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Locatie van het onderzoek



Aanleiding van het onderzoek

De aanleg van een parallelweg ten zuiden van de Postweg te Poortvliet.



Het landschap

Bron: TGV/Evert van Ginkel
Bron: Vos, P., M. van der Meulen, H. Weerts en J. Bazelmans 2018: Atlas van Nederland in het 
Holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu, Amsterdam (Prometheus). 
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Nederzettingen Midden en Late 

IJzertijd in Zeeland



De plattegrond van de boerderij



De plattegrond van de boerderij



Impressie IJzertijd nederzetting

Tekenaar: Kevin Wilson



Houten resten van de boerderij
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Houten resten van de boerderij



Het aardewerk



Speelschijfjes



Spinklosjes en een weefgewicht



La Tène glazen armbanden en kralen

Bron: Roymans en Verniers 2009
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Vondstlocaties La Tène glas Zeeland



Locatie glasvondsten



Aanpak



4 kralen van blauw glas en nog eens 21 fragmenten van glazen armbanden, 

bestaande uit de kleuren bruin, paars, mangaan en blauw met een opgelegde 

(opaak)gele draad in zigzagvorm. 

Armbanden en kralen van La Tène glas
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La Tène glazen armbanden



Type armband La Tène glas

Bron: Roymans en Verniers 2009



Onderzoekspotentie van het materiaal

 Het hout

 Houtsoortbepaling, bewerkingssporenonderzoek, dendrochronologisch onderzoek en 14c-
datering kan onder andere inzicht bieden in de bouwwijze van de woonstalboerderij. Hoe zag 
de constructie eruit, welke houtsoorten zijn gebruikt, waar kwam dit hout vandaan en welk 
deel van een boom was geschikt?  

 Dendrochronologisch onderzoek van de pinus sylvestris kan mogelijk een belangrijke bijdrage 
leveren voor het ontwikkelen van een referentiekalender voor de kustregio en daarbuiten. 

 Het aardewerk

 Verfijning chronologische indeling voor het aardewerk in het West-Nederlandse kustgebied. 

 Inzicht in afvalbeleid.

 Inzicht in functie aardewerk door middel van chemische analyse van aankoeksels op scherven.

 Het glas:

 Typologie kralen La Tène glas .

 Herkomstbepaling door middel van XRF analyse.



Niet alles was schitterend…


