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ALGEMEEN

In dit eerste overzicht van het oudheidkundig bodemonderzoek in Stein e.o.
worden beknopt de belangrijkste bevindingen over het jaar 1996 weergegeven.
Het betreft archeologische waarnemingen die door de auteur zelf zijn gedaan en
vondsten die door anderen aan hem zijn gemeld.
BANDKERAMIEK OP HET BEDRIJVENTERREIN SANDERBOUTLAAN

2

In mei 1996 werd bij verwijdering van de teelaarde op het bedrijventerrein
Sanderboutlaan 2 in Stein een grote Bandkeramische verkleuring aangegraven.
Gedurende 1996 kwamen op dit terrein meerdere sporen van een Bandkeramische nederzetting aan het daglicht bij het fasegewijs verwijderen van de
teelaarde. Het betreffende terrein is gelegen tussen de voormalige landweg
Roedeweg en de nog aanwezige Heideveldweg. Gaande de grondwerkzaamheden konden de Bandkeramische verkleuringen op hun karakter en inhoud
worden onderzocht.
In totaal werd een 12-tal afvalkuilen en een 10-tal paalkuilen waargenomen.
Drie afvalkuilen bleken een rijke inhoud aan vondsten te hebben: vuurstenen
werktuigen, versierd dunwandig aardewerk (zie figuur l), grofwandig aarde
werk, verbrand bot en kiezen
en houtskool. Uit de ligging
van de paalkuilen en het patroon dat de afvalkuilen vormden, kon worden afgeleid dat
het hier handelt om drie verschillende huisplattegronden
met bijbehorend erf. Een aantal verkleuringen kon slechts
ten dele worden onderzocht
vanwege de uitvoering van
bouwwerkzaamheden, ongunstige ontgravingsdiepte en
slechte weersomstandigheden.
Het betreffende terrein is
Fig. 1. Versierd Bandkeramisch aardewerk
uit Stein, terrein Dirix, kuil l (StHv96X11-1)
gelegen in een delle die het
180

In ma rt 19 6 werden op het er ein ingesloten do r de Sanderboutla n, deSteinderweg en de Mauritsla n, e n geslepen vu rstenen bijl en e n vu rstenenkrab er gevonden (vondstnr. StSt96I1 ; zie figu r 2A).In juni 19 6 vond T. Hendrix e n stenen mes (kling) van Grand Pres ignyvu rste n op e n ak er in de Graetheide, nabij hoeve Crijns a n de Bergerweg(vondstnr. SiGC96VI; zie figu r 2B). Werktuigen gema kt van deze Fransevu rste nso rt worden in onze omgeving niet ve l a ngetrof en.

begin vormt van een droogdal dat overgaat in het dal van de Ur. De aangetroffen
sporen vormen het zuidoostelijk deel van de Bandkeramische nederzetting SteinHeideveldweg. Deze nederzetting is voor een klein deel in oktober 1938 door
dr. Beckers opgegraven. Zijn opgravingsputten lagen op ruim 100 m afstand ten
noorden van de huidige vindplaats.
OPPERVLAKTEVONDSTEN

Gedurende 1996 werden verschillende oppervlaktevondsten gedaan. Dit overzicht is beperkt tot de meest in het oog springende vondsten.

Nabij Grevenbicht werden in juni 1996 vondsten verzameld op een Romeins
villaterrein. Het betreft fragmenten van imbrices en tegulae (dakpannen) en vele
vaatwerkfragmenten van wrijfschalen, kruiken en potten, waaronder terra
sigillata (vondstnr. BoPa96V1).

Fig. 2A. Geslepen vuurstenen bijl uit Stein (StSt96111)
Fig. 2B. Kling (mes) van Grand Pressigny vuursteen uit de Graetheide (SiGC96V1)
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