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Van 27 tot en met 29 juni 2011 is door een team van Archol BV een inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied ‘Vier Kwartieren III’. Het inventariserend 
veldonderzoek bestond uit een proefsleuvenonderzoek met als doel het opsporen en 
waarderen van de in het plangebied aanwezige archeologische resten. In de proefsleuven 
aan de zuidelijke rand van het plangebied is één vindplaats aangesneden (vindplaats 1) 
met een datering in de late middeleeuwen. Hier is een bijgebouw aangetro�en, evenals 
paalsporen, kuilen en twee waterputten. Een akkercomplex in het westen van het plangebied 
kan mogelijk gerelateerd worden aan de bewoning van deze vindplaats. 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling
Van 27 tot en met 29 juni 2011 is door een team van Archol BV een 
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied ‘Vier Kwartieren 
III’. Aanleiding hiervoor is het voornemen van de gemeente Goirle om 
in de toekomst op deze locatie nieuwbouw te realiseren. De daaraan 
verbonden grondwerkzaamheden kunnen eventueel in de bodem aanwezige 
archeologische waarden verstoren. 

Om deze reden is het plangebied door middel van 10 proefsleuven verkend. 
Doel van dit onderzoek is het karteren en waarderen van de archeologische 
resten. Op basis hiervan is vervolgens een selectieadvies opgesteld met 
betrekking tot de behoudenswaardigheid van deze resten. Aan de hand van 
dit advies kan door de gemeente Goirle een selectiebesluit worden genomen 
met betrekking tot het vrijgeven van de terreinen of het behoud van de resten 
in situ dan wel ex situ (door middel van een definitieve opgraving). 

1.2 Onderzoeksgebied
Het plangebied ligt ingeklemd tussen enkele woonwijken in Riel (zie figuur 
1.1). De zuidelijke grens wordt gevormd door de Kerkstraat. Verder grenst het 
plangebied aan de achterzijde van verschillende percelen aan de Meijerij, de 
Brabantlaan en de Veertels. Het plangebied strekt zich uit over verscheidene 
percelen die van elkaar gescheiden zijn door hekken en bomenrijen. Deze 
percelen zijn in gebruik als weidegrond. Het plangebied is circa 2,7 hectare 
groot. Aan de randen is sprake van bebouwing. Deze delen waren dan ook 
niet toegankelijk tijdens het proefsleuvenonderzoek. Dit geldt eveneens voor 
een bebost perceel aan de noordzijde. Het daadwerkelijk onderzoeksgebied 
is dus, met aftrek van deze delen, kleiner en omvat 1,7 hectare. Voor zover 
bekend zijn er voor het gebied geen ontgrondingsvergunningen afgegeven.1 

1  Janssens & Verbeek 2008, 15.
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Figuur 1.1 
De ligging van het plangebied. De gearceerde 
delen waren ontoegankelijk.
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Binnen het nieuwe bestemmingsplan zal ‘Vier Kwartieren III’ ingericht 
worden als woonwijk. Hierbij zullen grondgebonden woningen worden 
geplaatst met een gedeeltelijke onderkeldering. Door dergelijke graafwerk-
zaamheden zullen eventueel aanwezige archeologische resten worden 
bedreigd.

1.3 Beleidskader
Omdat in groeiende mate het Europese archeologische erfgoed werd 
bedreigd is in 1992 het Verdrag van Malta opgesteld en ondertekend 
door verscheidene lidstaten. Dit verdrag heeft als doel het behoud 
van archeologisch erfgoed in de bodem, ofte wel in situ. In 2007 is 
de Nederlandse uitwerking hiervan in werking getreden: de Wet op 
Archeologische Monumentenzorg (WAMZ). Deze wet regelt de omgang 
met archeologisch erfgoed en stelt enkele uitgangspunten en doelstellingen. 
Zo kan iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem verstoord 
wordt, verplicht worden gesteld om een rapport te overleggen waaruit de 
archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. 

Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist. Dit bestaat 
in de eerste plaats uit vooronderzoek: het Bureauonderzoek en/of het 
Inventariserend Veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaard-
rapportages. Tijdens het bureauonderzoek wordt gekeken naar wat er 
in historisch, archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht al bekend 
is over het plangebied. De volgende fase bestaat in veel gevallen uit een 
veldonderzoek. Dergelijk onderzoek heeft als doel kansrijke en kansarme 
zones te karteren. Hierbij kan booronderzoek plaats vinden alsmede proef-
sleuvenonderzoek. De resultaten dienen vervolgens te worden gewaardeerd. 
Tijdens de waarderende fase wordt van de aangetroffen vindplaatsen, ook 
wel site genoemd, de omvang, aard, datering en fysieke kwaliteit vastgesteld 
om zo tot een oordeel over de behoudenswaardigheid te komen. 

Op basis van dit oordeel neemt de betrokken overheid een besluit (het 
selectiebesluit) hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient te worden 
omgegaan. Wanneer geen archeologische waarden zijn aangetroffen of te 
verwachten zijn kan dit besluit inhouden dat het archeologisch onderzoek 
is afgerond en het terrein wordt vrijgegeven. Echter, wanneer er binnen het 
plangebied wel behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig zijn, dan dient 
hiermee rekening gehouden te worden. Dit kan leiden tot een wijziging 
in de plannen, zodat de vindplaats in situ bewaard kan blijven, of tot een 
definitieve opgraving, waarmee de vindplaats ex situ bewaard blijft.

1.4 Onderzoeksopzet en organisatie
In het geval van ‘Vier Kwartieren III’ is na het bureauonderzoek eerst 
een verkennend booronderzoek uitgevoerd.2 De resultaten hiervan gaven 
aanleiding tot een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek, 
waarvan de resultaten in dit rapport gepresenteerd zullen worden. De 
opdracht hiervoor is verstrekt door de gemeente Goirle. Hierbij treedt drs. 
G. van den Eynde, senior beleidsarcheoloog van de Gemeente Tilburg, op 
als adviseur van het bevoegd gezag. Ten behoeve van de uitvoering van het 
proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, dat 

2  Janssens & Verbeek 2009.
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eveneens is goedgekeurd door drs. G. van den Eynde.3 Het veldonderzoek 
en de rapportage zijn uitgevoerd conform het PvE en de richtlijnen in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2). 

Projectnaam: Proefsleuvenonderzoek Goirle-Riel, 
Kerkstraat-Vier Kwartieren III

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv
Periode van uitvoering 
veldwerk: 27-06-2011 t/m 29-06-2011 
uitwerking: Juli 2011 
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Goirle
Plaats: Riel
Toponiem: Vier Kwartieren III
Coördinaten gebied: 129.382/392.680 (centrum-coördinaat)

Opdrachtgever: Gemeente Goirle, ing. L. Lossie (Junior 
Projectleider Gebiedontwikkeling)

Bevoegd gezag: Gemeente Goirle, adviseur: drs. G. van 
den Eynde (Senior beleidsarcheoloog, 
Gemeente Tilburg)

ARCHIS-
onderzoeksmeldingsnummer 47197
ARCHIS-
vondstmeldingsnummer(s): 417527
ARCHIS-
waarnemingsnummer(s): In aanvraag
Beheer en plaats van 
documentatie en vondsten:

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 
Noord-Brabant

3  Pruysen & Tol 2011.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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2 Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Landschap
Het plangebied bevindt zich in het Zuid-Nederlandse zandgebied en 
behoort tot het Kempisch Hoog. Dit is een gebied dat door tektonische 
activiteit een relatief hoge ligging heeft. Ten oosten hiervan ligt de noord-
west-zuidoost georiënteerde Feldbissbreuk, deze vormt de grens met het 
tektonische dalingsgebied van de Roerdalslenk. Deze wordt ook wel de 
Centrale Slenk genoemd.

In het vroeg- en midden-pleistoceen zijn door de Maas en Rijn in 
Zuid-Nederland grove zanden en grinden afgezet die tot de Formatie van 
Sterksel worden gerekend.4 Deze formatie bevindt zich op het Kempisch 
Hoog vrij ondiep of direct aan het oppervlak. In het laat-pleistoceen zijn 
deze afzettingen bedekt met een dun pakket fijne, door de wind afgezette 
zanden, afgewisseld met leemlagen (het dekzand). In de daarop volgende 
periode, het holoceen (vanaf 11.700 jaar geleden), werd het klimaat milder 
en vond op grote schaal bodemvorming plaats. 

4  Berendsen 2008, 143.
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Geomorfologie en bodem
Vanwege de ligging, te midden van bebouwing, is het plangebied niet 
geheel gekarteerd op de geomorfologische kaart en de bodemkaart (zie 
figuren 2.1 en 2.2). Op basis van de kenmerken van  het omliggende, wel 
gekarteerde gebied kan toch een omschrijving van de fysisch-geografische 
situatie opgesteld worden.

Zoals gezegd bevindt het plangebied zich op een dekzandrug. Binnen dit 
dekzandruggenlandschap is sprake van grote geomorfologische variatie. 
Zo is ten westen van het plangebied op de topografische kaart van 1967 
een kleine verhoging aangegeven, omgeven door terrasafzettingswelvingen 
bedekt met dekzand. Ten westen hiervan is sprake van een dalvormige 
laagte zonder veen. Ten oosten van het plangebied bevindt zich het beekdal 
van de Lei. 

De morfologische variatie wordt ook weerspiegeld door de hoogtever-
schillen en verschillende watertrappen binnen het onderzoeksgebied. Zo 
ligt het noordelijk deel hoger en helt het terrein richting het oosten af 
naar het beekdal. De hogere delen zijn beter ontwaterd en vallen in een 
grondwatertrap VII.5 De lagere delen hebben grondwatertrap VI of V*.6 

Ook op basis van de bodemkaart kan het gebied onderverdeeld worden 
in twee delen. Het noordelijke deel behoort naar verwachting tot de 
hoge zwarte enkeerdgronden. Dit bodemtype wordt gekenmerkt door de 

5  Grondwatertrap VII: grondwater dieper dan 80 cm – mv.
6  Grondwatertrap VI: grondwaterstand tussen 40 en 120 cm – mv; grondwatertrap V*: grondwa-

terstand tussen minder dan 40 en 120 cm – mv. 
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aanwezigheid van een ophogingsdek dikker dan 50 cm. Dergelijke gronden 
komen veel rond oude dorpen voor en zijn het resultaat van eeuwenlange 
bemesting van de cultuurgronden. Hierbij werd gebruik gemaakt van 
potstalmest, heideplaggen, bosstrooisel en zand. Dit proces zorgde voor een 
ophoging van de cultuurgronden met een humeus dek, het esdek. Gelet op 
de bodemkaart is dit dek in het zuidelijke deel mogelijk minder dan 50 cm 
dik. Hier zou dan sprake kunnen zijn van een gooreerdgrond. 

Archeologische lagen
Omdat esdekken in oorsprong vaak dateren uit de late middeleeuwen (14e 
of 15e eeuw) kunnen deze akkerpakketten ook archeologisch interessant 
zijn.7 Aan de hand van de opbouw van een esdek en het hierin aanwezige 
vondstmateriaal, kan inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van het 
landgebruik vanaf de late middeleeuwen.

Onder het esdek bevindt zich het dekzand. In de top hiervan  kan sprake 
zijn van oude cultuurlagen, waarin vondstmateriaal aanwezig is en 
waaraan grondsporen (paalsporen, kuilen, karrensporen en greppels) 
gekoppeld kunnen zijn. Deze grondsporen tekenen zich af in de top van het 
onverstoorde dekzand .

De aanwezigheid van een esdek kan voor de eronder aanwezige 
archeologische resten zowel een positief als een negatief effect hebben 
gehad. Het esdek kan enerzijds  als conserverende laag gediend hebben 
tussen het archeologische niveau en de huidige bouwvoor (de recent 
geploegde top). Daar staat tegenover dat ten tijde van de ontginning van 
een escomplex en de latere bewerking daarvan bodemingrepen hebben 
plaatsgevonden. Hierbij is de oorspronkelijke bodem in het esdek is 
opgenomen. Dit kan gezorgd hebben voor verstoring van vondstspreidingen 
en archeologische grondsporen.

2.2 Archeologische context
Binnen het plangebied zelf zijn geen archeologische waarnemingen bekend. 
Wel zijn uit de omgeving enkele waarnemingen bekend (zie figuur 2.3). 
De oudste vondsten concentreren zich op de “Langenberg”, een smalle 
strook dekzandruggen en lage landduinen op de Rielsche Heide, circa 
1 km ten noordoosten van het plangebied. Het betreft waarnemingen 
van kampementen van jagers/verzamelaars uit het laat-paleolithicum en 
mesolithicum.8 Eveneens  uit het mesolithicum dateert een vindplaats net 
ten oosten van het plangebied.9 Ten zuidwesten van het plangebied zijn 
enkele urnen met crematieresten bekend, die uit de ijzertijd dateren.10 Een 
ander urnenveld, daterend uit de late bronstijd, ligt ongeveer 2 km ten 
zuidoosten van het plangebied.11 Ten zuiden van het plangebied, op circa 2 
km, liggen zes grafheuvels. Deze dateren in de midden bronstijd tot vroege 
ijzertijd en staan als monument in Archis geregistreerd.12 Ten westen 
van dit monument zijn enkele houten structuren met onbekende functie 
aangetroffen die eveneens in de midden bronstijd – vroege ijzertijd zijn 

7  Spek 2004, 750-751.
8  Waarnemingen: 14758, 21652, 21653, 21654 en 21655.
9  Waarneming: 419480.
10  Waarneming: 36864.
11  Waarneming: 36638.
12  Monumentnummer: 556.
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gedateerd. Deze structuren zijn bij ontgrondingswerkzaamheden onder een 
middeleeuws escomplex aangetroffen. Dit gebied is eveneens gekenmerkt 
als monument.13 Aan de overzijde van het Leidal is sprake van laat-middel-
eeuwse resten. Hier is een kampontginning aangetroffen uit 1400-1500: het 
Riels Hoefke. 

Historische situatie
In het uiterste oosten van het plangebied ligt een deel van de oude 
dorpskern van Riel. Deze heeft in Archis de status van monument.14 
Binnen de monumentgrenzen, die zijn gebaseerd op kaarten uit de 16e en 
vroeg 20e eeuw, kunnen resten van laat-middeleeuwse en vroegmoderne 
bewoning worden aangetroffen. De hoofdas van deze bebouwing moet 
onder andere gevormd zijn door de huidige Kerkstraat. Op kaartmateriaal 
uit 1811-1832 is de loop van deze straat al te herkennen (zie figuur 
2.4). Destijds heette deze straat de Kerkweg, waarlangs sprake was van 
boerderijen met bouwlanden, weilanden en boomgaarden. Binnen het 
plangebied stonden eveneens enkele boerderijen, met schuren en tuinen. 
Aan de inrichting van het plangebied is sinds het einde van de 19e eeuw 
weinig veranderd. Het omliggende gebied is echter wel veranderd. Zo is 
in 1867 ten westen van het plangebied de spoorlijn van Turnhout naar 
Tilburg aangelegd. Deze spoorlijn werd in de jaren ’80 van de 20e eeuw 
omgevormd tot fietspad. Daarnaast zijn binnen het plangebied meerdere 
wegen aangelegd. Aan het einde van de 20e eeuw heeft Riel zich sterk 
uitgebreid richting de voormalige spoorlijn. Hierbij is het plangebied 
ingesloten geraakt tussen bebouwing.

13  Monumentnummer: 15309.
14  Monumentnummer: 16850.

Figuur 2.3 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
(IKAW) met waarnemingen uit Archis en het 
plangebied (zwart omlijnd).
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2.3 Vooronderzoek
In maart 2007 is door BILAN een bureau- en booronderzoek uitgevoerd.15 
De aanleiding hiervoor was het opstellen van een nieuw bestemmingsplan 
voor de locatie ‘Vier Kwartieren III’, in het kader van geplande nieuwbouw. 
Het doel van dit onderzoek was het vaststellen van de archeologische 
verwachting voor het plangebied. Tijdens het bureauonderzoek is 
een eerste archeologische verwachting opgesteld, gebaseerd op een 
inventarisatie van bekende archeologische, historische, geomorfologische 
en bodemkundige waarden in het gebied. Hierbij is gebruik gemaakt van 
relevant kaartmateriaal en literatuur. Ook zijn de provincie Noord-Brabant 
(contactpersoon: dhr. C. Akkermans) en de Heemkundekring De Vyer 
Heertganghen geraadpleegd.

Deze verwachting is vervolgens door een booronderzoek getoetst. Hierbij 
zijn 27 boringen gezet, uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter 
van 15 cm, tot maximaal 170 cm onder het maaiveld. Voor een evenwichtige 
verdeling van de boringen over het plangebied is zoveel mogelijk een raster 
van 30 x 35 m aangehouden. De opgeboorde sedimenten zijn hierbij gezeefd 
over een maaswijdte van 4 mm. 

In de meeste boringen is een hoge zwarte enkeerdgrond (esdek) 
aangetroffen. Op basis van een veldinspectie en de NAP-hoogtes van de 
boringen kon worden vastgesteld dat het terrein in oostelijk richting afhelt, 
naar het beekdal. Omdat het westelijke deel aanmerkelijk hoger ligt dan 
het oostelijke deel lijkt het erop dat binnen het plangebied toch grondverzet 

15  Janssens & Verbeek 2008.

Figuur 2.4 
Historische kaart met plangebied. (Bron: 
Janssens & Verbeek 2008, 15, figuur 4)
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heeft plaatsgevonden. Mogelijk heeft dit plaatselijk geleid tot verstoring van 
de bodem en de hierin aanwezige archeologische resten. In één boring is 
de bodem van vóór de aanleg van het esdek waargenomen, een zogenaamd 
podzolprofiel. In het onverstoorde moedermateriaal zijn echter geen 
archeologische indicatoren waargenomen. Dit geldt wel voor het humeuze 
dek. Hieruit zijn kleine insluitsels afkomstig zoals baksteen, koolas, 
houtskool en puin.16

Archeologische verwachting
Op basis van het bureau- en booronderzoek is een gespecificeerde 
archeologische verwachting voor het plangebied opgesteld. Deze luidt:
Voor het plangebied geldt een middelhoge verwachting voor het aantreffen 
van vindplaatsen uit de steentijd, de metaaltijden, Romeinse tijd en 
de vroege en volle middeleeuwen. In het oosten,  langs de Kerkstraat 
en centraal binnen het plangebied kunnen resten van boerderijen en 
erfstructuren uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd aanwezig zijn. 
Vondsten  zijn naar verwachting aanwezig in de bouwvoor, het esdek en 
de top van het dekzand. Sporen kunnen verwacht worden in de top van 
het dekzand dat zich bevindt tussen 40 en 130 cm onder het maaiveld. 
Grondsporen en vondsten kunnen  redelijk tot goed geconserveerd zijn 
vanwege het aantreffen van een deels onverstoord esdek in verscheidene 
boringen. In delen van het plangebied kan echter sprake zijn van verstoorde 
archeologische resten door grondverzet.

Besluitvorming
Uit het vooronderzoek blijkt dat in het plangebied mogelijk archeologische 
waarden aanwezig zijn die verstoord kunnen worden door de graafwerk-
zaamheden gerelateerd aan de nieuwbouw Daarom heeft de gemeente 
Goirle besloten tot het laten uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek, met 
als doel het karteren en waarderen van de archeologische resten binnen 
het plangebied. De resultaten dienen te leiden tot een selectieadvies op 
basis waarvan door de gemeente een selectiebesluit kan worden genomen 
omtrent de omgang met eventueel aanwezige archeologische resten. 

16  Janssens & Verbeek 2008, 18-21.
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3 Vraagstellingen en methodiek

3.1 Doel- en vraagstellingen
Het doel van het proefsleuvenonderzoek is te bepalen of er vindplaatsen 
aanwezig zijn en vast te stellen hoe het met de inhoudelijke en fysieke 
kwaliteit gesteld is. Aangezien het een karterend en waarderend onderzoek 
betreft en de aard en kwaliteit van de vindplaatsen nog onbekend is, hebben 
de onderzoeksvragen een algemeen karakter. In het PvE zijn de volgende 
vragen geformuleerd:17

Algemeen 
1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem 

aanwezig, of zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden? 
2.  Indien het onderzoek in bepaalde zones géén archeologische resten of 

beperkte archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) 
oplevert, welke verklaring is hiervoor dan te geven? 

Aard, ouderdom en omvang 
3. Wat is de aard, ligging (horizontaal en verticaal) en datering van de 

archeologische resten? 
4.  Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke 

vondsttypen of vondstcategorieën behoren zij? 
5.  Wat is de horizontale verspreiding van de archeologische resten? 

Bestaan er verschillen tussen materiaalcategorieën? Hoeveel vondstcon-
centraties kunnen onderscheiden worden en wat is de oppervlakte van 
elk? Wat is de verspreiding van de grondsporen? Bestaat er een relatie 
tussen de ligging van de grondsporen en de vondstconcentraties? Zo ja 
welke? 

6. Wat is de verticale verspreiding van de archeologische resten? Bestaan 
er verschillen tussen materiaalcategorieën? Is er sprake van een 
archeologische stratigrafie? Wat is de relatie tussen de vondstspreidingen 
en de geologische en bodemkundige eenheden? Bestaat er een relatie 
tussen de grondsporen en verticale spreiding van de archeologische 
resten? 

7. Zijn er aanwijzingen voor grondsporen die te relateren zijn aan het 
neolithische vondstmateriaal? 

8. Tot hoeveel sites dan wel off-site-verschijnselen behoren de 
archeologische sporen en resten? 

9. Wat is per site: 
a. de omvang (horizontaal en verticaal); 
b. de geologische en/of bodemkundige context;
c. de aard (complextype). Zijn uit de grondsporen huizen en/of andere 

structuren te herleiden? Zo ja, wat is de functie ervan geweest? 
d. de typo(morfo)logische samenstelling van de gevonden 

archeologische resten (grondsporen en mobilia)? 
e. de absolute en relatieve datering en tot welke archeologische periode 

en/of cultuur behoren ze? 
10. Om welke typen off-site-verschijnselen gaat het, gelet op de vondsten en 

grondsporen, en daaruit af te leiden structuren alsmede de verspreiding 
ervan? 

17  Pruysen & Tol 2011.
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11. Wat was is de onderlinge relatie tussen sites en/of off-site-verschijnse-
len? 

12. Wat is de kwaliteit van de botanische en zoologische resten en is 
onderzoek aan deze resten zinvol voor het beantwoorden van vragen 
over economische (voedselvoorziening) en ambachtelijke activiteiten 
(productie en onderhoudsactiviteiten)? 

13.  Is er sprake van meerdere bewoningsfasen? Zo ja, in hoeverre zijn deze 
fasen aaneensluitend? 

Gaafheid en conservering 
14. In welke lagen zijn de archeologische resten aangetroffen. Wat is de 

gaafheid en conservering van de vondstconcentratie(s). Waardoor zijn 
eventuele verschillen in gaafheid en conservering tussen concentraties 
en materiaalcategorieën te verklaren? 

15. Op welk niveau zijn grondsporen herkenbaar en hoe duidelijk tekenen 
de sporen zich af? Is er een relatie tussen de aanwezigheid van 
grondsporen en de geologische of bodemkundige situatie? Zijn er 
aanwijzingen anderszins die van invloed zijn geweest op de conservering 
van grondsporen? 

16. Wat is de verstoring die is opgetreden a.g.v. latere prehistorische en 
historische activiteiten? In hoeverre is het natuurlijk bodemprofiel 
verstoord bij de aanleg en het (eerste) gebruik van het terrein als akker 
(oude akkerlaag/plaggendek)? 

Paleo-landschappelijk: 
17. Hoe ziet de landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied eruit? In 

hoeverre komt de opbouw overeen met het beeld van het vooronderzoek? 
18. Wat is de paleo-landschappelijke en -ecologische context van het onder-

zoeksgebied? Liggen in (of in de omgeving) van het onderzoeksgebied 
locaties die geschikt zijn voor pollenanalyse? Wat is de te verwachten 
kwaliteit? 

Archeologische Monumentenzorg 
19. Wat zegt de fysieke kwaliteit van de grondsporen over de archeologische 

potentie van vergelijkbare sites in de regio Goirle?

3.2 Methodiek
Het veldwerk is uitgevoerd conform de KNA (versie 3.2) en het PvE.18 Op 
enkele punten is, na goedkeuring van de adviseur van het bevoegd gezag, 
afgeweken van de methodiek zoals deze beschreven staat in het PvE. Hierbij 
is in overleg de te volgen strategie bepaald. Het veldwerk is op 27 juni 2011 
aangevangen en op 29 juni 2011 afgerond. 

Puttenplan
Het plangebied omvat circa 2,7 ha. Voorafgaand is in het PvE een 
puttenplan opgesteld. Hierin gaat het om enkele langere sleuven, haaks op 
het landschap georiënteerd om zo snel inzicht te krijgen in de landschap-
pelijke en archeologische variatie. Tussen deze langere sleuven zijn kleinere 
gepland om zo het grid te verdichten en voor voldoende dekking te zorgen. 
In totaal waren 9 sleuven gepland met een breedte van 4 m en een lengte 

18  Pruysen & Tol 2011.
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variërend van 25 tot 80 meter. Dit zou voor een dekkingsgraad van 6,1 
% zorgen. Waar nodig kon 100m2 worden ingezet voor uitbreidingen of 
verdichtingen.

Voor aanvang van het veldwerk bleek dat in de zuidwestelijke hoek van 
het plangebied één  put kwam te vervallen en een tweede moest worden 
ingekort omdat ter plaatse terreindelen ontoegankelijk waren. Daarnaast 
bleek het door verscheidene bomenrijen en hekken niet altijd  mogelijk 
de sleuven te graven op de locatie zoals aangegeven in het puttenplan. Na 
overleg met het bevoegd gezag is besloten de putten waar nodig te verleggen 
of te draaien. In het oosten van het plangebied is een extra sleuf gegraven 
ter plaatse van de verwachte resten van de oude dorpskern van Riel. Ook in 
het zuidelijke deel is een extra put gegraven om hier een beter inzicht in de 
intactheid van de bodemopbouw te krijgen. 

In totaal zijn 10 sleuven aangelegd met een gezamenlijke oppervlakte van 
1314 m2. Hiermee komt de dekkingsgraad voor het onderzoeksgebied op 7,7 
%. 

Aanleg en registratie werkputten
De proefsleuven zijn laagsgewijs verdiept met een gladde bak tot in de 
top van het dekzand. Hierbij is het vlak voortdurend visueel en met een 
metaaldetector gecontroleerd op vondsten en sporen. Aangetroffen vondsten 
zijn per vak van 5x4 meter en per bodemlaag verzameld. Bijzondere 
vondsten zijn ingemeten in het Rijksdriehoeksstelsel (RD), om zo een 
inzicht te krijgen in de verspreiding van de vondsten in de bovengrond. 
Na aanleg is het vlak gefotografeerd en met een Robotic Total Station 
digitaal getekend. Hierbij is gebruik gemaakt van grondslagpunten die door 
een extern landmeetkundig bureau in RD en ten opzichte van NAP zijn 
ingemeten. 

Om inzicht te krijgen in de opbouw en gaafheid van de bodem is per put 
het lengteprofiel gedocumenteerd door middel van profielkolommen. De 
onderlinge afstand tussen de  kolommen bedroeg 20 meter. In totaal zijn 21 
kolommen gedocumenteerd. 
 
Behandeling van sporen, monsters en vondsten
Bij sporenclusters en structuren is  een selectie van de sporen gecoupeerd 
en gedocumenteerd, maar niet afgewerkt. Geïsoleerde en onduidelijke 
sporen zijn altijd gecoupeerd. Van een deel van de overige sporen is 
de diepte bepaald door middel van gutsboringen. Grondsporen zijn, zo 
mogelijk, in de profielwand gecoupeerd, zodat de relatie tussen spoor en 
bodemopbouw kon worden vastgesteld. Slechts één van de gecoupeerde 
sporen kwam in aanmerking voor het nemen van een monster. Het gaat om 
spoor 1 in put 2. De vulling van dit spoor is als kansrijk bestempeld op basis 
van de aanwezige houtskoolpartikels. 

Het vondstmateriaal is verzameld en behandeld conform KNA versie 3.2 
en Leidraad 1 van de veldhandleiding archeologie (CvAK). Het gaat hierbij 
om aardewerk en steen. De vondsten zijn schoongemaakt, gesplitst naar 
categorie, gewogen en geteld. Het materiaal zal gedeponeerd worden bij het 
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van de provincie Noord-Brabant. 
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Figuur 3.1 
Overzicht van de aangelegde sleuven en 
beschreven profielen binnen het plangebied 
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4 Resultaten

4.1 Landschappelijke situatie 

Algemene bodemkenmerken
Op basis van de kolomopnamen is een beeld gevormd van het reliëf en 
de opbouw van de bodem. Het terrein daalt richting het beekdal in het 
zuidoosten. Het noordwestelijke deel van het plangebied is het hoogst en 
is gelegen op de flank van de dekzandrug. In de meeste gevallen kan de 
bodem geclassificeerd worden als een hoge zwarte enkeerdgrond, op basis 
van de aanwezigheid van een humeus ophogingspakket dikker dan 50cm. 
In enkele gevallen kon een oudere fase in dit pakket aangewezen worden. 
Dit geldt voor putten 3, 5 en 10. 

Er is overal sprake van een zogenaamd AC-profiel: het esdek gaat direct 
over in het onderliggende dekzand. Oorspronkelijk zal in de top van het 
dekzand een oude bodem aanwezig zijn geweest, deze is door het agrarisch 
gebruik van het terrein inmiddels in de geroerde bovengrond opgenomen. 
Ten behoeve van het agrarisch gebruik lijken op het middenterrein en 
het oostelijke deel van het plangebied grondverbeteringswerkzaamheden 
hebben plaats gevonden. Hierdoor is het dekzand lokaal aanzienlijk dieper 
verstoord, mogelijk om de aanwezige leemlagen te doorbreken en zo 
voor een betere ontwatering van het terrein te zorgen. Aangezien het vlak 
aangelegd is in moedermateriaal (het dekzand) is deze verstoring ook goed 
weerspiegeld in de vlakhoogte (zie figuur 4.1). 

Figuur 4.1 
Hoogtekaart van de top van het ongeroerde 
dekzand op basis van de hoogtemetingen van 
het opgravingsvlak.
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Stratigrafie
Het doorlopende N-Z profiel van put 2 en 10 schetst een representatief 
beeld van de bodemopbouw in het plangebied evenals het verloop van 
hoogte van de dekzandrug in het noorden en naar het beekdal in het 
zuidoosten (zie figuur 4.2). In de top van de bodem is een bouwvoor 
(laagnummer 5000) waargenomen van gemiddeld 20-30 cm dik. Hieronder 
bevindt zich over vrijwel het gehele plangebied een donker en humeus 
dek (laagnummer 5005), wat in dikte varieert en gerelateerd lijkt te zijn 
aan de hierboven genoemde grondverbeteringswerkzaamheden. Op basis 
van insluitsels (houtskool, steenkool, glas en baksteen) moet dit dek 
gedateerd worden in de 19e-20e eeuw. Dit dek is deels het resultaat van 
een omwerking van de grond, hoewel op enkele plaatsen wel sprake is 
geweest van ophoging met behulp van sterk humeuze plaggen (ter hoogte 
van put 3 en 10). Hier kan dit pakket dan ook als een jong esdek beschouwd 
worden. In putten 7 en 8 kon geen onderscheid worden gemaakt tussen de 
bouwvoor en dit dek. Hier zijn in de top van het dekzand diepe ploegsporen  
aangetroffen, een indicatie dat de opbouw plaatselijk zeer verstoord is.

In de meeste gevallen ligt dit donkere en humeuze dek regelrecht op het 
onderliggende dekzand (laagnummer 5030). De overgang tussen beiden 
is diffuus te noemen. Dit komt door een jonge mollenlaag waarin het 
materiaal uit beide lagen vermengd is evenals langdurig agrarisch gebruik 
van het terrein. Bij enkele ontginningsbanen die samenhangen met dit 
dek is de verstoringsgraad nog hoger en is het archeologische niveau naar 
schatting 50 cm onthoofd. Het effect van deze ontginningswerkzaamheden 
is duidelijk te zien in het doorlopende profiel van put 2 en 10 en wordt 
gereflecteerd in de vlakhoogtes (zie figuur 4.1 en 4.2). 

Ter hoogte van putten 3, 5 en 10 is aan de onderzijde van het donkere 
humeuze dek een oudere fase aangetroffen. Dit oude esdek is lichter van 
kleur en minder humeus, met spitsporen aan de onderzijde (laagnummers 
5010 en 5020; zie figuur 4.2 en 4.3). Vermoedelijk is dit pakket 
oorspronkelijk in het gehele plangebied aanwezig geweest maar is het 
plaatselijk verdwenen door het rigoureuze omzetten van het esdek. Uit het 
oude esdek zijn enkele scherven afkomstig die qua datering in de 12e-14e 
eeuw te plaatsen zijn. Mogelijk wijzen deze scherven op een ontginning van 
het terrein in de late middeleeuwen.
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Figuur 4.2 
Lengteprofiel.
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Het dekzand is over het algemeen lichtbruin tot geel van kleur en bestaat 
uit licht siltig zand. Hier is af en toe grind in waargenomen, evenals grote 
leemplekken en leemlagen. Deze zijn geregeld sterk geoxideerd. 

Conclusie
Op basis van de bodemopbouw kan geconcludeerd worden dat over het 
gehele terrein door langdurig agrarisch gebruik enkele centimeters tot 
enkele decimeters van het archeologische niveau is verdwenen. Voor het 
dieper verstoorde middenterrein en het oostelijke deel geldt dan ook dat 
de kans op archeologische resten sterk afneemt. Enkel de onderkanten van 
diepe sporen zouden hier bewaard kunnen zijn gebleven.

Met het westelijke perceel en het zuiden van het middendeel is het beter 
gesteld. Hier is de oorspronkelijke bodemopbouw van laat-middeleeuws 
esdek op dekzand nog grotendeels intact. Hoewel met de grondwerkzaam-
heden gerelateerd aan dit dek ook circa 20 cm van het oorspronkelijke 
niveau moet zijn verstoord, is de kans op archeologische resten hier hoger 
dan op de rest van het terrein. 

Figuur 4.3 
Profiel in het westelijke deel. 
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4.2 Sporen en structuren
Bovenstaande conclusie komt overeen met de spreiding van vondsten 
en sporen. Zo zijn ontginningssporen uit de Nieuwe tijd voornamelijk 
aangetroffen op het middenterrein en het oostelijke deel, terwijl sporen en 
vondsten uit eerdere periodes zich in het westen en zuiden van het onder-
zoeksgebied bevinden. Hierbij kon, op basis van een clustering van sporen 
en vondstmateriaal, één vindplaats worden aangewezen. Daarnaast zal ook 
aandacht worden besteed aan de zone in het noordwesten, waarin sprake is 
van een akkercomplex, evenals enkele losse sporen en vondsten. 

Vindplaats 1
Deze vindplaats bestaat uit een cluster sporen ter hoogte van put 3, 4 en 
10 (zie tabel 4.1 en figuur 4.5). De sporen zijn aangetroffen onder het 
esdek. In put 3 en 10 is aan de onderzijde van dit dek ook een oudere fase 
aangetroffen die samenhang vertoont met de sporen van deze vindplaats. 
Hoewel deze verticale opbouw positief stemt, zijn in het horizontale vlak 
meerdere grote verstoringen aangetroffen. Een oud bewoner wist te melden 
dat hier een boerderij heeft gestaan die enkele decennia geleden is gesloopt. 
Dit heeft geresulteerd in grote kuilen en een ontmantelde gemetselde 
waterput, gevuld met puin, plastic en piepschuim. Hierbij zijn grote delen 
van vindplaats 1 verstoord. 

Binnen het cluster sporen in put 3 en 10 valt onderscheid te maken tussen 
twee groepen. De eerste groep is donkergrijs opgevuld en vrij scherp 
begrensd. Op basis hiervan vallen de sporen te koppelen aan het jonge 
esdek ter plaatse. Deze groep dateert dan ook zeer waarschijnlijk in de 
19e-20e eeuw. De tweede groep is lichtbruingrijs van kleur, komt overeen 
met de oude esdekfase en dateert op basis van het vondstmateriaal in de 
late middeleeuwen, circa 13e-14e eeuw. Dit sporencluster is de kern van 
vindplaats 1 en omvat de resten van een erf. Er zijn verscheidene paalsporen 
aangetroffen, waaronder een mogelijke staander en twee waterputten. Deze 
sporen zijn als waterput geïnterpreteerd op basis van de opvulling en de 
diepte. Binnen de paalsporen is geen structuur te herkennen.

Circa 43 meter ten westen van put 3 zijn eveneens lichtbruingrijze sporen 
aangesneden. Hierbij lijken spoor 1 t/m 5 in put 4 onderdeel uit te maken 
van een structuur. Het is een vierkant bijgebouw van 2,05 x 2,60 meter met 
een ZZW-NNO oriëntatie (zie figuur 4.6 en 4.7). Deze structuur behoort 
mogelijk tot het erf aangesneden in put 3 en 10, maar kan eveneens tot 
een ander erf behoren dat op de plek van de huidige bebouwing langs de 
Kerkstraat heeft gelegen. Dit bijgebouw is aan vindplaats 1 toegewezen op 
basis van de overeenkomst  in sporen. Net ten noorden van structuur 1 ligt 
een kuil. De vulling hiervan wijkt af van de sporen die samen hangen met 
het jonge esdek, maar lijkt ook niet op de laat-middeleeuwse sporen. De 
datering is dan ook onduidelijk. Wel lijkt deze kuil jonger te zijn dan de 
structuur omdat de vulling donkerder en vuiler van aard is. 

De locatie van de vindplaats is niet geheel verwonderlijk. Deze ligt namelijk 
aan de huidige Kerkstraat, die al in de middeleeuwen in gebruik zal zijn 
geweest als hoofdweg tussen de oude dorpskernen van Riel en Alphen (ten 
zuidwesten). Bewoning, in de vorm van lintbebouwing, zal zich langs deze 
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weg geconcentreerd hebben met daarachter de akkers. Vindplaats 1 kan 
dan ook gezien worden als de voorloper van de huidige bebouwing langs de 
Kerkstraat. 

Put Vlak Spoor Type Diepte Datering Opmerking

3 1 1 Waterput >100 late middeleeuwen gegutst

3 1 2 Paalkuil late middeleeuwen  

3 1 3 Paalkuil 44 late middeleeuwen  

3 1 4 Paalkuil late middeleeuwen  

3 1 5 Paalkuil late middeleeuwen  

3 1 6 Paalkuil late middeleeuwen  

3 1 7 Paalkuil late middeleeuwen  

3 1 8 Paalkuil 16 late middeleeuwen  

3 1 9 Paalkuil late middeleeuwen  

3 1 10 Paalkuil late middeleeuwen  

3 1 12 Waterput >100 late middeleeuwen gegutst

3 1 13 Kuil late middeleeuwen  

3 1 14 Kuil 35 Nieuwe tijd gegutst

3 1 15 Kuil late middeleeuwen  

3 1 16 Paalkuil Nieuwe tijd  

3 1 17 Paalkuil 20 Nieuwe tijd  

3 1 18 Paalkuil 20 Nieuwe tijd  

3 1 19 Sloot 35 Nieuwe tijd gegutst

4 1 1 Paalkuil late middeleeuwen structuur 1

4 1 2 Paalkuil late middeleeuwen structuur 1

4 1 3 Paalkuil late middeleeuwen structuur 1 

4 1 4 Paalkuil late middeleeuwen structuur 1

4 1 5 Paalkuil 35 late middeleeuwen structuur 1

4 1 6 Kuil late middeleeuwen - Nieuwe tijd jonger dan spoor 1-5

10 1 1 Kuil 20 late middeleeuwen gegutst

10 1 2 Paalkuil 30 late middeleeuwen gegutst

10 1 3 Kuil late middeleeuwen ZS1

Tabel 4.1 
Overzicht van de sporen behorend tot 
vindplaats 1.
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Figuur 4.5 
Vindplaats 1, detail van put 3 en 10. 
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Noordwestelijke zone
In het westelijke deel van de opgraving is, zoals gezegd, sprake van 
een oude fase binnen het esdek met spitsporen aan de onderzijde.  De 
aanwezigheid van vele spitsporen aan de onderzijde van een esdek is 
kenmerkend voor de plaggendekken van Brabant en vormt een indicatie 
voor het herhaaldelijke omspitten van de akkers.19 Tijdens het verdiepen 
zijn enkele duidelijke stroken van diepere spitsporen waargenomen. Deze 
banen zijn een schopsteek (ca. 25 cm) breed en strekken zich uit over 
enkele meters. Vier van deze banen zijn WZW-ONO georiënteerd en 
lopen daarmee haaks op de put. De onderlinge afstand varieert van 8,5-9,5 
meter. Ook in de lengterichting van de sleuf is een strook met spitsporen 
aangetroffen. Deze staat haaks op de andere en is NNW-ZZO georiënteerd. 
Gezamenlijk lijken deze stroken dan ook een raster te vormen. Gezien de 
gelijkenis in kleur en het aanwezige vondstmateriaal is het mogelijk dat 
dit restant van een akker samenhangt met de bewoning van vindplaats 1. 
Vermoedelijk was deze in het merendeel van het plangebied aanwezig, maar 
is deze in latere tijden verstoord. 

19  Spek 2004, 748.

put 4

5

6

3

1

4

2

put 4

5

6

3

1

4

2

Figuur 4.6 
Structuur 1, detail van put 4, schaal 1:200.

Figuur 4.7 
Overzichtsfoto van structuur 1.
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Naast het middeleeuwse akkercomplex is in deze zone ook sprake van 
enkele losse sporen en vondsten uit een eerdere periode, gelegen op de 
flank van de dekrug (zie figuur 4.3). Zo is in het noorden van put 2 een kuil 
aangetroffen en in put 6 een mogelijk paalspoor. Beide sporen kwamen 
onder de jonge mollenlaag tevoorschijn en lijken op basis van de vage 
begrenzing relatief oud te zijn. Spoor 1 in put 2 bevatte houtskoolspik-
kels en een handgevormd scherffragment wat vermoedelijk in de ijzertijd 
dateert (zie figuur 4.8). Spoor 4 in put 6 bevatte geen materiaal, maar wijkt 
op basis van opvulling en begrenzing af van de sporen van vindplaats 1. 
Vermoedelijk is dit spoor dan ook ouder. In de omgeving van de sporen 
is in de top van het dekzand, het esdek en de bouwvoor  handgevormd 
aardewerk aangetroffen. Tezamen kunnen deze sporen en vondsten als 
randverschijnselen van een nabijgelegen nederzetting geïnterpreteerd 
worden. Deze nederzetting heeft vermoedelijk verder naar het noorden 
gelegen, hoger op de dekzandrug onder de nieuwbouw aan de Brabantlaan. 

Ontginningssporen
Zoals gezegd is de grond binnen het plangebied tot aanzienlijke diepte 
omgezet waarbij het humeuze dek met het dekzand vermengd is geraakt. 
Onder andere ter hoogte van put 3 en 10 is de grond hier vervolgens 
opgehoogd met plaggen, resulterend in een jong esdek wat op basis van 
insluitsels in de 19e-20e eeuw gedateerd kan worden. Aan dit dek en het 
grondverzet kunnen verscheidene sporen gerelateerd worden die binnen 
de allesporenkaart (figuur 4.3) meestal zijn weergegeven als (sub)recente 
verstoringen. Het gaat hierbij om enkele paalsporen, zoals vermeldt bij 
vindplaats 1, evenals parallelle ontginningsbanen waarin de humeuze 
bovengrond en het dekzand vermengd zijn geraakt. De oriëntatie van deze 
stroken wisselt. Enkele liggen noord-zuid, andere meer west-oost. Er zijn 
geen aanwijzingen dat deze stroken machinaal gegraven zijn. Deze jonge 
ontginningssporen zijn vooral aangetroffen in put 2, 3 en 7 t/m 10. 

Figuur 4.8 
Put 2 spoor 1.
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4.3 Vondstmateriaal
Tijdens het veldwerk is aardewerk en steen aangetroffen (zie figuur 4.9). 
Na het wassen, splitsen, tellen en wegen van de verschillende objecten  is 
het vondstmateriaal in drie groepen verdeeld: aardewerk- middeleeuwen en 
Nieuwe tijd, aardewerk – prehistorie en Romeinse tijd en steen. Per groep 
is gekeken naar de specifieke kenmerken en dateringen. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de kennis van verscheidene materiaal- en periode specialisten.

Aardewerk – middeleeuwen en Nieuwe tijd20

Het middeleeuwse aardewerk is op basis van context in vier groepen 
gedeeld: groep 1 – oude fase van het esdek in put 5 en 6, groep 2 – 
vindplaats 1, groep 3 – ontginningsdek en –sporen op het middenterrein en 
groep 4 – ontginningsdek en –sporen op het oostelijke perceel. Het betreft 
dus geen gesloten complexen. Over het geheel gezien is het materiaal in 
goede staat. Dit is niet verrassend aangezien het materiaal relatief hard 
is. Enkele fragmenten vertonen slijtage en verwering, maar in hoeverre 
deze met de gebruiksfase van het aardewerk te maken heeft of dat dit het 
resultaat is van de overlevering in de bodem is onduidelijk.

Binnen de scherven van groep 1 is sprake van een variatie aan baksels. Zo 
is er een roodbakkend randfragment met glazuur aangetroffen, evenals een 
witbakkend bodem fragment met een vinvormige versiering en een wand 
fragment met een grijsbaksel. Het witte fragment is mogelijk afkomstig 
uit de Maasvallei, de andere fragmenten kunnen lokaal vervaardigd zijn. 
Deze scherven dateren grofweg in de 13e tot 14e eeuw. In deze groep valt 
ook één jongere scherf van Pingsdorf aardewerk. Dergelijk aardewerk 
werd in Pingsdorf (Duitsland) vervaardigd, maar ook in Zuid-Limburg. Dit 
wandfragment kan geplaatst worden in de 12e of  eventueel 13e eeuw. De 
datering van de scherven van groep 1varieert dus van de 12e tot de 14e eeuw. 

20  Drs. E.J. Bult.

Figuur 4.9 
Een selectie van het vondstmateriaal.
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De scherven uit groep 2 zijn afkomstig uit sporen en de cultuurlaag in put 
3 en 10. In één van de bovenste vullingen van een waterput (put 3 spoor 12) 
is een voet van een kan of kelk gevonden, met een grijs baksel. Dergelijk 
aardewerk werd vaak lokaal vervaardigd en is grijs van kleur doordat de 
ijzerdeeltjes in de klei niet de kans hebben gekregen zich met zuurstof te 
binden. Dit komt doordat er in de oven weinig zuurstof aanwezig was, om 
de verbranding optimaal te laten verlopen. Deze methode wordt reducerend 
bakken genoemd. Grijsbakkend aardewerk dateert globaal tussen 1200 en 
1500 na Chr. De voet kan iets specifieker gedateerd worden, in de laat 13e 
tot 14e eeuw. Een oor, met een vergelijkbaar baksel en datering is enkele 
meters verderop in de cultuurlaag aangetroffen. In de bovenste vulling 
van de andere waterput (put 3 spoor 1) is een roodbakkende scherf met 
glazuur aangetroffen. Deze dateert mogelijk iets eerder, in de 13e of hooguit 
14e eeuw. Op basis van deze vondsten kan vindplaats 1 in de 13e-14e eeuw 
gedateerd worden.

Het aardewerk van groepen 3 en  4 bestaat geheel uit roodbakkend 
aardewerk. Dergelijk aardewerk werd lokaal vervaardigd en is oxiderend 
gebakken. Hierdoor heeft het aardewerk een kenmerkende rode kleur 
gekregen. Een voordeel van roodbakkend aardewerk is dat hierop glazuur 
kan worden aangebracht. Bij alle scherven binnen groepen 3 en 4 is dit 
het geval. In één geval, een scherf uit groep 3,  is hierop ook een gele 
slibversiering aangebracht. Deze scherf is afkomstig van een bord en 
kan gedateerd worden in de 15e tot 17e eeuw. In de nabijheid zijn enkele 
bodemfragmenten gevonden, voorzien van spatglazuur en een standring. 
Deze dateren van na 1400/1450, maar niet later dan 1600. Het aardewerk 
uit groep 4 kan iets ouder gedateerd worden, in de laat 14e tot 15e eeuw, 
en omvat een bodem met standring en glazuur en verscheidene randen en 
oortjes van kookpotjes. Al deze vondsten zijn afkomstig uit menglagen en 
sporen die samenhangen met deze menglagen.

Aardewerk – prehistorie en Romeinse tijd21

Verspreid over de noordwestelijke zone is handgevormd aardewerk 
aangetroffen. Vrijwel alle scherven zijn afkomstig uit bodemlagen: 
bouwvoor, esdek en het dekzand. Deels is hierbij dus sprake van 
menglagen, waarbij de context van de vondst niet langer de oorspronkelijke 
is. Hoewel het materiaal niet tot één complex gerekend mag worden zal 
het toch als één groep behandeld worden, gezien de ruimtelijk spreiding 
en associatie van de vondsten. De fysieke staat van het materiaal is matig 
te noemen. Enkele scherven zijn in relatief goede staat, terwijl andere sterk 
verweerd zijn en bedekt zijn met een aankoeksel van ijzeroer. 

Het betreft wandfragmenten waarbij in sommige gevallen duidelijk te 
zien is dat het oppervlak is besmeten. Deze wijze van afwerking komt voor 
vanaf het begin van de ijzertijd. Daarnaast zijn enkele scherven versierd 
met parallelle groeven. De magering bevat weinig kwarts en plantaardig 
materiaal. Magering met grove minerale delen is kenmerkend voor de 
bronstijd en de vroege ijzertijd. Op basis hiervan lijkt het merendeel van 
de scherven dus te dateren in de midden ijzertijd tot de vroeg Romeinse 
tijd (circa 5e eeuw v. Chr. – 1e na Chr.). Dit wordt ondersteund door enkele 

21  Prehistorie: drs. C.M. van der Linde; Romeinse tijd: drs. J. de Bruin.
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Romeinse scherven die in dezelfde zone zijn aangetroffen. Het betreft 
slechts enkele fragmenten, waaronder een scherf dun gladwandig aardewerk 
en een scherf van een dolium. Ook dit materiaal vertoont tekenen van 
verwering en is niet specifieker te dateren dan in de Romeinse tijd.

In zijn geheel moet deze vondstgroep tot nederzettingsruis gerekend 
worden, behorend tot een nabijgelegen nederzetting hogerop de 
dekzandrug. Deze nederzetting kan op basis van de vondsten mogelijk in de 
midden ijzertijd – vroeg Romeinse tijd dateren. 

Steen22

Bij het veldonderzoek is één stenen object aangetroffen: een slijpsteen. 
Helaas is deze afkomstig uit een verstoring in put 10, waardoor de originele 
context onduidelijk is. Het gaat om een staafvormige wetsteen met een 
rechthoekige doorsnede. De slijpsteen is gebroken en nog slechts 97 mm 
lang, met een breedte van 37 mm en een dikte van maximaal 16 mm. 
Voor de vervaardiging is gebruik gemaakt van schist met een grote fractie 
glimmers. Deze grondstof wordt vanaf het begin van de middeleeuwen 
onder andere in Duitsland gewonnen voor het maken van dergelijke 
slijpstenen. Lettend op de grondstof en de vorm moet deze slijpsteen in de 
middeleeuwen of de Nieuwe tijd gedateerd worden. 

22  drs. S. Knippenberg.
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5 Synthese

5.1 Inleiding
In de proefsleuven aan de zuidelijke rand van het plangebied is één 
vindplaats aangetroffen (vindplaats 1). Elders binnen het plangebied zijn 
enkel geïsoleerde vondsten en sporen aangetroffen die niet als vindplaats 
zijn te interpreteren. 

5.2 Kenmerken vindplaats 1

Aard en omvang van de vindplaats
De vindplaats bestaat uit bewoningssporen uit de late middeleeuwen 
(13e-14e eeuw):  één bijgebouw, een cluster paalsporen, kuilen en twee 
waterputten. Waarschijnlijk hebben we te maken met de resten van één of 
enkele erven die langs de Kerkstraat hebben gelegen. 
De vindplaats heeft binnen het plangebied een omvang van ca. 80 bij 30 m. 
Zeer waarschijnlijk loopt de vindplaats in zuidwestelijke richting door tot 
onder de huidige bebouwing langs de Kerkstraat (buiten het plangebied).

Gaafheid van de vindplaats
Uit de enkele coupes en de bestudering van de bodemprofielen blijkt dat 
vindplaats 1 een verticale gaafheid heeft die gebruikelijk is voor vindplaatsen 
in oude bouwlandcomplexen. De vindplaats kent in het horizontale vlak 
echter  verspreid vele grotere en kleinere verstoringen. Deze zijn het gevolg 
van de sloop van een boerderij die hier in de 20e eeuw stond. Het deel van 
de vindplaats dat buiten het plangebied ligt, heeft in het horizontale vlak 
vermoedelijk eveneens veel bodemverstoringen. Ter plaatse liggen namelijk 
enkele grote woonhuizen waarvan een deel  recentelijk is gebouwd. Door 
deze hoge  verstoringsgraad van het horizontale vlak, resteert nog slechts 
een gefragmenteerd beeld van vindplaats 1. 

Conservering van de vindplaats
Over de conservering van de vindplaats heeft het onderzoek slechts beperkte 
informatie opgeleverd. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat door 
de hoge ligging van de vindplaats ten opzichte van het grondwaterniveau 
slechte tot matige conserveringsomstandigheden zullen gelden voor metaal 
en organische resten.

5.3 Waardering
Het proces van waarderen van een vindplaats doorloopt een aantal 
stappen (tabel 1; zie KNA versie 3.2: BIJLAGE IV WAARDEREN VAN 
VINDPLAATSEN). Zo wordt allereerst gekeken naar de belevingswaarde 
van een vindplaats. Omdat dit vooral van toepassing is op zichtbare 
monumenten is deze stap hier niet van toepassing. De waardestelling 
van vindplaats 1 vindt dan ook plaats op basis van fysieke en inhoudelijke 
kwaliteit. 

Fysieke kwaliteit
Bij de beoordeling van de kwaliteit van een vindplaats vormen gaafheid en 
conservering de belangrijkste maatstaven. 
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• De vindplaats scoort voor gaafheid 1 punt: de verticale gaafheid 
is gemiddeld, zoals gebruikelijk bij in oude bouwlanden gelegen 
vindplaatsen; de horizontale gaafheid is slecht omdat verspreid vele 
kleine en grote verstoringen voorkomen.  

• De score voor conservering is 2 punten: er is sprake van matige conser-
veringsomstandigheden, zoals gebruikelijk is bij in oude bouwlanden 
gelegen vindplaatsen en gezien de ligging van de vindplaats ten opzicht 
van het grondwaterniveau. 

In totaal wordt de fysieke kwaliteit op 3 punten gewaardeerd. Bij een 
dergelijke lage score wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken 
om te bepalen of een vindplaats toch als behoudenswaardig kan worden 
beschouwd. 

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinnering n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde 2

Representativiteit n.v.t.

Inhoudelijke kwaliteit
Indien te verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ 
wordt gescoord, wordt een vindplaats met een lage fysieke kwaliteit toch in 
principe behoudenswaardig geacht. In het geval van vindplaats 1 is echter bij 
geen van de inhoudelijke criteria sprake van een hoge score.

Bij het criterium zeldzaamheid wordt gekeken naar de mate waarin een 
bepaald type monument schaars is voor een bepaalde periode of in een 
bepaald gebied. Vindplaats 1 biedt een kans om bewoning en landbouw 
in de 13e- 14e eeuw in Riel te onderzoeken, een periode die nog slecht 
is vertegenwoordigd in het archeologisch bestand.23 Bewoning in deze 
periode begint zich namelijk te clusteren, op en rondom de locatie van 
de huidige dorpskernen. Bewoningssporen uit de late middeleeuwen 
bevinden zich daarmee vaak onder de huidige bewoning.24 In dergelijke 
gebieden vinden relatief weinig ruimtelijke ontwikkelingen plaats waardoor 
deze vindplaatsen zelden onderwerp van onderzoek zijn. Ondanks dat er 
nog maar weinig kennis over laat-middeleeuwse nederzettingen bestaat 
is vindplaats 1 niet uniek. In de ruimere regio kunnen in en nabij oude 
dorspkernen en gehuchten meer laat-middeleeuwse bewoningsresten 
worden verwacht. Vindplaats 1 is dan ook een middelhoge waarde voor 
zeldzaamheid toegekend.  

23  Arts e.a. 2006, 25.
24  Van Ginkel & Theunissen 2009, 249.

Tabel 1. 
Waardering vindplaats 1



Vier Kwartieren iii    31

Met informatiewaarde wordt de betekenis van een monument als bron van 
kennis over het verleden bepaald. Deze waarde hangt ook samen met de 
zeldzaamheid. Vindplaats 1 biedt de mogelijkheid de late middeleeuwen 
beter in beeld te krijgen, waarmee kennis vergaard kan worden over vroege 
dorpsvorming en ontginning. De informatiewaarde kan op basis hiervan in 
principe als middelhoog worden ingeschaald. Een beperkende factor bij de 
informatiewaarde is echter de hoge verstoringsgraad van vindplaats 1. De 
potentiële kenniswinst van vindplaats 1 is dan ook waarschijnlijk nihil. Op 
basis hiervan is de informatiewaarde dan ook naar beneden bijgesteld. 

De ensemblewaarde, of contextwaarde, wordt vastgesteld aan de hand 
van de archeologische en landschappelijke context van een vindplaats. 
De ensemblewaarde van vindplaats 1 is gemiddeld. Aan de noord en 
westzijde is sprake van bebouwd gebied; hier zal veel landschappelijke en 
archeologische informatie verloren zijn gegaan. Aan de zuid- en oostzijde 
is nog wel sprake van landelijk gebied (natuur en akkers). Hier zijn naar 
verwachting vindplaatsen aanwezig uit eerdere en latere perioden waardoor 
de lange termijn-bewoningsgeschiedenis van het gebied deels onderzocht 
kan worden en inter-site analyse mogelijk is. 

Conclusie
De eindconclusie is dat de vindplaats 1 niet behoudenswaardig is op grond 
van de lage fysieke en inhoudelijke kwaliteit.

5.4 Selectieadvies
In plangebied ‘Vier Kwartieren III’ is alleen aan de zuidelijke rand een 
vindplaats aangetroffen (vindplaats 1). Op grond van de lage fysieke en 
inhoudelijke kwaliteit wordt vindplaats 1 niet behoudenswaardig bevonden. 
Elders binnen het plangebied zijn enkel geïsoleerde vondsten en sporen 
aangetroffen die niet als vindplaats zijn te interpreteren. 
Vanwege het ontbreken van behoudenswaardige archeologische 
vindplaatsen kan plangebied ‘Vier Kwartieren III’ worden vrijgegeven voor 
de realisatie van de plannen (=negatief selectieadvies). 

5.5 Beantwoording onderzoeksvragen

Algemeen 
1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem 

aanwezig, of zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden? 
Er zijn archeologische resten in de bodem aanwezig. Er is sprake van 
sporen, vondsten en een structuur. Dit geldt voor de zuidelijke rand van de 
opgraving. Ook de bodemopbouw wijst hier op de mogelijke aanwezigheid 
van archeologische resten. Dit geldt, naast de zuidelijke rand, ook voor het 
westelijk deel van het plangebied. Op deze delen is namelijk nog een oud 
esdek aanwezig.   

2.  Indien het onderzoek in bepaalde zones géén archeologische resten of 
beperkte archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) 
oplevert, welke verklaring is hiervoor dan te geven? 

Op het middenterrein en het oostelijk deel is sprake van zones waarin géén 
archeologische indicatoren zijn waargenomen of slechts losse vondsten. 
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De reden hiervoor is een verstoorde bodemopbouw. Hier is het esdek met 
grondwerkzaamheden tot op een diep niveau omgezet. De top van het 
dekzand en daarmee het archeologische niveau is hier geheel vergraven. 

Van beperkte archeologische fenomenen is eveneens sprake langs de 
noordwestelijke rand van het plangebied. Ook hier is de opbouw door 
ontginningsactiviteiten verstoord. Daarnaast vormt de locatie, op de flank 
van de dekzandrug, ook een reden voor de beperkte aanwezigheid van 
archeologische fenomenen.

Aard, ouderdom en omvang 

3. Wat is de aard, ligging (horizontaal en verticaal) en datering van de 
archeologische resten? 

In verticaal opzicht bevinden alle grondsporen zich aan de onderzijde van 
het esdek, in het onderliggende dekzand. Op enkele delen (in het zuiden 
en westen) is hiertussen nog sprake van een oude fase in het esdek (circa 
12e-14e eeuw). In het horizontale vlak is er sprake van een cluster sporen 
(vindplaats 1) in het zuidelijke deel van het plangebied. Het betreft een 
bijgebouw, paalsporen, kuilen en twee waterputten. Op basis van het 
vondstmateriaal is deze vindplaats in de 13e-14e eeuw gedateerd. 

In de noordwestelijke zone van het plangebied zijn twee losse sporen 
aangetroffen, gelegen op de flank van de dekzandrug. Het gaat om een kuil 
en een paalkuil. Deze wijken qua vulling af van de sporen in het zuidelijke 
deel en zijn ouder. Mogelijk dateren deze in de ijzertijd. Deze resten 
kunnen geïnterpreteerd worden als randverschijnselen van een nederzetting 
die mogelijk hogerop de dekzandrug heeft gelegen.

Het vondstmateriaal kent verticaal gezien een grotere spreiding. Zo is 
materiaal verzameld uit de bouwvoor, het esdek en het dekzand, evenals 
uit enkele sporen. In horizontaal opzicht zijn de vondsten uit bodemlagen 
verspreid over het gehele terrein aangetroffen. Hierbij is het meeste 
materiaal in het westelijke deel verzameld. Verder is er sprake van een 
clustering van vondstmateriaal op ter hoogte van vindplaats 1. 

4.  Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke 
vondsttypen of vondstcategorieën behoren zij? 

Er is aardewerk en steen gevonden. Een deel van het aardewerk kan 
gedateerd worden in de midden ijzertijd – vroeg Romeinse tijd. De rest 
valt in de late middeleeuwen, met een mogelijke doorloop naar het begin 
van de Nieuwe tijd. Het merendeel van het materiaal dateert in de 13e-14e 
eeuw. Met een enkele oudere (12e eeuw) en een enkele jongere (15e-17e 
eeuw) scherf. Het stenen object betreft een slijpsteen. Deze kan in de 
middeleeuwen of Nieuwe tijd gedateerd worden.  

5.  Wat is de horizontale verspreiding van de archeologische resten? 
Bestaan er verschillen tussen materiaalcategorieën? Hoeveel vondstcon-
centraties kunnen onderscheiden worden en wat is de oppervlakte van 
elk? Wat is de verspreiding van de grondsporen? Bestaat er een relatie 
tussen de ligging van de grondsporen en de vondstconcentraties? Zo ja 
welke? 
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Zie ook beantwoording vraag 3. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen 
de spreiding van het prehistorische en het laat-middeleeuwse materiaal en 
sporen. Het prehistorische aardewerk is in de noordwestelijke zone van 
het plangebied aangetroffen, over een strook van grofweg 110x30 meter. 
Gezien het oppervlak is de hoeveelheid gering. Aan het materiaal kunnen 
waarschijnlijk twee sporen gerelateerd worden die zich in dezelfde zone 
bevinden.

Het laat-middeleeuwse materiaal kent een grotere spreiding, met een cluster 
vondsten en sporen bij vindplaats 1 (circa 80x30 m) in het zuiden en een 
oude akkerlaag met spitsporen en vondstmateriaal in het westen (circa 55x55 
m). In beide gevallen is er sprake van een duidelijke relatie tussen de ligging 
van de grondsporen en de vondstspreiding.

Enkele laat-middeleeuwse scherven en ook de slijpsteen zijn aangetroffen 
in verstoringen, de bouwvoor of sporen gerelateerd aan 19e-20e eeuwse 
ontginning van het gebied. Gezien de context is hier geen sprake van een 
relatie tussen het materiaal en de grondsporen. Deze vondsten kunnen als 
opspit geïnterpreteerd worden. 

6. Wat is de verticale verspreiding van de archeologische resten? Bestaan 
er verschillen tussen materiaalcategorieën? Is er sprake van een 
archeologische stratigrafie? Wat is de relatie tussen de vondstspreidingen 
en de geologische en bodemkundige eenheden? Bestaat er een relatie 
tussen de grondsporen en verticale spreiding van de archeologische 
resten? 

Zie ook beantwoording vraag 3 en 5. Verschillen in verticale verspreiding 
van de materiaalcategorieën zijn enkel waarneembaar in het westelijk 
perceel. Hier bevinden de oudste vondsten zich meestal in de bovenkant van 
het dekzand terwijl de middeleeuwse vondsten in het bovenliggende esdek 
en bouwvoor zitten. Deze spreiding is gerelateerd aan de geologische en 
bodemkundige eenheden.  

7. Zijn er aanwijzingen voor grondsporen die te relateren zijn aan het 
neolithische vondstmateriaal? 

Niet te beantwoorden: neolithisch vondstmateriaal ontbreekt. 

8. Tot hoeveel sites dan wel off-site-verschijnselen behoren de 
archeologische sporen en resten? 

Er is sprake van één vindplaats en één zone met off-site-verschijnselen. De 
prehistorische nederzettingsruis in het noorden van het plangebied zal hier 
buiten beschouwing worden gelaten, omdat het om een randverschijnsel 
gaat. 

9. Wat is per site: 

Vindplaats 1
a. de omvang (horizontaal en verticaal); 
De vindplaats meet circa 80x30 meter. De sporen wisselen in diepte van een 
tiental centimeters tot meer dan een meter. 
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b. de geologische en/of bodemkundige context;
De vindplaats bevindt zich regelrecht onder het esdek en vertoont 
samenhang met een oude fase in dat esdek. De sporen snijden in het 
onderliggende dekzand.

c. de aard (complextype). Zijn uit de grondsporen huizen en/of andere 
structuren te herleiden? Zo ja, wat is de functie ervan geweest? 

Het betreft de resten van één of meerdere erven. Hierbij is in ieder geval 
één bijgebouw te herkennen, in het westen van de vindplaats. Deze heeft 
mogelijk als opslag gediend voor een nabijgelegen boerderij. 

d. de typo(morfo)logische samenstelling van de gevonden archeologische 
resten (grondsporen en mobilia)? 

Naast een bijgebouw is er sprake van paalsporen, kuilen en twee 
waterputten. Binnen het cluster paalsporen is geen structuur te herkennen. 
Het vondstmateriaal bestaat uit aardewerkfragmenten. Mogelijk kan ook de 
slijpsteen bij deze vindplaats gerekend worden.

e. de absolute en relatieve datering en tot welke archeologische periode en/
of cultuur behoren ze? 

Enkele sporen bevatten vondstmateriaal. Het betreft aardewerken scherven 
die in de 13e-14e eeuw gedateerd kunnen worden. Op basis van de gelijkenis 
binnen de sporen is deze datering voor het gehele cluster aangehouden, dus 
ook voor de sporen die geen vondstmateriaal bevatten.

10. Om welke typen off-site-verschijnselen gaat het, gelet op de vondsten en 
grondsporen, en daaruit af te leiden structuren alsmede de verspreiding 
ervan? 

Op het westelijk deel is sprake van off-site-verschijnselen. Het betreft een 
esdek met spitsporen: een akkercomplex. Het esdek is nog aanwezig over 
een zone met een doorsnede van circa 55 meter, maar heeft zich mogelijk 
over het gehele plangebied bevonden. Op basis van het vondstmateriaal 
dateert deze laag mogelijk in de 12e-14e eeuw. 

11. Wat was is de onderlinge relatie tussen sites en/of off-site-verschijnse-
len?  
Gezien de datering van het vondstmateriaal lijkt een relatie tussen 
vindplaats 1 en het akkercomplex zeker tot de mogelijkheden te behoren.  

12. Wat is de kwaliteit van de botanische en zoologische resten en is 
onderzoek aan deze resten zinvol voor het beantwoorden van vragen 
over economische (voedselvoorziening) en ambachtelijke activiteiten 
(productie en onderhoudsactiviteiten)? 

Binnen het plangebied zijn geen botanische en zoologische resten 
aangetroffen. Er is één monster genomen uit een spoor met vulling met 
houtskoolpartikels. Deze vulling is echter niet zeer rijk aan houtskool 
en de aard van het spoor (geïnterpreteerd als randverschijnsel van een 
nederzetting hoger op de dekzandrug) geeft geen aanleiding voor verder 
onderzoek.  
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13.  Is er sprake van meerdere bewoningsfasen? Zo ja, in hoeverre zijn deze 
fasen aaneensluitend? 

Binnen het plangebied is slechts één bewoningsfase aan te wijzen: de laat-
middeleeuwse vindplaats 1. 

Gaafheid en conservering 

14. In welke lagen zijn de archeologische resten aangetroffen. Wat is de 
gaafheid en conservering van de vondstconcentratie(s). Waardoor zijn 
eventuele verschillen in gaafheid en conservering tussen concentraties 
en materiaalcategorieën te verklaren? 

Zie beantwoording vraag 6 en 15. De gaafheid en conservering is over het 
geheel genomen redelijk tot goed.  

15. Op welk niveau zijn grondsporen herkenbaar en hoe duidelijk tekenen 
de sporen zich af? Is er een relatie tussen de aanwezigheid van 
grondsporen en de geologische of bodemkundige situatie? Zijn er 
aanwijzingen anderszins die van invloed zijn geweest op de conservering 
van grondsporen? 

De grondsporen waren herkenbaar onder het esdek. Zij tekenden zich op 
dit niveau vrij duidelijk af ten opzichte van het dekzand. De geologische 
situatie heeft geen verdere invloed op de grondsporen gehad aangezien deze 
vanaf het begin van het Holoceen niet meer is veranderd. Bodemvorming 
heeft mogelijk wel invloed op de conservering van de sporen gehad, maar 
aangezien de oude bodem nergens is aangetroffen kunnen hier geen 
uitspraken over gedaan worden. 

16. Wat is de verstoring die is opgetreden a.g.v. latere prehistorische en 
historische activiteiten? In hoeverre is het natuurlijk bodemprofiel 
verstoord bij de aanleg en het (eerste) gebruik van het terrein als akker 
(oude akkerlaag/plaggendek)? 

Latere agrarische activiteiten hebben het natuurlijk bodemprofiel (en 
daarmee het archeologisch niveau) verstoord. Hierbij is de oorspronkelijke 
bodem in de geroerde bovengrond opgenomen. Binnen het plangebied valt 
de oudste waarneembare fase van deze activiteiten in de 12e-14e eeuw te 
plaatsen. Het esdek uit deze periode is nog op enkele plaatsen aanwezig. 
Dit oude esdek is vervolgens ook vergraven en verstoord. Hierbij is het 
bodemprofiel naar schatting zeker 50 cm verstoord, op sommige plaatsen 
zelfs dieper door grondverbeteringswerkzaamheden. Deze werkzaamheden 
zijn in de 19e-20e eeuw te plaatsen.

Naast deze agrarische activiteiten is in het zuiden van het plangebied sprake 
geweest van bewoning in de 20e eeuw. Hier heeft een boerderij gestaan die 
is gesloopt. Dit heeft geresulteerd in grote en diepe verstoringen ter plaatse, 
waarbij de bodemopbouw geheel vergraven is.

Paleo-landschappelijk: 

17. Hoe ziet de landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied eruit? In 
hoeverre komt de opbouw overeen met het beeld van het vooronderzoek? 

Het onderzoeksgebied is gelegen op de flank van een dekzandrug. Het 
terrein loopt af richting het beekdal van de Lei in het zuidoosten. 
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18. Wat is de paleo-landschappelijke en -ecologische context van het onder-
zoeksgebied? Liggen in (of in de omgeving) van het onderzoeksgebied 
locaties die geschikt zijn voor pollenanalyse? Wat is de te verwachten 
kwaliteit? 

Zie ook vraag 17. Binnen het plangebied zijn enkel de waterputten als 
geschikte locaties aan te wijzen. Hoewel de conservering waarschijnlijk 
goed is en sprake is van een dateerbare context, is de data die het oplevert 
relatief beperkt en slaat op een korte tijdsperiode. Voor een analyse van de 
ecologische context voor een langere periode bevinden zich mogelijk in het 
beekdal van de Lei enkele goed locaties. Hierover zijn echter geen gegevens 
bekend

Archeologische Monumentenzorg 

19. Wat zegt de fysieke kwaliteit van de grondsporen over de archeologische 
potentie van vergelijkbare sites in de regio Goirle?

Hoewel een esdek als conserverende laag kan hebben gediend voor het 
archeologisch niveau, dient er rekening mee gehouden te worden dat bij de 
bijbehorende werkzaamheden het oorspronkelijk bodemprofiel en daarmee 
het archeologisch niveau is verstoord. Dit betekent echter niet dat onder 
een dergelijk dek geen archeologische resten meer aanwezig kunnen zijn, 
of dat hier nooit archeologische resten aanwezig zijn geweest. De top van 
de grondsporen en vondstspreidingen, en daarmee dus het archeologisch 
niveau, zullen door het dek opgenomen zijn. De mate van verstoring kan 
verschilt echter per geval en kan ook binnen een plangebied variëren.  
Alleen doormiddel van proefsleuvenonderzoek kan de verstoringsgraad goed 
worden vastgesteld. 
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Samenvatting
Van 27 tot en met 29 juni 2011 is door een team van Archol BV een 
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied ‘Vier 
Kwartieren III’. Aanleiding hiervoor is het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan voor deze locatie. Hierbij wil de gemeente Goirle in de 
toekomst nieuwbouw realiseren. De daaraan verbonden grondwerkzaam-
heden kunnen eventueel in de bodem aanwezige archeologische waarden 
verstoren. 

Om deze reden is het plangebied door middel van 10 proefsleuven 
verkend. Doel van dit onderzoek was het karteren en waarderen van 
de archeologische resten. Hierbij is ook aandacht besteedt aan de 
bodemopbouw. Het gehele plangebied is gehele gelegen op de flank van een 
dekzandrug en loopt af richting het beekdal van de Lei in het zuidoosten. 
Vooronderzoek in de vorm van boringen deed vermoeden dat dit dekzand 
verhoogd was met een vruchtbaar dek, het esdek, ten behoeve van 
landbouw. Een dergelijk dek kan een conserverende rol voor onderliggende 
archeologische resten hebben gespeeld. Tijdens het proefsleuvenonderzoek 
bleek dit dek echter nog vrij recent te zijn omgezet. Hierdoor is een deel van 
het terrein tot op een diep niveau vergraven. Op enkele plaatsen bleek echter 
nog wel een oude, laat-middeleeuwse, fase van dit dek aanwezig, waarbij de 
kans op archeologische resten hoger is. 

Aan de zuidelijke rand van het plangebied is een vindplaats uit de late 
middeleeuwen aangetroffen. Hierbij is één bijgebouw te herkennen, evenals 
een cluster paalsporen, kuilen en twee waterputten. Het betreft de resten 
van één of meerdere erven, gelegen langs de hoofdas van Riel: de Kerkstraat. 
Ten noordwesten van deze vindplaats, op enige afstand van deze hoofdas 
is ook een akkercomplex uit dezelfde periode aangetroffen. In combinatie 
met deze complexen is aardewerk en een slijpsteen gevonden. Naast deze 
archeologische resten uit de late middeleeuwen zijn ook resten uit de 
ijzertijd – vroeg Romeinse tijd aangetroffen. Deze bevonden zich langs de 
noordelijke rand van het plangebied en waren gelegen op de flank van de 
dekzandrug. De vondsten en losse sporen kunnen geïnterpreteerd worden 
als randverschijnselen van een nederzetting hogerop de dekzandrug. 

Aan de hand van deze resultaten konden de archeologische resten binnen 
het plangebied worden gekarteerd en gewaardeerd, om vervolgens tot een 
selectieadvies te komen. Op inhoudelijke gronden is de laat middeleeuwse 
vindplaats als interessant te kenmerken, aangezien deze periode slecht in 
het archeologisch bestand vertegenwoordigd is. De fysieke staat is echter 
zeer slecht, waardoor de potentiële kenniswinst vrijwel nihil is. Op basis 
van de resultaten is vindplaats 1, evenals de rest van het plangebied, niet als 
behoudenswaardig te bestempelen. Plangebied “Vier Kwartieren III” kan 
dan ook worden vrijgegeven. 
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Bijlage 1: Sporenlijst

put vlak spoor type diepte datering opmerking

2 1 1 KL 22 prehistorie  

2 1 2 REC Nieuwe tijd  

3 1 1 WA >100 late middeleeuwen gegutst

3 1 2 PK late middeleeuwen  

3 1 3 PK 44 late middeleeuwen  

3 1 4 PK late middeleeuwen  

3 1 5 PK late middeleeuwen  

3 1 6 PK late middeleeuwen  

3 1 7 PK late middeleeuwen  

3 1 8 PK 16 late middeleeuwen  

3 1 9 PK late middeleeuwen  

3 1 10 PK late middeleeuwen  

3 1 11 REC Nieuwe tijd ontginningsbaan

3 1 12 WA >100 late middeleeuwen gegutst

3 1 13 KL late middeleeuwen  

3 1 14 KL 35 Nieuwe tijd gegutst

3 1 15 KL late middeleeuwen  

3 1 16 PK Nieuwe tijd  

3 1 17 PK 20 Nieuwe tijd  

3 1 18 PK 20 Nieuwe tijd  

3 1 19 SL 35 Nieuwe tijd gegutst

3 1 20 NV   mollengangen

4 1 1 PK late middeleeuwen  

4 1 2 PK late middeleeuwen  

4 1 3 PK late middeleeuwen  

4 1 4 PK late middeleeuwen  

4 1 5 PK 35 late middeleeuwen  

4 1 6 KL late middeleeuwen - Nieuwe tijd jonger dan spoor 1-5

5 1 1 SS 15 late middeleeuwen  

5 1 2 SS late middeleeuwen  

5 1 3 SS late middeleeuwen  

5 1 4 SS late middeleeuwen  

5 1 5 SS late middeleeuwen  

6 1 1 NV    

6 1 2 NV    

6 1 3 NV    

6 1 4 PK 15 prehistorie?  

6 1 5 NV    

8 1 1 PK Nieuwe tijd  

10 1 1 KL 20 late middeleeuwen gegutst

10 1 2 PK 30 late middeleeuwen gegutst

10 1 3 KL late middeleeuwen  
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Bijlage 2: Vondstenlijst

vondstnr put vlak spoor verzamelwijze categorie aantal gewicht opmerking

1 2 1 5000 AANV APH 1 5.3  

2 2 1 2 AANV ANT 1 12.2  

3 2 1 1 COUP KER 1 1  APH?

4 2 1 1 SCHA MA 5 liter

5 2 1 5000 AANV ANT 2 56.1  

6 3 1 1 AANV AME 1 2.8  

7 3 1 12 PUNT AME 6 266.6  

8 5 1 5030 AANV APH 4 42  

9 5 1 5030 AANV APH 1 5.2  

10 5 1 5030 AANV APH 4 21.6  

11 5 1 5030 AANV APH 1 4.3  

11 5 1 5030 AANV ARO 1 11.7  

12 5 1 5010 AANV AME 2 15.7  

13 5 1 5010 AANV AME 3 28.7  

14 5 1 5030 AANV APH 2 29.4  

15 5 1 5030 AANV APH 4 12.2  

16 5 1 5030 AANV APH 3 20.1  

16 5 1 5030 AANV ARO 1 18.9 doliumfragment

17 5 1 5030 AANV APH 4 19.5  

18 6 1 5030 AANV APH 1 4.4  

18 6 1 5030 AANV ARO 1 2  

19 6 1 5030 AANV AME 2 19.3  

20 6 1 1 AANV APH 1 2.4  

20 6 1 1 AANV ARO 1 4.5  

21 8 1 1 AANV AME 8 168.1  

22 8 1 9999 AANV AME 1 237.7  

23 10 1 5020 AANV AME 1 141.9  

24 10 1 999 PUNT SXX 1 113.3  slijpsteen
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