’ 

leidde dit zelfs tot het uitstellen van het onderzoek tot de dassen waren verhuisd uit de 

grafheuvel. Qua impact op het heuvellichaam zullen dassen meer schade toebrengen dan 

konijnen (zie hoofdstuk 3), maar deze dieren komen minder voor dan konijnen waar door 

deze dieren algemeen minder schade toebrengen. 

kevers 

Oss Zevenbergen grafheuvel 3 

In één geval werd de activiteit van insecten herkend. Dit was te wijten aan het 

micromorfologisch onderzoek dat werd uitgevoerd op stalen van deze grafheuvel. De 

activiteit van bodemorganismen is zeer slecht gekend met betrekking tot grafheuvels. Enkel in 

dit geval werd micromorfologisch onderzoek uitgevoerd waardoor deze vorm van bioturbatie 

werd opgemerkt.  

Floraturbatie 

 doorworteling 

Hamont grafheuvel 1/ Swalmen Hoogterras grafheuvels 2 en 6 / Meerlo grafheuvel 1 / 

Hoogeloon Smousenberg 

In vier gevallen werd doorworteling geobserveerd. De schade die dit toebrengt aan het 

heuvellichaam valt qua volume in dezelfde grootorde als dat van graafdieren, zoals konijnen 

en dassen. Wortelgangen zijn echter duidelijk te onderscheiden van gangenstelsels, of 

burchten van dieren, door het specifieke patroon van de gangen.  

boomval 

Oss Vorstengraf / Bergeijk Eerselse Dijk / Kortemark Koutermolenstraat grafheuvel 2 

Bij twee gevallen werden sporen van boomvallen gevonden. Bij Het Vorstengraf was dit op 

het heuvellichaam. De verstoring die dit teweeg had gebracht was ongeveer 2 in diameter, 

maar had het bodemprofiel nog intact gehouden in een verticale positie. Bij de grafheuvel op 

de Eerselse Dijk werd de boomval in het oud loopoppervlak onder de heuvel ontdekt. In dit 

opzicht is het dus geen vorm van verstoring aan de grafheuvel, maar deze boomval werd 

aanvankelijk verkeerd geïnterpreteerd als grafkuil.  
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Antropoturbatie 

urnendelvers  

Oss Zevenbergen grafheuvels 2 en 8 / Hamont grafheuvel 4 / Swalmen Hoogterras 

grafheuvels 6, 7 en 9 (waar nog depressies zichtbaar zijn centraal) en 2, 4, 5 en 8 / Weelde 

Hoogereindsche Bergen grafheuvel 1 / Weelde Groendaalsche Hoef Grafheuvel 1 en 4 / 

Alphen Op de Kiek grafheuvel 1 / Bergeik Hoge Berkt grafheuvel 1 en 2 / Postel grafheuvel 1 

/ Eksel De Winner grafheuvel 1 en 2 

De activiteiten van urnendelvers resulteren in lokale verstoringen in het centrum van het 

heuvellichaam die doorgaans zeer diep reiken. Bij drie grafheuvels op Swalmen Hoogterras 

zorgde dit voor het ontstaan van depressies centraal in het heuvellichaam waar de individuen 

op zoek gingen naar waardevolle objecten in de grafheuvel. In totaal werden bij 15 

grafheuvels dergelijke verstoringen opgemerkt. 

Ontginning 

Zand (1) Grind (2) Afplaggen (3) 

 Mol grenspaal 194 / Meerlo / Postel grafheuvel 2 (1) 

Swalmen Hoogterras grafheuvel 10 (2) 

Toterfout-Halve Mijl grafheuvels 17, 19 en 23 (3) 

Bij zes grafheuvels werden de heuvellichamen gebruikt als bron voor bouwmateriaal. Dit kan 

op verschillende manieren gebeuren, door systematisch afplaggen van de grafheuvel of het 

afgraven van het heuvellichaam. In de meeste gevallen zal de grafheuvel als bron van zand, of 

plaggen, worden gebruikt. In één geval, bij Swalmen, was de grafheuvel gebruikt als bron van 

grind. Dit is echter enkel maar mogelijk door de locatie van deze site op een grindrijk 

rivierterras.  

 Stropers 

Toterfout-Halve Mijl grafheuvel 5 / Alphen Kwaalburg / Bergeijk Witrijk grafheuvel 1 

Deze vorm van verstoring is onlosmakelijk verbonden met faunaturbatie. Stropers graven de 

gangen van dieren zoals konijnen of dassen verder uit met als doel deze dieren te vangen. De 

initiële schade, toegebracht door deze dieren, wordt daarmee enkel vergroot. 
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WOI 

Kortemark Koutermolenstraat grafheuvel 2 

In deze grafheuvel werden kuilen aangetroffen met daarin materiaal uit de Eerste 

Wereldoorlog. Deze twee kuilen leken bewust te zijn gegraven en gevuld met dit materiaal. 

 WO II 

Toterfout-Halve Mijl grafheuvels 5, 6, 7 en 8 / Alphen Kwaalburg 

Gezien de locatie van het studiegebied is het niet geheel verrassend dat enkele 

heuvellichamen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn beschadigd. Specifiek vier grafheuvels 

bij Toterfout-Halve Mijl (gelegen buiten Eindhoven) zijn beschadigd tijdens een oefening van 

artillerie. In Alphen is het heuvellichaam eveneens beschadigd door een granaatinslag.  

7.1.3. Erosie/sedimentatie 

Mens –bewerkingserosie 

Nivellering door ploegen/diepploegen 

(Volledig genivelleerd) Toterfout-Halve Mijl grafheuvels 1A, 2, 8A, 22A, 27 / Swalmen 

Bosheide grafheuvels 2, 3, 4, 5, 6, 7 / Swalmen Hoogterras grafheuvel 11/ Weelde Vlasroot 

grafheuvel 2 

(gedeeltelijk genivelleerd) Toterfout-Halve Mijl grafheuvels 20 en 28 / Swalmen Hoogterras 

grafheuvel 2 / Weelde Hoogereindsche Bergen grafheuvel 1 

(sporen van ploegen) Toterfout-Halve Mijl grafheuvels 5, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26 en 29 

/ Oss Zevenbergen grafheuvel 2, 4, 8 / Alphen Kwaalburg / Bergeik Eerselse Dijk  

De grootste oorzaak van de waargenomen degradatie is de gemechaniseerde landbouw. De 

vernieling die wordt toegebracht aan het heuvellichaam neemt al vanaf de eerste maal dat er 

wordt geploegd een grote omvang aan. Binnen deze categorie is het nodig om nog een 

onderverdeling te maken. In het ergste geval is het grafmonument volledig genivelleerd door 

herhaaldelijk te ploegen. In dat geval zijn enkel nog de resten van het oud oppervlak 

overgebleven en mogelijke opvulling van een gracht rondom de heuvel. In een aantal gevallen 

was een deel van het heuvellichaam genivelleerd. Dit kon gebeuren waar het heuvellichaam 

op de scheiding tussen verschillende percelen lag. Een laatste categorie zijn de grafheuvels 
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waar ondanks de duidelijke, en vaak zeer diep reikende, schade de algemene vorm van het 

heuvellichaam nog intact is. Hier zien we dat over het gehele heuvellichaam het 

loopoppervlak tot ca. 30cm (bij standaardploegen) of ca. 50cm (bij diepploegen) is verstoord. 

Aftopping van het heuvellichaam( door onbekende oorzaken) 

Oss Zevenbergen grafheuvel 3 en 4 / Swalmen Hoogterras grafheuvels 1, 5 en 7 / Swalmen 

Bosheide grafheuvels 1 en 8 

Bij zeven grafheuvels werd duidelijk opgemerkt dat het heuvellichaam een deel van zijn 

oorspronkelijke hoogte had verloren. Dit was het geval bij die grafheuvels waar het 

bodemprofiel, in het huidige loopoppervlak, enkel nog zichtbaar was in de flanken en de voet 

van het heuvellichaam. In de top was dit bodemprofiel telkens verdwenen. Hoewel dit proces 

van aftopping veroorzaakt kan zijn door ploegen tonen deze voorbeelden andere kenmerken 

dan de eerder besproken grafheuvels. Hier is niet het hele oppervlak van de grafheuvel 

verstoord. Integendeel, het bodemprofiel in de flanken is de meeste gevallen nog intact. De 

vernieling is hier geconcentreerd op de top van de grafheuvel, waardoor het onwaarschijnlijk 

is dat deze veroorzaakt is door nivellering door ploegen. 

Erosie gestuurd door neerslag en zwaartekracht 

Hellingsprocessen; erosie en colluviatie 

Ronquières Bois de la Housières grafheuvel 2 (plateau) / Bonlez grafheuvel 2 (plateau) / 

Rixensart grafheuvels 1 (voorbij wal) en 2 (plateau) 

Op de drie sites gelegen in Midden-België trof men voorbeelden van colluviatie aan. Bij drie 

van de vier gevallen werd vastgesteld dat materiaal was geërodeerd van het heuvellichaam en 

wal en vervolgens was afgezet in het tussengelegen plateau. In één geval werd er een 

depositie voorbij de wal gevonden. Het moedermateriaal, löss, is een belangrijke factor in dit 

proces. De erosieve werking van neerslag wordt in Midden-België sterk in de hand gewerkt 

door het aanwezige reliëf. Erosie is in deze streek gekend als zijnde een van de belangrijkste 

factoren op vlak van geomorfologie en bodemontwikkeling. Alhoewel deze grafheuvels al 

gedurende meer dan twee eeuwen in een bos liggen, waardoor deze erosie beperkt blijft, 

moeten we er van uitgaan dat deze grafvelden niet altijd in een even beschutte omgeving 

zullen hebben gelegen.  
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Toterfout-Halve Mijl grafheuvel 1b / Swalmen Hoogterras grafheuvel 2, 8 en 9 / Meerlo 

grafheuvel 1, heuvelperiodes 1 en 2  

Een fenomeen dat toe te schrijven is aan dezelfde processen is de ‘uitzakking’ van het 

heuvellichaam. Dit wordt in 5 grafheuvels vastgesteld, waar van bij één grafheuvel in twee 

opeenvolgende heuvelperiodes. Uitzakking wordt herkend aan de gelaagde structuur in de 

voet en flank van het heuvellichaam. Indien een ringsloot rond het heuvellichaam aanwezig 

was zal de heuvel de ringsloot opvullen en wordt de gracht soms bedekt door het 

heuvellichaam. Hier overlapt het heuvellichaam dan met de ringsloot. In principe wordt 

uitzakking veroorzaakt door de werking van neerslag en zwaartekracht. Dit type van 

hellingsprocessen heeft echter een veel minder dramatisch effect op de degradatie van de 

heuvel dan de bovenvermelde erosie, vastgesteld in Waals-Brabant en Henegouwen. 

Ondermijning van de wal 

Alphen Kwaalburg 

Bij de Kwaalburg in Alphen kon zeer duidelijk worden geobserveerd hoe de opvulling van de 

gracht was verlopen. In de bodem van de vulling waren plaggen gevonden. Deze plaggen 

waren afkomstig van de rand van de gracht. De gracht was gegraven doorheen een bestaande 

humus-ijzerpodzol. De lossere structuur van de E-horizont werd sneller geërodeerd dan het 

materiaal er boven of onder. Zodanig werd de bovengelegen A-horizont systematisch 

ondermijnd. Deze ondermijning werd in de hand gewerkt door de druk die op de rand van de 

gracht werd uitgeoefend door de wal. De gekartelde rand van de gracht is het resultaat van het 

afkalven van de wand. 

Gully erosie 

Ronquières Bois de la Houssière grafheuvel 1  

Aan de zuidelijke voet van grafheuvel 1 in Bois de la Houssière was een voorbeeld van gully 

erosie waar te nemen. Het hoofd van de gully lag in een in het plateau van het grafmonument. 

De exacte omvang van het sedimenttransport door de gully is niet gekend, geen metingen of 

vroegere observaties zijn hier gekend. Het bos, en meer bepaald de vegetatie, zal de omvang 

van de erosie sterk beperken. Onder de juiste omstandigheden kunnen gullies enorme schade 

aanrichten, vooral in löss-gebied. 

Eolische processen 
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Stuifzanddeposities 

Oss Zevenbergen grafheuvel 4 / Mol grenspaal 194 / Toterfout-Halve Mijl grafheuvels 1, 3, 5, 

6, 7, 10, 14, 15 en 16 / Swalmen Hoogterras grafheuvel 5 / Postel grafheuvel 2 / Bonlez 

grafheuvel 1 / Bergeijk Witrijk grafheuvel 1 / Ursel Rozestraat  

Een veel voorkomend proces dat een positief effect heeft op de bewaring van de grafheuvel is 

de stuifzandaanrijking. Dit wordt bij heel wat grafheuvels in de Kempen geobserveerd. 

Kenmerkend is de afzetting aan de noordoostelijke kant van het heuvellichaam. De 

dominerende west- zuidwestwinden zorgen voor deze gerichte afzettingen. De mate van 

aanrijking varieert  maar in veel gevallen is deze al genoeg om het observeerbare centrum van 

de grafheuvel te verschuiven naar het noordoosten. In enkele gevallen is duidelijk te zien hoe 

de oorspronkelijke grafheuvel excentrisch is gepositioneerd ten opzichte van de daarop 

volgende heuvelperioden. Bij de grafcirkel in Ursel is dit het bewijs voor deze aanrijking 

indirect. Door de heraanleg van een ringsloot die licht ovaalvormig is en uitwijkt naar het 

noordoosten veronderstelt men dat ook hier een heuvellichaam is aangerijkt. 

Verstuiving 

Postel grafheuvel 2 / Bergeijk Witrijk grafheuvel 1 / Mol grenspaal 194 

In één geval werd geobserveerd hoe het heuvellichaam werd aangetast door winderosie, meer 

specifiek verstuiving. De westkant van de grafheuvel was op een of andere manier aangetast 

(in ruime betekenis) waardoor vervolgens verstuiving optrad.  De initiële oorzaak van deze 

verstuiving zal, gezien het om een heuvellichaam gaat, afplagging of zandwinning zijn. Dit 

werd al eerder geobserveerd bij andere grafheuvels. Dit zal vervolgens hebben aangezet tot de 

verstuiving van deze kant van de grafheuvel waardoor aanzienlijke schade werd toegebracht. 

Ironisch genoeg zien we bij deze grafheuvel aan de noordoostkant een relatief dikke afzetting 

van stuifzand. Hier, bij grafheuvel 2 in Postel, zijn dus zowel de degraderende als 

constructieve gevolgen van verstuiving merkbaar. Bij de grafheuvel in Mol was de 

verstuiving veroorzaakt door een recente kuil, aan de westkant. In Bergeijk is het niet 

helemaal zeker of er sprake is van verstuiving. Wat werd vastgesteld is dat een depressie in 

het centrum van de grafheuvel niet is gegraven. De meest plausibele verklaring is verstuiving.  

7.2. Processen met impact op site-niveau 
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Het herkennen en analyseren van processen werkzaam op site-niveau is al heel wat minder 

evident in vergelijking met vorig niveau, dat zich louter focuste op individuele grafheuvels. 

De voornaamste reden hiervoor is dat onderzoeken die dit schaalniveau expliciet in acht 

nemen relatief recent zijn. We zien dat in de inventaris van sites enkel die van Oss 

‘Zevenbergen’ (het meest recent onderzochte grafveld) enig onderzoek biedt over de evolutie 

van bodemgesteldheid en de microtopografie. In dit deel wordt deze studie als centrale casus 

gebruikt waarbij vervolgens de beschikbare gegevens van de andere sites worden 

geanalyseerd. 

Nivellering van microtopografie bij Oss ‘Zevenbergen’ 

Aan de hand van systematische boringen en reconstructies van de podzolprofielen kon men 

voor de site Zevenbergen een reconstructie maken van de oorspronkelijk topografie van de 

site ten tijde van de stichting van het grafveld. De resultaten werden reeds besproken in 

§5.1.2. Een dergelijke nivellering van de topografie van de site zal niet beperkt geweest zijn 

tot deze site. Hoewel er geen gegevens beschikbaar zijn in de literatuur, die een kwantificatie 

van de erosie toelaten, kunnen we de sites aanduiden waar de situatie gelijkaardig is. We 

kunnen dan veronderstellen dat op die sites dezelfde processen in een zekere vorm werkzaam 

zijn.  

Specifiek voor het geval van Oss Zevenbergen werd opgemerkt dat het hoogteverschil tussen 

dekzandrug en plateau oorspronkelijk groter was, ongeveer 0,5m. Op sites met een 

gelijkaardige topografie, de dekzandruggen in de Kempen, zullen we dus gelijkaardige 

erosieprocessen mogen veronderstellen. Vooral bij de sites zoals de verschillende grafvelden 

van Weelde en Toterfout-Halve Mijl die ook gelegen zijn op dekzandruggen moet men 

rekening houden met een zekere nivellering van het landschap. Deze vorm van erosie is 

volledig natuurlijk. Het gaat hier om een combinatie van winderosie en erosie en colluviatie. 

In tweede instantie kan de nivellering van het landschap door de mens veroorzaakt zijn. Als 

primaire oorzaak van nivellering van de microtopografie op sites moet vooral worden 

gekeken naar de invloed  van  landbouw. In dat verband moet verwezen worden naar de sites 

waar sporen van ploegen en diepploegen werden vastgesteld in de grafheuvels. Het is evident 

dat niet enkel de grafheuvels worden genivelleerd door de ploegen, maar het hele gebied dat 

wordt geploegd. Deze vorm van degradatie moet dus zowel op vlak van de heuvellichamen 

als op site-niveau in acht worden genomen. Een sprekend voorbeeld hier van is de site 

Toterfout-Halve Mijl waar het onderzoek van Glasbergen (1954, 20-23) op dat moment 
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noodzakelijk was door de dreigende vernieling als gevolg van de nieuwe ontginningen van de 

heide. 

Bodemontwikkeling 

Net zoals de microtopografie werd ook de bodemontwikkeling over de gehele site gekarteerd 

in Oss. Dit werd dan vergeleken met de begraven bodems onder de grafheuvels. 

Vereenvoudigd kan de site voorgesteld worden als humus-ijzerpodzolen op de hoger gelegen 

dekzandrug en plateau en een humuspodzol in het droogdal in het noorden van de site. Op één 

plek, onder grafheuvel 2 werd een bodemprofiel gevonden dat onder bos was ontwikkeld. Aan 

de hand hiervan werd duidelijk dat grafheuvel 2 ouder was dan de andere grafheuvels. Met 

behulp van palynologische gegevens werd de landschapsevolutie van het gebied opgesteld, 

met nadruk op de vegetatieontwikkeling onder menselijke invloed. 

Bij de overige sites was in het oud loopoppervlak onder het heuvellichaam een andere type 

bodem ontwikkeld in vergelijking met de omgeving rond de grafheuvel. In andere gevallen 

was de huidige bodemvorming enkel een meer ontwikkelde vorm van dezelfde bodem in het 

oud loopoppervlak. In se was de bodemgenese hier hetzelfde. Deze gebrekkige ontwikkeling 

is dan te wijten aan een verandering van de condities die de bodemgenese sturen niet lang 

voor het bouwen van de grafheuvel. In het onderzoeksgebied betekent dit doorgaans de 

transitie van bos naar heide. 

Grafheuvels waar een bosbodem werd gevonden onder het heuvellichaam, die niet aanwezig 

was in de bodem naast de grafheuvel, waren te zien in Mol, Meerlo en grafheuvels 3 en 4 in 

Hamont. Hier moeten we een gelijkaardig beeld zien als in Oss. Het landschap onderging kort 

voor de aanleg van de grafheuvel een verandering in vegetatie waardoor de podzolering werd 

versterkt en de bodem degradeerde. 

7.3. landschapsevolutie 

De veranderingen op het landschappelijk schaalniveau bestuderen levert dezelfde 

moeilijkheden als bij vorige paragraaf. In de literatuur vindt men zeer weinig informatie 

hieromtrent. Niettemin valt dit landschappelijk schaalniveau niet te negeren wanneer men de 

fysische ontwikkeling en bewaring  van bronstijd grafvelden wil onderzoeken. 

Tijdens deze studie werd aan de hand van historische kaarten een beeld geschetst van de 

landschappelijke ontwikkeling van elke site. De periode die kon worden overbrugd kent een 
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klein verschil tussen België en Nederland. De oudste kaartreeks, die volledig België bedekt, is 

de Kaart van Ferraris uit 1789. Voor het onderzoeksgebied uit Zuid-Nederland dateren de 

oudste kaarten uit het begin van de 19
de

 eeuw. Zoals al eerder aangehaald is het de bedoeling 

een beeld te vormen van het landgebruik gedurende de vorige twee eeuwen. 

Landschapsevolutie gedurende de laatste twee eeuwen. 

In hoofdstuk 5 werd bij elke site een beeld geschetst van de landschappelijk ontwikkeling 

tijdens de vorige twee eeuwen. Alles bij elkaar geplaatst kunnen we drie scenario’s 

voorstellen waarin we alle sites kunnen plaatsen. 

Stabiele milieu gelegen in een bebost gebied. 

De sites in Ronquières, Bonlez en Rixensart vormen duidelijk een afzonderlijke cluster binnen 

de gehele groep. Niet enkel bevinden deze drie sites zich in een duidelijk verschillend fysisch 

landschap. Ook op vlak van hun levensloop gedurende de vorige eeuwen tonen deze drie sites 

onderling een sterke overeenkomst die afwijkt van de meer noordelijk gelegen sites. Deze drie 

sites waren als zeker sinds het einde van de 18
de

 eeuw gelegen in bossen. Gedurende de 

daaropvolgende periode veranderen deze bossen wel enigszins van grootte, maar de 

verandering blijft relatief miniem beperkt tot de randen van het bos. De sites, die in alle drie 

de gevallen centraal gelegen zijn in het bos, komen nooit in gevaar van de relatief beperkte 

ontbossingen. De situatie waarin de sites zich bevinden blijft dus stabiel gedurende de laatste 

drie eeuwen. Er kan verondersteld worden dat deze situatie verder teruggaat dan 1789. Deze 

bossen waren al goed ontwikkeld op het moment van de kartering, wat betekent dat het 

ouderdom van het bos verder teruggaat dan 1789.  

Het versnipperde cultuurlandschap in het oude Graafschap Vlaanderen 

Ursel Rozestraat, Maldegem Vliegplein, Oedelem Wulfsberge, Kortemark Koutermolenstraat 

en Gent Hoge Weg 

Het tweede scenario dat we herkennen is van toepassing op de sites in het westelijk deel van 

het onderzoeksgebied. Hier is reeds vanaf het einde van de 18
de

 eeuw het landschap in zeer 

sterke mate in cultuur gebracht. Op de Kaart van Ferraris zien we al dat tussen de toenmalige 

kernen van dorpen het grootste deel van het landschap was verkaveld in akkerland en weiland. 

Op verschillende plaatsen zien we nog bossen, zij het in kleine stukken en ook al doorsneden 
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met wegen. Wanneer we kijken naar de locaties van sites zien we dat ze zich in 1789 allemaal 

al in de verkavelde gebieden bevinden.  

In het vroeger Graafschap Vlaanderen is er, in vergelijking met de andere gebieden, al sinds 

zeer vroeg een heel grote impact van de mens op het landschap zichtbaar. Grote zones 

gelegen tussen de nederzettingen zijn al in cultuur gebracht en worden duidelijk gemanaged. 

De manier waarop het landschap wordt verkaveld, in een gesloten bocagelandschap, getuigt 

hiervan. 

De heidegebieden van de Belgische en Nederlandse Kempen 

De sites gelegen in de provincies Antwerpen, Belgisch Limburg, Noord-Brabant en 

Nederlands Limburg hebben allemaal een gelijkaardige ontwikkeling gekend de afgelopen 

twee eeuwen in vergelijking met vorige twee groepen. Typerend voor deze regio zijn de 

heidegebieden die, volgens de oudste kaarten, nog in grote mate intact waren op het einde van 

de 18
de

 eeuw. Gedurende de periode die we kunnen volgen aan de hand van de historische 

kaarten zien we een ingrijpende verandering van het landgebruik en de landinrichting. 

Gedurende deze eeuwen verdwijnen grote delen van de heidegebieden. Dit onder invloed van 

een grootschalige trend naar herwinning van de ‘woeste’ gebieden om meer akkerland en bos 

te creëren. De inbreng van mechanische landbouwwerktuigen, vooral na de Tweede 

Wereldoorlog, heeft deze transformatie van de heidegebieden des te ingrijpender gemaakt. 

Veel grafvelden zijn dan ook in deze periode vernield of in bedreiging van vernieling terecht 

gekomen.     

Zoals duidelijk is leidt de analyse van de landschapsevolutie direct naar een onderscheid in 

drie regionale clusters. Deze clusters, West- en Oost-Vlaanderen, Waals-Brabant en 

Henegouwen en de Kempen. Deze clusters zijn niet enkel, zoals hier boven werd uiteengezet, 

te onderscheiden op vlak van landschapevolutie. In het volgende hoofdstuk wordt verder 

ingegaan op dit regionaal onderscheid in het onderzoeksgebied. 

 

 

 



174 

 

8. Regionale descriptieve modellen bekomen op basis van 

het informatiebestand  

Uit de besprekingen van vorig hoofdstuk kunnen we op basis van ontwikkeling van de 

grafheuvels, grafvelden en het landschap rondom een regionaal beeld schetsen. Meer bepaald 

vormen er zich drie regionale clusters die een sterk homogeen beeld tonen. In dit hoofdstuk 

wordt per regio een overzicht gegeven van de te verwachten processen op vlak van 

bodemontwikkeling in grafheuvels, ontwikkelingen van de sites en evoluties betreffend 

landgebruik en de gevolgen daar van. Het doel is de verworven gegevens samen te vatten en 

te groeperen zonder te vervallen in niet, of zeer weinig, onderbouwde interpretaties. Evenmin 

is het de bedoeling om hier data van alle sites te interpoleren over de gehele regio. Het is 

evident dat de informatie die werd bekomen fragmentair is en niet de kracht bezit om 

grootschalige interpretaties op te funderen. In volgend hoofdstuk (hoofdstuk  9) wordt hier 

verder op ingegaan.  

8.1. Waals-Brabant en Henegouwen 

De drie sites gelegen in het zuiden van het onderzoeksgebied onderscheiden zich duidelijk 

van de sites in het noorden en ten westen. De fysische geografie van het gebied waarin ze 

liggen speelt een voorname rol.  

Het belangrijkste gegeven bij de verdere ontwikkeling en degradatie van de grafheuvels, en in 

bredere context de sites, is erosie. Erosie wordt ook in alle gebieden waargenomen, maar hier 

gaat het specifiek om de gevolgen van hellingsprocessen. Sporen van deflatie, zoals ook in de 

Kempen van groot belang is, spelen hier voornamelijk een rol bij de ontstaansgeschiedenis 

van de moederbodem. De erosie die de grafheuvels aantast wordt gestuurd door invloed van 

neerslag, reliëf en het moedermateriaal waaruit de heuvellichamen en de omgeving zijn 

opgebouwd. Löss is zeer gevoelig voor erosie, zowel hellingsprocessen als deflatie. De dichte 

vegetatie, die is ontstaan sinds het einde van het Tardiglaciaal, zal een grote bescherming 

bieden tegen alle vormen van winderosie. Hellingsprocessen zijn zeer destructief wanneer de 

lokale vegetatie wordt verwijderd. Een voorbeeld hiervan is grafheuvel 2 te Bonlez. Hier 

werden oude loopoppervlakken aangetroffen met bovenop colluvium van de heuvel. Hier 

werd ontbossing als een waarschijnlijke oorzaak voor deze fase van erosie.  

Deze erosieprocessen hebben dus in de eerste plaats een destructief effect op de 

heuvellichamen. In bredere context zal dit de gehele omgeving aantasten. Erosie moet hier 
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ook op site-niveau worden erkend als destructief element. Alhoewel er geen kwantitatieve 

gegevens zijn over lokale effecten van erosie op de sites, zal op termijn een nivellering van de 

oorspronkelijke topografie ontstaan. Deze nivellering gebeurt dan door natuurlijke processen, 

hoewel menselijke invloed (ontbossing) aan de oorsprong van dit proces kan liggen. 

Op vlak van bodemvorming onderscheidt deze ‘cluster’ zich ook ten opzichte van Oost- en 

West-Vlaanderen en de Kempen. Dit heeft wederom alles te maken met het moedermateriaal 

waaruit de bodem bestaat. Het voornaamste bodemtype is hier de ‘Luvisol’, een bodem met 

de ontwikkeling van een klei-inspoelingshorizont (Gysels 1993, 107). Klei-inspoeling werd 

bij verschillende grafheuvels, in het oud loopoppervlak, inderdaad vastgesteld. Processen 

zoals podzolisatie, en effecten van secundaire podzolisatie onder heuvellichamen zijn hier niet 

werkzaam.  

Op vlak van landschapsontwikkeling gedurende de laatste twee eeuwen is het opmerkelijk 

hoe stabiel de omgeving rondom de drie sites was. Dit stelt ons voor de belangrijkste vraag. In 

hoeverre speelt dit een rol op het verspreidingsbeeld dat nu gekend is van deze regio? Zoals al 

werd uiteengezet in hoofdstuk 2 heeft de invloed van mechanische landbouwmachines 

grootschalige erosie veroorzaakt (Verstraeten, Poesen, Goossens et al. 2006, 400; Gysels 

1993, 92). Zou dit een even belangrijke rol hebben gespeeld zoals merkbaar is in de Kempen? 

Zal het oorspronkelijke verspreidingsbeeld fundamenteel zijn beïnvloed door ditzelfde 

fenomeen waardoor net die drie sites in Ronquières, Bolez en Rixensart bewaard zijn 

gebleven? We blijven voorlopig echter beperkt tot enkele sites, maar hun ligging in bossen op 

adellijke domeinen zal ongetwijfeld een belangrijke rol hebben gespeeld bij hun bewaring 

tijdens de periode waarin erosie op zo’n grote schaal toenam. Naast deze drie sites zijn in de 

regio nog een aantal grafheuvel gekend. Ten eerst zijn in het ‘Hallerbos’ in Halle twee 

grafheuvels gedocumenteerd (Fourny, Van Assche 1993, 29-30). Wat we kunnen afleiden uit 

deze vermelding is dat de situatie gelijkaardig is aan het hierboven beschreven patroon. Deze 

grafheuvels bevinden zich ook in een bos. Een tweede locatie waar grafheuvels zijn 

vastgesteld is Limal. Zeker één ringwalheuvel zou in Limal aanwezig zijn (Van Impe 1976, 7-

8; Wauters 1864, 543-544). Het exacte aantal grafheuvels en de locatie van de site zijn niet 

gekend. Wel zou de site zich ook in een bos bevinden (Wauters 1864, 544). 

8.2. Vlaanderen 

Het grafheuvelbestand in West- en Oost-Vlaanderen is pas relatief kort gekend. Een zeer 

groot aantal grafheuvels, circa 1100 (De Reu, Bats, Bourgeois et al. 2011, 4), werd ontdekt 
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via luchtfotografie. Maar opmerkelijk was dat alle heuvellichamen genivelleerd bleken te zijn. 

Aan de hand van overeenkomstige observaties die werden gemaakt bij de reeds lang gekende 

grafheuvels in de Kempen, en de occasioneel gevonden aardewerkfragmenten, kunnen deze 

grafheuvels ook gedateerd worden in de Bronstijd.  

Belangrijke elementen die de vergelijking met de Kempen mogelijk maken zijn de 

aanwezigheid van resten van dassenburchten en konijnenpijpen binnen de cirkel. Deze dieren 

graven in hellende oppervlakken en dit kan dus worden beschouwd als indirect bewijs voor de 

aanwezigheid van een heuvellichaam. Dergelijke vormen van bioturbatie worden ook in de 

grafheuvels in de Kempen waargenomen. Ten tweede vindt men in de grachten systematisch 

een asymmetrische vulling. Dit duidt op een gerichte vulling vanuit het centrum. Ten slotte is 

bij enkele monumenten zichtbaar dat bij opeenvolgende bouwfases de gracht zich verplaatst 

in noordoostelijke richting. De gracht, die wordt verplaatst, volgt de omtrek van het 

aangerijkte heuvellichaam. Dit wordt eveneens vastgesteld bij grafheuvels in de Kempen en 

gebeurt onder invloed van aanrijking van het heuvellichaam met stuifzand (Ampe, Bourgeois, 

Crombé et al. 1996, 78).   

Deze factoren duiden er zeer overtuigend op dat heuvellichamen hier oorspronkelijk aanwezig 

waren. De vraag dringt zich vervolgens op wat er voor heeft gezorgd dat er dergelijk verschil 

bestaat in de bewaring van grafheuvels in Vlaanderen in vergelijking met de Kempen. Het is 

duidelijk dat de verklaring voor het verdwijnen van de heuvellichamen in Vlaanderen zich 

situeert op landschappelijk niveau. Het antwoord ligt mogelijks in de verschillende evoluties 

vanaf de middeleeuwen qua landgebruik. Historisch-geografisch onderzoek heeft aangetoond 

dat Vlaanderen een unieke vorm van landschapontwikkeling heeft gekend sinds de 12
de

 eeuw 

(Thoen 2007, 105). Door bevolkingsaangroei, eerst in de Karolingische periode, en 

vervolgens vanaf de 11
de

 eeuw bestond er een grote expansie van het geëxploiteerde gebied in 

het graafschap Vlaanderen. Er waren echter grenzen aan de uitbreiding van het 

landbouwareaal. Hierdoor ontstond een zeer dicht landschap waar systematisch vrijwel alle 

beschikbare gronden werden ontgonnen. Als gevolg van het cijnsstelsel werd de percelen 

generatie na generatie opgesplitst (Thoen 2007, 87). Hier werd de basis gelegd voor de 

landbouweconomie die zou blijven verder bestaan tot in de 19
de

 eeuw. Dit werd gekenmerkt 

door de kleine percelen die grote stukken van het beschikbare landschap bedekten. Op de 

Kaart van Ferraris is het verschil tussen het landgebruik in het oude Graafschap Vlaanderen 

en het Hertogdom Brabant zeer duidelijk.  
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De vraag is nu hoe dit het huidige verspreidingbeeld beïnvloedde. De zeer intensieve 

grondbewerking bestaat al vanaf de 13
de

 eeuw in Vlaanderen. Zeer veel arbeid werd 

geïnvesteerd in het onderhouden van de velden (Thoen 2007, 89). De aanwezigheid van de 

grafheuvels in dit landschap zal dus al vanaf zeer vroeg worden bedreigd door deze zeer 

intensieve vorm van landgebruik. De destructieve kracht zal niet zo groot zijn als de 

landbouw met mechanische werktuigen vanaf de Tweede Wereldoorlog, maar de tijd waarin 

het proces heeft kunnen werken is veel groter. Deze vorm van landgebruik zal de verklarende 

factor zijn waarom het volledige grafheuvelbestand in West- en Oost-Vlaanderen in dergelijke 

mate is vernield. 

8.3. Kempen 

De Kempen in België en Nederland leveren de grootste bron aan bewaarde grafheuvels. De 

relatief lange onderzoeksgeschiedenis levert, in vergelijking met vorige twee regio’s, een 

duidelijk beeld van de mogelijk processen die ingrijpen op de individuele grafheuvels.  

Een eerste belangrijke aspect in de bodemkundige ontwikkeling van de grafheuvels is 

podzolisatie, en secundaire podzolisatie. De ontbossingen voorafgaand aan de oprichting van 

alle grafvelden, en ook daarna, hebben een fundamentele invloed gehad op de 

bodemontwikkeling op regionale schaal. Zo merken we dat de periode waarin de grafheuvels 

worden opgericht een belangrijke transitieperiode is, op vlak van bodemontwikkeling. Deze 

zijn in het verleden reeds gebruikt als chronologische proxy. Meer bodemkundig en 

archeologisch onderzoek wees echter uit dat hoewel de ‘regel’ van Van Giffen op zich correct 

was, het steeds moeilijk bleef om het proces van heidevorming op landschappelijk niveau 

direct te extrapoleren naar het niveau van de individuele grafheuvel. Er bestaat steeds een 

sterke lokale variatie binnen de regionale evolutie. Ten tweede bleken de gevolgen van 

podzolering  niet noodzakelijk op te houden na het afdekken met het heuvellichaam. In 

specifieke condities kan de bodemvorming onder de grafheuvel verder gaan door de specifiek 

opbouw van het heuvellichaam (Runia, Buurman 1987, 104-105). 

Andere effecten op de grafheuvel hebben een invloed gehad op de vorm van heuvellichaam. 

Deze waren voornamelijk destructief maar in één specifiek geval ook constructief. Hier gaat 

het om de effecten van stuifzand op het heuvellichaam. In zeer veel gevallen werd opgemerkt 

dat er stuifzandafzettingen waren op het heuvellichaam. Deze dekken het heuvellichaam af en 

beschermen het. De afzettingen waren in alle gevallen gericht afgezet aan de noord- en 

oostkant van de grafheuvel. Dit kwam door de dominante aanwezigheid van zuidwest- en 
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westwinden in België en Zuid-Nederland. Hierdoor verschoof het centrum vaak naar het 

noordoosten. Hoewel dit proces natuurlijk is, wordt dit vaak als onderdeel van de grafheuvel 

beschouwd. Bij het oprichten van nieuwe heuvelperioden wordt dit ‘verschoven’ centrum als 

echt centrum van de grafheuvel gebruikt.  

De destructieve processen betreffen vormen van bioturbatie, invloed van graafdieren en 

doorworteling, en erosie, horizontale uitzakking  en aftopping van het heuvellichaam. In meer 

recente periode is, door de invloed van toenemende interesse in oudheden, de impact van 

‘urnendelvers’ niet te negeren. Vaak veroorzaken deze individuen aanzienlijke schade aan de 

grafheuvel. 

Vanaf de 19
de

 eeuw begint in deze regio een periode waarin de, tot dan nog goed bewaarde, 

grafheuvels op grote schaal zeer snel in bedreiging komen van vernieling. De toenemende 

initiatieven om de heidegebieden terug te ontginnen zal voor veel grafheuvels eindigen in de 

vernieling van het heuvellichaam. Anderzijds boden de zones waar nieuwe bossen werden 

aangeplant terug een goede bescherming voor de grafheuvels. De grote oorzaak van 

vernieling is de landbouw. In een eerste fase, tot aan de Tweede Wereldoorlog, werden zeer 

grote stukken heidegebied omgevormd tot akkerland. Na de Tweede Wereldoorlog ging deze 

trend verder maar zorgde het gebruik van mechanische landbouwwerktuigen voor veel grotere 

en meer ingrijpende vernieling. 

In de laatste decennia is gebleken dat het verspreidingsbeeld in dit gebied complexer in elkaar 

zit dan aanvankelijk gedacht. Meer en meer genivelleerde grafheuvels worden ontdekt onder 

essen. Deze vorm van landbemesting, in gebruik sinds de middeleeuwen (Roymans, Kortlang 

1999, 33), heeft het verspreidingsbeeld van grafheuvels in de Kempen sterk beïnvloed en 

vervormd. Veel grafheuvels zijn ‘onzichtbaar’ geworden in het landschap. Het 

verspreidingsbeeld in de Kempen mag dus niet getypeerd worden als louter een ‘veilige’ regio 

tot de 19
de

 eeuw. De specifieke ontwikkelingen in de regio maakten het mogelijk dat veel 

grafheuvels intact bleven, maar het is belangrijk te weten dat hier ook veel grafheuvels zijn 

vernietigd nog voor de 19
de

 eeuw. De termen ‘heideveld-archeologie’ en ‘essen-archeologie’, 

die voor het eerst werden gebruikt door Roymans en Kortlang (1999, 34), geven dit 

onderscheid weer.   
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9. Beperkingen binnen huidige staat van onderzoek en 

toekomstperspectieven 

9.1. De beperkingen binnen huidig onderzoek 

Bij aanvang van dit onderzoek werd gekozen om enkel specifieke sites te selecteren die aan 

bepaalde voorwaarden voldeden. Deze voorwaarden staan in hoofdstuk 5 beschreven. Het 

hanteren van dit selectiecriterium heeft als gevolg gehad dat enkel een kleine groep sites van 

de volledige populatie in het onderzoeksgebied werden behandeld. De vraag rondom de 

representativiteit van alle conclusies moet dus in acht worden genomen. 

9.1.1. selectiecriteria bij de verzameling van informatie 

De initiële criteria die werden gesteld voor het selecteren van de gebruikte sites was in de 

eerste plaats door het opduiken van problemen van praktische aard. Bij het onderzoek van 

bodemgenetische- en degradatieprocessen is data nodig die specifiek informatie geeft over 

deze twee thema’s. De beschikbaarheid van deze data is net het pijnpunt van dit onderzoek. In 

de decennia na de Tweede Wereldoorlog, wanneer het grafheuvelonderzoek in de Belgische 

en Nederlandse Kempen een hoogtepunt kende, focuste het onderzoek zich in veel gevallen 

op ‘traditioneel’ archeologische vraagstellingen. Het onderzoek over bodemgenese in de 

grafheuvel als chronologische indicatie, gestart door Van Giffen is hierop de uitzondering. Dit 

zorgt er voor dat veel van de informatie indirect afgeleid moet worden uit de beschikbare 

literatuur uit de jaren ’50, ’60 en ’70. Enkele bijzonder goed gedocumenteerde opgravingen of 

onderzoeksprojecten zijn hierop terug een uitzondering. De vergelijking met een recent 

onderzoek, zoals Oss ‘Zevenbergen’, toont het verschil duidelijk aan. Dit was een 

multidisciplinair onderzoek waarin ook plaats was voor uitgebreid bodemkundig, 

geomorfologisch, paleoecologisch en historisch onderzoek. Het rapport, gemaakt door Archol, 

was daarom uitermate geschikt, op vlak van opbouw en methodologie, voor het onderzoek in 

deze scriptie.  

9.1.2. Representativiteit 

De beperkte beschikbaarheid van relevante informatie lag dus aan de basis van de opzet van 

deze scriptie. De vraag moet dan uiteraard gesteld worden in welke mate de bekomen 

conclusies representatief, en dus ook relevant zijn. De informatie die werd bekomen kan niet 

worden gezien, en mag niet worden gezien als een verklarend model dat kan geëxtrapoleerd 

worden naar het hele onderzoeksgebied. De conclusies omtrent de regionale modellen uit 
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vorig hoofdstuk zijn enkel maar een beschrijvende weergave van de variatie vastgesteld in de 

groep sites en grafheuvels. In navolging daarvan dit moet de opzet van deze scriptie benadrukt 

worden. Het is een initiële stap om bepaalde concepten die in het verleden vaak vaag werden 

beschreven te onderzoeken vanuit een specifieke onderzoeksrichting. Vooral wat betreft het 

onderzoek naar de processen van degradatie op deze monumenten is weinig bekend. Nochtans 

zijn er duidelijk verschillen merkbaar in de bewaring van grafheuvels in België, die 

bovendien sterk regionaal afhankelijk zijn.  

9.1.3. Beperkt ruimtelijk kader van onderzoek    

Een volgend aspect waar de mogelijkheden voorlopig beperkt bleven was de schaalgebonden 

infromatieverzameling. Om vanuit een bodemkundig perspectief degradatieprocessen te 

analyseren is het belangrijk het onderscheid te maken tussen fenomenen die zich afspelen op 

verschillende niveaus. Tijdens de literatuurstudie bleek dit ook een belemmering in de meeste 

gevallen. Voor de sites in de Belgische en Nederlandse Kempen was de data die beschikbaar 

was vooral gericht op de individuele heuvels. Dit is de reden waarom het zwaartepunt van 

deze scriptie zich op dit niveau bevindt. Voor de sites in West- en Oost-Vlaanderen zien we 

een ander beeld. Omdat de grafheuvels hier net zijn genivelleerd is er vanzelfsprekend meer 

aandacht voor de omgeving rond de monumenten. Vooral op vlak van bodemkundige analyse 

van zowel de grachten rond de grafheuvels als de gehele site, als de analyse van micro-

topografie en site-inplanting zijn meerdere bijdragen gekend. Enkele studies van Ampe en 

Langohr (1994; 1996) werd uitgevoerd voor de regio van Noord-West-Vlaanderen en een 

aangrenzend deel van Noord-Oost-Vlaanderen. Het onderzoek situeert zich in eerste plaats op 

het site-niveau maar gaat uiteindelijk naar een karakterisering van een regio in Noord-West-

Vlaanderen en het aangrenzend deel in Oost-Vlaanderen. Op regionaal niveau is het meest 

recent onderzoek uitgevoerd door De Reu (2010, 2011) in het kader van het onderzoek dat 

wordt uitgevoerd door UGent.  

9.2. toekomstperspectieven 

Uit de beperkingen die zich hebben getoond in dit onderzoek komen tezelfdertijd ook 

mogelijkheden voor de toekomst. Het is niet verbazend dat de grootste mogelijkheden zich 

net situeren op dezelfde punten waar men met beperkingen wordt geconfronteerd. 
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9.2.1. De mogelijkheden van geïntegreerd multidisciplinair onderzoek 

Een pleidooi voor een geïntegreerde vorm van  multidisciplinair onderzoek zal in deze 

periode niemand meer verbazen. Met betrekking tot deze scriptie is het onderzoek van Oss 

‘Zevenbergen’ een uitstekend voorbeeld. Uit verschillende disciplines werd een gezamenlijk 

onderwerp onderzocht om uiteindelijk een zeer breed en diep beeld te kunnen weergeven van 

de opbouw, het gebruik en de levensloop van het grafveld. Het is van belang dat niet enkel 

wordt gefocust op het interdisciplinair gegeven, maar er ook wordt gestreefd naar de 

integratie van alle diverse onderzoeksrichtingen (Antrop 2010, 48). Het gedeeld 

onderzoeksonderwerp moet altijd de verbindende factor blijven. 

Met betrekking tot de vraagstelling van deze scriptie, kan dezelfde opmerking worden 

gemaakt. In het archeologisch onderzoek uit vorige eeuw werd bodemkundig, 

geomorfologisch en paleoecologisch onderzoek als hulpwetenschap beschouwd en bijgevolg 

enkel occasioneel geraadpleegd. Recent onderzoek, zoals in Oss, toont aan dat een 

volwaardige integratie van bodemkundig onderzoek waardevolle informatie kan leveren die 

nuttig is voor archeologische vraagstellingen.  

Concreet voor deze scriptie zijn de mogelijkheden uitgebreid. Het is evident dat verder 

bodemkundig onderzoek een duidelijker beeld kan vormen van de bodemgenese in 

grafheuvels en de impact hiervan op degradatie van het heuvellichaam. In eerste plaats 

kunnen de bekende processen verder worden bestudeerd. Hier kan men in de toekomst 

misschien overgaan naar meer kwantitatieve studies van de impact van processen. Nieuw 

onderzoek kan ook nieuwe mechanismen ontdekken die hier niet werden herkend, of 

bestaande verder uitdiepen. Historisch-geografisch onderzoek kan op zijn beurt dan weer een 

duidelijker beeld scheppen over de occupatiegeschiedenis en ontginningspatronen doorheen 

historische periodes. Gericht paleoecologisch onderzoek kan een duidelijker beeld geven van 

vegetatiegeschiedenis op een lokale schaal. De exacte fasen van bebossing en heidevorming 

bijvoorbeeld in kaart brengen in het gebied rondom een specifieke site. 

9.2.2. Holistische benadering van ruimtelijk onderzoekskader 

Om een analyse te maken van bodemgenese over grafheuvels is men genoodzaakt om 

ruimtelijke schaalniveau in acht te nemen. De processen die we willen herkennen en 

onderzoeken bezitten alle karakteristieke eigenschappen die niet noodzakelijk een zelfde 

impact vertonen. Een onderscheid in schaalniveaus hanteren is van belang, zo is gebleken in 

deze scriptie. Vooral wanneer vanuit bodemkundig, of fysisch-geografisch oogpunt wordt 
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onderzocht is een onderverdeling in ruimtelijke schaalniveaus niet te vermijden. Niet alleen 

vanuit de geografie of geologie is dit belangrijk, ook uit archeologisch standpunt is de 

herkenning van schaalniveaus cruciaal. Grafheuvels in de bronstijd werden door individuen 

van een specifieke gemeenschap opgericht, maar deze traditie die verspreid is over geheel 

Noordwest-Europa. Dit onderwerp kan op verschillende manieren benaderd worden, die ook 

bepaald zijn door het ruimtelijk kader waarin het onderzocht wordt. Deze vereiste hangt 

samen met de nood van geïntegreerd interdisciplinair onderzoek.  

9.2.3. Concrete mogelijkheden voor onderzoek naar bodemvorming en degradatieprocessen 

Uit het herkennen van verschillende processen in hoofdstuk 7 kunnen enkele mogelijke 

onderwerpen worden gesuggereerd waar verder onderzoek nodig of waardevol kan zijn. Dit 

verder onderzoek is dan in de eerste plaats gericht op processen die werkzaam zijn op 

individuele grafheuvels. Ten eerste zijn er bepaalde situaties zichtbaar waar de verklaring niet 

meteen duidelijk is. Het gaat hier om de ‘aftopping’ die in hoofdstuk 7 werd besproken. Het is 

duidelijk dat er een verschil te zien is tussen grafheuvels waar het heuvellichaam is geploegd 

en de heuvellichaam waar de enkel in de top van de heuvel de bodem is verdwenen, terwijl 

die in de flank nog duidelijk zichtbaar is. Het was niet mogelijk om een duidelijk verklaring 

voor deze aftopping te vinden. Het kan zijn dat deze verstoring eveneens veroorzaakt wordt 

door ploegen. En andere mogelijke verklaring is de deflatie door zandverstuiving. Deze 

verklaringen zijn voorlopig enkel maar speculatief. Meer onderzoek is nodig.  

Wat betreft zandverstuiving en de effecten op grafheuvels kunnen enkele opmerkingen 

worden gemaakt. Verstuiving kan zowel een destructief als conserverend effect teweeg 

brengen. De erosie door zandverstuiving en de aanrijking, aan noordoostelijk zijde, zijn dan 

ook niet noodzakelijk met elkaar gelinkt. Er is dus geen sprake van een ‘verplaatsing’ van 

grafheuvels. Het is duidelijk dat dit proces op niveau van de individuele grafheuvel moet 

worden bestudeerd, en sterk kan variëren tussen verschillende grafheuvels.  

Conclusie 

Veel van de hierboven vermelde opmerkingen leven al sterk binnen huidig onderzoek. 

Recente onderzoeksprojecten in West- en Oost-Vlaanderen en Kempen  maken nadrukkelijk 

gebruik van multidisciplinaire onderzoeksstrategieën. In West- en Oost-Vlaanderen zien we, 

het meest recent, het gebruik van GIS in het modelleren van bronstijd landschappen. Het 

gebruik van GIS en een onderzoek dat nadrukkelijk gebruik maakt van onderzoeksstrategieën 

uit de landschapskunde zijn hier kenmerkend. Dit project maakt op zich dan weer deel uit van 
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een onderzoek dat een diachroon beeld van prehistorische landschappen wil reconstrueren. In 

Nederland is zijn deze multidisciplinaire onderzoeksprojecten evenzeer aanwezig. Het 

Ancestral Mounds-project, van Universiteit Leiden,  hanteert deze aanpak in het reconstrueren 

van bronstijd landschappen van Zuid- en Midden-Nederland. Ook op een lager schaalniveau 

zien we dergelijk onderzoek. Liesbeth Theunissen en Jan-Willem De Kort reconstrueerden het 

landschap rond de site ‘De Rechte Heide’ in Goirle (De Kort, Theunissen 2010, 145). Deze 

studie, een palynologisch onderzoek, reconstrueerde het landschap in de omgeving van het 

grafveld. Dergelijke studies op het landschappelijk niveau, zoals gedefinieerd in dit 

onderzoek, is in staat om de interactiviteit tussen de lokale gemeenschappen en hun omgeving 

te reconstrueren. Het onderzoek van Langohr en Ampe en Fockedey in West- en Oost-

Vlaanderen was focuste zich op de eigenschappen van de omgeving om tot een micro-

regionale karakterisering te komen. Dit onderzoek, vanuit een bodemkundig invalshoek, had 

een doel meer te weten te komen over de inplanting van grafheuvels. Eigenschappen zoals 

bodemgesteldheid en micro-topografie werden onderzocht (Ampe, Langohr 1994;Ampe, 

Langohr 1996; Fockedey, Ampe, Langohr 1995). Palynologisch onderzoek heeft ook een 

grote bijdrage geleverd op vlak van onderzoek op site-niveau. Zowel in België als in 

Nederland werd deze onderzoeksmethode gebruikt voor het reconstrueren van de vegetatie in 

de onmiddellijke omgeving rond de grafheuvels. Belangrijk werk werd geleverd door 

Bourgeois in Vlaanderen, De Kort en Van Zeist in Nederland, en Van Zeist, Vanhoorne en 

Groenman-Van Waateringe in de Kempen (Bourgeois 1995; De Kort 2005; De Kort 2006; De 

Kort 2009; Van Zeist 1963; Van Zeist 1965; Vanhoorne 1965; Groenman-Van Waateringe 

1977). 

Ten slotte is het onderzoek dat zich richt op de studie van  landschapsgeschiedenis over een 

lange termijn, of de longue durée. Dergelijk onderzoek leent zich uitstekend om onderwerpen 

zoals degradatieprocessen te onderzoeken. Het meest toepasselijke voorbeeld is de van 

Landscape Biography. Deze onderzoeksmethode werd gelanceerd in Nederland onder invloed 

van onderzoekers zoals Roymans en Gerritsen (Roymans 1995 ;Roymans, Gerritsen, Van Der 

Heijden et al. 2009). Een specifiek onderzoeksproject onderzocht de transformatie van het 

landschap vanaf de late-bronstijd en vroege-ijzertijd tot nu (Roymans 1995). In welke mate 

werden de prehistorische landschappen veranderd of opnieuw gebruikt door de 

opeenvolgende gemeenschappen die ze bewoonden? Essentieel bij deze aanpak is een 

dynamische wisselwerking tussen fysisch milieu en cultuur in het vormen van het landschap. 

In deze aanpak zijn ze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.   
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10. Besluit en discussie 

Het doel van deze scriptie was een duidelijker beeld te verwerven van de levensloop van 

grafheuvels na hun gebruik als grafvelden. Het onderzoek vertrok uit een bodemkundige 

invalshoek, het identificeren van processen die werkzaam zijn in het heuvellichaam en de 

omgeving. Het uiteindelijk doel was een beeld te krijgen over de degradatie van deze 

grafheuvels en hoe het huidig verspreidingsbeeld werd gevormd. Het uiteindelijke resultaat is 

een verdeeld regionaal beeld. De drie regionale clusters die werden herkend tonen elk een 

apart beeld van de specifieke processen die invloed hebben gehad op de ontwikkeling van 

heuvellichamen en de uiteindelijke bewaringstoestand. De opbouw van deze clusters vertrok 

uit het analyseren van informatie over individuele grafheuvels. Op die manier werd van het 

meest basale onderzoeksniveau gewerkt naar ruimtelijk hogere schaalniveaus.  

Het moet ten sterkste benadrukt worden dat de modellen die werden opgesteld geen 

voldoende draagkracht bezitten om conclusies te kunnen trekken over de gehele populatie 

bronstijd grafheuvels. De modellen beschrijven hier enkel de waargenomen regionale variatie. 

Hoewel er binnen de herkende groep een zekere kwantificatie mogelijk was, ging dit niet 

verder dan het relatief belang te vergelijken van specifieke processen. De waarde van deze 

scriptie ligt in de eerste plaats in het uitdiepen van de onderzoeksvraag naar de 

langetermijngeschiedenis van  grafheuvels in het zuiden van de Lage Landen.  

Wat dit onderzoek heeft aangetoond is dat de wisselwerking tussen mens en milieu van 

fundamenteel belang is. Binnen de bodemkunde wordt sinds lang de mens als een factor 

beschouwd binnen de processen die bodemgenese sturen. In dit onderzoek is gebleken hoe 

sterk de invloed van de mens is geweest op de evolutie van het fysisch milieu. 

Landschappelijke veranderingen zoals het ontstaan van heidegebieden, en het daaraan 

gelinkte podzolisatieproces, werden veroorzaakt door invloed van de mens. Deze verhouding 

verloopt echt ook in de omgekeerde richting. De inplanting van de grafheuvels werd in 

belangrijke mate bepaald door het reliëf van het landschap. In dit opzicht is het model van 

Schiffer waar een strak onderscheid wordt gemaakt tussen N-transforms en C-transforms te 

beperkt. Net door een hiërarchisch onderscheid te maken tussen deze twee categorieën wordt 

de dynamische verhouding tussen de twee grotendeels genegeerd. Dit gaat dan gepaard met 

een verlies aan diepte in het beeld dat wordt gevormd over vroegere gemeenschappen in het 

landschap.  
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