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1. Inleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In september en oktober 2008 is door Archeodienst Gelderland BV het terrein aan de Spoorlaan 
te Groesbeek opgegraven. In het aangrenzende gebied waren al eerder meldingen van een 
Romeins grafveld gedaan. Vanwege bouwwerkzaamheden op het terrein is besloten de sporen 
van dit grafveld veilig te tellen. 
 
Er zijn sporen uit de Vroege en Midden-IJzertijd (ca 800-400 v. Chr.) en uit de Romeinse tijd 
(midden 1e- 4e eeuw ) aangetroffen. De IJzertijdgraven behoren tot de jongere fase van de 
Nederrijnse grafveldcultuur. Het gaat hierbij om urnbegravingen. In totaal zijn 44 vondsten voor 
fysisch antropologisch onderzoek aangeleverd. Voor het merendeel ging het hier om vondsten uit 
structuren, vaak met meerdere sporen. Er zijn ook 3 urnen, compleet met crematieresten, 
onderzocht. De resultaten van het fysisch antropologisch onderzoek zullen per periode c.q. groep 
graven worden gepresenteerd. Een aantal vondsten is nog niet duidelijk gedateerd: structuren 25 
(ROM?), 29(IJZ/ROM), 35 (IJZ/ROM) en 36 (IJZ/ROM). Deze zijn onder voorbehoud bij de 
Romeinse vondsten ingedeeld. 
 
Doel van het fysisch antropologisch onderzoek was allereerst te bepalen of het hier ging om 
menselijke en/of dierlijke resten. De menselijke resten zijn verder onderzocht om leeftijd en 
geslacht te bepalen. Ook is bij elke crematie gekeken of er resten van 1 of meerdere individuen 
aanwezig waren. Bij vondsten met spoornummers uit dezelfde structuur is gekeken in hoeverre 
de crematieresten uit de verschillende sporen bij elkaar kunnen horen. Een aparte categorie 
vormen de 3 urnen. Hierbij was de extra vraagstelling of er gelaagdheid van skeletonderdelen kon 
worden vastgesteld.  
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2. Materiaal en methode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De crematievondsten zijn gezeefd over twee zeven van respectievelijk 3 en 10 mm (Maat, 1995). 
De 3 mm fractie is vluchtig doorgenomen. Het gewicht is niet opgenomen in het totaalgewicht. 
Uit de 3-10 mm fractie zijn eventueel aanwezige steentjes verwijderd en ook is gekeken naar de 
aanwezigheid van tandfragmenten. Het gewicht van de 3-10 mm fractie maakt wel deel uit van 
het totaalgewicht. De botfragmenten uit de > 10 mm fractie zijn over de skeletcategorieën 
neurocranium, viscerocranium, axiaal, diafysen en epifysen verdeeld. Per skeletcategorie is het 
gewicht, de kleur, verbrandingsgraad en fragmentatiegrootte bepaald (Wahl, 1982). Het gewicht 
van de >10 mm fractie is ook opgenomen in het totaalgewicht van de crematie.  
De leeftijds- en geslachtsbepaling zijn verricht volgens de methoden van de W.E.A. (1980) met 
inachtneming van de krimp en vervorming die door de verbranding kan hebben plaatsgevonden 
(Wahl, 1982). Geslachtsbepaling vindt volgens deze richtlijnen alleen plaats bij volwassen 
(eventueel bij laat-juvenielen). Bij die vondsten waarbij de resten van een volwassen individu 
aanwezig waren en geen dierlijk bot of bot van een ander individu, is gekeken naar de verdeling 
van het gewicht over de verschillende skeletcategorieën (McKinley, 1989). Bij de aanwezigheid 
van resten van meer dan 1 individu is gekeken of dit om een intentionele dubbelbegraving kon 
gaan. Er is ook gelet op de aanwezigheid van bijgiften, bijvoorbeeld dierlijk bot, of indicaties van 
bijgiften, namelijk groenverkleuringen.  
De 3 urnen zijn in het laboratorium opgegraven. De crematieresten zijn in laagjes van ongeveer 2 
cm verwijderd. Per laag is genoteerd welke skeletelementen aanwezig waren. Doel was om te 
kijken of bij het verzamelen van de resten op de brandstapel een volgorde was gehanteerd. 
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3. Resultaten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. IJzertijdvondsten 
 
In totaal zijn 17 vondsten uit de IJzertijd afkomstig. Het gaat hierbij om 11 structuren,  1 
urnvondst, crematieresten uit een verstoorde urn en crematieresten uit een brandkuil. Twee 
urnen, urnvondst 125 en structuur 17 zijn compleet met crematieresten geborgen.  
Het gaat bij de meeste vondsten om menselijk verbrand bot. Echter bij beide sporen uit structuur 
15 is het onduidelijk of het gaat om menselijke of dierlijke resten. De crematieresten van structuur 
21, spoor 101 zijn waarschijnlijk menselijk.  
Er zijn weinig crematieresten aanwezig in de vondsten. Het gewicht varieert tussen de 0,5 en 420 
gram. In de urnvondst 125 is 1032 gram resten gevonden. De verbrandingsgraad valt in stadium 
IV-V (Wahl, 1982). Dit wijst op een verbrandingstemperatuur van ± 650-800 graden. De grootte 
van de botfragmenten in de > 10 mm fractie varieerde tussen de 1,5 en 7 cm. De urn uit structuur 
17 bevatte fragmenten 2-3 cm groot. In urnvondst 125 varieerde de fragmentgrootte tussen  2 en 
7 cm. Er zijn echter ook vondsten met alleen fragmenten kleiner dan 10 mm, structuur 15 S101 en 
structuur 21 S109.   
Bij de IJzertijdvondsten gaat het voornamelijk om de resten van niet-volwassenen, voor het 
merendeel kinderen. De leeftijd van de kinderen varieert tussen 8-24 maanden en 7-12 jaar, 
waarbij de meeste kinderen jonger dan 6 jaar waren. In structuur 12, een dubbelbegraving, 
komen naast de resten van een kind ook de resten voor van een individu welk juveniel of 
volwassen was. Er waren geen epifysen aanwezig die een indeling in juveniel of volwassen 
mogelijk maakten. Er zijn in totaal 3 volwassen individuen aangetroffen in de IJzertijdvondsten . 
De volwassene uit urnvondst 125, ook een dubbelbegraving, is op basis van de schedelnaden 
mogelijk tussen de 30 en 60 jaar oud. De leeftijden van de andere 2 volwassenen uit 
respectievelijk structuur 10 (determinatie George Maat) en structuur  27 kunnen niet verder 
ingedeeld worden. 
Geslachtsbepaling kan alleen bij volwassenen en eventueel laat-juvenielen met robuuste 
kenmerken.  Er was bij de IJzertijdvondsten maar 1 geslachtskenmerk aanwezig, namelijk in de 
urnvondst 125. Vanwege de variatie binnen een skelet,  is dit onvoldoende om het geslacht te 
kunnen bepalen. 
Dierlijke bijgiften waren aanwezig in structuur 10, 17 en mogelijk in structuur 12. In structuur 17 
gaat het om medium-sized mammal (determinatie Frits Laarman) Er was groenverkleuring in 
structuur 10. Dit kan duiden op de aanwezigheid van metaal tijdens de verbranding.  
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Tabel 1. Resultaten voor de IJzertijdgraven.  
 

Structuur Spoor Gewicht Mens Minimum Leeftijd Geslacht Bijgiften

 in gram of dier aantal

individuen

10 75 165 mens 1 volwassen ntd dier; groenverkleuring

11 80 19 mens 1 kind (0-6 jaar?) ntd -

12 148 11 mens 1 ntd ntd -

149 150 mens 2 juveniel-volwassen; ntd; ntd dier?

7-12 jaar

13 107 32 mens 1 kind (7-12 jaar?) ntd -

15 100 1 mens/dier? - - - -

101 0,5 mens/dier? - - - -

16 94 128 mens 1 1-6 jaar ntd -

17 (urn) 130 203 mens 1 >6 jaar ntd dier

18 129 14 mens 1 >6 jaar ntd -

19 128 116 mens 1 3-8 jaar ntd -

21 108 44 mens 1 7-18/19 ntd -

109 1 mens? - - - -

27 188 420 mens 1 volwassen ntd -

urnvondst 125 - 1032 mens 2 volwassen (30-60?); ntd;ntd -

3-6 jaar

verstoorde urn 93 7 mens 1 0-6 jaar ntd -

brandkuil 14 1 mens 1 ntd ntd -  
 
 
3.2. Romeinse graven 

 
Er zijn 27 vondsten in deze periode ingedeeld. Het gaat hierbij om 15 structuren, een compleet 
geborgen urn en de crematieresten uit een verstoord graf. Zes structuren bevatten meerdere 
spoornummers. Het gaat voornamelijk om menselijke resten, m.u.v. structuur 30 en de vondst uit 
spoor 127. Deze bevatten alleen dierlijke resten. Het is niet duidelijk bij spoor 139, structuur 9 of 
om menselijk dan wel dierlijke resten gaat. De andere spoornummers in deze structuur bevatten 
menselijk bot.  
Het gewicht is zeer variërend. Er zijn structuren met maar een paar gram aan botresten, maar ook 
structuren waarin meer dan een kilo aan botresten  aanwezig waren. De urn bevat 1109 aan 
resten. De verbrandingsgraad kan ingedeeld worden in stadium IV-V (Wahl, 1982). Dit wijst op 
een verbrandingstemperatuur van ± 650-800 graden. De grootte van de botfragmenten in de > 10 
mm fractie varieerde tussen de 1 en 6 cm.  Bij de urnvondst 140 zijn de fragmenten over het 
algemeen groter, namelijk tussen de 3,5 en 10 cm. Een aantal vondsten bevatten alleen 
botfragmenten kleiner dan 10 mm, structuur 2 S10 en S15, structuur 9 S139, structuur 30 S191 en 
het verstoorde graf uit spoor 127. 
Ook bij de Romeinse tijd vondsten gaat het voornamelijk om niet-volwassenen. De meeste 
kinderen zijn tussen de 0-6 jaar oud. In structuur 35 bevonden zich waarschijnlijk de resten van 
een baby. Uit 4 structuren komen de resten van individuen die of juveniel of volwassen waren. Er 
waren geen of te weinig epifysen aanwezig die uitsluitsel konden geven over de precieze 
leeftijdsklasse. Er zijn 5-6 volwassen individuen (afhankelijk of  de sporen van structuur 23 bij 
elkaar horen) aangetroffen. Het individu uit S117, structuur 23 is mogelijk tussen de 30 en 60 jaar 
oud. Het individu uit structuur 35 is mogelijk tussen de 20 en 40 jaar oud.  De botresten van de 
andere volwassenen bevatten geen leeftijdsindicatoren.  
Bij niet-volwassenen kan het geslacht niet bepaald worden. Maar twee volwassenen vertoonden 
duidelijke geslachtskenmerken. De resten van structuur 35 behoren tot een man en die van 
urnvondst 135 mogelijk ook.   
Bijgiften zijn aangetroffen in structuren 23, 32, 33 en urnvondst 140. In structuur 23 was een 
scapulafragment van een schaap/geit (determinatie Frits Laarman) aanwezig. De dierlijke resten 
in structuur 33 zijn van een medium-sized mammal en de wervel van een vis (determinatie Frits 
Laarman). In structuur 32 en de urnvondst 140 zijn bewerkte geweifragmenten aangetroffen.  
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Het gaat hier om fragmenten van een kambeslag (Figuur 1 en 2). Ook is er groenverkleuring 
aangetroffen op botjes uit de structuren 35 en 36. Dit kan duiden op de aanwezigheid van metaal 
tijdens de verbranding.      
 
 

 
 

Figuur 1. Fragment van een kambeslag gemaakt van gewei uit urnvondst 193.  

 
 
 

 
 

Figuur 2. Fragmenten van een kambeslag gemaakt van gewei uit structuur 32.  
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Tabel 2. Resultaten uit de Romeinse graven. 

 

Structuur Spoor Gewicht Mens Minimum Leeftijd Geslacht Bijgiften

 in gram of dier aantal

individuen

2 10 4 mens 1 2-8 jaar ntd -

13 503 mens 1 0-6 jaar ntd -

15 1 mens 1 kind (0-6 jaar?) ntd -

7 39 430 mens 1 volwassen ntd dier?

40 49 mens 1 juveniel-volwassen ntd -

9 63 8 mens 1 0-6 jaar ntd -

64 46 mens 1 0-6 jaar ntd -

138 6 mens 1 ntd ntd -

139 0,1 mens/dier? - - - -

14 103 5 mens 1 niet-volwassen ntd -

22 111 441 mens 1 7-12 jaar ntd -

23 117 233 mens 1 volwassen ntd dier

(30-60?)

119 228 mens 1 volwassen ntd -

25 164 23 mens 1 8-24 maanden ntd -

28 182 2 mens 1 0-6 jaar ntd -

183 14 mens 1 0-6 jaar ntd -

185 2 mens 1 0-6 jaar ntd -

29 187 370 mens 1 juveniel-volwassen ntd -

30 191 2 dier - - - -

32 194 7 mens 1 1-6 jaar ntd kambeslag

200 3 mens 1 0-6 jaar ntd -

33 176 430 mens 1 volwassen ntd dier

34 4 19 mens 1 2-6 jaar ntd -

35 8 1779 mens 3 0-6 jaar (baby?); ntd; M?; groenverkleuring

volwassen (20-40?); ntd

ntd

36 9 373 mens 1 juveniel-volwassen ntd groenverkleuring

urnvondst 140 193 1129 mens 2 volwassen; 0-6 jaar M; ntd kambeslag

verstoord graf 127 1 dier - - - -  
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4. Discussie en aanbevelingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Demografie 
 
De resultaten uit de leeftijds- en geslachtsdiagnose geven inzicht in de samenstelling van de 
populatie die begraven is. De leeftijd kan over het algemeen alleen in een klasse of zelfs meerdere 
klasse aangegeven worden. Bij de kinderen ontbraken vaak de tanden en epifysen zodat een 
begrenzing binnen infans 1 (0-6 jaar) en infans 2 (7-12 jaar) vaak niet mogelijk was. Het bijna 
geheel ontbreken van relevante epifysefragmenten bemoeilijkte de indeling van juvenielen. 
Grootte van de diafysefragmenten in vergelijking tot leeftijdsbekende skeletten was vaak de enige 
indicator bij de niet-volwassenen. Over het algemeen kunnen bij crematieresten de volwassen 
individuen slecht leeftijdsgedetermineerd  worden, daar de gecombineerde methode  bij 
crematieresten niet in zijn geheel kan worden toegepast (Cuijpers, 1994). Vaak kan alleen de mate 
van schedelnaadsluiting toegepast worden. Deze methode is in zijn eentje en zeker op 
gefragmenteerd materiaal alleen als een leeftijdsindicator te zien. In de onderzochte vondsten 
kwamen bovendien maar zelden veel schedelnaadfragmenten voor.  
Aanbevolen wordt de juveniel en/of volwassen vondsten, de vondsten met een ruime 
leeftijdsklasse en de niet te determineren vondsten, bij aanwezigheid van relevante 
diafysefragmenten, histologisch te onderzoeken. Dit zal meer informatie over de leeftijdsverdeling 
binnen de juveniel-volwassen groep en de leeftijdsopbouw binnen het  grafveld geven (Cuijpers & 
Schutkowski, 1993; Hummel & Schutkowski, 1993).  
Geslachtsbepaling is bij crematieresten vaak maar beperkt mogelijk. Er is variatie mogelijk binnen 
1 skelet t.a.v. de scores voor het geslacht. Bij een mannelijk individu kan een schedelkenmerk 
vrouwelijk scoren en omgekeerd. Bij de onderzochte vondsten zijn alleen schedelkenmerken 
aanwezig. De schedel is minder betrouwbaar dan het bekken. Losse kenmerken worden niet als 
significant gezien. Dit was bij 1 vondst het geval. Bij een andere vondst scoorde het enige kenmerk 
tussen mannelijk en vrouwelijk in. Geslachtsbepaling was alleen mogelijk bij twee individuen uit 
de Romeinse tijd.  Beide vondsten bevatten meer dan 1 kg aan botresten.   
De IJzertijdgraven bevatten voornamelijk de resten van niet-volwassenen, het merendeel 
kinderen onder de 6 jaar. Ook in de Romeinse crematieresten zijn veel kinderen aanwezig. Dit is 
niet verwonderlijk gezien de verwachtingspatronen t.a.v. kindersterfte. Maar het is wel 
opmerkelijk daar vaak te weinig kinderen worden aangetroffen in urnenvelden (Cuijpers, 1994; 
van der Wal, 2007). Er kunnen jammer genoeg nog geen conclusies getrokken worden over de 
samenstelling van de populatie, daar niet bekend is hoeveel van het IJzertijdgrafveld opgegraven 
is en van het Romeinse grafveld maar 20% is opgegraven. Ook is niet duidelijk welke 
spoornummers binnen een structuur bij elkaar  horen.  
 
4.2. Grafritueel 
 
Een belangrijk onderdeel naast de leeftijds- en geslachtsbepaling is het verkrijgen van inzicht in 
het grafritueel. Dit kan verkregen worden aan de hand van de gewichten en aanwezige 
skeletcategorieën bij de onverstoorde graven en gewichtsverdeling van de skeletcategorieën 
binnen de > 10 mm bij volwassen individuen, wel of niet gelaagdheid in de urnen, het vaststellen 
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van intentionaliteit bij graven met botresten van meerdere individuen, het vaststellen of sporen 
bij elkaar kunnen horen of niet en het aantonen van dierlijke bijgiften of sporen met uitsluitend 
dierlijke resten.  
 
De meeste graven zijn verstoord of secundair verplaatst. Alleen structuren 10, 21 en urnvondst 
125 uit de IJzertijd en structuren 2, 22, 35 en urnvondst 140 uit de Romeinse tijd zijn onverstoord. 
Bij deze vondsten kan worden gekeken in hoeverre alle skeletdelen vertegenwoordigd zijn, of het 
gewicht afwijkt en wat de procentuele verdeling van de skeletcategorieën binnen de > 10 mm is 
bij de volwassen individuen. Na crematie van een volwassen individu blijft 1,6 -3,6 kg aan 
botresten over (McKinley, 1989).  Hiervan is 18,2 % afkomstig van de schedel, 23,1% afkomstig 
van het axiaal skelet en 58,7% van de ledematen.  
 Structuur 10 bevat de resten van een volwassen individu. De aanwezige botresten wegen 
165 gram. Er is dus niet alles na crematie verzameld. Wel zijn alle skeletcategorieën 
vertegenwoordigd. Opvallend is de aanwezigheid van veel metafysefragmenten van de lange 
beenderen (determinatie George Maat).  De gewichtsverdeling van de skeletcategorieën binnen 
de > 10 mm fractie vertoont een oververtegenwoordiging van schedelfragmenten (35%). De 
ledematen zijn licht ondervertegenwoordigd (55,7%). Het axiaal is dit eveneens (10,3%). Dat 
laatste valt te verklaren doordat axiaal vrij snel fragmenteert en in de 30-10 mm fractie 
terechtkomt. Een bijna verdubbeling van het percentage schedel is  echter opvallend.  
 Structuur 21 bevat de resten van respectievelijk een 7-18/19 jarig individu en mogelijk 
menselijke resten in het andere spoor. Zelfs rekening houdend met het feit dat het hier niet om 
een volwassene gaat, is 45 gram weinig. Niet alle resten zijn na crematie verzameld. Ook zijn 
alleen fragmenten van diafysen in de > 10 mm fractie aangetroffen.  
 Urnvondst 125 bevat de resten van 2 individuen, een volwassene en een kind tussen de 0 
en 6 jaar. Het gewicht is niet hoog genoeg voor deze twee individuen, maar met 1032 gram wel 
vrij hoog dit grafveld.   
 Structuur 2 bestaat uit 3 sporen. Het is onduidelijk of de sporen bij elkaar horen. Er is 508 

gram in totaal aan botresten aanwezig. Alle skeletcategorieën zijn in de > 10 mm fractie uit S13 
aanwezig, waaronder een bijna complete rechter oogkasrand.  
 Structuur 22 bevat de resten van een kind tussen de 7 en 12 jaar. Er zijn  441 gram 

botresten uit alle skeletcategorieën aanwezig. 
 Structuur 35 bevat de resten van 3 individuen. T.av. de hoogte van het totaalgewicht is 
weinig te zeggen, daar het tweede individu niet qua leeftijd te bepalen is. De > 10 mm fractie 
bevat alle skeletcategorieën. Er is heel weinig van het mogelijke baby’tje bewaard gebleven, 
alleen 3-10 mm fractie.  
 Urnvondst 140 bevat de resten van 2 individuen, een volwassene en een kind (0-6 jaar),  
in totaal 1129 gram. De botresten van het kind in de >10 mm fractie bedragen 20,6 gram. Bij de 
botresten van het volwassen individu is axiaal ( 10,4% ondervertegenwoordigd, wat verklaard kan 
worden door fragmentatie. De schedel is oververtegenwoordigd (25,6%), evenals de diafysen 
(64%). Dit laatste kan verklaard worden door mindere fragmentatie van de stevige diafysedelen.   
 
Een aparte categorie vondsten vormden de drie compleet met crematieresten geborgen urnen. 
De urnen zijn in het laboratorium onderzocht op gelaagheid. Geen van de urnen vertoonde deze. 
Men hanteerde dus bij de bijzetting van de botresten in de urn geen volgorde van de skeletdelen. 
Het kambeslag uit urnvondst 140 kwam uit de onderste laag. De urn uit structuur 17 bevatte een 
klein potje met resten van de schedel en diafysen, in totaal 16 gram. Buiten dit potje zijn nog eens 
187 gram aan resten gevonden, afkomstig van schedel, axiaal, diaphyses en epifysen. Bovendien 
zijn buiten het potje de resten van een medium-sized mammal aangetroffen.  
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Een ander aspect van het grafritueel vormen de dubbelbegravingen. In de IJzertijd komen twee 
dubbelbegravingen voor, juveniel-volwassen samen met een kind tussen de 7 en 12 jaar en een 
volwassene met een kind tussen de 3 en 6 jaar in een urn.  
Beiden kunnen intentioneel zijn, daar er meerdere botfragmenten van het tweede individu 
aanwezig zijn. Vermenging met resten van een eerder gecremeerd individu op dezelfde brandplek 
is echter niet uit te sluiten. In de Romeinse tijd komen 2 meervoudige graven voor. Uit de urn 
komt net als bij de IJzertijdurn een dubbelbegraving van een volwassene met een kind. Deze 
dubbelbegraving is naar alle waarschijnlijkheid intentioneel daar van het kind botfragmenten uit 
meerdere skeletcategorieën aanwezig zijn. Structuur 35 bevat de crematieresten van meerdere 
individuen. Allereerst zijn de resten van een jong kind, waarschijnlijk een baby aangetroffen. 
Bovendien zijn ook de resten van een mogelijk mannelijk volwassen individu aangetroffen. Er 
bevond zich echter ook de zijkant van een linker oogkas bij deze crematieresten, die niet bij de 
rechter zijkant van het mogelijk mannelijk volwassen individu hoorden en te groot was voor de 
kinderresten. Dit stukje is mogelijk vermenging. Er is hier waarschijnlijk sprake van een 
intentionele dubbelbegraving van een volwassen individu en een jong kindje. Omdat van het 
kindje maar een paar gram is aangetroffen kan vermenging niet uitgesloten worden, maar het feit 
dat het mogelijk om een baby’tje gaat kan het geringe gewicht verklaren.  
 
Een aantal van de structuren uit zowel de IJzertijd als de Romeinse tijd bestaat uit meerdere 
sporen. zowel t.a.v. de demografie als grafritueel is het belangrijk te bepalen of het hier om 
hetzelfde individu gaat of meerdere individuen in 1 structuur. In het algemeen is bij 
crematieresten moeilijk d.m.v. fysisch antropologisch onderzoek eenduidig vast te stellen dat 
zulke sporen bij elkaar horen. Uitsluiten van bijelkaar horen van sporen is in principe wel mogelijk, 
bijvoorbeeld door leeftijdsverschillen. Maar in het algemeen kan alleen bepaald worden in 
hoeverre de sporen bij elkaar kunnen horen. In 3 IJzertijdstructuren is er sprake van meerdere 
spoornummers. Bij geen van deze spoornummers kon iets gezegd worden over wel of niet bij 
elkaar kunnen horen. In de Romeinse tijd zijn er 6 structuren met meerdere spoornummers. De 
spoornummers uit de structuren 2, 23, 28 en 32 kunnen mogelijk, vanwege dezelfde 
leeftijdsklasse bij elkaar horen. Maar er kan niet uitgesloten worden dat er twee individuen uit 
dezelfde leeftijdsklasse zijn bijgezet. Datzelfde geldt voor spoornummers 63 en 64 uit structuur 9. 
Van de andere 2 spoornummers uit deze structuur kan niets worden. De spoornummers uit 
structuur 7 bevatten de resten van respectievelijk een volwassene en een juveniel-volwassene. 
Hierover kan ook niets gezegd worden t.a.v. aantal bijgezette individuen in de structuur.  
 
Ook van belang voor demografie en grafritueel is de vaststelling of het om menselijke en/of 
dierlijke resten gaat. In 2 vondsten uit de IJzertijd is het niet mogelijk morfologisch vast te stellen 
of het om menselijk of dierlijk materiaal gaat. In de Romeinse tijd is dit bij 1 vondst het geval. Bij 1 
IJzertijd vondst gaat het waarschijnlijk om mens. Bij 2 vondsten (uit elke periode 1) kan 
morfologisch niet met zekerheid bepaald worden dat er ook nog dierlijke resten als bijgift zijn. 
Aanbevolen wordt histologische soortdeterminatie toe te passen om een beter inzicht te krijgen 
in het voorkomen van dierlijke resten. 
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