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1 Inleiding

Archeologische onderzoek Leiden (Archol BV) heeft in opdracht van DMAC 
BV een inventariserend veldonderzoek met een doorstart naar een definitief 
onderzoek uitgevoerd aan de Mr. Bierensweg naast nr. 46A te Prinsenbeek. 
Aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de bouw van een woning 
met garage en zwembad. De aangegeven bouwwerkzaamheden hebben een 
verstorende werking voor het bodemarchief waardoor behoud in situ niet 
mogelijk is. Het onderzoek heeft van de gemeente Breda de code BR-294-11 
gekregen.

Het plangebied ligt in het centrum van Prinsenbeek (figuur 1.1). Het 
gebied wordt ten noordwesten begrensd door een afsplitsing van de Mr. 
Bierensweg en ten noorden, oosten en zuiden door percelen die ook aan 
de Mr. Bierensweg liggen. Het plangebied is nu nog onbewoond en is de 
laatste dertig jaar in gebruik geweest als bos.

Het totale oppervlak van het plangebied bedraagt ca. 2180 m2. Het 
onderzoek heeft alleen betrekking op het gebied dat door de bouw van 
het woonhuis en garage wordt verstoord. Dit onderzoeksgebied heeft een 
omvang van ca. 200 m2. 
 
De doelstelling van het onderzoek is om op een snelle maar betrouwbare 
wijze vast te stellen of er archeologische resten aanwezig zijn in de bodem 
en deze zo compleet mogelijk te documenteren. Dit is gedaan aan de 
hand van twee proefsleuven in het onderzoeksgebied. Tevens is er een 
uitbreiding gegraven ter hoogte van een sporencluster. In totaal is er 175 m2 
opgegraven.  
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Figuur 1.1 
Topografische ligging Prinsenbeek 
Mr. Bierensweg naast 46a
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Administratieve gegevens

Datum per procesonderdeel
 Veldwerk IVO/DO: week 3, 2011
 Uitwerking/rapportage: week 4, 2011

Opdrachtgever: DMAC BV
Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV)
Bevoegd gezag: Gemeente Breda

Locatie
 Gemeente: Breda
 Plaats: Prinsenbeek
 Toponiem: Mr. Bierensweg naast nr. 46A
 Kaartblad: 44C

Depot Gemeentelijk depot Breda

BR-code: BR-294-11
ARCHOL-code: 1290
Archis-OMnr.: 44695

Coördinaatgegevens noord: 109.267/400.903, 109.292/400.924 
   zuid: 109.310/400.851, 109.335/400.872

Geomorfologie dekzandrug met daarop een oud bouwlanddek,  
   waarbij het westelijke deel van het plangebied  
   nog net een ondiep beekdal (dalvormigelaagte)  
   snijdt.
Bodem Dikke eerdgrond



2 Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Landschappelijk kader
Het plangebied ligt geomorfologisch gezien op een dekzand welving, in de 
nabijheid van een dekzandrug (figuur 2.1). In het westen van het plangebied 
is er sprake van een ondiep beekdal (dalvormige laagte). 
De dekzanden van Brabant worden gerekend tot de Boxtel formatie. De 
dekzanden zijn afgezet in het Weichselien, de laatste ijstijd (120.000-10.000 
jaar geleden). De ondergrond van het plangebied wordt gevormd door het 
Oudere dekzand dat in het Pleniglaciaal (midden-Weichselien) is gevormd. 
Dit Oudere dekzand bestaat uit het Oude dekzand I en II. Tussen het 
Oude dekzand I en II zit een grindrijk niveau, de zogenaamde laag van 
Beuningen. Deze laag wordt beschouwd als een desert pavement.1 
Tijdens het laat-Glaciaal (laat Weichselien) werd het Jongere dekzand 
gevormd. Het is afgezet in de vorm van langgerekte of parabolvormige 
ruggen. Er zit geen gelaagdheid in het Jongere dekzand. Het Jongere 
dekzand wordt opgedeeld in het Jonger dekzand I en II.2 
Sinds het Holoceen (10.000 jaar geleden tot nu) is er niets veranderd aan 
de ondergrond in het plangebied. In de late middeleeuwen is het gebied 
ontgonnen en is er een plaggendek opgeworpen. 
De bodemkaart geeft voor dit gebied dikke eerdgronden aan (figuur 2.2).

1  Berendsen 1998, 113.
2  Berendsen 1998, 114.
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2.2 Archeologisch kader
Het plangebied maakt deel uit van een akkercomplex met het toponiem 
Steenakker waar al veel archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Hieruit 
blijkt dat dit akkergebied in het verleden uitermate geschikt is geweest voor 
menselijke bewoning (figuur 2.1 t/m 2.4). 
Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) heeft 
het plangebied een hoge archeologische waarde (figuur 2.4). Op de 
archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Breda staat ook een hoge 
verwachting. Deze kaart is geldend voor wel of geen onderzoek uitvoeren.3 
In de omgeving zijn de volgende waarnemingen geregistreerd in Archis 2:
Waarnemingsnummer 31309: Ten noordoosten van het plangebied, aan de 
andere kant van de Meester Bierensweg, werd in 1958 bij de ontgronding 
van een grasland perceel tussen de Steenakkerstraat en de spoorlijn Breda-
Prinsenbeek een aantal sporen ontdekt die duidelijk wezen op inheems 
Romeinse bewoning (o.a. een Romeins boerderijplattegrond). Een kort ver-
volgonderzoek heeft de sporen van minimaal twee zogenaamde potstalboer-
derijen opgeleverd, toen nog geïnterpreteerd als hutkommen. Dit terrein 
staat op de AMK geregistreerd als terrein van hoge archeologische waarde 
(in ARCHIS als monument nr. 15740).
Waarnemingsnummer 53105: Booronderzoek met middeleeuwse scherven.
Waarnemingsnummer 137665: Nederzettingssporen uit de late prehistorie 
en /of Romeinse tijd. 
Waarnemingsnummer 51005 en 127298: Meerdere onderzoeken zijn hier 
uitgevoerd met als resultaat nederzettingssporen uit de ijzertijd t/m de 
Nieuwe tijd en een grafheuvel uit de bronstijd.
Waarnemingsnummer 53107: Booronderzoek met scherven uit de 
prehistorie en late middeleeuwen.

3  Zichtbaar op bijlage 5 in het PvE. 
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Waarnemingsnummer 53113: Booronderzoek met scherven zonder datering.
Waarnemingsnummer 127299: Tijdens de opgraving zijn hier nederzetting-
sporen uit de prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen aangetroffen.
Vondstmeldingsnummer 415125: Melding van vondsten uit de volle 
middeleeuwen.

2.3 Historisch kader
Het dorp Prinsenbeek heette aanvankelijk Beek. De eerste vermelding van 
Beek is in de veertiende eeuw als er gesproken wordt over de Prinsenhoeve 
te Beek. Beek werd in 1796 een zelfstandige parochie.
De gemeente Prinsenbeek ontstond in 1942, toen de gemeente Princenhage 
aan Breda werd toegevoegd. Het kerkdorp Beek werd daarbij een 
zelfstandige gemeente. In 1951 werd de gemeentenaam gewijzigd in 
Prinsenbeek. Bij Koninklijk Besluit van 12 januari 1951 werd Prinsenbeek 
een gemeentewapen toegekend. Op 11 oktober 1963 werd bij besluit van de 
gemeenteraad een officiële gemeentevlag aangenomen. Op 1 juli 1976 werd 
het grondgebied ten oosten van de spoorweg Breda-Lage Zwaluwe bij Breda 
gevoegd. Bij de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1997 werd de rest 
van de gemeente bij Breda gevoegd.

Historisch kaartmateriaal (figuur 2.5) laat zien dat het plangebied aan de 
Mr. Bierensweg vooral in gebruik is geweest als akkerland. De afsplitsing 
van de Mr. Bierensweg staat ook op de kaart als een voetpad. Het 
plangebied blijft in gebruik als akkerbouwland tot in ieder geval 1969. Op 
de topografische kaart uit 1981 is het plangebied in gebruik als bosgrond 
(figuur 2.6). Dit moet tussen 1969 en 1981 zijn aangeplant.
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Figuur 2.5 
Kadastrale minuutplan uit 1832 (bron: 
watwaswaar.nl) met het plangebied
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2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting
Volgens de IKAW ligt het plangebied in een gebied met hoge 
archeologische verwachting. Dit is gebaseerd op de aanwezigheid van hoge 
enkeerdgronden. Op grond van de vindplaatsen uit de omgeving kunnen 
archeologische resten worden verwacht uit de bronstijd tot en met de late 
middeleeuwen. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied in de 
nieuwe tijd in gebruik was als akkerland. Er is geen historische bebouwing 
te verwachten. 

Figuur 2.6 
Topografische kaart uit 1981 met het 
plangebied (bron: watwaswaar.nl)
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3 Vraagstellingen en methodiek

3.1 Doel- en vraagstellingen
Archeologisch onderzoek in West-Brabant is tot voor kort vrijwel uitsluitend 
gericht geweest op de ontwikkeling van de laatmiddeleeuwse stadskernen. 
Onderzoek naar de landelijke bewoning uit het verleden is pas sinds 
1995 van de grond gekomen. Ten westen van Breda wordt al sinds 1998 
archeologisch onderzoek uitgevoerd waarbij de bewoning in relatie tot het 
landschap centraal staat. Er wordt gekeken naar nederzettingsdynamiek en 
het ontstaan van het cultuurlandschap.4

Er zijn specifieke gebiedsgerichte vragen:
- Zijn er sporen uit de bronstijd, ijzertijd of Romeinse tijd aanwezig?
- Hoe is het gebied gebruikt vanaf de middeleeuwen? Is er sprake van 

middeleeuwse bewoning?
- Zijn er sporen van ontginning aanwezig?
- Zijn er nog andere (bewonings)sporen?
- Wat is de aard, omvang (begrenzing vaststellen), datering, context, 

gaafheid, kwaliteit van de aangetroffen sporen?
- Wat is de waarde van de aangetroffen sporen?

Naast de bovengenoemde onderzoeksvragen dient aandacht te worden 
besteed aan onderstaande onderzoeksthema’s en vraagstellingen die vanuit 
het totale archeologisch onderzoek in Breda-West zijn vertaald.

Landschap
-  Hoe zag de paleogeografie er uit? Wat is de geomorfologische 

achtergrond van het huidige landschap? Wat is de hydrologische 
ontwikkeling in het gebied?

- Welke ontwikkelingen van het landschap en het milieu vonden 
gedurende deze periode plaats en welke invloeden hadden deze op het 
leefmilieu van de mens?

Flora/fauna
-  Wat was de aard van de begroeiing van het landschap gedurende de 

periode late prehistorie tot en met de middeleeuwen en welke invloeden 
had deze op de leefwijze van de mens?

- Welke wilde dieren kwamen in de vrije natuur in de omgeving van de 
nederzetting voor, zowel op het land als in het water en welke invloed 
hadden deze op de leefwijze van de mens?

- Welke gedomesticeerde dieren kwamen in de omgeving van de 
nederzetting voor, zowel op het land als in het water en welke invloed 
hadden deze op de leefwijze van de mens?

- Het verkrijgen van informatie over de lange-termijnontwikkeling 
van de vegetatie in de regio; de verhouding tussen de gebruikte en 
niet-gebruikte ruimte; de agrarische economie; de voedseleconomie; het 
gebruik van ruimte in huizen en op erven.

4  Craane & Peters 2010, PvE
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Bewoning / Nederzetting
- Zijn er nederzettingssporen op het terrein aanwezig en welke datering 

hebben zij?
- Hoe is de bewoning gestructureerd - losse erven of geconcentreerde 

bewoning? Is het mogelijk complete erven op dit terrein uit enige 
periode te onderzoeken?

- Wat is de verklaring voor de locatiekeuze ten opzichte van het 
‘natuurlijke’ landschap en indien mogelijk het cultuurlandschap?

- Welke relatie is er te leggen tussen eventueel in tijd opvolgende 
elementen in het landschap (bv nederzettingssporen en begravingen uit 
uiteenlopende perioden)?

- Is er een koppeling mogelijk tussen de archeologische en de historische 
gegevens en archieven en welke relevantie of betekenis heeft dit?

- Welke dieren (gedomesticeerd en wild) kwamen in de nederzetting 
zelf of in de omgeving daarvan voor, zowel op het land als in het water, 
wat was de aard van de relatie van de mens met deze dieren en welke 
invloed hadden deze op de leefwijze van de mens ter plaatse van de 
archeologische vindplaats?

Verkaveling
- Zijn er sporen van verkaveling in het terrein, en zo ja wat is de aard en 

de wijze van aanleg van de verkaveling (sloten, greppels, afrastering, 
etc.)?

- Wat is de vorm van de verkaveling en omvang van de omgrensde 
percelen, zowel binnen als buiten een eventuele nederzetting?

- Welke relatie is er te leggen tussen de perceelgrenzen en de vroegste 
kadasterkaarten?

- Waarvoor zijn de kavels gebruikt?

Infrastructuur
- Komen er in het gebied sporen van paden, wegen en voorden voor en 

welke relatie hebben deze tot het onderzoeksgebied?
- Komen er in het gebied waterbeheerstructuren voor zoals dijken, 

gemalen, stuwen en (afwatering)sloten en welke relatie hebben deze tot 
het onderzoeksgebied?

- Wat is de relatie tussen de gebouwen en de diverse elementen van de 
infrastructuur?

- Wat is de relatie tussen de vormen van infrastructuur en de historische 
gegevens over paden en wegen?

Vestingbouw
- Zijn in het onderzoeksgebied sporen van vestingbouw of linies 

(onverstoord) aanwezig?
- Welke fasen uit de vestingbouw zijn op het terrein aanwezig?
- Zijn de sporen van vestingbouw te koppelen aan de vestingkaarten 

(uitgave gemeente Breda 2008)?

Complextype/Ensemble
- Hoe kan de locatie beschreven worden in termen van ensembles 

van sporentypen en -clusters? Het gaat erom ensembles te typeren 
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opgebouwd vanuit de meest enkelvoudige vorm tot de meest 
samengestelde vorm. Deze getypeerde (representatieve of juist 
uitzonderlijke) ensembles hebben de functie van bouwsteen in de 
beschrijving van de aard van het gehele complextype.

- Het verkrijgen van inzicht in de lange-termijnontwikkeling van de 
bewoning in de regio en daaraan gerelateerd het gebruik van de ruimte.

- Inzicht krijgen in de begrenzing en het karakter van de 
bewoningssporen; inzicht krijgen in de ruimtelijke en chronologische 
relatie tussen bewoningssporen uit verschillende perioden; vraagstukken 
omtrent continuïteit en discontinuïteit in bewoning beantwoorden; 
inzicht krijgen in de functie en het gebruik van zones in het landschap, 
bijvoorbeeld de situering van “site” en “off-site”, nederzetting en 
grafvelden, dekzand rug en beekdal.

3.2 Methodiek
Het onderzoek in Prinsenbeek is conform het Programma van Eisen (PvE) 
uitgevoerd.5 Het totale oppervlak van het plangebied bedraagt 2180 m2. 
Het onderzoeksgebied heeft een omvang van ca. 200 m2. Ter hoogte van 
het woonhuis is een proefsleuf van 20 x 4 m aangelegd, en ter hoogte van 
de garage een proefsleuf van 15 x 4 m, beide putten zijn aangelegd in de 
lengterichting van het perceel (figuur 3.1). De proefsleuven zijn aangelegd 
om te komen tot een toetsing van de archeologische verwachtingswaarde 
van het plangebied. In het PvE is 100 m2 extra gereserveerd om (beperkte) 
clusters van archeologische sporen binnen het onderzoeksgebied zo 
compleet mogelijk op te graven. Vanwege de aanwezigheid van twee 
paalsporen in put 1 is, na goedkeuring van het bevoegd gezag is gebruik 
gemaakt van deze optie, en is put 3 aangelegd (tabel 3.1 ).

Put Oppervlak Lengte Sporen Profielen

1 73 20 3 2

2 56 15 2 2

3 46 10 3 0

Totaal 175 45 8 4

Voor de aanleg van de eerste put moesten eerst boomstronken verwijderd 
worden. De stronken van de bomen zijn onder archeologische begeleiding 
verwijderd. De bomen hebben een minimale verstorende rol gespeeld voor 
het bodemarchief want bij de aanleg van het vlak waren slechts enkele 
kleine kuilen zichtbaar van net gerooide stronken. 

Bij het aanleggen van het vlak is de recente bouwvoor en het esdek 
machinaal maar schavenderwijs verwijderd tot aan de gebioturbeerde 
laag. Deze laag is met een metaaldetector belopen en afgezocht op 
aanlegvondsten. Vervolgens is het vlak verdiept tot op het grondsporen-
niveau. Hierbij is geen archeologisch vondstmateriaal aangetroffen. Het 
vlak is aangelegd op sporenniveau en handmatig bijgeschaafd om een 
goed leesbaar en interpreteerbaar vlak te verkrijgen. Het vlak is vervolgens 
ingemeten met de Robotic Total Station (RTS), de sporen zijn per put 
opgetekend en beschreven. Alle sporen zijn gecoupeerd, gedocumenteerd 
en afgewerkt. Alle sporencoupes zijn getekend en gefotografeerd.

5  Craane & Peters 2010, PvE.

Tabel 3.1 
Aangelegde putten in Prinsenbeek Mr. 
Bierensweg
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Alle putten kaart
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4 Resultaten

4.1 Landschappelijke situatie
Het plangebied ligt op een dekzandwelving in de buurt van een dekzandrug. 
Het noordwesten van het plangebied ligt nog net in een ondiep beekdal, 
maar dit kon in de opgravingsputten niet worden vastgesteld. Het 
oorspronkelijke maaiveld is waarschijnlijk afgedekt of opgenomen in een 
esdek. 
In totaal zijn vier profielen gedocumenteerd. Alle profielen hebben een 
identieke opbouw. 

De bodemopbouw vanaf het maaiveld is als volgt (figuur 4.1): 
1. bouwvoor (laagnr. 1) van 30 cm dik. 
2. plaggendek (laagnr. 2) van ca. 30 cm dik waarin de restanten van de 

plaggen nog zichtbaar zijn. 
3. sterk gebioturbeerde menglaag (laagnr. 3). Hierin waren grondsporen 

vaag zichtbaar. 
4. geel, roestkleurig dekzand (C-horizont, laagnr. 4). Op de top van het 

dekzand is het vlak aangelegd.

De oorspronkelijke bodem is verspit in de ontginningsfase en opgenomen 
in het akkerpakket. In het plaggendek waren delen van plaggen te zien met 
een dunne A en E horizont erin (figuur 4.1). Aan de ontginningfase is geen 
datering te geven bij gebrek aan vondsten uit het plaggendek. Vermoedelijk 
is die ontginning in de nieuwe tijd te plaatsen. Hoewel sprake is van 
erosie van de top door agrarische activiteiten heeft onderzoek in de directe 
omgeving uitgewezen dat onder het akkerpakket in de top van de C-horizont 
sporen dermate gaaf zijn dat complete structuren gedocumenteerd kunnen 
worden.

Figuur 4.1 
Profiel 1.94.1
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4.2 Sporen en structuren
Er zijn drie putten aangelegd waarin in totaal acht sporen zijn gevonden 
(figuur 4.2). De sporen betreffen vier paalsporen die tot een structuur 
behoren, één los paalspoor en drie natuurlijke sporen. Er zijn geen vondsten 
gevonden in de paalsporen of in de verschillende bodemlagen. Hieronder 
worden de structuur en het losse paalspoor beschreven.

Geïsoleerd paalspoor
Spoor 1 uit put 2 betreft een los paalspoor met een diepte van 21 cm. Het 
ligt in de noordhoek van de put. 

Structuur 1
Spoor 1 en 2 uit put 1 en spoor 1 en 3 uit put 3 vormen samen een vierpalige 
spieker of graanschuurtje (figuur 4.3). Een graanschuurtje is een klein 
gebouwtje met een verheven vloer en een functie als opslagruimte. De 
meest voorkomende constructie bestaat uit vier palen, met daarop een vloer 
en een dak.6 De wanden kunnen open of gesloten zijn (figuur 4.4). 
De palen liggen ca. 2,5 meter uit elkaar. Een paal in het noorden, oosten, 
zuiden en westen vormen de spieker. Spoor 1 uit put 1 heeft een diepte van 
25 cm en spoor 2 uit put 1 heeft een diepte van 22 cm. Spoor 1 uit put 3 
heeft een diepte van 19 cm en spoor 3 uit put 3 heeft een diepte van 27 cm. 
Bij dit laatste spoor was terug te zien dat de paal verwijdert is uit de bodem. 
De vorm en kleur van de sporen komen met elkaar overeen. De sporen zijn 
goed bewaard gebleven, maar wel sterk gebioturbeerd.

6  De Leeuwe 2010, 35.
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Overzicht van de aangetroffen 
sporen
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Over de datering van het graanschuurtje valt weinig te zeggen, omdat er 
geen vondstmateriaal gevonden is in of nabij de paalsporen. De datering 
kan tussen het neolithicum en de Romeinse tijd vallen.
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structuur 1

Figuur 4.3 
Structuur 1

Figuur 4.4 
Reconstructie van een spieker
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5 Synthese en beantwoording van de onderzoeksvragen

5.1 Synthese
Bij het onderzoek zijn vijf sporen aangetroffen: één los paalspoor en 4 
paalsporen die een vierpalige spieker vormen. De sporen konden niet 
gedateerd worden vanwege het ontbreken van vondstmateriaal. De 
sporen waren goed geconserveerd, maar wel sterk gebioturbeerd. Het te 
verstoren deel van het plangebied liet een standaard profiel zien op een 
dekzandgebied in Noord-Brabant. Er was een dun plaggendek opgeworpen 
waar geen vondsten in zijn aangetroffen. 

Het aantreffen van een spieker wijst op bewoning in buurt. Het 
bijbehorende huis kan binnen een straal van 150 meter vanaf de spieker 
liggen. Vermoedelijk staat de spieker op een akker dat iets verwijderd is 
van het huis. Er zijn namelijk geen vondsten aangetroffen in het vlak of de 
daarboven liggende laag. Als dit wel het geval was kan men aannemen dat 
er bewoning in de buurt moet zijn.

5.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen
Vanwege de geringe omvang van het onderzoek en het ontbreken van 
vondstmateriaal, vervalt een groot deel van de onderzoeksvragen. Hieronder 
zijn alleen de relevante vragen beantwoord. 

Er zijn specifieke gebiedsgerichte vragen:

• Zijn er sporen uit de bronstijd, ijzertijd of Romeinse tijd aanwezig?
De mogelijkheid bestaat dat de sporen uit de bronstijd, ijzertijd of Romeinse 
tijd dateren. Bij gebrek aan vondstmateriaal kan hier geen concrete 
uitspraak over gedaan worden.

• Hoe is het gebied gebruikt vanaf de middeleeuwen? Is er sprake van 
middeleeuwse bewoning?

Er zijn geen sporen uit de middeleeuwen aangetroffen.

• Zijn er sporen van ontginning aanwezig?
Er is een dun esdek opgeworpen waarin de plaggen nog zichtbaar waren. 
Tot wanneer deze ontginning terug gaat is niet te zeggen bij gebrek aan 
vondsten.

• Zijn er nog andere (bewonings)sporen?
Naast de vijf paalsporen zijn er nog drie natuurlijke sporen aangetroffen. 

• Wat is de aard, omvang (begrenzing vaststellen), datering, context, 
gaafheid, kwaliteit van de aangetroffen sporen?

Over de omvang datering en context valt niet veel te zeggen. Er kan nog 
geen begrenzing vast gesteld worden. Er kan geen datering worden gegeven 
aan de sporen bij gebrek aan vondstmateriaal. Het enige dat over de context 
gezegd kan worden is dat de sporen mogelijk bij de bewoningssporen 
die ten zuiden van het plangebied zijn gevonden, kunnen horen. De 
gaafheid en kwaliteit van de sporen is matig tot goed. De sporen zijn deels 
opgenomen in het esdek en zijn sterk gebioturbeerd. De sporen worden al 
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zichtbaar in de gebioturbeerde laag (s5020), maar om een goed leesbaar vlak 
te krijgen is het dieper aangelegd. Hierdoor wordt er nog minimaal 5 cm 
van de sporen gehaald. Na het couperen waren de sporen goed leesbaar en 
goed bewaard. 
 
Bewoning / Nederzetting
• Zijn er nederzettingssporen op het terrein aanwezig en welke datering 

hebben zij?
Er zijn paalsporen van een spieker aanwezig waar geen datering aan 
gegeven kan worden wegens het ontbreken van dateerbaar materiaal.

Infrastructuur
• Komen er in het gebied sporen van paden, wegen en voorden voor en 

welke relatie hebben deze tot het onderzoeksgebied?
Tijdens het onderzoek zijn er geen sporen gevonden die iets kunnen 
zeggen over de infrastructuur. De Mr. Bierensweg was volgens het militaire 
minuutplan van 1832 een voetpad. Tegenwoordig is het een weg uitsluitend 
voor betemmingsverkeer.
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put vlak spoor type diepte (cm) structuur

1 1 1 paalkuil 25 1

1 1 2 paalkuil 22 1

1 1 3 natuurlijk

2 1 1 paalkuil 21

2 1 2 natuurlijk

3 1 1 paalkuil 19 1

3 1 2 natuurlijk

3 1 3 paalkuil 27 1

Bijlage Sporenlijst


