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Een opgraving in plangebied Tradepark-Noord te Tilburg

Archol bv heeft in 2009 een opgraving uitgevoerd in plangebied Tradepark 58, aan 
de snelweg A58 ten zuidwesten van Tilburg. Het gebied kenmerkt zich landschappe-
lijk door een dekzandrug in het noorden en de lager gelegen beekdalvlakte van de 
Katsbogte in het zuiden. 
 De opgraving heeft geleerd dat het gebied in de late prehistorie bewoond is 
geweest vanaf de midden-bronstijd  tot en met de late ijzertijd (circa 19e – 2e eeuw 
voor Chr.). Verspreid op de dekzandrug zijn uit deze periode resten van twaalf huizen 
met bijbehorende spiekers en kuilen aangetro�en. De waterputten lagen op enige 
afstand van de huizen,  op de overgang van de �ank van de dekzandrug naar het 
beekdal. Tussen de nederzettingen lagen twee graven die eveneens uit de late 
prehistorie stammen.

Bijzonder is huis 7 uit de midden-bronstijd dat twee bewoningsfasen heeft gekend: 
een oudste fase in de 17e eeuw en een herbouwfase in de loop van de 16e eeuw. 
Kuilen binnen de huisplattegrond hebben fragmenten van smeltkroesjes en stenen 
werktuigen  met koper- en bronssporen opgeleverd. Omdat ook brandplekken en 
een ovenachtige kuil zijn aangetro�en, is ter plaatse vermoedelijk sprake geweest 
van het gieten en bewerken van brons. Waarschijnlijk hebben deze ambachtelijke 
activiteiten ergens in de 15e eeuw plaats gehad, toen de boerderij zijn woonfunctie 
inmiddels had verloren.

Onzeker is of in de perioden voor de midden-bronstijd ook sprake was van bewoning 
in het plangebied. De vondsten uit deze perioden zijn bijna allemaal “losse” vonds-
ten. Duidelijke verdichtingen van vondsten en sporen die behoren aan erven of 
kampementen zijn niet aangetro�en. Een uitzondering vormt een zone met vonds-
ten van neolithisch aardewerk en (vuur)steen die mogelijk duiden op de nabije 
aanwezigheid van een huisplaats van vroege landbouwers.
Na de bronstijd en ijzertijd, in de Romeinse tijd en middeleeuwen, heeft het gebied 
in ieder geval geen bewoning gekend. Wellicht was het gedurende lange tijd niet of 
nauwelijks in cultuur gebracht. Het vondstmateriaal lijkt namelijk uit te wijzen dat de 
dekzandrug pas vanaf de late middeleeuwen als akkerland in gebruik is genomen. In 
de Nieuwe tijd is het beekdal ontgonnen en (later) door ophoging geschikt gemaakt 
voor agrarisch gebruik. 
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Inleiding

Adrie Tol

1.1 Aanleiding 

Het plangebied Tradepark 58 ligt aan de snelweg A58 ten zuidwesten van Tilburg. 

Het maakt deel uit van het tot voor kort landelijke gebied tussen Tilburg en Goirle 

dat in een hoog  tempo wordt heringericht.  Tradepark 58, kortweg T58, wordt 

ontwikkeld tot nieuw bedrijventerrein en bestaat uit twee plandelen: Noord en Zuid. 

Beide plandelen herbergen waardevolle archeologische resten. Omdat bescherming 

door planaanpassing niet mogelijk bleek, zijn de archeologische resten door middel 

van opgravingen onderzocht. Baac bv heeft in 2005 in plandeel Tradepark-Zuid een 

archeologisch onderzoek uitgevoerd.1   Tradepark-Noord is in het voorjaar en de zomer 

van 2009 in opdracht van de gemeente Tilburg opgegraven door Archol BV. In het hier 

gepresenteerde rapport worden de resultaten van deze opgraving - bewoningssporen 

uit de steentijd tot en met de Nieuwe tijd - besproken. 

1.2 Plangebied Tradepark-Noord

Plangebied T58-Noord ligt ingeklemd tussen de Surfplas in het zuiden en de rijksweg 

A58 in het noorden (fig. 2.7). De westelijke begrenzing wordt gevormd door de 

Turnhoutse baan, de oostelijke begrenzing loopt in een punt uit en volgt de (verlegde) 

gemeentegrens met Goirle. Het plangebied heeft een omvang van circa 27 ha. Van 

1  Van Putten & Ter Wal 2006.
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Figuur 1.1. 
Ligging plangebied Tradepark-Noord. 
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noordoost naar zuidwest doorkruist een landweg genaamd het Heiningstraatje het 

plangebied. Parallel aan de landweg loopt langs de zuidgrens de gegraven sloot de 

Katsbogte. Centraal in het plangebied stond tot voor kort een boerderij, maar deze is 

voor de start van het archeologisch onderzoek gesloopt.

Delen van het plangebied waren niet beschikbaar voor onderzoek. Het gaat om het 

akkergebied rondom het verdeelstation van Essent, dat voorlopig buiten de planont-

wikkeling blijft, en een te handhaven bosperceel. Daarnaast was aan de westzijde 

reeds een rotonde aangelegd die de toegang verzorgt tot het bedrijventerrein 

Tradepark-Zuid.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Vooruitlopend op de herinrichting van het plangebied zijn een karterend 

booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.2 Vastgesteld is dat het 

plangebied waardevolle bewoningsresten uit het neolithicum, de bronstijd en ijzertijd 

herbergt . De resultaten hiervan waren aanleiding voor het College van B&W van de 

gemeente Tilburg om de vindplaatsen 1 t/m 6 op te laten graven.3 

Archol heeft de opgraving tussen 11 mei en 30 juli 2009 uitgevoerd in samenwerking 

met archeologen van de Katholieke Universiteit Leuven,  ArcheoMedia en BAAC bv. 

Het doel was het zo compleet mogelijk in beeld krijgen van de bewoningsresten uit het 

neolithicum , de bronstijd en de ijzertijd. Daarnaast was de gebruiksgeschiedenis van 

het beekdal van de Katsbogte een belangrijk aspect van het onderzoek.  

Omdat de opgraving juist niet alleen op sporen en vondsten gericht was, maar ook op 

allerlei landschappelijke aspecten, is het veldteam aangevuld met specialisten op het 

gebied van fysische geografie, palynologie en archeobotanie (tabel 1.1). 

Drs. F. Kortlang (Archaeo) vertegenwoordigde als directievoerder de opdrachtgever, 

de gemeente Tilburg. Dhr. drs. G. van den Eynde (senior beleidsarcheoloog gemeente 

Tilburg) trad op als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag (gemeente Tilburg).

Gedurende het veldwerk is regelmatig met de directievoerder en het bevoegd gezag 

overlegd over de te volgen veldstrategie. Na afloop van het veldwerk is een evaluatie-

rapport opgesteld waarin een voorstel voor de uitwerking van de opgravingsresultaten 

is gedaan. Dit uitwerkingsvoorstel is, na enkele kleine aanpassingen, op 1 februari 2010 

door het bevoegd gezag goedgekeurd. De uitwerking en rapportage vonden plaats 

tussen  februari 2010 en maart 2013. Bij deze uitwerking zijn verschillende archeologen 

en specialisten betrokken geweest (tabel 1.1.). 

Parallel aan de uitwerking van de opgravingsresultaten van Tradepark-Noord is 

in opdracht van de gemeente Tilburg een historisch-geografische studie naar de 

historische ontwikkeling van het cultuurlandschap van het plangebied uitgevoerd. 

Deze studie is integraal in deze rapportage opgenomen.

2  Van Neunen 2007.
3  Selectiebesluit dd. 4 november 2008.
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Naam Functie Organisatie

Gerben Bervoets veldassistent KU Leuven

Peter van den Bos veldarcheoloog Archol

Erik Drenth periodespecialist Neolithicum-ijzertijd ArcheoMedia

Reinier Ellenkamp bodemkundige RAAP

Michiel Goddijn veldarcheoloog Archol

Tiziano Goossens plv. projectleider Archol

Henk van Haaster specialist-ecologie/ macrobotanie BIAX

Femke Heijting veldassistent/ vondst/dataverwerking Archol

Eckhard Heunks fysisch geograaf Via opdrachtgever

Luuk Keunen specialist historische geografie Via opdrachtgever

Laura Kooistra specialist-ecologie/ macrobotanie BIAX

Maja Kooistra specialist slijpplaten KMS

Judith van der Leije veldarcheoloog Archol

Els Meirsman veldwerkleider KU Leuven

Lucas Meurkens plv. veldwerkleider Archol

Roy van Mousch veldarcheoloog BAAC

Frans van Neunen veldarcheoloog BAAC

Adé Porreij-
Lyklema veldarcheoloog Archol

Jan Roymans adviseur cultuur-historie RAAP

Dirk van Smeerdijk specialist pollenanalyse Via opdrachtgever

Adrie Tol projectleider Archol

Marco Zander veldassistent/ metaaldetectie Archol

Publieksbereik
Op 17 juli is een open dag georganiseerd voor belangstellenden uit de omgeving. 

Daarnaast waren er rondleidingen op 29 juni (medewerkers gemeente Tilburg), 8 

juli (medewerkers gemeente Tilburg), 16 juli (ondernemers Tradepark), 21 en 23 juli 

(schoolklassen).

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.

Figuur 1.2. 
Open dag 17 juli 2009.
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1.4 Administratieve gegevens

Soort onderzoek: Opgraving

Projectnaam: Tilburg-Tradepark-Noord

Archolprojectcode: 1250TT58

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden BV

Periode van uitvoering veldwerk: 11-5-2009 t/m 30-7-2009 

Periode van uitvoering uitwerking: 1-2-2010 t/m 28-3-2013

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Tilburg

Plaats: Tilburg

Toponiem: Tradepark

Coördinaten gebied: 131.800/394.200 (centrum)

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg , mevr. M. Verhoef (medewerker 
Afdeling Projectmanagement Vastgoedontwikkeling)

Bevoegd gezag: Gemeente Tilburg , drs. G. van den Eynde (Senior beleids-
archeoloog) 

Directievoering: ArchAeO  archeologische advisering en ondersteuning, 
drs. F. Kortlang

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 34860

ARCHIS-waarnemingsnummer(s): In aanvraag

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant

1.5 Leeswijzer

Het rapport is uit drie delen opgebouwd. Het eerste deel omvat het bredere kader en 

de uitgangspunten van het onderzoek. Aandacht wordt besteed aan het landschap-

pelijke en archeologische kader van het plangebied (hoofdstuk 2). Daarbij komen ook 

de resultaten van het vooronderzoek aan bod (paragraaf 2.3). Hoofdstuk 3 gaat in 

op de onderzoeksvragen en de gehanteerde werkwijze bij het veldonderzoek en de 

uitwerking. Onderdeel van dit hoofdstuk is een bespreking van de kwaliteit van de 

fysisch-geografische en archeologische bronnen en de invloed hiervan op de keuzes 

die in het veld en bij de uitwerking zijn gemaakt. Tevens wordt de periodisering van de 

aangetroffen bewoningsresten bediscussieerd. 

Het tweede deel omvat een bespreking van de resultaten van het veldonderzoek. 

Hoofdstuk 4 gaat in op het onderzoek van het abiotische landschap en de vegeta-

tiegeschiedenis. In de hierop volgende hoofdstukken worden de bewoningsresten 

chronologisch besproken. Hoofdstukken 5 en 6 gaan in op de  resten uit de steentijd, 

bronstijd en ijzertijd. In hoofdstukken 7 tot en met 11 worden de prehistorische 

materiaalcategorieën en het onderzoek aan crematieresten behandeld. In hoofdstuk 

12  passeren de grondsporen en vondsten uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd de 

revue.  Hoofdstuk 13 bespreekt de resultaten van de historisch-geografische analyse 

van het plangebied, waarbij ook de gegevens uit het voorafgaande hoofdstuk 12 

worden meegenomen. De hoofdstukken 14 en 15 hebben het archeobotanisch 

onderzoek en het micromorfologisch onderzoek als onderwerp. Hoofdstuk 16 bestaat 

uit de integratie van de landschappelijke, ecologische, archeologische en historische 

gegevens. Centraal staat daarbij de reconstructie van het bewoningsverhaal van het 

onderzoeksgebied en het diachrone gebruik van het landschap.

Het laatste deel omvat de catalogus en bijlagen. Een deel hiervan is bijgevoegd op 

CD-ROM (bijlagen 3, 4 en 6-12).

Het heeft door allerlei omstandigheden relatief lang geduurd, voordat het huidige 

rapport ter perse kon gaan; het eerste concept is reeds twee jaar geleden afgerond. 

Hierdoor is een aantal studies die de laatste jaren zijn verschenen niet in het rapport 

verwerkt. Zo is bijvoorbeeld het in 2012 verschenen proefschrift van Van den Broeke 

over handgevormde keramiek uit de Zuid-Nederlandse ijzertijd buiten beschouwing 

gelaten omdat deze vondstcategorie reeds begin 2012 was uitgewerkt.

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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In het rapport is – enigszins inconsequent - gebruik gemaakt van twee verschillende 

periodiseringen voor de Nederlandse prehistorie. Terwijl Drenth in zijn bijdragen 

verwijst naar die van Lanting & Van der Plicht, wordt in de rest van het rapport 

gerefereerd aan de periode-indeling van Van den Broeke et alii.  Wij hebben dit 

uiteindelijk zo gelaten, omdat eerstgenoemde in paragraaf 7.2.2 expliciet ingaat op de 

inhoud, basis en (ten dele) de ontstaansgeschiedenis van deze  periodiseringen.

Het is niet uitgesloten dat er in enkele tabellen kleine fouten zijn geslopen. Dit hangt 

samen met verschillen tussen aantallen in de velddatabase en de uitwerkingsdatabase. 

De fouten veranderen niet het algemene beeld dat uit de tabellen tevoorschijn komt, 

en zijn daarom niet meer gecorrigeerd.

In dit verband moet eveneens op het vermelden van vondstnummers worden gewezen. 

Bij de afronding van dit rapport werd gesignaleerd dat dit in de tekst niet consequent 

is gebeurd. Er is geen poging ondernomen deze leemten alsnog te vullen. Via de 

bijgevoegde bijlagen- de catalogi met de ruwe data over de vondsten - is het alsnog 

mogelijk deze informatie op te zoeken. 
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Figuur 1.3. 
Tijdsschaal archeologische en geologische 
perioden.
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Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Landschappelijk kader

Eckhart Heunks

Breuken, horsten en slenken
De onderzochte vindplaatsen liggen op een dekzandrug in het meest westelijk deel van 

de Roerdalslenk (voorheen aangeduid als Centrale Slenk). Dit betreft een tektonisch 

dalingsgebied met een zuidoost-noordwest oriëntatie. De westelijke begrenzing 

wordt gevormd door de Feldbissbreuk die juist ten westen van het onderzoeksge-

bied is gesitueerd (fig. 2.1). Ten westen van deze breuk ligt het Kempisch Plateau 

(voorheen West-Brabants Massief genoemd). Dit betreft een opheffingsgebied waar de 

midden-pleistocene grofzandige fluviatiele afzettingen vrijwel dagzomen (Formaties 

van Sterksel en Stramproy). In de Roerdalslenk zijn deze afzettingen weggezakt 

en in de laatste fase van het midden-pleistoceen en in het laat-pleistoceen onder 

periglaciale omstandigheden afgedekt geraakt door een dik pakket met eolische en 

vooral fluvioperiglaciale afzettingen (Formatie van Boxtel). In het centrale deel van de 

Roerdalslenk reikt dit pakket tot meer dan 30 meter –Mv. Ter hoogte van het onder-

zoeksgebied heeft dit pakket een beperkte dikte van 5-10 meter.4 Sedimentatie van 

eolische afzettingen vond vooral plaats wanneer het landoppervlak vochtig was. Deze 

omstandigheden traden vooral op in een  koud, periglaciaal klimaat met permafrost 

en op de overgang  van een warm naar een koeler klimaat. Voorbeelden in Brabant 

van hoofdzakelijk eolische afzettingen zijn het Laagpakket van Liempde en het 

Laagpakket van Wierden. Onder invloed van lokale smeltwaterstromen konden deze 

afzettingen weer eroderen en hersedimenteren als fluvioperiglaciale afzettingen , zoals 

bijvoorbeeld het Laagpakket van Best en het Laagpakket van Singraven. Met name op 

de flanken van de Roerdalslenk, waar het verhang het grootst is, zijn deze dalen diep 

ingesneden (fig. 2.2).

4  Schokker 2003.

 

Figuur 2.1 
Overzicht van de belangrijkste breuken in 
Midden-Brabant (bron: www.bodemwijzer.
nl) met de ligging van het onderzoeksgebied 
(rode cirkel) op de rand van de Roerdalslenk. 

2
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Formatie van Boxtel / Laagpakket van Wierden
In het vroeg-weichselien en het eerste deel van het midden-weichselien was er nog 

vrij veel vegetatie, waardoor zandverstuivingen slechts een lokaal karakter hadden. In 

het midden-weichselien was de vegetatie vrijwel verdwenen en kon op grote schaal 

verstuiving en verspoeling optreden. Een aanzienlijk deel van de Formatie van Boxtel 

is in deze periode gevormd. Deze fluvioperiglaciale afzettingen zijn veelal horizontaal 

gelaagd en er komen lemige banden in voor. De koudste fasen van het weichselien 

(met maximale verstuiving en dekzandvorming) werden van elkaar gescheiden door 

relatief warme perioden (interstadialen) waarbij de dekzandoppervlakte ontdooide 

en oppervlakkig afspoelde. De reeds vanaf het midden-weichselien gevormde 

dalen werden daarbij verder vormgegeven. De oppervlakkige afvoer van smelt- en 

regenwater vond in het weichselien voornamelijk plaats door riviertjes met een 

vlechtend karakter, waarbij brede, ondiepe dalen ontstonden. Door het oppervlakte-

water werd dekzandmateriaal opgenomen en in lagere delen van het landschap weer 

afgezet. De fijnste fracties (klei en silt) sedimenteerden in zones met (vrijwel) stilstaand 

water, waarbij klei- en leemlagen werden gevormd. Ook kunnen lemige pakketten 

zijn ontstaan als eolische afzetting (al dan niet neergeslagen onder invloed van regen/

sneeuw). Een voorbeeld hiervan is het Laagpakket van Liempde: een onder fluviope-

riglaciale omstandigheden gevormde leemlaag uit het midden-weichselien, waarbij 

eolisch aangevoerde siltrijke sedimenten (löss) in lagere, natte delen van het landschap 

kon worden vastgehouden en accumuleerden. Plaatselijk bereiken de fluvioperigla-

ciale afzettingen een grote dikte (enkele meters) en beslaan een groot oppervlak. 

In de lagere delen van het dekzandlandschap bestaat de top van de afzettingen 

voornamelijk uit sterk gelaagde laat-pleistocene fluvioperiglaciale afzettingen (vaak 

met veen- en houtresten). De top hiervan wordt gekenmerkt door sterke kryoturbate 

verschijnselen. 

In het laat-weichselien treedt er gedurende koude perioden (Oude/Jonge Dryas) op 

grote schaal verstuiving op waarbij grote dekzandrugcomplexen gevormd worden in 

de vorm van lengteduinen en paraboolduinen. Deze puur eolische dekzanden strekken 

zich over de onderliggende fluvioperiglaciale afzettingen uit, waarbij de ruggen worden 

 
 

 
Roerdalslenk Kempisch Plateau  

PlateauPloerdalsl
enk 

Figuur 2.2 
Oppervlaktereliëf (bron www.AHN.nl) met 
weergave van belangrijkste beken, de 
Feldbissbreuk (rode onderbroken lijn) en 
het onderzoeksgebied (rode ovaal). Een ver-
sneden dekzandreliëf dat haar oorsprong kent 
in het pleniglaciaal. De weergegeven hoog-
tematen (in meters) geven een indruk van de 
absolute reliëfverschillen.
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Figuur 2.3. 
Uitsnede geomorfologische kaart 1:50.000, 
kaartblad 50 Tilburg (Stiboka/RGD, 1981) met 
onder andere weergave van dekzandruggen 
(3K14), dekzandruggen met oud-bouwland-
dek (3L5), dekzandvlakten (2M9) en beek-
dalen (groene zones).

De nieuwe lithostratigrafische indeling 
De onderverdeling in Oud en Jong dekzand is met name van toepassing geweest 

in Twente en andere delen van oost Nederland. Het onderscheid tussen Oude en 

Jonge dekzanden is in de Roerdalslenk veel minder uitgesproken. Vermoedelijk is 

de Roerdalslenk altijd een relatief laaggelegen en daardoor nat gebied geweest. 

Uitzondering vormen de dekzandruggen (lengteduinen). Met de nieuwe lithostra-

tigrafische indeling van Nederland (2003) zijn de termen Jong en Oud dekzand 

opgeheven. Bij deze nieuwe indeling ligt het accent op direct waarneembare 

lithologische veldkenmerken met daarnaast een onderscheidende indeling op 

grond van de stratigrafische positie van laagpakketten. Zowel de Jonge als de 

Oude dekzanden behoren in de nieuwe indeling tot de Formatie van Boxtel. 

Deze formatie is afgezet door de wind of door kleine rivieren onder wisselende 

klimatologische omstandigheden. Ze bestaan meestal uit lokaal gehersedimen-

teerd materiaal. De Formatie van Boxtel omvat de voormalige Formaties van 

Twente, Kootwijk, Singraven en Eindhoven. Binnen de formatie worden negen 

laagpakketten onderscheiden, waarvan het Laagpakket van Wierden in hoge mate 

overeenkomt met de vroegere Jonge dekzanden. Het betreft eolische zanden, 

afgezet onder periglaciale omstandigheden, die over grote oppervlakken de 

afsluitende fase vormen van de Formatie van Boxtel. Het Oude dekzand kent op 

veel plaatsen geen nadere benaming in de vorm van een laagpakket en ook ter 

hoogte van Tilburg-T58 is dit het geval. Op de geologische kaart van Nederland 

maakt het onderzoeksgebied dan ook deel uit van de Formatie van Boxtel met 

(lokaal) een dek van het Laagpakket van Wierden: fluvioperiglaciale afzettingen 

(zand en leem) met een dek van zand. Het Laagpakket van Liempde, voorheen 

als de Brabantse Leem aangeduid, is in het midden-pleniglaciaal afgezet als 

fluvioglaciale afzetting. De basis van dit lössrijke pakket is voornamelijk fluviatiel. 

De top ervan is vooral eolisch. De leemrijke afzettingen in de omgeving van Tilburg 

zijn niet specifiek genoeg om als Laagpakket van Liempde te kunnen worden 

gedefinieerd.
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gekenmerkt door een zuidwest-noordoost oriëntatie. Deze oriëntatie hangt samen 

met een veranderende overheersende windrichting. 

Het pleistocene reliëf van het onderzoeksgebied nader beschouwd
Het onderzoeksgebied maakt samen met de gehele bebouwde kom van Tilburg deel 

uit van een omvangrijk gebied met fluvioperiglaciale leemhoudende dekzanden  met 

lokale eolische dekzandopduikingen. Zuidelijk hiervan ligt een omvangrijk gebied met 

eolische dekzanden uit de Late Dryas (zone Regte Heide-Campina, zie ook fig. 2.3).5 

De dekzandrug waarop de onderzochte vindplaatsen zijn gesitueerd heeft een zuid-

west-noordoost oriëntatie. Deze oriëntatie lijkt samen met de relatief hoge ligging 

te wijzen op een jongste verstuivingsfase uit de Late Dryas. Afgaand op de resultaten 

van het proefsleuvenonderzoek6 lijkt echter eerder sprake van een fluvioperiglaci-

aal ‘terrasrestant’ waarover vervolgens een dun dek leemarme eolische afzettingen 

is afgezet. Deze toplaag heeft een beperkte dikte tot maximaal 1,0 meter. De rug 

vangt circa 500 meter ten zuidwesten van het plangebied aan en reikt tot onder de 

bebouwde kom van Tilburg ten noordoosten van het onderzoeksgebied. 

In de paleogeografische studie ten behoeve van het archeologisch onderzoekskader 

Tilburg-Goirle is een globale reconstructie gemaakt van het dekzandreliëf rondom 

het onderzoeksgebied (fig. 2.4).7 Daarbij is behalve van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN, fig. 2.2) en aardkundige kaarten, ook gebruik gemaakt van historisch 

kaartmateriaal en de verbreiding van het hierop weergegeven landgebruik. Met name 

voor het gebied onder de huidige bebouwde kom vormt dit een relevante aanvulling. 

De dekzandrug maakt onderdeel uit van een regionale waterscheiding tussen het 

stroomgebied van de Donge in het westen en het stroomgebied van de Dommel in 

het oosten. Tevens vormt de dekzandrug een smalle corridor tussen de lokale dek-

zandwelvingen van Tilburg-centrum noordelijk en het grotere dekzandplateau van 

Goirle zuidelijk. Beide wat hoger gelegen landschappelijke eenheden worden van 

elkaar gescheiden door het west-oost georiënteerde dal van de Katsbogte. Ter hoogte 

van de onderzochte vindplaatsen, nabij de waterscheiding,  is dit dal op haar smalst 

en relatief ondiep (breedte circa 250 meter, hoogteverschil circa 2,0 meter). Naar het 

oosten gaand neemt de omvang snel toe tot circa 700 meter alvorens 3 kilometer 

verder samen te komen met het dal van de Leije. Het hoogteverschil van de dalbodem 

over deze afstand bedraagt circa twee meter (14,0 –> 12,0 m +NAP). Uitgaande van 

een vrijwel ontbrekend achterland is het niet waarschijnlijk dat in het bovenstroomse 

deel van de Katsbogte  gedurende het Holoceen een insnijdende beek heeft gelegen.8  

Meer stroomafwaarts is dit niet uit te sluiten. De hele dalbodem van de Katsbogte is op 

basis van de grofzandige ondergrond als Weichselien-geul geïnterpreteerd.

 Uit bovenstaande kunnen drie, elkaar versterkende processen worden onderscheiden 

die aan de basis liggen voor het thans zichtbare dekzandreliëf rondom de vindplaatsen:

· Pleniglaciale en laat-glaciale insnijding van lokale afvoerstromen, leidend tot 

dalen en omliggende ‘terrasrestanten’. Met name de relatief warme interstadialen 

(Bolling/Allerod), wanneer de afvoerstromen een meanderend karakter kregen, 

zullen hebben bijgedragen aan insnijding en vorming van het beekdalreliëf;

· Verstuiving van rivierdalen en -vlakten in het laat-glaciaal, leidend tot uitstuiving 

van laagten en opstuiving van ruggen;

· Voortgaande (vroeg)-holocene erosie van de dalen door insnijdende beken. 

5  Teunissen van Manen 1985.
6  Het proefsleuvenonderzoek heeft  geen aanwijzingen voor een insnijdende beek opgelverd, 

waarbij wel moet worden opgemerkt dat  niet het gehele beekdal is onderzocht (Van Nuenen 
2007).

7  Heunks 2008.
8  Van Nuenen 2007.
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Legenda
Genese (geologie):                                                       Bodemtype: Overig:

dekzandrug/plateau/opduiking                 hoge enkeerdgrond, veldpodzol,vorstvaaggrond

verstoven landschap (vroeg holoceen)

dekzandwelvingen/�anken opduiking hoge/lage enkeerdgrond,veldpodzol

dekzandvlakte(laat-pleistoceen)                    hoge/lage enkeerdgrond,veldpodzol,gooreerdgrond

beekdal (holoceen)                                          lage enkeerdgrond,beekeerdgrond,
                                                                           moerige eerdgrond,veengrond

historische woonkernen (kadasterkaart ca. 1830)

Onderzoeksgebied Tilburg-Goirle :
paleo-geograsche kaart
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Figuur 2.4 
Uitsnede paleogeografische kaart onderzoeks-
gebied Tilburg-Goirle (Heunks, 2008).
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Een vierde factor, die meer lokaal mogelijk van betekenis kan zijn geweest voor het 

uiteindelijke oppervlaktereliëf, betreft de pleniglaciale en laat-glaciale opslibbing/

sedimentatie van hoger gelegen zones vanuit de stroomdalen. 

2.1.2 Landschappelijke ontwikkelingen gedurende het holoceen

Klimaatsverbetering en bodemvorming
Vanaf het holoceen trad een definitieve klimaatsverbetering op. Door het mildere 

klimaat ontstond al snel een gesloten vegetatiedek waardoor dekzand en fluvioperi-

glaciale afzettingen werden vastgelegd en bodemvorming kon optreden. Op de hogere 

delen van het dekzandlandschap konden in de eerste fase van het holoceen in relatief 

korte tijd dikke humuspodzolen tot ontwikkeling komen. Onder invloed van een lage 

grondwaterstand en een zuur milieu (naaldbos) waren de omstandigheden ideaal voor 

een sterke uitspoeling van humus, ijzer en aluminium. Ook in de lagere delen van het 

landschap kon het podzoleringsproces optreden. Juist op flanken van dekzandruggen/-

opduikingen neemt de dikte van de B-inspoelingshorizont vaak toe als gevolg van 

grondwaterfluctuaties in deze zones. In de laagste delen, met name in zones met 

lemige fluvioperiglaciale afzettingen, kon geen uitspoeling optreden en beperkte de 

bodemvorming zich tot een opeenhoping van organisch materiaal en humus (beek-/

gooreerd gronden). 

Op de mineralogisch rijke lemige zandgronden met een relatief hoge ligging zal 

de bodemvorming zich hebben geuit in de vorming van bruine bosgronden ofwel 

moderpodzolen. Hierbij ontstonden geen duidelijke in- en uitspoelingshorizonten, 

maar trad verbruining van de ondergrond op door een combinatie van donkerbruine 

moderhumus en oranje ijzer/aluminiumhuidjes om de zandkorrels. De huidjes zijn 

ontstaan door inspoeling van ijzer/aluminium, vrijgekomen bij de verwering van in 

het moedermateriaal aanwezige primaire mineralen, onder invloed van percolerend 

regenwater. De moderhumus is door homogenisatie onder invloed van bodemleven 

met de minerale bestanddelen in de bodem gemengd.

Van vernatting en veenvorming naar ontbossing en cultivatie
De gemiddelde grondwaterstand in het Brabantse landschap kwam in de eerste helft 

van het holoceen steeds hoger te liggen onder invloed van een snelle stijging van 

de zeespiegel. Ook de overgang van een naaldbos (zeer hoge verdamping) naar een 

loofbos (lage verdamping) vanaf het atlanticum had hier invloed op. Hierdoor kon 

in de beekdalen en andere depressies op grote schaal veenvorming optreden. De 

veenvorming leidde weer tot verdere stagnatie van de oppervlakkige en ondergrondse 

waterafvoer en een verdere uitbreiding van het areaal venige gronden.9 Deze 

ontwikkeling moet een belangrijke metamorfose in het landschap teweeg hebben 

gebracht, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de bewoningsmogelijkheden van 

het gebied. De oppervlakkige afvoer van de beken zal sterk zijn afgenomen, en voor de 

zijbeken en bovenlopen is het waarschijnlijk dat deze afvoer geheel stagneerde. 

Al gesteld is dat de Katsbogte gedurende het Holoceen waarschijnlijk geen 

oppervlakkige afvoer van enige betekenis heeft gekend. Wel zal ook hier het effect 

van  veenvorming in de laagten merkbaar moeten zijn geweest in een hogere 

grondwaterstand. Dit wordt bevestigd door de resultaten van het proefsleuvenon-

derzoek waarbij in de lagere delen van het onderzochte gebied een pakket veen is 

aangetroffen op de laat-glaciale dalbodem. De verticale en horizontale verbreiding 

van dit pakket is op grond van het proefsleuvenonderzoek niet duidelijk, en ook is 

geen datering gegeven aan de veenvorming. Tijdens dit vooronderzoek zijn geen 

9  Berendsen 1998; Vos et al. 2011.
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aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van holocene geulinsnijdingen. Wel 

is juist boven het venige pakket een gelaagd pakket met humeuze kleiige afzettingen 

aangetroffen wat indicatief lijkt voor een actievere sedimentatiefase vanuit een actieve 

beek. Dit lijkt echter in strijd met het ontbreken van een geulinsnijding. 

Vermoedelijke bereikte het veenpakket haar grootste omvang in de ijzertijd.10 Op veel 

plaatsen in Brabant ontstond vanaf dan op de hogere delen een meer open vegetatie 

als gevolg van menselijke activiteiten (o.a. Breda Huifakkers11). Als gevolg van 

verdergaande ontbossing en cultivatie werd het regenwater geleidelijk aan versneld 

afgevoerd en kregen beken een grotere afvoer. Plaatselijk cultivatie van het beekdal 

zal hieraan hebben bijgedragen. Ook gebieden zonder duidelijke beek insnijdingen 

zullen geleidelijk aan droger en beter toegankelijk zijn geworden als gevolg van deze 

ontwikkelingen. 

De prehistorische en Romeinse ontginning van het landschap leidde daarnaast tot 

bodemdegradatie met plaatselijk (op de hoogste leemarme gronden) verstuiving 

tot gevolg. De oorspronkelijk aanwezige moderpodzolen, de gronden met de beste 

natuurlijke condities ten aanzien van landbouwactiviteiten, raakten uitgeput. Na 

over-exploitatie en het buiten gebruik raken van akkergronden ontwikkelden zich hier 

(secundaire) veldpodzolen. 

Verdere waterregulering en ontwikkeling van de plaggendekken
Vanaf de late middeleeuwen kreeg de mens steeds meer invloed op de ontwikkeling 

van het landschap. Door bevolkingsdruk en technologische ontwikkelingen ging  een 

steeds groter oppervlak van het totale landschap deel uitmaken van het cultuurland-

schap. Beekdalen en andere lagere terreindelen gingen geleidelijk ook een grotere 

rol spelen in het agrarische systeem. Er werden grote inspanningen gedaan om deze 

marginale gronden in te richten voor het gebruik als hooiland en weidegebied. Het 

blijft de vraag wanneer het accent van deze activiteiten geplaatst moet worden. 

Vermoedelijk ligt deze in de 18e en begin 19e eeuw, wanneer als gevolg van 

bevolkingsgroei en beperkte technologisch ontwikkelingen het potstalsysteem tot in 

de finesses werd uitgewerkt. Hierbij werd vrijwel elke vierkante meter grond in het 

agrarisch systeem betrokken, waaronder ook de heidevelden op ruime afstand van de 

bewoningskernen. 

Het potstalsysteem heeft ook op een andere manier haar stempel gedrukt op het 

landschap door de vorming van dikke plaggendekken (esdekken): antropogeen 

opgehoogde gronden als gevolg van eeuwenlange bemesting met potstalmest. Deze 

mest bestond veelal uit een mengsel van mest, heideplaggen en/of bosstrooisel (uit 

de marginale gronden) en werd jaarlijks op de akkers uitgereden. De op deze manier 

ontstane dikke enkeerdgronden zijn te vinden op de van oorsprong hoogste en in 

landbouwkundig opzicht meest gunstige gronden. Het zijn de zones waar men al 

in de prehistorie, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen bij voorkeur woonde en 

akkerde. Het is dan ook niet toevallig dat juist onder de oudste plaggendekken goed 

geconserveerde bewoningssporen uit deze vroegere perioden tevoorschijn komen. De 

vorming van grote oppervlakken met plaggendekken moet vooral in de Nieuwe tijd 

geplaatst worden, met een geleidelijke uitbreiding naar de minder geschikte gronden. 

Uit het vooronderzoek blijkt dat ook de dekzandopduiking ter hoogte van het 

plangebied Tradepark-Noord zich kenmerkt door een donkergekleurde antropogene 

toplaag die als plaggendek is gekarakteriseerd.12 Tevens is vastgesteld dat de top van 

het bodemprofiel in het beekdal uit een donker gekleurd humeus pakket bestaat dat 

antropogeen moet zijn opgebracht.

10  Vos et al. 2011, Kooistra et al. 2008
11  Kooistra et al. 2008
12  Mostert & Verbeek 2007.
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2.2 Archeologisch kader

Arjan Louwen & Judith van der Leije

Uit de directe omgeving van het onderzoeksgebied en in de microregio Tilburg 

in het algemeen zijn verscheidene vindplaatsen bekend die in dezelfde perioden 

dateren als de vindplaatsen in het onderzoeksgebied (fig. 2.6). Het grootste deel 

van deze vindplaatsen bestaat uit losse vondsten en gedegen, kleine opgravingen 

van de Archeologische Werkgroep Nederland (AWN, afdeling Midden Brabant) en 

het Instituut voor Toegepast Historisch Onderzoek (IHTO). Pas de laatste jaren zijn 

hieraan  enkele grootschalige opgravingen toegevoegd. Vooralsnog biedt dit brede 

spectrum aan vindplaatsen ons slechts  een globaal beeld van de bewoningsgeschie-

denis van het Tilburgse grondgebied.

Vroege prehistorie 
De regio Tilburg is rijk aan steentijdvindplaatsen, waarbij met name het laat-paleoli-

thicum en mesolithicum goed vertegenwoordigd zijn. In de meeste gevallen gaat het 

om kleine vuursteenconcentraties met Wommersomkwartsiet of losse artefacten. 

Daarnaast zijn enkele grotere vindplaatsen bekend. Twee van zulke vindplaatsen 

ten noorden van Tilburg zijn Tilburg-Kraaiven, waar zowel resten uit het laat-paleo-

lithicum als het mesolithicum gevonden zijn en Tilburg-Lepelare Zand met resten 

uit het mesolithicum.13 De sites zijn geïnterpreteerd als basiskampen voor jagers-

verzamelaars. De vindplaats Tilburg-Kunstcluster op een voormalig kloosterterrein in 

de binnenstad van Tilburg heeft eveneens een kleine concentratie artefacten uit het 

mesolithicum opgeleverd. Deze site is geïnterpreteerd als een kleiner mesolithisch 

extractiekamp, van waaruit wild gejaagd werd.14

In het oosten van Tilburg is in 1994 door de toenmalige Rijksdienst voor het 

Oudheidkundig Bodemonderzoek (thans RCE) in samenwerking met het Instituut voor 

Toegepast Historisch Onderzoek (ITHO) een opgraving uitgevoerd naar aanleiding van 

13  Arts 1981
14  Dijk 1993, 56-62

 
 

Figuur 2.5 
Het Tilburgse landschap rond 1830 met een 
reeds volledig gecultiveerd landschap, inclus-
ief de beekdalen (rode ovaal geeft ligging van 
het onderzoeksgebied) (bron: topografische 
militaire kaart 1830-1850). 
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de vondst van een laat-paleolithische Tsjongerspits.15 De opgraving leverde wel een 

onverstoord bodemprofiel op, maar geen nieuwe vondsten.16 

De laat-paleolithische en mesolithische vindplaatsen rondom Tilburg vormen 

onderdeel van een grotere concentratie vindplaatsen uit deze periode in het 

dekzandgebied van Noord-Brabant en Vlaanderen. Onderzoek in deze regio’s heeft 

aangetoond dat de vindplaatsen vaak gesitueerd zijn op hoge, droge zandgronden in 

de nabijheid van water, zoals vennen en beken. 

De Neolithische vindplaatsen die in de omgeving van Tilburg liggen, zijn over het 

algemeen moeilijk te duiden. Veelal betreft het slechts losse vondsten zoals geslepen 

neolithische bijlen17 of vindplaatsen van los lithisch materiaal dat (mogelijk) in het 

neolithicum te dateren is. Een voorbeeld daarvan is Tilburg-Kraanvensche heide, 6 km 

ten noorden van de huidige stadsgrens van Tilburg.18  In het plangebied Burgemeester 

Bechtweg zijn daarnaast bij een karterend onderzoek vier fragmenten van een 

15  Archisnr. 32697.
16  Verwers & Kleij 1995, 119.
17  Arts 1999: 92-93.
18  Archisnr. 46774.
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neolithische geslepen bijl gevonden.19 In het noordoosten van Tilburg is bij een kleine 

opgraving door de AWN eveneens neolithisch materiaal aan het licht gekomen.20 

Ook zijn twee vuursteenvindplaatsen bekend in het beekdal van de Voorste Stroom.21 

Ten zuidoosten van Tilburg bevindt zich in en rond de beekdalen van Hilvarenbeek 

en Diessen nog een cluster (laat-)neolithische vindplaatsen. Het gaat ook hier 

voornamelijk om losse (vuursteen)vondsten, waaronder bijlfragmenten.22 Met 

betrekking tot de locatie van de vindplaatsen lijkt er ook in het neolithicum een 

voorkeur te zijn voor de nabijheid van beekdalen.

Vindplaatsen waarbij naast vuursteen ook aardewerk en grondsporen uit het 

neolithicum gevonden zijn, zijn zeldzaam. Een voorbeeld is Tilburg - Schaapsven - 

B, ten oosten van de huidige A58 en A65.23 Bij een onderzoek in 2009 werden hier 

vuursteen, natuursteen, aardewerk en geassocieerde grondsporen uit het midden-

neolithicum of laat-neolithicum (Stein-Vlaardingen-complex) aangetroffen. Ook bij 

het nabijgelegen plangebied Retentiebekken werd een concentratie materiaal uit 

deze periode aangetroffen, geassocieerd met één of enkele gelijktijdige grondsporen. 

24  

Dit overzicht van neolithische vindplaatsen in de regio Tilburg maakt duidelijk 

dat er voor deze periode nog maar weinig inzicht in de aard, duur en fasering van 

de bewoning is. Dit geldt overigens niet voor Tilburg alleen, maar voor het Zuid-

Nederlandse dekzandgebied in het algemeen. 

Late prehistorie
Vindplaatsen uit de late prehistorie (bronstijd en ijzertijd) zijn bekend vanaf de mid-

den-bronstijd. Voor de midden-bronstijd gaat het hoofdzakelijk om oude meldingen 

van vondsten uit grafheuvels. In Tilburg zelf zijn twee locaties bekend: Kraaiven25 

en Jan Aartenboimke,26 waar in 1841 Drakenstein urnen zouden zijn opgegraven uit 

grafheuvels. In het heidegebied rond Brakel, ten zuidwesten van Tilburg blijkt rond 

dezelfde tijd (1840 – 1842) eveneens een flink aantal grafheuvels te zijn opgegraven. 

Aardewerk uit één van de heuvels wordt omschreven als: “…Pot van ruwe klei, vol kie-

zelkeitjes…”.27 Een dergelijke baksel doet sterk aan aardewerk uit de midden bronstijd 

denken. Twee kilometer ten oosten van de laatstgenoemde vindplaats bevindt zich 

het grafveld Regte Heide, bestaande uit zes grafheuvels uit de midden bronstijd. De 

heuvels zijn in 1935 opgegraven door het Biologisch-Archeologisch Instituut onder 

leiding van A.E. van Giffen.28 Het gaat onder andere om een ringwalheuvel uit de 

midden bronstijd A en grafheuvels met paalkransen. In tegenstelling tot grafheuvels 

waren bewoningssporen uit de midden bronstijd tot voor kort onbekend in en rond 

Tilburg. Recent zijn echter bij verschillende opgravingen resten van bronstijd-neder-

zettingen te voorschijn gekomen. In het reeds genoemde plangebied Loven-Noord 

zijn de resten van tenminste twee erven uit de midden-bronstijd A opgegraven.29 

De late bronstijd en vroege ijzertijd - de urnenveldenperiode – zijn eveneens 

hoofdzakelijk vertegenwoordigd door grafcontexten. Ook hier betreft het veelal 

19  De Boer & Janssens 2008, 20.
20  Archisnr. 411279.
21  Archisnr. 44902.
22  Archisnrs. 35481; 35569; 35833; 53424; 53436 en 447973.
23  Meurkens in voorbereiding
24  Meurkens in voorbereiding.
25  Archisnr. 36497.
26  Archisnr. 36506.
27  Archisnr. 36881.
28  Van Giffen 1937
29  Meurkens in voorbereiding.
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oude meldingen van urnvondsten zonder duidelijke context. In de omgeving van 

Goirle moeten bijvoorbeeld meerdere urnenvelden gelegen hebben.30 Sporen van 

nederzettingen uit deze periode zijn iets talrijker dan uit de voorgaande midden 

bronstijd. Wederom komen de meeste locaties in de directe omgeving van Goirle31 

voor, maar ook rond Berkel-Enschot zijn verscheidene vindplaatsen uit de urnenvel-

denperiode bekend. Zo zijn net ten westen van Berkel-Enschot bewoningssporen uit 

de late bronstijd – ijzertijd gevonden.32 Daarnaast zijn drie urnenvelden bekend. Bij 

twee daarvan betreft het meldingen uit Archis waarvoor geen verdere documentatie 

bekend is. Op een locatie ten westen van Oisterwijk zouden in 1925 tientallen urnen 

zijn uitgegraven.33 Een tweede urnenveld is deels onderzocht door ITHO op de 

Berkelse Akkers ten noordoosten van Berkel-Enschot.34 Het derde urnenveld is pas 

kort geleden ontdekt bij de verbreding van de Burgemeester Bechtweg en bevindt 

zich direct ten zuidoosten van het bovengenoemde Schaapsven.35  

De meeste bekende vindplaatsen uit de midden- en late ijzertijd clusteren zich rond 

Goirle, het zuiden van Tilburg en Berkel-Enschot. Bij Goirle concentreert de ijzertijd-

bewoning zich vooral op de lage ruggen langs het beekdal van de Katsbogte. Zo heeft 

de AWN een kleine opgraving uitgevoerd te Goirle-Groote Akkers op de dekzandrug 

ten zuiden van de Katsbogte, waarbij sporen uit de vroege en late ijzertijd gevonden 

zijn. 36 Grafvelden uit deze periodes zijn zeldzaam. Eén grafveld is recent opgegraven 

op het voormalige HaVep-terrein in Tilburg (Tilburg-Puijacker). Het ging om de 

gehavende resten van een kleine groep vierkante grafstructuren en kringgreppels, 

vermoedelijk uit de midden-ijzertijd.37 

Ondanks de aanzienlijke hoeveelheid vindplaatsen uit de late prehistorie bestaat nog 

maar een gefragmenteerd beeld van de bewoning in het Tilburgse in deze periode. 

Dit komt doordat het voornamelijk om oude meldingen, losse vondsten en beperkte 

uitsneden van nederzettingen gaat. De ontwikkeling van de laat-prehistorische 

bewoning in het gebied is daarom nog slechts matig te reconstrueren. 

Romeinse tijd
Ook uit de Romeinse tijd zijn diverse vondstmeldingen en vindplaatsen bekend 

uit de regio Tilburg. Voor de omgeving van Goirle geldt opnieuw dat de meeste 

vindplaatsen zich op de ruggen langs het beekdal van de Katsbogte bevinden. De 

meeste meldingen betreffen losse aardewerkvondsten of concentraties aardewerk 

bij kleine graafwerkzaamheden.38 Daarnaast zou monument 2108, 1,5 km ten oosten 

van het plangebied Tradepark, sporen van een laat-Romeinse nederzetting bevatten. 

Verder zijn tijdens verschillende kleinere en grotere opgravingen delen van rurale 

nederzettingen uit grofweg de 1e  en 2e eeuw na Chr. te voorschijn gekomen.39   

Onder meer is in 2005 circa 500 m ten zuiden van Tradepark-Noord een opgraving 

uitgevoerd bij de Surfplas op de rug ten zuiden van de Katsbogte.40 Hierbij werden 

30  Archisnrs. 36787 en 36638 36881 en 36789.
31  Archisnrs. 423919; 426298; 426407 en 401157.
32  Archisnr. 419606. 
33  Archisnr. 39010.
34  Archisnr. 32646. en 224014
35  Onderzoek 2011 door Diachron UvA bv in het uitbreidingstracé van de Burg. Bechtweg te 

Tilburg.
36  Hendriks en Van Nuenen 1989.
37  Van Zon in voorbereiding.
38  Archisnrs. 14761; 35468; 403879; 406705 en 423492.
39  Vindplaats ‘De Groote Akkers’ (Verwers en Kooistra 1990); vindplaats Goirle-Surfplas (Archisnr. 

426298; Van Putten en Ter Wal 2006, 22); Vindplaats Tilburg-Havep (Van Zon in voorberei-
ding); vindplaats Tilburg-Piushaven (Archisnr. 424585; Hazen, P.L.M., 2010: 23); Berkel-En-; vindplaats Tilburg-Piushaven (Archisnr. 424585; Hazen, P.L.M., 2010: 23); Berkel-En- Tilburg-Piushaven (Archisnr. 424585; Hazen, P.L.M., 2010: 23); Berkel-En- (Archisnr. 424585; Hazen, P.L.M., 2010: 23); Berkel-En-Archisnr. 424585; Hazen, P.L.M., 2010: 23); Berkel-En-; Hazen, P.L.M., 2010: 23); Berkel-En-Hazen, P.L.M., 2010: 23); Berkel-En-); Berkel-En-
schot-Zandstraat (Ter Schegget 1995, 14-30).

40  Archisnr. 426298.
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meerdere gebouwstructuren gevonden waaronder mogelijk drie huisplattegronden uit 

de periode tussen het eind van de 1e en het eind van de 3e eeuw n.Chr.41

Middeleeuwen
Met het uiteenvallen van het Romeinse rijk loopt de bewoningsdichtheid van 

Zuid-Nederland terug. Uit deze periode zijn uit de omgeving van Tilburg dan ook geen 

vindplaatsen bekend. De oudste vermelding van Tilburg dateert uit de Merovingische 

tijd en komt voor op een oorkonde van 21 mei 709.42 In deze akte, opgemaakt in 

Tilliburgis (de Tilburgen), schenkt de Frankische grootgrondbezitter Engelbert een aantal 

onder Alphen gelegen hoeven aan de heilige Willibrord. Ook de bekende archeologische 

resten plaatsen de vroegste middeleeuwse bewoning in de Merovingische tijd. Het gaat 

om de geclusterde nederzetting van Tilburg-HaVeP, waarvan de bewoning rond 650 na 

Chr. begint en tot in de 13e eeuw doorloopt.43  Ook de nederzettingen van Goirle-Groote 

Akkers44 en het monument 2108 zijn in de vroege tot volle middeleeuwen in gebruik 

geweest.  Behalve bewoning is uit de directe omgeving van het onderzoeksgebied een 

Merovingisch grafveld bekend, gelegen op de rug direct ten zuiden van de Katsbogte.45

Gedurende de late middeleeuwen begint het huidige Tilburg langzaam vorm te 

krijgen. In feite vormt Tilburg een conglomeraat van aan elkaar gegroeide, kleine 

bewoningskernen, de zogenaamde herdgangen. Deze buurtschappen ontstaan op de 

kruispunten van wegen en zijn mogelijk voortgekomen uit de vroegmiddeleeuwse 

secundaire centra. Voorbeelden van deze herdgangen zijn Kerk en Heuvel, Veldhoven, 

Hasselt, Reit, Korvel, Oerle en Loven.46 Tussen deze herdgangen bevonden zich de 

akkergronden.

Dit bewoningspatroon verandert in de 13e en 14e eeuw. De verspreide boerderijen 

en gehuchten worden verlaten en de bewoning verplaatst zich naar dorpen en 

gehuchten aan de rand van het akkerareaal. De oude vruchtbare woongronden worden 

omgevormd tot grote aaneengesloten akkercomplexen zoals De Schijf rondom 

Korvel.47 

Uit deze periode zijn maar weinig archeologische gegevens bekend. Dit valt te verklaren 

doordat deze bewoning veelal onder de huidige dorpskernen gezocht moet, zoals 

met de dorpskernen Riel en Goirle het geval is.48 Daarnaast worden gebouwen in deze 

periode op stiepen gefundeerd, een bouwwijze die archeologisch gezien weinig sporen 

achterlaat.

Nieuwe tijd
In de late middeleeuwen is ook de basis gelegd voor de latere structuur van Tilburg en 

haar industrie. Zo was er sinds de 15e eeuw sprake van een groeiende wolindustrie die 

zijn piek bereikt in de 17e eeuw. Rond 1800 werden in Tilburg 400 bedrijven geteld die 

zich met textiel bezighielden en was het overgrote deel van de Tilburgse beroepsbevol-

king in deze industrie werkzaam. Gaandeweg verdringt de textielindustrie dan ook het 

agrarische bestaan. Deze ontwikkeling wordt voltooid tijdens de industriële revolutie 

in de tweede helft van de 19e eeuw. Door de sterke economische groei en de daaraan 

verbonden bevolkingsgroei breiden de oude dorpskernen zich uit. In de 19e eeuw 

groeien deze aan elkaar en krijgt Tilburg zijn huidige aanzien. 

41  Van Putten en Ter Wal 2006, 22.
42  Trommelen & Trommelen 1994, 15. 
43  Van Zon, in voorbereiding.
44  Ter Schegget 1995,64-88; Smulders 1989.
45  Monument nr. 2110.
46  Van Putten 2003, 48.
47  De Boer et al. 2006, 28.
48  Archisnrs. 16850 en 16851.
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2.3 Het vooronderzoek in Tradepark-Noord

In het kader van de ontwikkeling van het plangebied T58-Noord zijn vanaf 

2007 verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd. Allereerst is een 

bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel 

van boringen (karterende fase) uitgevoerd.49 Hieruit bleek dat het plangebied 

landschappelijk kan worden opgedeeld in een dekzandrug in het noorden en een 

dalvormige laagte in het zuiden. Voor grote delen van het plangebied kon een 

intacte bodemopbouw worden vastgesteld. Dit leidde tot de conclusie dat eventueel 

aanwezige archeologische resten waarschijnlijk goed geconserveerd zijn. Naar 

aanleiding  hiervan is in 2008 door Baac een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.50 Dit 

onderzoek heeft in totaal zeven vindplaatsen met nederzettingssporen (paalsporen, 

kuilen en een waterput) uit grofweg de bronstijd en ijzertijd  opgeleverd.  Uit de 

verspreiding van de bewoningsresten komt een beeld naar voren van een groot laat-

prehistorisch nederzettingsareaal bestaande uit een systeem van “zwervende erven”. 

Op vindplaats 6 is bovendien een kringgreppel aangetroffen die mogelijk duidt op 

de aanwezigheid van een urnenveld. Een laatste bijzondere vondst betreft twee 

concentraties neolithisch aardewerk die tot vindplaats 3 zijn gerekend.

49  Den Otter 2007.
50  Van Neunen 2007.
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Onderzoekskader, strategie en methoden 

Adrie Tol

3.1 Onderzoekskader

Het gebied Tradepark-Noord bestaat landschappelijk gezien uit twee delen. De 

noordelijke helft wordt gevormd door de flank van een dekzandrug. De zuidelijke 

helft ligt in het beekdal van de Katsbogte. Beide delen hebben een es- of plaggendek, 

dat wil zeggen een dik oud landbouwdek.  Dergelijke gronden zijn in Zuid-Nederland 

doorgaans rijk aan archeologische resten. Het was dan ook geen verrassing toen 

het vooronderzoek aanwijzingen voor bewoning vanaf de steentijd opleverde. Met 

name de resten uit het neolithicum en de bronstijd zijn van belang omdat dit voor 

de regio Tilburg slecht gekende perioden zijn. Een tweede interessant aspect aan 

het onderzoeksgebied is de landschappelijke ligging die de mogelijkheid biedt om 

de ontwikkeling van de laat-prehistorische bewoning op de overgang van een hoger 

gelegen dekzandrug en een lager gelegen beekdal te onderzoeken. Dergelijke land-

schappelijke situaties komen bij grootschalige opgravingen slechts sporadisch in zicht.

Voorafgaand aan de opgravingen is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld dat op 

2 februari 2009 is goedgekeurd door het bevoegd gezag (drs. G. van den Eynde, Senior 

beleidsarcheoloog).51 In het PvE is aangegeven dat het onderzoek van Tradepark-Noord 

in algemene termen gericht is op het in beeld krijgen van de ontwikkeling van het 

landschap en de bewoning en het gebruik ervan door de mens, vanaf de prehistorie 

51  Tol, Heunks & Kooistra 2009.

1000m0

Figuur 3.1. 
Het projectgebied Archeologieproject Tilburg-
Goirle (zwart), geprojecteerd op de historische 
kaart van 1895. In het westen ligt het plange-
bied T58-Noord (blauw).

3
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tot in de Nieuwe tijd. Het moet gezien worden als een onderzoek binnen het bredere 

kader  van het Gemeentelijke Archeologieproject Tilburg-Goirle. 

Gemeentelijk Archeologieproject Tilburg-Goirle
Het gemeentelijk Archeologieproject Tilburg – Goirle omvat het (tot voor kort) 

landelijke gebied tussen de plaatsen Tilburg en Goirle waar de afgelopen jaren op 

grote schaal is gebouwd en in de toekomst meer grootschalige bouwplannen op 

stapel staan (fig. 3.1). Het project is medio 2008 opgestart om een onderzoekskader te 

scheppen voor de archeologische onderzoeken die (vanuit de AMZ) in het kader van de 

genoemde ontwikkelingen in de laatste jaren hebben plaatsgevonden en  in de nabije 

toekomst zullen worden uitgevoerd. 

In figuur 3.2 is een overzicht gegeven van de ruimtelijke ontwikkelingen waarbij sprake 

is van archeologisch onderzoek. Het doel is om deze onderzoeken op een multidisci-

plinaire en integrale wijze aan te pakken waardoor ze boven het niveau van een stan-

daardonderzoek worden uitgetild en meerwaarde opleveren voor de archeologie van 

Tilburg. 

Uitgangspunt van het project Tilburg-Goirle is een landschapsarcheologische 

vraagstelling en gebiedsgerichte onderzoeksstrategie. Onderzoek vanuit een land-

schapsarcheologisch perspectief is gedefinieerd als ‘geïntegreerd archeologisch, 

fysischgeografisch, historisch-ecologisch en historisch-geografisch onderzoek dat 

zich richt op de ontwikkeling, de bewoning en het gebruik van het cultuur- en het 

fysieke landschap over de (zeer) lange termijn en de samenhang tussen deze aspecten 

van het landschap.’ Uiteindelijk moet het project resulteren in een synthetiserende 

eindpublicatie waarin ook de resultaten van de reeds uitgevoerde onderzoeken worden 

meegenomen.

Onderzoeksthema’s Tradepark-Noord
Centraal bij de gebiedsgerichte en landschapsarcheologische benadering van de 

opgraving Tradepark-Noord staat de reconstructie van de bewoningsgeschiedenis 

van het onderzoeksgebied en het diachrone gebruik van het landschap. Hiertoe staan 

in het  PvE van Tradepark-Noord52 verschillende onderzoeksthema’s geformuleerd. 

Hieronder worden deze thema’s kort besproken.53  

A. Paleogeografie
Het onderzoek dient een gedetailleerd beeld te generen van de genese, chronologie, 

morfologie en dynamiek van het fysische (abiotische en biotische) landschap vanaf 

het begin van het Holoceen. Aandacht dient daarbij besteed te worden aan landschap-

pelijke factoren die van invloed zijn geweest op de locatiekeuzes en de (potentie) voor 

menselijke activiteiten. 

B. Bewoningsresten neolithicum
Het verkrijgen van inzicht in de aard, omvang en datering van de neolithische 

bewoning(sresten). In het bijzonder is het belangrijk om vast te stellen of er 

grondsporen zijn die gekoppeld zijn aan het neolithische vondstmateriaal.

C. Bewoningsresten midden bronstijd - midden ijzertijd
Het verkrijgen van inzicht in de aard, omvang en datering van de bewoningsresten 

uit de bronstijd en ijzertijd. Er dient aandacht besteed te worden aan de ruimtelijke 

structuur, fasering en ontwikkeling van de nederzettingsresten, aan de ruimtelijke 

52  Tol e.a. 2009.
53  In bijlage 1 staan de afzonderlijke vraagstellingen uit het PvE opgesomd.
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structuur van erven en de typologie van gebouwen. Een tweede aandachtspunt 

zijn objectdeposities. Daarnaast is het van belang om met betrekking tot de uit het 

vooronderzoek bekende kringgreppel vast te stellen of dit een geïsoleerd graf betreft 

of dat het deel uitmaakt van een groter grafveld.

D. Ontginningsgeschiedenis en landgebruik vanaf de middeleeuwen. 
Dit thema dient uitgewerkt te worden op basis van archeologische, ecologische en 

historisch-geografische gegevens.

E. Ontwikkeling van de voedselvoorziening van neolithicum – Nieuwe tijd 
(nadruk late prehistorie)

Dit dient niet alleen te geschieden op basis van onderzoek aan ecologische resten, 

maar ook aan de hand van de analyse van grondsporen en anorganische resten.

F. Materiële cultuur. 
Ontwikkeling van uitwisseling (handel) en nijverheid van neolithicum-Nieuwe tijd 

(nadruk late prehistorie).

G. Het plaatsen van de bevindingen van het onderzoek in een ruimer chronolo-
gisch en regionaal kader (regio Tilburg en Zuid-Nederland/Noord-België). 

H. Archeologische Monumentenzorg
Dit thema gaat over de kenmerken van de archeologische resten van Tradepark-Noord 

(bv. fysieke kwaliteit) en wat dit zegt over de archeologische potentie van (1) het 

aangrenzende Essentterrein  en (2) vergelijkbare gebieden in de regio Tilburg. 

Methodische gezien dient de wijze van onderzoek van de ontginningsgeschiedenis en 

het landgebruik (middeleeuwen – Nieuwe tijd) geëvalueerd te worden.

3.2 Strategie en werkwijze

3.2.1 Strategie

De gebiedsgerichte en landschapsarcheologische benaderingswijze van het onderzoek 

maakte dat in het veld inzicht verkregen diende te worden in de spreiding en fasering 

van de grondsporen en vondstconcentraties uit de verschillende perioden; in de relatie 

tussen vindplaatsen onderling en in de relatie tussen de vindplaatsen en het landschap. 

Het onderzoek beperkte zich echter niet alleen tot de locatie waar een verdichting 

van archeologisch materiaal is waargenomen (de ‘vindplaatsen’), maar ook de 

tussenliggende gebieden waren onderwerp van onderzoek. Het onderzoek richtte zich 

bovendien op de fysisch-geografische en archeologische betekenis van het omliggende 

gebied en op de landschappelijke en archeologische context van vindplaatsen.

Op grond hiervan is voor de volgende strategie gekozen:

- De vindplaatsen 1 en 3 t/m 6 , waar de aanwezigheid van archeologische resten 

tijdens het proefsleuvenonderzoek daadwerkelijk is vastgesteld, zijn zo compleet 

mogelijk opgegraven door middel van aaneengesloten, grote werkputten. 

- In het bedreigde deel van vindplaats 2 zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek  geen 

proefsleuven aangelegd. De aanwezigheid van archeologische resten was hier op 

voorhand dus nog niet zeker. Daarom is hier gekozen voor een gefaseerde aanpak. 

Allereerst zijn hier twee proefsleuven aangelegd. Toen grondsporen uit de bronstijd 

aanwezig bleken, is de vindplaats zo compleet mogelijk onderzocht. 
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- Het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 3 heeft twee concentraties met 

neolithisch aardewerk opgeleverd. Gelijktijdige grondsporen zijn toen niet 

waargenomen, maar de kans bestaat dat de top van deze sporen zijn uitgeloogd 

zodat zij op een dieper niveau wel zichtbaar zijn. Ter plaatse van de beide vondst-

concentraties dienden daarom,  naast het “normale” sporenvlak in de top van 

het dekzand, ook een circa 30 cm dieper tweede vlak aangelegd (“controlevlak 

neolithische grondsporen). 

- In het kader van het landschappelijk onderzoek dienden drie proefsleuven haaks op 

het beekdal van de Katsbogte aangelegd te worden. Bij deze sleuven ligt de nadruk 

op het verkrijgen van informatie  over de bodemopbouw en vegetatiegeschiedenis 

uit de profielen. 

- Twee landschappelijke sleuven zijn aangelegd centraal en in het oosten van het 

plangebied. Oorspronkelijk diende ook in het westen van het onderzoeksgebied, 

ter hoogte van putten 24 en 25, een landschappelijke sleuf te worden aangelegd. 

De bodemopbouw bleek hier echter door het gebruik als volkstuinencomplex 

zwaar aangetast, waardoor landschappelijk onderzoek hier niet meer zinvol was. 

Daarom is  deze sleuf komen te vervallen.

- In het kader van het landschappelijk onderzoek zijn aanvullend grondboringen 

gezet ter bepaling van de omvang van de dekzandrug.

- Om een beter inzicht te krijgen in de ontginnings- en gebruiksgeschiedenis vanaf 

de middeleeuwen is bij de aanleg van de landschappelijke sleuven een chro-

nostratigrafisch onderzoek van plaggendek en oudere akkerlagen uitgevoerd. 

Tevens zijn middeleeuwse en post-middeleeuwse greppel- en wegenstructuren 

gedocumenteerd. Belangrijk daarbij is het onderzoek naar de relatie tussen deze 

structuren en de afdekkende akkerlagen en het plaggendek.

3.2.2 Methoden en technieken

Aanleg werkputten
Het onderzoek is gestart met de aanleg van de “landschappelijke” sleuven 2-5. Deze 

sleuven zijn haaks (NNW-ZZO) op de dekzandrug georiënteerd om een goed inzicht 

te krijgen in de landschappelijke opbouw van het plangebied en in het bijzonder de 

(chrono)stratigrafie van het plaggendek. Na het landschappelijke onderzoek zijn in een 

dambordpatroon van 45x24 m  brede putten achtereenvolgens vindplaatsen 3/4, 2, 5/6 

en 1 aangepakt. 

Het onderzoek is grotendeels uitgevoerd conform het puttenplan uit het draaiboek. 

Op enkele punten is hierop in overleg met de directievoerder en het bevoegd gezag 

van afgeweken. In het beekdal zijn aanvullend enkele kleinere en grotere sleuven 

aangelegd (putten 36, 47, 49-51, 56-58, 64, 65) toen in  de landschappelijke sleuven 

(putten 2-5) resten van greppels uit de middeleeuwen of ouder werden aangetroffen. 

Daarnaast zijn putten 1 en 20 ter hoogte van twee bronstijdplattegronden in 

noordelijke richting op het Essent-terrein uitgebreid (putten 66 en 67). In totaal zijn 

tijdens het veldonderzoek 67 putten aangelegd met een gezamenlijke omvang van 

49.030 m² (figuur 3.3). 
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Opgravingsvlakken en profielen 
Bij de “landschappellijke” sleuven is over de volledige lengte het plaggendek en de 

oude-akkerlaag machinaal schavenderwijs verdiept tot in de top van de het dekzand 

(C-horizont). De aangetroffen vondsten zijn hierbij in vakken van 4 bij 4 m en per 

laag (van circa 5 cm) verzameld. Deze aanpak diende voor het chronostratigra-

fisch onderzoek van het plaggendek. Omdat het onderzoek maar weinig vondsten 

opleverde, is op twee plaatsen waar de bovengrond relatief goed geconserveerd was, 

aanvullend chronostratigrafisch onderzoek uitgevoerd. Dit was allereerst ter hoogte 

van put 43 waar de aanwezigheid van een relatief dik plaggendek en oude akkerlaag 

was vastgesteld. Ten tweede is in het oosten van het beekdal, waar sprake is van een 

dik ophogingspakket boven een veenlaag, put 47 schavenderwijs verdiept.  

In de andere opgravingsputten is eerst de bouwvoor en het plaggendek tot circa 

20 cm boven het sporenvlak verwijderd. Vervolgens is dit tussenvlak visueel en met 

de metaaldetector geïnspecteerd op de aanwezigheid van vondstmateriaal. In het 

bijzonder is gekeken naar de aanwezigheid van crematieresten en vondsten uit het 

neolithicum (aardewerk, vuursteen). Hierbij is een crematiegraf aangetroffen dat 

verder handmatig is opgeschaafd en onderzocht. 

Na het inspecteren van het tussenvlak is laagsgewijs verdiept tot op het leesbare vlak 

(vlak 1: het sporenniveau) in de top van het moedermateriaal onder de bouwvoor/

oude akkerlagen. Bij een aantal putten is een 2e vlak aangelegd om de eventuele 

aanwezigheid van uitgeloogde (neolithische?) sporen op een dieper niveau vast te 

stellen (zie bijlage 2). De diepte van de werkputten bedroeg circa 0,8 m -Mv. Tijdens de 

aanleg van de putten is regelmatig en systematisch met de metaaldetector gezocht. 

Bij het uitgraven van de werkputten zijn de aanleg- en vlakvondsten in vakken van 

5 x 5 m verzameld. Alleen enkele metaalvondsten en bijzondere vondsten zijn als 

puntvondst ingemeten. 

Alle vlakken zijn getekend op schaal 1:50. Putten met sporen zijn met de hand 

getekend; “lege” putten zijn met het Total Station gedocumenteerd. Hierbij is 

gebruik gemaakt van een lokaal meetsysteem dat door een extern landmeetkundig 

bureau door middel van een GPS (grondslagpunten met Z-waarden) is uitgezet. Dit 

meetsysteem is ingemeten in het Rijksdriehoeksnet. 

Werkwijze vindplaats 3
Bij vindplaats 3 zijn tijdens het vooronderzoek twee concentraties van neolithisch 

aardewerk aangetroffen, waarschijnlijk de verploegde resten van twee complete 

potten. Tijdens de opgraving diende op deze locatie daarom speciaal gelet te worden 

op de aanwezigheid van neolithisch vuursteen en aardewerk, en hieraan gerelateerde 

grondsporen. Er is daarom gekozen voor de aanpak die ook bij de opgraving Tilburg-

Schaapsven is gehanteerd. Deze methode houdt in dat het tussenvlak (in de basis 

van het plaggendek, direct boven oudere akkerlagen) wordt verdeeld in vakken van 

5 bij 5 m, waarvan het centrale vak van 1x1 m handmatig en schavenderwijs wordt 

verdiept. De vrijgekomen grond gaat vervolgens over een zeef met een maaswijdte 

van 3 mm. Bij meer dan vijf vondsten (>1 cm) uit 1 m²-vak blijft een volledig blok van 

25 m² als “eiland” staan om “schavend” met de hand onderzocht te worden. Hierna 

wordt een 1e sporenvlak aangelegd en gedocumenteerd, en een 2e, 30 cm dieper vlak 

om de aanwezigheid van uitgeloogde (neolithische?) sporen op een dieper niveau te 

controleren.

De methode-Schaapsven is toegepast bij de aanleg van werkputten 20 en 60. Omdat 

geen vondstconcentraties zijn aangetroffen, zijn uiteindelijk alleen de centrale 

m²-vakken uitgeschaafd. 
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Afwerking en behandeling van sporen en vondsten 
Bijna alle grondsporen zijn gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt. Alleen de 

greppels uit de late middeleeuwen/Nieuwe tijd zijn steekproefsgewijs uitgeschaafd op 

zoek naar daterende vondsten. Er is één crematiegraf gevonden dat  is opgegraven 

volgens de “methode Hiddink”.  Vondsten uit sporen zijn per spoor, en zo mogelijk per 

vullaag verzameld. De grond van sporen uit de midden-bronstijd is gezeefd over een 

zeef met een maaswijdte van 3 mm.

Onderzoek fysische geografie
Van elke werkput is een lengteprofiel gedocumenteerd (lithologisch en –genetisch 

beschreven, gefotografeerd en getekend) door middel van foto’s en kolomopnames 

met een tussenruimte van 10 m. Twee lengteprofielen zijn over de volle lengte 

getekend (schaal 1:20): het westprofiel van putten 2 en 3 en het oostprofiel van put 4 

en 5. Bij deze laatste profielen en bij een aantal kolomopnamen op vindplaatsen 4, 5 

en 6 zijn met de graafmachine “kijkgaten” gemaakt om de diepere bodemopbouw in 

kaart te brengen.

Voor een beter begrip van de paleolandschappelijke situatie van de sites in een ruimere 

context zijn in totaal 30 boringen geplaatst.
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Figuur 3.4. 
Overzicht van gedocumenteerde profiel-
kolommen, lengteprofielen en boringen.
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Bemonstering 
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen zijn verschillende soorten monsters 

genomen.

1) In overleg met de specialisten fysische geografie, palynologie en ecologie zijn op 

vijf locaties “natuurlijke” bodemprofielen pollenanalytisch, archeobotanisch en  

micromorfologisch bemonsterd ten behoeve van het landschappelijke onderzoek 

(figuur 3.5: locaties 1-4 en 6). Enkele profielen met doorsneden van greppels uit 

de ijzertijd (locatie 7 en 10) en middeleeuwen-Nieuwe tijd (locaties 8, 9, 11 en12), 

een kringgreppel (locatie 13) en prehistorische waterputten (locatie 14 en 15) zijn 

archeobotanisch en palynologisch bemonsterd. Doel van de bemonstering is in zijn 

algemeenheid het verkrijgen van inzicht in de aard en de ouderdom van natuurlijke 

bodemprocessen, de vegetatiegeschiedenis en antropogene activiteiten op de 

dekzandrug en in het beekdal van de Katsbogte.

2) Archeobotanische monsters (bestaanseconomie en vegetatiegeschiedenis, tevens 

om materiaal te verzamelen voor C14-analyse) zijn genomen van “kansrijke” 

sporen, dat wil zegen sporen met gesloten contexten en die potentieel goed 

dateerbaar zijn. Het gaat om:

- houtskool- en of vondstrijke kuilen en paalsporen van gebouwstructuren uit de 

bronstijd-ijzertijd;

- vullingen van waterputten en –kuilen uit de bronstijd en ijzertijd;

- sporen van structuren en kuilen uit de midden-bronstijd.

3) Algemene monsters zijn genomen van enkele kuilen met brandsporen in en 

nabij gebouwstructuur 1 uit de midden-bronstijd. Doel was om door middel van 

fijnmazig zeven resten van bronsbewerking te achterhalen. 

4) Op verschillende locaties zijn textuurmonsters genomen van de dekzandrug en de 

afzettingen in het beekdal.

Uitwerking54

Alle grondsporen zijn uitgewerkt en per structuur of sporencategorie, zo mogelijk 

onderverdeeld naar periode, beschreven en geïnterpreteerd. Om een zo scherp 

mogelijk beeld te krijgen van de datering en het “gebruik” van het onderzoeksgebied, 

zijn ook de meeste vondsten geanalyseerd. 

· Het prehistorische (handgevormde) aardewerk, natuursteen en vuursteen uit 

oudtijdse grondsporen is volledig gedetermineerd. Van prehistorisch aardewerk, 

vuursteen en natuursteen dat uit het plaggendek en (sub-)recente sporen 

afkomstig is, is alleen het diagnostisch materiaal gedetermineerd.

 Dit onderzoek diende voor de datering van de sporen, alsmede voor een beter 

begrip van de materiële cultuur (vormenrepertoire, functie) en het toenmalige 

grondstofgebruik.

· Ongeveer 50 scherven hebben aan de binnen- en/of buitenzijde resten van 

aankoeksel. Hiervan zijn er negen geselecteerd voor residu-analyse. 

· Tijdens de technische uitwerking is een aantal brokken uit voorraadkuilen van huis 

49, die als metaalslak zijn geïnterpreteerd, voor nadere analyse geselecteerd. Later 

bleek het echter om verkitte, verbrande leem te gaan. Dit materiaal in niet nader 

geanalyseerd.

54  De methodiek die bij de verschillende specialistische onderzoeken is gehanteerd, wordt in 
bijlage 2 in detail besproken.
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· De botresten uit het crematiegraf zijn fysisch-antropologisch onderzocht. 

· Het hout van de waterputten is beschreven en op houtsoort gedetermineerd. 

Tevens is het beoordeeld op geschiktheid voor dendrochronologisch onderzoek. 

Geen enkel stuk hout bleek geschikt voor dendrochronologisch onderzoek.  

· Vondstmateriaal uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd (aardewerk, bouwmateriaal 

en glas) is alleen gescand voor het dateren van het historische landgebruik en de 

plaggenlandbouw.

· De metaalvondsten komen allemaal uit recente sporen of de afdekkende akkerlaag 

en zijn om die reden gedeselecteerd voor nader onder zoek.

· Als uitgangspunt voor de fysisch-geografische uitwerking dienden de tijdens de 

opgraving en het vooronderzoek verzamelde velddata (profielen, boorgegevens 

en hoogte) en de de paleogeografische kaart van het plangebied Tilburg-Goirle 

(Heunks, 2009).

· Van vier locaties zijn grondmonsters op textuur geanalyseerd voor het bepalen 

van het leemgehalte (bodemvruchtbaarheid en “natuurlijk” bodemprofiel), en 

herkomstbepaling opgebrachte grond. Het gaat om 2 locaties op de flank van de 

dekzandrug en 2 locaties in het beekdal. Per locaties worden de grondmonsters van 

het plaggendek, dekzand en perifluvioglaciale afzettingen geanalyseerd. In totaal 

betreft het 15 grondmonsters. 

· Van drie locaties zijn profielen door middel van slijpplaten onderzocht om 

informatie te krijgen over antropogene cq. natuurlijke bodemprocessen  op de 

dekzandrug en in het beekdal (15 grote slijpplaten).

· Na afloop van het veldwerk zijn 71 grondmonsters geselecteerd voor macrores-

tenonderzoek. Deze monsters zijn afkomstig uit paalkuilen van huizen en spiekers, 

silo’s, waterkuilen, waterputten, een greppel en enkele kuilen met een onbekende 

functie. Alle monsters zijn geïnventariseerd. Uiteindelijk zijn zeventien monsters 

geschikt bevonden voor analyse. Doel van de analyse was het verkrijgen van een 

beeld van de voedselvoorziening gedurende de bewoning van het plangebied.

· Ten behoeve van het palynologisch onderzoek zijn van elf locaties 68 sub-monsters 

verzameld verspreid over 10 monsterbakken en 13 losse monsters. Deze 

sub-monsters zijn gewaardeerd. 24 van deze monsters zijn tijdens een tweede fase 

gedetailleerd geanalyseerd.

· Ten behoeve van de datering van sporen en structuren zijn 35 ¹⁴C-monsters 

geanalyseerd (zie onder).

3.3 Introductie resultaten en datering

De opgraving heeft geleerd dat de dekzandrug bewoond is geweest vanaf de midden-

bronstijd  tot en met de late ijzertijd. In het westelijke en centrale deel zijn resten 

van verspreid gelegen huisplaatsen, spiekers uit de midden-bronstijd tot en met late 

ijzertijd aangetroffen. In het oosten zijn op de flank van de dekzandrug waterputten uit 

de midden-bronstijd en late ijzertijd blootgelegd. Een crematiegraf stamt uit de mid-

den-ijzertijd. Een tweede grafstructuur is niet scherper te dateren dan late prehistorie.

Onzeker is of in de perioden voor de midden-bronstijd sprake is van bewoning in 

het plangebied. De vondsten uit deze perioden zijn bijna allemaal “losse” vondsten. 

Duidelijke verdichtingen van vondsten en sporen die geïnterpreteerd kunnen worden 

als plaatsen waar erven of kampementen hebben gelegen, zijn niet aangetroffen. 

Een uitzondering vormt een zone met vondsten van neolithisch aardewerk en (vuur)

steen die mogelijk duiden op de nabije aanwezigheid van een huisplaats van vroege 

landbouwers.
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Figuur 3.6. 
Overzicht van de resultaten van het 
¹⁴C-onderzoek (niet afgebeeld is KIA 44780 die 
in het mesolithicum valt.)
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Duidelijk is dat het gebied in de Romeinse tijd en middeleeuwen geen bewoning 

heeft gekend. Wellicht was het toen gedurende lange tijd niet of nauwelijks in cultuur 

gebracht. Het vondstmateriaal lijkt namelijk uit te wijzen dat de dekzandrug pas vanaf 

de late middeleeuwen als akkerland in gebruik is genomen. In de Nieuwe tijd is het 

beekdal ontgonnen en (later) door ophoging geschikt gemaakt voor agrarisch gebruik.

Bij het bepalen van de ouderdom van de aangetroffen archeologische resten zijn 

verschillende methoden gehanteerd.  

1. Typochronologie van vondstmateriaal. Alle vondsten zijn typologisch en 

technologisch geanalyseerd. Met name het aardewerk en vuursteen leverden 

op deze manier chronologische aanwijzingen op. Het merendeel van dit 

vondstmateriaal is slechts globaal te dateren. De scherper te dateren vondsten 

zijn hoofdzakelijk toe te wijzen aan het (midden-) neolithicum, de midden-

bronstijd, de late bronstijd, de ijzertijd en de verschillende perioden vanaf de late 

middeleeuwen.

2. Typochronologie van gebouwstructuren. De meeste aangetroffen boerderijen zijn 

op grond van de typologische opbouw aan of de midden-bronstijd of de midden- 

tot late ijzertijd toegewezen.

3. ¹⁴C-analyse. Er zijn monsters van 35 sporen geselecteerd voor ¹⁴C-onderzoek 

(tabel 3.1). Om het “oud-hout effect” te voorkomen is er zoveel mogelijk naar 

gestreefd om verkoold graan of bot te dateren. Daar waar alleen hout of 

houtskool beschikbaar was, zijn monsters zonder verschijnselen van “oud-hout” 

geselecteerd. Drie monsters zijn gedateerd door het Poznań Radiocarbon 

Laboratory (Poznań, Polen). De overige zijn gedateerd door het Leibnitz Labor für 

Altersbstimmung (Kiel, Duitsland). In alle gevallen zijn de dateringen met behulp 

van de AMS-methode uitgevoerd. In tabel 3.1 en figuur 3.6 zijn de resultaten van 

het ¹⁴C onderzoek weergegeven. Duidelijk is te zien dat de dateringen zich vooral 

concentreren in de eindfase vroege bronstijd en midden-bronstijd (19e – 14e eeuw 

voor Chr.), late bronstijd (9e en 8e eeuw voor Chr.), midden-ijzertijd (5e en 4e eeuw 

voor Chr.) en late ijzertijd (grofweg 2e eeuw voor Chr.). Daarnaast is er een datering 

van een kuil met mogelijke pek die in het mesolithicum uitkomt (circa 8600-8300 

voor Chr.). De meeste ¹⁴C-dateringen komen in grote lijnen overeen met de 

ouderdom die op grond van de context (typochronologie structuur en geassocieerd 

vondstmateriaal) vooraf werd verwacht.  Een spoor week af van de verwachte 

datering. Het betreft de greppel 36.001 waarvan werd verondersteld dat het om 

een middeleeuwse voorloper van de huidige Katsbogte ging. De greppel blijkt 

echter in de vroege ijzertijd thuis te horen.
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structuur context materiaal labcode datering (jaar BP)  jaren cal BC (1σ)  jaren cal BC (2σ) 

waterput 30.005 beschoeiing hout Poz-34133 2125  ± 35 -201 -95 -351 -47

huis 21 paalsp. 17.028 houtskool KIA 44773 2297  ± 21 -399 -377 -404 -257

graf 1 crematiebol verbrand bot KIA 44451 2340  ± 35 -485 -378 -523 -259

spieker 73 paalspoor 28.147 houtskool KIA 44777 2382  ± 24 -505 -398 -523 -393

huis 44 paalsp.23.042 verkoold graan KIA 44654 2389  ± 24 -506 -401 -702 -396

huis 64 paalsp. 31.028 houtskool KIA 44661 2403  ± 26 -510 -405 -726 -399

greppel 36.001 vullaag bodem houtskool KIA 44655 2598  ± 22 -804 -785 -810 -769

spieker 73 paalsp. 28.146 houtskool KIA 44778 2702  ± 29 -895 -814 -906 -806

waterput 30.008 beschoeiing hout Poz-34134 2970  ± 40 -1265 -1127 -1371 -1052

huis 49 uit inpandige silo 20.019 houtskool KIA 44776 3111  ± 25 -1426 -1324 -1436 -1313

huis 7 uit kuil 1.016 houtskool KIA 44652 3119  ± 24 -1431 -1386 -1446 -1316

huis 7 kuil 1.011 houtskool KIA 44775 3139  ± 25 -1441 -1396 -1494 -1322

waterkuil 64.001 kern verkoold graan KIA 44665 3149  ± 27 -1452 -1404 -1496 -1386

huis 7 inpandige kuil 1.028 smeltkroesjes houtskool KIA 44771 3152  ± 25 -1452 -1408 -1495 -1391

huis 7 inpandige kuil 1.021 met put verkoold graan KIA 44646 3153  ± 27 -1453 -1407 -1496 -1390

waterput 64.004 beschoeiing hout Poz-34135 3170  ± 35 -1493 -1416 -1512 -1391

huis 7 inpanfige kuil 1.024 houtskool KIA 44772 3213  ± 24 -1501 -1450 -1522 -1432

kuil 28.149 vullaag verkoold graan KIA 44660 3254  ± 36 -1606 -1461 -1616 -1446

huis 22 inpandige silo 18.004 houtskool KIA 44647 3258  ± 25 -1605 -1496 -1612 -1457

huis 65 paalsp. 28.127 verkoolde noot KIA 44779 3260  ± 25 -1605 -1497 -1613 -1458

huis 7 inpandige silo 1.022 verkoold graan KIA 44649 3289  ± 26 -1608 -1527 -1626 -1501

huis 93 paalsp. 63.101 verkoold graan KIA 44662 3294  ± 29 -1609 -1530 -1659 -1499

huis 49 paalsp. 20.128 verkoold graan KIA 44970 3299  ± 30 -1611 -1531 -1664 -1501

huis 86 paalsp. 46.052 verkoolde noot KIA 44658 3350  ± 31 -1690 -1562 -1736 -1531

huis 7 paalsp. 66.033 verkoold graan KIA 44664 3359  ± 28 -1689 -1618 -1739 -1536

huis 43 paalsp. 23.015 verkoold graan KIA 44659 3373  ± 27 -1727 -1628 -1745 -1564

huis 7 inpandige kuil 1.020 houtskool KIA 44774 3381  ± 25 -1732 -1636 -1741 -1621

huis 7 paalsp. 1.289 verkoold graan KIA 44651 3390  ± 27 -1738 -1640 -1747 -1621

huis 22 kuil 18.011 bij huis verkoold graan KIA 44648 3409  ± 26 -1746 -1683 -1858 -1628

kuil 35.007 vullaag verkoold graan KIA 44657 3417  ± 26 -1748 -1687 -1867 -1634

huis 7 inpandige silo 1.019 verkoold graan KIA 44650 3422  ± 22 -1745 -1691 -1868 -1641

huis 49 inpandige silo 20.023 verkoold graan KIA 44656 3424  ± 28 -1756 -1687 -1874 -1636

huis 37 haardkuil 28,015 houtskool KIA 44663 3495  ± 28 -1880 -1771 -1895 -1742

huis 7 inpandige kuil 1.013 verkoold graan KIA 44653 3514  ± 30 -1889 -1774 -1920 -1750

kuil 43.023 vullaag houtskool KIA 44780 9247  ± 36 -8554 -8352 -8599 -8325

 Tabel 3.1 
Overzicht van de ¹⁴C-dateringen.
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Landschap en vegetatieontwikkeling

4.1 Inleiding

Het onderzoek van Tradepark-Noord richt zich op de reconstructie van de bewonings-

geschiedenis en het diachrone gebruik van het landschap door een combinatie van 

archeologische, ecologische, historische en fysiek-landschappelijke gegevens. In dit 

hoofdstuk bespreken we de resultaten van het geologisch, bodemkundig en pale-oeco-

logisch veldonderzoek geïntegreerd met reeds beschikbare biotische en abiotische 

landschappelijke informatie. Bij het bespreken van de resultaten wordt ingegaan op de 

volgende deelaspecten: 

· een beschrijving van de paleogeografische opbouw en achterliggende processen 

(§ 4.2). In dit deel ligt het accent op de laat-glaciale ontwikkelingen waarin het 

landschap op hoofdlijnen wordt gevormd;

· een beschrijving van de bodemkundige opbouw en achterliggende processen (§ 

4.3). Sturend hierin is enerzijds het paleogeografische (laat-glaciale) uitgangsland-

schap en anderzijds de holocene natuurlijke en antropogene processen die van 

invloed zijn op dit landschap;

· een reconstructie van de vegetatiegeschiedenis aan de hand van palynologisch 

onderzoek.

4.2 Beschrijving van de paleogeografische opbouw van het 
plangebied

Eckhart Heunks

Het landschap van Tradepark-Noord typeert zich als een fluvioperiglaciaal dekzand-

landschap (Formatie van Boxtel), waarvan de hogere delen zijn opgestoven met 

een dun eolisch dek (laagpakket van Wierden). De vindplaatsen liggen alle op een 

aaneengesloten relatief hoog gelegen rug met een zuidwest-noordoost oriëntatie. 

Ten zuiden bevindt zich een periglaciaal dal met een breedte van circa 300 meter, 

waarvan de noordelijke flank deels binnen het opgegraven gebied ligt (figuur 4.1). Het 

hoogteverschil tussen de rug en het dal loopt op van ca 1,0 m in het westen naar 2,5 m 

in het oosten. 

Hoewel het hoge deel (dekzandrug met flank) en het lage deel (de dalvlakte) één 

samenhangend landschap vormen zijn de geologische en bodemkundige verschillen 

zodanig dat ze hieronder als aparte deellandschappen worden beschreven. 

De beschrijving (te volgen aan de hand van de figuren 4.1 en 4.2) beperkt zich 

hoofdzakelijk tot analyse en verklaring van de natuurlijke paleogeografische opbouw 

van het landschap. 

4
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Figuur 4.1
Paleogeografische kaart met bodemkundige kenmerken 
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Het hoger gelegen deel (dekzandrug en flank)
Geologisch gezien kenmerkt het hogere gedeelte van het onderzoeksgebied zich door 

een 50-75 cm dikke homogene toplaag van fijnzandige, relatief siltrijk afzettingen. 

In dit goed geoxideerde lichtgeelbruin gekleurde pakket heeft in het verleden 

bodemvorming plaatsgevonden in de vorm van verbruining en podzolering (zie 

paragraaf 4.3). Het “natuurlijk” bodemprofiel (primair) is door grondbewerking bijna 

nergens meer volledig intact. Op grond van het ontbreken van een sedimentaire 

structuur, de homogeniteit van het materiaal en de geomorfologische situering, 

is het pakket als een in hoofdzaak eolische afzetting geïnterpreteerd. In zuidelijke 

richting wigt het eolische pakket uit en ontbreekt in de aangrenzende dalvlakte. De 

verspreiding loopt door tot circa 20 m ten zuiden van het historische verloop van het 

Heiningstraatje (figuur 4.1). In het veld is de textuur van de eolische toplaag vrijwel 

overal als matig siltig zand (Zs2) ingeschat. Uit labororium-analyses blijkt dit een 

lichte onderschatting van het siltgehalte; de meeste monsters uit de eolische toplaag 

zijn sterk siltig en vallen in de textuurklasse Zs3 (tabel  4.1; zie ook bijlage 3). De 

eolische toplaag is over grote oppervlakken afgedekt door een antropogeen pakket 

opgebrachte zwarte grond (nader beschreven in paragraaf 4.3).

De eolische toplaag gaat naar beneden veelal zeer abrupt over in een zeer heterogeen 

pakket dat op de meeste plaatsen uit sterk siltige fijnzandige afzettingen met lemige 

insluiting (Zs3 –ll) bestaat. Er zijn echter ook zones waar het pakket zeer rijk is aan 

silt- en lutum en als een zandige leem- of zelfs als klei-afzetting is getypeerd (Lz3/

Ks4). Figuren 4.3, 4.4 en 4.5 geven enkele karakteristieke verschijningsvormen van 

dit eolische dek. De veldschattingen van de textuurklasse komen aardig overeen met 

de resultaten van de laboratorium-analyses (tabel 4.1). Meer nog dan de textuur- 

overgang vormt de sterke  roestkleuring en de afwijkende duidelijke gelaagdheid (en 

de deformaties hierin) een kenmerk van de onderliggende laag. De gekromde, gelobde 

en in algemene zin gedeformeerde gelaagdheid kan alleen verklaard worden door 

grondijswerking die grondlagen verticaal en horizontaal heeft vervormd (kryoturbatie). 

Sterke kryoturbatie-verschijnselen treden met name op bij zones met een sterke 

gelaagdheid en afwisseling in textuurtypen.  

De silt- en lutumrijke laag is als ‘leemlaag’ in het veld geregistreerd. Het lijkt te gaan 

om een fluvioperiglaciale afzetting die waarschijnlijk als een hoogvloedleem is afgezet. 

De laag komt onder de gehele dekzandrug en de flank daarvan voor en varieert in dikte 

tussen circa 50 cm en meer dan 150 cm. Deze variabele dikte vertoont geen ruimtelijk 

patroon. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de overgang zowel naar boven als 

naar beneden niet altijd even duidelijk verloopt en de dikte niet altijd eenduidig vast 

te stellen is. Naar de dalvlakte van de Katsbogte toe vindt er onderaan de flank van 

de dekzandrug een geologische overgang plaats en wordt de ‘leemlaag’ over korte 

afstand steeds zandiger en verdwijnt hier als doorlopende laag.

Onder de ‘leemlaag’ wordt het profiel tot tenminste 4,0 meter beneden maaiveld 

(maximale boordiepte) gekenmerkt door zandige, gelaagde afzettingen met siltrijke 

banden. Van deze laag is in ieder geval de bovenste in de profielkuilen waarneembare 

1,0 meter sterk gekryoturbeerd (profielwaarnemingen). Plaatselijk komen grofzandige 

grindrijke snoertjes voor. Humushoudende lagen ontbreken.



Tradepark-Noord Te Tilburg    45

Het zandpakket behoort tot de fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van 

Boxtel. Daarbij is het moeilijk een eenduidig beeld te geven van het afzettingsmilieu 

waaronder het materiaal is gesedimenteerd. Te denken valt aan een licht hellende, 

vrijwel onbegroeide vlakte, doorsneden door een stelsel van ondiepe smeltwaterstro-

men. Algemeen wordt aangenomen dat het zandige en siltrijke materiaal in eerste 

instantie voornamelijk eolisch is afgezet, om vervolgens deels door water, deels door 

de wind te worden hergetransporteerd.  Smeltwaterstromen zullen zich in het kale 

periglaciale zandige landschap makkelijk lateraal hebben verplaatst,waarbij in de 

loop der tijd over grote oppervlakken eolische dekzanden zijn verspoeld en geher-

sedimenteerd. Het dal van de Katsbogte moet gevormd zijn door een laatste grote 

smeltwaterstroom, die zich heeft ingesneden in oudere fluvioperiglaciale afzettingen. 

Deze , rondom het Katsbogte-dal gelegen oudere afzettingen vormen daarmee een 

hoger gelegen terrasniveau, vergelijkbaar met de laat-pleistocene terrasvorming van 

zich insnijdende grotere riviersystemen als Rijn en Maas. Ten tijde van de actieve fase 

van het smeltwaterdal fungeerde het terrasniveau als hoogvloedvlakte. Analoog aan 

de hoogvloedlemen in de grote riviervlakten van Maas en Rijn, is het verleidelijk de 

lemige afzettingen op deze terrassen een fluviatiele genese toe te kennen. Het lichtste 

materiaal (de lutum- en siltfractie) kon bij hoog water sedimenteren over de terrassen 

en vormde de leemlaag. Het zwaardere materiaal (zand) werd afgezet in en nabij de 

actieve geul in de dalvlakte. 

In deze hypothese wordt dus eerder uitgegaan van een fluvioperiglaciale genese 

van de lemige afzettingen dan van een nat-eolische oorsprong. Dit wordt mede 

ingegeven door de nabije ligging van het smeltwaterdal.  Aan de lemige afzettingen 

van de Formatie van Boxtel worden verschillende ontstaanswijzen toegekend (zie 

Tabel 4.1. 
Overzicht van locaties textuurmonsters, veld-
classificaties en resultaten van laboratorium-
analyses. Voor de locaties van de profiekolom-
men: zie figuur 3.4. Voor het uitgebreide 
verslag van de laboratorium-analyses, zie 
bijlage 3.

veldlocatie diepte 
(cm -Mv)

Archolveldcode %Clay  
< 8 µm

%Silt 
8-63 µm

%Sand 
63-2000 µm

NEN-
clas lab.

NEN-class-veld laagbeschrijving/interpretatie

Profielkolom 3.1 45 Vondst nr. 105 6,07 23,89 70,04 Zs3 Zs2 plaggendek

  85 Vondst nr. 49 8,26 16,87 74,87 Zs3 Zs2 eolische toplaag

  115 Vondst nr. 50 2,54 6,98 90,48 Zs1 Zs2/Zs4/Lz3 mix top fluvioperiglaciale afzettingen

Profielkolom 3.2 90 Vondst nr. 53 4,73 18,45 76,82 Zs3 Zs2 eolische toplaag

  150 Vondst nr. 54 9,66 31,42 58,91 Zs4 Zs2/Zs4 mix fluvioperiglaciale afzettingen

  155 Vondst nr. 51 15,11 50,38 34,51 Ks4/Lz3 Lz3 leemlaag

  200 Vondst nr. 55 3 4,49 92,51 Zs1 Zs2 fluvioperiglaciale afzettingen

  300 Vondst nr. 52 1,35 1,59 97,06 Zs1 Zs1 fluvioperiglaciale afzettingen

Profielkolom 3.3 80 Vondst nr. 56 5,44 27,51 67,05 Zs4/Zs3 Zs2 eolische toplaag

  115 Vondst nr. 57 9,9 43,96 46,14 Lz3/Ks4 Lz3 + Zs2 lenzen leemlaag

  200 Vondst nr. 58 2,53 1,83 95,64 Zs1 Zs2 fluvioperiglaciale afzettingen

Profielkolom 2.1 50 Vondst nr. 59 2,06 8,34 89,6 Zs2/Zs1 Zs2 B-hor in eolische toplaag

  100 Vondst nr. 60 2,22 3,41 94,36 Zs1 Zs1 +ll fluvioperiglaciale afzettingen

  160 Vondst nr. 61 2,39 0,93 96,68 Zs1 Zs4+ll sterk verkit ijzerrijk zandpakket

Profielkolom 2.12 40 Vondst nr. 101 7,06 23,2 69,74 Zs3 Zs3 plaggendek, boven

  60 Vondst nr. 102 7 24,54 68,47 Zs3 Zs3 plaggendek, onder

  80 Vondst nr. 103 7,89 56,16 35,94 Lz3 Vk2  ‘veenlaag’

  95 Vondst nr. 104 6,14 21,62 72,24 Zs3 Lz3 leemlaag

Profielkolom 25.1 ? Vondst nr. 1232 5,85 24,75 69,41 Zs3   plaggendek

? Vondst nr. 1233 6,62 30,41 62,97 Zs4   Plaggendek

Profielkolom 4.2 45 Vondst nr. 1234 5,25 21,26 73,49 Zs3 Zs2 plaggendek, boven

  55 Vondst nr. 1236 5,03 21,64 73,33 Zs3 Zs2 plaggendek, onder

  70 Vondst nr. 1235 5,72 23,02 71,26 Zs3 Zs2 oude akkerlaag

  100 Vondst nr. 1237 4,72 21,84 73,45 Zs3 Zs2 eolische toplaag

Profielkolom 4.1 50 Vondst nr. 1238 4,42 17,32 78,25 Zs3 Zs2 plaggendek, boven

  60 Vondst nr. 1239 5,21 20,61 74,18 Zs3 Zs2 plaggendek, onder
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hoofdstuk 2). Het laagpakket van Liempde zou vooral een eolische oorsprong 

hebben terwijl bijvoorbeeld aan de leemlagen binnen het laagpakket van Best een 

fluvioglaciale genese wordt toegekend, met een vergelijkbare, hoogvloed-leemachtige 

ontstaanswijze55. Dit model lijkt goed te passen in het versneden Tilburgse dekzand-

landschap.

Het smeltwaterdal is waarschijnlijk buiten werking geraakt met de vorming of 

dominantie van het iets westelijk van het onderzoeksgebied gelegen, dieper 

ingesneden smeltwaterdal van de Oude Leij (onderdeel van het Donge-systeem).  

55  Schokker, 2003 

Figuur 4.3. 
Profielkuil 3.7, oostzijde van onderzoeks-
gebied. Een circa 60 cm dikke homogene 
zandige (Zs3) eolische toplaag met in de top 
bodemvorming (B-podzol) op fluvioperiglaci-
ale siltrijke,  sterk gebioturbeerde afzettingen. 

Figuur 4.4. 
Profielkuil 7.6, middendeel onderzoeksge-
bied. Een circa 50 cm dikke homogene zan-
dige (Zs3) eolische toplaag op fluvioperiglaci-
ale siltrijke, sterk gebioturbeerde afzettingen. 
Het oorspronkelijke bodemprofiel is geheel 
opgenomen in de verploegde toplaag.
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De dalvlakte
De laagte waarin de Katsbogte is gesitueerd kent een, ten opzichte van omliggende 

hogere delen afwijkende geologische opbouw. In de eerste plaats ontbreekt hier een 

eolische toplaag. Verder bestaat de ondergrond weliswaar uit sterk gelaagde fluviope-

riglaciale zandige afzettingen met in dikte sterk wisselende leemlagen, maar ontbreekt 

de laat-pleistocene zwaar gekryotrubeerde ‘leemlaag’ van de hogere delen van het 

onderzoeksgebied. In het centrale en oostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied 

wordt de flank van de dalvlakte gekenmerkt door spectaculaire roestbanden, terwijl 

het zandpakket hier in het vlakke gedeelte geheel grijs gereduceerd is. In westelijke 

richting komt het maaiveld van de dalvlakte geleidelijk omhoog en versmalt deze zich. 

De profielen laten hier binnen 2,0 meter –Mv weer oxidatieverschijnselen zien. De 

sedimentaire opbouw is echter vergelijkbaar.

Globaal kunnen in het centrale deel van de dalvlakte (midden put 2) de volgende litho-

stratigrafische lagen worden onderscheiden:

Diepte (cm -Mv) Omschrijving:

0-100 antropogeen opgebrachte zwarte grond (met onderverdelingen)

100-110 deels fluviatiele, deels eolische laag, sterk fragmentarisch en verrommeld

110-130 midden- tot  laat-holocene veenlaag (bronstijd of vroege ijzertijd tot na de late ijzertijd; 
zie paragraaf 4.4)

130-145 vroeg- of midden-holocene humeuze leemlaag (neolithicum-bronstijd?)

145 >300 heterogene fluvioperiglaciale zanden met leemlagen, sterk gekryoturbeerd

In put 2 is op de rand van de dalvlakte op een diepte van 190 cm –Mv een circa 20 cm 

dikke zwaar gekryoturbeerde, sterk humeuze zandlaag aangetroffen (figuur 4.6). Op 

grond van de grote diepte en afdekking door laat-pleistocene afzettingen kan aan deze 

laag een relatief grote ouderdom worden toegekend.Mogelijk loop de laag door in 

westelijke richting omdat op vergelijkbare diepte in put 5 (zuidzijde) in de fluvioperigla-

ciale zanden ook een humusrijke laag is aangetroffen. De laag ontbreekt echter zowel 

zuidelijk in de dalvlakte als noordelijk onder de dekzandrug.

Figuur 4.5. 
Profielkuil 24.9, westzijde van onderzoeks-
gebied. Een circa 50 cm dikke homogene 
zandige (Zs3) eolische toplaag op fluvio-
periglaciale siltrijke sterk gebioturbeerde 
afzettingen. In de top van het eolische pakket 
het restant van een sterk gebioturbeerde 
B-podzolhorizont.
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Op basis van het pollenspectrum lijkt het meest waarschijnlijk te gaan om een relict 

van een natte bodem uit het AllerØd interstadiaal (circa 13.000 jaar geleden).56 Als 

gevolg van latere smeltwaterstromen is deze bodem over een groot oppervlak 

binnen de dalvlakte  geërodeerd. De verspreid in het zandpakket van de dalvlakte 

voorkomende brokjes humeus materiaal lijken te wijzen op periglaciale verspoeling 

van voormalige bodems in de dalvlakte. Het ontbreken van een vergelijkbare sterk 

humeuze laag onder de dekzandrug zou kunnen betekenen dat hier in ieder geval 

vanaf de vorming van deze laag in de dalvlakte een rug heeft gelegen. In dat geval is 

het dal van de Katsbogte en noordelijk aangrenzende rug tenminste te dateren in het 

AllerØd, wat een beeld geeft van het toenmalige archeologische landschap.  

Het pakket fluvioperiglaciale zandige afzettingen wordt in het centrale, laagst 

gelegen deel van de dalvlakte afgesloten door een onregelmatige, 5-25 cm dikke 

humeuze siltrijke laag. Deze ‘lemige’-laag is zeer heterogeen van samenstelling 

(Ks4, Lz3, Lz3 met zandlaagjes, Zs3-4 met leemlagen). De dikte van de laag is erg 

grillig met plaatselijke depressies en zones waar deze vrijwel ontbreekt. De laag 

is middels het slijpplatenonderzoek als fluviatiele afzettingen met ‘zavellaagjes’ 

beschreven57. Naar de top toe neemt het organisch stofgehalte sterk toe en wordt de 

laag steeds donkerder. Dit vormt de overgang naar een hierboven gelegen ‘veenlaag’. 

De overgangzone (leem naar veen) en de basis van de veenlaag is op grond van het 

pollenbeeld in grofweg de bronstijd tot vroege ijzertijd geplaatst (midden-holoceen; 

zie paragraaf 4.4). 

56  Smeerdijk, 2012
57  Kooistra, 2010

Figuur 4.6. 
Put 2 profielkuil 1. Gekryoturbeerde sterk 
humeuze zandlaag (190-210 cm –Mv). Restant 
van een laat-pleistocene natte dalbodem, 
die op basis van de stratigrafische positie en 
het pollenspectrum meest waarschijnlijk in 
het AllerØd is te dateren. In de top van het 
weergegeven profiel de restanten van een 
sterk gebioturbeerde B-inspoelingshorizont.
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De zeer donker grijsbruin gekleurde veenlaag heeft een vrij constante dikte van circa 

15-20 cm en bestaat vooral uit sterk humeuze, sterk zandige leem (Lz3, h3) met 

plantenresten (figuren 4.8 en 4.9). Van een echt veenpakket (gecompacteerd organisch 

materiaal, Vk1-3)  is alleen plaatselijk sprake.  De laag lijkt daarmee niet van betekenis 

geweest voor een eventuele winning als brandstof en daarvoor zijn dan ook geen 

aanwijzingen gedaan. De afwezigheid van verstoringen in de strak doorlopende top 

van de laag is hiervoor de sterkste aanwijzing. 

Het humusrijke/venige pakket vormt een iets schaalvormige doorlopende laag in 

de dalvlakte en beslaat vrijwel het gehele oppervlak daarvan (figuren 4.1 , en 4.2). 

De laag wigt uit aan de noordzijde op het punt waar de eolische toplaag van de 

dekzandrug aanvangt (zie figuur 4.2). In westelijke richting neemt de laag in dikte en 

omvang geleidelijk af, samenhangend met de geleidelijk oplopende laat-pleistocene 

ondergrond.

In het veld en door micromorfologisch onderzoek is vastgesteld dat de top van de 

veenlaag verbrand is. In put 47 zijn tevens ruim tien kuilen aangetroffen die vanuit de 

top van het veenpakket gegraven zijn (zie paragraaf 6.4: cluster D). Dit alles lijkt te 

wijzen op een intensieve menselijke beïnvloeding van de dalvlakte direct na het einde 

van de veengroei. 

Een jongste vermoedelijk natuurlijke afzetting betreft een zeer gefragmenteerde licht 

gekleurde siltrijke laag van 5 tot 10 cm direct op de veenlaag. In het veld is de laag 

slechts plaatselijk nog min of meer intact aanwezig aangetroffen en nauwelijks als 

natuurlijke laag te herkennen (figuur 4.9). Een verklaring voor de ontstaanswijze van 

deze laag was in het veld niet te geven. Een antropogene oorsprong (bezanding?), 

werd op grond van het onregelmatige verloop niet uitgesloten.  Op basis van 

het micromorfologisch onderzoek58 lijkt het echter deels te gaan om verstoven 

dekzandlaagjes en deels om verspoelde ‘zavellagen’. Dit zou kunnen wijzen op een 

periode na veenvorming waarin het landschap minder begroeid moet zijn geweest, 

mogelijk samenhangend met boskap en akkerbouw. Een meer open landschap met 

akkers waarin het regenwater versneld wordt afgevoerd, is gevoelig voor erosie door 

wind en regen. 

Uit het bovenstaande blijkt dat zowel de top van het veenpakket als de afdekkende 

eolische/fluviatiele laag samenhangt met intensieve menselijke activiteiten. Omdat 

een exacte datering van de vorming van beide niveau’s moeilijk is te geven, is het 

ook onzeker of het om gelijktijdige activiteiten gaat of om activiteiten met een 

verschillende ouderdom.  

Duidelijk is dat de top van de veenlaag op basis van het pollenbeeld uit of na de 

late ijzertijd maar voor 1100 voor Chr. dateert (zie paragraaf 4.4). Een scherf van 

handgemaakt aardewerk uit de ijzertijd of Romeinse tijd, die bij de aanleg van put 

47 uit de top van het veenpakket te voorschijn is gekomen59,  suggereert dat deze 

menselijke activiteiten in de late ijzertijd en/of Romeinse tijd plaatsvonden. De 

aanwezigheid van de late-ijzertijd waterput  30.005 iets ten noorden van de veenkuilen 

en de Romeinse nederzetting “Surfplas” circa 500 m ten zuiden van Tradepark-Noord, 

geven aan dat in deze perioden inderdaad sprake was van intensieve menselijke 

activiteiten in de nabije omgeving.  

De samenstelling van het stuifmeel uit de eolische/fluviatiele laag laat zich goed 

vergelijken met die van de top van het veen. Om die reden kan de vorming van 

eolische/fluviatiele laag goed samenhangen met de activiteiten die ook geleid hebben 

58  Kooistra, 2010.
59  Vondstnr. 1091.
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tot de verbrande top van de veenlaag en de aanleg van de veenkuilen. Het is evenwel 

ook mogelijk dat de  eolische/fluviatiele laag samenhangt met grootschalige boerenac-

tiviteiten in de vroege of het begin van de volle middeleeuwen.

Opgemerkt moet worden dat op diverse plaatsen de laag juist boven de venige laag 

op het oog wel kenmerken van verstoring laat zien (bijv. A-C-menglaag) en niet meer 

doet denken aan een mogelijk natuurlijke afzetting. Onder andere is dit het geval in het 

meest zuidelijke gedeelte van profiel 2 en ter hoogte van put 30. Hier lijkt toch eerder 

sprake van lokaal opgebracht en vermengd materiaal, mogelijk samenhangend met de 

aanleg van greppels en ander graafactiviteiten.

Over de volle breedte van de dalvlakte is de bovenbeschreven natuurlijke 

profielopbouw afgedekt door een 75-100 cm dikke antropogeen opgebrachte zandlaag. 

Figuur 4.7. 
Put 2 zuidzijde, oostprofiel. Strak doorlopende 
donker gekleurde venige/sterk humeuze mid-
den-holocene toplaag over de volle breedte 
van de dalvlakte. De laag is afgedekt door een 
circa 100 cm dik pakket antropogeen opge-
bracht materiaal.

Figuur 4.8. 
Representatief profiel van de dalvlakte in het 
laagste deel nabij de gegraven Katsbogte 
(zuidzijde put 2). Gereduceerde fluvioperigla-
ciale zandige afzettingen (licht grijs) zijn afge-
dekt door een onregelmatig pakket humeuze 
lemige afzettingen (donker grijs), waarboven 
zich een pakket sterk humeuze en venige 
afzettingen heeft ontwikkeld. Het natuurlijk 
profiel is afgedekt door een circa 100 cm dik 
pakket met antropogeen opgebracht mate-
riaal. 
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Deze wordt nader beschreven in § 4.3.

De natuurlijke profielopbouw van de dalvlakte (zand, leem, veen) wijst op een 

geleidelijke afname van de fluviatiele invloed tot het geheel stagneren van de 

sedimentatie. Dit past in het algemene beeld van een tot rust komend dekzandland-

schap op de overgang van het Weichselien naar het Holoceen, met de ontwikkeling van 

een vlakdekkende vegetatie in de top van het leempakket, de vorming van een bodem 

en een geleidelijk stijging van de grondwaterspiegel met veengroei als gevolg. 

Op basis van het pollenbeeld en de aanwezigheid van kleine houtskooldeeltjes in 

de top van het leempakket, die aan menselijk activiteiten lijken te kunnen worden 

toegeschreven, lijkt het vegetatieniveau in het midden-Holoceen  thuis te horen, meer 

bijzonder grofweg de bronstijd of misschien nog de vroege ijzertijd.60 De resultaten 

van de pollenanalyses wijzen voor de basis van de veenlaag eveneens op een op 

globale datering in de bronstijd of vroege ijzertijd. De veengroei lijkt tot in of na de  

late ijzertijd te hebben doorgelopen.

Niet duidelijk zijn de sedimentatie-omstandigheden waaronder de leemlaag onder 

het veenpakket is afgezet. Uitgaande van een tot rust komend riviersysteem zou 

binnen de dalvlakte een restgeul verwacht mogen worden van waaruit de laatste 

fijne sedimenten zijn afgezet. Daarvoor  ontbreekt echter  in de verschillende 

dwarsprofielen iedere aanwijzing. Ook in het laagste gedeelte van de dalvlakte, 

daar waar de Katsbogte is uitgegraven, liggen de verschillende lithostratigrafische 

eenheden (zandlaag, leemlaag, veenlaag) vrijwel horizontaal boven elkaar, zonder 

insnijdingen of andere aanwijzingen voor de aanwezigheid van een voormalige 

beekloop. 

De regionale morfologie in ogenschouw nemend is de aanwezigheid van een (vroeg-)

holocene restgeul in het dal van de Katsbogte minder waarschijnlijk. Het dal wordt 

immers twee kilometer stroomopwaarts aangesneden door het dal van de Oude Leije 

waarvan de dalbodem circa 1,0 meter lager ligt dan de dalbodem van de Katsbogte 

ter hoogte van Tradepark-Noord (13,0 versus 14,0 meter +NAP). Een reliëfverschil  dat 

60  Kooistra, 2010

Figuur 4.9 
Zuidelijk deel put 2, oostprofiel met meest 
intacte restanten van een deels eolisch, deels 
fluviatiel pakketje siltrijke zanden juist boven 
de veenlaag. In dit gedeelte ligt de veenlaag 
direct op de fluvioperiglaciale zanden zonder 
tussenliggende leemlaag (vergelijk figuur 4.8).
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gevormd moet zijn onder invloed van grote smeltwaterstromen met vermoedelijk 

een pleniglaciale ouderdom. Met andere woorden; al in het Laat-Weichselien, en 

mogelijk veel eerder, was het dal van de Katsbogte afgesneden van het achterland 

en beperkte sedimentatieprocessen zich tot verstuivingen en zeer lokale fluviatiele 

sedimentatie onder invloed van regen- en smeltwater. Selectieve opname van vooral 

fijn sediment (lutum en silt) uit de toplaag van de omliggende heterogene dekzanden 

kan daarbij hebben geleid tot de vorming van een ‘lemige’ toplaag in de laagste delen 

van de dalvlakte. Niet ondenkbeeldig is daarnaast dat de leemlaag het resultaat is van 

grootschalige overstromingen vanuit het actieve dal van de Oude Leije, waarbij fijn 

materiaal over de waterscheiding heen als hoogvloedleem in het dal van de Katbogte 

is gesedimenteerd.   Voor het lagere deel van het dal van de Katsbogte (oostelijk van 

het onderzoeksgebied) kunnen vergelijkbare ‘hoogvloedlemen’ zijn afgezet vanuit het 

grote dal van de Leye (stroomgebied van de Dommel). 

4.3 Beschrijving van de bodemkundige opbouw van het onder-
zoeksgebied

Eckhart Heunks

4.3.1 Dekzandrug/terrasvlakte

Natuurlijke bodemvorming en vorming van hoge enkeerdgronden
Over grote delen van de opgraving op de dekzandrug wordt de bodemopbouw 

gekenmerkt door A-C profielen met een dikke A-horizont. Met name in het middendeel 

van de opgraving is dit het geval. Hoewel er in deze zones geen sprake meer is van 

(deels) intacte natuurlijke profielen kan op basis van de restdiepte van de aangetroffen 

archeologische sporen  tegelijkertijd worden gesteld dat de mate van bodemverstoring 

hier relatief beperkt is. Zowel de compleetheid aan sporen (huisplattegronden) als de 

relatief grote diepte daarvan zijn een aanwijzing dat de dikte van het oorspronkelijke 

bodemprofiel hier mogelijk beperkt is geweest. De bodem is geheel opgenomen in 

het afdekkende pakket zwarte grond. De dikte van dat pakket bedraagt gemiddeld 

zo’n 50 centimeter. Wederom in het midden en ook in het noordwestelijke gedeelte 

van de opgraving is binnen dit opgebrachte /antropogeen verstoorde pakket geen 

authentieke stratigrafie aan te geven. De indruk bestaat dat hier vrij recent over grote 

oppervlakten de bodem tot in de onderliggende C-horizont  (met grondsporen) is 

omgezet/ verrommeld. Waarschijnlijk hangt dit omzetten van de bovengrond samen 

met met grootschalige bosaanplant uit ongeveer de Nieuwe tijd (14e – 18e eeuw) dat 

tevens gepaard ging met de aanleg van een fijnmazig patroon van  greppelstructuren 

(zie hoofdstuk 12).  

Meer naar het oosten toe (omgeving putten 1 en 3) is de kwaliteit van de 

bodemprofielen beter. Dit betreft zowel de natuurlijke ondergrond, als het in de 

loop van de tijd antropogeen opgebrachte pakket daarboven. Mede aan de hand van 

gedetailleerd micromorfologisch onderzoek61 is hier inzicht verkregen in de natuurlijke 

bodemopbouw van de dekzandrug en van de antropogene processen die hierop 

ingewerkt hebben. 

Het natuurlijke bodemprofiel op de hoogste delen van de dekzandrug wordt 

gekenmerkt door een moder-B inspoelingshorizont, waarvan plaatselijk nog de 

61  Kooistra, 2010
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onderkant aanwezig is (figuur 4.10). De moder, in het veld gekenmerkt door een 

egaal geelbruine kleur, wijst op een milieu met een rijk bodemleven (omzetting 

humus in moder), een relatief lage grondwaterstand en een relatief hoge natuurlijke 

bodemvruchtbaarheid. De top van de moder-B is opgenomen in een oude akkerlaag 

die gekenmerkt wordt door een onregelmatige onderkant als gevolg van spitten. 

De oude akkerlaag heeft ten opzichte van de onderliggende moder-B een iets 

donkerdere vuil bruingrijze kleur. Het meeste materiaal uit de oude akkerlaag bestaat 

uit ruw omgezette moder-B materiaal, maar er zijn ook aanwijzingen dat materiaal 

is ingebracht van elders (zie hoofdstuk 15). Dit materiaal is vergelijkbaar met de 

venige /sterk humeuze lagen uit de nabij gelegen dalvlakte. Dit zal zijn aangevoerd ter 

verbetering van de bodemvruchtbaarheid en om verslemping van de akkers tegen te 

gaan. In de oude akkerlaag komen verbrande gewasresten voor en zijn holten opgevuld 

met ingespoeld materiaal, wat met name kan zijn opgetreden in perioden waarin de 

akker braak lag. 

Het pollenspectrum van de akkerlaag en onderliggende restanten van de moder 

bevat veel materiaal dat ook in de hierboven gelegen jongere lagen voorkomt. Uit het 

pollenspectrum kan geen significant ouder vegetatiebeeld worden gegenereerd62. Een 

mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de gehele toplaag antropogeen is omgezet 

waarbij, mede onder invloed van intensief bodemleven ook onderliggende lagen zijn 

verrijkt met jong materiaal. Mogelijk kan de oude akkerlaag daarom in aanleg wel 

van prehistorische ouderdom zijn, maar het feit dat zich in de laag o.a. pollen van 

rogge, boekweit en korenbloem bevindt, wijst erop dat de het doorspitten ervan in of 

na  de middeleeuwen plaatsvond (na 1100 na Chr.). Mogelijk is de laag ontstaan in de 

beginfase van de plaggenlandbouw, die in de 14e of 15e eeuw kan worden geplaatst.

62  Van Smeerdijk, 2011 

Figuur 4.10. 
Put 1, noordwesthoek. Plaggengelaagdheid 
met herkenbare restanten van donker 
gekleurde venige lagen en licht gekleurde 
siltrijke lagen (afkomstig uit de dalvlakte). 
Daaronder resten van een oude akkerlaag en 
een moderpodzol.
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Waar deze nog aanwezig is (omgeving putten 1 en 3) heeft de oude akkerlaag een dikte 

van circa 10-20 cm (figuur 4.10). Daarboven ligt een duidelijk plaggendek met naar 

verhouding tot de onderliggende oude akkerlaag veel meer ingebracht materiaal. Het 

betreft venig organisch materiaal en siltrijk materiaal dat vermoedelijk afkomstig is uit 

de nabij gelegen dalbodem. Opvallend zijn de verspreid in het profiel voorkomende 

dunne bandjes licht gekleurde zand (lengte 10 tot >40 cm, figuur 4.11). De textuur 

daarvan is variabel (siltrijk, siltarm). Het door middel van slijpplaten onderzochte 

zandbandje was uiterst siltrijk en kwam qua textuur goed overeen met de sterk 

gefragmenteerde siltrijke laag direct boven het veenpakket in de dalvlakte. Mogelijk 

weerspiegelen de bandjes de restanten van wat eens als complete plag uit de dalvlakte 

op de akker is opgebracht.63 Een andere verklaring voor deze bandjes is dat deze zijn 

ontstaan in perioden dat de akker braak lag en laagten (ploegvoren e.d.) zich konden 

vullen met door wind of (regen)water aangevoerd materiaal. Met name de soms wel 

erg lange zandbandjes (figuur 4.11) en plaatselijk ook humeuze, donker gekleurde 

bandjes, doen meer neigen naar een dergelijke verklaring.

Wat de exacte genese van de afwijkende bandjes ook is, in beide gevallen 

wijzen deze op een snelle ophoging van de basis van het plaggendek die 

daarna buiten intensieve grondbewerking is gebleven. 

Uit het micromorfologisch onderzoek blijken meerdere ophoginglagen te 

onderscheiden binnen het plaggendek. Het gebruikte materiaal voor deze ophogingen 

lijkt op grond van textuur-kenmerken afkomstig uit de dalvlakte (zand, silt, veen). 

De top van het niet verstoorde deel van het plaggendek  wordt gekenmerkt door 

een afwisseling van venige en zandige lagen. Het zandige materiaal lijkt in dit geval 

op grond van de textuur afkomstig uit de onderkant van het veenpakket. Dat zou 

betekenen dat de veenlaag plaatselijk geheel moet zijn  afgegraven. De ophoging was 

zo substantieel dat nadien deze laag nauwelijks meer bewerkt is. 

In de iets lager gelegen delen van de dekzandrug zijn geen resten van moderpodzolen 

aangetroffen maar is sprake geweest van een ander bodemproces (figuur 4.1). 

63  Kooistra, 2010

Figuur 4.11. 
Put 4, middendeel. Aan-C profiel met circa 
60 cm dik plaggendek en juist onder de 
actuele bouwvoor een tenminste 50 cm 
lang licht gekeurd en gebleekt zandlaagje. 
Vermoedelijk secundair verplaatst zand (wind, 
water) in laagte van akker vastgelegd in 
braakperiode.
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Hier kenmerkt de top van het dekzand zich door een vrij donkere en ijzerhoudende 

inspoelings B-horizont. Als we er van uitgaan dat de dekzandrug overal een 

vergelijkbaar leemgehalte en natuurlijke bodemvruchtbaarheid heeft, zijn minieme 

verschillen in de relatieve hoogteligging en grondwaterhuishouding in dit landschap 

klaarblijkelijk sterk bepalend geweest voor het overheersende bodemproces. 

Op de flanken van de dekzandrug neemt de dikte van de B-inspoelingslaag toe met 

op de overgang naar de dalvlakte de sterkste podzolisatieverschijnselen (figuur 4.12). 

Hier is plaatselijk de bodem sterk uitgeloogd (E-horizont) en zijn dikke, vergleyde 

B-horizonten ontwikkeld. Opvallend is de abrupte overgang naar bodems zonder enige 

bodemvorming in de lagere delen. Deze overgang gaat samen met het verdwijnen van 

het eolisch dek en het dagzomen van siltrijkere fluvioperiglaciale zanden. De vorming 

van verbruiningshorizonten lijkt daarmee behalve door de relatieve hoogteligging 

mede bepaald te worden door het uitgangsmateriaal.

Secundaire bodemvorming in verstoorde context: microveldpodzolen
Slechts op één locatie op de dekzandrug (locatie 2, put 3) is aan de onderkant van 

het bovenbeschreven plaggendek een micropodzol aangetroffen (figuur 4.13). Uit 

het micromorfologisch onderzoek blijkt het hier te gaan om een geheel verstoorde 

oorspronkelijke pakking van de bodemstructuur en kan de laag op grond van andere 

kenmerken meest waarschijnlijk als een met een eergetouw bewerkte akkerlaag 

worden opgevat.64 De ouderdom van de akkerlaag kan niet scherper dan late 

prehistorie tot volle middeleeuwen worden aangeduid (zie paragraaf 13.3). Nadat de 

akkerlaag buiten gebruik is geraakt heeft in de laag bodemvorming plaatsgevonden. 

Dit hoeft niet te betekenen dat de akkerlaag daarmee relatief oud is omdat het pod-

zolisatieproces snel tot stand kan zijn gekomen.  Een snelle podzolisatie kon optreden 

door verarming en verzuring van de grond als gevolg van de beakkering zonder 

structurele toevoeging van voedingsstoffen, met uitputting tot gevolg. In tegenstelling 

tot de moderpodzol, wordt de veldpodzol gekenmerkt door een duidelijke, lichtgrijs 

kleurende E-uitspoelingsmateriaal en een donkere B-inspoelingslaag met hierin humus 

64  Kooistra, 2010

Figuur 4.12. 
Put 2 noordzijde. Sterke B-vorming in eolische 
toplaag op overgang naar dalvlakte.
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Figuur 4.13. 
Put 3,  profielkolom 7. Een vrijwel intacte, 
vermoedelijk in een oude akkerlaag gevor-
mde micropodzol.

Figuur 4.14. 
Put 19. Podzolisatie in bodem van een 14e tot 
18e -eeuwse greppel verband houdende met 
bosaanplant.  

Figuur 4.15. 
Put 7 profielkolom 4. Sterke podzolisatie 
onder bodem van later opgevulde 14e tot 
18e -eeuwse greppel verband houdende met 
bosaanplant (profiel ligt in lengte door grep-
pel).
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en ijzer neergeslagen.  In welk tijdsbestek deze micropodzol zich kon vormen is niet 

direct te zeggen. Indicatief zijn echter de podzolverschijnselen onder de vele bosaan-

plant-greppels uit de Nieuwe tijd (figuur 4.14 en 4.15). Hoewel onder in een greppel 

al gauw een zuur milieu kan ontstaan met optimale uitspoelingscondities, lijkt wel te 

mogen worden gesteld dat de fysische omstandigheden op de dekzandrug zich in het 

algemeen goed lenen voor een snel podzolisatieproces (van hooguit enkele eeuwen). 

4.3.2 Dalvlakte

Natuurlijke bodemvorming en vorming van lage enkeerdgronden
In de dalvlakte ontbreekt een eolisch toplaag en dagzomen siltrijke zandige en/

of lemige afzettingen. Vanwege een hoge gemiddelde grondwaterstand heeft de 

natuurlijke bodemvorming zich hier beperkt tot lokale uit- en inspoelingsverschijnselen 

(podzolisatie) op de iets hoger gelegen flanken van de dalvlakte, met name in zones 

met een zandige toplaag en/of een zuur milieu. Dit kunnen bijvoorbeeld boomvallen 

zijn en uitwaaiingskuilen gevuld met eolische zanden. 

Een groot deel van de zandige en lemige dalvlakte is afgedekt met een venige toplaag  

(zie figuur 4.1). Deze laag is reeds paleogeografisch beschreven in paragraaf 4.2 en kan 

bodemkundig als beekeerdgrond worden getypeerd: een natte bodem met een dik 

ontwikkelde humeuze A-horizont (Ah), zonder uitspoelingsverschjinselen en met een 

gereduceerde C-gley.

 

Daarmee is de natuurlijke bodemkundige opbouw van de dalvlakte op hoofdlijnen 

beschreven. Op de natuurlijke bodemopbouw is  in de dalvlakte in de loop der tijd een 

60 tot meer dan 100 cm dik pakket zwarte grond gedeponeerd. Het ophoogmateriaal 

lijkt te bestaan uit grond van  het plaggendek op de dekzandrug (zie hoofdstuk 

15:resultaten slijpplatenonderzoek). Het algemene beeld is dat na volledige benutting 

van de hoger gelegen gronden als akkerland ook de lagere delen van het landschap 

door ophoging voor akkerbouw geschikt zijn gemaakt. Dit is in twee fasen gebeurd. 

Afgaand op het vondstmateriaal (o.a. een fragment 18e eeuws aardewerk uit een 

greppel onder het ophogingsdek) en op basis van historisch-geografische argumenten 

is de eerste fase van de ophoging in de eerste helft van de 18e eeuw aangebracht. 

4.4 Vegetatiegeschiedenis

Dirk van Smeerdijk

De reconstructie van de vegetatiegeschiedenis van een gebied vindt idealiter plaats 

door pollenonderzoek aan de natuurlijke humeuze opvulling van depressies zoals 

vennen en beekdalen. In het onderzoeksgebied Tradepark is inderdaad een beekdal 

aanwezig. Het hierin aanwezige veenpakket is helaas niet scherp te dateren en dekt 

door zijn geringe dikte waarschijnlijk slechts een beperkt deel van de bewoningsge-

schiedenis af. Om toch een zo compleet mogelijk beeld van de vegetatieontwikke-

ling te krijgen zijn ter aanvulling monsters van humeuze sporen met een gevarieerde 

ouderdom bij het pollenonderzoek betrokken. Het gaat om monsters uit waterputten, 

kuilen, greppels, sloten en akkerlagen uit de bronstijd, ijzertijd, late middeleeuwen 

en Nieuwe tijd. Geschikte monsters met een zekere Romeinse of vroegmiddeleeuwse 

ouderdom ontbreken. Verder is een deel van de monsters niet alleen geselecteerd 

vanwege het onderzoek naar de vegetatiegeschiedenis, maar ook vanwege 

aanvullende vragen over de functie of ouderdom van specifieke sporen. 
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Het palynologisch onderzoek heeft in twee fasen plaatsgevonden. De eerste fase is een 

uitgebreid inventariserend onderzoek van 68 submonsters uit elf locaties (tabel 4.2 en 

figuur 3.5).65 Uit de inventarisatie van de monsters blijkt dat de pollenrijkdom in het 

algemeen goed tot zeer goed is. Enkele preparaten zijn minder rijk aan pollenkorrels. 

De pollenkorrels zijn redelijk geconserveerd, maar diverse zijn kapot of gekreukeld 

waardoor de analyse vaak moeizaam verliep (zie bijlage 4 subtabel 1A-H). De tweede 

fase is een gedetailleerde analyse van een selectie van 24 pollenrijke monsters (zie 

bijlage 4 sub tabel 2A-G). Hieronder worden de analyseresultaten besproken waarbij 

allereerst de monsters uit profielen worden besproken en vervolgens monsters uit 

sporen (gegroepeerd op basis van waarschijnlijke ouderdom). 

Locatie Datering Context Monster-nr.
Geïnventariseerde 
sub-m (n)

Geanalyseerde  
sub-m (n)

6 AllerØd Bodem 1243 6 -

15 MBT B-vroeg Waterput 64.004 1607 3 3

15 MBT-B vroeg Waterkuil 64.001 1617 1 -

14 MBT B-laat Waterput 30.008 1043/1044 2 2

14 BT (-IJT) Waterkuil 30.010 1041 1 1

10 VIJT greppel  36.001 1262 1 1

7 IJT Greppel 30.009 2142 5 3

14 LIJT Waterput 30.005 1042 1 1

4 LIJT-RT? Veenkuil 47.001 986 5 3

12 LME/NTA Greppel 2.003 1093 1 1

11 NT greppel bosperceel 19.001 1246 1 1

9 NT Sloot  2.001 1310/1343 2 1

8 NTC Plaggenwal 1330 8 1

8 NTC Sloot 30.011/41.001 1334/1336 1 1

8 NTC Plaggensloot 30.015 1332 1 1

1 LME/NT dekzand met plaggendek 981/982 12 1

2 LME/NT dekzand met plaggendek 981/982 12 1

3 BT/NT veenlaag met akkerdek 984/985 12 1

4.4.1 Bodemprofielen 

Put 1 profiel 8, dekzandrug locatie 1
Deze serie betreft 12 monsters genomen uit de twee overlappende grote 

monsterbakken 981 en 982 (figuur 4.16).  Het idee was dat het oorspronkelijk 

bodemmateriaal uit de midden-bronstijd kon dateren, maar later zou zijn bijgemengd 

met jonger materiaal.

De resultaten van de inventarisatie laten voor de hele serie een pollenbeeld zien dat 

wijst op subrecente akkerbouw. Veel pollen is aangetroffen van granen, waarschijnlijk 

nagenoeg allemaal afkomstig van Rogge (vanaf S5013 en hoger). Daarnaast is over de 

hele serie pollen van Boekweit aangetroffen. Dit geeft aan dat er gedurende geruime 

tijd op deze locatie Rogge en Boekweit is verbouwd. Op vier niveaus is pollen van Vlas 

aangetroffen, in één daarvan een tetrade van vlaspollen. Ook Vlas is op deze akkers 

verbouwd.

Het bovenste monster (982-7; top S5010) is afkomstig uit het bovenste en dus meest 

recente deel van het plaggendek. De reden om dit monster te nemen was om een 

referentie preparaat te hebben voor de overige monsters. Zoals hier boven al was 

65  De basisgegevens van het pollenonderzoek staan in bijlage 4.

Tabel 4.2. 
Overzicht van de geïnventariseerde en 
geanalyseerde (sub-)monsters per locatie. 
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aangegeven bevat de gehele serie veel materiaal dat ook in de toplaag voorkomt. Dat 

betekent dat tot diep onder het maaiveld pollen aangetroffen is van cultuurgewassen 

en andere planten waarvan aan-genomen kan worden dat deze door grondbewerking 

van boven naar beneden zijn verplaatst. Een bijzondere waarneming in 982-7 is de 

aanwezigheid van een pollenkorrel van Mais. Dit is een belangrijke indicator die 

aangeeft dat we hier te maken hebben met heel jong materiaal.

Het voorkomen van veel pollen van heideplanten wijst er op dat er waarschijnlijk 

heide-plaggen zijn verwerkt in dit akkercomplex.
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Figuur 4.16. 
Locatie 1. Put 1, profiel 8, met monsterbakken 
981 en 982.
S5010 plaggendek: donkerbruingrijs zand 
met kaagjes bruin grijs zand, S5011 humeuze 
laagjes bruingrijs zand, S5012 verspitte oude 
akkerlaag, oudste fase plagenbemesting, 
bruingrijs zand, S5013 restant moderpodzol, 
bruin zand, S5025 gebioturbeerde C-horizont, 
S5030 C-horizont

Figuur 4.17. 
Locatie 2. Put 3, profiel 7 met pollenbak 983. 
S5010 plaggendek: donkerbruingrijs zand, 
S5021 A-horizont donkergrijsbruin fragiel 
zand, S5022 E-horizont paarsgrijs zand met 
gebleekte korrel, S2023 B-horizont donker-
bruingrijs zand, S5024 BC-horizont geelbruin 
gevlekt zand met oerconcreties, S5025 gebio-
turbeerde C-horizont, S5030 C-horizont
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In het enige getelde preparaat (981-4;  uit S5025) is de ∑AP:∑NAP verhouding 11:89. 

Dit wordt met name veroorzaakt door de grote bijdrage van pollen van heide, granen 

(voornamelijk Rogge) en grassen. Het algemene pollenbeeld wijst ook in dit diepste 

monster niet in de richting van oude vegetaties. Er is slechts één Prequartair element 

aangetroffen. Deze hoort waarschijnlijk nog bij de oorspronkelijke afzetting.

Put 3 profiel 7, dekzandrug locatie 2
Deze serie bestaat uit vier monsters uit pollenbak 983 (figuur 4.17).  In de 

geanalyseerde monsters is de verhouding ∑AP:∑NAP 30 : 70. Ook hier wordt het 

NAP gehalte voor een belangrijk deel bepaald door het pollen van heideplanten en in 

mindere mate door dat van de grassen.

De bijdrage van cultuurgewassen in deze serie is laag. Het graanpollen is voornamelijk 

afkomstig van Rogge, er komt ook wat pollen van Boekweit voor.

Evenals in de vorige serie is ook hier het bovenste monster (983-7; S5010) genomen als 

referentie, zodat er een controle is op de dieper gelegen monsters. Hier valt meteen 

op dat dit monster rijker is aan cultuurindicatoren en is dan ook van jonge ouderdom 

(verwijst naar het plaggendek).

Het hoge gehalte van het heidepollen is een belangrijke indicatie dat we hier te maken 

hebben met opgebracht materiaal uit heidevelden. De aanwezigheid van indicatoren 

van graslanden in met name het diepste monster (983-27; S2023) is een bescheiden 

aanwijzing dat in deze fase sprake is van weinig of een minder intensieve akkerbouw.

Put 2 oostprofiel diepste deel beekdal locatie 3
De serie betreft 12 monsters genomen uit de overlappende monsterbakken 984 en 985 

(fig. 4.18). 

Op basis van de gegevens uit de polleninventarisatie is een indeling in de monsters 

te maken. De onderste drie monsters (984-43 tot 984-32; S5030 en 5026) bevatten 

redelijke aantallen pollenkorrels van de Den en Berk, daarnaast ook pollen van 
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Figuur 4.18. 
Locatie 3. Put 2 oostprofiel met pollenbakken 
984 en 985. 
S5000 bouwvoor, S5010 opgebrachte grond: 
bruingrijs zand met enkele puinfragmenten,  
S5011 opgebrachte grond: bruingrijs zand 
met roestvlekken, S5012 opgebrachte grond: 
lichtbruingrijs zand met enkele roestvlekken, 
S5021 deels fluviatiele, deels eolische laag, 
sterk fragmentarisch en verrommeld, lichtgrijs 
zand en donkerbruin humeus, S5025 donker-
bruin kleiig veen met fases van veraarding 
(zwart met brokken houtskool), S5026 donker-
grijze humeuze leemlaag , S5030 fluvioperi-
glaciale leemlaag S5035fluvioperiglaciale laag 
van matig grof zand
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Maretak. Van de andere bomen zijn Eik, Linde, Es, Iep en Hazelaar van belang. 

Belangrijk is het ontbreken van Beuk en Haagbeuk. Op de nattere gronden komt Els 

voor. Het niet-boompollen is schaars vertegenwoordigd. Afgaande op het pollenbeeld 

van dit niveau vertegenwoordigen de monsters mogelijk een vegetatiebeeld uit de 

bronstijd of vroege ijzertijd (geen beuk en haagbeuk aanwezig). 

In de drie daarop volgende monsters (984-29 tot 984-17; S5026 en basis S5025) zijn 

dezelfde bomen nog aanwezig en zijn Eik en Linde sterker vertegenwoordigd. Het 

aantal niet-boompollen is wederom schaars. Er komen nu wel enige pollenkorrels van 

het graan type voor.

Het pollenbeeld van de overige monsters is afwijkend van de vorige. Nieuw naast de 

hiervoor genoemde bomen zijn Beuk en Haagbeuk. Dit zijn bomen uit bossen van de 

gerijpte kalkrijke droge gronden. Hun aanwezigheid in de pollenspectra wijzen op een 

ouderdom in of na de late ijzertijd, dat geldt ook voor de Walnoot. De monsters 984-12 

en 984-9,5 bevatten geen stuifmeel van van cultuurgewassen als Rogge, Boekweit, 

Vlas en Korenbloem. Dit wijst op een datering van top S5025 en S5021 voor circa  1100 

na Chr.

In het geanalyseerde monster 984-12 (top S5025) is de verhouding ∑AP:∑NAP 46 : 

54, dus nagenoeg één op één. De monsters 984-12 tot 984-3  (top S5025, S5021 en 

S5012) bevatten ook veel pollen van heideplanten (met name Struikheide) en sporen 

van veenmossen. Zij wijzen op een heidevegetatie op voedselarme zure bodem waarin 

ook natte plekken voorkomen. S5012 betreft de basis van het ophogingspakket dat in 

de 18e eeuw is aangebracht en dat bestaat uit afgegraven grond van het plaggendek 

op de hogere gronden. Alleen in monster 984-3 (S5012) komt een flink aantal 

cultuurgewassen voor, zoals graan, voornamelijk Rogge, Vlas en met name Boekweit.

Ook de overige monsters (bak 985) zijn afkomstig uit het opgebrachte zandpakket. Het 

lijkt er op dat er minder pollen van de heidevegetatie aanwezig is in de preparaten. Dit 

zou kunnen betekenen dat tijdens de jongste ophogingsfase de heidevelden sterk in 

omvang zijn afgenomen of dat er ander materiaal is gebruikt als ophogingsmateriaal. 

4.4.2 Allerød-bodem (13000 BP)

In put 2 is op de rand van de dalvlakte een circa 20 cm dikke humeuze laag onderzocht 

die is afgedekt door laat-pleistocene afzettingen (locatie 6, zie figuur 4.6 en 4.19). De 

vier monsters uit het meest humeuze deel van de laag bevatten redelijk wat pollen van 

Dennen en Berken. Bij het niet-boompollen zijn de Cypergrassen de dominante groep. 

Zij vertegenwoordigen waarschijnlijk de natte plekken in de vegetatie tezamen met 

Waterdrieblad. Dit deel van de sectie heeft sowieso een natte uitstraling, gezien de 

aanwezigheid van algensoorten.

Opvallende soorten zijn Zonneroosje en Selaginella. Het voorkomen van Zonneroosje 

kan gebruikt worden als een indicatie voor instabiele bodemcondities. Wanneer de 

pollenwaarden laag zijn zou dat kunnen betekenen dat we te maken hebben met een 

gebied met een hogere grondwaterstand. Selaginella is een plant van vochtige zandige 

bodems, die rijk aan humus zijn. Het is een karakteristieke soort uit het Pleniglaciaal 

en vroeg Laatglaciaal.66 Het totale beeld wijst er op dat deze sectie waarschijnlijk de 

Allerød periode vertegenwoordigt. Interessant is dat op twee niveaus twee kleine 

fragmentjes vuursteen zijn aangetroffen.67

66  Hoek 1997 a,b.
67  Submonsters 1243-2 en 1243-29.
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4.4.3 Bronstijd

In het oosten van het plangebied liggen op locaties 14 en 15 waterputten en –kuilen 

uit de late prehistorie (tabel 4.2). Monsters zijn onderzocht van drie contexten die op 

grond van ¹⁴C-dateringen uit de midden-bronstijd dateren (sporen 30.008, 64.001 en 

64.004, zie bijlage 5) en een vierde context waarvan de datering bronstijd of ijzertijd 

is (spoor 30.010, zie bijlage 5). Uit het overzicht van de geïnventariseerde monsters 

valt op dat ze allemaal pollen bevatten van Eik, Linde en Zomerlinde en de meeste 

bevatten ook pollen van Maretak en Klimop. Daarnaast is de bijdrage van de Beuk 

klein. Dit alles wijst er op dat deze monsters kunnen dateren uit het neolithicum of de 

bronstijd, in dit geval de midden-bronstijd. 

De monsters kenmerken zich door een laag gehalte aan niet-pollen (∑ NAP), hetgeen 

duidt op weinig menselijke activiteit. Bij de serie 1607 en 1041 varieert de verhouding 

boompollen : niet-boompollen tussen 92:8 en 98:2. Serie 1041 is afkomstig uit 

waterput 30.010 die niet nauwkeuriger gedateerd kan worden dan bronstijd of ijzertijd. 

De verhouding boompollen : niet-boompollen lijkt deze waterput echter in dezelfde 

tijdshorizont als waterput 64.004 te plaatsen: het begin van de midden-bronstijd. 

Bij de monsters 1044 en 1043 uit waterput 30.008 is deze verhouding 83:17. Dit zou 

kunnen betekenen dat tegen het einde van de midden-bronstijd sprake is van een 

toename van menselijke activiteit. De wat latere datering van deze waterput wordt 

overigens ondersteund door de aanwezigheid in de monsters 1044 en 1043 van enkele 

pollenkorrels van grote grassen en het graan type.

Welke vegetaties kwamen er voor? In het bos van de drogere gronden domineren 

Eik, Berk, Hazelaar en Linde. Daarnaast komt er wat Den en Iep voor. In de struiklaag 

komen Vuilboom en Hulst voor en in de kruidlaag Bosanemoon en Grote muur. Hoewel 

Figuur 4.19. 
Put 2 profiel1 met pollenbak 1243. Circa 20 
cm dikke humeuze laag afgedekt door laat-
pleistocene afzettingen
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de meeste bomen in verschillende bostypen kunnen voorkomen is er wel een indicatie 

te geven met welk bostype we hier te maken hebben. Onder andere de Bosanemoon, 

Grote muur, Hazelaar, Eik en de linden zijn een indicatie voor gerijpte matig 

voedselrijke grond. Hierbij passen ook Berk, Hulst, Klimop, Kamperfoelie, varens van 

het Dryopteris type. Op de meer uitgeloogde gronden groeiden ook eiken en berken, 

maar ook Den en varens van het Dryopteris type. In het bos van de natte gronden in het 

beekdal groeiden voornamelijk de elzen, maar ook Populier en Wilg, daarnaast Hop en 

Wilde kamperfoelie en varens van het Dryopteris type.68

Onder het niet-boompollen bevinden zich diverse kruiden waarvan de grassen, 

cypergrassen en heide (met name Struikheide) het meeste voorkomen. De 

cypergrassen en een deel van de grassen vertegenwoordigen waarschijnlijk 

de oevervegetatie in het beekdal. Het is voor de handliggend dat rondom de 

waterputten/-kuilen de vegetatie sterk door de mens beïnvloed is. Dat betekent dat 

een flink deel van de kruidachtige planten uit deze door de mens beïnvloede vegetatie 

komt. In waterput 30.008 lijkt het er op dat de invloed van de mens bovenin duidelijker 

is dan onderin.

De planten uit de hoogveen/heide vegetatie zijn niet uit de directie omgeving 

afkomstig. Zij zijn waarschijnlijk meegekomen met verzameld materiaal (plaggen?) en 

als verontreiniging in de waterput terecht gekomen.

De aanwezigheid van materiaal van waterplanten en algen hoeft niet te betekenen 

dat deze planten ook werkelijk in de waterputten groeiden. Zij zijn waarschijnlijk als 

verontreiniging uit het beekdal te beschouwen.

4.4.4 IJzertijd

In en op de flank van het beekdal zijn op de locaties 7, 10 en 14 sporen bemonsterd 

die uit de ijzertijd dateren (tabel 4.2). Het gaat om twee greppels, waaronder een uit 

de vroege ijzertijd (spoor 36.001, greppelspoor 30.009 is niet scherper te dateren dan 

ijzertijd), en een waterput uit de late ijzertijd (spoor 30.005).

Evenals in de voorgaande serie bevatten de monsters uit greppel 30.009 en waterput 

30.005 veel pollenkorrels van Eik, Hazelaar, Berk, Linde, daarnaast komt in elk monster 

ook Maretak voor. In de ondergroei weer Hulst, Klimop en Grote muur. De verhouding 

boompollen : niet-boompollen varieert tussen 68:32 en 74:26.  Het bos van de drogere 

gronden wijkt niet veel af van dat uit de vorige serie. Ook het bos van de natte gronden 

is niet veranderd. Het totale aanbod aan niet-boompollen is al flink wat hoger dan in 

de serie uit de bronstijd. Dat bevestigt dat deze serie een jongere periode vertegen-

woordigt. De ijzertijd-datering van greppel 30.009 en waterput 30.005 wordt verder 

onderbouwd door de aanwezigheid van Maretak in het pollenbeeld. In de studies van 

Janssen komt pollen van Maretak voor rond 4500 BP (pollenzone VIIIa, in de Peel), en 

voornamelijk in pollenzone VIIb en in pollenzone IXa,b (Dommelvallei).69 Pollenzone IX 

is te plaatsen in de ijzertijd.

Binnen het niet-boompollen is het pollen van heide en grassen het sterkst vertegen-

woordigd. De heide is ook hier geen onderdeel van de lokale vegetatie, maar heeft 

mogelijk tezamen met de niervarens, Eikvaren en Adelaarsvaren onderdeel uitgemaakt 

van de bossen op de drogere gronden.

De grassen kunnen van diverse locaties komen, bijvoorbeeld in de ondergroei van 

het bos of uit de directie ruderale omgeving van de greppel en kuil. Een derde 

mogelijkheid is dat er in de nabijheid van de monsterpunten graslanden/weidegronden 

68  Runhaar et al. 1987; Tamis et al. 2003; Weeda et al. 1985; Weeda et al. 1987.
69  Janssen & ten Hove 1971; Janssen 1972.
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voorkwamen. Hoewel bescheiden, komen er diverse pollentypen voor van planten die 

te plaatsen zijn in graslanden.

Er zijn wat pollenkorrels aangetroffen van planten die op akkers en andere verstoorde 

grond voorkomen. Ten eerste zijn pollenkorrels aangetroffen van het Gerst type en het 

Tarwe type, daarnaast een aantal pollenkorrels dit tot het graantype behoren. Zij zijn 

een indicatie dat er in de omgeving graanverbouw heeft plaats gevonden. Op deze 

akkers hebben ongetwijfeld diverse onkruiden gegroeid zoals bijvoorbeeld leden van 

de ganzen-voetfamilie, Schapenzuring, grassen, Perzikkruid, Zuring, Schijnspurrie en 

Spurrie. Deze laatste kan ook als gewas verbouwd zijn.

Het afnemen van het bosareaal is naast brand primair het gevolg van menselijke 

activiteiten.  Deze activiteiten kunnen  akkerbouwactiviteiten zijn maar ook het 

creëren van weilanden of  het maken of uitbreiden van bewoning. Palynologisch  is 

het niet eenvoudig aan te geven wat er nu precies gebeurde. Een opengewerkt bos 

kan meer pollen gaan produceren omdat de aanwezige bomen meer ruimte hebben 

gekregen en daardoor uitgebreider zijn gaan bloeien. In de omliggende open land-

schapselementen (graslanden, akkers e.d.) kan daardoor meer boompollen inwaaien. 

Afhankelijk waar de pollenmonsters vandaan komen (greppels, sloten, waterputten, 

graslanden, akkers)  is de interpretatie van de onderzochte monsters complex.

De vulling van de vroege ijzertijd-greppel 36.001 valt op door het hoge aandeel van 

boompollen, met name Eik, Linde, Hazelaar, Els en Berk. Bijzonder is de aanwezigheid 

van Zomerlinde en Hulst.Ook hier zijn Maretak en Klimop aanwezig. De aanwezigheid 

van Walnoot wijst op verontreiniging met jonger bodemmateriaal. Binnen het 

niet-boompollen domineren heide en grassen, zijnde dat de hoeveelheid van dit pollen 

laag is. De bijdrage van cultuurgewassen en onkruiden is eveneens zeer laag. Dit kan 

verklaard worden door de ligging van spoor 36.001 centraal in het beekdal, verder van 

de heidevelden en de akkers verwijderd.

4.4.5 Een veenkuil uit mogelijk de late ijzertijd of Romeinse tijd

Kuilspoor 47.001 (locatie 4) is gegraven door de veenlaag in het beekdal toen het 

veen nog niet was afgedekt door de fluviatiele/eolische laag S5021 en de opgebrachte 

grond (figuur 4.19:S5010-5012). Dit betekent dat de kuil vanaf de late ijzertijd tot in het 

begin van de volle middeleeuwen (voor ongeveer 1100 voor Chr.) kan zijn  aangelegd.  

De kuil is waarschijnlijk in de late ijzertijd en/of Romeinse tijd gegraven omdat in de 

nabijheid in de top van het veen een scherf handgemaakt prehistorisch aardewerk is 

aangetroffen. De kuil is met veen dichtgegooid of geraakt. Mogelijk is er sprake van 

een mengsel van ouder en jonger materiaal. 

Uit de pollenanalyse blijkt dat er ten opzichte van de oudere series duidelijke 

veranderingen in de bosvegetatie te zien zijn. De Eik is nog wel de meest voorkomende 

boom, de Berk en Hazelaar, hoewel min of meer stabiel, zijn in de sectie 986 flink 

afgenomen. Linde en Iep spelen nog nauwelijks een rol in de bosvegetatie. In de 

verhouding boompollen : niet-boompollen zit een ontwikkeling. In de sectie 986 is deze 

in het diepste monster 93:7. Dat betekent dat dit monster een sterke verwantschap 

heeft met de hiervoor besproken monsters uit de bronstijd. De monsters hogerop in 

de sectie laten een ∑AP:∑NAP verhouding zien van 79:21 en 57:43. Dit suggereert een 

flinke afname van het bosareaal in de tijd. De vraag is of dit werkelijk kan. We hebben 

het hier over een vulling van een kuil, die normaal gesproken slechts enkele jaren open 

heeft gelegen en langzaam is dicht geslibd. Een mogelijkheid is dat de kuil na gebruik 

in verschillende fasen is dicht gegooid met ouder materiaal uit het beekdal.

Het bos van de nattere gronden is niet veel veranderd, in de loop der tijd zijn er meer 

wilgen bij gekomen.
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De heidevelden/hoogveenvegetaties zijn wat beter vertegenwoordigd, met name de 

veenmossen komen in het middendeel van de sectie veel voor. Zowel de veenmossen 

als de heide vertonen een ontwikkeling in de vulling van de kuil. Dat geldt ook voor 

de grassen en cypergrassen. Die ontwikkeling is dat er naar boven toe in de sectie 

het aandeel van de pollentypen toeneemt, voor de heide is dat minder dan de bij de 

andere.

Zoals hierboven reeds was aangegeven is er enige twijfel over de tijdspanne van de 

vulling van de greppel. Theoretisch zou de kuil dichtgegroeid kunnen zijn met veenmos 

en wat heide, maar in een kleiige context is dat wat onlogisch en de kuil heeft een 

beperkte afmeting. De veenmossen zijn waarschijnlijk door menselijke activiteit in de 

kuil terecht gekomen. De grassen en cypergrassen mogelijk middels plaggen uit het 

beek-dal.

De aanwezigheid van cultuurgewassen uit zich met name in een zeer bescheiden 

bijdrage van pollenkorrels van graan of wilde grassen met grote pollenkorrels en Vlas in 

het bovenste monster. 

4.4.6 Sporen uit de middeleeuwen en/of Nieuwe tijd 

Vier palynologisch onderzochte sporen dateren uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd.

Greppelspoor 2.003, locatie 12 
De greppel ligt in het beekdal en wordt afgedekt door het pakket opgebrachte 

grond. De ∑AP:∑NAP verhouding is 44 : 56. De vulling van de perceelsgreppel wordt 

gekenmerkt door een hoge bijdrage aan pollen van heide, grassen en bomen en dan 

met name Els, Hazelaar en Eik. De Els en mogelijk ook de Berk zijn de belangrijkste 

componenten uit de bosvegetatie in het beekdal. Daarnaast komen betrekkelijk 

veel pollenkorrels voor van Beuk, Linde en Berk. De overige bomen vormen een 

bosvegetatie op de hoger gelegen gebieden. Met name Beuk, Haagbeuk en Walnoot 

geven aan dat de vulling dateert uit een periode jonger dan de Romeinse tijd. Bijzonder 

is de aanwezigheid van Maretak en Klimop. Beide zijn kenmerkend voor pollenspectra 

uit de bronstijd/ijzertijd. Dit laatste geeft aan dat de vulling verontreinigd is met ouder 

materiaal.

Opvallend zijn de zeer lage bijdrage van cultuurgewassen en de bescheiden bijdrage 

van akkeronkruiden en andere onkruiden. Dit wijst op een bescheiden invloed van 

de mens op de vegetatie. De hoge bijdrage van heidepollen wijst op een open heide 

landschap mogelijk op de overgang van het beekdal met het moerasbos naar de hoger 

gelegen gronden.

Greppelspoor 19.001, locatie 11
Greppelspoor 19.001 hangt waarschijnlijk samen met bosaanplant uit de Nieuwe tijd 

op het westelijke deel van de dekzandrug. De ∑AP:∑NAP verhouding in het monster is 

23 :77. Opvallend is de forse bijdrage van graan, met name Rogge en het hoge aandeel 

van Boekweit. Het aandeel van boompollen is flink afgenomen en minder gevarieerd.

Sloot 2.001,  locatie 9 
De sloot ligt in het beekdal en is gerelateerd aan het pakket opgebrachte grond. 

De sloot kent een oude fase (monster 1310) en een jonge fase (monster 1343). De 

∑AP:∑NAP verhouding in het oudste monster is 55 : 45. Ook hier weer min of meer 

dezelfde bosvegetaties en heidevelden. Anders is de flinke bijdrage van cultuurin-

dicatoren zoals granen, voornamelijk Rogge, daarnaast Gerst, Boekweit en Vlas en 

akkeronkruiden. Opvallend binnen de akkeronkruiden is de Korenbloem. Samen met 

Rogge en Boekweit wijst de Korenbloem op een ouderdom jonger dan 1500 AD.
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De jongere fase bevat naast het gebruikelijke boompollen, heide en grassen een nog 

hogere bijdragen van Boekweit en graan, waaronder Rogge. Tevens is er een redelijke 

bijdrage aan akkeronkruiden en andere onkruiden.

Sloot met plaggenwallen, locatie 8
In deze serie worden monsters besproken die dichtbij elkaar zijn verzameld op locatie 

8. Het gaat om een sloot die in zijn oudste vorm aan beide zijden werd begrensd door 

twee plaggenwallen (zie hoofdstuk 12). Eén submonster komt uit de basis van de 

slootvulling tussen de plaggenwallen (spoor 30.015, monster 1332). Acht submonsters 

hebben betrekking op één van de twee plaggenwallen (monster 1330). 

In een jongere fase is in de opgevulde plaggensloot en nieuwe sloot gegraven. Twee 

submonsters zijn afkomstig uit de basis van deze sloot (monster 1334 en 1336).

De bemonsterde plaggenwal was opgebouwd uit vier herkenbare plaggen waarvan 

de bovenste plag maar voor een klein deel aanwezig is. De plaggen lijken met het 

oude oppervlak naar boven te zijn neergelegd. Binnen elke plag is onderscheid te 

maken in een (licht) humeuze onderste helft en een zeer humeuze bovenste helft. De 

submonsters komen uit de zeer humeuze bovenlaag van alle vier de plaggen en uit de 

onderste helft van de drie onderste plaggen. Uit de onderste plag is een submonster 

genomen uit het onderste deel van de plag juist boven het onderliggende lemige zand.

Theoretisch hoeft de polleninhoud van de submonsters van de plaggenwal onderling 

niet veel te verschillen omdat het aannemelijk is dat de plaggen in eenzelfde gebied 

gestoken zijn.

Een opvallende trend in het pollenbeeld van de plaggen is dat de meeste pollenkorrels 

van granen voorkomen in de licht humeuze onderste helft van de plaggen. Dit geldt 

ook voor  Rogge en Boekweit. Dat betekent dat er een verschil bestaat tussen de licht 

humeuze laag en de zeer humeuze laag. In eerste instantie was gedacht dat de zeer 

humeuze laag de bovenkant van de plag is omdat aan het oppervlak steeds weer nieuw 

organisch materiaal accumuleert. Wanneer er veel transport van organisch materiaal 

inclusief pollen van boven naar beneden heeft plaats gevonden vanuit het oude 

oppervlak blijft het oude idee gehandhaafd. Zoniet dan liggen de plaggen blijkbaar 

met de bovenkant naar onderen.

Los van deze zaak wijzen de bovengenoemde pollentypen aangevuld met het pollen 

van Walnoot en Korenbloem er op dat deze plaggen een oud oppervlak representeren 

dat jonger is dan 1400 AD.

De lokale vegetatie op het terrein waar de plaggen zijn gestoken werd gedomineerd 

door heide (voornamelijk Struikheide) waar tussen op de nattere plekken veenmossen 

groeiden. In de omgeving zijn akkers geweest voor de verbouw van Boekweit en Rogge 

en eventuele andere gewassen, zoals Vlas. Daarnaast komen open terreinen voor met 

een begroeiing met grassen en diverse kruidachtige planten. De andere monsters 

geven een vergelijkbaar beeld.

Binnen de submonsters van slootvullingen en plaggen variëren de verhoudingen 

boompollen : niet-boompollen van 53:47 (1330), 58:42 (1332), 37:63 (1334) tot 63:37 

(1336). De verschillen tussen 1330 en 1332 zijn maar klein, zeker in de bijdrage van de 

veel voorkomende pollentypen (heide, graan en grassen). Mogelijk is monster 1332 

enigszins verontreinigd met materiaal uit de plaggen.

Monster 1334 heeft een hoge bijdrage van graan, Rogge, Boekweit en grassen. Dat 

betekent dat dit monster een vrij jonge periode vertegenwoordigt. Het pollen van het 

graan is hoogst waarschijnlijk ook van Rogge. Zij zullen in de omgeving op de drogere 
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gronden verbouwd zijn. Boekweit kan ook op het veen verbouwd worden. 

In monster 1336 zijn de hiervoor genoemde pollentypen veel minder vertegenwoor-

digd. Dat kan een aantal dingen betekenen. Het monster kan een oudere fase in 

de geschiedenis van het landschap vertegenwoordigen waarbij minder agrarische 

activiteiten plaatsvonden. Een kleine ondersteuning is dan de aanwezigheid van 

Maretak en het ontbreken van de Walnoot. Er is echter ook Korenbloem aanwezig. Het 

samen voorkomen van Rogge, Boekweit en Korenbloem is een indicatie dat we hier te 

maken hebben met materiaal van na 1400 AD.70 

Een realistischer idee is dat dit monster verontreinigd is met ouder materiaal waar 

onder andere meer boompollen en bijvoorbeeld pollen van Maretak in aanwezig was.

Het beeld van de bosvegetatie in deze serie wijkt niet veel af van de hier voor 

beschreven series.

4.4.7 Discussie

De onderzochte monsters zijn afkomstig uit een grote diversiteit aan contexten 

(slootvullingen, waterputten, akkerlagen en natuurlijke afzettingen) en perioden. 

Hoewel er sprake is van een menselijke invloed (transport van bodemmateriaal) en 

onzekerheid over de nauwkeurigheid van dateringen zijn de pollendata dusdanig te 

rangschikken dat er een redelijk beeld gevormd kan worden van de vegetatietypen.

In alle preparaten (met uitzondering van de Allerød serie) komen pollentypen voor van 

een grote verscheidenheid aan bomen en struiken. Daarnaast zijn er diverse 

pollentypen van kruidachtige planten aanwezig die ook in bosvegetaties kunnen 

voorkomen.

Elzenbroekbossen71

Deze bossen zijn gebonden aan  moerasgebieden met voedselrijk, zoet, stagnerend 

water, dat aan of boven het bodemoppervlak staat. Van nature staan deze 

Elzenbroekbossen in laagveenmoerassen, beekdalen en terreindepressies met 

baserijke kwel. Het op deze plaatsen thuishorende Elzenzegge-Elzenbroekbos kan een 

hoge ouderdom bereiken.

De belangrijkste boomsoort is de Zwarte els. Andere bomen die sporadisch in 

het beekdalbos voorkwamen zijn Gewone es, Populier, Wilg en Zachte berk. In de 

struiklaag eventueel Sporkenhout.

Onder de niet-bomen kwamen voor Wilde kamperfoelie en in de ondergroei 

Nier-varens en diverse cypergrassen en grassen. Daarnaast mogelijk wat Bitterzoet, 

Echte Valeriaan, Gele lis, Grote Wederik, Hop, Kattenstaart, (Moeras)spirea en Walstro.

Eiken-en beukenbossen72

a. bossen met een dominantie van Eik, Linde, Berk, Hazelaar en de aanwezigheid 

van Iep, Zomerlinde, Hulst, Maretak, Klimop, Bosanemoon en Grote muur. Maretak 

komt in Nederland voornamelijk voor in Zuid-Limburg. De oudste datering is van 

1829 AD bij Maastricht. De soort komt dan voornamelijk voor op populieren en oude 

fruitbomen. In oudere vegetaties (gereconstrueerd uit palynologisch onderzoek) is 

Maretak kenmerkend voor de neolithicum en bronstijd, eventueel tot in de IJzertijd. In 

de monsters met een jongere datering betekent de aanwezigheid van Maretak dat er 

sprake is van verontreiniging met ouder bodemmateriaal.

b. bossen waarin wederom veel Eik, Berk, Linde, Hazelaar voorkomen, maar ook 

70  Leenders 1987; Spek 2004; van Haaster 2008.
71  Weeda et al. 2005: 140-149.
72  Weeda et al. 2005: 172-225.
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steeds meer Beuk en Haagbeuk. Daarnaast ook regelmatig Hulst. Deze bossen 

representeren een jongere fase in de bosontwikkeling. Varens spelen in de ondergroei 

van de eikenbossen een relatief grote rol. Adelaarsvaren geldt als een indicator voor 

een oud bos. In jongere bossen vestigt deze varen zich vaak na brand of op open 

plekken waar leem aan de oppervlakte komt.

Heidevelden
In bijna alle monsters komt pollen van heide voor, dit is meestal van Struikhei. In de 

monsters uit de brons- en ijzertijd is de bijdrage klein. Het areaal dat door de heide 

werd ingenomen was eveneens klein. Waarschijnlijk als ondergroei van de bossen. 

In de loop der tijd neemt de heide toe, in eerste instantie binnen de meer open 

geraakte bossen en later als grote open heidevelden. De heidevelden bevonden 

zich waarschijnlijk in het grensgebied van de bossen en de cultuurgronden. In de 

heidevelden zal enige opslag van berken, dennen en eiken hebben plaatsgevonden. 

In de heidevelden kwamen ook andere heidesoorten voor zoals Dophei, Bosbes en 

daarnaast ook Klokjesgentiaan, Zandblauwtje en Zonnedauw en wat grassen. Op de 

vochtige en natte plekken kwamen veenmossen voor.

Cultuurgewassen
In vele monsters zijn pollen van cultuurgewassen aangetroffen. Het was niet altijd 

mogelijk om binnen het pollen van grassen/granen een gedetailleerd onderscheid te 

maken. Vandaar de weergave in graan type en grassen ≥ 40 µm.

In de brons- en ijzertijdmonsters zijn wat pollenkorrels aangetroffen van het Haver 

type, Gerst type en Tarwe type. Voor Haver is het niet duidelijk of het wilde dan wel 

gecultiveerde Haver betreft. De pollenkorrels van Gerst zijn meestal klein (40 µm 

of iets groter). Hier bestaat de kans dat we met wilde grassen te maken hebben. 

Bijzonder is de aanwezigheid van twee pollenkorrels van Spelttarwe (Triticum spelta). 

Dit gewas is nieuw in de ijzertijd.73

In de jongere monsters neemt het gehalte aan graanpollen toe en dit blijkt voor 

een belangrijk deel van Rogge afkomstig te zijn. Daarnaast enkele waarnemingen 

van Haver type, Gerst type en Tarwe type. Ander cultuurgewassen zijn Boekweit en 

Vlas. Vlas komt weinig voor daarentegen komt Boekweit veel voor. Beide zijn lokaal 

verbouwd.

73  Bakels et al. 1997: 15-23.
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Verspreide vondsten en sporen uit de steentijd

Erik Drenth & Adrie Tol

5.1 Inleiding

Zowel het proefsleuvenonderzoek als de opgraving hebben aanwijzingen opgeleverd 

voor het gebruik van het terrein in de steentijd. Deze aanwijzingen bestaan 

hoofdzakelijk uit vuurstenen artefacten en aardewerk. Daarnaast is een haardkuil 

aangetroffen die op grond van een ¹⁴C-datering in het mesolithicum is geplaatst. 

Het neolithische aardewerk concentreert zich, tezamen met een belangrijk deel van 

het neolithische vuursteen, op het centrale deel van de dekzandrug (vindplaats 3). Het 

hier aangetroffen natuursteen zal ook grotendeels van neolithische ouderdom zijn, 

hoewel dit niet uit de kenmerken van het steenmateriaal zelf kan worden afgeleid. 

Wellicht zijn er op vindplaats 3 ook sporen uit het neolithicum aanwezig, maar hierover 

bestaat geen zekerheid.

In dit hoofdstuk wordt met name ingegaan op de mesolithische haardkuil en de 

neolithische vindplaats 3.

5.2 Een mesolithische kuil met houtteer 

De ¹⁴C-datering van houtskoolkuil spoor 43.023 bewijst dat het terrein ook in het vroeg-

mesolithicum (circa 8450 voor Chr.) door de mens is bezocht (figuur 5.1). De kuil heeft 

een doorsnede van 0,85 m en een diepte van 0,2 m. Het spoor is vaag begrensd en 

door bodemleven sterk doorgraven (figuur 5.2). Iets excentrisch is de vulling rijk aan 

brokjes houtskool waarvan een deel verglaasd lijkt.  

Kuilen met “verglaasd materiaal” zijn vooral bekend van mesolithische vindplaatsen 

op de pleistocene zandgronden van noordoost Nederland (Knooppunt Hattemerbroek, 

Tunnel-Drontermeer en Scheemda-Scheemderzwaag).74 Uit archeobotanisch en 

fysisch-chemisch onderzoek aan “verglaasd materiaal” van deze vindplaatsen is 

gebleken dat in deze kuilen door verhitting houtteer ontstond. Bij de aangetroffen 

teerresten gaat het in alle gevallen om een oververhitte fractie van houtteerpek en 

niet om “echt” teer.  De vraag of de teerresten verband houden met een doelbewuste 

productie van teer of een bijproduct van andere activiteiten zijn, kan daarom op 

basis van de huidige informatie niet afdoende worden beantwoord. Desalniettemin 

is het aannemelijk dat de kuilen gebruikt zijn voor een doelbewuste teerproductie 

omdat teer een belangrijke grondstof was in de toenmalige samenleving. Teer was 

bijvoorbeeld noodzakelijk om stenen werktuigen aan een schacht van hout, been of 

gewei te bevestigen, of om dierenhuiden te verwerken.75

5.3 Een kling uit het laat-mesolithicum  of vroeg-neolithicum 

Het oudst daterende vuursteen is een kling van Rijckholt-vuursteen (figuur 5.3). Op 

grond  van de gebruikte steensoort, de regelmatige vorm en de afmetingen is een laat-

mesolithische of vroeg-neolithische ouderdom waarschijnlijk. 

De kling is tijdens de aanleg van put 35 aangetroffen in de onderkant van het 

plaggendek. Deze context maakt een eenduidige interpretatie van de vondst 

74  Kubiak-Martens et al. 2012; Kubiak-Martens et al. 2011; Kooistra et al. 2009; Kooistra et al. 
2012.

75  Kubiak-Martens et al. 2012.
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problematisch. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig verstoorde steentijd-neder-

zetting of een bij de aanleg van het plaggendek van elders aangevoerd artefact.

5.4 Vindplaats 3

Voorafgaand aan de opgraving werd met name veel verwacht van vindplaats 3, 

waar in een proefsleuf twee concentraties van neolithisch aardewerk zijn gevonden 

(vondstnummer B83 en B86). Hoewel geen bijbehorende grondsporen zijn 

waargenomen, werd niet uitgesloten dat deze wel aanwezig waren. De opgraving 

heeft ter plaatse meer neolithisch aardewerk en steen opgeleverd, maar eenduidig met 

deze vondsten geassocieerde structuren zijn niet vastgesteld.

5.4.1 Aardewerk

In totaal zijn op vindplaats 3 vier concentraties met aardewerk aangetroffen (figuur 5.1: 

vondstnummers B83, B86, 613, 815 en 825). Op de vindplaats en elders in het onder-

zoeksgebied zijn nog enkele “losse” scherven met een mogelijk neolithische ouderdom 

aangetroffen. Deze scherven blijven verder buiten beschouwing.

De vier schervenconcentraties omvatten in totaal 97 wandscherven  en twee 

(mogelijke) bodemscherven.  Het is niet te zeggen van hoeveel potten de scherven 

stammen. Het kan om één exemplaar per concentratie gaan, maar de mogelijkheid van 

meer potten is niet uit te sluiten. 

In tabel 5.1 – 5.3 zijn de kenmerken van het neolithische aardewerk beschreven. De 

aanwezigheid van ijzeroer- en mangaanaankoeksel bemoeilijkte de determinatie van 

een deel van de scherven, met name die van vondstnummer B86. 

soort verschraling B83 B86 613 815 825 totaal

chamotte + kwartsgruis - - 4 - - 4

chamotte + vuursteen - 53 - - - 53

grind + kwartsgruis - - - - 2 2

kwartsgruis 10 - - - 17 27

niet zichtbaar - 12 - 1 - 13

Totaal 10 65 4 1 19 99

Bij de vondstnummers B83, 613 en 825 is hoofdzakelijk gebroken (gang)kwarts als 

verschraling gebruikt, waaraan in enkele gevallen een andersoortig materiaal is 

toegevoegd  (tabel 5.1). Vondstnummer B86 wijkt af door een verschraling met een 

combinatie van vuursteen en chamotte. Regelmatig lijkt daaraan organisch materiaal 

te zijn toegevoegd, maar het is ook mogelijk dat in de gebruikte klei van nature 

plantenresten voorkwamen. De  grootste zichtbare verschralingspartikels meten 6 

mm.

wanddikte (mm) B83 B86 613 815 825 totaal

7 - 1 - - 1 2

8 - 5 - - 1 6

9 - 34 - - 6 40

10 - 22 1 - 7 29

11 - 1 1 1 2 5

12 4 - - - 1 5

13 3 - - - 1 4

14 1 - - - - 1

15 1 - - - - 1

16 - - 1 - - 1

indet 1 2 2 - - 5

Tabel 5.1. 
Neolithisch aardewerk. Overzicht van het 
gebruikte verschralingsmateriaal.

Tabel 5.2. 
Neolithisch aardewerk. Overzicht van de 
wanddikte.
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Figuur 5.3. 
Kling uit het laat-mesoliticum of vroeg-
neolithicum (v1046), twee  klingen uit 
het midden- of laat-neolithicum (v44 en 
v1196).

Figuur 5.2. 
De vaag begrensde doorsnede van kuil 
s43.023 uit het mesolithicum.
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De wanddikte van de scherven loopt uiteen van 7 tot en met 16 mm (tabel 5.2). Het is 

mogelijk dat de relatief dikke exemplaren van vondstnummer  613 bodemfragmenten 

zijn. 

Uit de dwarsdoorsnede van de scherven – bijna uitsluitend ORO en ORR-, blijkt dat het 

vaatwerk in een zuurstofrijk milieu is gebakken (tabel 5.3).

Voor zover kon worden vastgesteld is het aardewerk opgebouwd uit kleirollen. Daarbij 

zijn vooral N-voegen herkend (B83: 1x, B86: 17x; 825: 1x) en een enkele keer een Z-voeg 

(B86: 3x).  Alleen vondstnummer B86 levert morfologische aanwijzingen op: een lange 

uitgetrokken halsscherf en drie fragmenten van drieledige potten met een  afgerond 

profiel.

Het oppervlak van de meeste scherven is zowel aan de buiten- als binnenkant geglad, 

soms wat hobbelig, waarbij de verschraling goed in de wand is weggewerkt, zodat 

deze niet erdoor heen prikt. Drie scherven van vondstnummer 825 tonen aan de 

binnenzijde vage horizontale en diagonale sporen van burnishing. Twee scherven 

van vondstnummer 613 hebben aan de buitenzijde ruw oppervlak.   De scherven 

van vondstnummer B86 zijn slecht geconserveerd. Vermoedelijk was hun oppervlak 

oorspronkelijk gepolijst en stak de verschraling niet uit het oppervlak, zoals thans ten 

dele het geval is. 

kleur op dwarsdoorsnede B83 B86 613 825

ORO - 28 4 19

ORR 10 26 1 -

OR - - 3 -

indet - 11 - -

Hoewel een andere ouderdom niet geheel uitgesloten kan worden, is gelet op het 

baksel en de wanddikte alsmede de afwezigheid van versiering een datering  in het 

Midden-Neolithicum of het begin van het Laat-Neolithicum het meest aannemelijk. 

Van de twee archeologische culturen die daarbij in aanmerking komen, de 

Michelsberg-cultuur en de Stein-groep, heeft de eerste de voorkeur. De Michelsberg-

cultuur dateert tussen circa 4200-3600 v. Chr.76 Het aardewerk van vondstnummer B86 

is een toewijzing aan de Michelsberg-cultuur zeker vanwege de verschralingswijze (een 

combinatie van vuursteen en chamotte) en de vormkenmerken (de lange uitgetrokken  

halsscherf en wandscherven van  drieledige potten met afgerond profiel).

5.4.2 Vuursteen en natuursteen77

Ter plaatse van de zone met neolithisch aardewerk is ook sprake van een lichte 

verdichting van vondsten van vuur- en natuursteen (zie figuren 9.1 en 9.5).  De 

kenmerken van twee stuks vuursteen wijzen met zekerheid op een neolithische 

ouderdom. Het gaat om twee geretoucheerde klingen die in Nederland vooral bekend 

zijn van midden- en laat-neolithische sites, in het bijzonder van de Michelsberg-cultuur 

en de Hazendonk-groep (voorheen Hazendonk 3-groep geheten; zie figuur 5.3).  Het 

overige steenmateriaal is niet scherper te dateren dan steentijd of metaaltijden. Een 

deel van deze stenen zal echter ongetwijfeld gelijktijdig zijn met het neolithische 

aardewerk.  Een ander deel is van jongere datum en hangt samen met de structuren en 

76  Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 7-11, 18. Van de Michelsberg-cultuur zijn in Nederland tot 
dusver sporen van de fasen I t/m III en wellicht het begin van IV volgens de indeling van Lüning 
(1967; in Höhns chronologie de intervallen 1 t/m 3c en eventueel (een deel van) 4a)  gevonden 
(vgl. Schreurs 2005, 303). Deze fasen moeten tussen circa 4200-3800 v. Chr. geplaatst worden.

77  . Het vuursteen en natuursteen van Tradepark, dat voor een groot deel in de bronstijd en ijzer-Tradepark, dat voor een groot deel in de bronstijd en ijzer-bronstijd en ijzer-
tijd dateert, wordt in hoofdstuk 9  in detail besproken.

Tabel 5.3. 
Neolithisch aardewerk. Overzicht van de kleur 
op dwarsdoorsnede. 
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vondsten  uit de bronstijd en ijzertijd die ook op vindplaats 3 aanwezig zijn. 

Buiten vindplaats 3 zijn geen vuur- en natuurstenen vondsten aangetroffen die met 

zekerheid in het neolithicum thuishoren. 

5.4.3 Grondsporen

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn twee concentraties van neolithisch aardewerk 

gevonden (fig. 5.1: B83 en B86). Waarschijnlijk gaat het om de verploegde resten 

van oorspronkelijk complete potten die in twee kuilen in de grond waren geplaatst. 

Verkleuring van de beide kuilen waren in het vlak noch het profiel zichtbaar. Het 

dekzand rondom vondstconcentratie  B86 was echter opvallend bleek, hetgeen doet 

vermoeden dat bodemprocessen de grondsporen hebben vervaagd.78 

Tijdens de opgraving is de context van het neolithisch vondstmateriaal nauwgezet 

onderzocht. Ook nu ontbraken bij bijna alle neolithische vondsten aanwijzingen voor 

de aanwezigheid van grondsporen. Alleen een handvol scherven in put 19 is zonder 

twijfel uit een paalspoor afkomstig (spoor 19.005). 

Vanwege de “vervagingsproblematiek” van de neolithische sporen is ter plaatse 

van vondstconcentraties uit dit tijdvak (putten 19, 20 en 60) steeds 30 cm onder het 

“normale” sporenvlak ( top dekzand), een tweede controlevlak aangelegd om diepere 

neolithische sporen waarvan de top is uitgeloogd op te sporen. Dit heeft weliswaar 

enkele nieuwe sporen opgeleverd, maar geen hiervan is aan hoger gelegen neolithisch 

vondstmateriaal te koppelen. In feite zijn de meeste paal- en kuilsporen aan de 

bewoning in de bronstijd en ijzertijd gerelateerd. Slechts twee zones met grondsporen 

– in het westen van put 19 (rondom spoor 19.005 met neolithische aardewerk) en het 

zuiden van put 20 (nabij vondst B86)- komen in aanmerking als mogelijke restanten 

van neolithische bewoning. Op geen van beide locaties valt echter uit de aanwezige 

sporen de plattegrond van een gebouw te reconstrueren (figuren 5.4 en 5.5).  

5.5 Conclusie

De typologische kenmerken van het aardewerk en vuursteen alsmede de ouderdom 

van kuil 43.023, geven aan dat het plangebied Tradepark-Noord in de steentijd 

gedurende minimaal drie fasen bewoond of bezocht is geweest:  in het vroeg-mesoli-

thicum (circa 8450 v. Chr.; zie tabel 3.2: KIA 44780), in de periode laat-mesolithicum en 

vroeg-neolithicum (circa 6500-4200 v. Chr.) en gedurende de Michelsberg-cultuur in het 

midden-neolithicum (4200-3600 v. Chr.).

Opvallend is het geringe aantal vondsten van natuur- en vuursteen uit deze tijdvakken. 

De opgraving van een nederzetting uit de steentijd brengt normaliter duizenden tot 

tienduizenden vuurstenen artefacten aan het licht. Met nog geen 1000 stuks, waarvan 

een deel tot de bronstijd of ijzertijd behoort, staat de opgraving Tilburg-Tradepark 

daarmee in schril contrast. Voor het westelijke en centrale deel van de dekzandrug 

kan de geringe hoeveelheid vuurstenen artefacten het gevolg zijn van de hier 

geconstateerde egalisatie die de top van het dekzand (circa 10-20 cm) volledig heeft 

opgeruimd.  

Dit kan echter niet de enige verklaring zijn. In het ruim 2 hectare grote oostelijke deel 

van de dekzandrug van het onderzoeksgebied is de bodemopbouw namelijk wel intact. 

Door de grootschaligheid van het onderzoek en de gehanteerde methodiek van het 

aanleggen van tussenvlakken, zouden eventuele concentraties vuursteen hier zeker 

ontdekt zijn. 

78  Van Nuenen 2007.
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Een uitzondering wordt gevormd door vindplaats 3 waar sprake is van een lichte 

verdichting van vondsten van vuur- en natuursteen. Ook concentreert zich hier het 

leeuwendeel van het midden-neolithische Michelsberg-aardewerk. Wellicht mogen wij 

concluderen dat het onderzoeksgebied geen intensieve of permanente (gedurende het 

gehele jaar) bewoning kende tijdens het laat-paleolithicum, mesolithicum en vroeg-

neolithicum. Gedurende het tijdvak van de Michelsberg-cultuur is vermoedelijk wel 

sprake van bewoning geweest. 

Voor de Michelsberg-cultuur in Nederland zijn drie typen sites onderscheiden: (a) 

vindplaatsen met uitsluitend afval- en paalkuilen en/of vondstconcentraties van 

aardewerk en lithisch materiaal, ( b) idem, maar dan omgeven door wallen en grachten 
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(aardwerken), en (c) vuursteenmijnen.79 Omdat vuursteenmijnen in Nederland beperkt 

blijven tot Zuid-Limburg en tijdens de opgravingen geen aanwijzingen voor wallen 

of grachten zijn ontdekt, kunnen het aardewerk en vuursteen in kwestie gerekend 

worden tot site-type a. Het valt in dat opzicht op dat de scherven niet (eenduidig) 

met grondsporen en vuursteen geassocieerd zijn. Dit duidt erop dat zij de materiële 

neerslag zijn van kleinschalige en kortdurende activiteiten, zoals ook voor vondsten 

van de Michelsberg-cultuur uit Roermond-Breidberg80 en Venray-De Hulst81 aan te 

79  Schreurs & Brounen 1998, 21; vgl. Schreurs 1998, 63; 2005, 309-314.
80  Van Dijk 2004
81  Bloo in: Van der Velde & Kenemans 2003, 46.
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nemen is. De bijbehorende bewoning moet waarschijnlijk buiten de opgraving worden 

gezocht, mogelijk ten noorden van vindplaats 3 ter plaats van het Eneco-terrein.
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Sporen en structuren uit bronstijd en ijzertijd

Adrie Tol, Judith van der Leij, Adé Lyklema-Porreij & Marleen van Zon

6.1 Inleiding

Tot voor kort waren de bronstijd en ijzertijd in de regio Tilburg hoofdzakelijk 

vertegenwoordigd door grafcontexten. Het project Tradepark-Noord laten ons nu ook 

zien hoe men in deze perioden woonden en leefden. Hier zijn ruim 100 grotere en 

kleinere gebouwen,  alsmede waterputten, kuilen, graven,  greppels en een palenrij uit 

de periode midden-bronstijd tot en met late ijzertijd aangetroffen (fig. 6.1). De sporen 

en structuren komen verspreid over de dekzandrug voor, afgezien van een ijzertijd-

greppel die midden in het beekdal ligt. 

In dit hoofdstuk worden allereerst de sporen en structuren per categorie besproken 

en vervolgens wordt ingegaan op de inrichting, datering en ontwikkeling van de 

nederzettingen.82 

6.2 Huizen

Het zwaartepunt van de bewoning ligt in de midden-bronstijd en midden-ijzertijd. 

Uit deze perioden zijn in totaal 12 huizen aangetroffen. De mate van conservering 

van deze gebouwen verschilt sterk. De structuren 7, 21 en 49 zijn veel beter bewaard 

dan de meer naar het westen gelegen gebouwen. Deze slechter geconserveerde 

gebouwen liggen op het deel van de dekzandrug waar de bodem is verstoord door 

de smalle greppels van de bosaanplant uit de Nieuwe tijd en als gevolg van recente 

egalisatiewerkzaamheden.83 Met name de huizen uit de midden-bronstijd zijn daarbij 

verhoudingsgewijs zwaar aangetast.

6.2.1  Midden-bronstijd

Het westelijke en centrale deel van het onderzoeksgebied heeft de resten van zes 

huisplattegronden uit de midden bronstijd opgeleverd, die alle noordwest-zuidoost zijn 

georiënteerd (fig. 6.1: structuren 7, 22, 43, 49, 93 en 110). .

Typologie en constructie
Binnen de bronstijd-huizen hebben we op basis van de dakdragende constructie twee 

typen onderscheiden (fig. 6.2): huizen met twee rijen dakdragende palen (Arnoldussen 

type A) en huizen met vier rijen dakdragende palen (Arnoldussen type B).84 Beide 

huistypen zijn goed bekend van de Zuidnederlandse zandgronden. 

De huizen van het type B kenmerken zich door een driebeukig grondplan bestaande 

uit twee rijen van binnenstijlen met daarbuiten twee rijen met wand- of buitenstijlen. 

De structuren 7 en 49 zijn tot dit type gerekend. De buitenstijlen van deze structuren 

zijn meestal iets minder diep ingegraven dan de binnenstijlen. Hoewel een deel van de 

buitenstijlen is verdwenen, lijkt het erop dat zij enigszins onregelmatig ten opzichte 

van de binnenstijlen zijn geplaatsts.  Volgens Huijts bezaten boerderijen van dit type 

een constructie van  “halve portalen” waarbij midden- en wandstijlen door kapsporen 

82  Zie bijlage 5 voor een gedetailleerde beschrijving per structuur.
83  Zie hoofdstuk 4.
84  Arnoldussen 2008, 195 ev.

6
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met elkaar verbonden waren die scheef op de middenas van het gebouw stonden.85 

Structuur 49 is een eenfasige plattegrond. Structuur 7 bestaat uit twee overlappende 

plattegronden (structuur 7A en 7B), waarschijnlijk de weerslag van opeenvolgende 

bouwfasen, waarbij de jongste fase exact op de plek van de oudste fase is gebouwd. 

Het is voor een groot deel van paalsporen niet mogelijk om ze aan een van beide fasen 

toe te wijzen. In figuur 6.2 is de meest plausibele opbouw voor de kernconstructie van 

de beide fasen aangeven.86 Op grond van een oversnijding (spoor 1.256 en 1.292) lijkt 

fase A de oudste te zijn.

Vier huizen hebben een kernconstructie van twee rijen middenstijlen (structuren 22, 43, 

93 en 110?). 

Deze plattegronden liggen in het relatief zwaar aangetaste westelijke deel van de 

opgraving. De vraag is daarom of de afwezigheid van wandpalen het gevolg is van een 

lichtere wandconstructiewijze van bijvoorbeeld vlechtwerk of gestapelde graszoden, 

of dat dit eerder het gevolg is van de  slechtere conserveringstoestand. Om welke 

mogelijkheid het gaat, is echter niet te achterhalen.

Twee plattegronden verdienen een nadere toelichting. Allereerst structuur 110 waarvan 

de interpretatie als boerderij betwistbaar is. Feitelijk bestaat de plattegrond uit niet 

meer dan enkele paalsporen die alleen met wat goede wil tot twee zwaar aangetaste 

rijen binnenstijlen zijn te reconstrueren. De noordwest-zuidoost oriëntatie van de 

rijen stijlen en  de ligging van kuilen met midden-bronstijd-aardewerk in en rondom 

de plattegrond, zijn voor ons argumenten van de palenconfiguratie een boerderij van 

het type A te maken. Beide aspecten zijn namelijk typerend voor de zekere midden-

bronstijd-plattegronden van Tradepark.

Het tweede  nader te bespreken huis betreft structuur 93. Deze plattegrond valt op 

door een onregelmatig gevormd, breder deel in het noordwesten. Een  mogelijke 

verklaring is dat aan deze zijde sprake is van een of twee verlengingen van de boerderij. 

De meer regelmatige zuidoostelijke helft van de plattegrond wordt in het noordwesten 

“afgesloten” door de palen 101 en 125. Paalsporen 30 en 36, en 11, 138 en 139 zouden 

dan de sluitposten vormen van de eerste en tweede verlenging.87 Verlengingen van 

midden-bronstijd-boerderijen komen vooral in Noord- en West-Nederland voor, maar 

zijn ook incidenteel in Zuid-Nederland vastgesteld. Een alternatieve verklaring voor 

de onregelmatige vorm is dat het bredere noordwest-deel van structuur 93 het restant 

van een plattegrond uit de late bronstijd vertegenwoordigt die enkele eeuwen later 

op deze plek is gebouwd. Binnen de configuratie van palen ligt namelijk een vlek met 

Henkeltasse-aardewerk dat onmiskenbaar in de late bronstijd thuishoort. 

huis lengte

breedte
middenstijlen 

per rij
afstand
tussen stijlen

typologie Arnoldussen

kern wanden kern bijzonderheden

7A 25-32 4 m 6 m 14-17? circa 2 m B

7B 20 4 m 6 m 11 circa 2 m B scheidingswanden

22 12,4 3,4 m - 7 1,8-2 m A1

43 20,5 3,5 m - 11 1,8-2 m A1

49 22,5 3,6 m 5,8 m 12 1,8-2,2 m B ingangen lange zijden

93 15-28 4 m - Min. 9 1,8-2,2 m A1

110 20? 3,75 m - 6? circa 2 m A?

85  Huijts 1992, 37-53; Arnoldussen 2008, 192-198.
86  Zie bijlage 5 voor een gedetailleerde discussie over de opbouw van structuur 7.
87  Zie bijlage 4.

Tabel 6.1. 
Overzicht van de kenmerken van de huizen 
uit de midden-bronstijd.
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structuur 7A

structuur 7B

x

x

Figuur 6.2A. 
Overzicht van fasen A en B van structuur 7 uit 
de midden-bronstijd (schaal 1:200). 
Rood paalspoor zeker bij fase, grijs paalspoor 
mogelijk bij fase.
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Figuur 6.2B. 
Overzicht van de overige huisplattegronden 
uit de midden-bronstijd (schaal 1:200).
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Figuur 6.3. 
De sporen van huis 7 in het vlak.

Figuur 6.4. 
Overzicht van de gecoupeerde sporen van 
huis 7.
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De afmetingen van de Tradeparkse plattegronden zijn goed vergelijkbaar met veel 

andere midden-bronstijd-huizen uit Zuid-Nederland,  die lengtes van 14 tot 32 m en 

breedtes van circa 6,6 m hebben.88 Alleen huis 22 is met een lengte van 12,4 m aan de 

korte kant. Toch komen in Zuid-Nederland ook sporadisch huizen met een dergelijke 

geringe lengte voor.89 Wat aan de plattegronden opvalt is de grote regelmaat in de 

lay-out van de kernconstructie, met name in de afstand tussen de paren middenstijlen. 

Arnoldussen heeft vastgesteld dat deze regelmatigheid in de kernconstructie ook 

aanwezig is in de midden-bronstijd-plattegronden in veel andere regio’s in Nederland. 

Blijkbaar was er in de midden-bronstijd een boven-regionale norm die de bewoners 

van een groot deel van de Lage landen dwong om huizen op een gestandaardiseerde 

manier te bouwen.90

Bij structuren 7, 43, 49 en 93 liggen op de noklijn enkele palen. Deze maakten geen 

deel uit van de kernconstructie maar hebben mogelijk een zolder ondersteund of 

vormden een reparatie aan het gebouw.

Structuren 7, 22, 43 en 49  lijken in het noordwesten, vanwege een afgeronde korte 

zijde, voorzien te zijn geweest van een schilddak.91 De zuidwestelijke uiteinden van 

deze plattegronden leverden hiervoor geen aanwijzingen op, hetgeen suggereert dat 

deze zijden juist een zadeldak constructie hadden. Combinaties van schild- en zadeldak 

zijn bij meer Zuid-Nederlandse huizen uit de midden-bronstijd vastgesteld.92 

Bij midden-bronstijd-plattegronden zijn in afgeronde korte zijden soms ingangen waar 

te nemen. Dit is bij structuren 43 en 93 mogelijk het geval. Daarnaast lijkt in beide 

lange zijden van structuur  49 sprake van ingangen doordat hier wandpalen dichter bij 

elkaar staan dan elders in de plattegrond. 

De meest plattegronden van Tradepark  vertonen geen elementen van een 

binnenindeling. Alleen fase B van structuur 7 heeft resten van een binnenindeling in 

de vorm van twee wandgreppels die het middenschip in drie gelijke delen verdelen. 

Geen van de plattegronden levert duidelijke aanwijzingen op voor reparaties aan de 

constructie. Het is echter goed mogelijk dat in de “sporenclusters” van plattegronden 7 

en 49 enkele reparatiepalen aanwezig zijn die niet als zodanig herkenbaar zijn. 

88  Arnoldussen 2008, 202. Te Son en Breugel-Ekkersrijt zijn 22 hoofdgebouwen uit de bronstijd 
aangetroffen met lengten tussen 13,5 en 34,5 m (De Jong 2011).

89  Bijvoorbeeld te Boxmeer-Maasbroeksche Blokken zijn drie huizen uit de midden-bronstijd 
opgegraven met een lengte van 9 tot 12/15 m (Hiddink 2000).

90  Arnoldussen 2008, 219.
91  Vanwege de onzekerheid over de noordwestzijde van structuur 93 kan over de dakconstructie 

niets gezegd worden
92  Arnoldussen 2008, 202. Theunissen 1999, 124.

Figuur 6.5. 
De gecoupeerde sporen van huis 22 in het 
vlak.
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Datering
Op typologische gronden kunnen de huizen van de typen A en B in de midden-

bronstijd worden geplaatst. Het geassocieerd vondstmateriaal onderschrijft deze 

ouderdom (zie hoofdstuk 7). Volgens Arnoldussen trad dit soort huizen in Nederland 

voor het eerst op rond de overgang van de 16e eeuw naar de 15e eeuw voor Chr. 

(midden-bronstijd B).93 Recent is te Ekkerstrijt een nederzetting uit de midden-

bronstijd opgegraven, waarvan de oudste boerderijen  op basis van ¹⁴C-dateringen in 

circa 1800 – 1450 voor Chr. zijn geplaatst (midden-bronstijd A).94

Van vijf Tradeparkse boerderijen is verkoold materiaal uit paalsporen en inpandige 

kuilen op ¹⁴C-gehalte geanalyseerd (tabel 16.1). De analyses van materiaal uit 

paalsporen die (waarschijnlijk) onderdeel vormen van de structuren 7, 22, 43 en 49 

komen uit in de midden-bronstijd A (circa 1725 – 1550 voor Chr.). Ook een groot deel 

van de (inpandige) kuilen valt in deze periode.  Het is op grond van deze dateringen 

aannemelijk dat de huizen allemaal in de midden-bronstijd A zijn gebouwd. 

Huizen  22 en 43 en de oudste fase van huis 7 stammen uit grofweg de 17e eeuw voor 

Chr.; waarschijnlijk zijn ze in de eerste helft van deze eeuw gebouwd. Huizen 49 en 

93 zijn van jongere datum (16e eeuw voor Chr.). Huis 110 is niet scherp in de tijd te 

plaatsen.

Het is mogelijk dat de jongste fase van huis 7 ook in de 16e eeuw thuishoort. Het wat 

scherper gedateerde HVS-aardewerk uit deze structuur 7 dateert namelijk overwegend 

uit het eerste deel van de midden-fase van de HVS-cultuur (circa 1600-1400 voor Chr.). 

Er zijn binnen de plattegrond ook kuilen met een nog jongere datering in de 1e helft 

van de midden-bronstijd B (circa 1500 – 1350 voor Chr.). Omdat de levensduur van een 

bronstijd-huis vermoedelijk de 100 jaar niet zal hebben overstegen is het echter niet 

waarschijnlijk dat de jongste fase van structuur 7 tot ver in de 15e eeuw bewoond is 

geweest.95 Waarschijnlijk hangen deze kuilen samen met ambachtelijke activiteiten 

die na het opgeven van de huisplaats binnen de verlaten boerderij  plaatsvonden (zie 

verder paragraaf 6.8). De 14e-eeuwse datering van een kuil binnen de 16e-eeuwse 

plattegrond van huis 93 heeft vermoedelijk een zelfde achtergrond. 

Functionele indeling
Algemeen wordt aangenomen dat de boerderijen uit de midden-bronstijd een woon- 

en een stalgedeelte kenden.96 In Zuid-Nederland zijn details over de functionele 

indeling van boerderijen beperkt voorhanden. Slechts bij enkele beter geconserveerde 

plattegronden zijn resten van ingangen,  haarden en veeboxen (Loon op zand, Oss-De 

Geer en Nijnsel) bewaard gebleven.97  Deze plattegronden vertonen een tweedeling 

waarbij het westelijke deel een woonfunctie had en het oostelijke deel als stal werd 

gebruikt. 

De meest plattegronden van Tradepark vertonen geen elementen van een 

binnenindeling. Alleen fase B van structuur 7 heeft resten van een binnenindeling in de 

vorm van twee wandgreppels die het middenschip in drie gelijke delen verdelen. Deze 

driedeling is opvallend omdat midden-bronstijd-plattegronden met een dergelijke 

opbouw vooral bekend zijn uit Noord-Nederland, waarbij het centrale deel als stal werd 

gebruikt.98 Of dit ook voor het centrale deel van structuur 7B geldt is onzeker, omdat 

resten van veeboxen ontbreken. 

93  Arnoldussen 2008a, 185; 2008b; vgl. Arnoldussen & Fokkens 2008, 30.
94  De Jong 2011, 27-28.
95  Fokkens 2002, 134-1
96  Roymans & Fokkens 1991.
97  Arnoldussen 2008, 205; Theunissen 2009, 120-124.
98  Huistype Emmerhout. Zie Arnoldussen 2008a, 206-212;  Theunissen 2009, 193.
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Binnen alle plattegronden zijn kuilen aangetroffen, hetgeen aanzienlijk is omdat 

elders in Zuid-Nederland maar bij 19% van de plattegronden sprake is van inpandige 

kuilen. Veel van de kuilen hebben een vlakke bodem en zijn van de typen E, G en H. 

In paragraaf 6.4 beargumenteren we dat kuilen met een vlakke bodem (typen E en H) 

en een licht uitstaande (afgekalfde) wanden voor de opslag van goederen of voedsel 

zijn aangelegd. Dergelijke kuilen, die ook wel kelderkuilen worden genoemd, waren 

mogelijk met planken afgedekt zodat de ruimte nog wel gebruikt/betreden kon 

worden. Daarnaast heeft een aantal van de silo-achtige kuilen (type G) een inpandige 

ligging, waaruit blijkt dat ook graanproducten binnenshuis werden bewaard.  

Soms kan de verspreiding van inpandige voorraadkuilen een aanknopingspunt vormen 

voor de functionele indeling van huizen. Zo clusteren inpandige kuilen bij een aantal 

plattegronden te Ekkerstrijt en Tilburg-Loven Noord in het (noord)westen. Hier 

wordt daarom het woondeel vermoed, aangezien het om praktische redenen niet 

aannemelijk is dat deze in de stal zijn aangelegd.99

De verspreiding van de kuilen binnen de Tradeparkse plattegronden levert geen 

aanwijzing voor een vaste locatie van het woongedeelte. De inpandige kuilen komen 

overal voor en hebben geen voorkeur voor een bepaald deel van de plattegronden. 

Bovendien lijkt een deel ervan na het verlaten van boerderijen aangelegd. Het graven 

van een kuil in een stal is dan niet meer strijdig met het oorspronkelijke gebruik ervan.

Ondanks bovenstaande vraagtekens over de chronologische relatie tussen de 

inpandige kuilen en de bewoning van de boerderijen valt wel op dat een aantal grotere 

kuilen tussen de middenstijlen of in de zijbeuken liggen (figuur 6.2b: structuren 7, 49 en 

93). Waarschijnlijk deed men dit om centraal   “leefruimte” uit te sparen. 

6.2.2 IJzertijd

Typologie
Het dominante huistype van de midden- en late ijzertijd is het type Haps/Oss-Ussen 

4. Kenmerkend zijn de tweebeukigheid, de ingangspartij ongeveer halverwege de 

plattegrond en zijden bestaande uit een dubbele rij stijlen. Er is wat variatie in de 

plaatsing van de buitenstijlen. Bij het hoofdtype 4A zijn de wand- en buitenstijlen 

schuin ten opzichte van elkaar geplaatst. Een variant hierop is type 4B waarbij de 

wand- en buitenstijlen paren vormen.

huis lengte breedte reparaties opmerking

21 10 6,4 Zoldering  oostdeel

37 15,6 7,2 Middenstijlen Zoldering  oostdeel

44 10,5-14,5 6,4 Kuil in NO-lange wand

64 14 7,4 Ingangen

65 12,5 6,2 Middenstijlen Zoldering  oostdeel; Kuil in NO-lange wand

86 12,5 7,6 Middenstijlen Zoldering  oostdeel

Alle ijzertijd-huizen in Tradepark zijn van het type Oss-Ussen 4B. De oriëntatie is 

overwegend oost-west. Alleen huis 21 is iets afwijkend oostzuidoost-westnoordwest 

gericht.  De lengte van de plattegronden varieert van 10 tot 15,6 m, de breedte van 

6,2 tot 7,6 m. Ze zijn opgebouwd uit een enkele rij van vier of vijf middenstijlen. 

Bij huis 21 lopen de middenstijlen door tot in de korte wanden waardoor sprake is 

geweest van een zadeldakconstructie. Bij de meeste andere huizen ontbreekt het aan 

99  Loven-Noord: Meurkens, in voorb. Ekkerstrijt: De Jong 2011.

Tabel 6.2. 
Overzicht van de kenmerken van de huizen 
uit de ijzertijd.
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Structuur 21

Structuur 37

Structuur 44

Structuur 64

Structuur 65

Structuur 86

X

Figuur 6.6. 
Overzicht van de huisplattegronden uit de 
ijzertijd (schaal 1:200).
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middenstijlen in de korte zijden, wat wijst op een schilddak. Huis 86 wijkt af: de korte 

afstand tussen de westelijke middenstijl en korte wand suggereert voor deze zijde een 

zadeldak, terwijl de oostzijde, waar de middenstijl veel verder van de korte wand afligt, 

waarschijnlijk voorzien was van een eindschild. 

De best bewaarde plattegronden 37, 64 en 65 geven inzicht in de wandconstructie van 

de lange zijden. Op regelmatige afstand (circa 2 m) van elkaar, en in het oostelijke deel 

veelal in lijn met de middenstijlen, lagen dubbele wandstijlen. De feitelijke wand zal 

tussen de binnenste en buitenste wandstijlen hebben doorgelopen. Circa 50 cm buiten 

de wand bevonden zich buitenstijlen. 

De dubbele wandstijlen hebben vaak dieptes die gelijk zijn aan die van de 

middenstijlen, terwijl de buitenstijlen doorgaans ondieper zijn gefundeerd. Dit maakt 

het aannemelijk dat de midden- en wandstijlen de grootste daklast droegen, terwijl de 

buitenstijlen slechtst dienden voor de ondersteuning van de dakrand. 

De korte zijden van de plattegronden bestaan meestal uit een enkele rij paalsporen 

met een diepte die vergelijkbaar is met die van de buitenstijlen van de lange wanden. 

Vermoedelijk hebben deze palen geen belangrijke dragende functie gehad, maar 

speelden ze slechts een rol in de wandconstructie. 

Ongeveer in het midden van de lange wanden bevinden zich circa 2 m brede ingangen. 

De ingangen bestaan aan beide zijden uit een rij van drie of vier paalsporen die in lijn 

liggen met de wand- en buitenstijlen. In dat opzicht wijken onze plattegronden af van 

de klassieke Haps/Oss-Ussen 4 huizen van bijvoorbeeld Oss-Ussen waar de binnenste 

palen van de ingangspartijen voorbij de wandstijlen zijn geplaatst (figuur 6.10). De idee 

is dat bij de Oss-Ussense huizen de deurpost een stuk teruggeplaatst is ten opzichte 

van de wanden, terwijl bij onze plattegronden de deurpost op gelijke hoogte met de 

wanden staat.

De ingangspartijen delen de huizen op in een westelijk en een oostelijk deel. Opvallend 

bij structuren 21, 37, 65 en 86 is de aanwezigheid van ondiepe palen in lijn met de  

wand- en middenstijlen in het oostelijke deel van de plattegronden. De geringe diepte 

van de palen duidt erop dat deze niet de daklast droegen maar dat eerder gedacht 

moet worden aan de ondersteuning van een zolder voor opslag van goederen of 

oogstproducten. Een interpretatie als veeboxen  is minder waarschijnlijk omdat dan 

meer en kleinere wandpalen verwacht hadden mogen worden.

Enkele plattegronden vallen op door vervanging van  middenstijlen en/of palen van de 

ingangspartijen.

Het onderzoek van de paalsporen van de noordelijke ingangspartij van structuur 37 

leverde een complete pot op van aardewerk uit de 2e helft van de midden-ijzertijd 

(spoor 24.029). Mogelijk gaat het om een bouwoffer dat tijdens het bouwen van het 

huis bij de ingang is begraven.
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Figuur 6.7. 
Overzicht van de gecoupeerde sporen van 
huis 21 (type Oss 4B)

Figuur 6.8. 
Overzicht van de gecoupeerde sporen van 
huis 37 (type Oss 4B)
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Figuur 6.9. 
Overzicht van de gecoupeerde sporen van 
huis 86 (type Oss 4B)
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-  

Oss-Ussen H27

Breda-Bagven STR4BAG

Breda-Bagven STR5BAG

Brecht-Zoegweg 75

Figuur 6.10. 
Voorbeelden van plattegronden 
van het type Oss-Ussen 4. Boven 
“klassieke” type 4A (Haps); daar-
onder drie voorbeelden van type 
4B met zoldering.
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huis ouderdom Onderbouwing

21 4e eeuw v. Chr. ¹⁴C: 399-377 Cal BC AW: ijzertijd

37 4e-3e eeuw v. Chr. AW: 400-250 v. Chr.

44 5e eeuw v. Chr. ¹⁴C: 506-401 Cal BC

64 5e eeuw v. Chr. ¹⁴C: 510-406 Cal BC AW: midden-ijzertijd?

65 5e – 3e eeuw v. 
Chr.

AW: vroege of midden-ijzertijd

86 5e eeuw v. Chr.(?) AW: late bronstijd en vroege ijzertijd/ijzertijd

Datering
In Oss-Ussen zijn de  huisplattegronden van type 4B tot de late ijzertijd gerekend.100 

Een (niet uitputtend) overzicht van opgegraven type4B-huizen laat zien dat dit 

huistype zowel in de midden- als late ijzertijd voorkomt (tabel 6.4 en figuur 6.10). De 

Tradeparkse huizen zijn in de midden-ijzertijd te plaatsen (tabel 6.3). Van huizen 21, 

44 en 64  zijn ¹⁴C-dateringen van verkoold graan uit paalsporen beschikbaar. In alle 

gevallen komen de dateringen in het begin of het midden van de midden-ijzertijd uit. 

Het aardewerk dat in huis 64 is aangetroffen ondersteunt deze ouderdom. Huizen 

65 en 86 hebben aardewerk opgeleverd dat uit de vroege tot midden-ijzertijd, en 

de late bronstijd tot vroege ijzertijd afkomstig is. Een datering in de vroege ijzertijd 

of eerder is minder waarschijnlijk omdat in die perioden driebeukige plattegronden 

gebruikelijk zijn. Een datering in de midden-ijzertijd is daarmee aannemelijk. Huis 86 

is mogelijk in het begin van de midden-ijzertijd te plaatsen. Huis 37 is aan de hand van 

bovengenoemd bouwoffer in de 2e helft van de midden-ijzertijd geplaatst.

Er bestaat wat onduidelijkheid over de periode waarin het huistype Haps/Oss-Ussen 

4 is ontstaan. In Oss-Ussen worden de oudste exemplaren in de tweede helft van de 

midden-ijzertijd geplaatst.101 De ¹⁴C-dateringen van huizen 44 en 64 geven aan dat het 

huistype in het Tilburgse reeds in het begin van de midden-ijzertijd (5e eeuw voor Chr.) 

zijn intrede doet.  

6.3 Bijgebouwen

Typologie
De opgraving heeft een flink aantal kleine gebouwstructuren opgeleverd die als 

spiekers zijn geinterpreteerd. Het betreft opslagplaatsen voor gewassen of ander 

materiaal die vermoedelijk voorzien waren van een verhoogde vloer om het vocht en 

ongedierte buiten te houden. Verschillende soorten spiekers zijn onderscheiden (tabel 

6.5 en figuur 6.11 & 6.12). Spiekers van het vier- en zespalige type zijn het meest talrijk. 

Daarnaast is een beperkt aantal acht- en negenpalige spiekers aangetroffen.

 

100  Schinkel1998, 184-186.
101  Ibidem, 185-186.

Tabel 6.4. 
Overzicht van plattegron-
den van het type Oss-
Ussen 4B.

Site structuur l x br bijzonderheden datering literatuur

Oss 27 17,7 x 6,5 m - L-IJT (AW + La Tène glas) Schinkel 1944

Someren-Waterdael IV-A 16 x 18,5 m zolder-westdeel M-IJT (C14: 520-192 v.Chr) Kortlang 1999

Breda-Bagven STR4BAG 15,25 x 7,6 m zolder-oostdeel M-IJT (C14: 410-200 v.Chr) Kranendonk e.a. 2006

Breda-Bagven STR5BAG 15,75 x 8,85 m zolder-oostdeel M-IJT (AW + C14: 410-200 v.Chr) Kranendonk e.a. 2006

Brecht-Zoegweg 75 17 x 8 m zolder-oostdeel M-IJT (C14: 540-390 v. Chr) Delaruelle & Verbeek 2004

Tabel 6.3. 
Overzicht van de datering van de huizen uit 
de ijzertijd.
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Structuur 2 Structuur 4 Structuur 26 Structuur 31 Structuur 32 Structuur 50
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Figuur 6.11. 
Overzicht van spiekers van het type Oss IA en 
IB (schaal 1:200).
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Structuur 1 Structuur 5 Structuur 46 Structuur 73

4m0

2m

0

Str.46

Str.1

Str.73

Str.5

Figuur 6.12. 
Overzicht van spiekers van het type Oss 
IIA en IIC (schaal 1:200).

Figuur 6.13. 
Overzicht van de gecoupeerde sporen van de 
zes-palige spieker structuur 77.
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Oss-Ussen type aantal met reparatie meerfasig

IA (4-palig) 71 3 7

IB (6-palig) 20 - 3

IIC (8-palig) 2 2 -

IIA (9-palig) 2 1 -

Totaal 95 6 10

Bijna alle spiekers hebben een rechthoekige vorm. Bij de vierpalige spiekers varieert 

de lengte tussen 1,4 en 2,9 m en de breedte tussen 1,1 en 2,6 m (mediaan 2 bij 1,8 

m; fig. 6.14). De meeste van de zespalige spiekers (85%) hebben lengtes tussen 2 en 

3,2 m en breedtes tussen 1,5 en 2,4 m (mediaan 2,5 bij 2,2 m), waardoor zij zich over 

het algemeen goed laten vergelijken met de grotere vierpalige spiekers. Alleen de 

zespalige spiekers 42, 48 en 81, zijn met lengtes tussen 4 en 5 m groter. Ook de maten 

van de acht- en negenpalige spiekers zijn goed vergelijkbaar met de grotere vierpalige 

spiekers, met uitzondering van de achtpalige spieker 1 die zijden heeft van 3,8 bij 3,8 

m.

Bepalend voor de opslagcapaciteit van de spiekers is het vloeroppervlak dat op de 

palen steunde. Het gros van de spiekers heeft vloeroppervlakken die variëren van 2 tot 

7 m² (fig. 6.15). De drie grote zespalige spiekers en de grote achtpalige spieker hebben 

vloeroppervlakten van 8 tot 9 m² en ruim 14 m². 

In figuur 6.16 is de oriëntatie van de spiekers per type aangegeven. Duidelijk is te zien 

dat er geen dominante oriëntatie is maar dat alle richtingen voorkomen. Ook is er geen 

relatie tussen het type spieker (aantal palen) en de oriëntering.

Zes spiekers zijn gerepareerd door een oude paal te vervangen met een 

nieuwe. In totaal 10 spiekers (11%) zijn compleet herbouwd. Opvallend 

hierbij is dat twee zespalige spiekers als vierpalige spieker zijn herbouwd 

(figuur 6.12: structuren 81 en 82). Een van deze vierpalenspiekers had 

centraal een vijfde paal als extra ondersteuning van de spiekervloer. 

Tabel 6.5. 
Overzicht van aantal spiekers per type. Type 
naar Schinkel 1998.
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Figuur 6.14. 
Overzicht van lengte- en breedtecombinatie 
per type spieker. 
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Datering
Spiekers zijn doorgaans zeer moeilijk te dateren. Spiekersporen zijn meestal arm aan 

vondsten, en vooral de vier- en zespalige varianten zijn in Zuid-Nederland vanaf de 

ijzertijd een algemeen verschijnsel. Spiekers van acht en negen palen zijn zeldzamer, 

maar ook hun voorkomen lijkt zich niet tot een tijdvak te beperken. Zo zijn achtpalige 

spiekers bekend van de vindplaatsen Loon op Zand, Den Dungen en Breda-Steenakker 

waar ze in de vroege ijzertijd en de Romeinse tijd zijn gedateerd.102 Negenpalige 

structuren zijn in Oss-Ussen en Breda-Steenakker vanaf de midden-ijzertijd 

gedateerd.103 De nederzetting van Veldhoven-Habraken heeft een negenpalige spieker 

opgeleverd die in de midden-bronstijd is geplaatst.104 

Opvallend is wel dat in Zuid-Nederland het aantal spiekers in bronstijd-nederzettin-

gen verhoudingsgewijs gering is.105 Verschillende opgravingen rond Breda (Moskes, 

Huifakker, Steenakker) en de vindplaats Veldhoven-Habraken geven de indruk dat 

102  Loon op Zand: structuur I uit de vroege ijzertijd (Roymans & Hiddink 1991: 120); Den Dungen: 
structuur 2-6 uit de vroege ijzertijd (Verwers 1991: 167); Breda Steenakkers, structuur 107 uit 
de vroege ijzertijd en structuur 193 uit de Romeinse tijd (Koot & Berkvens, 121 en 241).  

103  Oss-Ussen: vanaf de midden-ijzertijd (Schinkel 1998, 256); Breda-Steenakker: Romeinse tijd 
(Koot & Berkvens, 241).  

104  Structuur B3 (Van Kampen & van den Brink 2013, 73).
105  Arnoldussen 2008, 241; Theunissen 1999.

Figuur 6.16. 
Oriëntatie van de spiekers per type.

Figuur 6.15. 
Frequentieverdeling van vloeroppervlakten 
per spiekertype.
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rond midden-bronstijdhuizen zelden meer dan enkele spiekers stonden.106 In de 

prehistorische nederzetting te Ekkerstrijt, die bewoond is geweest vanaf de midden-

bronstijd tot in de vroege ijzertijd (1700 – 600 voor Chr.), verschijnen  spiekers zelfs 

pas tegen het einde van de midden bronstijd (ca 1250 voor Chr.) in het archeologische 

bestand.107 

Van de 71 in Tradepark opgegraven spiekers hebben 23 vondstmateriaal opgeleverd.108 

Het gaat in alle gevallen om geringe hoeveelheden vondsten die als zwerfvuil in de 

paalsporen zijn terechtgekomen. Voor zover dit vondstmateriaal scherper valt te 

dateren dan prehistorie, dateert het steeds in de late bronstijd of ijzertijd. Er is geen 

materiaal aangetroffen dat eenduidig in de midden-bronstijd thuishoort. Spieker 73 

is op grond van een 14C-datering in de late bronstijd geplaatst (9e eeuw voor Chr.; zie 

tabel 16.2). Dit alles maakt het aannemelijk dat in Tradepark, in overeenstemming met 

het algemene beeld voor Zuid-Nederland, de meeste, zoniet alle spiekers  in de late 

bronstijd of ijzertijd thuis horen.  

Verspreiding
De spiekers zijn verspreid over de hele dekzandrug aangetroffen (figuur 6.1). Enkele 

groepjes van spiekers zijn aan te wijzen in de nabijheid van de huisplattegron-

den van het centrale en oostelijke deel van het onderzoeksgebied.  Gezien deze 

ruimtelijke relatie, en op grond van de argumentatie over de ouderdom, horen deze 

spiekergroepjes waarschijnlijk bij de huizen uit de midden-ijzertijd. In paragraaf 6.7 

bespreken we de vraag of de spiekergroepen aan individuele huisplattegronden zijn te 

verbinden. 

6.4 Kuilen

Sporen die niet als greppel, paalkuil of graf zijn geïnterpreteerd, zijn tot de categorie 

van de kuilen gerekend. In totaal zijn tijdens de opgraving 410 kuilen aangetroffen 

die als “prehistorisch” zijn bestempeld. Een klein deel van de kuilen was tot in het 

grondwater uitgegraven en is als waterput of –kuil geïnterpreteerd. De ondiep 

aangelegde kuilen kunnen om een veelheid van redenen zijn gegraven, voor opslag van 

goederen en gewassen, winning van grondstoffen en water, ambachtelijke activiteiten 

(houtskoolmeilers, broodoven) en (rituele) deposities. Ook zijn kuilen (secundair) 

gebruikt voor het storten van afval.

spoor type diepte 
(m -vlak)

NAP basis 
(m)

datering opmerking

64.004 A1 1,00 11,54+ MBTB1 ¹⁴C inloopkuil; met oudere fase (S64.010). Ouder 
dan WA64.003 (oversnijding).

64.001 B 0,88 11,79+ MBTB1 ¹⁴C drenkkuil?

30.010 B 0,72 11,82+ MBTB1? drenkkuil? Datering op grond van overeen-
komst met pollenbeeld van 64.001

30.008 A4 1,70 11,32+ MBTB2 ¹⁴C inloopkuil?

17.160 B 0,88 13,54+ MBT aw opvangbekken?

38.010 B 0,55 11,95+ BT-IJZ drenkkuil?

64.003 B 1,18 11,45+ BT-IJZ drenkkuil? Jonger dan WA64.004 (oversnijding)

30.005 A2 1,40 11,86+ IJZM of 
IJZL

¹⁴C inloopkuil

106  Berkvens & Kooistra 2004. Van Kampen & van den Brink 2013, 73.
107  De Jong 2011
108  Zie bijlage 5.

Tabel 6.6. 
Overzicht van de gegevens per waterput en 
–kuil. Type volgens Schinkel 1998.
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6.4.1 Waterputten en –kuilen
In totaal zijn acht diepe kuilen als waterput (type A) of waterkuil (type B) 

geïnterpreteerd. Waterputten hebben een houten beschoeiing terwijl deze bij 

waterkuilen ontbreekt. De putbeschoeiing zorgde er bij waterputten voor dat schoon 

drinkwater beschikbaar was. De Tradeparkse waterputten zijn door ¹⁴C-analyses in de 

midden-bronstijd en midden- of late ijzertijd gedateerd. Wat direct opvalt, is dat de 

waterputten niet nabij de boerderijen liggen maar op enige afstand op de overgang 

van dekzandrug naar beekdal. Vermoedelijk is voor deze overgangszone gekozen 

omdat het enerzijds om een droge locatie gaat (flank dekzandrug) terwijl anderzijds 

het grondwater relatief makkelijk bereikbaar zal zijn geweest (rand beekdal).

De drie opgegraven waterputten hebben elk een ander type beschoeiing. Bij putten 

30.005 en 64.004 was sprake van respectievelijk een kuipvormige beschoeiing van 

verticaal geplaatste stammetjes en een beschoeiing van vlechtwerk. Put 30.008 valt op 

door het gebruik van een oude, bodemloze ton als putbekisting. 

De beschoeiing van de waterputten liep waarschijnlijk niet tot aan het maaiveld door. 

Dit verschijnsel is ook op andere laat-prehistorische vindplaatsen in Zuid-Nederland 

geconstateerd.109 Vermoedelijk was het toen gebruikelijk om eerst een grote kuil 

tot net boven het grondwater aan te leggen om vervolgens in de bodem ervan een 

beschoeiing in te graven. Door een of meer zijden van de kuil van een flauwe helling te 

voorzien kon men de putconstructie bereiken om het schone drinkwater te putten.110

Bij twee waterputten uit de bronstijd is de beschoeiing compleet (s30.008) of bijna 

compleet (s64.004) bewaard gebleven. Opvallend is dat in beide gevallen de top van 

de beschoeiing rond 12.15 m +NAP ligt. Dit betekent dat het grondwaterpeil in die tijd 

vermoedelijk maximaal tot circa 12 m + NAP kwam. 

Alleen bij waterput 64.004 is sprake van meer dan één gebruiksfase. Bij het couperen 

bleek onder het spoor een oudere, 15 cm diepe kuil te liggen (spoor 64.010; doorsnede 

1,2 m. Waarschijnlijk gaat het om het restant van de insteek van een oudere putfase 

die bij de aanleg van de jongere fase (spoor 64.004) vrijwel volledig is vergraven. Het 

type putconstructie van deze oudste fase is daarom niet meer te achterhalen.

Van de waterkuilen liggen er vier op de overgang van dekzandrug naar beekdal 

(s30.010, 38.010, 64.001 en 64.003). Het is aannemelijk dat deze kuilen, net als de 

nabij gelegen waterputten, uit de bronstijd of ijzertijd dateren. De resultaten van het 

pollenonderzoek, in combinatie met een ¹⁴C-datering, wijzen voor de kuilen 30.010 en 

64.001 in ieder geval op een datering in het begin van de midden-bronstijd.

De vier kuilen zijn alle tot enkele decimeters of meer onder 12 m +NAP uitgegraven. 

Dit betekent dat ze voor de winning van grondwater zijn aangelegd. Door het 

ontbreken van een beschoeiing leverden ze troebel water dat waarschijnlijk niet 

primair voor menselijke consumptie was bedoeld. Gedacht kan worden aan een functie 

als drenkkuilen voor het vee. De diameters van deze kuilen zijn groot waardoor sprake 

is van flauwe hellingen waarlangs vee eenvoudig het water kan bereiken.

De vijfde waterkuil (s17.124/160) ligt hogerop de dekzandrug op 25 m afstand van 

boerderij 49.  Deze kuil, die op grond van vondsten en een oversnijding uit de mid-

den-bronstijd dateert, zal niet tot in het grondwater hebben gereikt maar wellicht 

voor de opvang van regenwater hebben gediend. Door de steile wanden vervalt een 

interpretatie als drenkkuil. Wat wel de functie is geweest is echter onduidelijk. 

Er zijn gezien de lange tijdsdiepte van de prehistorische bewoning opvallend weinig 

waterputten en drenkkuilen aangetroffen.  Waarschijnlijk is dit beeld vertekend door 

de extensieve wijze van onderzoek van de overgang van dekzandrug naar beekdal, de 

109  Schinkel 1998.
110  Schinkel 1998, 45.
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Detailoverzichten van de ligging van de 
waterputten en –kuilen.
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Figuur 6.18. 
Een deel van de beschoeiing van waterput 
s.30.005.

Figuur 6.19A en B. 
Doorsnede van waterput s30.008. Net zicht-
baar is de bovenzijde van de houten ton. (A) 
De ton van waterput s30.008 (B).



Tradepark-Noord Te Tilburg    103

Figuur 6.20. 
Doorsnede van waterput 64.004 met op de 
voorgrond de resten van de verticale paaltjes 
van de vlechtwerken beschoeiing.

Figuur 6.21. 
Doorsnede van waterkuil s30.010.

Figuur 6.22. 
Doorsnede van waterkuil s64.001.
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zone waarin deze fenomenen zich hoofdzakelijk concentreren. Het is aannemelijk dat 

in de niet onderzochte delen van deze landschappelijke zone meer waterputten en 

-kuilen hebben gelegen. 

Inpandige kuilen Losse kuilen

type MBT LBT-IJT MBT LBT-IJT ongedateerd mesolithicum totaal

E 64 1 15 13 139 1 233

F 20 1 3 5 45 74

G 8 2 1 4 15

H 6 1 3 25 35

I 10 2 4 14 30

BR 2 1 3 6

V 10 10

totaal 110 2 23 37 230 1 403

6.4.2 Ondiepe kuilen 

Er zijn tijdens dit onderzoek 403 ondiepe kuilen met een prehistorische ouderdom 

aangetroffen (tabel 6.7). Een ¹⁴C-analyse heeft kuilspoor 43.023 in het mesolithicum 

geplaatst.111 De meeste andere kuilen zijn op basis van vondstmateriaal in combinatie 

met overeenkomsten in kleurkenmerken van de vulling in de bronstijd of ijzertijd 

geplaatst. Deze kuilen hebben veelal een vulling van licht- tot donkergrijs zand. 

Bij een deel van de sporen uit de midden-bronstijd, vooral die gelegen binnen de 

plattegrond van huis 7, heeft het bovenste deel van de vulling een bruingrijze kleur, die 

vermoedelijk veroorzaakt is door humeuze inspoeling. Dit betekent dat deze kuilen 

nooit helemaal met grond zijn opgevuld maar als kleine depressies zichtbaar waren, 

waarin bodemvorming is opgetreden. 

Over een categorie kuilen bestaat enige discussie over de ouderdom. Het betreft 

de met veen gevulde kuilen in het centrale deel van het beekdal (werkput 47), die 

vermoedelijk uit de late ijzertijd en/of Romeinse tijd dateren, maar waarvan een 

ouderdom in de middeleeuwen of Nieuwe tijd niet geheel is uitgesloten.

111  Zie hoofdstuk 5.

Tabel 6.7. 
Overzicht van de aantallen kuilen per type en 
het

Figuur 6.23. 
Doorsnede van waterkuil s64.003.
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S32.011
E - type F - type

G - type

I - type

H - type

1 grijs gevlekt zand
2 donkergrijs gevlekt zand met houtskool

1 33

2

S46.004

1 grijsbruin zand
2 donkergrijs grijs gevlekt met houtskool
3 grijsbruin gevlekt zand
4 lichtgrijs zand 

1

2

4

3 3

1

S28.137

1 grijs lichtgrijs gevlekt zand 

1

2

S01.016

S01.235
Brandvlek

S02,092
Veenkuil

1 donkerbruingrijs zand (bodemvorming?)
2 bruingrijs gevlekt met gele zandbrokjes

0 50cm

1 donkerbruin zand (bodemvorming?)
2 bruingrijs gevlekt met houtskool
3 grijsbruin met  houtskool
4 donkergrijs met veel houtskool 

1

2

34

S01.022

Figuur 6.24. 
Voorbeelden van de verschillende typen kuilen die 
voorkomen in Tradepark-Noord. 
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In deze paragraaf beschrijven we de kuilen (hoofdzakelijk) aan de hand van de 

typologie van Oss-Ussen, waarbij diepte en vorm onderscheidende criteria zijn.112 

Cilindrische doorsnede ( type G)
Kuilen van het type G kenmerken zich door een cilindrische vorm, rechte wanden en 

een vlakke bodem. De vijftien kuilen van dit type zijn 30 tot 66 cm diep en 50 tot 90 cm 

in doorsnede. 

Komvormige en trechtervormige doorsnede (type E)
De opgraving heeft 233 kuilen met een komvormige of trechtervormige doorsnede 

opgeleverd. De kuilen, die zich rond of ovaal in het vlak aftekenden, hebben 

merendeels diameters tussen 47 en 90 cm (maximaal 275 cm). De diepte varieert 

tussen 6 en 55 cm (gemiddeld 26 cm), slechts 18 kuilen zijn dieper dan 35 cm onder 

vlak. 

Asymmetrische doorsnede  (type F) 
De 74 kuilen met een asymmetrische doorsnede tekenden zich in het vlak rond, ovaal 

en soms rechthoekig af. Het merendeel van de type F-kuilen heeft diameters tussen 50 

en 110 cm (maximaal 220 cm) en zijn daarmee wat groter dan de komvormige kuilen. 

De diepte varieert tussen 8 en 65 cm (gemiddeld 20 cm). 

Heel ondiepe kuilen met platte bodem (type H)
Type H-kuilen (n=35) zijn niet dieper dan 20 cm. De kuilen tekenen zich rond en 

rechthoekig af in het vlak en hebben een platte bodem. Hun diameter varieert tussen 

20 en 150 cm.

Onregelmatige  doorsnede (type I)
In totaal 30 kuilen zijn gerekend tot het type I. Deze kuilen zijn rond of ovaal in het 

vlak. Het zijn wel antropogene sporen, maar een functie is moeilijk te geven aan deze 

sporen. Doorsnede en diepte van deze kuilsporen is vergelijkbaar met die van type F 

(diameter merendeels tussen 50 en 110 cm, maximaal 200 cm; diepte tussen 14 en 30 

cm, gemiddeld 46 cm). 

Brandplekken (type BR)
Bij zes sporen lijkt het in de meeste gevallen niet om gegraven kuilen te gaan maar om 

kleinere en grotere plekken waar het zand oranje is gekleurd, soms in combinatie met 

gebioturbeerde vuile grond. Er heeft op deze plekken een vuur gebrand en door de 

hitte is het zand van kleur veranderd.

Veenkuilen (type V)
Centraal in het beekdal is een tiental kuilen aangetroffen die met veen zijn opgevuld. 

De kuilen hebben een onregelmatige tot vlakke bodem en zijn 30 tot 70 cm in 

doorsnede en maximaal 33 cm diep. De kuilen zijn gegraven toen het veen in het 

beekdal nog niet door een ophogings- en akkerpakket was afgedekt. De kuilen worden 

afgedekt door een deels fluviatiele, deels eolische laag (figuur 4.19: S5021) en zijn 

vanuit de top van het veenpakket (S5025) tot in de top van het onderliggende zand 

(S5030/5035) gegraven. Een deel van het uitgegraven zand ligt rond de kuilen in cirkels 

op het veen. De kuilen zijn weer met veen opgevuld. Dit veen kenmerkt zich, net als 

de veenlaag zelf, door kleurverschillen die waarschijnlijk te maken hebben met krimp/

droogtescheuren. Langs deze scheuren is het veen donker verkleurd. 

112  Schinkel in Fokkens 1998, 267.
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Datering
Bijna alle inpandige kuilen (98%) dateren op grond van hun context uit de midden-

bronstijd. Van de buiten de structuren gelegen kuilen komen zowel exemplaren uit 

de midden-bronstijd als de late bronstijd en ijzertijd voor. Van de laatstgenoemde 

categorie zijn er veel niet scherp te dateren. De weinige exemplaren waarvan de 

ouderdom wel nauwkeuriger is vast te stllen, stammen uit de late bronstijd, en de 

vroege of midden-ijzertijd (sporen 9.054, 10.087, 10.097, 31.065, 32.011, 46.004, 

62.018). 

De samenstelling van het pollen in een van de veenkuilen (spoor 47.001) en de 

afdekkende fluviatiele/eolische laag (figuur 4.19: S5021),  geeft aanleiding om deze 

fenomenen in of na de late  ijzertijd en voor 1100 voor Chr. te plaatsen. In paragraaf 

4.2 wordt beargumenteerd dat de veenkuilen waarschijnlijk uit de late ijzertijd en/of 

Romeinse tijd dateren.

Functie en verspreiding
Aan de hand van de kenmerken van de kuilen valt niet zonder meer hun functie 

af te leiden. Niet alleen omdat bij specifieke kuilvormen vaak meerdere functies 

mogelijk zijn, maar ook omdat we rekening moeten houden met de mogelijkheid 

dat de gedocumenteerde kuilvorm niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met de 

oorspronkelijke kuilvorm, maar het resultaat is van later (secundair) gebruik en/of 

erosie. Een aantal uitspraken is toch mogelijk.

Allereerst wordt vanwege de specifieke vormkenmerken van het type G vrij algemeen 

aangenomen dat zij zijn gebruikt voor de ondergrondse opslag van los gestort graan. 

De idee is dat door de rechte wanden sprake is van een verhoudingsgewijs smalle 

opening die eenvoudig luchtdicht is af te sluiten. Het afsluiten van de zuurstoftoevoer 

voorkomt dat het opgeslagen graan ontkiemt of bederft zodat het later nog als voedsel 

of zaaigoed te gebruiken is.  Bij veel Tradeparkse kuilen van het G-type is op de bodem 

een laag met verkoold materiaal aangetroffen. Het wordt wel verondersteld dat een 

dergelijke laag het gevolg is van het schoonbranden van silo’s  voor hergebruik. Elders 

in Zuid-Nederland zijn namelijk soms onder de bodem en langs de wanden van de 

silo’s oranje-rode verkleuringen te zien.  Bij de Tradeparkse silo’s zijn geen oranje-rode 

verkleuringen waargenomen. 

Bij vier E-type-kuilen lijkt het eveneens om silo’s te gaan (S32.004, 32.011, 61.020 en 

63.064). Deze kuilen vallen op door een vlakke bodem met houtskoollaag en veelal een 

komvormige tweede houtskoollaag hogerop in de vulling. Onderin hebben de kuilen 

rechte wanden om bovenin wijd uit te lopen. Mogelijk gaat het om silo’s die later zijn 

ingestort en waardoor zich een tweede houtskoollaag heeft gevormd.

Spoor 1.024 valt op door een aparte vorm in het vlak (figuur 6.31). Het gaat om een 

ovaal spoor van circa 2 x 1,5 m dat in het westelijk deel van de middenbeuk van 

boerderij 7 ligt. In het zuidwesten loopt een 1 m lange versmalling tot buiten de 

binnenstijlen door. Het spoor is bijna 1 m diep, heeft een platte bodem en uitstaande 

wanden, en vertoond her en der oranje brandvlekken. Waarschijnlijk waren de wanden 

oorspronkelijk rechter, maar zijn ze ingestort. Omdat in bijna alle lagen vondsten 

voorkomen en bovendien enkele lagen uit brokken grond bestaan, is de kuil secundair 

gebruikt voor het deponeren van afval. Wat de primaire functie van het spoor is 

geweest is niet geheel zeker. Op het eerste gezicht lijkt gezien de vorm en de oranje 

brandvlekken, een verklaring als een deels verdiept aangelegde pottenbakkersoven 

tot de mogelijkheden te behoren waarbij de versmalling als een trekgat heeft 
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gefunctioneerd.  Het feit dat pottenbakkersafval ontbreekt, maakt een verklaring als 

pottenbakkersoven echter niet waarschijnlijk.

Een andere meer waarschijnlijke interpretatie is gerelateerd aan de smeltkroezen die 

in spoor 1.028 zijn gevonden. Deze duiden mogelijk op metaalverwerking ter plekke. 

Kuilspoor 1.024 zou dan de stookplaats kunnen zijn geweest, waar brons in kroezen 

werd gesmolten om uiteindelijk in een mal te worden gegoten.   

Voor de meeste kuilen bestaat tussen vorm en functie geen directe relatie. Daarom is 

bij de beschouwing van de functie van de kuilen ook hun ligging in relatie tot huizen en 

andere structuren meegenomen. Veel kuilen (27%) liggen binnen plattegronden, zoals 

uit figuur 6.25 valt af te lezen.  Hoewel lang niet in alle gevallen van gelijktijdigheid 

mag worden uitgegaan (zie paragraaf 6.7),  is bij de meeste inpandige kuilen een 

functie voor de opslag van goederen aannemelijk. Vooral kuilen met een vlakke bodem 

(typen E en H) maar met een licht uitstaande (afgekalfde wandemn) kunnen als 

“kelderkuilen” voor de opslag van goederen of voedsel zijn aangelegd. Vermoedelijk 

werden goederen of graan er verpakt in zakken, tonnen of aardewerken potten in 

geplaatst.

Buiten de plattegronden liggen de kuilen overwegend geïsoleerd of in plukjes van 

enkele kuilen verspreid over de dekzandrug. Daarnaast springen enkele grotere 

clusters eruit (figuur 6.25: cluster A-D). 
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Figuur 6.25. 
Overzicht van de dichtheid aan kuilen per 100 
m². Methode: de centroide van iedere kuil is 
verwerkt in een point density rasterkaart.
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Overzicht van sporen van kuilencluster B.
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Overzicht van sporen van kuilencluster C.
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Tradepark-Noord Te Tilburg    111

Kuilencluster A ligt ruim 20 m ten zuiden van midden-bronstijd-huis 49 en heeft een 

langwerpige vorm (25 x 7 m). De cluster omvat 28 kuilen waaronder twee silo’s en een 

waterkuil. Zeven kuilen hebben HVS-aardewerk opgeleverd waardoor een datering in 

de midden-bronstijd aannemelijk is. In dat opzicht is het opvallend dat de oriëntatie 

van de cluster gelijk is aan die van de midden-bronstijd-huizen (noordwest-zuidoost).

Zestig m ten zuidwesten van cluster A ligt een langgerekte strook (45 x 5 m) met 

16 kuilen (cluster B). De strook loopt parallel aan de overgang van dekzandrug naar 

beekda. Vijf kuilen bevatten aardewerk  met kenmerken uit de late bronstijd of ijzertijd. 

Een kuil valt op door een grote hoeveelheid vondstmateriaal uit de vroege ijzertijd 

(73 stuks aardewerk en 4 fragmenten vuursteen; zie onder). Op enige afstand ligt een 

tweede kuil met aardewerk uit de vroege ijzertijd (spoor 9.054). 

Kuilencluster C ligt in het westelijke deel van de dekzandrug en betreft een zone 

met 11 wat meer verspreid gelegen kuilen uit vermoedelijk de bronstijd of ijzertijd. 

Over deze kuilenzone vallen geen bijzonderheden te melden. Er zijn geen bijzondere 

vormen onder de kuilen aanwezig en bovendien is in de kuilen niet of nauwelijks 

vondstmateriaal aangetroffen. 

De laatste cluster met kuilen ligt in het diepste deel van het beekdal en is maar 

gedeeltelijk blootgelegd (totaal 11 kuilen). De exacte omvang van deze kuilenzone is 

daarom onduidelijk. Zeker is dat in het diepste deel van het beekdal van de top van het 

veenpakket kuilen zijn gegraven tot in de lemige ondergrond. Vermoedelijk is dit in de 

in de late  ijzertijd of Romeinse tijd gebeurd (zie boven). De functie van de kuilen staat 

ter discussie. Aannemelijk is dat de functie gezocht moet worden in de ligging van de 

kuilen in het laagste deel van het beekdal. Het zal dan niet om de winning van zand 

of veen zijn gegaan, daarvoor is het graafwerk te kleinschalig geweest. Eerder moet 

een verband gezocht worden met de natte omstandigheden in het beekdal. Mogelijk 

zijn de kuilen gegraven om een bekken met water te creëren waarin voedsel of andere 

producten gekoeld werden bewaard.

Figuur 6.30.
 Veenkuil spoor 47.001 in het vlak. Duidelijk 
is te zien dat een deel van het uitgegraven 
zand in een cirkel rond de kuil op het veen is 
gedeponeerd.
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Figuur 6.31. 
Spoor 1.024 in vlak en doorsnede.
1 bruin humeus zand (34xAPH, 18xSXX, 1xSVU); 2 grijs bruin zand (21xAPH, 1xSXX); 3 bruine en gele brokken 
zand (31xAPH, 3xSVU, 10xSXX); bruin donkerbruin gevlekt zand met houtskoolpartikels (6xAPH); 5 bruine en gele 
brokken zand met houtskoolpartikels (9xAPH); 6 bruin grijs gelaagd zand; 7 bruin donkergrijs en geel gevlekt 
zand met houtskool (14xAPH, 6xSVU); 8 bruin geel zand met oranje brandvlekken. APH handgemaakt aardewerk; 
SVU vuursteen; SXX natuursteen
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Vondsten
Ruim 44% van de ondiepe kuilen leverden vondsten op. De kuilen die dieper zijn dan 30 

cm onder vlak bevatten het meeste vondstmateriaal. Het vondstmateriaal komt zowel 

uit de bovenkant van sporen maar ook uit dieper gelegen spoorvullingen. Merendeels 

gaat het om enkele vondsten die waarschijnlijk als zwerfvuil toevallig in kuilen terecht 

zijn gekomen. 

In tabel 6.8 staan de kuilen aangegeven met meer dan 30 vondsten. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat de inpandige midden-bronstijd-kuilen oververtegenwoor-

digd zijn doordat de inhoud ervan gezeefd is waardoor ook de allerkleinste vondsten 

verzameld zijn. 

Bij een groot deel van de kuilen pleiten de kenmerken van het vondstmateriaal voor 

een interpretatie als secundair  gebruikte afvalkuilen. Het vondstmateriaal bestaat uit 

al dan niet secundair verbrande scherven van tientallen aardewerkindividuen en stenen 

objecten die verspreid in de kuilen zijn aangetroffen. 

Drie kuilen zijn niet als afvaldump gebruikt. In twee hiervan was een laag met verbrand 

aardewerk uit de vroege ijzertijd geplaatst, mogelijk in het kader van een ritueel. 

Dergelijke rituele deposities zijn in Zuid-Nederland vooral bekend uit de 7e-6e eeuw v. 

Chr.113 

De derde kuil ligt in de noordelijke zijbeuk van huis 7 en betreft een primaire depositie: 

een rechtstaande “onthoofde” pot. Omdat de kuil mogelijk voor opslag is gebruikt ligt 

een verklaring als voorraadpot voor voedsel of drank voor de hand. Een alternatieve 

interpretatie is dat de pot als bouwoffer in de kuil is geplaatst. 

Of de pot oudtijds “onthoofd” in de kuil is geplaatst of dat de rand van de pot door 

latere bodembewerking is verdwenen, is onduidelijk.

6.5 Graven uit de late prehistorie

Inleiding
Op de dekzandrug in het westen van het onderzoeksgebied zijn twee laat-

prehistorische grafstructuren gevonden, een grafmonument omgeven door een 

kringgreppel (graf 1; zie fig. 6.1) en een geïsoleerd gelegen crematiegraf (graf 2). Het 

113  Van den Broeke 2002b, 54-55.

Tabel 6.8. 
Overzicht van de vondstrijke 
kuilen.

put spoor aw (n) ns(n) vst(n) totaal datering context structuur opmerkingen

1 24 142 13 3 158 MBT inpandige kuil 7 Afvalkuil, gezeefd

1 11 131   9 140 MBT inpandige kuil 7 Afvalkuil, gezeefd

1 13 56 11 1 68 MBT inpandige kuil 7 Afvalkuil, gezeefd

1 153 40 19   59 MBT inpandige kuil 7 Afvalkuil, gezeefd

1 90 41     41 MBT inpandige kuil 7 Afvalkuil, gezeefd

66 2 67 64 1 132 MBT inpandige kuil 7 Afvalkuil, gezeefd

1 22 46 2   48 MBT inpandige kuil (silo) 7 Afvalkuil, gezeefd

1 170 37     37 MBT inpandige kuil (zijbeuk) 7 Complete pot 

20 118 44 189   233 MBT inpandige kuil 49 Afvalkuil, gezeefd

45 65 18 15   33 MBT inpandige kuil 110 Afvalkuil

9 54 65   2 67 IJTV losse kuil   Laag verbrand aardewerk 

14 12 198   1 199 IJTV losse kuil   Laag verbrand aardewerk 

19 75 73   4 77 IJTV losse kuil  Cluster B Afvalkuil

27 5 27 11   38 MBT losse kuil   Afvalkuil

62 16 40   4 44 IJT losse kuil   Afvalkuil

32 4 42 2 10 54 MBT losse kuil (silo)   Afvalkuil

62 18 93 1   94 BTL losse kuil (silo)   Afvalkuil

29 47 50 1   51 BTL losse kuil   Afvalkuil
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Figuur 6.32. 
Overzicht van kringgreppel van graf 1 in het 
vlak.

Figuur 6.33. 
Graf 2 (spoor 13.122) in het vlak en in 
doorsnede.
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crematiegraf is tijdens de opgraving ontdekt, terwijl de  kringgreppel reeds bij het 

proefsleuvenonderzoek aangetroffen was. Hoewel toen geen resten van een bijzetting 

zijn teruggevonden, werd de ronde greppel op grond van de onderbreking in het 

zuidoosten toch als grafstructuur geïnterpreteerd. Ronde greppels met dergelijke 

onderbrekingen zijn in Zuid-Nederland namelijk kenmerkend voor grafvelden uit 

de  vroege ijzertijd. Om die reden werd ook de verwachting uitgesproken dat de 

kringgreppel deel  uitmaakte van een grotere begraafplaats. Bij de opgraving bleek 

het echter duidelijk om een solitair grafmonument te gaan. Hieronder worden beide 

graven in detail besproken. 

Graf 1: een kringgreppel uit de late prehistorie
Spoor 25.053 is een ovale kringgreppel met een doorsnede die varieert tussen 5,2 m en 

6,3 m (fig. 6.32). De diepte van de greppel is gemiddeld 12 cm tot plaatselijk maximaal 

30 cm. De vulling is licht vlekkerig met enkele houtskoolspikkels. In de greppel 

bevonden zich geen paalzettingen en, anders dan tijdens het proefsleuvenonderzoek 

was vastgesteld,  ook geen onderbreking die als ingang geïnterpreteerd kan worden.

De greppel heeft de voet van een grafheuvel gemarkeerd waarin of waaronder een 

overledene was  bijgezet. De bijzetting is echter niet meer teruggevonden. Mogelijk 

lag het graf op het oude oppervlak of was het ondiep ingegraven, waardoor het in de 

bouwvoor is opgenomen.

Het vondstmateriaal uit de kringgreppel bestaat uit dertien prehistorische 

aardewerkscherven en zes fragmenten natuursteen waaronder tefriet. De fragmenten 

tefriet worden gedateerd in de periode late bronstijd tot ijzertijd.  Het grafmonument 

moet grofweg in dit tijdvak zijn aangelegd. Een scherpere datering is niet verkregen 

omdat de greppelvulling geen verkoolde organische resten bevatte die geschikt zijn 

voor ¹⁴C-analyse. Ook aan de hand van de analyse van pollen uit de greppel bleek geen 

nauwkeurige ouderdomsbepaling mogelijk.

Graf 2: een crematiegraf uit de midden-ijzertijd 
In put 13 is tussen de nederzettingssporen uit de ijzertijd een kuil met crematieresten 

aangetroffen (spoor 13.122). Het gaat om een ronde kuil met een doorsnede van 30 

cm en een diepte van 20 cm (fig. 6.33).  De crematieresten lagen geconcentreerd in 

de onderste zandige vulling van de kuil. Daarboven en ernaast bestond de vulling uit 

“schoon”, homogeen zand met  nauwelijks fragmenten verbrand bot. Vermoedelijk 

waren de crematieresten oorspronkelijk in een zak van organisch materiaal in de 

kuil bijgezet, maar is deze zak inmiddels vergaan. Getuige de schone opvulling is de 

grafkuil, na het plaatsen van het crematierestendepot, niet met overgebleven resten 

van de brandstapel gedicht maar louter met dekzand.  

De crematieresten zijn waarschijnlijk van een  40 tot 45 jaar oude man.114 Tussen de 

crematieresten bevond zich wat verbrand dierlijk bot en een scherf handgemaakt 

aardewerk.  Het dierlijk bot duidt mogelijk op het meeverbranden van voedsel op 

de brandstapel. De scherf is vermoedelijk afkomstig van een pot die eveneens op de 

brandstapel is meeverbrand en door de hitte is gesprongen. Mogelijk bevatte de pot 

het dierlijke voedsel of drank. 

De aardewerkscherf levert geen scherpere datering op dan late prehistorie. Daarom 

zijn enkele brokken verbrand bot door middel van ¹⁴C-analyse gedateerd. Het blijkt dat 

het graf in de midden-ijzertijd thuishoort, vermoedelijk de 5e eeuw voor Chr. (zie tabel 

3.1: KIA 44451).

114  Zie hoofdstuk 10.
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6.6 Greppels en overige sporen

Naast de hiervoor besproken gebouwen en kuilen zijn in de opgravingsputten nog veel 

laat-prehistorische paalsporen aanwezig die meestal niet aan een structuur zijn toe 

te wijzen en niet scherp zijn te dateren. Wel vermeldenswaardig zijn twee palenrijen 

in het noorden van put 35 (figuur 6.1: structuren 57 en 74). Daarnaast zijn in en aan de 

rand van het beekdal twee greppels uit de ijzertijd aangetroffen (structuren 111 en 112). 

Centraal in het beekdal ligt greppelstructuur 112 die in het veld als een middeleeuwse 

voorloper van de Katsbogte werd beschouwd. De ¹⁴C-datering van houtskool plaatst 

de greppel echter in het begin van de vroege ijzertijd of iets eerder (circa 800 voor Chr.; 

(zie tabel 3.1: KIA 44655).115 Het boompollenpercentage van een grondmonster uit de 

greppel, dat dicht in de buurt van de midden-bronstijd komt, bevestigt deze vroege 

datering (zie paragraaf 4.4: greppelspoor 36.001). De greppel had een diepte van circa 

40 cm en is over een lengte van bijna 120 m gevolgd (figuur 6.34). In het westen heeft 

de greppel twee fasen en hier loopt een subrecent karrenspoor over de greppel heen 

(figuur 6.35).

In het oosten in put 30 ligt een tweede greppel die door waterput 30.005 uit de late 

ijzertijd wordt doorsneden (figuur 6.17: structuur 111). Hoewel de greppelvulling geen 

enkele vondst heeft opgeleverd, maakt het pollenbeeld een datering in de vroege of 

midden-ijzertijd aannemelijk. De greppel loopt van de dekzandrug in zuidwestelijke 

richting het beekdal in. In het noordelijke profiel van werkput 30 is de greppel circa 40 

cm diep om in zuidwestelijke richting steeds smaller en ondieper te worden. 

115  KIA 44655: 803-786 CalBC.

Figuur 6.34. 
Greppelstructuur 112 in het vlak van werkput 
36.



Tradepark-Noord Te Tilburg    117

112

Legenda

greppel uit de vroege ijzertijd
recent/natuurlijke verstoring

112  structuurnummer

131700

131700

131750

131750

131800

131800

39
40

50

39
40

50

39
41

00

39
41

00

39
41

50

39
41

50

N

25m0

Figuur 6.35. 
Overzicht van greppelstructuur 112 uit het 
begin van de vroege ijzertijd.

Figuur 6.36. 
Doorsnede van greppelstructuur 111 in het 
noordprofiel van werkput 30.
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In het noorden van put 35 liggen twee palenrijen bestaande uit vijf (structuur 74) en zes 

(structuur 59) paalsporen (figuur 6.37). De sporen hebben een “prehistorisch” uiterlijk. 

Een nabijgelegen kuil met kwartsgruis-gemagerd aardewerk (spoor 35.006) wijst op 

een mogelijke datering uit de midden-bronstijd.

Voor zowel de greppels als de palenrijen geldt dat hun precieze functie onduidelijk is.

6.7 De inrichting van de erven uit de midden-bronstijd en mid-erven uit de midden-bronstijd en mid-
den-ijzertijd

De zwaartepunten van de bewoning in het onderzochte terrein liggen in de midden-

bronstijd en midden-ijzertijd. Alleen uit deze perioden zijn met zekerheid huizen 

aangetroffen. Elk huis was omgeven door  een erf, het gebied  waar een groot deel 

van de dagelijkse activiteiten plaatsvonden en secundaire structuren als spiekers, 

waterputten, bijgebouwen en  opslagkuilen etc. lagen.  In de vorige paragrafen is een 

aantal patronen in de datering en ligging van sporen en structuren besproken, die in 

algemene termen een beeld schetsen van de opbouw van de erven uit de midden-

bronstijd en de midden-ijzertijd. 

De midden-bronstijd-erven vallen op doordat spiekers niet of hooguit incidenteel 

aanwezig zijn. Opslag van goederen en producten vond hoofdzakelijk plaats in 

inpandige kuilen of wellicht op zolders. Op de erven buiten de huizen kunnen kuilen 

hebben gelegen die voor opslag of ambachtelijke activiteiten hebben gediend.

S35.6
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74
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overige paalsporen en kuilen late prehistorie
recent/natuurlijke verstoring
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57  structuurnummer

Figuur 6.37.
Overzicht van de palenrijen structuren 59 en 
74 in werkput 35.  
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De erven uit de midden-ijzertijd bestonden uit een aantal spiekers en waarschijnlijk ook 

enkele kuilen.

Waterputten en -kuilen maakten in de late prehistorie geen deel uit van het erf maar 

lagen op enige afstand in de randzone van het beekdal. Hun locatie zal zijn bepaald 

door de eenvoudige wijze waarop het ondiep gelegen grondwater hier kon worden 

bereikt. Vermoedelijk was een waterput door meerdere huishoudens aangelegd en 

gebruikt. 

Aan de hand van bovenstaand algemene beeld  is gepoogd om de opbouw van de 

erven te reconstrueren. Figuren 6.38-6.40 zijn detailafbeeldingen van de omgeving van 

de midden-bronstijd-huizen en de  (mogelijk) in deze periode vallende kuilen. Figuren 

6.41 en 6.42 geven de huizen uit de midden-ijzertijd weer en omliggende spiekers en 

kuilen die (mogelijk) gelijktijdig zijn.

Een nadere reconstructie van de omvang en  structuur van de erven is problematisch. 

Allereerst zijn de erven moeilijk te begrenzen omdat erg geen resten van 

erfomheiningen zijn aangetroffen. Deze kunnen er wel zijn geweest, maar zijn 

archeologisch “onzichtbaar” (bijvoorbeeld houtwallen) of ondiep ingegraven en 

daardoor inmiddels verdwenen (omheiningen van ondiepe staken). Een tweede 

probleem  vormt het feit dat het terrein ook in eerdere en latere perioden is gebruikt, 

en dat van veel sporen geen precieze ouderdom bekend is. Hierdoor is van veel sporen 

op erven niet vast te stellen of ze gelijktijdig met de bewoning zijn of niet. Een exacte 

reconstructie van de erven is daardoor niet mogelijk.

Voor de midden-bronstijd geldt bovendien dat slechts één categorie sporen (kuilen) 

met erfactiviteiten in verband kan worden gebracht. Detailafbeeldingen met kuilen 

die mogelijk uit de midden-bronstijd dateren (figuren 6.38-6.40) laten zien dat 

overal kuilen voorkomen maar dat alleen rondom de huizen 7 en 49 sprake is van 

een verdichting van kuilen. Waarschijnlijk is de afwezigheid van een verdichting 

rondom de huizen 43, 93, 110 en in mindere mate 22, deels het gevolg van de grotere 

bodemverstoring in het westelijke deel van Tradepark-Noord waardoor ondiepe 

kuilen ontbreken die ter plaaste van de meer oostelijker gelegen huizen wel bewaard 

zijn. Helaas zijn de beter bewaard gebleven huisplaatsen/erven  7 en 49 incompleet 

onderzocht waardoor eenduidige patronen in de ligging van de kuilen ten opzichte van 

de huizen niet te achterhalen zijn. 

Figuren 6.41 en 6.42 geven de midden-ijzertijd-huizen weer en omliggende spiekers en 

kuilen die (mogelijk) gelijktijdig zijn. In de verspreiding van de kuilen is geen patroon 

te zien maar in die van de spiekers wel. Rondom huizen 37, 64, 65 en 86 liggen enkele 

duidelijke groepjes van spiekers. En ook nabij de huizen 21 en 44 zijn enkele spieker-

clusters aan te wijzen. Omdat de spieker-groepjes en de huizen ruimtelijk gescheiden 

liggen, is het aannemelijk dat zij bij de huizen hebben gehoord. Mogelijk hoorde bij 

elk huis een cluster van vier tot zeven spiekers. Cluster A kan aan huis 64 gekoppeld 

worden, cluster G aan huis 44 en cluster H aan huis. Clusters B, C, D en E zullen bij de 

andere huizen horen, waarbij verschillende combinaties mogelijk zijn. 

Overigens mogen we niet uitsluiten dat een van de clusters B-E niet uit de tijd van de 

bewoning stammen, maar eerder of later in de ijzertijd dateren. In dat geval gaat het 

om veldschuren omdat dit deel toen niet bewoond was maar waarschijnlijk als akker in 

gebruik was. Mogelijk geldt dit ook voor cluster F die wat ver van de huizen af lijkt te 

liggen 
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De afstand tussen een huis en het bijbehorende groepje spiekers bedraagt steeds 10 

tot 30 m. Als we er vanuit gaan dat de spiekers aan de rand van het erf stonden en 

het huis in het centrum, dan kan de doorsnede van een midden-ijzertijd op circa 40 m 

worden gereconstrueerd. Er lijkt geen voorkeur in de positie van de spiekergroepen  

ten opzichte van de huizen te zijn geweest. Daarmee kunnen de erven uit de midden-

ijzertijd als ongestructureerd gerakteriseerd worden.  
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Figuur 6.38. 
Overzicht van de midden-bronstijd huizen 93 
en 110 met omliggende kuilen.



Tradepark-Noord Te Tilburg    121

49

43

22

huis midden-bronstijd

kuil (mogelijk) uit 
midden-bronstijd

Legenda

structuurnummer22

131680

131680

131700

131700

131720

131720

131740

131740

131760

131760

131780

131780

39
41

80

39
41

80

39
42

00

39
42

00

39
42

20

39
42

20

39
42

40

39
42

40

39
42

60

39
42

60

39
42

80

39
42

80

N

25m0

Figuur 6.39. 
Overzicht van de midden-bronstijd huizen 
22, 43 en 49 met omliggende kuilen.
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Figuur 6.40. 
Overzicht van het midden-bronstijd huis 7 
met omliggende kuilen.
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Figuur 6.41. 
Overzicht van de midden-ijzertijd huizen 
37, 64, 65 en 86 met omliggende kuilen en 
spiekers.
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Figuur 6.42. 
Overzicht van de midden-ijzertijd huizen 21 
en 44 met omliggende kuilen en spiekers.
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put spoor <1900 <1850 <1800 <1750 <1700 <1650 <1600 <1550 <1500 <1450 <14001350>
KIA 44651 1 289 1738 1640

KIA 44664 66 33 1689 1618

KIA 44653 1 13 1889 1774

KIA 44650 1 19 1745 1691

KIA 44774 1 20 1732 1636

KIA 44649 1 22 1608 1527

KIA 44772 1 24 1501 1450

KIA 44646 1 21 1453 1407

KIA 44771 1 28 1452 1408

KIA 44775 1 11 1441 1396

KIA 44652 1 16 1431 1386
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Figuur 6.43. 
Overzicht van  huis 7 met de lokatie van de 
14C-monsters.
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6.8 Huis 7: ambachtelijke activiteiten in een verlaten boerderij

Hierboven is aangegeven dat huis 7 twee fasen kent. De eerste fase A is vermoedelijk 

in de eerste helft van de 17e eeuw gebouw.  Twee paalsporen van fase A dateren 

in dit tijdvak. Nadat deze boerderij is afgebroken, is op exact dezelfde plaats een 

nieuwe boerderij geplaatst. Wanneer dit precies gebeurde is niet geheel zeker. De 

gebruiksduur voor bronstijd-huizen wordt wel op 50 jaar of langer gesteld.116 Hiervan 

uitgaande  zal fase B ergens in de loop van de 16e eeuw gebouwd zijn en op zijn laatst 

rond 1500 voor Chr. zijn verlaten.

Opvallend zijn de vele inpandige kuilen die de plattegrond telt. Een deel ervan zal 

tijdens de bewoning van de boerderij als voorraadkuil hebben gefunctioneerd. De 

kuilen beslaan echter een dermate groot deel van het vloeroppervlak dat het om 

praktische reden onwaarschijnlijk is dat alle kuilen gelijktijdig zijn met de bewoning 

van het huis. Ook de 14C-dateringen geven dit aan. Een enkele kuil kan van voor de 

bewoning zijn, maar duidelijk is dat een groot deel van erna is. De jongste kuilen 

stammen uit ongeveer 1400 voor Chr. Dit betekent dat na het verlaten van de 

boerderij, deze nog zeker een eeuw door de bewoners van het gebied is gebruikt. 

Omdat de kuilen  bijna alleen binnen de huisplattegrond liggen moet de boerderij 

bovengronds nog steeds herkenbaar zijn geweest. Wellicht duiden de vele paalsporen 

binnen de plattegrond erop dat delen van de boerderij onderhouden werden. Een 

andere mogelijkheid is dat de boerderij deels was gesloopt maar dat de wanden 

bijvoorbeeld nog wel overeind stonden.

De vraag is welke activiteiten er in de verlaten boerderij plaatsvonden. De meeste 

kuilen en de hierin aanwezige vondsten geven op dit punt geen uitsluitsel.  Enkele 

kuilen vormen een uitzondering. Kuil 1.028 bevatte verschillende smeltkroesfrag-

menten die gebruikt zijn bij de verwerking van brons. Kuil 1.024, die een oven-achtig 

uiterlijk heeft, is misschien de stookplaats geweest waar het brons in kroezen 

werd gesmolten om uiteindelijk in een mal te worden gegoten.  Wellicht zijn de 

brandvlekken die in en nabij plattegrond 7 zijn gevonden,  ook relicten van deze 

ambachtelijke activiteiten. In een drietal andere inpandige kuilen zijn twee sterk 

gefragmenteerde slijpstenen en een  wrijf-klopsteen gevonden met koper- en of 

bronssporen op de werkkanten. Deze fragmenten wijzen erop dat de metaalbewerking 

ter plaatse meer inhield dan alleen het gieten van objecten (zie hoofdstuk 8 en 

paragraaf 9.2).

116  Arnoldussen 2008, 90-92; Fokkens 2002, 134-135.
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Het handgevormde aardewerk uit de bronstijd en 
ijzertijd

E. Drenth

7.1 Inleiding

De opgraving te Tilburg-Tradepark Noord heeft een groot complex handgevormd 

aardewerk aan het licht gebracht (fig. 7.1).117 Daarvan is het overgrote gedeelte van 

vaatwerk. Daarnaast zijn andersoortige keramische objecten, zoals spinklosjes en 

huttenleem, tevoorschijn gekomen. In overeenstemming met het Programma van 

Eisen is het handgevormde aardewerk bestudeerd met als doel:

· het verkrijgen van inzicht in de ouderdom van de verschillende archeologische 

fenomenen die aan bij het onderzoek te Tilburg-Tradepark Zuid (verder Tilburg) zijn 

blootgelegd, zoals huisplattegronden;

· het traceren en duiden van vroegere sociaal-economische activiteiten;  

· het vergaren van kennis over de bewonings- en gebruiksgeschiedenis van het 

onderzochte gebied.

 

In het onderstaande zijn de belangrijkste uitkomsten van het aardewerkonderzoek 

gepresenteerd. Allereerst wordt ingegaan op de chronologie van het Hilversum-

aardewerk. Vervolgens wordt ingegaan op het Tradeparkse aardewerk zelf. De focus 

ligt daarbij op vondsten uit concentraties grondsporen, waaruit bijvoorbeeld huisplat-

tegronden gedestilleerd kunnen worden. Verder komen grondsporen buiten dit soort 

concentraties uitgebreid aan de orde, indien hun inventaris rijk aan archeologica is.118 

Omdat niet altijd alle variabelen gescoord konden worden bij groepen scherven, 

bestaan er numerieke discrepanties tussen tabellen.

Tot besluit van deze paragraaf, de in deze bijdrage genoemde kalibraties (telkens 2 s) 

zijn verkregen met behulp van het computerprogramma WinCal25.  

7.2 De chronologie van de Hilversum-cultuur

7.2.1 Inleiding

Een substantieel deel van de aardewerkvondsten uit Tilburg behoort tot de Hilversum-

cultuur (HVS-cultuur). Bij de datering van deze keramiek lopen wij tegen het probleem 

op dat een algemeen geaccepteerd en gedetailleerd chronologisch referentiekader 

ontbreekt. De auteur is derhalve teruggegaan naar de basisgegevens teneinde te zien 

of in het aardewerk van de HVS-cultuur niet een bepaald chronologisch patroon te 

ontwaren is, aan de hand waarvan de vondsten uit Tilburg scherp dateerbaar zijn.   

117  Voor de totstandkoming van deze bijdrage wil de auteur de volgende personen bedanken: drs. 
T.J. ten Anscher (RAAP Archeologisch Adviesbureau, vestiging Noord-Nederland, Drachten), 
dr.  R. Annaert (VIOE, Antwerpen), dr. J.A. Bakker (Baarn), drs. M. van der Beek (Museum Hil-
versum, Hilversum), drs. P.W. van den Broeke (Bureau Archeologie Gemeente Nijmegen), drs. 
F. Delaruelle (AdAK, Turnhout), dr. L. van Impe (Leuven), R. Machiels (ADC ArcheoProjecten 
Amersfoort), en dr. L. Theunissen (RCE, Amersfoort).

118  Voor informatie per scherf en vondstnummer, zie de catalogus handgemaakt aardewerk 
(bijlage 6).

7
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7.2.2 Eerdere opvattingen over de inhoud en chronologie van de HVS-
culturen 

Pioniersonderzoek naar de HVS-cultuur is verricht door Glasbergen119 en hij is het die 

de naam voor deze archeologische cultuur heeft geïntroduceerd. Goed beschouwd 

borduren alle ideeën over haar inhoud en chronologie die sindsdien zijn geopperd voort 

op zijn werk.

Aardewerk speelde in Glasbergens opvattingen over de inhoud en, zoals hieronder 

duidelijk zal worden gemaakt, chronologische onderverdeling van de HVS-cultuur een 

belangrijke rol. Hij was van mening dat haar keramische repertoire zowel Hilversum-, 

Drakenstein- als Laren-aardewerk omvatte. In een herbeschouwing van de HVS-cultuur 

komt Theunissen120 tot andere uitkomsten. Zij wil deze term uitsluitend reserveren 

voor de vroege fase van de HVS-cultuur zoals omschreven door Glasbergen, toen 

aardewerk met touwindrukken, gepaarde vingernagelindrukken en randtype A volgens 

Glasbergen voorkwamen. Voor het aardewerk van de HVS-cultuur sensu Glasbergen 

dat deze vroege karakteristieken ontbeert, stelt Theunissen de term “Midden- 

bronstijd-B-aardewerk” voor. Zij rekent dit soort vaatwerk  niet meer tot de cultuur 

in kwestie. Verschillende onderzoekers121 vinden deze  begripsverenging ongelukkig 

en dat is terecht. Aardewerk zonder de genoemde kenmerken, de traditionele 

Drakenstein- en Laren-typen, trad reeds vroeg op en was derhalve reeds ten dele 

gelijktijdig met vaatwerk met touwindrukken, gepaarde nagelindrukken en het 

randtype A en niet uitsluitend laat (zie onder), zoals de door Theunissen voorgestelde 

term suggereert.

In de loop der tijd zijn op basis van aardewerk verschillende chronologieën 

gepostuleerd voor de HVS-cultuur. Glasbergen was de eerste die zijn gedachten 

hierover heeft laten gaan. Hij was de mening toegedaan dat Hilversum-, Drakenstein- 

en Laren-aardewerk drie ontwikkelingstadia binnen de HVS-cultuur markeerden, resp. 

van oud naar jong. Maar associaties en 14C-dateringen hebben inmiddels deze visie 

weerlegd.122 Dit neemt niet weg dat hij bepaalde ontwikkelingen wel goed zag. De 

invloed van Glasbergens pionierswerk klinkt tot op de dag van vandaag door.

De “stem van Glasbergen” is bijvoorbeeld te horen in de chronologie van Ten Anscher 

uit 1990.  In essentie is de indeling van laatstgenoemde een verfijning van Glasbergens 

schema. Hetzelfde valt te zien op typologisch gebied. Ten Anscher hanteert voor de 

morfologische indeling van randen een uitgebreide versie van Glasbergens classificatie. 

Zich vooral baserend op nederzettingsaardewerk deelt Ten Anscher de HVS-cultuur op  

in drie hoofdfasen, te weten: 1 t/m 3. Fase 1 is opgesplitst in de subfasen A t/m C, fase 3 

in A en B. De bijbehorende kenmerken van deze vermeende sequentie zijn:123

· fase 1A: voornamelijk touwversierd aardewerk, hoewel andersoortige versieringen 

en onversierde potten voorkomen; hoefijzervormige handvatten (horseshoe 

handles) en knobbels; schouderzone af en toe relatief hooggeplaatst; randtype A1 

algemeen;

· fase 1B: randtype A1 zeldzaam; hoefijzervormige handvatten uiterst schaars tot 

afwezig; het versieringsrepertoire is gelijk aan dat uit fase 1A, met dien verstande 

dat het percentage aardewerk met vingernagelindrukken en onversierd vaatwerk 

groter is in fase 1B; 

119  Onder meer 1954; 1969.
120  1999.
121  Cuijpers et alii 2000/2001, 114: noot 2; Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 155; Lohof 2000, 

69-70
122  Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 155.
123  Ten Anscher 1990, 76-77.
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· fase 1C: naar verwachting uitsluitend met vingernagels gedecoreerd aardewerk en 

onversierde potten;

· fase 2: uitsluitend Drakenstein-aardewerk;

· fase 3A: zowel Drakenstein- als Laren-aardewerk;

· fase 3B: exclusief Laten-potten.

Van de kant van Lanting & Van der Plicht124 is het model bekritiseerd. Het zou beter 

onderbouwd moeten worden. Ook ik heb kritiek. Dit geldt vooral voor Ten Anschers 

fasen 1C, 2 en 3. De eerste berust op het materiaal van slechts één vindplaats, Den 

Haag-Kijkduin.125 Het aardewerk in kwestie behoort echter niet tot de HVS-cultuur, 

maar tot de Late bronstijd/Vroege IJzertijd.126 Daarnaast zet ik bij fase 2 in zoverre 

vraagtekens dat een fase binnen de HVS-cultuur met uitsluitend versierde potten 

vanuit het oogpunt van continuïteit moeilijk voorstelbaar is. Ik ben duidelijke 

voorbeelden van HVS 2-nederzettingen tijdens mijn onderzoek niet tegengekomen. 

Ten slotte, Ten Anscher noemt geen voorbeelden van vondstcomplexen uit fase 3B.

De chronologie van Ten Anscher, zo kunnen wij samenvatten, is ten dele aantoonbaar 

onjuist en berust deels op veronderstellingen. Dit maakt dit schema tot op zekere 

hoogte discutabel en daarmee onbevredigend. Benadrukt dient te worden dat Ten 

Anscher127 zich reeds terdege bewust was van de zwakke plekken in zijn chronologie. 

Fokkens128, die zich op zijn beurt baseert op het werk van Theunissen129, maakt 

slechts een chronologische tweedeling. Dit houdt in dat onder meer horseshoe 

handles, knobbels, randen van het type A1, touwversiering, decoratie met gepaarde 

nagelindrukken en randversiering op de binnenkant karakteristiek worden geacht 

voor de vroege HVS-cultuur. Ten Anscher130 kan zich thans vinden in dit algemene 

onderscheid tussen een vroege en late fase. 

Onlangs heeft Arnoldussen131 zich tevens beziggehouden met de typologie en datering 

van Hilversum-aardewerk en aanverwante keramiek. Tabel 7.1 geeft zijn ideeën weer.132 

Evident is dat zij gestoeld zijn op het eerdere werk van Ten Anscher en Glasbergen. 

Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in een concordantie die aangeeft in hoeverre 

Arnoldussens indeling correspondeert met deze beide classificaties. De voorspellingen 

die hij doet over de frequentie van potvormen, zo wordt duidelijk, drukt uit dat het 

laatste woord over de chronologie van de HVS-cultuur zeker nog niet gesproken 

is. Een kritische kanttekening is op zijn plaats over de dateringen die Arnoldussen 

toekent aan de aardewerkgroepen. Deze berusten op 14C-dateringen, waarbij de 

vroegste en jongste jaartallen na kalibratie met 1 en 2 s (deze waarde staat tussen 

haakjes) gepresenteerd zijn. Benadrukt dient te worden dat daarmee niet het begin en 

einde van een archeologische cultuur en bijbehorende fenomenen gegeven zijn. Elke 
14C-datering geeft een tijdspanne aan waarbinnen de werkelijk ouderdom valt en nooit 

een exact jaartal.

124  2001/2002, 155.
125  Groenman-Van Waateringe 1966, fig. 49; mond. med. drs. T.J. ten Anscher op 6-6-2010.
126  Van Heeringen 1992, 14-15 (98-99), tabel 25 en plaat LXII; de site heet daar overigens Den 

Haag-Laan van Meerdervoort/-Meer en Bos.  In 1996 of 1997 maakte drs. P.W. van den Broeke 
de schrijver dezes attent op de jongere datering van deze assemblage.

127  1990, 76.
128  2001, 248-249.
129  1999, speciaal 205.
130  mond. med. 6-6-2010.
131  2008a, 177-178 en tabel 5.1.
132  Behalve HVS-, DKS en LRN-aardewerk onderscheidt hij de categorie “Bronze Age Pottery” 

( kortweg BAP). Daarmee wordt aardewerk aangeduid dat door gebrek aan diagnostische 
kenmerken niet bij de drie bovengenoemde aardewerkgroepen of andersoortige bronstijd-
aardewerkgroepen ( zoals WKD(wikkeldraad)-aardewerk en keramiek uit de late bronstijd) 
ondergebracht kan worden, maar waarvan wel een bronstijd-ouderdom wordt vermoed.



Tradepark-Noord Te Tilburg    131

typologisch label datering (voor Chr.) beschrijving aardewerk

Hilversum-stijl (“HVS”) Vermoedelijk midden-
bronstijd A; bewezen 
tijdspanne (1960) 1880-
1660 (1600)

Aardewerk gekenmerkt door de aanwezigheid van ver-
siering tussen rand en potschouder, aangebracht met 
touw- en nagelindrukken; versieringsmotieven: diago-
naal, verticaal, kruisarcering, driehoekig en lusvormig; 
horse shoe handles, touwversiering op (binnenkant van) 
rand en verticale nagelindrukken op binnenzijde rand 
komen voor; stafbanden zijn algemeen; er zijn geen typi-
sche potvormen, hoewel convex-concave en biconische 
profielen en wijde, naar buitenstaande randen wellicht 
binnen deze groep aardewerk vaker optreden.

Drakenstein-stijl 1 
(“DKS 1”)

Vermoedelijk midden-
bronstijd A & B; bewezen 
tijdspanne (1890) 1750-
1390 (1120)

Aardewerk met een horizontaal omlopende lijst/stafband 
(hetzij opgelegd hetzij uit de wand geknepen). Deze 
cordon kan met nagel- of vingertopindrukken (DKS 1a) 
versierd of onversierd zijn (DKS 1b); versiering tussen 
rand en potschouder zoals zojuist beschreven voor HVS 
ontbreekt. Geen typische pot- of randvormen.  

Drakenstein-stijl  2 
(“DKS 2”)

Vermoedelijk midden-
bronstijd A & B; bewezen 
tijdspanne (1880) 1780-
1490 (1210)

Aardewerk met als karakteristiek een rij nagel-/vinger-
topindrukken, aangebracht nabij de potschouder; de 
potten kennen geen stafband; geen typische vormen, 
hoewel tonvormen mogelijk binnen deze groep in ver-
houding vaker voorkomen.

Laren-stijl  (“LRN”) Vermoedelijk (midden-) 
bronstijd; bewezen 
tijdspanne (1890) 1670-
1430 (1120)

Emmer- of tonvormig aardewerk, zonder enige vorm van 
versiering; geen diagnostisch randtype en potvormen; 
wellicht courant gedurende de gehele bronstijd

De zojuist besproken chronologieën delen volledig of in hoge mate de mening over 

touwversierd aardewerk, gepaarde nagelindrukken en het randtype A. Deze elementen 

worden als (mogelijk) vroeg opgevat. Onenigheid bestaat er echter over de jongere 

periode. Hoeveel fasen kunnen er nu met recht onderscheiden worden? Vragen zijn er 

voorts over het voorkomen in tijd van de verschilllende potvormen. 

Kanttekeningen moeten niet alleen gezet worden bij de bestaande chronologieën, 

maar evenzeer bij de toewijzing van de HVS-cultuur aan een periode. Recent zijn drie 

periodiseringen gepubliceerd voor de Nederlandse bronstijd (tabel 7.2). In die van 

Van den Broeke et alii behoort de HVS-cultuur tot de midden-bronstijd A en B, terwijl 

zowel Fokkens als Lanting en Van der Plicht deze aan de Vroege en midden-bronstijd 

toeschrijven.

Van den Broeke et alii 2005* Fokkens 2001 Lanting & Van der Plicht 
2001/2002

vroege bronstijd (circa 2000-1800 
voor Chr.)

vroege bronstijd (circa 1800-1500 
voor Chr.)

vroege bronstijd (circa 1900-1575 
voor Chr.)

midden-bronstijd A (circa 1800-
1500 voor Chr.)

midden-bronstijd (circa 1500-1100 
voor Chr.)

midden-bronstijd (circa 1575-1200 
voor Chr.)

midden-bronstijd B (circa 1500-
1100/1050 voor Chr.)

late bronstijd (circa 1100-800 
voor Chr.)

late bronstijd (circa 1200-800 voor 
Chr.)

late bronstijd (circa 1100/1050-
800 voor Chr.)

7.2.3 Stellingname in de huidige bijdrage

De uiteenlopende meningen over de inhoud, chronologie en periodisering van 

en m.b.t. de HVS-cultuur nopen in deze bijdrage over Tilburg tot een duidelijke 

stellingname. De positie die hier wordt ingenomen, is de volgende:

· Het begrip “HVS-cultuur” wordt gehanteerd in de zin van Glasbergen en latere 

onderzoekers, zoals Ten Anscher. Met andere woorden, Theunissens herdefinitie 

vindt hier geen gehoor. Met dit standpunt wordt het voorstel van Lanting & 

Van der Plicht133 verworpen om niet langer de term “HVS-cultuur” in de mond 

te nemen. Zowel op basis van grafritueel, aardewerk, huisplattegronden en 

bronzen artefacten is er voldoende reden wel degelijk zo’n archeologische cultuur 

133  2001/2002, 151.

Tabel 7.1. 
Arnoldussens typologische indeling en dater-
ing van Hilversum-, Drakenstein- en Laren-
aardewerk

Tabel 7.2. 
Drie onlangs gepubliceerde periodiseringen 
m.b.t. de Nederlandse bronstijd.
*  Overigens had deze periodisering reeds 
aan het begin van de jaren 90 van de vorige 
eeuw haar beslag gevonden. De indeling die 
in Brandt et alii (1992) staat, is daarvan het 
bewijs.
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te onderscheiden. Ofschoon vanwege regionale verschillen de HVS-cultuur wel 

volgens het polythetische principe gedefinieerd moet worden.  

· De periodisering van Lanting & Van der Plicht wordt aangehangen. Deze is van de 

drie genoemde  periodenindelingen het best onderbouwd en daarmee het meest 

overtuigend. De Nederlandse data zijn ingebed in een Europees kader, waarbij 

kruisdateringen een centrale rol spelen. Toch moet ook de indeling van Lanting 

& Van der Plicht van kanttekeningen worden voorzien. In de regel worden bij 

periodiseringen de verschillende fasen onderscheiden op basis van karakteristieke 

archeologische fenomenen. Door voornoemden wordt gesteld dat de scheidslijn 

in Nederland tussen Vroege en midden-bronstijd bij 1575 voor Chr. ligt. Het 

probleem daarbij dat zij binnen de HVS-cultuur geen archeologische verschijnselen 

aanwijzen die deze perioden markeren. Een tweede punt van kritiek betreft de 

chronologische afbakening van de perioden die Lanting & Van der Plicht voorstaan. 

Deze is soms zeer precies, zeker als wij ons blikveld verruimen tot de IJzertijd. 

Voornoemden laten bijvoorbeeld de Midden-IJzertijd in Nederland beginnen rond 

565 voor Chr. Mijn inziens is dit soort dateringen te nauwkeurig. Vooral omdat zij op 

Zuid-Duitse en Zwitserse gegevens gefundeerd zijn en daarmee voorbij gaan aan 

eventuele regionale verschillen. Het onderscheiden van archeologische perioden 

en fasen in termen van  50 à 100 jaar lijkt op dit moment het maximaal haalbare 

voor Nederland. Derhalve zou ik liever gezien hebben dat Lanting & Van der 

Plicht de Vroege bronstijd tussen circa 1900-1600/1550 geplaatst zouden hebben. 

Gemakshalve is hier echter het jaartal “1575 v. Chr.” als het begin van de midden-

bronstijd overgenomen. 

· De lange chronologie van de HVS-cultuur wordt hier voorgestaan. Immers, 

Theunissens herdefinitie van deze cultuur kan niet overtuigen (zie boven). Maar 

omdat de stand van zaken met betrekking tot de interne ontwikkeling van de 

HVS-cultuur onbevredigend is, ga ik niet a priori uit van een van de bestaande 

faseringen.

De laatste opmerking heeft mij genoodzaakt tot een poging zelf een chronologie op 

te stellen, teneinde de vondsten van Tilburg chronologisch goed te kunnen inkaderen. 

Van deze exercitie wordt in het onderstaande verslag gedaan.

7.2.4 De chronologie van de HVS-cultuur: een herbeschouwing

Bij mijn poging een chronologische indeling van de HVS-cultuur op te stellen, ben ik, 

voor zover de bronnen dit toelieten, uitgegaan van een kwantitatieve benadering. 

Waarom? Omdat een fasering geschoeid op kwalitatieve leest, ofwel één die uitgaat 

van aan- of afwezigheid van verschijnselen, kwetsbaarder is. Zij komt bij nieuwe 

ontdekkingen eerder te vervallen dan een indeling die zijn fundamenten heeft in de 

frequentie van fenomenen en kenmerken. Daarnaast – en niet onbelangrijk -  benadert 

de kwantitatieve insteek ongetwijfeld eerder de werkelijkheid. In de regel doemen 

typen en eigenschappen niet ineens op en verdwijnen zij niet van vandaag op morgen. 

Overeenkomstig deze filosofie is getracht zaken zo veel mogelijk te kwantificeren.

Het onderzoek is vooral gestoeld op Nederlandse data en in mindere mate Belgische 

gegevens. Voor beide gebieden zijn de data ontleend aan de literatuur. Er zijn enkele 

noemenwaardige uitzonderingen. In de eerste plaats is dit de vindplaats Vogelenzang, 

waarover dr. T.J. ten Anscher in aanvulling op zijn publicatie uit 1990 een mondelinge 

toelichting heeft gegeven.134 Daarnaast is aardewerk uit Laren tezamen met dr. J.A. 

134  vgl. Ten Anscher 2012, 268-269, noot 28.
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Bakker in het depot van het Museum Hilversum bekeken. Samen met R. Machiels 

heeft de auteur voorts in Venlo, alwaar deze vondsten bewaard worden,  keramische 

vondsten uit Blerick bestudeerd. Tot slot zijn drie Belgische collega’s geconsulteerd 

over aardewerk van de HVS-cultuur bij onze zuiderburen: R. Annaert, F. Delaruelle en 

L. van Impe. 

De pijler onder de huidige studie is 14C-gedateerd aardewerk. Het betreft zowel 

individuele vondsten als complexen. Voor Zijderveld, een nederzettingsterrein, 

staan bovendien dendrochronologische dateringen ter beschikking. Associaties 

spelen in mijn betoog vanzelfsprekend een belangrijke rol. Ter verdere informatie, 

er zijn geen nederzettingen van de HVS-cultuur gepubliceerd, waarbij de woonlagen 

door steriele pakketten van elkaar gescheiden zijn. Wel moeten twee stratigrafieën 

genoemd worden, die enig licht werpen op de chronologische verhouding met de 

Wikkeldraadbekercultuur en daarmee op het begin van de HVS-cultuur. Te Velsen-

Noordzeekanaal (ook wel -Stationsweg genoemd) werden nederzettingsresten 

van de eerstgenoemde cultuur aangetroffen onder een woonplaats van de vroege 

HVS-cultuur.135 Te Lienden zijn woonresten van de HVS-cultuur gevonden, die in zijn 

geheel of ten dele uit de 16e eeuw voor Chr. lijken te dateren (zie onder). Op een dieper 

niveau werd een nederzettingslaag van de Wikkeldraadbekercultuur blootgelegd.136 

Grafheuvelstratigrafieën met aardewerk zijn ook bestudeerd, maar hebben weinig 

zeggingskracht. 14C-dateringen geven dat in de loop der tijd binnen de HVS-cultuur 

het gebruik van aardewerk in funeraire context verdween. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar het onderstaande.

Omdat een betrouwbare chronologie begint met een heldere typologie, betrof de 

eerste stap in de huidige analyse de classificatie van het aardewerk. Glasbergen137 

was in zijn type-definities niet altijd even consequent, zoals Lanting & Van der 

Plicht138 terecht hebben gesignaleerd. Ten behoeve van eenduidige begrippen stellen 

zij derhalve voor de term “Hilversum-aardewerk” te reserveren voor aardewerk 

met versiering (anders dan een stafband, al dan niet met vingertopindrukken, op 

enige afstand onder de rand). Als Drakenstein-aardewerk zien Lanting & Van der 

Plicht (verder) onversierd aardewerk met een stafband, richel of rij vingertopindruk-

ken op enige afstand onder de rand, terwijl Laren-aardewerk staat voor onversierd 

aardewerk zonder de laatste drie genoemde kenmerken. Op zich kan ik mij vinden in 

deze definities, met dien verstande dat de groep van Drakenstein-aardewerk tevens 

potten met een horizontale geul of groef omvat. Eenzelfde mening is kennelijk Ufkes139 

toegedaan, aangezien zij de geulen/groeven als gedegenereerde stafbanden opvat. 

Maar in het huidige kader is de aardewerkindeling van Lanting & Van der Plicht te 

globaal. Zij beschrijven niet zozeer typen als wel aardewerkgroepen. Daarom is een 

typologische indeling gemaakt met een meer gedetailleerde beschrijving van vorm én 

versiering. Aldus zijn diverse algemene typen gedefinieerd (tabel 7.3). Ik zeg bewust 

“algemene typen”, aangezien het op basis van randvorm en een gespecificeerde 

beschrijving van de versiering een verdere typologische indeling mogelijk is. 

Bij de groepen die in tabel 7.3 zijn aangeduid als Hilversum-aardewerk (HVS), 

Drakenstein-aardewerk (DKS) en Laren-aardewerk (LRN) betreft het telkens hoge 

potvormen, dat wil zeggen dat de hoogte de grootste diameter overtreft (afb. 2). Hoge 

potvormen maken het leeuwendeel uit van het vaatwerk dat door de HVS-cultuur 

gemaakt is (zie de hier aangehaalde literatuur). Gemakshalve is deze wetmatigheid 

inhet hier voorgestelde chronologische schema  verheven tot wet, zodat op zich niet 

135  Ten Anscher 1990, 76; Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 176.
136  Sier & Drenth 1999.
137  1954; 1969.
138  2001/2002, 155.
139  2002a, bijschrift bij afb. 4.8, spec. nrs. n en p.
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aan specifieke pottypen toewijsbare fragmenten alsnog gedetermineerd konden 

worden.  Anders gezegd, er wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat 

scherven afkomstig zijn kommen of andersoortige lage vormen. 

Ter verdere toelichting op de classificatie onder biconische potten wordt in tabel 7.3 

tweeledig vaatwerk verstaan met en profil een knik tussen boven- en benedendeel. 

Voor beide potdelen geldt dat het profiel zowel een recht, hol als bol verloop kan 

hebben. Dit betekent dat bijvoorbeeld vaatwerk met een concave bovenkant en een 

convex benedendeel, die tezamen een geknikt profiel vormen, tot deze potvorm 

behoort. Maar ook tweeledig vaatwerk waarvan het profiel van de beide delen een 

recht verloop kent, valt hieronder. 

In sommige gevallen bestaat de versiering uit een combinatie van een horizontale 

groeflijn dan wel gleuf en een horizontale rij indrukken. Deze combinatie is beschouwd 

als een variant binnen de typen DKS 3 en 6. Verwantschap is eveneens aanwezig tussen 

de typen DKS 8 en LRN 2. 

Ten slotte is in tabel 7.3 een categorie “overige hoge vormen” onderscheiden ter 

aanduiding van ton- of emmervormige potten die volledig onversierd (lijken te) zijn, 

met uitzondering van de rand. 

  
Aardewerkgroep definitie type type-label

Hilversum-aardewerk 
(HVS)

biconische pot, exclusief of overwegend touwversierd HVS, type 1

biconische pot, exclusief of overwegend versierd met andere 
elementen (vnl. (gepaarde) nagelindrukken) dan touw 

HVS, type 2

touwversierde tonvormige pot HVS type 3

pot met S-vormig profiel, met korte hals en (overwegend) touw-
versiering

HVS, type 4

Drakenstein-aardewerk 
(DKS)

biconische pot met onversierde stafband(en) DKS, type 1

biconische pot met versierde stafband(en) DKS, type 2

biconische pot zonder stafband, maar met horizontale rij(en) 
indrukken

DKS, type 3 

tonvormige pot met onversierde stafband(en) DKS, type 4 

tonvormige pot met versierde stafband(en) DKS, type 5

tonvormige pot zonder  stafband, maar met horizontale rij (en)
indrukken

DKS, type 6 

tonvormige pot met abrupt inspringende hals, zonder stafband, 
maar met horizontale rij(en) indrukken 

DKS, type 7 

tonvormige pot met horizontale geul dan wel groef DKS, type 8

emmervormige pot met onversierde stafband(en) DKS, type 9

emmervormige pot met versierde stafband(en) DKS, type 10 

emmervormige pot zonder stafband, maar met horizontale 
rij(en) indrukken

DKS, type 11 

drieledige pot met korte uitbuigende hals, met versierde 
stafband(en)

DKS, type 12 

drieledige DKS-pot met korte uitbuigende hals, met horizontale 
rij(en) indrukken, geen stafband

DKS, type 13

Laren-aardewerk (LRN)

tonvormige pot LRN, type 1

tonvormige pot met abrupt inspringende hals LRN, type 2

emmervormige pot LRN, type 3

pot met S-vormig profiel, met korte hals LRN, type 4

biconische pot LRN, type 5 

Overige hoge vormen

tonvormige pot met indrukken op/tegen rand OHV, type 1

emmervormige pot met indrukken op/tegen rand OHV, type 2

Tabel 7.3.
Indeling van vaatwerk van de HVS-cultuur 
in algemene typen. Het betreft telkens hoge 
vormen (zie voor een definitie de tekst).
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Vervolgens zijn de beschikbare 14C-dateringen met betrekking tot deze typologische 

indeling, met in aanvulling daarop een specificatie van de randvorm140, op een rijtje 

gezet,  te beginnen met de grafvondsten (tabel 7.4, achterin hoofstuk). Deze categorie 

is apart van nederzettingsvondsten gepresenteerd, omdat het eerste optreden en de 

looptijd van een type per context kan verschillen.141

Tabel 7.4 bevat tevens een morfologische classificatie van randen, met Ten Anschers 

indeling als basis.142 Op basis van de gepubliceerde gegevens is deze exercitie niet 

altijd als eenvoudig ervaren. Tekeningen zijn niet altijd duidelijk. Verder betrekt Ten 

Anscher in zijn classificatie niet alleen enkel en alleen de randvorm, maar soms ook de 

(veronderstelde) oorspronkelijke stand van de rand; hetzelfde komen wij tegen bij de 

typologische indeling door Ufkes.143 Het probleem hierbij is dat de precieze stand van 

de rand niet in alle gevallen achterhaald kan worden.

Wat het 14C-gedateerde aardewerk uit nederzettingen betreft, is kritisch naar de 

(mogelijke) bewoningsduur gekeken en na deze evaluatie beslist of de dateringsge-

gevens in het huidige kader relevant zijn. Langdurig gebruikte locaties zijn niet in het 

onderzoek betrokken, als een stratigrafie ontbrak. Dit betekent dat een vindplaats 

te Wijk bij Duurstede hier buiten beschouwing wordt gelaten. Het terrein is over een 

relatief lange periode bewoond dan wel gebruikt.144 Hetzelfde geldt voor een serie 

nederzettingen bij Meteren, die vanwege de aanleg van de Betuweroute onderzocht 

zijn.145 Evenmin opgenomen is een site te Empel146, waar een laag van de HVS-cultuur 

(met onder meer touwversierd aardewerk, versiering tegen de rand en gepaarde 

nagelindrukken) werd aangetroffen, die plaatselijk venig was. Twee monsters van dit 

veen werden 14C-gedateerd. De uitkomsten zijn precies tegenovergesteld van hetgeen 

op basis van stratigrafie te verwachten is. Het bovenste monster is gedateerd op 

3410 ± 40 BP (GrN-10009), het monster uit de onderzijde van de laag op 3230 ± 35 BP 

(GrN-10011). De twee andere dateringen zijn aan houtskool en hout uit de cultuurlaag 

en hebben als uitkomsten resp. 3345 ± 35 BP (GrN-10008) en 3160 ± 25 BP (GrN-10010). 

Ook een datering van 3120 ± 25 BP (GrN-16906; 2 s-kalibratie: 1438-1372/1339-1317 

voor Chr.) aan hout van een waterput te Ossen-Ussen is buitengesloten. Lanting & Van 

140  in beginsel zo veel mogelijk naar de indeling van Ten Anscher 1990, 74 en fig. 23.
141  cf. Ten Anscher 1990, 72.
142  Ook Ufkes (2002a, 89-90) heeft zich gebogen over de randvormen die het vaatwerk van de 

HVS-cultuur heeft. Zij volgt daarbij de indeling van Ten Anscher (1990), die op haar beurt 
gestoeld is op de classificatie door Glasbergen (1954, II, 90 en fig. 56). Ufkes’ indeling verschilt 
van de twee andere, omdat zij de tot dan toe onverdeelde vorm B opsplitst in twee varianten. 
Deze tweedeling is zinvol, omdat een rand zowel naar binnen als naar buiten afgeschuind kan 
zijn (resp. B1 en B2 in de typomorfologie van voornoemde). Een nieuw type is verder C1, dat 
door Ufkes gedefinieerd is als een rechte rand met rechte hoeken. Daarnaast onderscheidt zij 
de randvormen D1, E1 en F1. Deze zijn blijkens haar definities morfologisch hetzelfde als de 
vormen D, E en F die omschreven zijn door Ten Anscher en Glasbergen. Vermoedelijk heeft 
Ufkes de cijfers toegevoegd als opmaat voor toekomstige onderverdelingen. Maar zowel bij 
D1, afgerond-rechthoekige randen, en F1, samengeknepen ronde/spits-ronde randen, is het 
moeilijk voorstelbaar dat zinvolle varianten kunnen worden onderscheiden. Ook voor vorm E, 
afgeronde randen, moet dit nog blijken, zodat er ook in dit geval geen reden is Ufkes’ typolo-
gische etiket over te nemen. Keren wij nog even terug op het type C1. Voor de duidelijkheid 
moet opgemerkt worden dat de inhoud hiervan duidelijk verschilt van hetgeen Ten Anscher en 
Glasbergen onder vorm C verstaan, namelijk een min of meer rechte, licht naar binnen afge-
schuinde randvorm met scherp naar buiten gedrukte randen. Ufkes introduceert twee nieuwe 
randvormen, die in deze bijdrage ook aan bod komen: W1 en W2. In het eerste geval betreft 
het een rand met een ronding aan de binnenkant, platte top, rechte hoek aan de buitenkant. 
Type W2 is gedefinieerd als een rand met een ronding aan de buitenkant, platte top, rechte 
hoek aan de binnenkant. Een afbeelding bij Ufkes & Bloo (2002, afb. 4.2) maakt duidelijk dat 
de rand aan de buitenkant verdikt is ofwel dat hier een randlip aanwezig is, hetgeen uit de 
definitie niet blijkt.

143  2002a, 89-90; vgl. Ufkes & Bloo 2002, 322 en afb. 4.2.
144  Letterlé 1981, 344-345.
145  Meijlink & Kranendonk 2002.
146  Jongerius et alii 1990; Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 184.
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der Plicht147 stellen op grond van de datering dat het HVS-aardewerk uit deze put zich 

in secundaire positie moet hebben bevonden. Ander 14C-gedateerd HVS-aardewerk 

ondersteunt deze bewering.

De verschillende sites bij Meteren-De Bogen, die naar aanleiding van de aanleg van de 

Betuweroute zijn onderzocht148, zijn afgevallen. Contaminatie van materiële resten uit 

verschillende perioden is in alle gevallen helder dan wel waarschijnlijk.149

Door Louwe Kooijmans150 is een vondstcomplex uit Molenaarsgraaf gepubliceerd, 

waarvoor een 14C-datering (aan houtskool) van 3350 ± 35 BP (GrN-5177; 2 s-kalibratie: 

1733-1710/1693-1598/1593-1529 voor Chr.) ter beschikking staat. Hij meent dat 

daarvan het aardewerk verwantschap vertoont met DKS-aardewerk en hij rekent de 

vondsten derhalve tot de midden-bronstijd.151 Omdat drie van de zes (afgebeelde) 

randfragmenten kort onder de rand doorboringen hebben en de scherven weleens van 

S-vormig geprofileerd vaatwerk afkomstig kunnen zijn (gezien het feit dat de randen in 

meerdere of mindere mate uitbuigen), is deze toewijzing twijfelachtig. Waarschijnlijker 

is dat de vondsten behoren tot de Wikkeldraadbekercultuur uit de Vroege bronstijd.152 

De 14C-datering is hiermee niet tegenstrijdig. Het moge duidelijk zijn dat ik geen reden 

zie het vondstcomplex uit Molenaarsgraaf hier op te nemen.

Daarnaast zijn er publicaties waarin weliswaar 14C-dateringen genoemd worden, maar 

waarmee in het huidige kader niets aangevangen kon worden.153 De bijzonderheden 

van het aardewerk – zowel wat het materiaal zelf als de vondstomstandigheden 

betreft – zijn te weinig duidelijk door het ontbreken van afbeeldingen en/of omdat de 

beschrijvingen onvoldoende inzicht bieden. 

Bij de zes sites die zijn onderzocht te Eigenblok nabij Rumpt voorafgaand aan de 

aanleg van de Betuweroute,154 is een voorzichtige positie ingenomen. Hoewel de 

bewoningsresten zich concentreren in de tweede helft van het tweede millennium 

voor Chr.155 zijn op alle nederzettingslocaties oudere resten gevonden. Vanwege de 

(mogelijke) contaminatie heb ik het aardewerk uit Eigenblok hooguit als circumstantial 

evidence opgevoerd. 

Een site als Sittard-Hoogveld is wel in de analyse betrokken, ondanks de aantoonbare 

herbewoning. Wellicht is het zelfs beter te spreken van langdurige permanente 

bewoning. Op deze site zijn twee huisplattegronden aangetroffen, die elkaar voor een 

groot deel ruimtelijk overlappen.156 Vanwege de grote verwantschap in constructie 

is het plausibel dat in de midden-bronstijd ter plaatse een huis opnieuw werd 

opgetrokken. Deze twee huizen zullen naar schatting tezamen maximaal 200 jaar 

gestaan hebben, hetgeen in het huidige kader een acceptabele periode is. Bij deze 

schatting is verondersteld dat het bouwmateriaal eikenhout was. Van de inheemse 

houtsoorten is dit de meest duurzame. In de archeologie wordt frequent aangenomen 

dat eik als bouwhout 25 tot 50 jaar meegaat.157 Maar uit een kritische beschouwing 

van Zimmermann158 valt af te leiden dat huizen uit eikenhout langer mee kunnen 

gaan, tot meer dan 100 jaar. In het geval van Sittard-Hoogveld is van een levensduur 

van 100 jaar uitgegaan, hoewel ik, gelet op de diameter van de paalsporen - met als 

onderliggend principe hoe dikker de palen, des te langer de levensduur -  vermoed 

147  2001/2002, 185.
148  Meijlink & Kranendonk 2002.
149  vgl. Arnoldussen 2008b, 47 e.v..
150  1974, 193-194 en fig. 70.
151  cf. Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 189.
152  vgl. Ten Anscher 2012, 245.
153  bijv. Arnoldussen 2005; Van Hoof & Jongste 2005.
154  Jongste & Van Wijngaarden 2002.
155  Jongste 2008.
156  Tol & Schabbink 2004.
157  zie  in dit verband Bakels 1978, 82-83.
158  2006.
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dat ze beduidend korter hebben gestaan. Bij de schatting is trouwens geen rekening 

gehouden met de mogelijkheid dat de levensduur van huizen ook met sociale factoren 

kan samenhangen.159

In het verlengde van de vorige alinea, bij Lienden zijn de resten van drie erven 

onderzocht.160 Schoneveld161 komt op grond van de 14C-dateringen erop uit dat de 

bewoning ongeveer een eeuw (circa 1600-1500 voor Chr.) duurde. Arnoldussen162 

meent daarentegen dat de omvang van de opgraving alsmede de wijze waarop 

de resultaten gepubliceerd zijn gedetailleerde uitspraken over de bewoningsge-

schiedenis niet toelaten. Verwarrend is het feit dat Arnoldussen163 in deze discussie 

een 14C-datering van 3020 ± 80 BP (GrA-16182) onbecommentarieerd presenteert; 

deze datering is in vergelijking met de andere beschikbare 14C-dateringen jong.  

Schoneveld164 stelt dat de uitkomst onbetrouwbaar is. Het gedateerde botmonster 

bevatte geen collageen. De verwarring omtrent deze datering wordt nog groter, 

wanneer het overzicht van 14C-dateringen m.b.t. de Nederlandse bronstijd en vroege 

ijzertijd door Lanting & Van der Plicht165 erop nageslagen wordt. Volgens deze bron is 

er geen bot gedateerd, maar verkoold organisch materiaal op aardewerk. Het moge 

duidelijk zijn dat vanwege de onduidelijkheid de bewuste datering in tabel 7.5 (achterin 

hoofdstuk) van de huidige bijdrage niet is opgenomen en dat het oordeel over de 

ouderdom van de vindplaats op de overige dateringen is gebaseerd. In de lijst van 
14C-dateringen die Schoneveld166 geeft, komt overigens twee keer het laboratoriumnr. 

GrN-25700 voor. Het refereert aan dateringen (in beide gevallen 3220 ± 35 BP) aan 

bot, dat uit twee verschillende kuilen afkomstig zou zijn. Lanting & Van der Plicht 

(2001/2002, 189) geven geen uitsluitsel over welke fout hier gemaakt is.167 In hun lijst 

ontbreekt dit laboratoriumnummer. Tot slot dient te worden opgemerkt dat volgens 

Arnoldussen168 de datering met het laboratoriumnummer GrA-25479 een uitkomst 

van 3130 ± 60 BP heeft, terwijl Lanting & Van der Plicht169 alsook Schoneveld170 

3130 ± 80 BP vermelden. Hoe het ook zij, ik heb het aardewerk van de drie erven als 

één assemblage behandeld. Naar ik hoop, wordt uit het onderstaande duidelijk dat 

hiervoor veel te zeggen valt.

Voor de evaluatie van de verschillende opgravingen bij Zijderveld kan verwezen worden 

naar het zojuist aangehaalde werk van Arnoldussen171. Hij wijst erop dat Hilversum-

aardewerk onder de vondsten afwezig is. Wel is er een 14C-datering aan een monster 

genomen van de buitenste jaarringen van een paal die op deze periode zou kunnen 

duiden: 3370 ± 80 BP (GrN-5376; 2 s-kalibratie: 1880-1496 voor Chr.). In vergelijking 

met de andere 14C-dateringen en dendrodateringen voor Zijderveld (tabel 7.6) wijkt 

deze ouderdomsbepaling duidelijk af. De reden is wellicht dat het hout betreft dat bij 

(het eerste) gebruik reeds een aanzienlijke eigen leeftijd had. Een alternatief is dat de 

paal eeuwen nadien hergebruikt is.172 De voornoemde ouderdomsbepaling daargelaten 

maken de absolute dateringen een consistente indruk én aangezien eenduidig 

vroeg aardewerk van de HVS-cultuur niet ontdekt is, acht ik het gerechtvaardigd de 

keramische vondsten uit Zijderveld als een eenheid te beschouwen.

159  zie in dit verband Gerritsen 2003.
160  Schoneveld & Kranendonk 2002.
161  2002, 251.
162  2008b, 137-146.
163  2008a, fig. 5.9; 2008b, fig. V.19.
164  2002, 251: noot 5.
165  2001/2002, 189.
166  2002, tabel 10.1.
167  In tabel 7.5 zijn daarom beide dateringen opgenomen.
168  2008a, fig. 5.9; 2008b, fig. V.19.
169  2001/2002, 189.
170  2002, 252: tabel 10.1.
171  2008b, 1-26.
172  vgl. Arnoldussen 2008b, 9.
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Ook bij de evaltuatie van een site te Dodewaard is het oordeel van Arnoldussen173 

gevolgd. De keramische vondsten indiceren een gevorderd en/of laat stadium van 

de HVS-cultuur. Een 14C-datering van 3430 ± 35 BP (GrN-5935; 2 s-kalibratie: 1876-

1839/1824-1794/1781-1658/1652-1636 voor Chr.) verkregen aan houtskool uit een 

paalspoor van huis 1b doet hieraan niets af. Op de site zijn tevens klokbekerscherven 

te voorschijn gekomen en verontreiniging van de gedateerde houtskool met ouder 

materiaal is derhalve een voor de hand liggende verklaring.174 

De nederzettingen die uiteindelijk bruikbaar geacht zijn voor het opstellen van een 

chronologisch schema zijn vermeld in tabel 7.5 (achterin hoofdstuk). Hierin staat 

het voorkomen van verschillende kenmerken, in het bijzonder versiering, centraal. 

Tabel 7.6 gaat in op randvormen uit absoluut-gedateerde nederzettingscontext, 

tabel 7.7 (achterin hoofdstuk) op de algehele potvormen die uit deze nederzettingen 

overgeleverd zijn. 

Tabel 7.5 moet toegelicht worden. Het getalsmatig weergeven van de verschillende 

kenmerken is alleen gebeurd, indien de bronnen voor een vindplaats op zijn minst een 

indicatie mogelijk maakten. Een precieze presentatie van getallen is, anders gezegd, 

niet altijd mogelijk. De redenen daarvoor lopen uiteen, zoals de vindplaats Lienden 

illustreert. Een grote hindernis is de fragmentatiegraad van het aardewerk. Daardoor 

is het frequent onmogelijk een scherf met zekerheid aan een van de onderscheiden 

categorieën toe te schrijven. Omdat Lienden in dit opzicht geen uitzondering is, is 

afgezien van een meer gedetailleerde lijst van versieringen en versieringsmotie-

ven. Dit betekent, anders gezegd, dat behalve de in tabel 7 genoemde versieringen 

andere vormen van decoratie voorkomen. Ik noem bijvoorbeeld groeflijnversiering 

in zigzag- en ruitpatroon die te Lienden is aangetroffen.175 Naast deze problematiek 

speelt de in de archeologie welbekende typologische kwestie. Om een voorbeeld te 

geven, wanneer is er sprake van stafbanden? Een scherf die Ufkes176 onder deze groep 

schaart, kan simpelweg een fragment van een scherp geknikte pot zijn. Exemplarisch 

in dezen is eveneens een scherf uit Lienden, die volgens Ufkes177 vingertopindrukken 

draagt. Maar de ronde vorm van de indrukken doet anders vermoeden. De vraag rijst 

dientengevolge of de decoratie in kwestie niet ondergebracht moet worden bij de 

groep “ronde impressies”. Een vergelijkbare kwestie dient zich aan bij de versiering van 

randen uit Vogelenzang. Uit de gepubliceerde tekeningen blijkt niet altijd helder of de 

decoratie bovenop of  tegen de rand is aangebracht.

In aanvulling op deze tabellen kan gewezen worden op twee dateringen m.b.t. 

bewoningssporen op de Schalkskamp te Oss-Ussen.178 Een monster van het verkoolde 

uiteinde van een dun paaltje dat deel uitmaakte van de beschoeiing van een waterput, 

waarin aardewerk versierd in HVS-stijl werd aangetroffen, werd 14C-gedateerd: 3485 

± 20 BP (GrN-19666; 2 s-kalibratie: 1878-1836/1831-1749 voor Chr.179). Van een tweede 

put die niet alleen HVS-  maar ook WKD-aardewerk bevatte, werd de ouderdom 

van een dun plankje in de beschoeiing door middel van de 14C-methode bepaald. 

De jongste jaarringen werden gedateerd: 3425 ± 20 BP (GrN-19667; 2 s-kalibratie: 

1766-1759/1756-1685 voor Chr.180). Nadere bijzonderheden over dit aardewerk van de 

Schalkskamp zijn niet bekend. 

173  2008b, 163-164.
174  Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 160 en 188.
175  Ufkes 2002a, afb. 4.8: nrs. v en w.
176  2002a, afb. 4.6: nrs. b en d.
177  ibidem, afb. 4.6: nr. r en bijschrift.
178  Fokkens 1992.
179  Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 176.
180  Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 176.
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Een kuil (nr. 16) die te voorschijn kwam bij een opgraving te Breda-Steenakker 

bevatte in enkele touwversierde scherven en een scherf met rijen schuine kerfjes 

(nagelindrukken?).181 Zij zijn in elk geval afkomstig van één of meer hoekig 

geprofileerde (vml. biconische) potten. Houtskool van een niet nader te determineren 

soort loofboom uit het spoor is 14C-gedateerd :  3535 ± 60 BP (AA-52392/GU-10505; 

2027-1736/1708-1694 voor Chr.).182

Tot slot heeft De Jong183 onlangs een artikel gepubliceerd over het 14C-onderzoek 

dat in kader van het grootschalige nederzettingsonderzoek te Ekkersrijt in de 

gemeente Son en Breugel is verricht. Hierin worden verscheidene aldus gedateerde 

potten afgebeeld.184 Zo is er een fragment van DKS-vaatwerk waarvan de algehele 

vorm niet eenduidig overgeleverd is, maar waarvan wel duidelijk is dat de versiering 

uit een horizontale rij indrukken bestaat. De bijbehorende datering is 3290 ± 35 BP 

(1663-1648/1641-1494 voor Chr.). Een tweede qua versiering en wat de mate van 

compleetheid vergelijkbare vondst – opnieuw DKS met een horizontale rij indrukken; 

de rand is van vorm F – is 14C-gedateerd op 3215 ± 45 BP (1606-1569/1560-1544/1540-

1412 voor Chr.). Van drie potten uit eenzelfde grondspoor is het profiel beter bewaard 

gebleven. Het gaat tweemaal om het type DKS 2, waarbij in één geval indrukken 

op de rand prijken, en om een variant van het type LRN 6 (een dubbele horizontale 

rij indrukken en indrukken op de rand). Het aardewerk is geassocieerd met een 
14C-datering van 3120 ± 35 BP (1488-1480/1453-1310 voor Chr.). Ten slotte moet een 

Laren-pot van het type 3 genoemd worden, waarvoor een datering van 3060 ± 40 BP 

(1418-1254/1235-1213 voor Chr.) beschikbaar is. 

Tabel 7.6. 
Overzicht van randtypen binnen de nederzettingen van de HVS-cultuur geassocieerd met 
14C-dateringen (zie daarvoor tabel 7.5). 
Randtypologie naar Ten Anscher (1990), met aanvullingen (deels naar Ufkes 2002a, 89-90). Type 
B1 = naar binnen afgeschuinde top; Type B2 = naar buiten afgeschuinde top; Type C1 = rechte 
rand met rechte hoeken; Type E1; als E, maar de bovenkant van de rand is concaaf; Type I =  min 
of meer vlakke rand met een verdikking aan zowel naar binnen- als buitenzijde; type W1 = rond-
ing aan de binnenkant, platte top, rechte hoek aan de buitenkant; type W2 = ronding aan de 
buitenkant, platte top, rechte hoek aan de binnenkant.  N.B.: De getallen zijn telkens gebaseerd 
op individuele randscherven, met uitzondering van Vogelenzang. In dat geval wordt naar een 
combinatie van minimum aantal potten en individuele randscherven verwezen. 

181  Koster et alii 2004, 81 en afb. 5.2: nrs. 3-5.
182  Brandenburgh & Kooistra 2004, tabel 2.2.
183  2011.
184  De Jong 2011: fig. 8.
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B1 B2 C C1 D E E1 F G H I W
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re
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naam site

Boxmeer-Maasbroeksche Blokken - - - - 2 - - - - 2 - 5 1 - - - - Hiddink 2000, afb. 13

Mijnsheerenland-Hofweg - 1 - - 1 - - 2(3) 4 - - - - - - - Van Heeringen & Lauwerier 1996, 133, 
136 en afb. 2

Lienden 1 28 - - 2 1 - 35 38 - 31 19 - - - 15 26 Ufkes 2002a, tabel 4.6

Loon op Zand - - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 - - Roymans & Hiddink 1991, 114 en fig. 
5: nr. 333

Nijnsel - 1 1 - - - - - 1 2 - - - - - - - Beex & Hulst 1968; Lanting & Van der 
Plicht 2001/2002, 184

Oss-IJsselstraat - - - - - - - 9 3(4) 1 2 - - - - - Verwers 1981, 52

Sittard-Hoogveld - - - - - - - - 2 6 - 1 - - 1? - - Tol & Schabbink  2004, 35 en fig. 21

Vogelenzang - 5 10 2 4 0 - - 6 10 - 1 9 1 1 - - Ten Anscher 1990
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Omdat het aan de hand van de beschikbare bronnen niet mogelijk bleek de 

vondsten uit Dodewaard en Zijderveld  te converteren naar de hierboven gebruikte 

randtypologie is gebruikt, zijn de gegevens letterlijk uit de literatuur overgenomen.

ra
nd

ty
pe

A B C D E F G referentie

naam site

Dodewaard 7 6 --- 58 53 11 14 Theunissen & Hulst, in: Theunissen 
1999, 152

Zijderveld, opgravingen t/m 1991 --- 1 1 54 15 1 1 Theunissen & Hulst, in: Theunissen 
1999, 174

Zijderveld, opgraving 2003 --- 1 1 20 13 6 1 Van Beek 2005, 77-78

Tabel 7.7 (achterin hoofdstuk) laat zien welke pottypen in elk geval aanwezig zijn in 

de verschillende 14C-gedateerde nederzettingen. Zo mogelijk is het (minimum) aantal 

potten per type genoemd.

Alles op rij gezet meen ik binnen de HVS-cultuur in elk geval een chronologische 

tweedeling gemaakt kan worden aan de hand van het aardewerk. Maar er zijn 

aanwijzingen voor drie stadia, hoewel de jongste fase in vergelijking een sterk 

hypothetisch karakter heeft. Hoewel ik mij daarvan bewust ben, is in de huidige 

bijdrage toch uitgegaan van een driefasige HVS-cultuur bij de datering van de 

vondsten uit Tilburg. De (veronderstelde) kenmerken van deze drie fasen zijn 

weergegeven in tabel 7.8 (achterin hoofdstuk).

Bij de tabel moet het volgende worden aangetekend:

· Het algemene beeld is dat met het verstrijken van de tijd het vormenrepertoire 

versmalt en de hoeveelheid versierde potten en het aantal decoratietechnieken en 

-motieven geleidelijk afneemt.

· Grafaardewerk is nauwelijks bekend uit de periode tussen circa 1500-1200 voor 

Chr. Dit suggereert, zoals Lanting & Van der Plicht185 reeds hebben geopperd, dat 

binnen funeraire context aardewerk in de loop der tijd uit de mode raakte.

· Er is een substantiële chronologische overlap tussen HVS-, DKS- en 

LRN-aardewerk. Daarbij is HVS-aardewerk gebonden aan de vroege HVS-cultuur, 

terwijl DKS- en LRN zowel in de vroege, midden als late fase aanwezig zijn. 

· De biconische pot komt in de late fase niet meer voor. Het chronologische 

zwaartepunt van deze vorm ligt in de vroege fase, zoals hieronder uitvoerig 

betoogd zal worden. Bij ontstentenis van een substantieel aantal archeologisch 

reconstrueerbare potprofielen uit nederzettingscontext en het in tijd beperkte 

gebruik van grafaardewerk is het bij de overige vormen problematisch het niveau 

van aan- en afwezigheid te overstijgen. Ton- en emmervormen in allerlei varianten 

lijken vanaf het begin tot en met het einde op te treden.

· Het randtype A1 is vroeg. Deze vorm is een variant binnen de groep van naar 

binnen afgeschuinde randen, die blijkens zowel graf- als nederzettingsvondsten in 

de vroege en wellicht het begin van de midden-fase het spectrum domineren. Van 

de andere randvormen overwegen de nauw aan elkaar verwante typen D, E, W1 en 

W2 in de midden- en late fase. Type F lijkt ook een chronologisch zwaartepunt in 

deze twee perioden te hebben.

· Hoewel de onderzochte populatie uit een beperkt aantal vindplaatsen bestaat, 

laten de volgende cijfers toch zien dat het percentage versierd aardewerk 

185  2001/2002, 161.

Tabel 7.6 
Vervolg: randtypen uit Dodewaard en 
Zijderveld
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terugloopt (tabel 7.9). Opvallend zijn de verschillen binnen de midden-fase. 

Wellicht hangen zij samen met regionale differentiatie. 

vindplaats fase aantal en percentage ver-
sierde potten/scherven

aantal en percentage onver-
sierde scherven/potten

referentie

Vogelenzang vroeg 56 (87,5%) 8 (12,5%) Ten Anscher 
1990, 56

Wijchen-de Pas vroeg 5 (circa 41,7%) 7 (circa 58,3%) Janssen & Tuyn 

1972, 107*

Lienden midden 80 (circa 19,5%) 331 (circa 80,5%) Ufkes 2002a, 94

Mijnsheerenland midden? 6(7) (20%(circa 17,1%)) 28(29) (80% (circa 82,9%)) Van Heeringen 
& Lauwerier 
1996, 133

Oss-IJsselstraat midden 2 of 3 (circa 2%) > 98 (circa 98%) Verwers 1981, 
51 en afb. 2

Zijderveld, 
opgravingen t/m 
1991

midden 56 (circa 3,7%)  1467 (circa 96,3%) Theunissen 
& Hulst, in: 
Theunissen 
1999, 172

Zijderveld, 
opgraving 2003

midden 14 (circa 0,1%) 1839 (circa 99,9%) Van Beek 2005, 
78 en tabel 7.1    

Dodewaard midden/
laat

42 (circa 1%) 3636 (circa 99%) Theunissen 
& Hulst, in: 
Theunissen 
1999, 150

Sittard-
Hoogeveld

midden/
laat

1 (circa 0,1%) 175 (circa 99,9%) Tol & Schabbink 
2004

Boxmeer-
Maasbroeksche 
Blokken

laat 1(<0,1%) > 1009 (>99,9%) Hiddink 2000, 
33, 35, afb. 13 
en bijlagen 1 en 
2; Van der Velde 
1998, 27

 

· Wikkeldraadversiering is een decoratiewijze die exclusief is voor de vroege fase, 

blijkens associaties te Noordwijk-Bronsgeest (zie onder), Oss-Ussen-Schalkskamp 

Velsen-Stationsweg186 en vermoedelijk Vogelenzang.

· Ronde indrukken gemaakt met holle stempels dateren, voor zover nu bekend, 

uitsluitend uit de vroege en midden-fase. De wijze van versiering zet waarschijnlijk 

een gebruik van de Wikkeldraadbekercultuur voort, getuige vondsten in die 

context.187

Het scherp verankeren van deze relatieve chronologie in een absolute tijdschaal is niet 

zonder hindernissen en valkuilen. 14C-dateringen bieden slechts beperkte houvast. 

Kalibratie (2 s) geeft doorgaans mogelijkheden die tezamen een tijdspanne van enkele 

eeuwen omvatten (zie voor diverse voorbeelden de huidige bijdrage). Bovendien is nog 

niet helder, wanneer de HVS-cultuur begon. Een opgraving te Noordwijk-Bronsgeest 

heeft wel enkele aanknopingspunten opgeleverd. Geassocieerd met de plattegrond 

van een tweeschepige huis is een aardewerkcomplex aangetroffen dat bestaat uit 128 

“echte” scherven en 215 stukjes kleiner  dan 1 cm2.188 Circa de helft van de fragmenten 

is verschraald met potgruis. Bij de overige stukken bestaat de verschraling behalve uit 

potgruis uit een wisselende hoeveelheid kwartsgruis. Qua vorm en versiering zijn de 

volgende karakteristieken te vermelden:

· wikkeldraadversiering (in twee gevallen waarschijnlijk van drieledige vormen 

(vermoedelijk potten met een S-vormig profiel; bekervormen);

· touwversiering (een ruitvormig patroon);

· onversierde stafbanden;

186  Ten Anscher 1990, 65 en 68.
187  bijvoorbeeld Lienden: Sier & Drenth 1999, 17 en afb. 10: nr. 604.6.44.
188  Van Heeringen et alii 1998, speciaal 26-27 en afb. 14; Van Heeringen & Van der Velde 1999, 

30-31 en fig. 7.

Tabel 7.9. 
Verhouding tussen versierd en onversierd 
aardewerk in nederzettingen van de HVS-
cultuur. In het geval van Vogelenzang en 
Wijchen-de Pas zijn de percentages berekend 
op basis van potindividuen, bij de overige 
sites op grond van scherven. 
*  Een randfragment (Janssen & Tuyn 1972, 
107: nr. 13) is niet meegerekend, omdat het 
vanwege de geringe grootte ervan ongewis is 
of de scherf van een versierde of onversierde 
pot stamt.
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· gepaarde nagelindrukken (in elk geval voorkomend op één twee eenledige, 

tonvormige vormen);

· indrukken tegen de rand; 

· afgeronde randvormen189 en aanverwante vormen). 

Van Heeringen et alii 190 schrijven de aardewerkassemblage toe aan de HVS-cultuur. 

Zij denken aan een zeer vroege fase, dat wil zeggen aan een periode voorafgaand 

aan Ten Anschers fase 1A. Als argument wordt het voorkomen van wikkeldraadver-

siering aangevoerd. Lanting & Van der Plicht191 scharen evenwel, op basis van het 

laatste kenmerk, de vondsten in kwestie en daarmee de huisplattegrond onder de 

Wikkeldraadbekercultuur. Het voert volgens hen te ver de assemblage toe te wijzen 

aan een vroeg stadium van de HVS-cultuur of een soort proto-HVS-cultuur. Mijn inziens 

gaan zij te veel voorbij aan het feit dat onder de Noordwijkse vondsten versieringen 

en vormen die goed bekend zijn voor de HVS-cultuur: touwversiering, gepaarde 

nagelindrukken, onversierde stafbanden en tonvormen. Mede op grond van vondsten 

elders192 valt een zekere continuïteit tussen de WKD-cultuur en de HVS-cultuur te 

verdedigen.193 Met deze interpretatie zijn voor het vaststellen van de beginfase 

van de HVS-cultuur  de drie 14C-dateringen met betrekking tot de huisplattegrond 

van Noordwijk-Bronsgeest en het geassocieerde aardewerk relevant (tabel 7.10). 

Het gemiddelde van deze dateringen is 3518 ± 32 BP, hetgeen omgerekend (2 s) in 

kalenderjaren dateringsmogelijkheden tussen 1921-1751 voor Chr. oplevert. Deze 

ouderdomsbepalingen geven tezamen met de 14C-dateringen voor de HVS-cultuur een 

indicatie wanneer deze cultuur begon. Vanwege een klein onregelmatig plateau  in de 

jaarringijkcurve is een scherpstelling in tijd echter niet mogelijk. 

Van belang in dit verband is dat te Velsen-Stationsweg een laag van de HVS-cultuur 

boven een laag met wikkeldraadversierd aardewerk lag.194  De boven- en onderkant 

van een veenlaag die aansloot op de bovenste cultuurlaag werden gedateerd. De 

resultaten zijn achtereenvolgens 3410 ± 35 BP (GrN-5972; 2 s-kalibratie: 1868-

1845/1808-1803/1774-1620 voor Chr.) en 3450 ± 35 BP (GrN-5973; 2 s-kalibratie; 1879-

1836/1831-1686 voor Chr.). Van een veenlaag die (lateraal) overgaat in de WKD-laag 

werden de boven- en onderkant achtereenvolgens op 3490 ± 35 BP (GrN-5974; 2 

s-kalibratie: 1896-1737/1707-1695 voor Chr.) en 3620 ± 35 BP (GrN-5975; 2 s-kalibratie; 

2120-2092/2040-1891 voor Chr.) gedateerd. 

aard monster herkomst monster 14C-datering + laboratoriumnr. kalibratie (2 s; voor Chr.)

verkoold zaad uit kuil huis 3550 ± 50 BP (GrA-9186) 2022-1989/1982-1750

verkoold zaad uit (paal)kuil huis 3500 ± 60 BP (GrA-8519) 2008-2000/1975-1685

verkoold zaad uit cultuurlaag boven 
plattegrond

3490 ± 60 BP (GrA-7486) 1961-1664/1647-1643

Te oordelen naar bovenstaande gegevens lag de initiële fase van de HVS-cultuur 

ergens in de 19e of 18e eeuw voor Chr. Deze 14C-dateringen suggereren dat het einde 

ervan ergens in de 17e eeuw voor Chr. gezocht moet worden.  Toch kan het niet 

geheel worden uitgesloten dat de overgang tussen de vroege naar de midden-fase 

van deze cultuur vroeger plaatsvond. Want te Tilburg-Tradepark is ter plaatse van 

189  de typen E, F en G naar Ten Anscher 1990, 74 en fig. 23.
190  1998, 37; cf. Van Heeringen & Van der Velde 1999, 32.
191  2001/2002, 156.
192  Ten Anscher 1990, 65, 68 en fig. 17: nrs. 52 en 53; met verdere verwijzingen. Zo combineert 

een pot uit Vorstenbosch-Nistelrode elementen van wikkeldraadversierd en HVS-aardewerk 
(vgl. Ten Anscher 1990, 65). Lanting & Van der Plicht (2001/2002, 153, 155-156) betwijfelen dit 
en neigen, zo kan men tussen de regels door lezen, naar de eerste categorie.

193  cf. Theunissen 1999.
194  Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 175-176.

Tabel 7.10.  
14C-dateringen m.b.t. Noordwijk-Bronsgeest 
(Naar Van Heeringen et alii 1998, 38 en afb. 19; 
Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 156)
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structuur 7, zoals wij aanstonds zullen zien, geen touwversierd aardewerk gevonden. 

De 14C-dateringen, in het bijzonder die van 3514 ± 30 BP (KlA 44653) aan verkoold 

graan, geven aan dat er reeds vóór 1750 v.Chr. mensen aanwezig waren. 195 Hoe het 

ook zij, de keramische vondsten te Lienden geven enig inzicht in de ouderdom van 

het beginstadium van de midden-fase. Naast DKS- en LRN-aardewerk kwamen hier 

scherven versierd met zigzag- en kruisarcering te voorschijn.196  Dit soort motieven 

is kenmerkend voor de vroege fase van de Hilversum-cultuur, maar zij zijn in dat 

geval aangebracht met touw. Bij de Liendense scherven hebben we echter te maken 

hebben met groeflijnversiering. Met enige voorzichtigheid mag hieruit afgeleid worden 

dat er sprake is van gedegeneerde decoratie. Ook vanwege de aanwezigheid van 

verscheidene scherven met nagelindrukken herinnert de assemblage uit Lienden aan 

de vroege HVS-cultuur. Twee scherven dragen de voor deze fase typische gepaarde 

nagelindrukken.197 De 14C-dateringen die voor Lienden beschikbaar zijn, zijn volgens 

Schoneveld (2002, 251) indicatief dat de gehele bewoning ergens tussen 1600-1500 

v.Chr plaatsvond. Het hoge percentage versierd aardewerk zou hiermee in lijn zijn. 

Maar Arnoldussen198 vraagt zich af of deze conclusie wel getrokken mag worden (zie 

elders in deze bijdrage). 

De grens tussen de midden- en late fase moet naar alle waarschijnlijkheid rond 1300 

voor Chr. of kort daarna getrokken worden. Dat wil zeggen dat de late fase van de 

HVS-cultuur  hooguit een eeuw duurde. Een nederzettingscomplex met onder meer 

DKS-aardewerk te Mijnsheerensland199 wijst in die richting.200 Een monster van dierlijk 

bot uit dit complex werd 14C-gedateerd: 2990 ± 20 BP (GrN-21401; 2 s-kalibratie: 1300-

1190/1176-1159/1142-1130 voor Chr.).201 

Een andere aanwijzing voor een relatief korte duur van de late fase stamt uit Laren. 

De documentatie over deze vondsten, die bewaard worden in het Museum Hilversum, 

is helaas gebrekkig. Maar volgens dr. J.A. Bakker stammen van dezelfde vindplaats 

scherven die door  P. Bakker zijn verzameld en een bronzen naald met een versierde 

schacht.202 Het laatstgenoemde artefact werd gevonden door W.J. Manssen in het 

zandpad van de Oude Postweg. De coördinaten van de laatste vindplaats zijn volgens 

dr. J.A. Bakker circa 142.850/472.850; de vondstlocatie die Wimmers & Van Zweden203 

als “kuil van Koppel” en de bijbehorende coördinaten (142.880/472.240) opgeven, is 

aldus voornoemde onjuist. Gedateerde parallellen van de naald hangen vooral samen 

met  Reinecke’s Stufe D204, een periode die valt tussen circa 1325-1200 voor Chr.205 

Het door P. Bakker opgeraapte schervenmateriaal bestaat uit 118 fragmenten, waarbij 

195  Aanvankelijk was het idee dat de grens tussen de vroege en midden-fase van de HVS-cultuur 
rond 1600 v.Chr. gelegd moest worden. Maar bij een nader inzien moet een ruimere datering 
worden aangehouden.

196  Ufkes 2002a, afb. 4.8: nrs. v en w.
197  Ufkes 2002a, afb. 4.7: nr. r ; 4.8: nrs. J.
198  2008b, 137-146.
199  Van Heeringen & Lauwerier 1996.
200  Wat opvalt is dat in vergelijking met andere vindplaatsen die aan de Midden-HVS-cultuur zijn 

toegewezen het percentage versierd aardewerk voor Mijnsheerenland-Hofweg relatief hoog 
ligt (zie tabel 7.9). De enige site uit deze periode met een vergelijkbare verhouding tussen 
onversierd en versierd aardewerk is Lienden. Zoals in deze bijdrage betoogd is, dateert die site 
in zijn geheel of hoofdzakelijk in de 16e eeuw voor Chr. en is daarmee duidelijk ouder dan de 
nederzetting Mijnsheerenland-Hofweg. Althans als de 14C-datering als representatief wordt 
gezien. Gelet op het feit dat de scherven niet tijdens een opgraving zijn gekomen, maar tijdens 
een veldverkenning en mogelijk tijdens een daarop volgend booronderzoek,  kan niet volledig 
worden uitgesloten dat de vindplaats een meerperioden-site van de HVS-cultuur is. Hier is 
desalnietttemin het vondstcomplex als gesloten assemblage behandeld.

201  De gekalibreerde waarden, 1264-1127 voor Chr., die Van Heeringen & Lauwerier (1996, 136) 
noemen, zijn niet, zoals zij beweren, verkregen met een 2 s-  maar met een 1s-kalibratie.

202  Butler 1979, afb. 25.
203  1992, 175.
204  zie in dit verband Butler 1990, 95-98.
205  Lanting & Van der Plicht 2001/2002, speciaal 134.
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overigens verscheidene bestaan uit aan elkaar geplakte scherven. Alle fragmenten 

zijn onversierd, met uitzondering van een scherf met een horizontale rij vingertop-

indrukken. Te oordelen naar de telkens afgeronde randen vertegenwoordigen de 

scherven minstens zes potten. Voor zover reconstrueerbaar zijn zij zonder uitzondering 

tonvormig. 

Verder weerleggen de 14C-dateringen voor Boxmeer-Maasbroeksche Blokken de “korte 

duur-hypothese” niet (tabellen 7.7 en -9). Het gegeven, tot slot, dat in verhouding 

weinig nederzettingen met uitsluitend LRN-aardewerk op te sommen zijn, pleit 

eveneens voor kortstondigheid. 206  In aanvulling op de eerder genoemde sites van 

Laren en Boxmeer-Maasbroeksche Blokken kan gewezen worden op een nederzetting 

te Elst.207 Geen van de scherven, die naar schatting stammen van 10 à 12 potten, is 

voorzien van een stafband dan wel versiering. Het vaatwerkrepertoire bestaat, voor 

zover duidelijk, uit ton- en eventueel emmervormige potten alsmede een tonvormige 

pot met korte uitstaande hals.

Ter afsluiting, zoals Ten Anscher208 zijn chronologische schema voorzag van de nodige 

voorbehoudens, moet ook ik dit doen bij mijn voorstel. Een indeling in drie fasen 

zal door meer vindplaatsen onderbouwd moeten worden. Aldus zal hopelijk ook 

regionale en sociaal-economische differentiatie beter naar voren komen. De kans dat 

de hier voorgestelde  fasering geen algemene geldigheid heeft, acht ik gering. De 

overeenkomsten in aardewerk bestrijken een ruim gebied en er zijn volop aanwijzingen 

voor een bovenregionale ontwikkeling in algemene zin.

206  Het aardewerk dat geassocieerd is met een huisplattegrond van de HVS-cultuur te Blerick 
(Theunissen 1999, 122, afb. 4.3: nr. c) en tab. 4.1 is zonder uitzondering onversierd, maar veel 
gewicht kan hieraan niet gehecht worden. Het aantal scherven, zo leert een onderzoek door R. 
Machiels en de auteur in 2010, bedraagt minder dan 10.

207  Hulst 1969.
208  1990, 76.
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7.3 Het  aardewerk van de Hilversum-cultuur uit Tradepark

In totaal zijn circa 450 keramische vondsten gedaan die met meer of minder zekerheid 

op basis van baksel, vormkenmerken, associaties en/of ruimtelijke verspreiding tot 

de HVS-cultuur gerekend zijn.209 Daarvan springt de verdichting ter hoogte van de 

drieschepige gebouwstructuur 7 het meest in het oog (figuur 7.2). Een gering aantal 

vondsten is verder geassocieerd met de drieschepige plattegronden 22, 23 en 49. De 

overige keramische vondsten die (mogelijk) tot de HVS-cultuur behoren, hebben een 

diffuse verspreiding. 

De hoeveelheid scherven tussen de verschillende genoemde locaties verschilt 

aanzienlijk. De oorzaak daarvoor moet deels gezocht worden in de conserverings-

omstandigheden, zoals het fysisch-geografische onderzoek heeft aangetoond.210 Die 

bleken in verhouding goed ter plaatse van structuren 7 en 49, maar  daarentegen slecht 

ter plaatse van de andere HVS-boerderijplattegronden. Het verhoudingsgewijs grote 

aantal scherven bij structuur 7 is daarnaast het gevolg van het intensieve gebruik van 

deze huisplaats, dat blijkens 14C-onderzoek (zie tabel 3.1) waarschijnlijk een periode 

van enkele eeuwen heeft omspannen. Desondanks is de assemblage als één geheel 

behandeld. Het hieronder geschetste beeld, zo moge duidelijk zijn,  moet beschouwd 

worden als een (middel)langetermijnperspectief en niet als een “kortermijnbeschou-

wing”. Verder moet benadrukt worden dat afgezien is van een keramische vergelijking  

tussen de vondsten ter plekke van structuur 7 en die geassocieerd met de andere 

huisplattegronden van de HVS-cultuur die te Tilburg-Tradepark zijn aangetroffen. De 

geringe hoeveelheid aardewerkvondsten die de structuren 22, 43 en 49 vergezellen 

maakt zo’n vergelijking zinloos. 

7.3.1 Structuur 7

Beschrijving van het aardewerk
In totaal zijn 281 scherven aangetroffen.211 De (gemiddelde) wanddikte loopt, voor 

zover meetbaar, uiteen van 8-22 mm, ofschoon de dikste fragmenten wellicht 

niet-herkende stukken van één of meer bodems zijn (fig. 7.3).212  Daarbij is een korte 

toelichting op de wijze waarop in deze bijdrage met betrekking tot deze en andere 

variabelen, zoals verschraling, aantallen zijn bepaald.  Scherven van (waarschijnlijk) 

dezelfde pot met hetzelfde vondstnummer zijn als één geteld.213  Verder staat de 

categorie “indet.”  niet in de betreffende figuren en tabellen.  

In de meeste gevallen kon de kleur van de scherven op dwarsdoorsnede vastgesteld 

worden, hetgeen informatie levert over het bakmilieu (fig. 7.4). Het kleurenspectrum 

wijst zonder uitzondering op een zuurstofrijk milieu. De sterke vertegenwoordi-

ging van “ORO” duidt erop dat de potten eerder rechtop staand gebakken dan in 

een positie waarbij zij op hun kop stonden. “OR” en “ORR” zijn indicatief voor een 

“kopstaande” plaatsing. Het merendeel van de scherven is volledig geoxideerd (OOO). 

Hoogstwaarschijnlijk zijn zij secundair verbrand. In totaal zijn 90 tot 100 scherven als 

zodanig bestempeld. Bij “ROO”  bestaat de mogelijkheid dat de buiten- en binnenzijde 

verwisseld zijn.

209  Voor de duidelijkheid, dit aantal is exclusief gruis. Verder zijn scherven van dezelfde pot die 
hetzelfde vondstnummer bezitten elk afzonderlijk en niet als één geheel geteld. 

210  Zie hoofdstuk 4.
211  Dit aantal is exclusief de smelkroesfragmenten (zie hoofdstuk 8).
212  Voor de duidelijkheid, door natuurlijk aankoeksel, secundaire verbranding etc. was het niet 

altijd mogelijk per scherf of groep scherven alle variabelen te ‘scoren’. 
213  Aldus omvatten de 278 scherven 221 “rekeneenheden”. 
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Het onderzoek naar de verschraling leert dat het aardewerk vooral met chamotte en/of 

steengruis gemagerd is (fig. 7.5). Bij de laatste soort verschraling is vooral (gang)kwarts 

gebruikt. De grootte van de verschralingspartikelen varieert van 1 - 15 mm. Figuur 7.6 

laat zien wat de verspreiding van de groottes over de hoofdgroepen chamotte en steen 

(grind, kwartsgruis en steengruis) is. Statistisch bestaat er geen significant verschil 

tussen beide groepen qua grootteverdeling.214 

214  Een two-tailed Mann-Whitney U test  resulteert in  p = 0,7187, waarbij a = 0,05. De test is uitge- De test is uitge-
voerd met het computeropgramma ‘Past’. 

Figuur 7.3. 
Aardenwerken vaatwerk gevonden ter plekke 
van structuur 7: frequentieverdeling van de 
wanddikte. De figuur is exclusief de smeltk-
roesfragmenten.

Figuur 7.4. 
Aardewerken vaatwerk gevonden ter plekke 
van structuur 7: frequentieverdeling van de 
kleur op de breuk. De figuur is exclusief de 
smeltkroesfragmenten.
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Er zijn zeven scherven gevonden die duiden op een opbouw van het vaatwerk uit 

kleirollen (6x H-voeg, 1x N-voeg). 

Figuur 7.7 geeft een overzicht van de afwerking van het oppervlak van de scherven.215 

Hoewel  een substantieel deel van de scherven te lijden heeft gehad van verwering, 

schemert door dat gepolijste potten waarschijnlijk niet aanwezig zijn geweest.216 

Zowel de buiten- als binnenkant is  frequenter geglad dan ruw gelaten, waarbij men 

zich moet voorstellen dat voor het effenen van het oppervlak hoogstens een natte lap 

o.i.d. is gebruikt. Een tussenstadium in gladheid vertegenwoordigt de categorie “glad, 

hobbelig”. 

215  Exclusief exemplaren met een versierde buitenzijde, een volledig verweerde buiten- of bin-Exclusief exemplaren met een versierde buitenzijde, een volledig verweerde buiten- of bin-
nenzijde en de smelkroesfragmenten. 

216  In totaal 43 aardewerkfragmenten vertonen (duidelijke) sporen van verwering.

Figuur 7.5. 
Aardewerken vaatwerk gevonden ter plekke 
van structuur 7: frequentieverdeling van 
de diverse verschralingswijzen. De figuur is 
exclusief twijfelgevallen – behalve als het 
onduidelijk is of het om grind of kwartsgruis 
gaat - en de smeltkroesfragmenten.

Figuur 7.6. 
Aardewerken vaatwerk ter plekke van 
structuur 7: grootte van de verschraling. 
Twijfelgevallen zijn niet in deze figuur 
opgenomen.
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Op 30 tot 34 aardewerkfragmenten is versiering zichtbaar; voor de duidelijkheid, 

hieronder worden tevens onversierde stafbanden verstaan. Indrukken zijn in elk geval 

ten dele aangebracht met vingertoppen en nagels. Er is slechts één uitzondering op 

de regel: een scherf met een groeflijn. Voor zover waarneembaar, is de versiering 

telkens geplaatst op het bovendeel van potten. En dan vooral op de buitenzijde, want 

er zijn slechts twee scherven met decoratie aan de binnenzijde, die in beide gevallen 

gecombineerd is met een versierde buitenzijde.

De aard, ordening en positie van de versiering met vingertop- en nagelindrukken 

maken duidelijk of aannemelijk dat het telkens varianten van DKS-vaatwerk betreft. 

De meest voorkomende versiering zijn ingedrukte stafbanden (n = 14). In de regel 

zullen zij, overeenkomstig vondsten van de HVS-cultuur elders, oorspronkelijk 

horizontaal omlopend zijn geweest. Maar te Tilburg-Tradepark zijn twee scherven met 

een verticale stafband gevonden. In één geval is er sprake van een combinatie van een 

horizontale en verticale stafband. 

Er zijn drie duidelijk voorbeelden van scherven met een onversierde stafband aan het 

licht gekomen, alsmede twee scherven met een (horizontale) rij vingertopindrukken 

respectievelijk nagelindrukken (op de schouderknik?). 

De randversiering bestaat uit indrukken op de rand (6x) en tegen de rand (6x) of uit 

een combinatie van versiering op dan wel tegen de rand en aan de binnenzijde daarvan 

(2x). 

Drie scherven tonen dat de versiering oorspronkelijk een zekere mate van complexiteit 

kan hebben gehad. Eén exemplaar combineert (vingertop)indrukken tegen de rand 

met een horizontale stafband met eveneens vingertopindrukken. Een tweede scherf 

heeft een verticale stafband met (nagel?)indrukken, vingertopindrukken op de 

buitenzijde van de rand en (nagel)indrukken aan de binnenzijde daarvan. Het derde 

fragment, tot slot, draagt op de rand nagelindrukken, aan de buitenzijde op hals en 

schouder twee vingertopindrukken en aan de binnenzijde van de hals indrukken.

Aan hoge potvormen zijn met meer of minder zekerheid herkend: biconisch (4x), 

tonvormig (4x, waarvan één met abrupt inspringende halspartij) en drieledig met zeer 

korte inspringende hals (1x). Wellicht is ook de emmervorm present, maar het kan in 

dit geval even zo goed om een tonvorm gaan. Dit betekent dat, mede gelet op de aan- 

en afwezigheid van versiering, volgens mijn typologie (zie boven) in elk geval onder het 

DKS-vaatwerk de typen 1, 3 en 13 en onder het LRN-vaatwerk de typen 1 en 2 herkend 

zijn of vermoed kunnen worden. Daarnaast is met enige voorzichtigheid een scherf 

determineerd als afkomstig van een eenledige lage potvorm (kom).

Figuur 7.7. 
Aardewerken vaatwerk gevonden ter plekke 
van structuur 7: frequentieverdeling van de 
wijze van oppervlakteafwerking. De tabel 
vermeldt niet dat het oppervlak soms deels 
verweerd is. “Verweerd” betekent derhalve dat 
de gehele zijde verweerd is. De smeltkroezen 
zijn niet in de tabel opgenomen. 
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Van de randvormen wordt hier alleen een algemene typomorfologie gegeven (figuur 

7.8); voor meer details wordt verwezen naar de catalogus.217 Naar binnen afgeschuinde 

randen en in mindere mate afgevlakte en afgeronde randen domineren het bestand. 

Vertaald naar de classificaties van Ten Anscher en Glasbergen bepalen de typen B t/m E 

het beeld. 

 

Het bepalen van het aantal potindividuen is en blijft een lastige zaak. Te oordelen naar 

de randen zou het om minimaal 14 en maximaal 37 stuks gaan. 

Datering
Voor de datering van de aardewerkassemblage uit de sporen van en nabij structuur 7 

is, zoals gememoreerd, het in hoofdstuk 7.2 gepresenteerde chronologische schema 

ontworpen. Herhaald dient te worden dat (nog) niet geheel duidelijk is of twee dan wel 

drie fasen onderscheiden moeten worden. Hier wordt uitgegaan van een driedeling. 

De typologische samenstelling van de keramische assemblage en het 14C-onderzoek 

naar structuur 7 en de directe omgeving (tabel 3.1) wijzen op de midden-fase van de 

HVS-cultuur. Er zijn enerzijds DKS- en LRN-aardewerk aanwezig, anderzijds ontbreekt 

HVS-aardewerk. Er is alle reden aan te nemen dat het prille begin van de midden-fase 

vertegenwoordigd is. In de eerste plaats wijst de reeds aangehaalde 14C-datering van 

3514 ± 30 BP (KlA 44653) in die richting. Vanuit een typochronologisch oogpunt zijn er 

verder verschillende elementen die duidelijk aanknopen bij de vroege HVS-cultuur, te 

weten:

a) biconische potten (figuur 7.9: v94a);

b) een drieledige pot met een korte uitstaande hals, een rand van het type A1, 

randdecoratie en wandversiering (zowel buiten- als binnenzijde; figuur 7.11: v297a);

c) de dominantie van de randvormen door naar binnen afgeschuinde exemplaren 

(figuur 7.9: 94a, 1589a-b; figuur 7.11: v297a);

d) het voorkomen van binnenrandversiering (figuren 7.9 en 7.11);

e) de combinatie van horizontale en verticale stafbanden.

217  De figuur is exclusief een onduidelijk geval (een naar binnen afgeschuinde rand?). 

Figuur 7.8. 
Aardewerken vaatwerk  gevonden ter plekke 
van structuur 7: frequentieverdeling van de 
randvormen.
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Figuur 7.9. 
Structuur 7. Aardewerk uit de vroege 
bronstijd-begin late bronstijd. Schaal 1:2.
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Een toelichting is op zijn plaats. Om te beginnen met het laatste punt, het 

gecombineerde patroon van horizontale en verticale ornamentatie is binnen de 

HVS-cultuur vooral op aardewerk uit de vroege fase te vinden. Illustratief zijn vondsten 

uit Vogelenzang218  en Wijchen-de Homberg.219 

In het bovenstaande is het chronologische voorkomen van randvormen reeds onder de 

loep genomen. Daaruit blijkt dat naar binnen afgeschuinde randen hun zwaartepunt in 

de eerste helft van de HVS-cultuur hebben. Vooral het randtype A1 wordt daarbij door 

verscheidene onderzoekers als typisch voor het initiële stadium genoemd.220 In put 1 

is zo’n rand opgegraven uit spoor 1.022 (figuur 7.11: v297a). Daarnaast is opmerkelijk 

dat voorbeelden van spits toelopende randen ofwel type F in de putten 1 en 66 

ontbreken.221 Zij treden vaker op in de gevorderde midden-fase  en late fase dan in de 

vroege horizon.

218  Ten Anscher 1990, fig. 15: nrs. 33 en 34.
219  Janssen & Tuyn 1978, afb. 16: nr. 109.
220  Type A bij Glasbergen (1954, deel II, 90 en fig. 56).  In fig. 7.8 is de randscherf in kwestie uit 

Tilburg-Tradepark beschouwd als een naar binnen afgeschuinde rand.
221  naar Ten Anscher 1990 en Glasbergen 1954.

Figuur 7.10. 
Structuur 7. Aardewerk uit de vroege 
bronstijd-begin late bronstijd. Schaal 1:2.
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Een zoektocht naar parallellen voor de drieledige pot met korte uitstaande hals brengt 

ons bij vindplaatsen uit de vroege fase en het begin van de midden-fase. Exemplarisch 

voor de eerste periode is Vogelenzang.222 Voor de tweede tijdsuitsnede zie de in de 

volgende alinea besproken vindplaats Lienden.

Er valt een duidelijke chronologische tendens met betrekking tot biconische potten 

te ontwaren. In de loop van de tijd verdwenen zij uit het aardewerkspectrum van 

de HVS-cultuur. Tabel 7.11. illustreert dit. Daarin is  Tilburg-Tradepark afgezet tegen 

Vogelenzang en Boxmeer-Maasbroeksche Blokken, achtereenvolgens een vroege 

nederzetting en een late woonplaats. Een verdere onderbouwing levert het materiaal 

uit Lienden. Hoewel over de datering van dit nederzettingsterrein de nodige discussie 

is, is het plausibel dat de bewoning tussen 1600-1500 plaatsvond (zie boven). Het 

nederzettingscomplex te Zijderveld moet blijkens 14C-dateringen en dendrodateringen 

in de 15e en 14e eeuw voor Chr. worden geplaatst. Hoewel de aanzienlijke fragmentatie 

van het aardewerk een belemmering vormt voor de identificatie van  potprofielen, 

zijn ton- en emmervormen herkend dan wel kunnen vermoed worden; het tegenover-

gestelde geldt voor biconische vormen.223 Ook de 14C-dateringen met betrekking tot 

de overige vindplaatsen (inclusief de sites bij Eigenblok224:) staven de hypothese dat 

biconische vormen in de loop van de tijd verdwijnen. Ter illustratie, in een min of meer 

uit de 16e eeuw v. Chr. daterende waterput te Oss-IJsselstein ontbreken zij. Hetzelfde 

gaat op voor de nederzetting te Mijnsheerenland, die getuige een 14C-datering uit het 

begin van de 13e eeuw voor Chr. dateert (zie boven). 

222  Ten Anscher 1990, fig. 12: nr. 1.
223  Van Beek 2005, 77; Theunissen & Hulst, in: Theunissen 1999, 172.
224  Jongste 2008; Jongste & Van Wijngaarden 2002.

Figuur 7.11. 
Structuur 7. Aardewerk uit de vroege 
bronstijd-begin late bronstijd. Schaal 1:4.
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potvorm Tilburg-Tradepark Vogelenzang Lienden Boxmeer-Maasbroeksche Blokken

biconisch 1(4) 7(8) 1(2) -

drieledig, korte hals 1 2(3) 11 1(3)

emmervormig 1(?) - - 1

tonvormig 2(3) - 8 5

tonvormig, insprin-
gende hals

1 1 3(?) 1

Hoewel de depositie van aardewerk in funeraire context geen gebruik lijkt te zijn dat 

doorliep tot en met het einde van de HVS-cultuur, spreken de 14C-gedateerde potten 

uit graven de bovenstaande gegevens niet tegen. Daaronder zijn ook drie biconische 

vormen, waarvoor de jongst mogelijke dateringen op 1534 respectievelijk 1525 v.Chr 

uitkomen (tabel 7.4).

Het 14C-onderzoek naar structuur 7 leert dat de activiteiten van de HVS-cultuur niet 

aan een kortstondige periode gebonden waren en zich, al dan niet met tussenpozen, 

gedurende enkele eeuwen (zie tabel 3.1). De 14C-dateringen wijzen niet op de 

aanwezigheid ter plekke tijdens de late fase van de onderhavige cultuur (circa 

1300-1200 voor Chr).

Functie
Ongetwijfeld heeft het overgrote deel van aardewerk gediend voor het koken, serveren 

en opslaan van voedsel. Deze veronderstelling vindt steun in de uitkomsten van het 

natuurwetenschappelijke onderzoek naar enkele scherven door drs. E. Meirsman (zie 

bijlage 9). Haar voornaamste conclusie is dat het aardewerk in elk geval gefungeerd 

heeft als kookpotten, waarin blijkens de gevonden vetten zowel dierlijk als plantaardig 

voedsel bereid zijn. Macroscopisch zichtbare, donkergekleurde residuen zijn op op acht 

tot dertien scherven waargenomen.225

Daarnaast heeft de auteur onderzocht in hoeverre de afwerking van het oppervlak 

enig inzicht biedt in de functie van het aardewerk. Daartoe zijn zowel voor het buiten- 

en binnenoppervlak drie wijzen van afwerking onderscheiden, te weten: glad; glad, 

hobbelig en ruw. De frequenties zijn gegeven in tabel 21. Uit statistisch onderzoek 

volgt een significant verschil.226 De binnenkant is, zo luidt de algemene conclusie, 

gladder. Vermoedelijk heeft dit verschil met de functie van het vaatwerk te maken 

225  Tot de mogelijke voorbeelden van scherven met residu aan de binnenzijde behoort een groep 
van achttien aardewerkfragmenten met hetzelfde vondstnummer. Naar het zich laat aanzien, 
zijn zij van dezelfde pot afkomstig en derhalve zijn zij hier als één geteld. 

226  Een two-tailed multiple contigency test for rows and columns , die is uitgevoerd met het statis-, die is uitgevoerd met het statis-
tische computerprogramma Fisher 3.10, heeft als resultaat dat p = 0,0004, waarbij a = 0,05.

Figuur 7.12. 
Structuur 7. Aardewerk uit de vroege 
bronstijd-begin late bronstijd. Schaal 1:4.

Tabel 7.11. 
Vergelijking van hoge potvormen uit enkele 
nederzettingen van de HVS-cultuur. De 
aantallen refereren aan potindividuen. 
Vogelenzang naar Ten Anscher 1990; 
Boxmeer-Maasbroeksche Blokken, naar 
Hiddink 2000; Lienden naar Ufkes 2002a.
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heeft, maar het was niet mogelijk de vinger achter het hoe en wat te krijgen. Wellicht 

hangt de gladdere binnenkant samen met voedselbereiding, in het bijzonder ter 

voorkoming van het aanbranden van eten. 

afwerking buitenzijde binnenzijde

glad 104 138

glad, hobbelig 29 15

ruw 73 45

Verspreiding
Vermeldenswaardig is dat de verspreiding van het aardewerk duidelijk samenhangt 

met de sporencluster. Kuilen op enige afstand daarvan (bijvoorbeeld de nrs. 8, 47, 184 

en 313) bevatten (zo goed als geen) vondsten. Aangenomen dat deze kuilen inderdaad 

in de bronstijd zijn gegraven en niets te maken hebben met de ijzertijd-activiteiten 

ter plekke – zes tot acht scherven zijn van ijzertijd-signatuur; op basis van onder 

meer baksel zijn ze in de regel goed te onderscheiden van bronstijd-vaatwerk – is dit 

gegeven  relevant. 

Het bronstijd-aardewerk uit de grondsporen hoeft niet per se blijk te geven van 

deposities of afvaldumps. Een redelijk alternatief is dat de grondsporen artefact traps 

zijn geweest, waarin materiaal, zoals afval, in terecht is gekomen zonder dat dit de 

bedoeling was.

Van de kuilen zouden de sporen 1.011 en 1.024 en 66.002 afvalkuilen kunnen zijn, 

omdat hieruit in verhouding veel aardewerk geborgen is (achtereenvolgens 22, 27 en 23 

scherven). Uit een andere kuil (spoor 1.170 ) gelegen in een van de zijbeuken kwam een 

groot deel van een pot te voorschijn. Een verklaring als bouwoffer is mogelijk, maar 

een gelijkwaardig alternatief is de lezing van de vondst als een aardewerken container 

uit een voorraadkuil.

Van heinde of ver?
Een gericht natuurwetenschappelijke studie, in de vorm van  bijvoorbeeld slijppla-

tenonderzoek en IPC-analyse, van het aardewerk met betrekking tot de plaats van 

makelij is niet uitgevoerd. Desalniettemin geeft de combinatie van horizontale en 

verticale stafbanden een hint.  Parallellen in Nederland en België zijn ondanks intensief 

speurwerk niet gevonden. Derhalve is een lokaal karakter van dit fenomeen hoogst-

waarschijnlijk, hetgeen spreekt voor een plaatselijke aardewerkproductie. Ook bij het 

aardewerk uit de nederzetting Den Haag-Bronovo komt men op basis van potvorm en 

versiering tot de conclusie van plaatselijke fabricage.227

7.3.2 Structuur 22

Het zojuist afgestoken verhaal kan voor structuur 22 in de putten 11 en 18 herhaald 

worden. Opnieuw betreft het een drieschepige plattegrond. Uit een van de paalsporen 

ervan stamt aardewerk van de HVS-cultuur: een verbrande, 15 mm dikke, met 

kwartsgruis verschraalde randscherf. Tegen de naar binnen afgeschuinde rand  prijken 

vingertopindrukken. Een diepe kuil, wellicht oorspronkelijk een bijbehorende silo, 

direct naast de structuur heeft eveneens een onversierde rand(?)scherf  uit dezelfde 

periode opgeleverd. Enkele kenmerken zijn: naar binnen afgeschuinde(?) rand, 

verschraling met kwartsgruis en gemiddeld 11 mm dik. Een 14C-datering geeft aan dat 

de twee scherven in kwestie uit de vroege fase of het prille begin van de midden-fase 

van de HVS-cultuur dateren(tabel 3.1). Tot deze periode kunnen ook drie onversierde 

227  Bulten et alii 2008, 9.

Tabel 7.12. 
Afwerking van het binnen- en buitenoppervlak 
van scherven (exclusief duidelijke twijfelgeval-
len en de smeltkroesfragmenten).
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scherven, een randfragment en twee wandfragmenten, worden gerekend die ter 

plaatse als laagvondsten zijn gedaan. Zij hebben als kenmerken onder meer minerale 

verschraling (grind dan wel kwartsgruis). Hun gemiddelde wanddikte is achtereenvol-

gens 11, 12  en 14 mm.

7.3.3 Structuur 43

Structuur 43 kan alleen op basis van lengte en grondplan (vermoedelijk drieschepig) 

gedateerd worden. Een toewijzing aan de vroege of midden-bronstijd is het meest 

plausibel. Een scherf uit een paalspoor van deze configuratie en twee andere uit de 

directe omgeving van de plattegrond zijn op basis van wanddikte (12 en 19 mm), 

afwerking van het buitenoppervlak (respectievelijk ruw en glad, hobbelig en de 

verschraling (chamotte + kwartsgruis) in de periode vroege bronstijd tot en met 

begin late bronstijd gedateerd. Zij pleiten voor een datering van de plattegrond in 

de bronstijd. 14C-onderzoek laat zien dat de onderhavige structuur tot de vroege of 

midden-fase van de HVS-cultuur behoort (tabel 3.1.).

7.3.4 Structuur 49

In vergelijking tot de rijkdom aan aardewerk geassocieerd met de twee drieschepige 

huisplattegronden van structuur 7 staat het aantal scherven die gekoppeld kunnen 

worden aan een plattegrond met een vergelijkbare uitleg (structuur 49) in de putten 

10, 20 en 67 in schril contrast. Uit de paalsporen van het huis zijn twee wandscherven 

van de HVS-cultuur afkomstig. Een daarvan heeft een versierde stafband en stamt 

van een DKS-pot. Ook de hoeveelheid aardewerk van de HVS-cultuur uit andere 

grondsporen en de natuurlijke bodem in de omgeving van structuur 49 houdt niet over: 

zes stuks. Vanwege het geringe aantal scherven is het niet zinvol om uitgebreid in te 

gaan op de verschillende technische  kenmerken van het aardewerk. Hiervoor wordt 

verwezen naar de catalogus.  

Vermoedelijk ligt de oorzaak van de geringe hoeveelheid aardewerk in de conserve-

ringsomstandigheden en was de site bij aanvang van het onderzoek door aftopping 

en verploeging reeds aanzienlijk aangetast. De omvang van het aardewerkcomplex 

laat een nauwkeurige datering van structuur 49 niet toe. De aanwezigheid van een 

DKS-scherf wijst wel in de richting van de vroege of midden-fase. De ¹⁴C-dateringen 

van enkele paalsporen en kuilen die onderdeel uitmaken van structuur 49 vallen in de 

18e – 14e eeuw voor Chr.

7.3.5 Structuur 93

Ter plekke van deze structuur zijn 81 prehistorische scherven aangetroffen. Daarvan 

behoren zestien stuks tot de HVS-cultuur op basis van intrinsieke eigenschappen en 

context. Wat het laatste betreft, niet minder dan veertien scherven zijn afkomstig uit 

S63.062, een van de stijlsporen. Onder de keramische vondsten uit dit grondspoor 

bevindt zich wandscherf met een horizontale stafband waarop opvallend schuine 

parallelle indrukken zijn aangebracht (figuur 7.13: v1423a). Te midden van de zestien 

scherven in kwestie is een tweede versierde exemplaar aanwezig: een naar binnen 

afgeschuinde rand met tegen de buitenzijde van de rand (vingertop?)indrukken.  De 

wanddikte loopt binnen het ensemble uiteen van 7 tot en met 13 mm. Voorbeelden van 

gepolijst vaatwerk ontbreken. Acht scherven bezitten een ruwe buitenzijde, eenzelfde 

aantal een gladde buitenkant. De verschraling bestaat vooral (12x) uit chamotte en/of 

steengruis, dat voornamelijk (11x) als kwartsgruis kon worden geïdentificeerd. Eenmaal 
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is met het blote oog geen verschraling waarneembaar. Het idee dat de onderhavige 

vondsten tot de HVS-cultuur gerekend moet worden, vindt steun in een 14C-datering 

met betrekking tot structuur 93 (tabel 3.1). 

7.3.6 Overige vondsten van HVS-aardewerk

Elders op het opgravingsterrein is ook aardewerk aangetroffen dat naar alle waar-

schijnlijkheid toebehoort aan de HVS-cultuur. Hier wordt volstaan met enkele 

algemene opmerkingen; voor details over de intrinsieke eigenschappen van het 

aardewerk wordt verwezen naar de catalogus.

Tabel 7.13 geeft per put het aantal vondsten weer. Daarbij kan aangetekend 

worden dat de concentratie in put 32 bestaat uit de keramische inhoud van één kuil 

(spoor 32.004). Vijf daarvan zijn versierd, waaronder twee met een nagel versierde 

randscherven (in het ene geval is de versiering aangebracht op de rand, in het andere 

geval tegen de buitenkant daarvan) en een wandscherf met een ingedrukte horizontale 

stafband.  Uit kuilspoor 45.065, stamt verder een nagenoeg compleet tonvormig 

potje zonder versiering (figuur 7.13: v1128a). Door het ontbreken van touwversierd 

aardewerk zijn onder het hier besproken materiaal eenduidige vondsten van de vroege 

HVS-cultuur niet aanwezig. Daar staat tegenover dat uit het zojuist genoemde spoor 

32.004 wel ontegenzeggelijk DKS-aardewerk afkomstig is. Ofschoon definitief bewijs 

niet te leveren is, is derhalve een rechtstreeks verband waarschijnlijk met de huisplat-

tegronden elders op het onderzoeksterrein. Hetzelfde geldt voor de overige vondsten, 

zeker naarmate zij dichter bij deze plattegronden gedaan zijn. 

Figuur 7.13. 
Structuur 93 (v1423a en b) en overige vond-
sten. Aardewerk uit de vroege bronstijd – 
begin late bronstijd. Schaal 1:2.
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Een laatste opmerking betreft de zekerheid van de datering. Het baksel dat typisch is 

voor de HVS-cultuur komt ook voor in grofweg de eerste helft van de late bronstijd. 

Derhalve bestaat de kans dat onder de in tabel 7.13 gepresenteerde scherven 

exemplaren uit de laatstgenoemde periode schuilgaan, zoals ingeval van put 62. Want 

uit deze put komen zeker scherven uit de late bronstijd. De andere putten die met 

zekerheid aardewerk van deze ouderdom hebben opgeleverd, zijn 10, 29, en 46, terwijl 

dit mogelijk zo is in het geval van de putten 32 en 45. 

 
put nr. 7 8 13 15 17 19 20 21 27 31 32 35 42 43 45 62

aantal scherven 2 1 4 6 20 7 6 1 15 1 27 2 2 8 13 1   

7.4 Late bronstijd

7.4.1 Inleiding

Lange tijd was de opvatting dat het begin van de late bronstijd in Zuid-Nederland rond 

1050 v. Chr. geplaatst moest worden. Dankzij Lanting & Van der Plicht  is thans bekend 

dat deze periode zo’n 150 jaar eerder startte.228 Het werk van Ruppel229 met betrekking 

tot de Niederrheinische Bucht onderschrijft de gedachte van zo’n vroeg begin van de 

late bronstijd in het Nederrijngebied.230 Deze studie is daarnaast belangrijk vanwege 

het inzicht dat geboden wordt in de materiële cultuur toentertijd. Beide studies 

baseren zich overigens voor een fasering van de late bronstijd op het chronologische 

schema voor Zuid-Duitsland en aangrenzende gebieden. Daarbij worden als fasen 

onderscheiden231: 

Ha A1 1200-1125 voor Chr.

Ha A2 1125-1025 voor Chr.

Ha B1 1025-925 voor Chr.

Ha B3 925-800 voor Chr.

(Voor de duidelijkheid, de fase Ha B2 laten Lanting & Van der Plicht vervallen.)

 

Het aardewerk uit het beginstadium van de late bronstijd zet enerzijds tradities uit 

de midden-bronstijd voort, in het bijzonder wat het baksel en de morfologie betreft. 

Anderzijds zijn er invloeden vanuit de Midden-Europese urnenveldencultuur. Deze 

impulsen manifesteren zich niet alleen in het baksel, maar ook in het vormenreper-

toire. Illustratief zijn de scherp geknikte profielen. Daarbij is in de regel een hoekige 

overgang tussen de schouder en de korte uitstaande hals aanwezig. Het gevolg is een 

scherp afgelijnde binnenhalsknik. Zo men wil, kan van een naar binnen afgeschuinde 

rand worden gesproken.232 Zo gesteld is er geen ononderbroken inheemse traditie in 

Zuid-Nederland van naar binnen afgeschuinde randen en biconische vormen. Volgens 

de chronologische ontwikkeling van de HVS-cultuur die in deze bijdrage is voorgesteld, 

zijn dergelijke kenmerken in de late fase afwezig. Ook de stafbanden uit de Zuid-

Nederlandse Late bronstijd zijn vermoedelijk geen teken van continuïteit. Weliswaar 

zijn zij frequent in de vroege en midden-fase van de HVS-cultuur, maar onbekend uit 

de late horizon.

228  Lanting & Van der Plicht 2001/2002.
229  1990.
230  Ruppel 1990.
231  Lanting & Van der Plicht 2001/2002, speciaal 134; Ha is Hallstatt.
232  Ruppel (1990, 65-67) spreekt bij dit soort potten echter van rand in tegenstelling tot Van den 

Broeke (1991, bijvoorbeeld 197) die de term “hals” – hoe kort deze ook moge zijn – in de mond 
neemt.  

Tabel 7.13. 
Aantal scherven van de HVS-cultuur gevonden 
buiten de structuren.
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7.4.2 Kuilspoor 62.018
Een gesloten vondstcomplex is afkomstig uit de vulling van kuilspoor 62.018.  Als 

eerste valt op dat ongeveer de helft van een versierd (weef)gewicht met een diameter 

van circa 10 cm en een cilindrische doorboring (middellijn circa 1,8 cm; figuur 7.15: 

v1415a). De decoratie bestaan uit  brede concentrische groeven aan boven- en 

onderzijde, terwijl ook de zijkant van omlopende geulen zijn voorzien.  Bij mijn weten 

is een vergelijkbaar artefact tot nu toe niet ontdekt.233Dit suggereert een lokaal 

product.

Een van de nevenvondsten is een stuk van een aardewerken schijf met een diameter 

van circa 11 à 12 cm (figuur 7.15: v1415j). Over de functie blijven wij in het ongewisse. 

Een optie is die van een deksel, maar ook mogelijk is een interpretatie als het vliegwiel 

van een pomp- of boogboor, op voorwaarde dat een gat aanwezig is geweest.

Het overige aardewerk bestaat uit gefragmenteerd vaatwerk. Niettegenstaande dat 

het oppervlak niet altijd gekarakteriseerd kan worden, is duidelijk dat de meerderheid 

233  Drs. P.W. van den Broeke (mond.med. in juni 2010) kent evenmin parallellen.

Figuur 7.15. 
Kuilspoor 62.018. Aardewerk uit de late bron-
stijd. Schaal 1:2.
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glad is (fig. 7.17). De gemiddelde wanddikte loopt uiteen van 6 t/m 12 mm (figuur 

7.18). De verspreiding kent een bimodale verdeling, met toppen bij 8 en 11 mm. 

Chamotte vormt het voornaamste verschralingsmiddel, hoewel scherven met geen 

macroscopisch waarneembare verschraling eveneens een substantieel aandeel hebben 

(figuur 7.19). Het grootste zichtbare partikel in een scherf meet het meest vaak 3 mm.

Figuur 7.16. 
Kuilspoor 62.018. Aardewerk uit de late 
bronstijd. Schaal 1:2.
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Figuur 7.17 
Aardewerken vaatwerk uit kuilspoor 62.018: 
frequentieverdeling van de wijze van opper-
vlakteafwerking. Twee scherven zijn niet 
niet in de figuur opgenomen, omdat door 
verwering de oppervlakte niet te karakter-
iseren is.

Figuur 7.18.
 Aardenwerken vaatwerk uit kuilspoor 62.018: 
frequentieverdeling van de wanddikte, voor 
zover vaststelbar.

Figuur 7.19. 
Aardewerken vaatwerk uit kuilspoor 
62.018: frequentieverdeling van de 
diverse verschralingswijzen.



Tradepark-Noord Te Tilburg    163

De kleur op dwarsdoorsnede wijst zonder uitzondering op een zuurstofrijk bakmilieu 

(figuur 7.20). De scherven die op de breuk volledig geoxideerd zijn, zijn als secundair 

verbrand te beschouwen. Ook het weefgewicht en de schijf zijn aan verbranding ten 

prooi gevallen. Wellicht zijn bij de “ROO-scherf” de binnen- en buitenkant verwisseld.

Er is één versierde scherf aanwezig. De decoratie bestaat uit vingertopindrukken, die 

op een rand zijn aangebracht. Uit de scherven zijn vier potten met een scherpe buikknik 

te reconstrueren, hoewel zij niet (archeologisch) compleet zijn. Een daarvan is met 

zekerheid biconisch, twee zijn dat mogelijk, terwijl de vierde pot twee- of drieledig 

is. De laatste heeft een afgebroken knobbel, die vermoedelijk op de schouder heeft 

gezeten. De vorm van de randen is gevarieerd: 2x afgerond, 1x afgerond-afgevlakt, 

1x afgevlakt, 1x spits, 1x spits-afgerond en 1x spits-gefacetteerd. Drie bodems zijn 

herkend: twee zonder, de andere met een standvoet. 

Waar de bewuste vondsten binnen de late bronstijd precies geplaatst moeten 

worden, is niet duidelijk. Uit de rand- en bodemvormen kan weinig worden afgeleid. 

Vingertopindrukken op de rand komen gedurende de gehele periode voor, evenals een 

scherpe buikknik. Hetzelfde kan gesteld worden voor verschraling met chamotte. Van 

kwartsverschraling is de chronologische resolutie nog niet duidelijk.234 Aardewerken 

schijven en weefgewichten waren in elk geval reeds vanaf de vroege bronstijd in 

gebruik en hun voorkomen lijkt zich tot in de protohistorie ononderbroken voortgezet 

te hebben.

234  Zie in dit verband Arnoldussen & Ball 2007, 189 en 192; Van den Broeke 1991, 206.

Figuur 7.20. 
Aardewerken vaatwerk uit kuilspoor 62.018: 
frequentieverdeling van de kleur op de breuk.
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7.4.3 Spoor 63.031

Spoor 63.031 is in het veld geïnterpreteerd als een natuurlijke vlek. Het spoor bleek 

echter wel onversierde scherven van een Henkeltasse te bevatten (figuur 7.21: v1349a). 

De Henkeltasse stamt op typologische gronden uit de late bronstijd en komen 

gedurende deze hele periode voor, hoewel zij vaker optreden in Ha B.235 Enkele 

kenmerken van het exemplaar uit Tilburg-Tradepark zijn: gemiddelde wanddikte 7 mm, 

kleur op de breuk ORO, verschraling met chamotte en gladwandig (ofschoon plaatselijk 

verweerd). 

Het spoor waaruit de onderhavige pot stamt, lag binnen structuur 93. Deze structuur 

lijkt op grond van een 14C-datering en de typologie van de plattegrond in de midden-

bronstijd thuis te horen. Het is echter niet uitgesloten dat in het onregelmatige 

westelijke deel een tweede plattegrond schuilgaat. Mogelijk houdt de Henkeltasse 

hiermee verband en gaat het daarmee om resten van een gebouw uit de late bronstijd. 

235  Zie in dit verbrand Arnoldussen & Ball 2007, 196; Ruppel 1990, 82.

Figuur 7.21. 
Aardewerk uit de late bronstijd. Schaal 1:2.



Tradepark-Noord Te Tilburg    165

Figuur 7.22. 
Aardewerk uit de late bronstijd. Schaal 1:4.
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7.4.4 Overige vondsten uit de late bronstijd

Late bronstijd-keramiek is voorts (mogelijk) op enkele andere plekken aangetroffen. 

Hier wordt volstaan met de volgende algemene kenschets van deze vondsten en hun 

vondstomstandigheden: 

· In vier grondsporen (nrs. 10.087, -.097,-.114 en -.87) binnen put 10 is een tiental 

scherven uit de late bronstijd gevonden. Daaronder zijn drie randscherven van 

potten met en scherp afgelijnde binnenhalsknik. Een daarvan heeft op de overgang 

van hals naar schouder een horizontale rij vingertopindrukken (figuur 7.21: v235a). 

Eenzelfde versiering is aanwezig bij een randfragment, waarbij de rand afgerond is 

(v260a). 

· Uit spoor 11.012 stammen acht met chamotte verschraalde scherven (wanddikte 

7-11 mm), waaronder een  naar binnen afschuinde rand (met een indruk tegen de 

rand). 

· Dertien scherven zijn te voorschijn gekomen uit spoor 25.064. Zij zijn alle 

verschraald met chamotte, op één fragment na waarbij macroscopisch geen 

verschraling zichtbaar is. De wanddikte loopt uiteen van 6 tot en met 14 mm. Het 

ensemble bevat twee randscherven, waaronder een fragment met nagelindrukken 

tegen de buitenzijde van de naar binnen afgeschuinde rand. 

· Uit spoor 29.047 zijn de scherven van een biconische pot afkomstig met een, en 

misschien twee oren (figuur 7.22: v979). De verschraling bestaat uit chamotte; de 

wanddikte varieert van 10 t/m 14 mm. Daarmee geassocieerd zijn onder meer een 

spinklos en een deel van een eenledige kom of schaal.

· De keramische vondsten uit spoor 32.011 omvatten vier met grind en zand 

verschraalde, onversierde scherven (wanddikte 9-12 mm), waaronder een 

randscherf (randvorm afgerond) van een eenledige vorm. Benadrukt dient te 

worden dat een late-bronstijdouderdom van dit complex niet volledig vaststaat.

· Een onversierd, met chamotte en zand verschraald bodemfragment stamt uit 

spoor 45.115. Het betreft een deel van een pot met een lichte standvoet (figuur 

7.21: v1142a).

· Spoor 46.004 heeft vier scherven verschraald met chamotte en kwartsgruis 

opgeleverd (wanddikte 7-14 mm), waaronder een fragment van een naar binnen 

afgeschuinde rand. 

· Een ietwat verweerd fragment van een Lappenschale of lobbenschaal met 

reliëfversiering (vml. Kalenderberg-versiering) aan de buitenzijde is afkomstig 

uit een kuil (spoor 53.002) . Mede gezien de vermoedelijk aanwezigheid van 

nagelindrukken aan de binnenzijde van de naar buiten afgeschuinde rand mag deze 

vondst tot de late bronstijd gerekend worden. Lappenschalen zijn vermoedelijk  

pas vanaf een gevorderd stadium van de late bronstijd present.236 Een geassocieerd 

randfragment met een scherp afgelijnde binnenhalsknik bevestigt de toeschrijving 

aan de late bronstijd. Het gehele aardewerkcomplex (17 scherven) uit spoor 2 

is verschraald met uitsluitend chamotte (11x), een combinatie van chamotte 

en minerale bestanddelen (3 à 4x, waaronder 1x chamotte en mogelijk zand) of 

mogelijk met zand (1x). Eenmaal is geen verschraling met het blote oog zichtbaar. 

De wanddikte kent als uitersten 6 en 10 mm, met 7 en 8 mm als meest frequente 

waarden.

· Het onderzoek naar spoor 63.064 heeft achttien scherven, alle wandscherven, 

aan het licht gebracht. Hun wanddikte loopt uiteen van 8 tot en met 15 mm 

(gemiddeld circa 11,1 mm). Acht maal is als verschraling chamotte waargenomen, 

236  Arnoldussen & Ball 2007, 197.
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eenmaal kwartsgruis, terwijl bij negen scherven met het ongewapende oog geen 

verschraling is geïdentificeerd. 

Tot slot, een tweede fragment van een Lappenschale stamt uit spoor 42.053. 

Op de afgevlakte rand prijken vingertopindrukken. Het fragment is 7 mm dik en 

op dwarsdoorsnede ORO. Uit dezelfde kuil zijn vijf scherven aanwezig met een 

vergelijkbare wanddikte (6-8 mm). Het randfragment van de lobbenschaal en daarmee 

de overige scherven hoeven overigen niet per se tot de late bronstijd te behoren. Een 

herkomst uit de ijzertijd is een alternatief, hoewel de wanddikte eerder in de richting 

van de late bronstijd wijst. Omdat het niet de voor de midden-ijzertijd typische para-

solschaal-variant betreft, moet dit dan de vroege ijzertijd zijn. 

7.5 IJzertijd

7.5.1 Inleiding

Bij het dateren van het ijzertijd-aardewerk uit Tilburg-Tradepark is uitgegaan van 

de fasering die Van den Broeke gepubliceerd heeft.237 Op basis van vondsten uit 

Oss-Ussen zijn twaalf fasen in de aardewerkontwikkeling binnen Zuid-Nederland 

onderscheiden. Daarbij plaatst voornoemde de kanttekening dat het toepassingsge-

bied van zijn ideeën wat de late ijzertijd betreft een geringere omvang heeft en het 

Gelderse rivierengebied en de noordelijke helft van Noord-Brabant bestrijkt.238

Binnen Van den Broeke’s chronologische schema vormen de eerste vier fasen, A-D, 

de vroege ijzertijd. Fase A is nadien onderverdeeld in A1 en A2, waarbij A1 de Late 

Bronstijd aangeeft.239 Met behulp van 14C-dateringen is getracht de afzonderlijk fasen 

absoluut te dateren, met als uitkomsten dat fase A2 van circa 800-725 voor Chr., fase 

B van circa 725-650 voor Chr., fase C van circa 650-575 voor Chr. en fase D van circa 

575-500 voor Chr. duurt.240 

De midden-ijzertijd kent eveneens vier subfasen: E t/m H. Omdat de absolute  datering 

niet zonder problemen is,241 kan met de nodige voorzichtigheid gesteld worden dat 

deze fasen achtereenvolgens duren van circa 500-450/440 voor Chr., 450/440-390 voor 

Chr., 390-350 voor Chr. en 350-250 voor Chr.

Voor de late ijzertijd zijn opnieuw vier fasen onderscheiden: I t/m L. De gehele periode 

moet tussen circa 250 voor Chr. en het begin van de jaartelling geplaatst worden. De 

looptijd van de vier secties daarbinnen is nog niet bekend.242 

Het ijzertijd-aardewerk van Tilburg-Tradepark met een zekere nadere datering stamt 

uit de vroege- en midden-ijzertijd. Voor een nadere typering en precisering van de 

ouderdom van de IJzertijd-keramiek is gebruik gemaakt van studies door Bloemers 

& Hulst,243 Van den Broeke,244 Dijkman,245 Drenth et alii ,246 Kortlang,247 Roymans,248 

237  Van den Broeke 1987a; 1987b.
238  Van den Broeke 1987a, 36.
239  Van den Broeke 1991.
240  Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 170.
241  Lanting & Van der Plicht 2005/2006, speciaal 271.
242  ibidem, 272.
243  1983.
244  1980a; 1980b; 1984; 1987a; 1987b; 2001; 2005a; 2005b.
245  1989.
246  2007.
247  1999.
248  1977; 1999.
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Roymans & Hiddink,249 Van der Sanden,250 Schinkel,251 Tol & Schabbink,252 Verwers253 

en Ufkes254.

In totaal zijn er 354 keramische vondsten gedaan die met meer of minder zekerheid 

aan de IJzertijd toegeschreven zijn.255 Hieronder volgen de meest markante 

complexen, dat wil zeggen de inhoud van enkele kuilen en het aardewerk uit huisplat-

tegronden.

7.5.2 Vroege ijzertijd en begin midden-ijzertijd

Kuilspoor 9.054
Een ander teken van menselijke activiteiten binnen het onderzoeksterrein tijdens de 

vroege ijzertijd is een geïsoleerd gelegen kuil (spoor 9.054) in put 9. De inhoud omvat 

onder meer een randscherf van een Schräghals-pot, een oor en een fragment van een 

zoutgoot. Daarmee is duidelijk dat de kuilinhoud in de vroege ijzertijd thuishoort. Gelet 

op het laatstgenoemde object is een datering van de assemblage in Van den Broeke’s 

fase C of D plausibel, hoewel het staartje van fase B mogelijk blijft. De absolute 

ouderdom van de assemblage ligt ergens tussen circa 700-500 voor Chr.

De afwerking van buiten- en binnenzijde van het aardewerk zijn afwisselend, zoals uit 

een karakterisering van het oppervlak blijkt (fig. 7.24).

 

249  1991.
250  1981.
251  1998.
252  2004.
253  1972.
254  2002b.
255  In aanvulling daarop is er keramiek die gedateerd is als ‘bronstijd-ijzertijd’ (151 vondsten), ‘late 

bronstijd/vroege ijzertijd’ (4 vondsten) als ‘late bronstijd/vroege ijzertijd?’ (5 vondsten), ‘late 
bronstijd-midden-ijzertijd’(18 vondsten) en ‘late bronstijd-ijzertijd’ (106 vondsten). 

 Figuur 7.23. 
Kuilspoor 9.054. Aardewerk uit de vroege 
ijzertijd. Schaal 1:2.
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De gemiddelde wanddikte loopt uiteen van 8 t/m 18 mm, met dien verstande dat bij 18 

mm de vraagt rijst of dit niet een bodemfragment is, gelet op het feit dat deze waarde 

zo afwijkend is (fig. 7.25). Het meest vaak komt 9 mm voor. 

De verschraling bestaat in hoofdzaak uit chamotte, waaraan soms kwartsgruis of zand 

is toegevoegd (figuur 7.26). Ook is soms kennelijk ook onverschraalde klei gebakken.

Fig. 7.24 
Aardewerken vaatwerk uit kuilspoor 9.054: 
frequentieverdeling van de wijze van opper-
vlakteafwerking. De tabel vermeldt niet dat 
het oppervlak soms deels verweerd is. Een 
geheel verweerde scherf is niet in de tabel 
opgenomen en een oor evenmin. 

Fig. 7.25 
Aardewerken vaatwerk (exclusief een oor) uit 
kuilspoor 9.054: gemiddelde wanddikte.
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Wat zijn de afmetingen van de grootste verschralingspartikels per scherf? Fig. 7.27 laat 

zien dat dit bij de overgrote meerderheid 2 mm is.

Het aardewerk moet getuige de kleur op dwarsdoorsnede vooral in een zuurstofrijk 

milieu gebakken zijn (fig. 7.28). Een minderheid van de scherven is deel van reducerend 

gebakken vaatwerk. 

Fig. 7.26 
Aardewerken vaatwerk (inclusief een oor) uit 
kuilspoor 9.054: frequentieverdeling van het 
soort verschraling.

Fig. 7.27 
Aardewerken vaatwerk (inclusief een oor) uit 
kuilspoor 9.054: grootte van de verschraling.
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Gezien de hoeveelheid materiaal stelt de inhoud van spoor 54 een depositie of dump 

voor, maar een gedetailleerde, eenduidige lezing is niet mogelijk. Behalve aardewerk 

zijn twee brokken steen aangetroffen. De laatste vondsten én de geringe aanwijzingen 

voor verbrand aardewerk – slechtst twee scherven kunnen op basis van kleur (OOO; 

zie de vorige tabel) als verbrand worden aangemerkt – weerspreken in elk geval de 

veronderstelling dat de inhoud van spoor verband houdt met een “vurig afscheid” in 

de vroege ijzertijd. Deze term is door Van den Broeke256 geïntroduceerd, omdat hij 

veronderstelt dat soms bij het opgeven van een nederzetting in de Zuid-Nederlandse 

ijzertijd rituele handelingen zijn verricht. Daarbij werd (onder andere) aardewerk 

verbrand en aansluitend in door ontmanteling van gebouwen vrijgekomen paalgaten 

gedeponeerd. Voor dit soort deposities zijn ook wel kuilen e.d. gebruikt. 

De slotopmerking betreft het fragment van een zoutgootje. Dankzij het werk van Van 

den Broeke  is duidelijk dat in de eerste helft van de ijzertijd zout uit het westelijke 

kustgebied het Nederlandse binnenland bereikte in gootvormige containers.257 Goed 

beschouwd was het aardewerk niet meer dan verpakkingsmateriaal. De zoutgootjes 

behoren tot dusver tot de weinige voorbeelden van aardewerk waarvan transport over 

relatief grote afstanden boven elk vorm van twijfel verheven staat. 

256  Van den Broeke 2002.
257  Van den Broeke o.a. 1987b; 2005a.

Fig. 7.28 
Aardewerken vaatwerk (exclusief een oor) uit 
kuilspoor 9.054: kleur op dwarsdoorsnede.
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Figuur 7.29. 
Kuilspoor 14.012. Aardewerk uit de vroege 
ijzertijd. Schaal 1:2.
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Figuur 7.30. 
Kuilspoor 14.012. Aardewerk uit de vroege 
ijzertijd. Schaal 1:2.
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Kuilspoor 14.012
In put 14 zijn vijf grondsporen, de nrs. 1, 2, 12, 18 en 23, aangetroffen. Vier daarvan 

bevatten nauwelijks aardewerk, maar nr. 12 zat bomvol aardewerk: 201 stuks (inclusief 

gruis en huttenleem). In de vorige twee paragrafen kwam het verschijnsel “vurig 

afscheid” reeds ter sprake. Wellicht getuigt spoor 14.012  van deze praktijk, want van 

de 63 scherven vertonen 36 stuks met zekerheid en nog eens 3 exemplaren mogelijk 

sporen van verbranding. Een  alternatieve verklaring is dat de kuil met inhoud een pot-

tenbakkersoven voorstelt. Op het eerste gezicht lijkt dit mogelijk, aangezien tot de 

vondsten vijf fragmenten behoren van een aardewerken rooster, dat op regelmatige 

tussenafstanden ronde gaten heeft. Vondsten van elders maken duidelijk dat dit soort 

roosters gebruikt werd als een bakplaat, dat gelegen was op de scheiding tussen 

vuurkamer en bakruimte.258 Bij nader inzien moet men de gedachte van een potten-

bakkersoven laten varen. Niet omdat een gebroken en opvallend genoeg onverbrande 

wrijf-klopsteen uit spoor 14.012 niet direct in zo’n interpretatie kan worden ingepast.  

Maar eerst en vooral omdat niet is waargenomen dat de bodem en wanden van de 

bewuste kuil niet door verhitting verkleurd en/of verglaasd waren. Het is daarom 

twijfelachtig of de roosterfragmenten activiteiten ter plaatse vertegenwoordigen. 

Waarschijnlijker is dat zij afval van werkzaamheden elders zijn dat in spoor 14.012 is 

gedeponeerd of gedumpt.

De potprofielen die bewaard gebleven zijn, zijn uitsluitend een- en drieledig. Dit is 

indicatief voor de vroege ijzertijd).259 Beide categorieën zijn achtereenvolgens door 

twee en tien scherven vertegenwoordigd. Zij zijn minimaal van één eenledige schaal 

en drie drieledige potten afkomstig. Binnen de laatstgenoemde categorie heeft 

een van deze potten een knobbel op de hals, een ander vingertopindrukken op de 

rand, hetgeen goed te rijmen valt met een datering van het complex in de Vroege 

IJzertijd. Voor een eenduidige nadere positionering binnen deze periode ontbreken 

aanwijzingen.

Volgt ten slotte een kenschets van de scherven. Behalve de genoemde randversiering 

is binnen de assemblage geen decoratie aanwezig. Uit een analyse van het oppervlak 

blijkt dat een substantieel deel (circa 26%) in meerdere of mindere mate verweerd is 

(fig. 7.31). Ongetwijfeld ligt de oorzaak in de secundaire verbranding. Het ontbreken 

van gepolijst aardewerk is waarschijnlijk eveneens hierop terug te voeren. Het contact 

met vuur en de bijbehorende hitte heeft geleid tot een kwaliteitsverlies van het 

potoppervlak.

258  Van den Broeke 2005b, 607-608 en fig. 27.6.
259  Van den Broeke 1987a, afb. 5b en -c; zie ter onderbouwing hiervan de in de inleiding geci-

teerde literatuur.
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De verdeling van de gemiddelde wanddikte is unimodaal met een piek bij 9 en 10 mm 

(fig. 7.32).

Fig. 7.31. 
Aardewerken vaatwerk uit kuilspoor 14.012: 
frequentieverdeling van de wijze van opper-
vlakteafwerking. De tabel vermeldt niet dat 
het oppervlak soms deels verweerd is. 

Fig. 7.32. 
Aardewerken vaatwerk uit kuilspoor 
14.012:  gemiddelde wanddikte 

Fig. 7.33. 
Aardewerken vaatwerk uit kuilspoor 
14.012:  frequentieverdeling van het 
soort verschraling.
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De verschraling spreidt een eenduidig beeld ten toon (fig. 7.33). Bij de meerderheid 

van de scherven is geen verschraling waar te nemen. Als dit wel zo is, betreft het 

doorgaans chamotte.

Het merendeel van de scherven heeft verschralingpartikels die niet groter zijn dan 2 

mm (fig. 7.34). 

De kleur van de scherven is vanwege de secundair verbranding geen afspiegeling van 

de originele situatie (fig. 7.35). Het sterke aandeel van “OOO” als ook de aanwezigheid 

van grijze, poreuze scherven geeft aan dat het percentage secundaire verkleurde 

scherven aanzienlijk is. Bij het enige voorbeeld van “RRO” is een abusievelijke 

verwisseling van binnen- en buitenzijde mogelijk. De klasse “RRR”, tot slot, is indicatief 

voor reducerend gebakken vaatwerk.

Kuilspoor 19.075 
Een tweede rijk gevulde kuil (spoor 075) bevindt zich in put 19. Voor de datering ervan 

kan men zich opnieuw beroepen op vier zoutgootfragmenten, die waarschijnlijk alle 

van hetzelfde object stammen. Zoals gezegd moeten dergelijke objecten in de vroege 

ijzertijd en het begin van de midden-ijzertijd geplaatst worden. Dat wil zeggen fasen 

B t/m E in de periodisering van Van den Broeke, waarbij de meeste vondsten tot C en 

D zouden behoren.260 De datering in de vroege of het begin van de midden-ijzertijd 

wordt daarnaast bevestigd door de fragmenten van een drieledige Harpstedt-pot. 

260  Van den Broeke 1987a, 37 en afb. 8.

Fig. 7.34. 
Aardewerken vaatwerk uit kuilspoor 
14.012:  grootte van de verschraling.

Fig. 7.35. 
Aardewerken vaatwerk uit kuilspoor 14.012:  
kleur op dwarsdoorsnede . De tabel is 
exclusief acht scherven die onder meer door 
secundaire verbranding grijs geworden zijn. 
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De rand ervan draagt vingertopindrukken en op de schouder is het begin van een 

besmeten buitenoppervlak zichtbaar. Een tonvormige pot met een naar binnen 

afgeschuinde rand waarop dicht gestelde nagelindrukken is verder vermeldenswaardig. 

Op de buitenkant is een kriskras-groeflijnversiering aangebracht (figuur 7.36: v634a). 

Dergelijke versiering is volgens Van den Broeke eerder kenmerkend voor de midden- 

dan voor de tweede helft van de vroege ijzertijd.261 Een parallel voor deze tonvormige 

pot met nagelindrukken is afkomstig uit Wijchen.262 De geassocieerde vondsten wijzen 

vermoedelijk op de tweede helft van de vroege ijzertijd.

Onder het keramische materiaal uit spoor 75 is een fragment van een tweede 

drieledige pot aanwezig. Als laatste keramische vondst moet een spinklos genoemd 

worden (iguur 7.36: v634b).

Fig 7.37 beschrijft het oppervlak. Een substantieel deel van de scherven (circa 39%)263 

heeft een (deels) besmeten buitenoppervlak, hetgeen redelijk aansluit op het beeld 

voor de tweede helft van de vroege ijzertijd in Zuid-Nederland.264 De meerderheid 

van de scherven is echter glad. Er is een kans dat onder deze categorie verscheidene 

fragmenten van vaatwerk schuilgaan dat oorspronkelijk gepolijst was, maar waarvan 

het oppervlak door verwering gedegradeerd is. 

261  Van den Broeke 1987a, afb. 5.
262  Janssen 1978, afb. 1:4.
263  Berekening exclusief zoutgootfragmenten.
264  Van den Broeke 1987a, afb. 5a.

Figuur 7.36. 
Kuilspoor 19.075. Aardewerk uit de vroege en 
begin midden-ijzertijd. Schaal 1:2.

Fig. 7.37.
Aardewerken vaatwerk (inclusief zoutkeramiek) 
uit kuilspoor 19.075: frequentieverdeling van 
de wijze van oppervlakteafwerking. De tabel 
vermeldt niet dat het oppervlak soms deels 
verweerd is. 
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De gemiddelde wanddikte loopt uiteen van 7 t/m 13 mm (fig. 7.38). De verdeling is 

tweetoppig met pieken bij 9 en 11 mm. 

Voor de verschraling van de keramiek is voornamelijk chamotte gebruikt. Soms is 

kwartsgruis of zand een aanvullende component (fig. 7.39). Daarnaast valt het hoge 

aandeel van scherven zonder duidelijk zichtbare magering op.

Het merendeel van de scherven heeft verschralingsdeeltjes die niet groter zijn dan 2 

mm. Fig. 7.40 toont wat de gehele variatiebreedte is.

Fig. 7.38. 
Aardewerken vaatwerk uit kuilspoor 19.075:  
gemiddelde wanddikte.

Fig. 7.39.  
Aardewerken vaatwerk uit kuilspoor 19.075:  
frequentieverdeling van het soort verschral-
ing.
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Afgezien van een kleine hoeveelheid scherven die wijzen op een zuurstofarm bakmilieu 

is het aardewerk afkomstig uit een oven rijk aan zuurstof (fig. 7.41). 

Evenals bij spoor 9.054 in put 9 zijn er geen directe aanknopingspunten voor een 

associatie van spoor 75 met het boven uiteengezette “vurige afscheid”. Er zijn immers 

geen scherven met sporen van verbranding voorhanden. Toch geeft de hoeveelheid 

vondsten duidelijk een doelgerichte depositie aan.  Het hoe en wat ontgaat ons echter. 

Wellicht is simpelweg een kuil gegraven waarin afval in de vorm van vooral aardewerk-

scherven is gestort. Daarbij werd dan ook een klopsteen afgedankt.

7.5.3 Midden- en Late IJzertijd

Structuur 21
In put 17 is een huisplattegrond (structuur 21) gevonden die op basis van de uitleg 

en 14C-onderzoek (zie tabel 3.1.) in de late of, eerder, midden-ijzertijd geplaatst kan 

worden. Helaas blijkt een nadere datering aan de hand van aardewerk niet mogelijk. 

Slechts zeven scherven zijn afkomstig uit paalsporen van de plattegrond. Twee 

daarvan zijn wandscherven die vanwege hun kenmerken als ijzertijd-keramiek zijn 

gedetermineerd. De andere vijf zijn gelet op de (vermoedelijk) minerale verschraling 

ouder en moeten daarom mogelijk als “opspit” gezien worden. Zij zijn vier keer 

aangemerkt als “bronstijd-ijzertijd” en eenmaal is de datering “Vroege bronstijd-late 

Fig. 7.40. 
Aardewerken vaatwerk uit kuilspoor 19.075:  
grootte van de verschraling.

Fig. 7.41.  
Aardewerken vaatwerk uit kuilspoor 19.075: 
kleur op dwarsdoorsnede.
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bronstijd”. De laatstgenoemde datering is niet alleen op basis van de intrinsieke 

eigenschappen van de scherf, maar tevens gezien de context. Elders uit put 17 is met 

zekerheid aardewerk uit de onderhavige periode aangetroffen (zie boven).  

Structuur 37
Ook structuur 37 (putten 24 en 28) dateert, gezien de uitleg, in de midden- of late 

ijzertijd. Uit de grondsporen van deze configuratie zijn twaalf scherven afkomstig. 

Daarvan springt vooral een onversierd randfragment van een aan beide korte uiteinde 

open voorwerp in het oog. Van den Broeke, die het object herkend heeft265, schaart 

deze vondst onder zijn vormtype 6, met als datering binnen de Zuid-Nederlandse 

ijzertijd de periode midden-ijzertijd t/m Romeinse Tijd. Dit soort aardewerk zou een 

rol gespeeld hebben in de zuivelverwerking, in het bijzonder de bereiding van kaas, 

waarbij de wei via het gat aan de onderzijde kon weglopen.266 Onder de overige 

vondsten in kwestie zijn twee wandscherven met kamstreekversiering en een 

wandfragment met twee horizontale groeflijnen aanwezig. Voorbeelden van besmeten 

vaatwerk ontbreken. Bij vier tot zeven scherven van de assemblage is chamotte 

als verschralingsmiddel herkend. De wanddikte, tot slot, varieert van 6 t/m 12 mm 

(gemiddeld circa 9,7 mm). 

Te oordelen naar de hoeveelheid vondsten, de fragmentatiegraad en hun gewicht is 

het aardewerk uit structuur 37 eerst en vooral huisvuil dat toevallig in de grondsporen 

terecht is gekomen.

Structuur 44
Terwijl normaliter het aardewerk de huisplattegrond nader dateert, is het bij structuur 

44 in put 23 precies andersom. De lay-out en de afmetingen van de plattegrond zijn 

indicatief voor de midden- of late ijzertijd, terwijl een 14C-datering (2389 ± 24 BP (KlA 

44654); zie tabel 3.1) de datering verengt tot de eerste helft van de Midden-IJzertijd. 

Het met structuur 44 geassocieerde aardewerk, waaronder 17 scherven, wijst slechts in 

de richting van de ijzertijd. Overigens is ter plaatse ook een boerderijplattegrond uit de 

bronstijd aan het licht gekomen, hetgeen de determinatie van de gevonden scherven 

(slechts achttien in totaal) bemoeilijkt. Een daarvan is vanwege het baksel en de deels 

gepolijste buitenkant in elk geval van ijzertijd-signatuur. Van de andere scherven mag 

aangenomen worden dat die met kwartsgruis- of grindverschraling (N =5) afkomstig 

zijn uit de bronstijd. Aardewerk dat exclusief met chamotte verschraald is (N =5) en 

aardewerk  zonder macroscopisch zichtbare magering (N = 3) zal eerder tot de midden-

ijzertijd gerekend moeten worden.

Opnieuw is het idee dat het aardewerk vooral of zelfs wel uitsluitend  als zwerfvuil bij 

toeval in grondsporen terecht is gekomen. Het feit dat het geringe aantal vondsten 

verspreid is over tien verschillende grondsporen pleit voor deze opvatting.

Structuur 64
Ook in het geval van structuur 64, een huisplattegrond van het type Oss-Ussen 4B 

die is blootgelegd in de putten 31 en 40, is een scherpe datering aan de hand van 

het aardewerk niet mogelijk. Oorzaken zijn de geringe omvang van de assemblage 

(N =  15, waarvan tien scherven) en de afwezigheid van vormkenmerken en typische 

versiering. Bovendien is het bij twee niet volledig uitgesloten dat zij ouder en derhalve 

intrusief zijn. De meest zeggingskrachtingskrachtige scherf is afkomstig uit spoor 

31.027. Dit randfragment heeft op de rand vingertopindrukken op de rand en stamt van 

265  Mogelijk is in put 13 (spoor 52) een stuk van een tweede “kaasvorm” ontdekt.
266  Van den Broeke 1987b, 104.
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een reducerend gebakken, vermoedelijk tonvormige pot. De buitenzijde is besmeten 

tot aan de rand. Vaatwerk met deze karakteristieken is goed bekend uit de midden-

ijzertijd van Zuid-Nederland, hoewel er ook voorbeelden uit de vroege ijzertijd zijn. 267  

Een blik op hun horizontale verspreiding leert dat relatief veel vondsten gedaan zijn 

in de paalsporen van de ingagnspartijen. Dit is een patroon dat ook is waargenomen 

bij andere huisplattegronden van het type Oss-Ussen 4B die te Tilburg-Tradepark zijn 

opgegraven. Omdat de ingangspartijen vondsten het  gebied daartussen druk betreden 

(en gebruikte?) zones geweest zullen zijn, is de opeenhoping daar van keramische 

vondsten begrijpelijk. Zeker als ervan uitgegaan wordt dat het interieur van huizen 

schoongemaakt is en afval via de ingangen naar buiten is geveegd. De kans is dan 

groot dat keramiek in de deuropening en omgving blijft “hangen”. 

Voor verdere bijzonderheden over het aardewerkcomplex uit structuur 64 wordt 

verwezen naar  de catalogus.

267  Zie de in deze bijdrag aangehaalde literatuur.

Figuur 7.41. 
Structuur 65 (1247a en 1253a) en overige 
vondsten. Aardewerk uit de midden- en late 
ijzertijd. Schaal 1:4.
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Structuur 65
Deze huisplattegrond van het type Oss-Ussen 4B gevonden (structuur 65) is gevonden 

in de putten 28 en 55. Dit soort huizen is, zoals eerder vermeld, kenmerkend voor 

de midden- en late ijzertijd. Het aardewerk uit de grondsporen waaruit de structuur 

bestaat, is qua aantal bescheiden: vijftien scherven. Desondanks kan de ouderdom van  

structuur 65 aan de hand ervan redelijk nauwkeurig bepaald worden. De keramische 

vondsten wijzen in de richting van de tweede helft van de midden-ijzertijd (Van den 

Broeke’s fasen G en/of H), dat wil zeggen de periode tussen circa 390-250 voor Chr. 

Indicatief is vooral een fragment van een schaal van vormtype 13 (in de typologie van  

Van den Broeke) afkomstig uit een  van de middenstijlen (spoor 55.008). Een tweede 

opmerkelijke keramische ontdekking is niet strijdig met deze datering. Uit spoor 

28.124 komt een fragment van een drieledige schaal die valt onder het type 71 (naar 

Van den Broeke). Deze vorm heeft (onder meer) een chronologisch zwaartepunt in de 

tweede helft van de  Zuid-Nederlandse midden-ijzertijd, in het bijzonder fase H.268 

De kenmerken van het aardewerk uit structuur 65 laat zich verder als volgt 

samenvatten. Er zijn drie versierde scherven: twee wandfragmenten met kam-

streekversiering en een randfragment met een indruk op de rand.  Voorbeelden van 

reducerend gebakken vaatwerk ontbreken. Er zijn twee scherven met een (deels) 

besmeten buitenzijde. Ter verschraling  van de klei is vooral chamotte gebruikt. Dit 

soort insluitsels is bij dertien scherven waargenomen, eenmaal mogelijk tezamen met 

grind.  Bij twee scherven is met het blote oog geen verschraling herkend. De wanddikte 

loopt uiteen van 8-15 mm, met als gemiddelde circa 10,1 mm.

De verspreiding van de vondsten kent eenzelfde soort patroon als zojuist besproken. 

Dat betekent dat zij vooral in de beide ingangspartijen en het gebied daartussen 

gedaan zijn.  

Structuur 86
Ui de grondsporen waaruit structuur 86  (put 46) is samengesteld, zijn in totaal tien 

scherven afkomstig. Zij zeggen weinig naders zeggen over de ouderdom van de 

plattegrond, maar zij spreken de datering van deze structuur, een huisplattegrond 

van het type Oss-Ussen 4B niet tegen. De scherven zijn in de regel met chamotte 

verschraald. De wanddikte loopt uiteen van 8 tot en met 17 mm. Wat opvalt is dat 

de keramische vondsten (gruis, scherven en een splinkos) zich concentreren in de 

ingangspartijen en de zone daartussen. 

Overige keramische vondsten
Van de overig keramische vondsten moet een randscherf uit  spoor 1.091 worden 

genoemd. Het aardewerkfragment is de beste kandidaat voor een late ijzertijd-ouder-

dom vanwege de organische verschraling. De rand heeft een puntvormig uitsteeksel. 

268  Van den Broeke 1987a, afb. 5.
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Tabel 7.4. 
14C-dateringen van HVS, DKS en LRN uit Nederlandse en Belgische graven.269 
*Bij de typering van de randvormen die de urnen uit Alphen-Op de Kiek is Modderman (1955, 
53) gevolgd.
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Alphen-Op de 

Kiek*
LRN, type 1 C crematie uit 

urn
3420 ± 60 BP 
(GrA-15474)

1887-1604/1573-
1556/1550-1535

Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
181; Modderman 1955, 53 en fig. 
5: nr. 1

Alphen-Op de 
Kiek

DKS, type 5 C/D crematie uit 
urn

3350 ± 60 BP 
(GrA-15475)

1861-1849/1771-
1479

Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
181; Modderman 1955, 53 en fig. 
5: nr. 5

Alphen-Op de 
Kiek

LRN, type 1 C crematie uit 
urn

3310 ± 50 BP 
(GrA-15839)

1733-1714/1692-
1493/1471-1463

Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
181; Modderman 1955, 53 en fig. 
5: nr. 6

Alphen-Op de 
Kiek

DKS, type 2 
of 3

C crematie uit 
urn

3410 ± 60 BP 
(GrA-15477)

1881-1604/1576-
1534

Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
181; Modderman 1955, 53 en fig. 
5: nr. 7

Alphen-Op de 
Kiek

DKS, type 3 
of 13

? crematie uit 
urn

3360 ± 60 BP 
(GrA-15478)

1867-1845/1807-
1804/1773-1499

convexe onderkant, con-
cave hals; rand ontbreekt

Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
181; Modderman 1955, fig. 5: nr. 12

Beerse-de 
Krommenhof

DKS, type 4 
of 8

D crematie 
uit(?) urn

3315 ± 30 BP 
(KlA-41899)

1679-1673/1666-
1519

gedeelte van urn ont-
breekt, zodat precieze 
vorm niet geheel vast-
staat, gereconstrueerd als 
tonvormig

De Smaele et alii 2011, 9-10, 12 
en fig. 5

Bergeijk-
Eerselse Dijk

DKS, type 4 B1 crematie uit 
urn

3330 ± 50 BP 
(GrA-17334)

1737-1707/ 1695-
1500

urn (nr. 11) uit nabijzetting Lanting & Van der Picht 2001/2002, 
196; Modderman 1955, speciaal 
48-49 en fig. 3: nr. 11

Bergeijk-
Eerselse Dijk

DKS, type 6 B1 crematie uit 
urn

3320 ± 50 BP 
(GrA-17335)

1735-1709/ 1693-
1496

urn (nr. 12) uit nabijzetting Lanting & Van der Picht 2001/2002, 
196; Modderman 1955, speciaal 
48-49 en fig. 3: nr. 12

Bergeijk-
Eerselse Dijk

DKS, type 4 B1 crematie uit 
urn

3390 ± 50 BP 
(GrA-17373)

1872-1842/ 1813-
1798/ 1777-1600/ 
1591-1530

urn (nr. 13) uit nabijzetting Lanting & Van der Picht 2001/2002, 
196; Modderman 1955, speciaal 
48-49 en fig. 3: nr. 13

Den Dungen- 
het Bossche 
Broek, graf d

DKS, type 6 B1/C ook tegen bui-
tenkant van rand 
horizontale rij 
indrukken;

crematie 
waarover 
pot omge-
keerd 
geplaatst 
was

3395 ± 45 BP 
(GrA-19112)

1872-1842/ 1813-
1798/ 1776-1603/ 
1582-1579/ 1578-
1534 

randvorm moeilijk te 
typeren

Lanting  
& Van der Plicht 2001/2002, 161 
en 195; Verwers & Van den Broeke 
1985, spec. 13, 15 en afb. 3 en 5:d

Den Treek, 
tumulus I

DKS, type 12 D/E houtskool 3330 ± 70 BP 
(GrN-968)

1857-1852/ 1769-
1447

houtskool afkomstig van 
balk liggend op de urn 

Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
193-194; Modderman 1955, speci-
aal 59, 61 en fig. 12: nr. 8

Elspeetse 
Heide, tumu-
lus IV

LRN, type 1 
of, minder 
waarschijn-
lijk, DKS

E 2840 ± 140 BP 
(GrN-445)

1405-792 urn incompleet; houtskool  
afkomstig van verkoolde 
balken op circa 20 cm 
boven primaire centrale 
bijzetting; datering ver-
moedelijk terminus ad of 
post quem voor urn, die uit 
een van de nabijzettingen 
komt

Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
194; Modderman 1954, 35 en fig. 13

Haps LRN, type 1 E crematie uit 
urn

3090 ± 45 BP 
(GrA-19117)

1447-1258/ 1226-
1220

urn in of onder paalgat 
van het samengestelde 
paalkransmonument O1

Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
196 en fig. 8: nr. 1; Verwers 1972, 20 
en afb. 13: nr.162 en afb. 14

269  Deze tabel is exclusief een Laren-pot uit de grafheuvel “De Gloeiende Engelsman” te Eersel. 
De reden is dat een foto de enige gepubliceerde afbeelding van dit stuk vaatwerk (Theunissen 
1999, afb. 3.28) is. Hieruit wordt niet geheel duidelijk wat de precieze vorm is; bij de restaura-
tie is ter completering van het object gips o.i.d.  gebruikt (mond. med. dr. L. Theunissen d.d. 
14-4-2011). Helaas kon auteur in het kader van de huidige studie de pot niet zelf bestuderen. 
Crematie uit de urn en houtskool van het oud-oppervlak onder de grafheuvel aangetroffen 
rondom de urn zijn 14C-gedateerd (Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 181): 3320 ± 30 BP 
(GrA-18965; 2 s-kalibratie 1680-1524 voor Chr.) resp.  3460 ± 35 BP (GrN-5350; 2 s-kalibratie: 
1880-1726/1719-1690 voor Chr.).

 In het geval van de pot uit Beerse-de Krommenhof corresponderen afbeelding en tekst niet 
met elkaar. In tegenstelling tot hetgeen vermeldt wordt, is op de afbeelding geen stafband 
zichtbaar. De afbeelding suggereert dat kort onder de rand een omlopende horizontale groef-
lijn aanwezig is. Dergelijke potten zijn uit de context van de HVS-cultuur bekend, zoals onder 
meer vondsten te Dodewaard laten zien (Theunissen & Hulst, in: Theunissen 1999, af. 4.23).
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Hoge Mierde, 
tumulus C

LRN, type 1 
of 3

C crematie uit 
urn

3270 ± 50 BP 
(GrA-19106)

1664-1647/ 1643-
1436

slecht gebakken, asym-
metrische urn (nr. 3) uit 
nabijzetting 

Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
195; Willems 1935, 143 en afb. 32: 
nr. 3 en afb. 33: nr. C3

Hoge Mierde, 
tumulus C

DKS, type 4 ? crematie uit 
urn

3345 ± 45 BP 
(GrA-19110)

1738-1703/ 1697-
1522

verweerde urn (nr. 7) uit 
nabijzetting

Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
195; Willems 1935, 143-144 en afb. 
32: nr. 7 en afb. 33: nr. C7

Knegsel, 
tumulus E

LRN, type 1 E crematie en 
houtskool 
uit urn

crematie: 
3040 ± 50 BP 
(GrA-15844); 
houtskool: 
3090 ± 30 BP 
(GrN-1028/34)

crematie: 1415-
1188/1178-
1156/1143-1129; 
houtskool: 1426-
1299

urn uit primaire bijzetting Glasbergen 1954,  deel II, 58, 60, 
103 en fig.  52 en 59: nr. 6; Lanting 
& Van der Plicht 2001/2002, 196

Maarsbergen LRN, type 1 D/E houtskool 
uit urn

3250 ± 55 BP 
(GrN-6689)

1660-1651/ 1638-
1418

nabijzetting in grafheuvel; 
volgens Lanting & Van der 
Plicht (2001/2002, 195) is 
de datering te oud voor 
dit type

Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
195; Lanting & Van der Waals 1971, 
122 en fig. 15: nr. a

Neer LRN, type 4 E crematie 3440 ± 40 BP 
(GrA-15451)

1879-1663/ 1647-
1642

knobbels op schouder Harsema 1965, fig. 2: nr. 5; Lanting 
& Van de Plicht 2001/2002, 181

Poppel DKS, type ? ? crematie uit 
urn

3320 ±  30 BP 
(GrA-14284)

1680-1524 Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
197

Toterfout-
Halve Mijl, 
tumulus 1B

HVS, type 3 A1 touwversiering 
in zigzagmotief 
aan de onderzijde 
begrensd door 
horizontaal omlo-
pende stafband 
met indrukken; 
randversiering

crematie 
uit urn en 
houtskool 
uit dezelfde 
urn

crematie: 3410 
± 30 BP (GrA-
15449);  houts-
kool: 3420 ± 45 
BP (GrN-1828)

crematie: 1858-
1852/1769-1627; 
houtskool: 1877-
1838/ 1828-1789/ 
1785-1619

urn uit primaire bijzetting Glasbergen 1954, deel I, 38 en fig. 
9 en deel II, 106 en fig. 59: nr. 1; 
Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
181

Toterfout-
Halve Mijl, 
tumulus 1B

DKS, type 6 E crematie uit 
urn 

crematie: 3380 
± 50 BP (GrA-
15851)

1867-1845/ 1806-
1804/ 1773-1526

urn (nr. 60) uit secundaire 
bijzetting

Glasbergen 1954, deel I,  38 en fig. 
9 en deel II, 106 en fig. 59: nr. 5; 
Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
181

Toterfout-
Halve Mijl, 
tumulus 1B

DKS, type 5 E crematie uit 
urn 

crematie: 3360 
± 50 BP (GrA-
15852)

1754-1516 urn (nr. 61) uit secundaire 
bijzetting

Glasbergen 1954, deel I, spec. 38 en 
fig. 9 en deel II, 106 en fig. 59: nr. 3; 
Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
181

Toterfout-
Halve Mijl, 
tumulus 1B

DKS, type 4 
of 9 

B1 crematie uit 
urn 

crematie: 3400 
± 50 BP (GrA-
15854)

1876-1839/ 1825-
1793/ 1781-1604/ 
1576-1534

urn (nr. 62) uit secundaire 
bijzetting; asymmetrisch 
profiel

Glasbergen 1954, deel I, spec. 38 en 
fig. 9 en deel II, 106 en fig. 59: nr. 4 
Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
181

Toterfout-
Halve Mijl, 
tumulus 1B

DKS, type 5 A3/
B1

crematie 
uit urn en 
houtskool 
uit dezelfde 
urn

crematie: 
3470 ± 30 BP 
(GrA-15443);  
houtskool: 
3580 ±  130 BP 
(GrN-1053)

crematie: 1881-
1736/1709-1694
Houtskool: 
2334-2322/2306-
1607/1565-1563

urn (nr. 65) uit secundaire 
bijzetting

Glasbergen 1954, deel I, spec. 38 en 
fig. 9 en deel II, 106 en fig. 59: nr. 2; 
Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 
181

Weelde-
Schootseweg

DKS, type 6 D/E crematie 3320 ± 30 BP 
(GrA-14285)

1680-1524 Annaert 2008, 194-195, tabel 15.1 
en fig. 15.12 

Weelde-
Hoogeinsche 
Bergen, tumu-
lus I

HVS, type 
1 en DKS, 
type 2

2x C touwversiering 
bestaande van 
telkens twee naar 
elkaar overhellen-
de lussen boven 
horizontale, ver-
sierde stafband

crematie uit 
DKS-pot

3310 ± 50 BP 
(GrA-15830

1733-1714/1672-
1493/1471-1463

De potten waren in elkaar 
geplaatst

Van Impe & Beex 1977,  spec. 8, 
en fig. 3; Lanting & Van der Plicht 
2001/2002, 197
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Tabel 7.5. 
Aan- of afwezigheid van verschillende kenmerken (vooral versiering) van aardewerk uit neder-
zettingen van de HVS-cultuur die door middel van dendrochronologie dan wel de 14C-methode 
absoluut gedateerd zijn. Voor zover mogelijk is tussen haakjes per kenmerk het aantal scherven 
gegeven. In het geval van Vogelenzang is dit op het niveau van potten. Voor het aantal onversi-
erde scherven/potten wordt verwezen naar tabel 11. 
*Op deze vindplaats is een enkele versierde scherf gevonden; deze heeft nagelindrukken (Van 
der Velde 1998, 27). Niet bekend is waar op de pot de decoratie zich bevindt en hoe het decora-
tiemotief eruit ziet.
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naam site

Boxmeer-
Maasbroeksche 
Blokken*

- - - - - - - - - - - - houtskool uit paalkuil behorende 
tot huis 2:  3030 ± 120 BP (GrN-
24429); 1523-968/960-930
houtskool uit kuil tussen twee 
staanders van huis 2: 3050 ± 50 
BP (GrN-24428); 1425-1191/1173-
1163/1141-1130
verkoold graan uit kuil midden-
schip huis 3: 3050 ± 40 BP (GrN-
24430); 1413-1247/1244-1211
verkoolde eikels uit silokuil 10 m 
ten ZW van huis 2: 3060 ± 40 BP 
(GrN-24426); 1418-1254/1235-
1213

Hiddink 2000; 
Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 184

Den Haag-
Bronovo

+ + ? ? ? ? ? ? + + + ? houtskool uit archeologische laag: 
3435 ± 35 BP (GrN-15011); 1877-
1838/1827-1790/1784-1662/1649-
1641
monster veen (t.p.q. voor bewo-
ning): 3320 ± 35 BP (GrN-15010): 
1685-1519

Bulten et alii 
2008; Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 187

Dodewaard - - - + + + ? ? - + + + houtskool uit paalgat van 
dakstaander van huis 1b: 3430 
± 35 BP (GrN-5935); 1876-
1839/1824-1794/1781-1658/1652-
1636
houtskool uit kuil van NW-ingang 
huis 2: 3030 ± 35 BP (GrN-5933); 
1398-1206/1201-1193/1139-1132

Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 187-
188; Theunissen 
& Hulst, in: 
Theunissen 1999, 
137-156

Lienden - + (5 
tot 
12)

- + (≥ 
12 )

+ (1) + (10) + (10) - + 
(≥2) )

+ 
(≥14)

+ (2) aankoeksel aardewerk: 3270 ± 40 
BP (GrA-15980); 1631-1448
bot uit geul: 3200 ± 90 BP (GrA-
16189); 1686-1286/1282-1266
bot uit geul: 3240 ± 70 BP (GrA-
16183); 1684-1400
bot  uit kuil: 3250 ± 50 BP (GrN-
25477); 1632-1424
bot uit kuil: 3220 ± 35 BP (GrN-
25700); 1604-1576/1534-1420
bot uit kuil: 3130 ± 80 BP 
(GrN-25479); 1606-1568/1560-
1207/1201-1193/1139-1132
houtskool uit kuil: 3260 ± 70 BP 
(GrN-25480); 1725-1720/1689-
1410
bot uit kuil 3220 ± 35 BP (GrN-
25700); 1604-1576/1534-1420
bot uit kuil: 3220 ± 45 BP (GrN-
25483); 1606-1568/1560-1415
bot uit kuil: 3200 ± 60 BP (GrN-
25486); 1618-1378/1334-1321

Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 189; 
Schoneveld & 
Kranendonk 
2002; Ufkes 
2002a
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Loon op Zand - - - +(1) - - - - - - - - houtskool uit voorraadkuil binnen 
huis 1: 3185 ± 35 BP (GrN-16516); 
1514-1409

Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 
184; Roymans 
& Hiddink 1991, 
114 en fig. 5

Mijnsheerenland- 
Hofweg

- - - - - +(4) ? (1?) - - +(2) +(1) - dierlijk bot: 2990 ± 20 BP 
(GrN-21401); 1300-1190/1176-
1159/1142-1130

Van Heeringen & 
Lauwerier 1996, 
133, 136 en afb. 2

Nijnsel - - - - - + + - - + + - houtskool uit kuil circa 10 m ten N 
van huis: 3090 ± 75 BP (GrN-5716); 
1502-1185/1183-1150/1146-1128

Beex & Hulst 
1968, fig. 7; 
Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 184

Oss-IJsselstraat - - - ?(2?) - - - - - - +(1) - hout van waterput: 3200 ± 30 BP 
(GrN-8305); 1516-1422

Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 185; 
Verwers 1981

Sittard-Hoogveld - - - - - - - - - - +(1) - houtskool uit paalspoor van huis: 
3080 ± 60 BP (GrA-15913); 1492-
1474/1460-1191/1141-1131

Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 184; 
Tol & Schabbink 
2004

Velsen-
Noordzeekanaal/-
Stationsweg

+ ? + - ? ? ? ? ? ? ? ? monster bovenkant veen (t.a.q. 
voor bewoning): 3410 ± 35 BP 
(GrN-5972): 1868-1845/1808-
1803/1774-1620
monster onderkant veen (t.p.q. 
voor bewoning): 3450 ± 35 BP 
(GrN-5973): 1879-1836/1831-1686

Ten Anscher 
1990, 65, 68 en 
76; Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 176

Vogelenzang + (31 ) +(20) +(2) + (≥ 
2)   

+(1) +(9à 
10)

+(7 à 
8)

+(4) - +4) +(4) ?(1?) houtskool: 3470 ± 60 BP (GrN-
14692); 1937-1658/1652-1635*

Ten Anscher 
1990; Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 176

*Er is een tweede 14C-datering aan houts-
kool (uitkomst: 3140 ± 70 BP (GrN-2997)) uit 
Vogelenzang . Volgens Ten Anscher (1990, 77) 
staat niet vast dat het gedateerde monster 
rechtstreeks verband houdt met de activiteiten 
van de HVS-cultuur ter plekke.
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Loon op Zand - - - +(1) - - - - - - - - houtskool uit voorraadkuil binnen 
huis 1: 3185 ± 35 BP (GrN-16516); 
1514-1409

Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 
184; Roymans 
& Hiddink 1991, 
114 en fig. 5

Mijnsheerenland- 
Hofweg

- - - - - +(4) ? (1?) - - +(2) +(1) - dierlijk bot: 2990 ± 20 BP 
(GrN-21401); 1300-1190/1176-
1159/1142-1130

Van Heeringen & 
Lauwerier 1996, 
133, 136 en afb. 2

Nijnsel - - - - - + + - - + + - houtskool uit kuil circa 10 m ten N 
van huis: 3090 ± 75 BP (GrN-5716); 
1502-1185/1183-1150/1146-1128

Beex & Hulst 
1968, fig. 7; 
Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 184

Oss-IJsselstraat - - - ?(2?) - - - - - - +(1) - hout van waterput: 3200 ± 30 BP 
(GrN-8305); 1516-1422

Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 185; 
Verwers 1981

Sittard-Hoogveld - - - - - - - - - - +(1) - houtskool uit paalspoor van huis: 
3080 ± 60 BP (GrA-15913); 1492-
1474/1460-1191/1141-1131

Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 184; 
Tol & Schabbink 
2004

Velsen-
Noordzeekanaal/-
Stationsweg

+ ? + - ? ? ? ? ? ? ? ? monster bovenkant veen (t.a.q. 
voor bewoning): 3410 ± 35 BP 
(GrN-5972): 1868-1845/1808-
1803/1774-1620
monster onderkant veen (t.p.q. 
voor bewoning): 3450 ± 35 BP 
(GrN-5973): 1879-1836/1831-1686

Ten Anscher 
1990, 65, 68 en 
76; Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 176

Vogelenzang + (31 ) +(20) +(2) + (≥ 
2)   

+(1) +(9à 
10)

+(7 à 
8)

+(4) - +4) +(4) ?(1?) houtskool: 3470 ± 60 BP (GrN-
14692); 1937-1658/1652-1635*

Ten Anscher 
1990; Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 176
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Zijderveld - - - + + + + + - + + + hout van paal behorend tot “ronde 
structuur”: 3370 ± 80 BP (GrN-
5376); 1880-1496
hout uit waterkuil: 3174 ± 25 BP 
(KlA   -21028); 1494-1414
hout van paal spieker: 3065 ± 55 
BP (GrN-6406); 1440-1190/1174-
1161/1141-1130
hout (wilg) uit waterkuil op 
huisplaats 4: 3180 ± 35 BP (GrN-
28925); 1513-1406
hout (wilg) uit drenkkuil op 
huisplaats 3: 3150 ± 50 BP (GrN-
28928); 1516-1364/1362-1312
houtskool (els) van paal huis 1: 
3140 ± 40 BP (GrA-27192); 1497-
1369/1345-1314
hout (els) van paal huis 3: 3120 
± 30 BP (GrN-28929); 1448-
1368/1356-1314
hout (els) van paal spieker 18: 
3110 ± 30 BP (GrN-28933); 1435-
1365/1362-1312
hout (els) uit waterkuil op 
huisplaats 3: 3090 ± 40 BP (GrN-
28930); 1431-1266
hout (wilg) van paal spieker 10: 
3090 ± 30 BP (GrN-28931); 1426-
1299
houtskool (sleedoorn) van paal 
spieker 32: 3085 ±35 BP (GrA-
27191); 1426-1288/1280-1267
hout (els) van paal spieker 20: 
3080 ± 30 BP (GrN-28927); 1416-
1290/1277-1269
hout (wilg) van paal hek: 3060 ± 
35 (GrN-28924); 1412-1259/1225-
1220
houtskool (wilg) uit kringgreppel 
op huisplaats: 3050 ± 35 BP (GrA-
27174); 1409-1256/1233-1214
houtskool (wilg) uit drenkkuil op 
huisplaats 2: 3040 ±35 BP (GrA-
27173): 1406-1248/1243-1211
hout (els) van paal huis 3: 3025 
± 30 BP (GrN-28932): 1388-
1208/1138-1133
hout (populier) van paal hek: 
2890 ± 50 BP (GrN-28926): 1256-
1233/1214-968/961-928
buitenste jaarring van eiken paal 
spieker 19: 1503 voor Chr. (RING-
laboratoriumr. 1472); veldatum ná 
1483 voor Chr. ± 6
buitenste jaarring van eiken paal 
huis 3: 1437 voor Chr. (RING-
laboratoriumnr. 1276); veldatum 
ná 1421 voor Chr. ± 5
buitenste jaarring van eiken paal 
huis 3: 1416 voor Chr. (RING-
laboratoriumnr. 1272); veldatum 
ná 1396 voor Chr. ± 6
buitenste jaarring van eiken paal 
spieker 21: 1390 voor Chr. (RING-
laboratoriumnr. 1487); veldatum 
ná 1374 voor Chr. ± 5
buitenste jaarring van eikenhout 
uit drenkkuil op huisplaats 3: 1350 
voor Chr. (RING-laboratoriumnr.); 
veldatum circa 1345 voor Chr.

Van Beek 2005; 
Knippenberg & 
Jongste 2005; 
Lanting & 
Van der Plicht 
2001/2002, 189; 
Theunissen 
& Hulst, in 
Theunissen 1999, 
156-180
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Tabel 7.7. 
Overzicht van pottypen (veronderstelde) hoge 
vormen uit 14C-gedateerde nederzettingen 
van de HVS-cultuur

Pottype aard gedateerd materiaal,  14C-datering/dendrodatering,  laboratoriumnummer en 2 s-kali-
bratie (voor Chr.)

referentie

naam site

Boxmeer LRN, type 1 (7x); type 
2 (1x); type 3 (1x?), 
type 4(1x?)

houtskool uit paalkuil behorende tot huis 2:  3030 ± 120 BP (GrN-24429); 1523-968/960-930
houtskool uit kuil tussen twee staanders van huis 2: 3050 ± 50 BP (GrN-24428); 1425-1191/1173-
1163/1141-1130
verkoold graan uit kuil middenschip huis 3: 3050 ± 40 BP (GrN-24430); 1413-1247/1244-1211
verkoolde eikels uit silokuil 10 m ten ZW van huis 2: 3060 ± 40 BP (GrN-24426); 1418-1254/1235-
1213

Hiddink 2000, afb. 
13; Lanting & Van der 
Plicht 2001/2002, 184

Den Haag-
Bronovo

HVS, type 2 (1x) houtskool uit archeologische laag: 3435 ± 35 BP (GrN-15011); 1877-1838/1827-1790/1784-
1662/1649-1641
monster veen (t.p.q. voor bewoning): 3320 ± 35 BP (GrN-15010): 1685-1519

Bulten et alii 2008; 
Lanting & Van der 
Plicht 2001/2002, 187

Dodewaard DKS, type 1 (1x?); type 
6 (3x); type 8 (3x); 
type 13 (1x); LRN, type 
1 (1x); type 2 (2x)

houtskool uit paalgat van dakstaander van huis 1b: 3430 ± 35 BP (GrN-5935); 1876-1839/1824-
1794/1781-1658/1652-1636
houtskool uit kuil van NW-ingang huis 2: 3030 ± 35 BP (GrN-5933); 1398-1206/1201-1193/1139-
1132

Lanting & Van der 
Plicht 2001/2002, 
187-188; Theunissen 
& Hulst, in: 
Theunissen 1999, 
137-156

Lienden DKS, type 1 (1x); type 
2 (3x); type 4 (2x); 
type 5 (7x); type 6 
(8x); type 7 (2x); type 
8 (1 à 22x); type 12 
(1x); LRN, type 1 (12 à 
14x); type 4 (5 à 6x); 
OHV vml. zowel de 
typen 1, 2 en 3

aankoeksel aardewerk: 3270 ± 40 BP (GrA-15980); 1631-1448
bot uit geul: 3200 ± 90 BP (GrA-16189); 1686-1286/1282-1266
bot uit geul: 3240 ± 70 BP (GrA-16183); 1684-1400
bot  uit kuil: 3250 ± 50 BP (GrN-25477); 1632-1424
bot uit kuil: 3220 ± 35 BP (GrN-25700); 1604-1576/1534-1420
bot uit kuil: 3130 ± 80 BP (GrN-25479); 1606-1568/1560-1207/1201-1193/1139-1132
houtskool uit kuil: 3260 ± 70 BP (GrN-25480); 1725-1720/1689-1410
bot uit kuil 3220 ± 35 BP (GrN-25700); 1604-1576/1534-1420
bot uit kuil: 3220 ± 45 BP (GrN-25483); 1606-1568/1560-1415
bot uit kuil: 3200 ± 60 BP (GrN-25486); 1618-1378/1334-1321

Schoneveld & 
Kranendonk 2002; 
Ufkes 2002a

Loon op Zand DKS, type 6 (1x) houtskool uit voorraadkuil binnen huis 1: 3185 ± 35 BP (GrN-16516); 1514-1409 Roymans & Hiddink 
1991, 114 en fig. 5: 
nr. 333

Mijnsheerenland-
Hofweg

DKS, type 1 (1x); type 
13 (1x), LRN, type 1 (2 
à 3x); OHV, type 1 (1 à 
2x); type 2 (2x)

dierlijk bot: 2990 ± 20 BP (GrN-21401); 1300-1190/1176-1159/1142-1130 Van Heeringen & 
Lauwerier 1996, 133, 
136 en afb. 2

Nijnsel DKS, typen onbekend; 
LRN, type 1 (2x); type 
4 (1x?); OVH, type 
1 (1x)

houtskool uit kuil op circa 10 m ten N van huis: 3090 ± 75 BP (GrN-5716); 1502-1185/1183-
1150/1146-1128

Beex & Hulst 1968; 
Lanting & Van der 
Plicht 2001/2002, 184

Oss-IJsselstraat DKS, type 2; LRN, type 
1 (2x)  

hout van waterput : 3200 ± 30 BP (GrN-8305); 1516-1422 Lanting & Van der 
Plicht 2001/2002, 
185; Verwers 1981

Sittard-Hoogveld DKS, type onbekend 
(1x); LRN, type 1 (6x), 
type 2 (1x?); type 
4 (2x)

houtskool uit paalspoor van huis: 3080 ± 60 BP (GrA-15913); 1492-1474/1460-1191/1141-1131 Lanting & Van der 
Plicht 2001/2002, 
184; Tol & Schabbink 
2004

Vogelenzang HVS, type 1(13 à 14x); 
type 2 (6x), type 4 
(1x); DKS, type 1 (1x); 
type 7(1x), LRN, type 
4 (2x?)

houtskool: 3470 ± 60 BP (GrN-14692); 1937-1658/1652-1635 Ten Anscher 1990; 
Lanting & Van der 
Plicht 2001/2002, 176

Zijderveld DKS, type 6 (9x); type 
8 (2x); type 1, 4 of 9 
(1x); type 2, 5 of 10 
(1x); LRN, type 1 (1x)

zie tabel 7 Van Beek 2005; 
Knippenberg & 
Jongste 2005; 
Lanting & Van der 
Plicht 2001/2002, 
189; Theunissen & 
Hulst, in Theunissen 
1999, 156-180
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Tabel 7.8. 
Relatieve chronologie van de HVS-cultuur op 
basis van aardewerken vaatwerk (hoge vor-
men). 
*  Deze groep omvat niet het klassieke,  dat wil 
zeggen met touw versierde, HVS-aardewerk, 
maar de “gedegenereerde” of “verwaterde” 
vormen hiervan. Exemplarisch zijn scherven 
met kruisarcering en zigzaggen uit Lienden 
(Ufkes 2002a, afb. 4.8: nrs. v en w). De versier-
ing bestaat uit groeflijnen. Wellicht moet tot 
de groep van HVS-potten uit de midden-fase 
tevens vaatwerk zoals dat uit tumulus 2 op de 
Leusder Heide worden gerekend (Glasbergen 
1954, deel II, 95 en fig. 57: nr. 8). Deze tonvor-
mige pot draagt aan de buitenzijde behalve een 
van indrukken voorziene stafband indrukken 
van een holle stempel.

vormen versiering aardewerkgroe-
pen

vroege fase biconische en tonvormige potten; 
af en toe nog drieledige “bekervor-
men”; emmervormen zijn schaars; 
randtype A1 relatief frequent; hor-
seshoe handles; wsch. knobbels

touw-, nagel- en vingertopin-
drukken; verder wikkeldraadver-
siering en ronde indrukken met 
een (holle) stempel; binnenrand-
versiering relatief frequent

HVS, DKS en LRN

midden-fase vermoedelijk vooral tonvormige 
potten, in mindere mate biconisch 
en emmervormig vaatwerk; rand-
type A1 schaars; knobbels

hoofdzakelijk versierde stafban-
den en rijen, in een enkel geval 
in associatie met verticale lijnen 
op de schouder (Nijnsel; Beex & 
Hulst 1968, 127 en fig. 7: nr. 15); 
binnenrandversiering nagenoeg 
afwezig; verder indrukken met 
een (holle) stempel;
af en toe nog groeflijnversiering 
die herinnert aan touwversiering 
op HVS-aardewerk (Lienden)

HVS (echter zonder 

touwversiering)*, 
DKS en LRN

late fase vooral tonvormige potten, in min-
dere mate emmervormig

zo goed als afwezig (>99% van 
het aardewerk is onversierd)

LRN
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Smeltkroezen uit de midden-bronstijd

Erik Drenth

8.1 Inleiding, typologie en functie

Uit een kuil binnen huisplattegrond 7 (spoor 1.028; zie figuur 6.43) zijn circa 30 aarde-

werkfragmenten geborgen, die reeds bij de eerste aanblik opvielen. Een deel ervan 

is verglaasd en oogt sterk verbrand of verhit. Mede door de vondstomstandigheden 

rees dan ook snel het vermoeden dat wij hier te maken hebben met drie tot vier 

gefragmenteerde met zand verschraalde, vermoedelijk komvormige smeltkroezen van 

de HVS-cultuur. De resultaten van het natuurwetenschappelijke onderzoek tonen dat 

dit standpunt gerechtvaardigd is. 

Drie fragmenten zijn door het ICN (Instituut Collectie Nederland, thans onderdeel van 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) bestudeerd met het blote oog en een stereo-

microscoop. De delen waarop zich mogelijk metaalsporen bevonden, zijn aansluitend 

geanalyseerd door middel van een energie-dispersieve röntgenspectrometer (EDX) en 

een rasterelektronenmicroscoop.270  

Aansluitend is natuurwetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Curt-Engelhorn-

Zentrum Archäometrie te Mannheim. Schwab et alii berichten elders in dit rapport 

over hun bevindingen.271 In dit hoofdstuk komen de voornaamste resultaten ter sprake. 

Vijftien van de  bewuste aardewerkfragmenten zijn onderzocht door middel van 

instrumentele neutronenactiveringsanalyse (INAA). Van vier van deze fragmenten zijn 

270  Joosten 2009.
271  Bijlage 10.

Figuur 8.1. 
Selectie van smelkroesfragmenten uit kuil-
spoor 1.028.

8
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bovendien slijpplaten gemaakt die zijn bestudeerd door middel van lichtmicroscopie en 

een rasterelektronenmicroscoop (REM) met de mogelijkheid tot elektronenstraalmi-

croanalyse door middel van EDX. Uit het onderzoek blijkt dat onder de smeltkroesfrag-

menten exemplaren met en zonder duidelijke sporen van verhitting aanwezig zijn. In 

het eerste geval is het idee dat zij stammen van een ongebruikte smelkroes of gietmal. 

Vermoedelijk hebben wij te maken met de eerstgenoemde categorie, te oordelen naar 

de fragmenten met duidelijke verhittingssporen. Schwab et alii noemen een serie van 

argumenten waarom deze waarschijnlijk smeltkroezen vertegenwoordigen, waaronder 

de vergaande staat van verglazing en de waarneming dat op een reeds verglaasde 

wand een laag van klei/leem is aangebracht.  

De studie leert voorts dat bij de klei van de verschillende fragmenten telkens dezelfde 

samenstelling heeft. Dit geeft aan dat voor de drie à vier smeltkroezen dezelfde soort 

grondstof is gebruikt. Ten slotte kan worden opgemerkt dat sporen van zowel koper als 

tin zijn waargenomen. Dit maakt aannemelijk dat de smeltkroezen samenhangen met 

brons. Ook Joosten272 had deze conclusie getrokken. 

272  2009.

Figuur 8.2. 
Kuilspoor 1.028. Randfragmenten van een 
smeltkroes (schaal 1:1).
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8.2 Datering

Een monster van de houtskool uit de kuil met de smelkroesfragmenten is 
14C-gedateerd: 3152±25BP (KIA 44771). Dit wijst erop dat de fragmenten in de 15e of 

14e eeuw voor Chr., dat wil zeggen in de midden-bronstijd, in de ingraving terecht zijn 

gekomen. 

8.3 Betekenis

Wat is de betekenis van de kuil met de smeltkroesfragmenten? Zijn zij  de resten van 

metaalverwerking ter plekke? Hiervoor is een stookplaats nodig, waar brons in kroezen 

werd gesmolten om uiteindelijk in een mal te worden gegoten.  Kuilspoor 1.028 is niet 

zo’n stookplaats geweest; op de wanden en de bodem van het spoor zijn geen sporen 

van verhitting waargenomen. In de directe omgeving zijn wel enkele brandplekken 

gevonden. Daarnaast is een ovenachtige kuil aangetroffen die mogelijk als stookkuil 

heeft gefunctioneerd (zie paragraaf 6.4). De vondstomstandigheden voedden deze 

gedachte. De ligging van de kuil binnen structuur 7, een drieschepige huisplattegrond 

met minimaal twee bouwfasen, suggereren het gieten van brons in een overdekte 

ruimte. Uit experimenteel-archeologisch onderzoek blijkt dat zo’n situatie te 

Figuur 8.3. 
Kuilspoor 1.028. Randfragmenten van een 
smeltkroes (schaal 1:1).
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prefereren is. Regen en wind kunnen het bronsgieten verstoren en in een overdekte 

ruimte kan beter beoordeeld worden of het vuur de juiste temperatuur heeft bereikt. 

Hoe het ook zij, de vondst laat er nauwelijks twijfel over dat de HVS-cultuur 

metaal bewerkt en verwerkt heeft. Toch is het pas de eerste keer dat in Nederland 

smeltkroezen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn aangetroffen.273 

Parallellen uit België zijn niet te geven.274 Ondanks het uitzonderlijke karakter is 

273  De beste Nederlandse chronologische tegenhanger die kan worden genoemd, stamt uit een 
late-bronstijdkuil die is opgegraven te Cuijk-Groot Heiligenberg  (Janssens 2010)  Het was 
reeds duidelijk dat uit dit grondspoor één of meer gebroken gietmallen afkomstig zijn. Op ver-
zoek van de auteur heeft dr. B. van Os (RCE) het oppervlak van deze fragmenten door middel 
van röntgenfluorescentie (XRF) nader onderzocht. Daarbij viel een van de fragmenten uit de 
toon door de sterke verglazing en relatief hoge koperwaarden. Waarschijnlijk is dit geen deel 
van een gietmal maar een smeltkroes.

274  Behalve een vergeefse zoektocht naar tegenhangers in de literatuur, zijn drie Belgische col-
lega’s, R. Annaert, F. Delaruelle en L. van Impe, geraadpleegd. Ook zij konden gepubliceerde 
noch ongepubliceerde parallellen uit België aandragen. Het fenomeen van horizontale én 

Figuur 8.4. 
Selectie van wand- en randfragmenten van 
smeltkroezen uit kuilspoor 1.028 (schaal 1:1). 
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de ontdekking van smeltkroesfragmenten bij nader inzien toch ook weer niet zo 

verrassend. De volgende paragraaf toont dat ten onzent reeds een aantal sites 

bekend was die naar alle waarschijnlijkheid sporen van inheemse bronsgieterij door de 

HVS-cultuur herbergen.

8.4 Andere indicatoren voor metaalgieten door de HVS-cultuur

Butler275 was reeds in 1973 de mening toegedaan dat in Zuid-Nederland door de 

HVS-cultuur bronzen voorwerpen werden gegoten. Deze veronderstelling was 

voornamelijk gebaseerd op de verspreiding van bijltypen, maar ook op een bronzen 

gietmal uit Buggenum. Inmiddels zijn zo veel nieuwe ontdekkingen gedaan dat zijn 

veronderstelling tot waarheid mag worden verheven. Hieronder volgt een overzicht 

van welke sites in aanvulling op Tilburg-Tradepark (mogelijke) sporen van metaalgieten 

door de HVS-cultuur in Nederland hebben opgeleverd276: 

· Buggenum-Maas .277 Bij Haelen in de gemeente Buggenum werd uit de Maas een 

bronzen gietmal voor een hielbijl opgebaggerd. De mal zou tezamen met een 

hielbijl aangetroffen zijn die in deze mal gegoten is.278 Kuijpers279 heeft echter 

gesignaleerd dat Butler & Steegstra280 het laatste artefact in hun catalogus van 

Nederlandse hielbijlen niet meer als geassocieerde vondst opvoeren. Productie 

met de mal zou vermoedelijk een bijl van het type AXP:P/\ (naar de typologie van 

Butler & Steegstra281) hebben opgeleverd, dat wil zeggen een hielbijl met een 

trapeziumvormig blad.282 De datering van de gietmal is Midden- of Late bronstijd, 

zodat deze niet per se tot de HVS-cultuur hoeft te behoren.

· Cuijk .283 Gefragmenteerde en incomplete aardewerken gietmal. Bedoeld voor 

de productie van een zwaard, speerpunt of dolk, waarbij de laatste optie de 

meest aannemelijke is. De gietmal werd gevonden door een amateur-archeoloog, 

kennelijk in een kuil tezamen met grof verschraalde aardewerkscherven. 

· Houten-VleuGel Tracé.284 Het gaat om twee bronsdruppels en mogelijk een 

koperslak, die uit een midden-bronstijd-context stammen.

· Maastricht-groeve Klinkers.285 In twee kuilen met midden-bronstijdaardewerk 

werden kleine stukjes brons, kennelijk bronsdruppels) gevonden tezamen met 

midden-bronstijdaardewerk

· Nijmegen-Hunerberg jeugdgevangenis ofwel -Kops Plateau.286 Tijdens de 

opgraving van een Romeins grafveld stootte men op een kuil met een pot uit de 

midden-bronstijd, waarvan het bovendeel ontbrak. In de pot zaten kleine stukjes 

gesmolten brons.

· Oss-Horzak.287 Aangetroffen werd in een kuil een groot fragment van een 

aardewerken gietmal, waarin de vormen van een hielbijl, enkele pijlpunten een 

verticale stafband op dezelfde pot was hen uit België evenmin bekend.
275  1973; cf. Butler & Steegstra 1997/1998.
276  Buiten beschouwing is miniem stukje gesmolten brons aangetroffen te Meteren-De Bogen, 

vindplaats 29 (Fontijn 2001/2002, appendix 8; Kuijpers 2008, 151; met verdere referentie). Ter 
plekke zijn niet alleen resten uit de periode Neolithicum t/m midden-bronstijd maar ook uit de 
IJzertijd aangetroffen. Een precieze datering van het stukje brons is derhalve niet mogelijk.

277  Butler 1973, 322 en afb. 1; Butler & Steegstra 1997/1998,  227-228 en fig. 72; Fontijn 2001/2002, 
138 en appendix 8; Kuijpers 2008, 135-136.

278  Butler 1973, 325.
279  2008, 136.
280  1997/1998.
281  1997/1998.
282  Butler & Steegstra, 227.
283  Fontijn 2001/2002, 138 en appendix 8; Kuijpers 2008, 137.
284  Kuijpers 2008, 151; met verdere verwijzing.
285  Fontijn 2001/2002, appendix 8; Kuijpers 2008, 151.
286  Fontijn 2001/2002, appendix 8; Kuijpers 2008, 151.
287  Fontijn et alii 2002.



196	 Tradepark-Noord Te Tilburg

radnaald zichtbaar zijn. De bijl is van een vorm die valt binnen de groep van 

hielbijlen met “parallelvormige zijden” ofwel de vorm AXP:P/\ , zoals die door 

Butler & Steegstra288  gedefinieerd is. Voornoemden veronderstellen een lokale/

regionale productie van dit soort bijlen. Daarbij tekenen Fontijn et alii289  wel aan 

dat de mal uit Oss-Horzak een bijl met randen op het blad zou opleveren. Dit 

kenmerk wordt vooral in Noordoost-Nederland gevonden. Ook de negatieven van 

de pijlpunten wijzen eerder in noordelijke dan zuidelijk richting. Zij hebben een 

doorn aan de schacht. De radnaald die met de mal gegoten kon worden, is van een 

type dat vooral van de Lüneburger Heide en uit Hessen bekend is. Op basis van de 

radnaald schrijven Fontijn et alii290  de gietmal toe aan de midden-bronstijd B.291 

Daarbij noteren zij dat het type tijdens Montelius II/III populariteit genoten. Deze 

perioden moeten achtereenvolgens tussen ongeveer 1475-1325 en 1325-1125 voor 

Chr. geplaatst worden.292  Mijn inziens stamt de gietmal van Oss-Horzak gelet 

op geassocieerd aardewerk eerder uit de eerste dan de tweede tijdsuitsnede. Als 

nevenvondsten zijn onder meer scherven met indrukken van een holle stempel 

gedaan.293 Hierboven is betoogd dat dit soort versiering gebonden is aan de 

vroege en het begin van de midden-fase van de HVS-cultuur. Een 14C-datering aan 

houtskool uit het grondspoor met de mal, 3160 ± 50 toont de waarschijnlijkheid van 

deze typologische datering.294

· Wijk bij Duurstede.295 Hier zijn uit een kuil van de HVS-cultuur verscheidene 

metaalslakken ontdekt, die blijkens de chemische samenstelling met 

koperverwerking samenhangen. Vermeldenswaardig is dat de herkomst van 

dit koper, te oordelen naar het hoge aandeel van antimoon en nikkel binnen de 

onzuiverheden, in ZW-Duitsland wordt gesitueerd.

Tot slot, Kuijpers296 attendeert in zijn studie naar metaalbewerking in de Nederlandse 

bronstijd op twee vondsten die mogelijk smeltkroezen van de HVS-cultuur zijn. 

Allereerst gaat het om een lepelachtig voorwerp dat men bij onderzoek in het tracé 

van de Betuweroute te Kesteren-Woonwagenkamp tegenkwam.297 Opmerkelijk 

is de insnijding aan een van de korte zijden. Die zou aangebracht kunnen zijn voor 

het gericht gieten van vloeibaar metaal. Volgens Kuijpers (2008, 150) moet dan niet 

aan koper of brons gedacht worden, maar vanwege de geringe grootte van het 

aardewerken object (lengte 4,6 cm, breedte 3,8 cm) aan goud of tin. Tot op heden 

heeft een onderzoek naar het voorkomen van metaalsporen niet plaatsgevonden. Zo 

lang dat uitblijft, is een verklaring van het onderhavige artefact als smeltkroes in elk 

geval voor discussie vatbaar. Wel is een datering in de midden-bronstijd aannemelijk.

Bij de tweede vondst, eveneens afkomstig van een van de Betuweroute-opgravingen 

en wel te Meteren-Knooppunt B/Voetakker, die Kuijpers te berde brengt, plaatst 

hij zelf wel de nodige vraagtekens bij een functie als smeltkroes. Opnieuw is er 

sprake van een lepelachtig object met een incisie aan een van de korte zijden. Het 

artefact is echter langwerpiger dan dat uit Kesteren-Woonwagenkamp, zoals de 

lengte van 7,2 cm en de breedte van 3 cm laten zien. Het zijn de langwerpige vorm 

288  1997/1998.
289  2002, 69; onder verwijzing naar Butler & Steegtra 1997/1998.
290  2002, 70.
291  Overeenkomstig de periodisering van Van den Broeke et alii 2005.
292  Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 134.
293  Fontijn et alii 2002, fig. 3.
294  GrN-27998; 2 s-kalibratie: 1525-1367/1358-1313 voor Chr.; Kuijpers 2008, 142.
295  Letterlé 1981, 332-333 en 343: appendix I.
296  2008, 150.
297  Siemons & Sier 1999, 26-27.
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en de afmetingen die Kuijpers298 doen twijfelen. Metaalresten op dan wel vitrificatie 

van het aardewerk ten gevolge van verhitting zijn niet waargenomen.299 Voor de 

duidelijkheid, natuurwetenschappelijk onderzoek naar eventuele metaalsporen is niet 

verricht. Ten slotte, Kuijpers300 merkt op dat bij de opgravingen bij Meteren-De Bogen, 

waarvan die te Knooppunt B/Voetakker één is, mogelijk diverse stenen artefacten 

voor metaalbewerking zijn verzameld. Benadrukt dient te worden dat concrete 

aanwijzingen in die richting echter niet voorhanden zijn.

298  2008, 150.
299  Ufkes & Bloo 2002, 376.
300  2008, 98 en 150.
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Het prehistorische steenmateriaal

E. Drenth

9.1 Vuursteen

9.1.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek te Tilburg-Tradepark zijn 65 stuks vuursteen te voorschijn 

gekomen. Het gaat om zes natuurlijke stukken, vier potlids en 55 artefacten. In dit 

hoofdstuk wordt de laatstgenoemde categorie besproken. Voor de beschrijving per 

individueel artefact wordt verwezen naar bijlage 7a. Hoewel expliciet aandacht is 

besteed aan refitting, zijn er geen voorbeelden gevonden van artefacten die aan elkaar 

passen. 

Ter inleiding van de resultaten kan alvast gesteld worden dat in totaal 16 of 17 

artefacten zijn aangemerkt als (mogelijk) zijnde verkleurd na hun ontstaan. Zij hebben 

een kleur aangenomen die met herfsttinten (bruin, geel, oranje en schakeringen 

daartussen) te vergelijken is. De verkleuring hangt samen met afzetting van ijzeroxiden 

en -hydroxiden uit het grondwater op het vuursteen of met de oxidatie van ijzer dat 

zich reeds in het vuursteen bevond.301

9.1.2 Verspreiding

In de verspreiding van het vuursteen zijn twee zwaartepunten te zien (fig. 9.1). 40% 

(n = 22) van de artefacten is aangetroffen in de putten 1 en 66; uit put 66 komen 

voorts drie potlids. Een tweede concentratie artefacten is gevonden in de putten 17 

en 20 (n=10). Het overige vuursteen is diffuus verspreid over het opgegraven areaal. 

Ruim 70% van de vuurstenen artefacten is afkomstig uit grondsporen. De rest is 

aangetroffen in de natuurlijke bodem. 

Een aantal van de lithische vondsten is reeds ter sprake gebracht in hoofdstuk 5. 

Volledigheidshalve zullen zij hier nogmaals voor het voetlicht worden gebracht.

9.1.3 Typomorfologie en datering

Tabel  9.1 laat zien welke artefacttypen zijn aangetroffen. De ongemodificeerde 

ofwel ongeretoucheerde artefacten bestaan uit afslagen, klingen, brokken en kernen. 

Deze typen zijn op zich niet scherp te dateren. De meeste chronologische informatie 

bieden nog de klingen, die vooral optreden in het laat-paleolithicum, mesolithicum 

en het begin van het neolithicum.302 Allereerst dient een gebroken, nabij het 

uiteinde dextrolateraal geretoucheerde kling genoemd te worden, die vanwege het 

puntige uiteinde typologische verwantschap heeft met spitsklingen.303 Vergelijkbare 

artefacten zijn op Nederlands grondgebied eerder opgedoken op midden- en laat-

neolithische sites, meer in het bijzonder in de context van de Michelsberg-cultuur en 

de Hazendonk-groep (voorheen Hazendonk 3-groep geheten); ook lijken zij, hoewel 

vermoedelijk  in mindere mate, voor te komen binnen het Stein-Vlaardingen-complex 

301 Stapert 1976, 152 (12).
302  Beuker 2010.
303  Vondstnr. 1196 uit put 60.

9
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.304 Hoewel de vondstomstandigheden geen directe chronologische aanknopingspun-

ten bieden, kan wel worden gemeld dat bij het vooronderzoek in de wijdere omtrek 

van de kling en bij de opgraving in de in de nabijgelegen put 20 neolithisch aardewerk 

is aangetroffen (zie boven).

Een kling die in  verscheidene opzichten lijkt op het vorige werktuig is een bilateraal 

geretoucheerde kling uit put 6. Op grond van de gelijkenis is een vergelijkbare 

ouderdom voor dit stuk waarschijnlijk (fig. 5.3: v44).305 Opvallend is dat beide korte 

uiteinden sterk afgerond zijn, hetgeen een gebruik als “vuurmaker” suggereert. Verder 

is aan de ventrale zijde hoogglans zichtbaar. 

Een kling van Rijckholt-vuursteen zou gelet op de grondstof, de regelmatige vorm en 

de afmetingen, in Zuid-Nederland niet misstaan in een laat-mesolithische of vroeg-

neolithische context.306

Een laatste kling is afkomstig uit een middenstijlspoor (spoor 46.019 ) van een 

huisplattegrond uit de ijzertijd (structuur 86).307 Ook in dit geval is het de vraag of deze 

vondst daadwerkelijk tot de bewoningresten uit de ijzertijd behoort dan wel een ouder 

artefact is dat bij toeval in het bewuste grondspoor terecht is gekomen. 

Kernvernieuwingsafslagen, waarvan bij de opgraving één voorbeeld is gevonden308, 

getuigen van het onderhoud van kernen ten behoeve van een gecontroleerde vuur-

steenbewerking. Algemeen gesteld kwamen ze in Nederland vooral voor in de periode 

laat-paleolithicum t/m eerste helft van het neolithicum. Wellicht mag het Tilburgse 

exemplaar in verband worden gebracht met de (mogelijk) midden-neolithische 

scherven die in de nabijgelegen putten 19 en 20 zijn ontdekt.

Opmerkelijk zijn ook twee afslagen van geslepen bijlen.309 Hoewel het voorkomen 

van geslepen bijlen in Nederland, voor zover wij weten, beperkt blijft tot het midden- 

en laat-neolithicum, kunnen de bewuste afslagen jonger zijn. Beide afslagen zijn 

aangetroffen in een zone of in associatie met vondsten uit de midden bronstijd. Er kan 

sprake zijn van, van oorsprong neolithische afslagen die tijdens de bronstijd opgeraapt 

en eventueel (her)gebruikt zijn. Een alternatief is dat men tijdens de laatstgenoemde 

periode van een (gebroken) neolithische bijl een afslag heeft afgeslagen. Hoe reëel 

deze mogelijkheden zijn, bewijst een afslag van een geslepen bijl uit Voorburg-Park 

Leeuwensteijn.310 Op grond van de context stamt deze vondst ontegenzeggelijk uit de 

vroege of midden-bronstijd.

De afslagen uit de putten 1 en 66 moeten (vooral) in verband gebracht worden met 

de bewoningssporen van de HVS-cultuur ter plaatse (structuur 7). In vijf grondsporen 

werden de afslagen ontdekt in associatie met voor deze cultuur karakteristieke aarde-

werkscherven. 

In het geval van put 20 ligt een chronologische toewijzing moeilijker. Uit deze put 

stamt aardewerk uit het neolithicum, de bronstijd alsmede de ijzertijd. Een van deze 

afslagen is afkomstig uit een grondspoor, waarin deze vergezeld ging met aardewerk 

van de HVS-cultuur.311Een tweede exemplaar, gevonden in spoor 20.019, is gevonden 

304  Drenth et alii 2007, 103-104;  Schreurs 2005, 306-308 en fig. 3; Verhart 2007, 86-87 en fig. 8.1.
305  Vondstnr. 44.
306  Vondstnr. 1046.
307  Vondstnr. 1172.
308  Vondstnr. 42.
309  Vondstnr. 1508 (put 66, gebouwstructuur 7) en vondstnr. 111 (spoor 8.006).
310  Hagers et alii 1992, 78.
311  Vnr. 915 uit spoor 20.021.
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met aardewerk dat niet nader gedateerd is als “bronstijd-ijzertijd”.312Nu zijn vuurstenen 

artefacten ontegenzeggelijk bekend uit de ijzertijd313, maar er moet rekening mee 

worden gehouden dat de afslag intrusief is en in oorsprong uit het neolithicum of de 

bronstijd dateert. Eenzelfde kwestie speelt in het geval van brokken die afkomstig zijn 

uit twee grondsporen in de putten 45 en 63.314 In deze sporen is weliswaar aardewerk 

uit achtereenvolgens de ijzertijd en de tijdsspanne late bronstijd-ijzertijd gevonden, 

maar in beide putten is ook bronstijd-aardewerk aan het licht gekomen.

Vermeldenswaardig als apart type binnen de categorie afslagen is het aanscherpings-

afslagje uit put 30.315 Het is ontstaan bij het opfrissen van een werkkant, maar helaas 

is onbekend om wat voor soort werktuig het gaat. De datering van het afslagje in 

kwestie is evenmin duidelijk. De intrinsieke eigenschappen noch de context geven een 

indicatie. 

 

Van de vier brokken kunnen die uit en nabij structuur 7 op grond van de context met 

(redelijke) zekerheid aan de Hilversum-cultuur worden toegewezen.316

In totaal zijn drie schrabbers aangetroffen.317 Twee ervan zijn geslagen op afslagen, 

de derde op een kleine natuurlijke steen. Een van deze schrabbers, gevonden in spoor 

32.004, was geassocieerd met HVS-aardewerk Dit laat zich goed rijmen met het 

gegeven dat voor het werktuig als uitgangsvorm een afslag is gebruikt. In de loop van 

de prehistorie nam het percentage klingen namelijk af. De tweede afslagschrabber uit 

Tilburg-Tradepark, die stamt uit spoor 7.003, ging niet vergezeld van chronologisch 

diagnostisch materiaal.

312  Vnr. 912.
313  Beuker 1991/1992; Niekus et alii 2002.
314  Vnr. 1133 uit spoor 45.071 en vnr. 1374 uit spoor 63.023.
315  Vondstnr. 1022. Zie in dit verband Andrefsky Jr.  1998
316  Vondstnrs.  1508 (2x), 1582 en 1585. 
317  Vondstnrs. 107, 719 en 1205.

  put 
1/66

put 
17/20 overig totaal

ongemodificeerde artefacten    

aanscherpingsafslag -  -  1 1

afslag 15 7 5 27

afslag van geslepen bijl 1  - 1 2

afslag/kling (onbepaald) -  1 - 1

kling  -  - 4 4

brok 4 2 4 10

kern; afslagkern  - -  1 1

kern/brok 1 -  - 1

kernvernieuwingsafslag  -  - 1 1

gemodificeerde artefacten     0

pijlpunt met schachtdoorn en weerhaken 1 -  - 1

geretoucheerde kling  - -  1 1

geretoucheerd stuk  - -  1 1

schrabber; afslagschrabber  -  - 2 2

schrabber; op natuurlijk stuk  - -  1 1

vuurmaker  - -  1 1

Totaal 22 10 23 55

Tabel 9.1. 
Typomorfologisch overzicht van de vuurst-
enen artefacten uit Tilburg-Tradepark. Potlids 
zijn buiten deze tabel gehouden.
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De schrabber vervaardigd op een natuurlijk vuursteentje, ten slotte, uit spoor 13.069 

is de meest interessante, omdat op een deel van het artefact pekachtige substantie 

kleeft (fig. 9.2). Mede omdat deze substantie zich bevindt tegenover de werkkant, 

rijst het vermoeden dat de schrabber geschacht is geweest, met pek als kleefstof. Het 

bewuste artefact stamt naar alle waarschijnlijkheid uit de brons- of ijzertijd. In eerste 

plaats omdat het gebruik van een rolsteentje als uitgangsmateriaal ook elders voor 

de metaaltijden is geconstateerd.318 In deze periode kreeg de vuursteenbewerking in 

vergelijking met voorafgaande perioden een meer ad hoc-karakter, wat onder meer tot 

uitdrukking kwam in een minder systematische afbouw van kernen en, naar het zich 

laat aanzien, een meer willekeurig gebruik van uitgangsvormen.319Een belangrijker 

argument om de onderhavige schrabber aan de metaaltijden toe te wijzen, is de 

associatie met twee onversierde wandscherven. Daarvan is de ene aan de ijzertijd is 

toegewezen, de andere aan de tijdsspanne late bronstijd-ijzertijd.

Een pijlpunt vormt een ander lithisch hoogtepunt.320 Het artefact heeft aan beide 

zijden retouche, die niet volledig vlakdekkend is. Hoewel gebroken, is evident dat de 

schachtdoorn beduidend langer is dan de weerhaken. Dit soort pijlpunten wordt wel 

het “denneboom-type” genoemd. Zij kwamen binnen Nederland in zwang tijdens de 

Stein-groep en Enkelgrafcultuur en liepen door tot in de bronstijd. Van het laatste 

getuigt een pijlpunt in het welbekende massagraf van Wassenaar.321 De Tilburgse 

pijlpunt kan gezien de vondstomstandigheden ook tot de jongere vertegenwoordigers 

van het type denneboom worden gerekend.322 Het artefact lag in spoor 1.024, een kuil 

die bij structuur 7 uit de HVS-cultuur gerekend is.  

Wat bij de pijlpunt direct in het oog springt, is de met opzet aangebrachte gekartelde 

rand. Pijlpunten uit de Nederlandse bronstijd hebben wel vaker kartelranden, zoals 

enkele exemplaren uit een graf te Drouwen uit ongeveer de tijdspanne 1575-1475 

v.Chr.323 Toch komt dit verschijnsel niet al te vaak voor, zoals uit een overzicht van 

pijlpunten uit de Nederlandse bronstijd blijkt.324 De vroegst bekende exemplaren 

behoren overigens tot de Enkelgrafcultuur.325 De functie van de kartelranden lijkt 

voor de hand te liggen. Zij zullen in vergelijking met gladde randen een lelijker wond 

318  Ressen-Zuiderveld: Drenth 2010.
319  Zie in dit verband bijvoorbeeld Van Gijn & Niekus 2001.
320  Vondstnr. 856.
321  De pijlpunt bevond zich tussen de ribben van individu nr. 10 (Louwe Kooijmans 1993; zie 

verder in dit verband Drenth & Brinkkemper 2001, speciaal 125). Dateringen van houtskool-
monsters genomen nabij de pelvis van indvidu nr. 9 en van een paal(?) nabij individu nr. 11 
wijzen op de vroege of midden-bronstijd.

322  Een vondst te Monster moet in dit verband eveneens genoemd te worden. Daar werden bij 
het graven van een proefputje drie pijlpunten bij elkaar gevonden (Glasbergen & Addink-Sam-
plonius 1965), waaronder een pijlpunt van het type Denneboom. Een van de weerhaken heeft  
een gepunt uiteinde, de andere is mislukt. De schachtdoorn wordt gekenmerkt door een re-
chte basis. De nevenvondsten bestaan uit een vuurstenen schrabber en drie scherven waarvan 
twee versierd. Circa 30 cm onder deze artefacten kwam aardewerk te voorschijn dat versierd 
is met nagelindrukken, gladde- en getande-spatelindrukken, o.a. in visgraatpatroon. Ondanks 
deze stratigrafie is een exacte datering van de pijlpunten moeilijk. De scherven uit de onderste 
laag behoren waarschijnlijk tot de Klokbeker- en/of Wikkeldraadbekercultuur. De scherfjes die 
met de pijlpunten geassocieerd zijn, kunnen echter dezelfde datering hebben. Hun verschral-
ing (2x chamotte en 1x niet zichtbaar) alsmede versiering (spatel- en nagelindrukken) sluiten 
dit niet een. Een van de drie scherven in kwestie is door Glasbergen & Addink-Samplonius 
(1965, 110) als “potbekerachtig” gedetermineerd. Anderzijds zou de pijlpunt van het type den-“potbekerachtig” gedetermineerd. Anderzijds zou de pijlpunt van het type den-potbekerachtig” gedetermineerd. Anderzijds zou de pijlpunt van het type den-” gedetermineerd. Anderzijds zou de pijlpunt van het type den- gedetermineerd. Anderzijds zou de pijlpunt van het type den-
neboom uit Monster mogelijk tot de HVS-cultuur kunnen behoren.  Aardewerk met chamot-
teverschraling en nagel- of spatelindrukken is voor deze cultuur bekend (Ten Anscher 1990, 
50-51; Van Heeringen & Lauwerier 1996, 133; Letterlé 1981, 341). 

323  Butler 1990, 71-73. Tot de grafinventaris behoort verder onder meer een bronzen zwaard van 
het type Sögel, een gidsartefact voor de Sögel-Wohlde-horizont. Zie Lanting & Van der Plicht 
(2001/2002) voor de absolute ouderdom van deze horizont. 

324  Drenth & Brinkkemper 2001, met verdere verwijzingen.
325  Van Ginkel & Hogestijn 1997, afb. 50.

Figuur 9.2. 
Tot schrabber geretoucheerd rolsteentje. 
Het voorwerp is ten dele bedekt met een 
pekachtige substantie, hetgeen schachting 
doet vermoeden (vondstnr. 719 uit put 13) 
(schaal 1:1).

v.719
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veroorzaken.Onbevredigend is echter dat deze interpretatie niet verklaart waarom 

gekartelde randen dan niet vaker bij pijlpunten te vinden zijn. Experimenteel-

archeologisch onderzoek kan wellicht een tip van deze sluier oplichten.

9.1.4 Grondstof

Bij de meeste vuurstenen objecten bleek de gebruikte grondstof en de herkomst 

daarvan niet nader te bepalen (tabel 2). Alleen de varianten Rijckholt  en mogelijk 

lichtgrijs Belgisch zijn herkend. De oorzaak van deze moeizame determinatie is deels 

gelegen in het feit dat bijna een derde van het vuursteen verbrand is, hetgeen de 

identificatie bemoeilijkt (tabel 2). Verder is op circa 65%  van het materiaal geen cortex 

aanwezig (tabel 9.2), terwijl juist dit verschijnsel indicatief is voor de geologische 

situatie waaruit vuursteen afkomstig is (zie boven).  Waar cortex wel aanwezig is, 

duidt deze vooral op een herkomst uit een tertiaire geologische context. In sommige 

gevallen is de mogelijkheid open gehouden van een herkomst uit het eluvium, maar 

het is de vraag of de vuurstenen in kwestie werkelijk hieruit stammen. De cortex mag 

dan in verhouding weinig gerold zijn, maar de schorsresten zijn relatief klein en diep 

gelegen, wat ze tijdens horizontale verplaatsing tegen verwering beschermt. 

In en nabij het onderzoeksgebied  is in tertiaire geologische positie gelegen vuursteen 

te verzamelen uit Maasafzettingen behorende tot de Formatie van Sterksel. Zowel 

de Rijckholt- als lichtgrijze Belgische vuursteenvariant komt in deze afzettingen voor. 

In deze afzettingen zijn ook maaseieren aanwezig, d.w.z. sterk gerolde vuurstenen, 

in de regel ongeveer ter grootte van een kippenei of kleiner, waarvan in put 62 een 

onbewerkt exemplaar met sporen van verbranding is aangetroffen. 

Een blik op de artefacten wijst uit dat zij nagenoeg allemaal kleine afmetingen hebben. 

Het grootste brok meet 4,2 x 3,4 x 2,2 cm. Wat de afslagen betreft, geen daarvan is 

langer dan 4,5 cm. De enige ontegenzeggelijk ongebroken kling heeft een lengte van 

3,6 cm. Tot de vondsten  langer dan 5,2 cm behoren een nagenoeg of zelfs complete 

kling (lengte 5,4 cm), een kern (5,5 x 5,2 x 3,9 cm), een gebroken geretoucheerde 

kling (lengte 7,2 cm) en een complete vuurmaker (lengte 8,1 cm). De bovengenoemde 

afmetingen vormen niet direct een reden om aan te nemen dat zij geïmporteerd zijn, 

hetzij als grondstof, halffabricaat of eindproduct. Te meer omdat het bij de kern op 

basis van de hoge glans op de sterk afgeronde buitenkant zonneklaar is dat het gaat 

om terrasvuursteen. Het fragment van de geretoucheerde kling lijkt gebleekt te zijn, 

alvorens het bruin verkleurd is. Deze verbleking zou wel eens opgetreden kunnen zijn 

tijdens een verblijf in terrasgrinden.326 

Alles op een rijtje gezet, is het aannemelijk dat de vuurstenen artefacten uit het 

onderzoeksgebied vooral of zelfs exclusief vervaardigd zijn uit lokaal verzamelde 

grondstoffen. De ongeretoucheerde en geretoucheerde kling van Rijckholt(achtige)-

vuursteen uit achtereenvolgens  put 35 en 60 kunnen in theorie uit Nederlands 

Zuid-Limburg ingevoerd zijn, maar voor hetzelfde geld betreft het producten uit 

plaatselijk voorhanden zijnd vuursteen. 

326  Mond. med. drs. F.T.S. Brounen (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort), die ik hierbij 
wil bedanken voor zijn hulp bij de grondstofdeterminatie. 
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put 1/66 put 17/20 overig totaal

type vuursteen

onbekend 21 9 21 51

lichtgrijs Belgisch 1 1

Rijckholt(achtig) 1 2 3

22 10 23 55

herkomst vuursteen

onbekend 20 7 12 39

primaire geologische context 0 0 0 0

secundaire geologische context 0 0 0 0

secundaire/tertiaire geologische context 0 1 3 4

tertiaire geologische context 2 2 8 12

22 10 23 55

staat

onverbrand 12 4 21 37

verbrand 10 6 2 18

22 10 23 55

percentage cortex

0 19 6 11 36

1 t/m 10 1 0 3 4

11 t/m 20 0 0 1 1

21 t/m 30 0 2 3 5

31 t/m 40 1 0 0 1

41 t/m 50 0 1 0 1

51 t/m 60 1 0 2 3

61 t/m 70 0 0 1 1

71 t/m 80 0 0 0 0

81 t/m 90 0 0 0 0

91 t/m 100 0 1 2 3

22 10 23 55

9.1.5 Tot slot

De opgraving van een nederzetting uit de Steentijd brengt normaliter honderden 

tot tienduizenden vuurstenen artefacten aan het licht. Met 55 stuks, waarvan een 

deel tot de bronstijd behoort, staat de opgraving Tilburg-Tradepark daarmee in schril 

contrast. Dit geringe aantal vuurstenen is niet het gevolg van de gehanteerde opgra-

vingstechnieken. Door de grootschaligheid van het onderzoek, waarbij ruim bemeten 

putten werden aangelegd, en het aanleggen van tussenvlakken, zouden eventuele 

concentraties vuursteen zeker ontdekt zijn.327 Maar daar staat tegenover dat tijdens 

het onderzoek geconstateerd is dat het centrale en westelijke deel van het plangebied 

geëgaliseerd zijn. De geringe hoeveelheid vuurstenen artefacten zou hiermee verband 

kunnen houden, maar dit kan niet de enige verklaring zijn. In ruim 2 hectare van het 

onderzoeksgebied is de bodemopbouw immers intact. Wellicht mogen wij concluderen 

dat het onderzoeksgebied geen, althans geen intensieve of permanente (gedurende 

het gehele jaar) bewoning, kende tijdens het laat-paleolithicum, mesolithicum en 

neolithicum. 

327  Zie hoofdstuk 5.

Tabel 9.2.  
Overzicht van de aard, herkomst en staat 
van de vuurstenen artefacten uit Tilburg-
Tradepark.
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Het geringe aantal artefacten uit metaaltijden en de geringe typomorfologische 

variatiebreedte van de assemblage passen goed in het algemene beeld voor die 

periode.328 De enige duidelijke vondstconcentratie die gevonden is in de putten 1 en 

66 heeft al met al toch niet meer dan vier brokken, één kern/brok, zestien afslagen, 

één pijlpunt en drie pot lids opgeleverd.329 Bovendien is in deze zone de vulling van een 

substantieel deel van de grondsporen gezeefd (gebruikte maaswijdte 3 x 3 mm). 

9.2 Natuursteen

9.2.1 Inleiding

De opgraving Tilburg-Tradepark heeft in totaal circa 790 stuks natuursteen opgeleverd 

(fig. 9.3). Onder natuursteen wordt alle natuurlijk gevormde steen met uitzondering 

van vuursteen verstaan. De studie naar het natuursteen is verricht vanuit de volgende 

basale vraagstellingen:

· Welke typen natuurstenen artefacten zijn gevonden?

· Om welke gesteentesoorten gaat het? Wat is hun herkomst ofwel in welke mate 

is grondstof lokaal, regionaal of verzameld? Anders gezegd, in hoeverre zijn 

importstukken aanwezig?

· Wat is de datering van de artefacten?

· Voor welke activiteiten zijn de natuurstenen artefacten gebruikt? Wat vertelt dit 

over de functie van de site(s)?

9.2.2 Resultaten: algemeen

Er zijn geen vondsten gedaan die op basis van typomorfologische kenmerken scherp 

gedateerd kunnen worden.330 Ook de gebruikte grondstoffen bieden nauwelijks een 

chronologisch aanknopingspunt. Dit betekent dat de ouderdom van vondsten alleen 

uit associaties met grondsporen en aardewerk afgeleid kan worden. Vaak was dit 

echter bij gebrek aan dergelijke associaties niet mogelijk. Een voorbeeld van een 

niet scherp te dateren vondst is een bifaciaal bekapt artefact uit spoor 17.035. Dit 

artefact is vermoedelijk geslagen op een afslag, met één lange zijde die in zijaanzicht 

scherp uitwigt. De hoogste delen van deze zijde en ten dele de directe omgeving 

zijn zwaar afgerond. Onder de loep blijkt dat haaks op deze kam krassen lopen, 

hetgeen suggereert dat het werktuig bij gebruik in transversale richting bewogen 

werd. Vermoedelijk is deze afronding veroorzaakt door een intensief contact met 

bijvoorbeeld een minerale ondergrond. Parallellen voor het genoemde fenomeen zijn 

niet te geven. 

Een vondst die vanwege het opmerkelijke karakter gelukkig niet tot de bovenstaande 

groep behoort, is een schrabber van kwartsitische zandsteen, die in spoor 45.071 is 

ontdekt in gezelschap van aardewerk uit de periode late bronstijd-ijzertijd.

328  Van Gijn 2010.
329  Door vuur of verhitting uitgesprongen “scherven” zonder sporen van menselijke bewerking. 

Feitelijk gezien zijn zij geen artefacten en dienovereenkomstig zijn zij hier niet opgenomen in 
de tabellen.

330  De stenen zijn individueel beschreven in bijlage 7b.
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9.2.3 Vroege en midden-bronstijd

Inleiding
Op basis van de context kunnen verscheidene natuurstenen artefacten tot de 

HVS-cultuur uit de vroege en midden-bronstijd gerekend worden. Vooral in de 

putten 1 en 66 is een concentratie natuursteen aangetroffen die gerelateerd is aan 

bewoningssporen uit deze periode, waaronder twee plattegronden van boerderijen 

(structuur 7). 

Structuur 7 (putten 1 en 66)
 

Typologie en datering

Tabel 9.3 toont de typomorfologische samenstelling van de collectie artefacten die 

in de putten 1 en 66 is aantroffen. Daarbij dient aangetekend te worden dat een 

aantal “typen” is opgenomen die niet zozeer verwijzen naar doelbewust vervaardigde 

werktuigtypen als wel naar artefacten die ontstaan zijn bij het onderhouden, gebruiken 

en/of al dan niet opzettelijk kapot slaan van stenen gereedschap. Een voorbeeld is de 

categorie “afslag van slijpsteen”. De hantering van dit soort begrippen is ingegeven 

door de wens reeds in de typologische terminologie (mogelijk) biografische aspecten 

van werktuigen door te laten klinken.

Naar alle waarschijnlijkheid moeten de natuurstenen artefacten uit de putten 1 en 

66 vooral of zelfs uitsluitend toegeschreven worden aan de HVS-cultuur. Ter plaatse 

zijn, zoals gezegd, voornamelijk grondsporen uit de vroege en/of midden-bronstijd 

blootgelegd, waaruit twee huisplattegronden afgeleid kunnen worden (structuur 7). 

Bovendien behoort de overgrote meerderheid van het ontdekte aardewerk tot de 

HVS-cultuur.331 

De artefacten zelf bieden geen chronologische aanknopingspunten. Geen van de 

gevonden typen is diagnostisch voor de brons- of ijzertijd. Sterker nog, alle gevonden 

artfacttypen komen op zich reeds vroeger voor, bijvoorbeeld op de twee laat-neo-

331  Wat voor zo’n opvatting spreekt, is dat de lithische component in de zes grondsporen (nrs. 
16, 45, 47, 91, 209 en 2730 met (mogelijk) ijzertijd-aardewerk zo goed als afwezig was. Slechts 
twee (nrs. 47 en 91) hebben elk een brok steen (achtereenvolgens zandsteen en gangkwarts) 
opgeleverd. Daarbij is in één geval (spoor 47) de datering twijfelachtig, omdat de associaties 
behalve uit een mogelijke ijzertijd-scherf uit acht scherven van de HVS-cultuur bestaan. 

Figuur. 9.4 
Schrabber uit kwartsitische zandsteen (v.1133) 
(schaal 1:1).

v.1133
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lithische sites te Kolhorn.332 De “klassieke” werktuigen (fragmenten en/of afslagen) 

omvatten klopstenen, maalstenen, slijpstenen, wrijf(-klop)stenen. Een schrabber 

vervaardigd op een afslag is binnen natuurstenen assemblages een zeldzaamheid, 

maar indien geslagen uit vuursteen wel goed bekend. Daarnaast zijn er 29 tot 

37 “gewone” afslagen, een kling en 80 brokken. Twee artefacten kunnen met de 

bestaande classificaties niet goed ondergebracht worden: een bifaciaal geretoucheerd 

artefact en een core tool. 
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type artefact

afslag - - 2 (1) 2 3(4) 7(8) 9 (1) (1) (2) - 5(6) 1

afslag van maalsteen - - - 1 - - - - - - - - 1 -

afslag met slijp-/wrijfsporen - - - - - - 1 (1) - - - - - -

afslag van slijpsteen - - - - - - - 3(4) - - - - - -

afslag van werktuig, type onbekend(?) - - - - - - - - - - - - (1) -

afslag van wrijfsteen - - - - - - - (1) - - - - - -

bifaciaal geretoucheerd artefact - - - - - - - - - 1 - - - -

brok 1 2 12 1 2(4) 1 4 22 - - 2(3) 1 19 10

brok met klopsporen - - - - - - 1 1 - - - - - -

core tool - - - - - - - 1 - - - - - -

kling - - - - - - - 1 - - - - - -

klopsteen - - - - - - - 1(2) - - - - - -

maalsteen - 1(3) - - - 1 - - - - - - - -

schrabber, op afslag - - - - - - - 1 - - - - - -

slijpsteen - - - - - - 1(2) (1) - - - - - -

slijpsteen/wrijfsteen - - - - - - - - - - - - 1 -

wrijfsteen - - - - - - - 1 - - - - - -

wrijf-klopsteen - - - - - - 1 - - - - - 1 -

332  Drenth & Kars 1990

Tabel 9.3. 
Artefacten uit de putten 1 en 66: frequen-
ties naar typomorfologie en gebruikte 
grondstof. Tussen haakjes staan de aantal-
len inclusief twijfelgevallen. 
De aantallen verwijzen naar het aantal stuks 
natuursteen (ongeacht of het van hetzelfde 
object is of niet).

Figuur 9.5. 
Twee natuurstenen artefacten van de HVS-
cultuur uit put 1: een fragment van een 
zandstenen wrijf-klopsteen (vondstnr. 69) en 
een wrijfsteen van kwartsitische zandsteen 
(vondsnr. 161). Schaal 1:2.
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Gesteentesoorten en functie

Van welke gesteentesoorten zijn de artefacten gemaakt? In totaal zijn elf verschilllende 

soorten geïdentificeerd (tabel 9.3). Het leeuwendeel bestaat uit gangkwarts, granitoïde 

gesteentes (gneis, graniet en aanverwante soorten) en kwartsiet- en zandsteenvarian-

ten (kwartsiet, kwartsitische zandsteen, Révinien-kwartsiet, siltsteen en zandsteen). 

De restcategorie omvat conglomeratische zandsteen, leisteen en schalie.  Als uit-

gangsmateriaal voor maalstenen is conglomeratische zandsteen, gneis, graniet en 

zandsteen geselecteerd. Graniet heeft drie componenten: veldspaat, glimmers (biotiet, 

augiet of hoornblende) en kwarts. Vooral door het hoge veldspaatgehalte komen 

relatief veel hoekige partikels voor en deze “scherpkantige” textuur vergemakkelijkt 

het vermalen van allerhande materiaal. Daar komt bij dat kwarts en veldspaat niet die 

hardheid hebben (resp. 7 en 6-6,5 op de schaal van Mohs333) dat zij niet kapotgeslagen 

kunnen worden. Deze eigenschap heeft het voordeel dat het werkvlak van maalstenen 

dat door gebruik inefficiënt (lees: te glad) is geworden opgeruwd kan worden door 

erop te kloppen met een steen. Het werkvlak van het granieten maalsteenfragment 

geassocieerd met structuur 7 toont deze sporen van opruwing. 

Conglomeratische zandsteen lijkt tot op zekere hoogte op graniet door de verschillen 

in hardheid binnen het gesteente. Dit is niet verwonderlijk, want conglomerati-

sche zandsteen is vastgeworden zand waarin zich grotere insluitsels (grindjes) 

bevinden. Klopsporen op het werkvlak van een van de fragmenten onderschrijven de 

interpretatie als maalsteen. Zij zijn op te vatten sporen van opruwing. 

Er is één afslag die afkomstig is van een zandstenen maalsteen. Overeenkomstig 

het bovenstaande verhaal betreft het een grofkorrelige variant. Dit artefact en ook 

afslagen van gneis en graniet (en aanverwante) uit de putten 1 en 66 zijn hoogst-

waarschijnlijk ontstaan bij het vervaardigen, onderhouden dan wel afdanken (lees: 

opzettelijk kapot slaan) van maalstenen. Zojuist is al opgemerkt dat graniet op basis 

van fysieke eigenschappen goed geschikt is als grondstof voor maalstenen. Dit geldt 

eigenlijk ook voor gneis, waarvan in putten 1 en 66 ook enkele afslagen gevonden zijn. 

Indachtig het algemene beeld ligt het voor de hand dat de maalstenen in de eerste 

plaats gediend hebben voor de verwerking van graan.

Er is één complete klopsteen gevonden en mogelijk een fragment van een tweede 

exemplaar. Beide zijn gemaakt van kwartsitische zandsteen. Dit gesteente is behoorlijk 

hard (7 op de schaal van Mohs) en zeer taai. De combinatie van deze eigenschapen 

maakt kwartsitische zandsteen goed geschikt als uitgangsmateriaal voor klopstenen, 

bijvoorbeeld om vuursteen mee te bewerken. Omdat in de putten 1 en 66 artefacten 

uit vuursteen zijn aangetroffen (zie hierboven), ligt het voor de hand dat de twee 

klopstenen hiermee in verband te brengen zijn. Een dergelijke interpretatie is echter 

wel voor discussie vatbaar. Het complete exemplaar weegt namelijk slechts 76,2 gram, 

het fragment 17,9 gram. Bij  hedendaagse experimentele vuursteenbewerking hebben 

klopstenen echter doorgaans een gewicht tussen 300 en 400 gram .334 Dit betekent 

hoe dan ook dat de klopsteen in kwestie door zijn geringe zwaarte hooguit geschikt 

was voor het verkrijgen van relatief kleine afslagen.  

Zandstenen, kwartsitische zandstenen en kwartsieten hebben een homogene en ten 

dele korrelige structuur (zandsteen en in mindere mate kwartsitische zandsteen). 

Daarmee zijn deze gesteentesoorten uitermate geschikt voor het gelijkmatig slijpen 

of polijsten van oppervlakken, dan wel het op een  homogene wijze vermalen van 

materiaal. Met andere woorden, deze gesteentes zijn uitstekende grondstoffen voor 

333  Schumann 1973, 24 en 26
334  Beuker 2010, 77
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slijp- en wrijfstenen.  Tot de laatste categorie zijn tevens twee wrijf-klopstenen te 

rekenen, die behalve voor wrijven vermoedelijk gebruikt zijn om mee te kloppen. 

Enkele (mogelijk) afslagen van slijp- en wrijfstenen wijzen vermoedelijk op onderhoud 

van werktuigen. Een slijpsteen bijvoorbeeld die door intensief gebruik te hol was 

geworden en daardoor aan efficiëntie had ingeboet, kon door het wegkappen van de 

hoge zijkanten weer vlak en functioneel gemaakt worden.335

De röntgenfluorescentieanalyses hebben interessante resultaten opgeleverd. Op de 

werkkanten van twee sterk gefragmenteerde slijpstenen zijn koper- of bronssporen 

geconstateerd. Beide stenen zijn afkomstig uit kuilen binnen structuur 7. Een afslag 

van een slijpsteen (uit spoor 66.002)  bevond zich dichtbij  de elders in dit rapport 

besproken smeltkroesfragmenten (zie hoofdstuk 8). Het tweede slijpsteenfragment 

(uit spoor 1.153) komtuit het tegenovergelegen deel van de huisplattegronden. Er is 

nog een derde vondst met koper- of bronssporen op de werkkant: een wrijf-klopsteen  

die is gevonden tijdens de aanleg van put 1 ter hoogte van structuur 7 (spoornr. 5030: 

v69). Opmerkelijk is dat het metaalresidu zich niet alleen bevindt op het gegladde deel, 

maar tevens op het opzettelijk ruw gemaakte gedeelte.

De drie steenfragmenten wijzen erop dat de metaalbewerking ter plaatse meer inhield 

dan alleen het gieten van objecten. 

Er zijn verder geen directe aanwijzingen voor de precieze functie van de slijp- en 

wrijfstenen uit de putten 1 en 66. Aangezien de artefacten uit twee boerderijplatte-

gronden afkomstig zijn  en derhalve als bewoningsresten opgevat mogen worden, kan 

evenwel gedacht worden aan een scala van activiteiten. Wij noemen ter illustratie het 

fijn wrijven van kruiden, organische en anorganische kleurstoffen (oker en houtskool) 

en het slijpen van benen en stenen gereedschap. Verder zijn de wrijfstenen wellicht ook 

ingezet als lopers voor het malen van graan. 

Het onderzoek in de putten 1 en 66 heeft nog geen halve kilo gangkwarts opgeleverd. 

Naar alle waarschijnlijkheid was dit materiaal bedoeld ter verschraling van aardewerk. 

Daarvoor zijn twee argumenten aan te voeren. Ten eerste, talrijke scherven van 

vaatwerk uit de putten in kwestie laten zien dat gangkwarts het verschralingsmiddel 

bij uitstek was (zie hoofdstuk 7). Het tweede argument is dat er geen werktuigen van 

gangkwarts zijn ontdekt, wel brokken en onbewerkte stukken. De enige mogelijke 

uitzondering op die regel zijn twee afslagen. Deze weerlegt de hypothese echter niet. 

Want de afslag kan ontstaan zijn bij het “produceren” van verschralingsmiddel, toen 

brokken en onbewerkte stukken gangkwarts vergruisd en verkleind werden. Overigens 

stelt de hoeveelheid gangkwarts uit de putten 1 en 66 in termen van verschralingsmid-

del nauwelijks iets voor, zo leert een kleine berekening. Het is niet toereikend voor 

de magering van een pot zoals die bijvoorbeeld in tumulus 3 te Oss is aangetroffen 

,336 ervan uitgaande 10% van de grondstof bestaat uit kwartsgruis. Voor deze 38 cm 

hoge pot, die een inhoud van circa 15 tot 16 liter heeft, was als verschraling ruim 900 g 

gebroken kwarts nodig.337 

Bij de categorie “brokken” overheersen kwartsitische zandstenen en zandstenen 

(inclusief kwartsieten vanwege de nauwe verwantschap). Een plausibele verklaring 

is dat zij gebruikt werden bij het koken van water. Bijna de helft tot circa driekwart 

van deze stenen, gerekend naar het gewicht, vertoont sporen van verhitting. Uit 

335  Vgl. Berg 1973, 70
336  Glasbergen 1954, deel II, 104 en fig. 59: nr. 15
337  Voor de pot in zijn geheel was ruim 9 kilo klei nodig.  Met dank aan dr. V. Mom voor zijn hulp 

bij het berekenen van de inhoud van de pot en de hoeveelheid met kwartsgruis geprepareerde 
klei. De berekeningen zijn gemaakt met behulp van het computerprogramma Secanto.
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experimenten blijkt dat met zo’n “kooksteen” van 465 gram, nadat deze gloeiend heet 

(465°) is gemaakt in een houtvuur, in een mum van tijd water verwarmd kan worden 

tot 75°.338 Voor het experiment werd een zandsteen gebruikt. Deze gesteentesoort 

en kwartsieten blijken in vergelijking met kristallijne gesteentes beter geschikt te zijn 

als kookstenen, omdat ze minder snel uiteenvallen; vuursteen heeft het nadeel dat 

de afgesprongen stukken scherpe breuken hebben.339 De zandstenen en kwartsieten 

vertoonden wel scheuren na drie keer gebruik, terwijl zij gemiddeld na tien tot vijftien 

keer gebruik uiteenvallen. 

Een vergelijking met andere nederzettingen van de HVS-cultuur in Nederland leert 

dat voor de verschillende werktuigtypen over het algemeen dezelfde grondstoffen 

zijn gekozen.340 Dit versterkt de gedachte dat de selectie van het uitgangsmateri-

aal voor een belangrijk deel ingegeven werd door functionalisme. De grondstoffen 

moesten fysieke eigenschappen hebben die garant stonden voor een goed en efficiënt 

functioneren van werktuigen.

Andere woonplaatsen van de HVS-cultuur  maken verder duidelijk dat de natuurstenen 

assemblage uit de putten 1 en 66 niet de volledige variatiebreedte tentoonspreidt 

die voor deze cultuur bekend is. Tot haar lithische inventaris behoren (of lijken te 

behoren) aambeeldstenen, pijlschachtgladders, hangers en napjestenen,341 die geen 

van alle in Tilburg-Tradepark zijn aangetroffen. Nu hoeft deze afwezigheid niet per 

se de originele situatie te weerspiegelen. Rekening moet worden gehouden met 

de mogelijkheid van curated tools, dat wil zeggen werktuigen die men relatief lang 

bewaarde, goed onderhield, kortom koesterde. Dit soort werktuigen zal zich eerder 

aan het archeologische oog onttrekken, bijvoorbeeld omdat zij bij het opgeven van 

nederzettingen meegenomen zijn. Vermoedelijk zijn bij het verlaten van de woonplaats 

die in de putten 1 en 66 is blootgelegd één of meer maalstenen meegenomen. De 

maalstenen zelf zijn weliswaar niet gevonden, maar wel, zoals gememoreerd, afslagen 

van dit materiaal die wijzen op hun tijdelijke aanwezigheid en onderhoud ter plaatse. 

Herkomst grondstof   

Een groot deel van de vondsten uit de putten 1 en 66 bestaat uit (kwartsitische) 

zandsteen, kwartsiet en gangkwarts. Op zich zijn dit algemeen voorkomende 

gesteentes, die binnen Nederland voorkomen in verschillende afzettingen, zoals 

Maas- en Rijnafzettingen en gletsjerafzettingen uit het Saalien.342 De overwegend 

afgeronde dan wel afgerond-rechthoekige vorm van de stenen zonder bewerkings- 

en/of gebruikssporen343 alsmede de samenstelling van de artefactenassemblage 

wijzen vooral in de richting van een herkomst uit rivierafzettingen. Daarbij moet 

gedacht worden aan sedimenten van de rivieren Maas en Rijn. De aanwezigheid 

van een artefact uit Révinien-kwartsiet (ook wel als Revinien-kwartsiet geschreven) 

onderschrijft deze veronderstelling, aangezien deze soort een typisch “Maasgesteente” 

is.344 

Op basis van het bovenstaande rijst het sterke vermoeden dat het natuursteen 

in hoofdzaak lokaal is verzameld. Ter plaatse en in de directe omgeving ligt de 

Formatie van Sterksel, een combinatie van Rijn- en Maasafzettingen uit het vroeg-en 

338   Beuker 1989, 45-46 (159-160)
339  Beuker 1989, 46 (160)
340  Bijvoorbeeld Dodewaard: Theunissen & Hulst, in: Theunissen 1999, 153-154; Lienden: Niekus 

et alii 2002; Zijderveld: Theunissen & Hulst, in: Theunissen 1999, 174-175; Knippenberg 2005
341  Van Gijssel et alii 2002; Glasbergen 1954
342  Van der Heide & Hellinga 1974; Van der Lijn 1986; Van Straaten 1946
343  De mate van afronding is overigens niet als afzonderlijke variabele geregistreerd.
344 Van der Heide & Hellinga 1974, 118, 144; vgl. Van Straaten 1946, speciaal 31
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midden-pleistoceen, dicht aan het oppervlak.345 Uitzonderingen op deze regel zijn 

mogelijk gneis en graniet (inclusief aanverwante gesteenten). Zij zouden wel eens 

afkomstig kunnen zijn vanuit het noorden (het Midden-Nederlandse stuwwalgebied 

of noordelijker), hoewel gneis en graniet eveneens voorkomen in Maasafzettingen.346 

Ir. Van Baaren deed verder de suggestie dat door de prehistorische mens weleens 

materiaal vanuit het Brabant Massief in België geïmporteerd zou kunnen zijn.

Tot slot  

De hoeveelheid vondsten, de typomorfologische samenstelling van de ontdekte 

natuurstenen artefacten, de gebruikssporen op verscheidene exemplaren en de 

aanwijzingen voor het onderhoud van werktuigen staven de interpretatie van de site 

als woonerf.

HVS-cultuur: overige structuren

Inleiding

Door de sterke verstoring van de bodem ter plaatse – er is hier geëgaliseerd - is 

op de andere boerderijerven van de HVS-cultuur slechts een geringe hoeveelheid 

natuurstenen artefacten verzameld worden. Een vergelijking met de vondsten uit 

de putten 1 en 66 is derhalve problematisch.  Het grondstofgebruik lijkt wel sterk 

op dat wat in de putten 1 en 66 is waargenomen. Dit suggereert dat de werktuigen 

voor dezelfde doeleinden benut zijn. Röntgenfluorescentieanalyse heeft geen 

metaalresidu’s aangetoond.

Structuur 49

De typomorfologische samenstelling en de grondstof van de artefacten verzameld uit 

de putten 10, 20 en 67 zijn weergegeven in tabel 9.4.347 Daar werd een huisplattegrond, 

structuur 49, blootgelegd, maar omdat in de bewuste putten niet alleen resten van de 

HVS-cultuur gevonden zijn, is de directe samenhang met de configuratie niet in alle 

gevallen zeker. Opmerkelijk temidden van deze vondsten is een ijzerrijk stuk verkit 

zand – in tabel 9.4 bestempeld als “ijzeroer”. Hoewel dit moeilijk te bewezen valt, is 

het idee dat dit materiaal bedoeld was als kleurstof, zoals h(a)ematiet (oker), dat een 

ijzerverbinding is.348
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345 De Mulder et alii 2003, 327, en fig. 191
346  Van Straaten 1946
347  Eigenlijk ontbreken vondsten uit put 67. Maar omdat structuur 49 ook hier is aangetroffen, 

wordt deze put gemakshalve ook genoemd.  
348  Van der Lijn 1986, 31.

Tabel 9.4.
Artefacten uit de putten 10, 20 en 67: fre-
quenties naar typomorfologie en gebrui-
kte grondstof. Tussen haakjes staan de 
aantallen inclusief twijfelgevallen.
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Structuur 22 

De artefacten die samenhangen met structuur 22, die is blootgelegd in de putten 

11 en 18,  blijven beperkt tot twee mogelijke afslagen van kwartsiet respectievelijk 

kwartsitische zandsteen. Verder zijn twee brokken (gangkwarts en kwartsitische 

zandsteen) verzameld.

Structuur 23

Put 23, waar structuur 43 is blootgelegd, heeft vier artefacten opgeleverd: een mogelijk 

afslag van kwartsiet, twee brokken (gangkwarts en kwartsitische zandsteen), en een 

zandstenen slijpsteenfragment. 

Structuur 93

Hoewel het niet uit te sluiten valt dat zich onder de lithische vondsten uit put 63 jonger 

materiaal bevindt, is deze assemblage toch onder de HVS-cultuur geschaard en wordt 

eerst en vooral een samenhang met structuur 93, een huisplattegrond van die cultuur, 

verondersteld. De herkomst van verscheidene vondsten uit grondsporen die deel uit 

maken van deze plattegrond alsmede uit een inpandige als silo geïnterpreteerde kuil

zet dit idee kracht bij. 

Door postdepositionele processen was het bodemarchief in put 63 aanzienlijk 

verstoord, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in de beperkte hoeveelheid 

natuurstenen artefacten (tabel 9.5). Helaas is niet duidelijk welke stenen bij welke fase 

horen. Gemakshalve zijn de vondsten hier tezamen besproken. Het merendeel ervan is 

overigens afkomstig uit paalsporen die deel uitmaken van de plattegrond in

Qua grondstof en typomorfologie heeft de assemblage duidelijke overeenkomsten 

met dat van de HVS-cultuur uit de putten 1 en 66. Tot de meest markante vondsten 

behoort een maalsteen uit gneis. Opmerkelijk is dat aan een steen, vermoedelijk een 

fragment van een  slijp- of wrijfsteen,  uit een van de middenstijlsporen (spoor 62) van 

de plattegrond blijkens röntgenfluorescentieanalyse koper- of bronssporen kleven. 

Echter niet op het werkvlak, maar op een van de breuken. Dit suggereert dat het 

werktuig na te zijn gebroken contact heeft gehad met metaal.
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Figuur 9.6. 
Maalsteen uit gneis, behorend tot de HVS-
cultuur of de Late bronstijd (v1348). Gevonden 
in spoor 94 in put 63. Schaal 1:2.

Tabel 9.5. 
Artefacten uit  put 63: frequenties naar typo-
morfologie en gebruikte grondstof. Tussen 
haakjes staan de aantallen inclusief twijfel-
gevallen
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Overig

Onder de andere vermeldenswaardige vondsten van de HVS-cultuur die bij het 

onderzoek te Tilburg-Tradepark aan het licht zijn gekomen, bevindt zich een slijpsteen 

uit zandsteen die tezamen met een kwartsgruis verschraalde scherf te voorschijn 

kwam uit spoor 6 in put 8. Op basis van het geassocieerde aardewerk kan ook de 

lithische inventaris van spoor 5 in put 27 tot de HVS-cultuur gerekend worden. Deze 

omvat drie slijpsteenfragmenten uit kwartsitische zandsteen en zeven brokken (1x 

gangkwarts, 2x graniet, 1x kwartsiet, 2x kwartsitische zandsteen en 1x zandsteen). 

Daarvan zijn zes tot zeven stuks, waaronder alle slijpsteenfragmenten, verbrand. Dit 

doet een dump of depositie vermoeden.

Twee kuilen, te weten spoor 4 in put 32 en spoor 65 in put 45, hebben een vermel-

denswaardige lithische inhoud. Beide bevatten (verbrande) brokken tefriet349, hoogst-

waarschijnlijk afkomstig van maalstenen. Deze gesteentesoort komt in Maas- en 

Rijngrinden niet voor en derhalve kan dit materiaal niet lokaal opgeraapt zijn. Tefriet 

komt echter wel in primaire geologische context voor in het Duitse Eifelgebied. Daar 

werd basaltlava, zoals tefriet ook wel genoemd wordt, gewonnen als grondstof voor 

maalstenen. Er wordt verondersteld dat deze vanaf de late bronstijd naar Nederland 

geëxporteerd zijn.350 Maar in elk geval het aardewerk uit spoor 32.004 wijst erop dat 

deze import vroeger begon. Deze keramische vondsten dateren uit de midden-fase 

van de HVS-cultuur. Mogelijk moet ook het tefriet uit spoor 65.045 tot de Hilversum-

cultuur worden gerekend, ofschoon het geassocieerde aardewerk in dit geval de 

mogelijkheid van een datering in de late bronstijd openlaat.

9.2.4  Late bronstijd 

Opmerkelijke vondsten uit deze periode zijn Een deel van het natuursteen kan 

op grond van de context aan de late bronstijd (circa 1200-800 voor Chr.) worden 

toegeschreven. 

9.2.5 IJzertijd

De lithische component uit de ijzertijd te Tilburg-Tradepark is zeer gebrekkig 

overgeleverd. Dit heeft alles te maken met de sterke verstoring van het bodemarchief. 

Hoe het ook zij, evenals voor de bronstijd geldt voor de bewuste periode dat de hier 

gegeven dateringen eerst en vooral berusten op associaties met structuren en ander 

vondstmateriaal. De keramische associaties zijn echter niet altijd chronologisch 

eenduidig. Dat wil zeggen dat zij niet met 100% zekerheid gesteld kan worden dat de 

keramiek uit de ijzertijd stamt. Dit geldt bijvoorbeeld voor fragmenten van tefrieten 

maalstenen uit de sporen  25.0 53 en 62.016. De begeleidende scherven zijn achtereen-

volgens aan de periode bronstijd-ijzertijd en de tijdsspanne late bronstijd-midden-ijzer-

tijd toegewezen. Een ruime datering, late bronstijd-ijzertijd, is ook gegeven aan het 

aardewerk dat geassocieerd was met een schrabber op een afslag van kwartsitische 

zandsteen uit spoor 71 (kuil) in put 45. 

Er zijn gelukkig ook uitzondering op de zojuist genoemde regel. Eerder is de 

keramische inhoud van de kuilsporen  9.054, 14.012 en 19.075 en was de conclusie 

349  Eigenlijk is de term “vesiculaire lava(steen)”  beter, aangezien gesteenten zich macroscopisch 
dan wel met een handloep niet als tefriet determineren laten (mond. med. drs. M. Melkert). 
Gemakshalve is hier toch de term “tefriet” gebruikt, omdat het een algemeen ingeburgerd 
begrip is. 

350  Van Heeringen 1985; zie Drenth et alii 2007, 112 voor een vroege, d.w.z. in de late bronstijd 
gedateerde, aanvulling op de catalogus van Van Heeringen.
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dat dit  aardewerk uit de vroege ijzertijd of het begin van de midden-ijzertijd  dateert. 

De drie kuilen bevatten ook natuursteen. Uit spoor 9.054 komt een tweetal brokken 

van graniet respectievelijk zandsteen, uit spoor 14.012 een wrijf-klopsteen van 

kwartsitische zandsteen en uit spoor 19.075 een kwartsieten klopsteen. 

Voor meer informatie over de lithische vondsten die (mogelijk) samenhangen met 

de huisplattegronden uit de ijzertijd wordt de lezer verwezen naar bijlage 7b. Door 

de vondstarmoede heeft het weinig zin deze vondsten hier verder te bespreken. Het 

met structuur 37 geassocieerde materiaal, een in verhouding rijk  lithisch complex, 

illustreert het gebrek aan substantiële en daarmee informatierijke assemblages. 

Ter plaatse van deze structuur zijn aangetroffen:  een brok Révinien-kwartsiet,  een 

kwartsieten klopsteen, een  brok gangkwarts en een afslag/kling uit kwartsitische 

zandsteen.

Figuur 9.7. 
Klopsteen van kwartsiet uit spoor 75 in put 
19 (v777). Schaal 1:2.

Figuur 9.8 
Wrijf-klopsteen van kwartsitische zandsteen 
uit spoor 12 (een kuil) in put 14 (v181).
Schaal 1:2.
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La Tène-glas

P. van de Geer

In een paalspoor (S6.1.3) van de achtpalige spieker structuur 1 in put 6 is één stukje 

van een zogenaamde glazen La Tène-armband of -armring (v71) gevonden.351 Het gaat 

om een 5-ribbig fragment  van 20 mm lang, 13 mm breed en 5 mm dik. Het fragment 

heeft een brede middenrib met aan weerszijden daarvan 2 smalle buitenribben. 

Typologisch gezien kan het stukje worden toegedicht aan het type 7a in de typologie 

van Haevernick.352 De armband heeft een enigszins geelgroen uiterlijk, maar blijkt 

bij nadere inspectie gemaakt van kleurloos glas met een dunne laag van gele, 

ondoorzichtige glaspasta aan de binnenzijde. Bij dit exemplaar is het gele glas in 

dunne, elkaar overlappende lagen in het lichaam van de armband terecht gekomen. Dit 

verschijnsel komt maar weinig voor. Voor de vindplaats Manching (Dld) is geopperd dat 

het om gerecycled glas gaat.353 In zowel Manching als Berching-Pollanten (Dld), beide 

vindplaatsen met zeer grote assemblages La Tène-glas, domineert ook de geelgroene 

kleur bij armbanden waarbij gele glaspasta in het glaslichaam van de armband terecht 

is gekomen.354 In Berching-Pollanten komt dit fenomeen echter alleen bij bepaalde 

typen voor, wat zou duiden op een doelbewuste toepassing en dus het idee van 

recycling tegenspreekt. Opvallend genoeg komt het daar juist bij fragmenten van het 

type 7a nooit voor. Het feit dat het gele glas in een dergelijk regelmatig patroon in de 

armband zit, lijkt recycling enigszins tegen te spreken. Mogelijk is deze “versiering” 

eerder het gevolg van een productiefout of toch intentioneel.

La Tène glas komt veelvuldig voor in het Nederrijnse gebied. Duidelijke concentraties 

bevinden zich in het Oostelijk Rivierengebied, langs het Limburgse stroomgebied van 

de Maas en in het Kromme Rijngebied. In en rond Tilburg zijn zij echter nagenoeg 

onbekend. Opvallend genoeg komt de enige Archis-waarneming van La Tène glas 

uit Tilburg zelf ook uit Zuid-Tilburg.355 Het gaat om een armbandfragment van 

het type 3b, met een onbekende kleur, gevonden bij graafwerkzaamheden aan de 

Stappegoorweg, nog geen 1,5 km naar het oosten van Tilburg-Tradepark.356 Circa 

1,2 km naar het zuidoosten zijn tijdens archeologisch onderzoek op de Huzarenwei 

te Goirle nog twee fragmenten aangetroffen: één blauw fragment van het type 3a 

afkomstig uit een crematiegraf en een purper fragment van het type 3b afkomstig uit 

de middenstijl van een huisplattegrond.357

Door het ontbreken van een sterk typechronologisch raamwerk voor het Nederrijnse 

gebied moet het glas gedateerd worden aan de hand van de beter ontwikkelde 

Centraal-Europese chronologieën. Daar worden armbanden van het type 7a meestal 

geplaatst in de periode vanaf La Tène C2 tot en met het begin van La Tène D met 

mogelijk al een sporadisch voorkomen in La Tène C1.358 Dat laatste kan voor het 

Nederrijnse gebied worden bevestigd door een goed gedateerde vondst van een 

armband uit een crematiegraf te Itterne-Emmaus.359 De introductie van glazen 

armbanden van kleurloos glas wordt geplaatst in La Tène C2.360 Het fragment uit 

Tilburg-Tradepark dateert daarmee hoogstwaarschijnlijk ergens in de 2e eeuw voor Chr.

351  Voor de vondstlocatie van het La Tène-glas, zie figuur 6.12: structuur 1.
352  Haevernick 1960.
353  Gebhard 1989.
354  Schäfer 2010, 47.
355  Archis-waarneming 411276 .
356  Hendriks 1989, 58.
357  Bink 2005, 67.
358  Peddemors 1975, 106-108; Venclová 1990, 122-124.
359  Van de Geer 2011, 151.
360  Karwowski 2004, 73; Venclová 1990, 118.

Figuur 10.1. 
Bovenzijde, onderzijde en doorsnede van 
fragment van glazen La Tène-armband of 
-armring (v71). Schaal 2:1.
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Fysisch antropologisch onderzoek aan de crema-
tieresten 

Steffen Baetsen

Het crematierestendepot van graf 2 (spoor 13.122) is om administratieve redenen in 

drie vondstzakken verzameld.361 Het totale gewicht aan menselijke botfragmenten 

van de drie vondstnummers samen bedraagt 748 gr. Daarnaast zijn ook circa 9 gram 

verbrande (niet determineerbare) dierlijke botfragmenten aanwezig.362 

De fragmentatie en intactheid van het verbrande bot 
Verschillende factoren zijn van invloed op de uiteindelijke conserveringstoestand van 

verbrand menselijke bot. Belangrijk in dat opzicht zijn bijvoorbeeld de manier waarop 

het vuur van de brandstapel geblust wordt (met water of zand), de verzamelwijze 

van het gecremeerde bot (voor of na afkoeling) en de wijze van bijzetting (in een 

container of los in een kuil). Daarnaast spelen ook de robuustheid en structuur van het 

botweefsel zelf, alsmede post-depositionele processen zoals bioturbatie, erosie en het 

opgraven zelf een rol.  Het is helaas niet mogelijk om met betrekking tot graf 1 aan 

te geven in welke mate de genoemde factoren de conservering van het bot hebben 

beïnvloed. Duidelijk is wel dat de conservering van het graf goed is. Dit blijkt zowel uit 

de verhoudingsgewijs lage fragmentatiegraad als de hoge intactheid. 

De mate van fragmentatie wordt doorgaans vastgesteld aan de hand van de maximale 

grootte van de verbrande menselijke botfragmenten. In de categorieën diafysen 

(beenschachten), axiaal (romp) en neurocranium (hersenschedel) zijn zeer grote 

fragmenten (klasse 5 of hoger) aangetroffen. De grootste fragmenten zijn enkele 

diafysen waarbij de maximale grootte van één fragment van een rechter ulna (ellepijp) 

9,2 cm meet. Het gemiddelde bedraagt 5,2 en is daarmee hoger dan de gemiddelde 

grootte zoals berekend voor veel laatprehistorische grafvelden in Zuid-Nederland. 

De gemiddelde intactheidsratio van de verbrande botfragmenten bedraagt 0,67. Dat 

wil zeggen dat meer dan drievijfde maar minder dan driekwart van het gewicht aan 

verbrand menselijk bot groter dan 3 mm ook groter is dan 10 mm. 

De verbrandingsgraad
De verbrandingsgraad geldt onder meer als maat voor de zorgvuldigheid waarmee de 

crematie is uitgevoerd.  De verbrande botfragmenten zijn oudwit van kleur (bijlage 11: 

fase 5). Dat betekent een zeer goede verbranding bij een temperatuur boven de 800. 

Daarmee is sprake van een verbrandingsgraad die vergelijkbaar of net iets hoger ligt 

dan veel andere laat-prehistorische grafvelden.   Een hogere verbrandingsgraad hoeft 

overigens niet of niet alleen een hogere verbandingstemperatuur te betekenen. Ook 

factoren als de duur van het verbrandingsproces, maar ook de kenmerken van het 

bot zelf (wisselend vetgehalte, vochtigheid, de aan- of afwezigheid van bloed en de 

porositeit van het beenmerg) zijn van invloed.  

Representativiteit
In de meeste gevallen is het gewicht aan begraven crematieresten lager dan het 

gewicht aan botresten dat na verbanding van een persoon overblijft.  Volgens 

Smits is het potentiële gemiddelde gewicht afhankelijk van onder meer geslacht, 

lichaamslengte, leeftijd en daaraan gerelateerde ziektes zoals osteoporose.  De 

361   Voor de locatie van graf 2, zie figuur 6.1.
362  Bijlage 11.
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crematieresten uit graf 1 zijn van een volwassen man (zie onder).  Het gewicht van 

botresten van een volwassen man zal na verbranding circa 2200 gr bedragen.  Het 

gewicht van de crematieresten uit graf 1 bedraagt 748 gr, hetgeen daarmee ongeveer 

een derde is van wat maximaal verwacht had kunnen worden. Op het eerste gezicht 

lijkt dit laag, maar in vergelijking ander Zuidnederlandse grafvelden met een datering 

in de Metaaltijden, is het gewicht juist hoog.  

Het gewicht aan botresten is niet alleen een derde van wat verwacht mag worden, 

ook alle lichaamsonderdelen zijn vertegenwoordigd in redelijk representatieve 

verhoudingen. In bijlage 11 valt af te lezen hoeveel gram botfragmenten groter dan 

10mm per inventarisatiecategorie zijn aangetroffen. Gebaseerd op verhoudingen 

van het complete onverbrande skelet worden verhoudingen tussen de lichaams-

onderdelen verondersteld van 16 tot 18% aan schedelfragmenten (cranium), 21 tot 

23 % aan fragmenten van de romp (axiaal) en 50 tot 59% aan beenschachten en 

gewrichtuiteinden (diafyse/epifysen).   Binnen de crematieresten van graf 1 komen 

deze verhoudingen redelijk overeen met de veronderstelde verhoudingen. Er zijn naar 

verhouding minder gram aan fragmenten van de beenschachten/gewrichtuiteinden 

aanwezig en meer axiale en vooral craniale fragmenten. Omdat er botfragmenten 

aanwezig zijn van alle skeletonderdelen, lijkt er geen sprake te zijn van een 

doelbewuste selectie van skeletonderdelen. 

Door de hoge representativiteit van de botresten van graf 1 is een hoog percentage 

aan botfragmenten groter dan 10mm, determineerbaar (50,1%). 

Demografische kenmerken
Bij de bestudering van de botresten is gelet op aanwijzingen voor de aanwezigheid 

van meerdere individuen in graf 1, zoals het voorkomen van meerdere dezelfde 

lichaamsonderdelen of botfragmenten met een afwijkende structuur of afmeting die 

onmogelijk van één persoon afkomstig kunnen zijn. Er zijn echter geen aanwijzingen 

voor de bijzetting van meer dan één individu vastgesteld. 

De botfragmenten zijn onderzocht op fysieke kenmerken. Op basis van de drie 

geslachtsonderscheidende kenmerken en de algemene robuustheid van de botten is 

het aannemelijk dat in graf 1 een mannelijk individu is bijgezet. Veranderingen aan het 

oppervlak in het oorvormige (auriculaire) gewrichtsvlak tussen bekken en heiligbeen 

lijken te duiden op een skeletleeftijd tussen de 40 en 49 waarschijnlijk. Omdat 

specifieke delen van enkele schedelnaden (suturen) niet helemaal met elkaar vergroeid 

zijn en een scherp en puntig uiterlijk vertonen lijkt een leeftijd tussen de 40 en 45 jaar 

aannemelijk. Deze skeletleeftijd bij overlijden lijkt wat hoog voor deze periode maar 

wordt ook op andere vindplaatsen uit de prehistorie regelmatig aangetroffen.   

Bij het begraven individu zijn botveranderingen met een pathologische oorzaak 

waargenomen in cervicale en lumbale vertebrae (nek- en lendewervels). De botveran-

deringen zijn een reactie van het bot op degeneratie van kraakbeen of vliesachtige, 

vloeistofhoudende structuren die zich tussen de gewrichten bevinden. De kwaliteit van 

de tussenliggende structuren die fungeren als stootkussen en/of smeerolie vermindert 

door verschillende oorzaken. Bij een langdurige zware belasting door gewicht of 

beweging kan het gewricht beschadigd raken. Het omringende bot reageert hierop 

onder meer met de vorming van grillige botuitsteeksels (osteofyten) ter compensatie 

van deze instabiliteit. Dat veroorzaakt in de meeste gevallen pijn en een verminderde 

flexibiliteit van in dit geval de nek- en lendewervels. Degeneratieve veranderingen 

in gewrichten is een aandoening die mede beïnvloed wordt door het toenemen van 

de leeftijd. Ze worden regelmatig aangetroffen bij personen ouder dan 50 jaar, maar 

kunnen daarvoor ook al optreden.  De klachten in de wervelkolom van de man uit 

Tilburg Tradepark-58 zijn, gezien zijn leeftijd, dus niet opmerkelijk. 
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Sporen van landgebruik uit de middeleeuwen en de 
Nieuwe tijd

12.1  Inleiding

In dit hoofdstuk worden de sporen en vondsten die samenhangen met het gebruik 

van het terrein in de middeleeuwen en Nieuwe tijd besproken. Allereerst wordt het 

vondstmateriaal besproken. Vervolgens komen de sporen aan bod, waarbij onderscheid 

is gemaakt tussen  resten van greppels, perceleringen, ontgrondingssporen,  het 

plaggendek en het ophogingspakket in het beekdal. De gegevens uit dit hoofdstuk 

zijn verwerkt in hoofdstuk 13 dat het landgebruik in de middeleeuwen en Nieuwe tijd 

onderzoekt aan de hand van historisch-geografische bronnen.

12.2 Vondsten uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd

12.2.1  Het aardewerk

Sebastiaan Oskamp

Tijdens het onderzoek Tilburg Tradepark zijn onder de noemer ‘gedraaid aardewerk’ 

in totaal 300 scherven verzameld. De conserveringstoestand van dit materiaal is 

doorgaans goed. Hoewel enkele van deze fragmenten afkomstig zijn van pijpaarde 

en bouwkeramiek (zoals bakstenen en dakpannen), en er daarnaast nog een aantal 

fragmenten van glazen voorwerpen onder de vondsten zijn, bestaat het grootste 

deel van deze scherven inderdaad uit fragmenten van gebruikskeramiek. Veel van 

deze scherven dateren uit de 19e eeuw. Hierdoor bestaat het overgrote deel uit op 

industriële wijze vervaardigde keramiek. De term ‘gedraaid aardewerk’ is hierdoor 

een minder gelukkige keuze. De industriële keramiek is doorgaans namelijk in mallen 

gegoten of geperst. Dit geldt ook voor het in Tilburg gevonden materiaal. Alle in 

Tilburg Tradepark verzamelde scherven zijn gedetermineerd volgens de standaard van 

het zogenaamde ‘Deventer-systeem’.363

De oudste vondsten die tijdens het onderzoek zijn verzameld, dateren uit 8e – 11e 

eeuw. Hetbetreft enkele scherven van Badorf-aardewerk. Vervolgens is een handvol 

scherven uit de 14e eeuw aanwezig. De laatmiddeleeuwse bakselgroepen die tijdens 

het onderzoek Tilburg Tradepark zijn aangetroffen, betreffen: scherven blauwgrijs 

aardewerk (bg- Elmpt-type), grijsbakkend aardewerk (g), ongeglazuurd steengoed 

(s1) en geglazuurd steengoed (s2). De laatmiddeleeuwse scherven uit deze laatste 

bakselgroep zijn toe te schrijven aan pottenbakkers in Langerwehe. Uit het tijdvak na 

1500 vinden we onder het geglazuurde steengoed vooral materiaal uit het Westerwald. 

Onder de scherven van roodbakkend aardewerk (r) is eveneens een enkele scherf in 

de 14e of 15e eeuw te plaatsen. Het overgrote deel van deze bakselgroep is echter 

na 1600 te dateren. Door de fragmentarische toestand van dit materiaal is meestal 

niet duidelijk of de scherven uit de 16e, 17e of 18e eeuw stammen. Het ontbreken van 

duidelijke typologische kenmerken maakt het doorgaans vrijwel onmogelijk om kleine 

fragmenten van dit materiaal van elkaar te onderscheiden. Toch zijn er onder deze 

vondsten wel enkele scherven die kenmerken vertonen die wijzen op een datering 

363  De scherven zijn individueel beschreven in bijlage 8.
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in zowel de 16e, de 17e als de 18e eeuw. Zo zijn er onder meer scherven van een kom 

met inwendig een witte sliblaag (vnr. 1326) die zonder meer uit de 16e eeuw stamt. 

Daarnaast is er zogenaamd Nederrijns aardewerk dat dateert uit de late 17e of vroege 

18e eeuw. 

Som van Aantal  

Bakselcode Totaal

Badorf 5

bg 3

ep 31

g 18

iw 105

r 78

s1 2

s2 22

w 1

Eindtotaal 265

Verreweg het grootste deel van het materiaal bestaat, zoals eerder reeds werd 

opgemerkt, uit op industriële wijze vervaardigde keramiek. Hieronder vinden we 

zowel industrieel witbakkend aardewerk (iw) als Europees porselein (ep). Hoewel de 

oudste voorbeelden van industrieel witbakkend aardewerk al stammen uit het midden 

van de 18e eeuw is zonder meer duidelijk dat de Tilburgse vondsten vooral uit de 19e 

en/of 20e eeuw dateren. Een enkele vondst laat zich dateren aan de hand van een 

opschrift of merk. Zo is er een deksel van een dekseldoos die ooit tandpasta bevatte. 

Op het deksel zien we de naam ‘John Cosnell & Co Ltd London’, met centraal een 

portret van koningin Victoria. Dit soort potten tandpasta dateert uit het midden van 

de 19e eeuw. Ze werden vanaf de jaren negentig van die eeuw vervangen door tubes 

tandpasta. Het deksel vormt een aanwijzing voor het reeds wijd verspreide gebruik 

van het tandenpoetsen gedurende de tweede helft van de 19e eeuw. Een ander deel 

van het industrieel witbakkende aardewerk is gemerkt met merken als ‘PR’ of ‘Petrus 

Regout Maastricht’. Dit soort gemerkte stukken kunnen zonder meer na 1840 worden 

geplaatst, omdat de productie in Maastricht pas na 1839 op gang kwam. Onder het 

Fig. 12.1. 
Souvenirbeeld voorstellende een kussende 
boer en boerin

Tabel 12.1 
Som van het aantal scherven per baksel
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Europese steengoed vinden we vooral alledaags serviesgoed, waarvan de modellen 

goed vergelijkbaar zijn met de voorwerpen die ook vandaag nog onze keukenkastjes 

bevolken. Het betreft materiaal dat vooral uit de late 19e en vroege 20e eeuw dateert. 

Onder de vondsten is ook een voetstuk van een porseleinen beeldje. Het is afkomstig 

van een souvenirbeeld voorstellende een kussende boer en boerin (vergelijk: fig. 

12.1). Hoewel we dit soort beeldjes tot op de dag van vandaag terugvinden in 

souvenirwinkels, stammen de oudste voorbeelden al uit de eerste decennia van de 

20e eeuw. In de laatste decennia van de 19e eeuw bloeit het toerisme in onze streken 

op, en zo ook de verkoop van dit soort souvenirs. Hoewel het beeldje duidelijk moet 

herinneren aan een bezoek aan Holland, het is immers ‘Delfts blauw’, is het net als 

het meeste Europese porselein uit de opgraving, waarschijnlijk gemaakt in Duitsland. 

Het betreft immers porselein, een keramieksoort die in onze streken nauwelijks werd 

vervaardigd.

Wanneer we het voorgaande overzien, dan moeten we concluderen dat verreweg het 

overgrote deel van de vondsten stamt uit de tweede helft van de 19e en/of de vroege 

20e eeuw. Daarnaast is een klein deel van de vondsten vroeger. In tabel 12.2 zijn de 

begindateringen van de gevonden fragmenten op een rij gezet. Hieruit komt duidelijk 

eenzelfde beeld naar voren. De oudste vondsten zijn scherven van Badorf-aardewerk 

(900-1200). Hoewel het om slechts enkele scherven gaat wijzen ze mogelijk op een 

agrarsch gebruik van het plangebied  in de volle middeleeuwen. 

Een aantal scherven lijkt te stammen uit de 13e eeuw. Toch is een dergelijke vroege 

datering onwaarschijnlijk. Het betreft scherven van blauwgrijs aardewerk, dat 

voorkomt vanaf omstreeks 1200. De begindatering stelt dus de vroegste datering voor 

deze bakselgroep voor. Een latere datering, in dit geval de vroege 14e eeuw, is evenwel 

ook mogelijk en ligt in combinatie met de begeleidende vondsten zelfs meer voor de 

hand. De 14e eeuw is onder de vondsten zeker vertegenwoordigd. Enkele steengoed 

scherven stammen zonder meer uit dit tijdvak. De 16e tot de 18e eeuw zijn eveneens 

aanwezig onder de vondsten, hoewel het van het merendeel van deze vondsten niet 

duidelijk is of het materiaal uit de 17e of de 18e eeuw stamt. De 19e- en 20e-eeuwse 

vondsten betreffen vooral industrieel aardewerk. Een begindatering van 1840 wijst 

op een Maastrichtse herkomst en een datering na 1850 wijst doorgaans op Europees 

porselein. Onder de hier gepresenteerde fragmenten zijn alle te dateren vondsten 

opgenomen, dus ook glasscherven, fragmenten pijpaarde en bouwfragmenten.

Begin datering Totaal

900 5

1200 3

1300 18

1325 1

1350 6

1500 20

1600 19

1650 3

1700 15

1800 87

1840 14

1850 48

1900 20

Eindtotaal 259

Tabel 12.2 
Aantal scherven / fragmenten gegro-
epeerd naar hun begindatering
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12.2.2 Steen

Erik Drenth

De enige vermeldenswaardige jongere vondst is een slijpsteen van Eidsborg-fylliet, die 

gevonden werd in spoor 3 (kuil) in put 37.  De primaire geologische context van deze 

grondstof bevindt zich op de naamgevende locatie in Telemark, Zuid-Noorwegen. Daar 

werd dit soort fylliet vanaf de vroege middeleeuwen in dagbouw gewonnen om over 

lange afstanden door de Vikingen verhandeld te worden.  Deze uitvoer van Eidsborg-

fyllieten eindigde rond 1900.  

Vermoedelijk is de slijpsteen ingezet bij het aanscherpen van zeis of sikkel, waarmee in 

het onderzoeksgebied de beemden werden gemaaid. Een onderzoek met behulp van 

röntgenfluorescentie leert dat met het stuk gereedschap hoogstwaarschijnlijk geen 

bronzen of koperen voorwerpen werden geslepen. Het artefact is weliswaar nog niet 

volledig opgebruikt, maar wel enigszins sleets. Is het vanwege slijtage wellicht toch 

afgedankt?

12.3 De sporen

Adrie Tol

Perceleringsgreppels
In het westen is een perceelsgreppel (figuur 12.2: greppel 1) te onderscheiden. Deze 

valt ongeveer samen met de perceelsgrens  zoals afgebeeld op figuur 13.3 (gebaseerd 

op kadastrale minuten 1832). 

In het oosten is een aantal perceelsgreppels aanwezig die het Heijningstraatje 

flankeren of haaks erop staan. Zo’n 40 - 50 m ten zuiden van het Heijningenstraatje 

loopt een greppel die niet op de kadastrale minuut van 1832 staat en die vermoedelijk 

de zuidelijke grens van het plaggendekareaal begrenst (figuur 12.2: greppel 2), voordat 

het beekdal werd opgehoogd en een smalle noord-zuid strokenverkaveling kreeg. 

Greppel 2 en 3 horen bij de verkaveling van het akkerareaal en zijn vermoedelijk 

aangelegd bij de ontginning van het gebied in de 14e eeuw (zie hoofdstuk 13). Greppel 

2 bevatte een scherf uit de 18e eeuw (vondstnr. 1327) hetgeen een voorzichtige 

aanwijzing is dat de greppel in iedergeval toen nog functioneerde. Met de ophoging en 

herverkaveling, die in de eerste helft van de 18e eeuw heeft plaatsgehad (zie hoofdstuk 

13), is de strokenverkaveling in het beekdal tot aan het Heijningstraatje doorgetrokken.  

Afwateringsgreppels schaarbos
In het westen zijn een groot aantal smalle greppeltjes met beginnende bodemvorming 

aangetroffen. De onderlinge afstand tussen de greppeltjes bedraagt circa 5 m. De 

oriëntatie en verspreiding van de greppeltjes komt overeen met het verkavelings-

patroon en de verspreiding van het grondgebruik (bosbouw) in het westelijk deel 

zoals weergegeven op figuur 13.3. Vermoedelijk zijn de greppels aangelegd om een 

verbeterde afwatering van het schaarbos te bewerkstelligen.

Houtwallen
Er zijn sporen van drie houtwallen aangetroffen.Houtwal B doorsnijdt de afwaterings-

greppels van de bospercelen maar  staat niet op de topografische kaarten uit de 19e en 

20e eeuw als zodanig afgebeeld. Houtwal A vormt mogelijk de noordelijke begrenzing 

van de bosbouwpercelen. Houtwal C is  al op de kadastrale minuut van 1830 aanwezig 

(zie hoofdstuk 13).
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Ontgrondingen
Op enkele plekken zijn grotere ontgrondingen aanwezig. Op grond van het erin 

aanwezige vondstmateriaal moeten deze kuilen in de 19e of 20e eeuw zijn gegraven.

Greppel met plaggenwanden
In het oostelijke deel van het beekdal ligt een sloot die waarschijnlijk met de 18e 

eeuwse herverkaveling van het gebied is aangelegd. De sloot is over een lengte van 

bijna 90 m gevolgd en valt op doordat de wanden aan beide zijden met gestapelde 

plaggen zijn versterkt. In vermoedelijk de 19e eeuw, is in de dan dichtgeslibde sloot, 

een meer reguliere sloot met een V-vormige doorsnede gegraven. Deze is later o.m. 

met puin dichtgegooid. De functie van de met plaggen beklede sloot is onduidelijk. 

Ook het ecologisch onderzoek geeft hier geen uitsluitsel over.  

12.4 Het plaggendek

Beschrijving
De top van het bodemprofiel bestaat uit een plaggendek. Dit dek is ontstaan door 

eeuwenlange bemesting met potstalmest. Hierbij werd vulmateriaal in de (pot)stal 

vermengd met de uitwerpselen van het vee. De term plaggendek suggereert dat het 

vulmateriaal bestond uit zoden die gestoken waren op de heide of in het beekdal. 

Inmiddels is duidelijk dat ook ander vulmateriaal werd gebruikt, zoals bosstrooisel, 

gemaaide heide, varens, los zand en zeewier.  In  de regio van de Noord-Brabant 

hanteerde men als vulmateriaal naast heide- of grasplaggen ook vaak los zand. Het 

gebruikte materiaal voor deze ophogingen lijkt op grond van textuur-kenmerken 

afkomstig uit de dalvlakte (zand, silt, veen; zie paragraaf 4.2).  De combinatie van mest 

met de zandhoudende plaggen zorgde er voor dat de akkers in de loop van de tijd 

hoger kwamen te liggen.

Waarschijnlijk was de hele dekzandrug bedekt door een plaggendek. Alleen in het 

oosten lijkt een strook ten zuiden van de Heijningstraat (ten noorden van greppel 2) tot 

het met plaggen bemeste akkerareaal behoord te hebben.  

Ten westen van putten 10 en 17 was het terrein geëgaliseerd waarbij het plaggendek 

en vaak ook de top van het dekzand volledig verstoord zijn. Ten oosten hiervan was het 

plaggendek nog goed bewaard gebleven.

Doorgaans waren binnen het intacte plaggendek twee lagen te onderscheiden.  In het 

veld is geconstateerd dat de grens tussen de lagen vrij scherp was. Hieruit valt af te 

leiden dat de verschillende fasen in het plaggendek waarschijnlijk zijn ontstaan door 

diepe grondbewerking in latere tijden.  

begindatering 900 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 indet

context                  

Bouwvoor   4 3 1 2 1 1 11 17

Plaggendek-jong 5 7 1 8   1 1    

plaggendek-oud   6 1 2 2 1 6   5

Ophoging beekdal-jong    1   5 2 1     11

Ophoging beekdal-oud   2   2 4       10

Datering
Om een zo goed mogelijke indruk te krijgen van de chronologie van het plaggendek 

en eventueel aanwezige oudere akkerlagen is de bovengrond van de twee land-

schappelijke sleuven laagsgewijs verdiept waarbij elke 10 cm het vlak op vondsten 

Tabel  12.2. 
Overzicht van begindatering van de vondsten 
uit plaggendek en bouwvoor, per context.
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is geïnspecteerd. Dit leverde echter dermate weinig vondsten op dat dit materiaal 

niet apart is geanalyseerd, maar is samengevoegd met de andere vondsten uit het 

plaggendek (tabel 12.2).

Volgens Spek dateren de plaggenbodems in Noord-Brabant in aanleg uit de periode 

1350-1450.  Het uit het plaggendek van Tradepark-Noord verzamelde aardewerk wijst 

eveneens op een start van de plaggenbemesting in de 14e en/of 15e eeuw.  Er zijn wel 

enkele scherven uit de volle middeleeuwen aangetroffen, maar deze weerspiegelen 

mogelijk het extensieve agrarische gebruik van het gebied van voor de laat-middel-

eeuwse ontginning.  

Opvallend is dat de samenstelling van het materiaal uit de jonge en de oude 

plaggendekfase nauwelijks van elkaar verschilt. In beide lagen komt zowel jong als 

oud materiaal voor. Dit kan erop wijzen dat deze lagen, die allebei het gevolg zijn van 

diepspitten, na grofweg 1800 zijn ontstaan. 

Akkers van voor de plaggenlandbouw?
Het plaggendek ligt meestal direct op de natuurlijke ondergrond. Vaak gaat  het 

dan om de C-horizont of B/C-horizont. Een enkele keer is een vrijwel complete 

podzolbodem onder het plaggendek aanwezig, zoals op monsterlocatie 2 is 

vastgesteld (zie paragraaf 4.3:micropodzolen).  In het laatste geval betreft het 

plaggendek de ontginning van “woeste gronden”. In het eerste geval kan er in de top 

van de natuurlijke bodem mogelijk een oudere akkerlaag aanwezig zijn geweest  die in 

het plaggendek is  opgenomen.  

Tussen het vondstmateriaal uit zowel het plaggendek als de sporen, zijn in totaal 

slechts vijf middeleeuwse scherven aangetroffen die met zekerheid van voor de 14e 

eeuw dateren. Dit  is een wat magere oogst voor een grootschalig pre-plaggendek 

akkerareaal. Eerder lijkt de dekzandrug voornamelijk uit “woeste grond” te hebben 

bestaan, met hoogstens her en der enkele kleinere ontginningen. 

12.5 Het ophogingspakket in het beekdal

Het ophogingspakket in het beekdal is in twee fasen opgeworpen. Gezien de 

kenmerken van de opgebrachte grond gaat het naar alle waarschijnlijk om plaggendek-

materiaal dat afkomstig is van het westen van de dekzandrug. Vermoedelijk is de 

ophoging  in of na de 18e eeuw tot stand gekomen, aangezien greppel 2, die door het 

ophogingspakket wordt afgedekt, een 18e eeuwse scherf opgeleverd.
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Plangebied Tilburg-Tradepark. Een historisch-geo-
grafische analyse

Luuk Keunen  

13.1 Inleiding

Afbakening van het onderzoeksgebied
Ten behoeve van het historisch-geografisch onderzoek is gekozen voor een onder-

zoeksgebied dat zich tot buiten de grenzen van het plangebied Tradepark uitstrekt, 

voornamelijk in noordelijke richting. Een onderzoeksgebied met deze begrenzing 

levert een betere context voor het historisch-geografisch onderzoek op. De verkaveling 

van het akkercomplex en het beekdal en de ligging van de bijbehorende nederzetting 

zijn zo beter in samenhang te bestuderen. Alhoewel de nederzetting ‘t Laar, want daar 

gaat het om, zich in noordoostelijke richting als een lint langs een weg voortzet, is 

besloten het noordoostelijke deel van ‘t Laar met het bijbehorend cultuurland niet in 

zijn geheel mee te nemen. De afstand tot het plangebied, waardoor de relevantie van 

de analyse van dit gebied minder groot is, is het belangrijkste argument hiervoor. 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied Tradepark (gearceerd) en het onderzoeksgebied voor het 
historisch-geografisch onderzoek (zwart omlijnd), geprojecteerd op de huidige topografie 
van Tilburg; inzet: ligging in Nederland (ster).
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Figuur 13.1.
Ligging van het plangebied Tradepark en 
het onderzoeksgebied voor het historisch-
geografisch onderzoek, geprojecteerd op de 
huidige topografie van Tilburg.
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Waar we in de tekst van dit hoofdstuk over ‘onderzoeksgebied’ spreken, bedoelen 

we het ruimere historisch-geografische onderzoeksgebied. Wanneer we expliciet 

het archeologisch onderzochte gebied Tradepark bedoelen, zullen we dat duidelijk 

vermelden.

Onderzoeksvragen
Om het onderzoek te kunnen stroomlijnen, stellen we ons vier onderzoeksvragen 

waarop de antwoorden aan het einde van dit hoofdstuk gegeven zullen worden:

· Hoe waren de verschillende delen van het historisch cultuurlandschap opgebouwd 

vóór de verstedelijking?

· Hoe ontwikkelde het cultuurlandschap van ‘t Laar zich in de middeleeuwen en 

Nieuwe tijd onder invloed van welke bezitshistorische en sociaal-economische 

processen?

· Zijn er overeenkomsten en verschillen waarneembaar in de verkaveling zoals die op 

basis van historisch en archeologisch onderzoek kan worden gereconstrueerd?

· Kunnen we op basis van een vergelijking van historisch kaart- en bronnenma-

teriaal, bredere historisch-geografische kennis over het dekzandlandschap van 

Noord-Brabant en archeologische onderzoeksresultaten uitspraken doen over 

de ouderdom en fasering van de ontginning van de hoge en lage delen van het 

landschap?

Opbouw van de studie
In paragraaf 13.2 bespreken we de resultaten van deze studie. Achtereenvolgens 

komen de nederzettingen, het wegenpatroon, het bouwland, het weiland en het 

opgaande hout (dennenbos, mastbos, hakhout, schaarbos) aan de orde. In paragraaf 

13.3 gaan we op zoek naar de koppelingen tussen de historisch-geografische analyse 

en het archeologisch onderzoek. In paragraaf 13.4 geven we vervolgens antwoord op 

de onderzoeksvragen en geven we een chronologisch beeld van de landschapsontwik-

keling van het gebied.

13.2 Historisch-geografische analyse van het onderzoeksgebied

13.2.1 Inleiding

Het onderzoeksgebied Tradepark-Noord, waar de opgraving plaats gevonden heeft, 

ligt op de overgang van een dekzandrug naar een dalvormige laagte, waardoor 

de gegraven waterloop Katsbogte stroomt.364 Door de oogharen beschouwd is de 

omgeving van ’t Laar als volgt opgebouwd. Centraal in het gebied bevindt zich het 

langgerekte akkercomplex van ’t Laar, de Laarse Akkers. Het akkercomplex is in 

zuidwest-noordoostelijke richting georiënteerd. Aan het noordoostelijke einde ligt 

de geconcentreerde nederzetting Korvel. Deze buurtschap kent in zuidwestelijke 

richting een uitloper met bebouwing, langs de Rielseweg. Deze weg loopt langs de 

hele noordflank van de Laarse Akkers. De (noord)westelijke begrenzing van de Laarse 

Akkers is een groot heidegebied met vennen, waar vermoedelijk al in de achttiende 

eeuw kleinschalige rationale ontginningen hadden plaatsgevonden. Aan de zuidzijde 

van de Laarse Akkers bevond zich het dal van de Katsbogte, dat in de negentiende 

eeuw een afwisseling van grasland en bos kende.

364  Heunks, 2008
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Hoe kunnen we de ontwikkelingsgeschiedenis van dit gebied nu onderzoeken? De 

Nederlandse zandgebieden zijn over het algemeen relatief arm aan kaartmateriaal 

van vóór 1800, dat geografisch nauwkeurig is, een groter gebied dan slechts enkele 

percelen beslaat en toch voldoende detail kent. Slechts hier en daar bestaan regionale 

uitzonderingen, zoals de grondschattingskaarten van Drenthe uit het midden van de 

zeventiende eeuw.365 De oudst bekende kaarten met relevante informatie over de 

opbouw van het Tilburgse cultuurlandschap dateren uit de achttiende eeuw, maar 

zijn in vergelijking met bijvoorbeeld het bekende kadastraal minuutplan uit 1832 veel 

minder gedetailleerd. Het gaat dan in de eerste plaats om de kaart van de heerlijkheid 

Tilburg en Goirle, getekend door Diederik Zijnen uit 1760. Dit is een belangrijke 

informatiebron voor gedetailleerd landschapshistorisch onderzoek in de regio 

Tilburg-Goirle. Daarnaast tekende Hendrik Verhees in 1794 zijn kaart van Brabant, die 

deels nogal schematisch van karakter is. Zo is elke weg voorzien van laanbeplanting; 

het is vrijwel zeker dat dat in werkelijkheid niet zo was.

 

365  Spek, 2004
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Figuur 2. De kaart van Diederik Zijnen uit 1760, met daarop de ligging van het 
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Figuur 2. De kaart van Diederik Zijnen uit 1760, met daarop de ligging van het Figuur 13.2. 
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daarop de ligging van het onderzoeksgebied.
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De meest cruciale bronnen voor het onderzoek zijn echter, zoals al aangestipt, het 

kadastraal minuutplan uit 1832 en de bijbehorende Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel. 

Daarin is van elk perceel vastgelegd wat het grondgebruik was, wie het bezat, in 

welke kwaliteitsklasse de grond viel en daarmee hoeveel grondbelasting er betaald 

moest worden. In de navolgende beschrijving en analyse van het onderzoeksgeschie-

denis zullen de kadastrale gegevens dan ook een prominente rol spelen, zowel als 

zelfstandige bron als als startpunt van retrospectief onderzoek.

Het is daarom niet verbazingwekkend dat er de laatste decennia vooral vanuit 

archeologisch (en minder vanuit historisch-geografisch) perspectief onderzoek is 

gedaan naar de ontwikkeling van de Brabantse akkers en – in mindere mate – de 

beekdalen. De nadruk bij het onderzoek naar de verkaveling van akkercomplexen lag 

vrijwel altijd op de grotere complex verkavelde akkers en in maar zeer beperkte mate 

op de kleinere, schijnbaar rationeler en systematischer verkavelde akkercomplexen 

zoals de Laarse Akkers.366 We hopen met dit onderzoek deze lacune dan ook 

gedeeltelijk te vullen.

13.2.2 Nederzettingen uit de middeleeuwen en Nieuwe Tijd

‘t Laar
De erven met bebouwing van ‘t Laar bevonden zich aan de noordelijke rand van de 

Laarse Akkers, op de overgang naar het lager gelegen gebied Schaapsdijk (zie figuur 

13.4, het gebied ten noorden van de Rielseweg), een naam die erop wijst dat daar 

schapen werden geweid op de natte heidevelden. De oudst bekende vermelding van 

bewoning aen ‘t Laer dateert uit 1425, maar gezien de aangetroffen nederzettings-

sporen op de uiterste oostpunt van de Laarse Akkers moet de kiem van Het Laar als 

nederzetting al vroeger in de tijd worden gezocht.367 Schriftelijke bronnen uit die 

vroege periode, de vroege en volle middeleeuwen, hebben we echter niet.

Uit de zestiende eeuw en daarna hebben we een lange lijst aan vermeldingen van 

erven in de buurtschap ‘t Laar, maar op basis daarvan kunnen we niet direct zeggen 

of de erven binnen het onderzoeksgebied, tien in totaal, al uit de late middeleeuwen 

dateren. De buurtschap strekte zich immers ook verder in oostelijke richting uit, waar 

ze naadloos aansloot op de lintbebouwing aan de uitvalswegen van Korvel. De grens 

tussen Korvel en ’t Laar is daarmee diffuus. Ook ten noorden van het onderzoeksge-

bied lagen bovendien enkele erven.368 Dat er al in de zestiende eeuw meerdere huizen 

in de buurtschap ’t Laar als zodanig hebben gestaan, lijkt wel duidelijk.369 

De weg langs de noordrand van de Laarse Akkers kende meerdere bochten, waardoor 

een deel van de buurtschap Het Laar in de achttiende eeuw bekend stond als ‘de 

Boog’.370

366  Theuws et al., 2011; zie voor de ontwikkeling van akkerverkaveling ook Spek, 2004
367  Van zon en Dijkstra, 2015.
368  De oostelijke grens van het onderzoeksgebied is vanuit dat perspectief redelijk subjectief 

te noemen. Direct ten oosten van het meest oostelijke huizenblok in het onderzoeksgebied 
lagen meer woningen. Ook aan de noordzijde van de Rielseweg lag - zij het beperkt - nog 
bewoning. De cijfers geven dus zeker geen beeld van de volledige nederzetting ‘t Laar, noch 
kunnen we op dit moment vaststellen of een soortgelijke arbeidsdifferentiatie ook voor het 
overige deel van ‘t Laar gold.

369  Trommelen & Trommelen, 1994, p. 323
370  Zijnen, 1760, kaart 5; Van Asseldonk, 2002
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Erven binnen het onderzoeksgebied
Op basis van onderzoek naar de geschiedenis van individuele huisplaatsen kunnen we 

meer te weten komen over de ontwikkeling van de nederzetting in de Nieuwe tijd, 

en daarmee de kadastrale gegevens uit 1832 verder verdiepen. De huizenkohieren 

uit het archief van het Dorpsbestuur van Tilburg (1387-1810) blijken namelijk relatief 

eenvoudig te koppelen te zijn aan de kadastrale gegevens uit 1832. De eigenaren die 

in het laatste kohier, opgesteld in 1791, voorkomen, blijken óf in 1832 nog steeds de 

eigenaar te zijn, óf de eigenaar uit 1832 is de weduwe, een kind of de partner van één 

van de kinderen. Aan de hand van de ononderbroken serie huizenkohieren, die terug 

gaan tot 1736, kan de nederzettingsontwikkeling in elk geval bijna 100 jaar verder 

worden teruggevolgd dan op basis van de kadastrale informatie uit 1832.371

Uit het onderzoek in de huizenkohieren blijkt, dat 9 van de 10 huizen die in 1832 binnen 

het onderzoeksgebied lagen, al in 1736 bestaan moeten hebben. Alleen het huis dat 

in 1832 kadastraal werd aangeduid als D 1075 werd vermoedelijk tussen 1741 en 1746 

gebouwd. In onderstaande tabel staat een overzicht van de voorgeschiedenis van 

de huizen die we van oost naar west op het kadastraal minuutplan van 1832 kunnen 

onderscheiden:

Kadastr. nr. Huisnr. in 
kohier

Ouderdom erf Type 
(1736-
1791)

Eigenaar 1832 Verpacht? 
(1791)

Verpacht? (1756)

D 1158 34 ? * vóór 1736 hut Peter Franken deels deels

D 1159 37 vóór 1736 hut de kinderen Gerard Norbert Spijkers nee ja

D 1136 39 vóór 1736 hut Johannes de Louw of zijn erven nee deels

D 1141 43 vóór 1736 huis de weduwe van Adriaan Norbert van Tilburg nee ja

D 1076 46 vóór 1736 huis Johannis Hesselmans ja ja

D 1075 47b 1741 - 1746 huis Adriaan Hamers ja ja

D 1074 48 vóór 1736 huis Johannes Cornelis Verriel c.s. nee ja

D 1070 49 vóór 1736 hut Jan Norbert van Aal nee nee

D 1026 51 vóór 1736 huis de kinderen Adriaan Kouwenberg nee nee

D 1021 52 vóór 1736 huis Michiel en IJda Kolen nee ja

Daar staat tegenover dat in de periode 1736-1832 tal van huizen in en direct naast 

het onderzoeksgebied verdwenen moeten zijn. Deels hebben zij mogelijk aan de 

noordzijde van de Rielseweg en dus buiten het studiegebied gelegen. Dat onderscheid 

is op basis van de kohieren niet direct te maken, want de opname van de huizen in 

de kohieren vond weliswaar op een logische manier van oost naar west plaats, maar 

wel links en rechts van de weg door elkaar heen. Dat is de reden waarom we hier een 

groter deel van de nederzetting bekijken dan alleen de bovengenoemde tien woningen 

die in 1832 binnen het onderzoeksgebied lagen. De kans is immers vrij groot dat enkele 

van de verdwenen huizen ook aan de zuidzijde van de Rielseweg en dus binnen het 

onderzoeksgebied lagen. De volgende huizen en hutten verdwenen vóór 1791, van oost 

naar west:

· een hut (nr. 38b) tussen 1149 en 1136 (gebouwd tussen 1766 en 1771, afgebroken 

tussen 1781 en 1786);

· drie hutten tussen 1136 en 1141, respectievelijk:

· een hut (nr. 40), gebouwd vóór 1736, afgebroken tussen 1741 en 1746

· een hut (nr. 41), gebouwd vóór 1736, afgebroken tussen 1736 en 1741

· een hut (nr. 42), gebouwd vóór 1736, afgebroken tussen 1746 en 1751

· een hut en een huis tussen 1141 en 1076, respectievelijk:

· een hut (nr. 44), gebouwd vóór 1736, afgebroken tussen 1751 en 1756

371  De serie huizenkohieren (1736-1791) is een onderdeel van het Dorpsarchief van Tilburg (1387-
1810), inventarisnrs. 340-352, en worden bewaard in het Regionaal Archief Tilburg te Tilburg. 
Het zou heel interessant zijn dit voor Tilburg als geheel op een rij te zetten.

*Men zou bij 1158/1159 verwachten dat, 
aangezien het in 1832 om een blok van twee 
gaat, de huizen in het kohier direct na elkaar 
zouden volgen. Dat roept twijfels op over de 
identificatie van perceelsnr. D 1158 met het 
kohiernr. 34.
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· een huis (nr. 45), gebouwd vóór 1736, afgebroken in 1775 372

· een huisje (47, ook wel 47a genummerd) tussen 1076 en 1075 (gebouwd vóór 1736, 

afgebroken tussen 1781 en 1786, voor het laatst bewoond in 1766).

Of de huizen 35 en 36, beiden gebouwd vóór 1736, tussen 1791 en 1832 verdwenen 

zijn, is onduidelijk in verband met de problematische identificatie van huis D 1158. 

De andere ontbrekende nummers in de serie, namelijk 38a en 50, zijn met zekerheid 

huizen ten noorden van de Rielseweg die in 1832 nog bestonden.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de nederzettingsdynamiek in en rond het onder-

zoeksgebied groot is geweest. Tussen 1736 en 1791 is het totaal aantal huizen dat we 

in de kohieren bekeken hebben sterk afgenomen (van 19 naar 14), grotendeels in het 

midden van de achttiende eeuw. De bouw van slechts twee nieuwe woningen in deze 

periode kon die dalende trend niet keren. Gesteld dat de omvang van een huishouden 

gelijk bleef, komt dat beeld niet overeen met het globale beeld van Tilburg, waarin 

sprake was van een stabilisering tot lichte groei van de bevolking tussen 1700 en 

1800.373 De reden daarvoor is niet duidelijk. Het feit dat een belangrijk deel van de 

woningen uit hutten bestond, geeft wel weer dat Laar geen gemeenschap van rijke 

boeren, maar van arme keuterboertjes was.374

Eigenbezit versus pacht
Een interessant aspect is nog het eigenbezit versus de pacht. In 1791 waren drie van 

de tien huisjes (33%) in het onderzoeksgebied geheel of gedeeltelijk verpacht, in 

1756 nog zelfs acht van de tien (80%). Wanneer we dit vergelijken met de opgave 

voor de verponding uit 1648, zien we een gigantisch verschil. In laatstgenoemd jaar 

waren van de 75 huizen in de buurtschappen Korvel en Laar samen (één hertgang) er 

slechts 2 verpacht (3%).375 De verklaring hiervoor is niet eenvoudig te geven, mede 

omdat we niet goed weten of in beide registraties wel dezelfde maatstaven werden 

aangehouden. Is de ‘pacht’ uit 1648 wel hetzelfde als de ‘bewoond door’ in 1736-1791 

? Werden in 1648 ook alle woningen meegenomen die in 1736-1791 als hutje staan 

geregistreerd? Mocht het waargenomen patroon daadwerkelijk op waarheid berusten, 

dan komen de resultaten van deze studie (een geleidelijke toename van pacht ten 

opzichte van vol eigendom) overeen met de veronderstelling dat Tilburg als geheel in 

de achttiende eeuw sterk verarmde na een bevolkingsaanwas in de zeventiende eeuw. 

In dat opzicht zou Laar dus exemplarisch voor heel Tilburg zijn.

Nog los daarvan is het opmerkelijk dat we in het midden van de zeventiende eeuw 

met louter eigenerfde grondbezitters te maken hebben. Aangezien met zekerheid 

ook vrijwel geen enkele instelling of overheid was gegoed in het gebied (uitgezonderd 

de H. Geestarmen), is het onwaarschijnlijk dat er vóór de reformatie veel geestelijk 

grondbezit in het gebied is geweest. De geestelijke goederen werden in 1648 immers 

geconfisqueerd door de overheid. Ook kennen we er geen hertogelijke leengoederen. 

Daarmee hebben we in de eerste helft van de zeventiende eeuw, los van mogelijke 

aankopen door pachters van instituties en particulieren in de regio, vrijwel zeker te 

maken met gehuchten van relatief vrije boeren en/of ambachtslieden.376

372  Dit jaartal van afbraak wordt expliciet in het huizenkohier van 1776 en latere genoemd.
373  Van Gurp, 2004
374  Deze armoede was het gevolg van een teruglopende conjunctuur en overlast van militairen, 

oorlogshandelingen, misoogsten en ziekten, die in plaatsen met veel wolnijverheid al vroeg in 
de achttiende eeuw begon (Van Gurp, 2004, p. 235).

375  Regionaal Archief Tilburg, Dorpsbestuur van Tilburg (1387-1810), invnr. 326, d.d. 1648
376  Ter vergelijking: in Oost-Nederland was de mate van eigenerfdheid in deze periode veel lager 

door onder meer het grondbezit van de adel en de stedelijke bevolking op het platteland. De 
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13.2.3 Het wegenpatroon

Historische wegen ten opzichte van de huidige situatie
De Laarse Akkers werden aan de noordzijde begrensd door een weg, de Rielseweg, 

die bij de aanleg van de A58 in de jaren zeventig in belangrijke mate werd aangetast. 

Feitelijk werd het middengedeelte opgeheven en bleven alleen aan de west- en 

oostzijde twee doodlopende gedeelten over.

Het westelijke deel van deze weg, net ten westen van het onderzoeksgebied, bleef 

binnen het bedrijventerrein Katsbogten gespaard, maar alle woonhuizen werden 

er afgebroken. Ten oosten van het onderzoeksgebied bleef de weg gespaard onder 

de naam Generaal Winkelmanstraat, beginnend bij de kruising Laarveld-Oost. Het 

gedeelte van de Rielseweg tussen de doodlopende Rielseweg binnen het bedrij-

venterrein De Katsbogten in het westen en de kruising Laarveld-Oost/Generaal 

Winkelmanstraat in het oosten werd volledig opgeheven. Het onderzoeksgebied ligt 

precies over het tracé van dit opgeheven gedeelte van de Rielseweg.

 

Gebuer- en akkerstraten
Deze Rielseweg, waarlangs de hiervoor genoemde lintbebouwing lag, is zeer 

waarschijnlijk de gemeijn gebuerstraet of de gemeijnstraat waarvan in de zestiende 

eeuw sprake was. Hiermee is bedoeld dat het een gemeenschappelijk gebruikte 

straat was; we zouden dit tegenwoordig ‘openbare weg’ noemen.377 Haaks op de 

Rielseweg lagen paden, die in zuidelijke richting over de Laarse Akkers liepen. In de 

zestiende eeuw werden zij vermoedelijk aangeduid als de gebuur akkerweg of gebuur 

akkerstraat.378 Zij werden dus destijds al gemeenschappelijk gebruikt (door de buren), 

zeer waarschijnlijk om de percelen achter op de Laarse Akkers te kunnen bereiken. 

Hieruit zouden we kunnen concluderen dat de hoofdlijnen van de verkaveling uit de 19e 

eeuw al in de 16e eeuw geheel of gedeeltelijk aanwezig waren. De akkerwegen volgden 

immers de randen van de ontginningsblokken. Deze constatering is belangrijk, want 

dit betekent dat er tussen de 16e en 19e eeuw geen grootschalige herverkaveling heeft 

plaatsgevonden.

Eén van deze akkerwegen droeg de naam Galgestraat, omdat deze de kortste 

verbinding vormde tussen de buurtschap ‘t Laar en de galg die langs de huidige 

Tilburgseweg in het dal van de Katsbogte stond. Langs enkele van de akkerwegen 

was beplanting aanwezig.379 Onduidelijk is in hoeverre het om ingesleten ‘holle 

wegen’ ging. Gezien de ouderdom ligt dat wel voor de hand, omdat deze wegen met 

een dergelijke ouderdom uiteraard nooit door middel van plaggenbemesting zijn 

opgehoogd en daardoor als vanzelf een verdiepte ligging ontstond.

De akkerwegen kwamen aan de zuidzijde van de Laarse Akkers uit op een weg die 

de zuidelijke flank van de Laarse Akkers volgde: het Heiningstraatje, vernoemd 

naar het toponiem Heiningen voor het dal van de Katsbogte. Dit straatje, voor het 

eerst genoemd als Heijningstraatje in 1774, vormde deels de zuidelijke grens van 

het plangebied Tilburg-Tradepark. Het weggetje, dat moest wijken voor het bedrij-

venterrein, droeg de naam Katsbogte.380 In het vervolg van deze tekst bedoelen we 

met Heiningstraat dan ook deze weg. Met de aanleg van het bedrijventerrein zal het 

Heiningstraatje alsnog verdwijnen en plaats maken voor een nieuwe weg (La Défense) 

langs de rechtgetrokken waterloop van de Katsbogte.381

377  Trommelen & Trommelen, 1994, p. 322-323
378  Trommelen & Trommelen, 1994, p. 322-323
379  Chromotopografische Kaart des Rijks, blad 646, d.d. 1899; Hendrik Verhees heeft ‘m op zijn 

kaart uit 1794 ‘Oude Galgstraat’ genoemd (Van Asseldonk, 2002).
380  Trommelen & Trommelen, 1994, p. 263
381  http://www.tradepark58.nl/?nid=1020
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13.2.4 Het bouwland van de Laarse Akkers

Inleiding
Een belangrijk deel van het onderzoeksgebied bestond in 1832 uit bouwland, de Laarse 

Akkers of Laerse Ackeren. De akkers ‘t Geluk (onder de afrit van de A58 en het gebied 

ten zuiden ervan) en ‘t Schijfke (onder bedrijventerrein Het Laar) maakten hiervan 

deel uit. Zij lagen op een dekzandrug met een toplaag van fijnzandige, relatief silrijke 

afzettingen met daarin een dunne, weinig ontwikkelde moderpodzolbodem. Dit pakket 

van fijnzandige afzettingen lag op de rug tot ongeveer 20 meter ten zuiden van het 

Heiningstraatje.382

Moderpodzolbodems wijzen op een relatief lage grondwaterstand en een relatief 

hoge natuurlijke bodemvruchtbaarheid.383 Het gaat om de bodems die in de vroege 

middeleeuwen in Brabant als eerst in gebruik genomen werden.384 Tijdens de 

opgraving werd geconstateerd dat zich  in het noorden van put 3 (monsterlocatie 2) op 

de C-horizont een oude, met een eergetouw bewerkte akkerlaag bevond, waarin later 

een micirpodzol is gevormd. De ouder akkerlaag dateert op historisch- geografische 

gronden en de samenstelling van het vondstmateriaal voor de 14e eeuw AD.385 Na 

het buiten gebruik raken van de akker is deze locatie tot woeste grond vervallen en 

kon zich een micropodzol ontwikkelen. De oude akkerlaag is vanaf de 14e/15e eeuw 

opnieuw in cultuur gen\bracht door het opbrengen van een plaggendek. Resten van dit 

plaggendek zijn over de gehele dekzandrug aanwezig.

In het zuidelijk deel van het plangebied, ter hoogte van de dalvlakte, is eveneens 

sprake van een ophogingspakket bestaande uit meerdere lagen. Deze gelaagdheid 

wijst op een ophoging in twee fasen, waarbij de eerste fase maaiveldverhoging tot 

doel kan hebben gehad en in één keer zal zijn opgebracht.386 Het materiaal dat voor de 

ophoging gebruikt is was vermoedelijk afgeschoven grond van het plaggendek op de 

dekzandrug, gezien het voorkomen van aardewerk uit de Nieuwe tijd.387

De naam Laarse Akkers wijst op een gebruik als ‘laar’ of bosweide vanuit een 

nederzetting in de directe omgeving in de periode voorafgaand aan de ontginning tot 

akkerland. De naam ‘laar’ dateert in veel gevallen uit de Vroege of Volle middeleeuwen, 

en duidt op relatief intensief menselijk gebruik van bos. Veeweide en hakhoutbeheer 

zijn twee functies die bekend zijn uit laren. Net als ‘loo’ hebben deze bostoponiemen 

vaak betrekking op de hogere rug die later als akker werd ingericht.388

Verkaveling van het akkercomplex

Inleiding
De verkaveling van de Laarse Akkers was in de vroege negentiende eeuw relatief 

regelmatig. Rechthoekige ontginningsblokken vormden de bouwstenen van de akker. 

Ontginningsblokken zijn ruimtelijke eenheden binnen een ontgonnen gebied, in dit 

geval een akkercomplex, die in één keer zijn uitgezet en ontgonnen. Zij werden soms 

primair, soms secundair in meerdere percelen verdeeld. Vaak zijn deze ontginnings-

382  Zie § 4.2 en § 4.3
383  Zie § 4.3
384  De Bont, 1993; in het geval van de Laarse Akkers is een latere ingebruikname waarschijnlijk, 

zie paragraaf 3.
385  Zie § 4.3
386  Evaluatierapport, versie nov 2010.
387  Zie § 4.3
388  Ter Laak, 2005, p. 33; idem, p. 106
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blokken door hun begrenzing nog herkenbaar binnen akkercomplexen als ‘grotere 

eenheden’.

Elk ontginningsblok werd waarschijnlijk door een collectief van boeren uitgezet en 

ontgonnen.389 Op de Laarse Akkers gaat het om noord-zuid-georiënteerde ont-

ginningsblokken met een oost-west-gerichte onderverdeling, waardoor blok- en 

strookvormige kavels ontstonden. Uitgezonderd de twee noordwestelijke erven, die 

met hun bijbehorend bouwland wellicht een eigen ontginningsblok vormden, maakten 

alle huisplaatsen met direct bij het huis gelegen land deel uit van de noord-zuid-geori-

ënteerde ontginningsblokken.390 De begrenzing van de ontginningsblokken vertoonde 

volgens Spek meer continuïteit dan de stroken- en/of blokkenverkaveling binnen 

de ontginningsblokken. Hij illustreerde dat voor de Drentse essen,  maar ook voor 

akkercomplexen elders is dit aannemelijk.391 

De ontginningsblokken
De grootte van de ontginningsblokken varieert, afhankelijk van hoe groot men deze 

definieert, van 3 hectare tot vermoedelijk meer dan 10 hectare. Daarbij valt op te 

merken dat de begrenzing soms onduidelijk is, omdat meerdere ontginningsblokken 

in elkaar lijken te ‘grijpen’. Aan de zuidzijde zijn de noord-zuid-lopende blokgrenzen 

hier en daar onderbroken.392 Ook lopen de grenzen van ontginningsblokken niet altijd 

helemaal goed door. Dit kan het gevolg zijn van een latere wijziging, maar ook van een 

initiële onregelmatigheid in het zuidelijke deel.

Zeer kleine ontginningsblokken van 0,75 tot 3 hectare of afgeronde kavels, zoals op de 

Drentse essen wel gevonden konden worden en door Spek voor zijn studiegebied in 

Drenthe op de twaalfde eeuw of eerder worden gedateerd, kennen we in het onder-

zoeksgebied niet. Het is risicovol om dateringen voor Drenthe en Brabant met elkaar 

te vergelijken. Toch is aannemelijk dat het pincipe van de oude, kleine ontginningsblok-

ken universeel is omdat ze ook buiten Drenthe worden aangetroffen.393 Om die reden 

is het aanvaardbaar te constateren dat in de Laarse Akkers op basis van de verkaveling 

aanwijzingen voor een vroeg- tot volmiddeleeuwse ontginning lijken te ontbreken.394

De historisch-geografen Spek en De Bont schreven afzonderlijk van elkaar kritische 

betogen over het gebruik van het kadaster voor de reconstructie van de ontwikke-

lingsgeschiedenis van een akkercomplex. Is het vaak al gecompliceerd om de laat-

middeleeuwse situatie op basis van het kadastraal minuutplan te reconstrueren, een 

reconstructie van nog oudere perioden is zonder verdere kennis vrijwel onmogelijk.395 

Bij onderzoek op de Rielerenk in Deventer is gebleken dat het akkercomplex daar in 

de late middeleeuwen vrijwel zeker herverkaveld is nadat aanzienlijke laagtes tussen 

het bestaande bouwland werden opgevuld en het geheel als een aaneengesloten enk 

in gebruik werd genomen.396 Een dergelijke ontwikkeling van afzonderlijk omheinde 

389  Spek, 2004, p. 670-671
390  Het onderzoeksgebied is slechts één van de twee zones van de Laarse Akkers. Het deel van 

de Laarse Akkers ten oosten van het onderzoeksgebied wijkt hiervan af. Dit gebied, richting 
Korvel, kent een meer kreuzlaufende Kurzgewannflur  (min of meer vierkante ontginnings-
blokken met afwisselend georiënteerde strokenverkaveling). Op dit oostelijk deel komen we 
terug bij het onderzoek in het kader van de opgraving Tilburg-HaVeP-terrein. In het westelijke 
verlengde van de Laarse Akkers lagen ook rechthoekige kavels met een noord-zuid-oriëntatie. 
Omstreeks 1845 waren zij beplant met bos of lagen zij woest. Er zijn geen indicaties dat zij ooit 
een deel van de akker uitmaakten (Uitgeverij Nieuwland, 2008).

391  Spek, 2004, p. 670-671
392  Het betreft met name ontginningsblokken in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied.
393  Keunen, in prep.
394  Spek, 2004, p. 673
395  De Bont, 1993; Spek, 2004
396  Keunen, in prep.
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kampen naar een aaneengesloten es heeft Spek ook voor meerdere Drentse essen 

aangetoond. Veelal was deze oude structuur ook later nog op de één of andere manier 

in de verkaveling herkenbaar.397

Of een dergelijke ontwikkeling van verspreid gelegen kampjes naar een 

aaneengesloten akkercomplex ook bij de Laarse Akkers heeft plaatsgevonden, is niet 

met zekerheid te zeggen. Uit de huidige verkaveling is dat niet op te maken, en ook 

fysisch-geografisch onderzoek wijst vooralsnog niet op een sterk gefragmenteerd 

dekzandlandschap onder de Laarse Akkers. Integendeel: het landschap wordt 

gedomineerd door een relatief grootschalig reliëf, ontstaan door insnijding (het dal van 

de Katsbogte) en opstuiving van de aangrenzende terrasvlakte.

Als er dus al een ‘gefragmenteerde voorfase’ heeft bestaan, is die niet ontstaan als 

gevolg van een zeer afwisselend landschap met kopjes en laagten. Bovendien zou die 

voorfase dan volledig verdwenen moeten zijn bij een herverkaveling, want we zien op 

het kadastraal minuutplan uit 1832 uitsluitend een vrij rationeel patroon zonder echte 

onregelmatigheden of potentiële oudere kernen.

Het is daardoor zeer aannemelijk dat de huidige verkavelingsstructuur het resultaat 

is van de primaire, vermoedelijk laatmiddeleeuwse (collectieve) ontginning van de 

Laarse Akkers. Voor een grootschalige herverkaveling in de late middeleeuwen zijn 

geen aanwijzingen. Bovendien wijst de fysisch-geografische gesteldheid niet op een 

gefragmenteerd landschap die een onregelmatige verkaveling gestimuleerd zou 

hebben.

De ontginningsblokken zelf kunnen overigens ook gefaseerd zijn aangelegd. Men kan 

de blokken, die noord-zuid gestrekt liggen, naar het zuiden toe hebben verlengd toen 

men de flanken van het dal van de Katsbogte in ontginning nam. Dit is vooralsnog 

echter alleen een hypothese.

Huiserven binnen de ontginningsblokken
Omdat de huiserven in een aantal gevallen een substantieel onderdeel uitmaken van 

de ontginningsblokken, is het aannemelijk dat zij even oud of jonger dan de ontgin-

ningsblokken zijn. Alleen het noordwestelijke ontginningsblok met de twee huiserven 

hoeft geen direct verband met de ouderdom van de ontginningsblokken te hebben. 

Voor de huiserven in het middendeel is dit onduidelijk. Dat wil overigens niet direct 

zeggen dat het noordwestelijke ontginningsblok en de twee erven ouder moeten zijn 

dan de noord-zuid-gestrekte ontginningsblokken op het overige deel van de Laarse 

Akkers. Met name de perifere ligging, zo ver naar het westen en op ruime afstand 

van het hoogste deel van de dekzandrug (ter hoogte van de Tilburgsestraat), roept 

daarover vragen op.398

Wegen langs de ontginningsblokken
Met betrekking tot de ontginningsblokken zien we, naast het feit dat de akkerwegen 

mogelijk al in de 16e eeuw bestonden en aangeven dat ook de (buitengrenzen van 

de) ontginningsblokken zo oud kunnen zijn, nog een opvallend fenomeen. Het 

397  Spek, 2004, p. 672, 674-675
398  Het plangebied ‘HaVeP-terrein’, ten noorden van de Ringbaan-Zuid aan de Oude Goirleseweg, 

ligt wél op het hoogste gedeelte van de Laarse Akkers (Heunks, 2008, p. 10). Een datering van 
de ontginning op die locatie zou interessant materiaal kunnen opleveren. De vondst van een 
vroegmiddeleeuwse nederzetting op dit terrein in 2010 sluit bij de veronderstelling dat de 
oudste kern van het akkerland hier ligt, aan.
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Heiningstraatje vormt de meest zuidelijke begrenzing van de ontginningsblokken, 

die daarmee een soms recht, soms gebogen zuidelijke rand hebben. Dit lijkt er op te 

duiden dat dit straatje reeds bestaan heeft toen de huidige kavelindeling tot stand 

kwam. Hetzelfde geldt overigens ook voor de Rielseweg.

Stroken- en blokverkaveling binnen  de ontginningsblokken
De secundaire onderverdeling van blokvormige percelen in stroken, waarvan op de 

Laarse Akkers in een aantal gevallen sprake lijkt te zijn, kan het gevolg van de groei 

van de nederzetting zijn, waardoor oude percelen onderverdeeld moesten worden, en 

van agrarisch-technische redenen. In het laatste geval waren de strookvormige kavels 

doorgaans aanvankelijk van één eigenaar.399 Omdat deze kavels later alsnog verdeeld 

of verkocht konden worden, biedt het kadastraal minuutplan uit de negentiende eeuw 

meestal geen soelaas meer bij het ophelderen van de ware reden van het ontstaan van 

strookvormige kavels. Ook als een opgeknipt perceel van meerdere eigenaren was, kan 

de opsplitsing natuurlijk door een eerdere eigenaar van beide percelen zijn uitgevoerd 

om agrarisch-technische redenen.

Het meest duidelijke voorbeeld van een ontginningsblok dat in 1832 in stroken 

verkaveld was, lag aan de oostzijde van het onderzoeksgebied tegen de Galgestraat. 

De verschillende eigenaren lijken onderling geen familieband te hebben. Alleen 

retrospectief onderzoek naar deze percelen kan het ontstaan van de onderverdeling 

aan het licht brengen.

Smalle stroken konden om praktische redenen vaak niet meer in de breedte worden 

gesplitst. Opdeling in de lengte was dan de enige optie. Westelijk van de Galgestraat 

zien we een dergelijke strook die in tweeën gedeeld was. Het ene deel behoorde in 

1832 toe aan de kleermaker Cornelis Groenendaal, het andere aan Adriaan Hendrik de 

Groot. Beiden woonden aan de Berkdijk.400 Of zij verwant waren, weten we niet.

399  Spek, 2004, p. 685
400  Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, gemeente Tilburg, sectie D, percelen 1191 en 1192

Figuur 7. Langs de doorlopende noord-zuid-gerichte kavelgrenzen die de ontginningsblokken 
begrenzen, ontstonden de hiervoor genoemde wegen en paden over de akkers, duidelijk 
zichtbaar op de topografische kaart uit 1958. 

Figuur 13.7. 
Langs de doorlopende noord-zuid-gerichte 
kavelgrenzen die de ontginningsblokken 
begrenzen, ontstonden de hiervoor geno-
emde wegen en paden over de akkers, 
duidelijk zichtbaar op de topografische kaart 
uit 1958.
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Als bepaalde grondeigenaren opvallend vaak aan elkaar grenzen (Flurkorrespondenz), 

kan er sprake zijn van een systematische opdeling van percelen van twee grootgrond-

bezitters in de periode daarvoor.401 Een dergelijke regelmaat lijkt niet of nauwelijks te 

ontdekken, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat er geen sprake is geweest van kavels-

plitsingen tussen twee grote bedrijven.

Dit wordt verder onderbouwd door het volgende. Het valt op dat er nauwelijks 

noemenswaardige complexen aaneengesloten land in één hand verkeerden. In het 

onderzoeksgebied van zo’n 80 hectare waren meer dan 70 personen of instellingen 

met grondbezit, terug gebracht naar het aantal unieke personen vermoedelijk nog 

altijd zo’n 65.402 Het is een exemplarisch voorbeeld van de enorme versnippering van 

grondbezit in het agrarisch cultuurlandschap van de negentiende eeuw. Dit kan ook 

verklaren waarom we geen Flurkorrespondenz zien: het grondbezit was in de vroege 

negentiende eeuw al zo versnipperd dat door de dynamiek eventuele kavelsplitsin-

gen in de middeleeuwen onzichtbaar gemaakt zijn. Er was sinds de middeleeuwen 

simpelweg teveel grond in andere handen overgegaan om de oude situatie nog te 

kunnen aflezen.

De onderverdeling van de Laarse ontginningsblokken is niet uniek in Midden-Brabant. 

Zelfs binnen grotere en complex verkavelde akkercomplexen zien we een dergelijke 

verkaveling met langgerekte ontginningsblokken wel terug. De akkers van 

Oerle-Zuid vormen zo’n akkercomplex, waar twee noord-zuidgestrekte blokken met 

onderverdeling de oudste kern van het akkerland vormden. Ze moeten uiterlijk in de 

Volle middeleeuwen ontgonnen zijn.403

Bos op voormalig akkerland?
De percelen hakhout, dennenbos en schaarbos die in 1832 ten noorden van het 

Heiningstraatje voorkwamen, waren onderdeel van het hierboven besproken patroon 

van ontginningsblokken. Als we veronderstellen dat de ontginningsblokken als eenheid 

en nooit gefaseerd over een langere periode zijn uitgezet en ontgonnen, zijn er twee 

mogelijkheden met betrekking tot de genoemde bossen:

· de ontginningsblokken zijn primair als akkerland gebruikt. Dit akkerland is op een 

zeker moment omgezet in bos.

· het land heeft vanaf de verdeling en ontginning meerdere typen gebruik gekend. 

Er is geen sprake geweest van akkerland ter plaatse van het voormalige bos.

We komen later nog op deze twee mogelijkheden terug.

Microtoponiemen op de Laarse Akkers
Trommelen en Trommelen wisten voor de Laarse Akkers een aantal microtoponiemen 

op te sporen, waarvan de ligging tot op heden nog onduidelijk is: dat Bruijnenlandt 

(1532), Ghielenlandt (1549), Hoghe Braeck (1549), de Laer, de Langhackers (1549), 

die Lege Acker (1546), dat Meijnenlandt (1532), Oude Vlassaert  (1549) en de Verloren 

Cost (1546).404 Het Ghielenlandt en de Hoghe Braeck, waarvan de laatste al duidt op 

401  Spek, 2004
402  Soms staat een persoon met meerdere schrijfwijzen in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, 

staat iemand erin als individu en met mede-erfgenamen, of staat iemand er persoonlijk in, 
maar ook diens weduwe. Vanwege het enorme aantal eigenaren is een kartografische weer-
gave weinig verhelderend en wordt een legenda onleesbaar. We hebben dit daarom achter-
wege gelaten.

403  Theuws et al., 2011, p. 132
404  Trommelen & Trommelen, 1994, p. 68
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een verhoogde ligging, lagen mogelijk wat verder naar het oosten, richting de hogere 

delen van de Laarse Akkers. Dat blijkt ook uit de nadere aanduiding van de ligging een 

stuk erf genaamd de Hoge Brake in dat Rijlaer uit 1532. Het Rijlaer lag ten oosten van 

de Galgestraat. Ook het Ghielenlandt lag daar dan mogelijk.405 De benaming Oude 

Vlassaert wijst op een perceel waar vlas werd verbouwd.406 De naam Verloren Cost 

wijst op een perceel bouwland van matige kwaliteit.407 Dit wijst er al op, dat delen van 

de Laarse Akkers inferieur waren en we niet overal met een zeer vruchtbaar terrein te 

maken hebben.

13.2.5 Het dal van de Katsbogte

Inleiding
Het dal van de Katsbogte werd oorspronkelijk gekenmerkt door een aan 

maaiveld voorkomende siltrijke zandige en/of lemige afzettingen met plaatselijke 

podzolisatie. Een groot deel van de dalvlakte kent daarnaast een humeuze tot venige 

toplaag. Bodemkundig kunnen we de kern als beekeerdgrond en de flanken als 

veldpodzolgrond classificeren. Door een vlakdekkende anthropogene ophoging is nu 

evenwel sprake van een lage enkeerdgrond.408

Grondgebruik en toponiemen
Binnen het onderzoeksgebied was een deel van het dal van de Katsbogte in 1832 

in gebruik als weiland. Het merendeel, met name in het zuidoosten en buiten het 

onderzoeksgebied, was destijds met hakhout beplant (zie ook figuur 4).409 In 1899 

waren de percelen grasland door een smalle strook beplanting van elkaar gescheiden, 

mogelijk elzensingels, zoals blijkt uit de topografische kaart van dat jaar.410 Kadastrale 

minuutplans geven een dergelijke smalle strook beplanting doorgaans niet weer; het 

is aannemelijk, die de scheiding door middel van elzensingels of andere beplanting, 

bijvoorbeeld op houtwallen, (veel) ouder is. Het toponiem ‘Heiningen’, dat al in de 

vijftiende eeuw in de bronnen voorkomt en op omheiningen duidt, wijst ook in die 

richting. De ouderdom van deze singels of wallen is vooralsnog niet bekend.

Het toponiem ‘Heiningen’ voor het gebied brengt ons daarmee iets verder. In 

1438-1439 wordt die Hoghe Heyninghe als hei aangeduid, in tegenstelling tot de als 

beemd (hooiland) gebruikte die Leghe Hennynghe.411 De Hoge en Lage Heiningen 

lagen resp. in het westelijk en oostelijk deel van het dal van de Katsbogte. Het 

toponiem Heiningen wijst al wel op een omsloten (en dus verkaveld) terrein. Het 

zeer schrale land moet destijds dus vermoedelijk al wel particulier gebruikt zijn, en 

het toponiem ‘hei’ wil dus geenszins zeggen dat het ‘als een open veld woest liggend 

terrein in gemeenschappelijk eigendom’ was. De aanduiding ‘hei’ duidt vermoedelijk 

slechts op de voedselarme condities van het terrein en de schrale vegetatie daarop, 

in tegenstelling tot de voedselrijkere (en iets verder stroomafwaarts gelegen) Lage 

Heiningen. De overgang van hei naar schraal grasland was soms een heel geleidelijke.

405  Trommelen & Trommelen, 1994, p. 293
406  Trommelen & Trommelen, 1994, p. 375
407  Trommelen & Trommelen, 1994, p. 466
408  Zie § 4.3.2.
409  In het oostelijk deel zien we aan de Goirlese zijde vooral hakhout en een enkel perceel 

mastbos liggen, terwijl in het westelijk gedeelte het dal lijkt te zijn volgeplant met hoofdza-
kelijk dennenbos, afgewisseld met hakhout en schaarbos. We komen hierop in de navolgende 
paragrafen nog terug.

410  Chromotopografische Kaart des Rijks, blad 646, d.d. 1899
411  Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch, Bosch Protocol, z.i., fol. 23, d.d. 1438-1439
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De naam Katsbogte(n)
Een toponiem op -bogt is voor zover bekend niet gebruikelijk voor een waterloop. 

Aangezien de waterloop ook van geringe natuurlijke betekenis is en in zijn huidige 

situatie een gegraven voorkomen heeft 412, is het goed mogelijk dat de naam afkomstig 

is van een gebied waar de waterloop doorheen stroomt. Toch is de aanduiding 

‘Katsbogte’ voor de waterloop zelf niet nieuw, en vinden we deze op het kadastrale 

minuutplan uit 1832: Waterloop genaamd Katsbogte.413

Het vermoeden dat de naam oorspronkelijk niet bij de waterloop maar een nabij 

gelegen gebied hoort, wordt bevestigd door het kadastraal minuutplan E 01 van 

Goirle. Zowel een geïsoleerd cluster van een zevental percelen bij het punt waar 

de waterloop begint (de Katsboogten) als het heidegebied ten zuiden daarvan (De 

Katsbogten) draagt deze naam. De naam was in elk geval in de zestiende eeuw nog 

niet naar de dalgraslanden in het dal van de huidige waterloop Katsbogt verhuisd.414 

De oudste vermelding van het toponiem, namelijk een stuck heijvelts geheeten 

catsbocht, groot ontrent xvj loopensaets gelegen onder Tilborgh [t]eijnen d’Laer, 

d’een sijds de kijnderen Wouter Jan Baix, d’ander sijde de kijnderen Wouter Berten 

d’een eijnde Jan Heesmans, d’ander eijnde heijde uit 1696, slaat vermoedelijk nog op 

deze oorspronkelijke plek van de Katsbogt als bocht: een extensief als akker gebruikt 

perceel. Het was een perceel waarover de hertog van Brabant cijns hief.415 In een ouder 

cijnsregister was de post vermoedelijk nog niet opgenomen, maar dat dient door 

middel van gestructureerd cijnzenonderzoek nader onderzocht worden.416

In het dal van de waterloop die later Katsbogt zou heten, lagen wel bochten. Dat wordt 

voor het eerst duidelijk in 1441, als sprake is van een heijbocht aan Coninxfoirt.417 In 

1455 werd een heibocht op Coninxvoirt, gelegen tussen een weg aan beide zijden en 

tussen de gemeint en een erf van Jan Hilgaerden verkocht. De heibocht was voorheen 

van Jan, natuurlijke zoon van Willem van Dongen.418 Hij moet er dus zeker al enkele 

decennia geleden hebben als bocht.

Een vermelding in 1435 refereert mogelijk aan de waterloop die later Katsbogte zou 

heten. In dat jaar wordt in erfpacht gegeven een stuk beemd in de parochie Goerle 

in ´t gericht van Tilborch op Aerle tussen de Tilborchse gemeint en die leijde.419 De 

aanduiding ‘leijde’ slaat op een gegraven of geleide waterloop. Opvallend is overigens, 

dat de grenzen van parochie en gerecht niet samenvielen.

Aan het toponiem ‘bocht’ in de Brabantse Kempen werd in 2008 door Vangheluwe 

en Spek aandacht besteed.420 Zij betogen dat een ‘bocht’ een relict was van het 

vroegere driesstelsel. In een kleinschalig kampenlandschap, dat als laatmiddeleeuwse 

uitbreiding van het grote akkercomplex moet worden gezien, werd wisselbouw 

toegepast. Korte perioden met akkerbouw werden afgewisseld door langere perioden 

met beweiding; een ‘bocht’ verwijst dan naar de plek waar vee werd ingeschaard. 

412  Bodemkundig onderzoek bevestigt dat er in het Holoceen geen natuurlijke afwatering aan-
wezig is geweest. Het bekken heeft nauwelijks een achterland en veengroei voorkwam een 
oppervlakkige afwatering (schriftelijke mededeling E. Heunks).

413  Kadastrale minuutplans Goirle - 1832, sectie E, blad 01
414  Trommelen & Trommelen, 1994, p. 43
415  Brabants Historisch InformatieCentrum, archief Raad en Rentmeester Generaal der Domei-

nen, inventarisnr. 221, fol. 17, d.d. 1696-1699
416  Brabants Historisch InformatieCentrum, archief Raad en Rentmeester Generaal der Domei-

nen, inventarisnr. 221, d.d. 1629-1647
417  Stadsarchief ´s-Hertogenbosch, Bosch Protocol, z.i., fol. 325v, d.d. 01-06-1441
418  Stadsarchief ´s-Hertogenbosch, Bosch Protocol, z.i., fol. 296, d.d. 03-07-1455
419  Stadsarchief ´s-Hertogenbosch, Bosch Protocol, z.i., fol. 107v, d.d. 15-09-1435
420  Vangheluwe & Spek, 2008
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Na de middeleeuwen werden de kampen intensiever bemest en soms zelfs bij het 

aangrenzende akkercomplex gevoegd. In Bergeijk werden de ‘bochten’ door de 

arme bodems niet bij het akkercomplex gevoegd, maar in de negentiende eeuw met 

naaldbos ingeplant.421

Dat het toponiem ‘bocht’ in de betekenis van driesland met een periodieke functie 

als bouwland ook in de omgeving van Tilburg voorkomt, blijkt uit de vermelding van 

het toponiem ‘Korenbogt’, een tweetal omheinde percelen aan de rand van het kleine 

akkercomplex van de buurtschap Breehees ten zuiden van Goirle.422 Ten noorden 

daarvan vinden we direct aan de Oude Leij nog de Bruheese Bogten.423 Al in 1416-1417 

is sprake van een bocht bij die Cruijsstraet, al is niet helemaal duidelijk of het hier wel 

om een bocht in dezelfde betekenis gaat.424 Duidelijker is dat bij die Heijbucht, ook wel 

genoemd dat Ackervenne, dat tussen de gemeijn akkers en de gemeint van Goirle lag 

en in 1428 in de Bossche schepenprotocollen wordt genoemd.425 Uit deze vermelding 

blijkt helder dat de bochten een uitbreiding van het oude akkerland vormden en 

periodiek als akker werden gebruikt.

De percelen die daadwerkelijk als de Katsboogten werden aangeduid en mogelijk ook 

als driesland werden gebruikt, lagen ten westen van het Goirlese dekzandplateau op 

een welvend dekzandgebied, niet ver van de overgang naar de dekzandvlakte tussen 

Goirle en Riel. De bodem kan hier gekarakteriseerd worden als een laarpodzol met 

lemig fijn zand (cHn23).426  Het dunne cultuurdek (30-50 cm) dat exact ter plaatse van 

de Katsboogten aangetroffen is, kan evenals het dikkere cultuurdek stroomafwaarts 

langs de Katsbogt veroorzaakt zijn door ‘recente’ storting van een plaggendek in het 

dal.

Het eerste deel van het toponiem Katsboogten moeten we niet associëren met de 

diernaam ‘kat’, maar is een soortgelijk bestanddeel als dat in de Goirlese buurtschap 

Ketsheuvel en de plaats Kaatsheuvel bij Loon op Zand.427 Naamkundigen hebben de 

betekenis nog niet kunnen reconstrueren.

Interessant naamkundig onderzoek heeft zich desalniettemin gericht op de verklaring 

van Kaats- in de plaatsnaam Kaatsheuvel, dat locaal nog als Ketsheuvel wordt 

uitgesproken. Van Beers meende een verband te zien met de historische figuur 

Hendrik Cets. Zijn idee werd gevolgd door Grootswagers, die er aan toevoegde dat 

de naam pas in zwang kwam nadat de familie Cets in de zeventiende eeuw een 

hoeve van de heer van Loon op Zand bewoonde.428 Toorians bestreed in 2002 deze 

opvatting. Niet alleen toonde hij aan dat Kaatsheuvel reeds in 1506 als Kesthovel 

in schriftelijke bronnen voorkomt, maar ook dat Hendrik van Kets reeds vóór 1468 

overleed. Belangrijker is echter dat Toorians geen bewijs vond voor het feit dat (Van) 

Kets in Loon op Zand woonde. Bovendien komen op vele andere plekken in de regio 

toponiemen met kets- voor, zoals de genoemde Ketsheuvel in Goirle, de Ketsakker 

in Aalst, de Ketsheuvel in Orthen, de Ketsheuvel in Heumen en dus mogelijk ook de 

Katsbogt tussen Tilburg en Goirle. Het zou wel heel toevallig zijn als op al deze plekken 

een telg uit dit geslacht woonde. Een vernoeming naar deze persoon, zoals ook andere 

wetenschappers voorstelden, ligt derhalve niet voor de hand.429

421  Vangheluwe & Spek, 2008, p. 13-14
422  Zijnen, 1760, kaart 17; Uitgeverij Nieuwland, 2008
423  Zijnen, 1760, kaart 17
424  Stadsarchief ´s-Hertogenbosch, Bosch Protocol, invnr. 1190, fol. 39, d.d. 1416-1417
425  Stadsarchief ´s-Hertogenbosch, Bosch Protocol, z.i., fol. 212v, d.d. 20-05-1428
426  Heunks 2008, p. 29
427  Marynissen, 1974, p. 162
428  Toorians, 2002b
429  Toorians, 2002b; schriftelijke mededeling prof. drs. J.A.J. Vervloet en drs. A.P.G. Spamer via 
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Maar wat dan wel? Toorians oppert dat de oudst aangetroffen vorm, ‘kest’, verklaard 

moet worden als ‘opslagplaats’, en wel voor turf. De specifieke duiding van Van 

Berkel en Samplonius dat het een opslagplaats voor hooi zou moeten zijn, is mogelijk 

secundair.430 Een onderbouwing voor de betekenis van ‘opslagplaats voor hooi, 

hooiopper’ wordt gegeven door de Vlaamse naamkundige Devos, die aangeeft dat 

het Vlaamse woord kets of kats nog altijd ‘kleine hooiberg’ betekent.431 Een verband 

tussen de vorm van de hooiberg en de vorm van een kaatsbal of kets, die zij oppert, 

en die geleid zou hebben tot de metaforische overdracht van ‘kaatsbal’ tot ‘bolrond 

heuveltje’, doet wat geforceerd aan. Om dit definitief te weerleggen zal gezocht 

moeten worden naar de herkomst van de betekenis ‘opslagplaats’.

Devos voegt hieraan toe dat kets- teruggaat op het Picardisch, een taal die verwant is 

aan Frans en Waals en wordt gesproken in Noordwest-Frankrijk en Zuidwest-België. 

Het picardische cachier en het Franse chassier betekenen beide ‘jagen’, en in bepaalde 

samenstellingen ook ‘voortbewegen’ (zoals in het Vlaamse kets/kats, ‘klein voetpad 

waarlangs men zich voortbeweegt’). Van Berkel en Samplonius geven hier eveneens 

de betekenis ‘veldweg’ voor kets-.432 Devos noemt ook de mogelijke herkomst van het 

toponiem kats- uit de diersoort kat.433

Voor het toponiem kats- in laag gelegen gebieden oppert Devos nog een heel andere 

herkomst. Het zou geen naam voor een hoogte zijn geweest, maar een benaming voor 

slijk, drek of modder. Met name in Duitse dialecten komen we nog sporen van deze 

betekenis tegen, zoals kätsch ‘brijachtig, slijmerig, week, smerig’. In alle betekenissen 

is sprake van een vuile, slijmerige substantie. Het woord moet in de Middelnederlandse 

dialecten al niet meer actief voorgekomen zijn, zodat een vroege verwarring met de 

diersoort ‘kat’ op de loer ligt.434 Desondanks komen we de vorm ‘kattebogt’ nergens 

tegen. Een associatie met de diersoort heeft hier dus mogelijk nooit plaatsgevonden.

Trommelen & Trommelen zagen een heel andere verklaring. Volgens hen zou de naam 

Katsbogte in het dal zelf thuishoren, en daar een verbastering zijn van Kapsbochte, de 

‘bocht’ van de familie Kaps.435 Aan het feit dat het toponiem kats- veel vaker voorkomt 

en de naam mogelijk niet in het dal thuishoort, gaan zij volledig voorbij.

Rest ons om de geopperde mogelijkheden in relatie tot de Katsbogt te bekijken. Van 

een persoon met de naam Kats of Kets is hier niets gebleken, zodat die verklaring 

hoogst onwaarschijnlijk is. Van een opslagplaats van wat dan ook lijkt op de genoemde 

locatie, op een klein stuk driesland zo ver buiten het cultuurland en de nederzettingen, 

ook nauwelijks sprake te kunnen zijn. Een vernoeming van de bocht naar de kats/kets 

in de betekenis van voetpad was weinig onderscheidend in relatie tot andere bochten, 

die evengoed ontsloten zullen zijn. Met de ontbrekende vorm ‘kattebogt’ blijft 

feitelijk alleen de betekenis ‘slijk, drek, modder’ over. Weliswaar zitten we hier aan de 

bovenstroom van de waterloop Katsbogte, maar zompige omstandigheden van natte 

heide op die locatie zijn geenszins ondenkbaar, in tegenstelling tot andere genoemde 

bochten die bijvoorbeeld aan een duidelijke grotere waterloop als de Leij lagen. Een 

zompige toestand wordt onderbouwd door de fysisch-geografische omstandigheid: 

een lage ligging (opvangbekken/kwel) en het ontbreken van oppervlakkige afvoer.

het Netwerk Naamkunde
430  Toorians, 2002b
431  schriftelijke mededeling prof. dr. M. Devos via het Netwerk Naamkunde
432  schriftelijke mededeling drs. A.P.G. Spamer via het Netwerk Naamkunde
433  Devos, 2002
434  Devos, 2002
435  Trommelen & Trommelen, 1994, p. 172
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Verkaveling
De vroegste gedetailleerde bron die concrete informatie geeft over de verkaveling van 

het beekdal van de Katsbogte is het kadastraal minuutplan uit 1832. Hieruit kunnen 

we opmaken dat de Katsbogte een smalle strokenverkaveling kende. De kavelgrenzen 

liepen – soms licht versprongen – door aan de overzijde van de Katsbogte. De enige 

uitzondering op de smalle strokenverkaveling vormde het noordoostelijk deel van 

het Katsbogtedal binnen het onderzoeksgebied. Hier liepen maar enkele van de 

kavelgrenzen vanuit het zuiden door over de Katsbogte. De zone tussen Katsbogte en 

Heiningstraat kende daarmee een blokverkaveling.

De enig bekende kaart waarop de verkaveling staat die van vóór 1832 dateert, is de 

kaart van de heerlijkheid Tilburg en Goirle van Diederik Zijnen uit 1760 (zie figuur 

13.2). Het beeld is daar identiek aan 1832: een kaarsrechte Katsbogte met enkele 

verspringingen, overwegend strokenverkaveling met een gebied met blokverkaveling 

in de nabijheid van de plek waar de Goirleseweg de Katsbogte kruist. De vermelding 

van een ‘heining’ uit 1438 (die Hoghe Heyninghe en die Leghe Hennynghe) doet 

vermoeden dat het dal van de Katsbogte toen reeds verkaveld was, maar of dat 

volgens de verkaveling uit 1832 is, is niet te bepalen. We komen hier in paragraaf 13.3 

nog op terug.

13.2.6 Opgaand hout

Dennenbos en mastbos
In het zuidwestelijk deel van het onderzoeksgebied, op de flank van het dal van de 

Katsbogte, lagen in de vroege negentiende eeuw dennenbossen. Mogelijk heeft 

men op deze manier de relatief voedselarme flanken van de dekzandrug, waar veld-

podzolbodems voorkwamen, willen benutten. Akkerbouw zal hier minder hebben 

opgeleverd.436

Elk perceel van het dennenbos hoorde in 1832 aan een andere particulier toe. Er was 

tenminste toen geen eigenaar meer die ooit verantwoordelijk was voor de aanplant in 

één keer, zoals we vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw wel vaker zien.437 Of 

hier sprake is van een verkoop aan particulieren of afzonderlijke particuliere initiatieven 

tot aanplant is op basis van de nu bekende gegevens niet te zeggen. Opvallend is wel, 

dat in genoemd jaar onder de eigenaren van de zeven percelen twee bakkers hoorden, 

die met het naaldhout wellicht hun oven hoopten te gaan stoken.

Eén perceel in het onderzoeksgebied werd in 1832 aangeduid als ‘mastbos’, bos 

waarin opgaand hout werd gekweekt. Het onderzoek hiernaar heeft geen aanvullende 

informatie opgeleverd.

Hakhout
Binnen het onderzoeksgebied vinden we twee terreinen met daarin een veelvoud 

aan percelen die in 1832 aangeduid worden als ‘’hakhout’. Het gaat om de volgende 

deelgebieden:

het zuidwestelijk deel van ‘t Geluk, binnen een ontginningsblok dat vanuit het 

bouwland van de Laarse Akkers naar het zuiden tot aan het Heiningstraatje doorliep;

het Goirlese deel van de Hooge Heininge, wel bekend als de Goolse Bossen.438

436  Heunks, 2008
437  Keunen, in prep.
438  Van Asseldonk, 2002
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Het hakhout was in 1832 voornamelijk in eigendom bij particulieren die dit hout nodig 

hadden voor de uitoefening van hun bedrijf, zoals een looier, een zilversmid, een 

brouwer, twee bakkers en een fabrikant. Daarnaast bezaten enkele landbouwers nog 

wat van het hakhout.

Het hakhout lag, vanuit de nederzetting gezien, achter de zone met schaarbos die de 

Laarse Akkers aan de achterzijde begrensde.

Schaarbos
Aan de zuidelijke rand van de Laarse Akkers bevond zich een groot aantal percelen dat 

in 1832 als ‘schaarbosch’ werd aangeduid. Het gaat om een aantal blokken alsmede 

een groter gebied in het westelijk deel van het onderzoeksgebied. Ook verspreid in 

het dal van de Katsbogte lagen enkele kavels die als schaarbos in de Oorspronkelijk 

Aanwijzende Tafel van het kadaster zijn geregistreerd.

Een schaarbos was een bosgebied dat in meerdere ‘scharen’ verdeeld was. 

Vergelijkbaar met de gemeenschappelijke gronden, de gemeijnt, had elke gerechtigde 

een schaar in het schaarbos. Oorspronkelijk kon het woord ‘schaar’ ook voor bouw- of 

weiland gebruikt worden. Een schaar was dan een stuk land van een bepaalde grootte, 

nodig voor het voedsel van een volwassen dier of nodig voor de weiding van één stuk 

vee.439

Dat de aanduiding ‘schaarbos’ niet nieuw is, blijkt uit vermeldingen in schriftelijke 

bronnen uit de zeventiende eeuw. Reeds in 1657 was sprake van een eijcke schaerbos 

ter plaetse genaempt opt Conincxvoirt inde Heijningen, streckende metten eenen 

eijnde aen langen driesch en metten anderen eijnde aen seeckere straete aldaer.440 

Vermoedelijk in 1727 kreeg Hendrick Pullens toestemming van de gemeente om 

land van de gemeijnt te mogen ontginnen en met schaarbos te beplanten aant Laar, 

maar de exacte plek ervan is niet duidelijk, behalve dan dat aan de zuidzijde van dit 

perceel een openbare weg liep.441 In 1767 bezat Gijsbertus Steenbergensis, graaf 

van Hogendorp, vrijheer van Hofwegen een perceel schaarbos en opgaande bomen 

gelegen onder Goirle ter plaatse het Coninxfoort.442 Mogelijk betreft het schaarbos aan 

de zuidzijde van de Katsbogte. De vermelding uit 1657 geeft overigens aan dat er ook 

driesland, extensief gebruikt bouwland, in het dal van de Katsbogte lag.

Dit alles wijst er mogelijk op, dat het schaarbos langs het dal van de Katsbogte zeer 

waarschijnlijk ontstaan is als gevolg van een verdeling van gemene gronden vóór 

1657. Het voorkomen van het toponiem Hoghe Heyninghe wijst zelfs op een verdeling 

vóór 1438, nog los van de vraag of er toen al schaarbos stond. Mogelijk waren de 

ontginningen in de vroege achttiende eeuw nog niet helemaal afgerond.

13.3 Relatie tot de resultaten van het archeologisch onderzoek

13.3.1 Inleiding

De voorgaande paragraaf probeert op basis van de studie van schriftelijke bronnen en 

historisch kaartmateriaal vanuit een andere discipline licht te werpen op de ontwikke-

439  Beijers & Van Bussel, 1996
440  Trommelen & Trommelen, 1994, p. 263
441  Regionaal Archief Tilburg, inventaris Dorpsbestuur van Tilburg, inventarisnr. 191, d.d. 1727 ?
442  Regionaal Archief Tilburg, inventaris Archief van de Heerlijkheid van Tilburg en Goirle, aanvull-

ing
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lingsgeschiedenis van het landschap in dit gebied. Hoe verhouden de resultaten van die 

bronnenstudie zich nu tot de resultaten van het uitgevoerde archeologisch onderzoek 

en ook de resultaten van eerder archeologisch onderzoek?

13.3.2 Eerder onderzoek
Archeologische vondsten uit de middeleeuwen die ons kunnen helpen om de 

ouderdom van de ontginning te onderbouwen, zijn schaars. In het oostelijk deel van 

het onderzoeksgebied – buiten het plangebied Tilburg-Tradepark - heeft de AWN in het 

voorjaar van 1986 waarnemingen kunnen verrichten bij de aanleg van het bedrijventer-

rein ‘Het Laar’. Daarbij is aardewerk uit de ijzertijd, Romeinse tijd, late middeleeuwen 

en Nieuwe tijd aangetroffen. Alhoewel de dateringen heel grof zijn, is de afwezigheid 

van vroegmiddeleeuws aardewerk onder zoveel scherven (172 fragmenten) 

opmerkelijk.443 Interessant zijn ook de aangetroffen sporen die in de drie putten 

werden aangetroffen. We beperken ons tot de sporen die voor de middeleeuwse en 

postmiddeleeuwse landschapsontwikkeling interessant zijn.

In put II werd een aantal greppels aangetroffen. Drie ervan (A, B en C) waren ongeveer 

100 cm breed en 20 à 25 cm diep met een onderzijde 125 cm onder het maaiveld. 

Greppel B werd met zekerheid gegraven vanuit het plaggendek. Westelijker in dezelfde 

put lagen de greppels D en E. Greppel D lag onder het plaggendek, was 120 cm breed 

en 40 cm diep met een onderkant op 120 cm onder maaiveld. Greppel E was 160 cm 

breed, 35 cm diep en de onderzijde lag op 125 cm beneden maaiveld. Uit greppel A, B, 

D en E kwamen geen vondsten tevoorschijn.444 In greppel C werd Raerener steengoed 

aangetroffen, volgens Van Nuenen daterend uit de zeventiende of achttiende eeuw, 

maar in werkelijkheid al vanaf de vijftiende eeuw over Europa verspreid.445 Het artikel 

maakt er geen melding van of de andere greppels dan greppel B in het plaggendek 

doorlopen.

Wanneer we het patroon van de greppels confronteren met de verkaveling van 

de Laarse Akkers in 1832 zien we een redelijk goede overeenkomst, die binnen de 

foutmarge van het georefereren van zowel de kadastrale minuutplans als de tekening 

van de waarnemingen valt.446 De greppels A, B, C en E zijn terug te vinden in de 

verkaveling. 

Greppel B, aangelegd toen het plaggendek al gedeeltelijk bestond, moet secundair 

zijn. Dat past bij de veronderstelling dat de indeling van de ontginningsblokken veelal 

van jongere datum is.447 Greppel D past niet in de verkaveling die in 1832 nog bestond, 

maar laat wel een vergelijkbare oriëntatie zien, en kan een voorloper van de greppels C 

en E zijn. Het is in elk geval geen aanwijzing voor een eerdere, afwijkende verkaveling 

van het gebied.

Van Nuenen interpreteert de greppels A, B en C als ontginningsgreppels in een 

heidegebied vanwege de aanwezigheid van loodzand in de vulling.448 Hier kan sprake 

zijn geweest van secundaire podzolisatie in het vulmateriaal.449

Ook werden op de Laarse Akkers diverse malen aardewerkvondsten gedaan. Relevant 

is verder de vondst van grijs aardewerk uit de late middeleeuwen B (1250-1500) iets 

443  ARCHIS, waarnemingsnr. 14761
444  Van Nuenen, 1987
445  Van Nuenen, 1987; http://toepfereimuseum.org/pdf/europees_kulrureel_erfgoed.pdf
446  Georefereren kan met rasterfiles (.jpg, .tif) zelden heel exact, zeker wanneer het historische, 

handgetekende kaarten zijn en meerdere kaarten onafhankelijk van elkaar gegeorefereerd 
zijn. De foutmarge bedraagt vrijwel altijd enkele meters. Ook lichte draaiingen ten opzichte 
van de huidige topografie zijn mogelijk.

447  Spek, 2004
448  Van Nuenen, 1987
449  Schriftelijke mededeling E. Heunks.
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ten noordoosten van het onderzoeksgebied op de Laarse Akkers.450 Ook een beperkt 

onderzoek midden op het Schijfke in 1986 leverde slechts steengoed op.451 Eén van de 

weinige vondsten van vóór de late middeleeuwen is een vroegmiddeleeuws, mogelijk 

Frankisch, ‘dubbel?-konisch met tuitje’. De vondst staat geregistreerd iets ten noorden 

van de bebouwing aan de Rielseweg; vermoedelijk zijn de coördinaten heel globaal. De 

vondstlocatie is immers zeer ongebruikelijk voor de bronzen bijlen, die ook als vondst 

zijn geregistreerd.452

13.3.3 Opgraving Tilburg-Tradepark (2009)

Inleiding
Bij de opgraving in het kader van het project Tilburg-Tradepark, waarbij het zuidelijke 

deel van de dekzandrug is onderzocht, zijn nauwelijks vondsten uit de periode late 

ijzertijd - Volle middeleeuwen aangetroffen. Alle sporen die relevant zijn voor een 

vergelijking met het historisch-geografisch onderzoek, dat de late middeleeuwen en 

Nieuwe tijd beslaat, zullen we in de volgende paragrafen de revue laten passeren. 

Daarbij moeten we ons realiseren dat de opgraving vooral plaatsvond in het dal van 

de Katsbogte en in de zone met schaarbos, terwijl van de Laarse Akkers alleen de rand 

kon worden onderzocht (zie ook figuur 13.2). 

De Laarse Akkers
Enkele van de greppel- en houtwalsystemen die bij de opgraving zijn aangetroffen zijn 

relevant voor de analyse van de middeleeuwse en Nieuwetijdse ontwikkelingen. Op 

basis van aangetroffen aardewerk konden de sporen van de houtwallen en greppels op 

het zuidelijk deel van het akkercomplex in elk geval in de 18e eeuw geplaatst worden. 

We vinden deze houtwallen en greppels voor zover zij op het akkercomplex lagen, 

terug op het kadastraal minuutplan uit 1832. De houtwallen A en C passen binnen de 

verkaveling zoals die in 1832 op het kadastraal minuutplan zijn weergegeven; houtwal 

B heeft een wat andere oriëntatie dan de verkaveling in 1832 en is mogelijk jonger 

dan het eerste kwart van de 19e eeuw (zie figuur 12.2). Merkwaardig genoeg staat 

deze houtwal overigens op geen enkele topografische kaart uit de 19e of 20e eeuw 

afgebeeld, en is op basis daarvan dus niet goed te dateren.453 Houtwal A kan daarbij 

het voor bosbouw gebruikte zuidwestelijke deel van het plangebied hebben begrensd, 

houtwal C maakte deel uit van het beboste gebied.

Greppels aan weerszijden van de vroegere Heiningstraat markeren bovendien 

de ligging van deze oude weg. Het ontstaan van deze greppels wordt uiterlijk in 

de achttiende eeuw geplaatst, maar kan ook tot twee eeuwen eerder hebben 

plaatsgevonden. Op het kadastraal minuutplan vormt de Heiningstraat een duidelijke 

grens tussen de verkaveling van de akker in het noorden en de verkaveling van het dal 

van de Katsbogte, veelal als grasland of bos gebruikt, in het zuiden. Op basis van de 

opgraving kunnen we echter stellen dat de akker in het oosten verder naar het zuiden 

moet hebben doorgelopen. Parallel aan de Heiningstraat lag 40 meter zuidelijker een 

greppel die de zuidrand vormde van het gebied dat met plaggen moet zijn bemest 

450  ARCHIS, waarnemingsnr. 411275
451  ARCHIS, waarnemingsnr. 411310
452  ARCHIS, waarnemingsnr. 35408
453  Wél zien we dat het schaarbos hier in de loop van de laatste twee eeuwen geleidelijk verd-

ween. De percelen waar houtwal B te vinden was, zijn al vóór 1869 omgezet in akkerland. 
Hiermee ontstond een open ruimte, omgeven door bos aan de zuid- en westkant en smalle 
bosstroken of singels aan de noord- en oostkant. De kavelstructuur zoals die in 1832 bestond 
bleef echter intact. Tussen 1910 en 1938 werd het overige bos vrijwel geheel gekapt (bron: 
Topografische kaarten 646 en 50F).
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(figuur 12.2: greppel 2). Geomorfologie en historisch grondgebruik stemmen hier dus 

niet volledig overeen, omdat een deel van wat in 1832 als grasland werd aangemerkt, 

aanvankelijk deel moet hebben uitgemaakt van de Laarse Akkers. Bovendien liep de 

dekzandrug zelf nog 20 meter voorbij de Heiningstraat in zuidelijke richting door. De 

Heiningstraat liep daarmee op de rand van de dekzandrug, niet op de overgang tussen 

dekzandrug en dal. We komen op deze overgang van akkers naar beekdal nog terug in 

de paragraaf over de verkaveling van het beekdal.

Het onderzoek Tilburg-Tradepark leverde bovendien inzichten op over de ontginning 

en bemesting van de dekzandrug waarop de Laarse Akkers ontstonden. De rug werd 

vanaf de 14e of 15e eeuw door plaggenbemesting opgehoogd. Deze datering komt 

overeen met het vermoeden van Spek dat de Brabantse plaggendekken vanaf de 

periode 1350-1450 zijn ontstaan.454 De opbouw van het plaggendek komt terug in 

hoofdstuk 4.

Relevant is dat het plaggendek in veel gevallen direct op de natuurlijke ondergrond 

lag, een C- of B/C-horizont. Van één locatie, waar een complete podzolbodem is 

aangetroffen onder het plaggendek, kan met zekerheid gesteld worden dat het gaat 

om een laatmiddeleeuwse ingebruikname van voorheen woeste gronden. Ook het 

vrijwel afwezig zijn van materiaal ouder dan de 14e eeuw lijkt op een relatief late 

ingebruikname. Deze conclusie past bij de historisch-geografische analyse, waar 

evenmin aanwijzingen voor een hoge ouderdom van een ontginning (zoals een 

onregelmatige verkaveling of oud grootgrondbezit) werden aangetroffen.

Wegen
Het aantal paden dat bij het archeologisch onderzoek werd aangetroffen, was beperkt. 

Door het westelijk deel van het onderzoeksgebied van de opgraving liep nog bij 

aanvang van de graafwerkzaamheden een weg, die ook dieper in de bodem gevolgd 

kon worden. Het gaat hier om de westelijke van de twee akkerwegen die we op het 

kadastraal minuutplan (zie figuur 13.2) kunnen zien. Op het kadastraal minuutplan 

uit 1832 lijkt de weg onderbroken te zijn geweest, maar in het veld was dit niet terug 

te zien. Een kritische blik op het oorspronkelijke minuutplan leert echter dat de 

verbinding tussen de twee delen met een gestippelde lijn staat weergegeven: de weg 

liep wel door van de Rielseweg tot aan de Katsbogte (het Heiningstraatje kruisend), 

maar was hier te smal om formeel als weg gekarteerd te worden. In een greppel uit 

de ijzertijd, parallel aan de huidige Katsbogte, waren karrensporen van deze weg nog 

waar te nemen. Dat lijkt erop te duiden dat deze akkerweg sowieso ouder is dan de 

loop van de Katsbogte die we op het kadastraal minuutplan uit 1832 zien. Aangezien 

de aangetroffen greppel uit de ijzertijd dateert en de sporen van de weg tot in de 

bodem van de greppel zijn te volgen, is het niet onaannemelijk dat óf het pad een hoge 

ouderdom heeft, óf de greppel nog lang heeft opengelegen. De laatste mogelijkheid – 

een ijzertijdgreppel die tot in de late middeleeuwen heeft opengelegen – is echter niet 

heel waarschijnlijk.

De Katsbogte in het dal
De Katsbogte stond centraal in de opgraving. Een centrale vraag is dan ook vanuit 

landschapsgenetisch perspectief: wat is ouder, de huidige loop van de Katsbogte 

of de verkaveling? Om dat te kunnen achterhalen, belichten we eerst nog kort de 

bodemkundige en historisch-geografische context van de waterloop.

454  Spek, 2004, p. 965
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De bodem van het beekdal
De bodem van het dal van de Katsbogte was plaatselijk venig of voorzien van een sterk 

humeuze (moerige) leemlaag. Voor de winning van de venige of humeuze laag bestaan 

geen directe aanwijzingen. In de schriftelijke bronnen wordt deze laag in 1541 wel 

vermeld: moerveld, deels in Tilburg, deels in Goirle, op Conincxvoert.455

In het lage deel wordt deze venige laag plaatselijk afgedekt door een pakket sterk 

humeus zandig materiaal van 80 tot 100 centimeter dik. Het opvullen van laagtes op 

de Brabantse zandgronden ter verbetering van de bodemkwaliteit voor akkerbouw is 

een bekend verschijnsel, zelfs nog in het midden van de 20e eeuw.456 De interpretatie 

hiervan maakt onderdeel uit van het fysisch-geografisch onderzoek (hoofdstukken 

2 en4), maar het is niet onmogelijk dat het pakket zandig materiaal pas ná 1541 op 

het moerveld is gestort. In een greppel onder het plaggendek werd namelijk een 

18e-eeuwse scherf aangetroffen. Daaruit concluderen we, dat het pakket in of na de 

18e eeuw is opgebracht.

Ouderdom van Katsbogte en verkaveling
Zeer opvallend is, dat de waterloop van de Katsbogte in elk geval in het oostelijk 

deel van het onderzoeksgebied door de verkaveling heen lijkt te lopen. Met andere 

woorden: de kavels aan weerszijden van de waterloop liggen deels in elkaars 

verlengde, en de waterloop doorsnijdt dus perceelsgrenzen. Dat zou ervoor kunnen 

pleiten dat het dal van de Katsbogte al verdeeld en verkaveld was op het moment dat 

de huidige bedding van de Katsbogte werd gegraven. 

Gezien de rationaliteit van de verkaveling is de omgekeerde volgorde echter ook 

mogelijk: de verkaveling is aangelegd toen de Katsbogte er al lag en is zo planmatig 

aangelegd, dat de kavelgrenzen aan weerszijden van de beek in elkaars verlengde 

liggen. De rationaliteit van de verkaveling helpt ons dus niet verder. Bij een nadere blik 

zien we echter dat ook een groot aantal kavelgrenzen niet doorloopt aan de overzijde 

van de watergang. Het is daarom aannemelijker dat de kavelindeling dateert van ná 

het graven van de Katsbogte zoals we ‘m nu kennen. Ook de totstandkoming van de 

harde grens tussen Tilburg en Goirle dateert van na het aanleggen van de waterloop, 

aangezien de grens al enkele eeuwen de hoeken in de watergang volgt.

Nu we daarover enige helderheid hebben, rijst de vraag hoe oud de verkaveling 

van de Katsbogte dan wel is. De enige ‘harde’ bron daarvoor is de kaart van Zijnen, 

waarop de situatie al was zoals deze tot de modernisering in de 20e eeuw gebleven 

is. Vooralsnog ontbreken duidelijke gegevens uit historische bronnen over de periode 

waarin het dal van de Katsbogte geprivatiseerd en verkaveld is, doch voor een gedeelte 

van het dal moet dit vóór 1438 zijn geweest (1438-1439: die Hoghe Heyninghe en die 

Leghe Hennynghe). In 1441 lag er bovendien een heijbocht aan Coninxfoirt (1441), 

dus nabij de kruising Tilburgseweg-Katsbogte.457 Ook een ‘bocht’ was een omheind 

perceel. De waterloop moet daarmee van nóg ouder datum zijn, want ontginning was 

vermoedelijk zonder ontwatering niet mogelijk en we zagen al dat het aannemelijk 

is dat de Katsbogte in eerste aanleg ouder is dan de verkaveling in het beekdal. 

Er was namelijk al in de vroege ijzertijd een loop aanwezig in het dal. Mogelijk 

dateren de verspringingen in de rechte loop van de Katsbogte dan ook al uit de late 

middeleeuwen.

455  Trommelen & Trommelen, 1994, p. 170
456  mondelinge mededeling prof. dr. ir. Th. Spek (Rijksuniversiteit Groningen).
457  Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, index op de Bossche Protocollen (Fiches Smulders), d.d. 1438-

1439 en 1441
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Archeologisch onderzoek lijkt enig verder licht in de duisternis te bieden. Het 

onderzoek van de AWN in het voorjaar van 1986, waarover we hierboven al spraken, 

strekte zich uit tot in het dal van de Katsbogte. Het onderzoek leverde onder meer een 

aantal greppels op, die als H, I, J en K worden aangeduid in figuur 12.7. De greppels 

H en I waren 100 cm breed, greppel K 125 cm. Uit greppel H kwam rood aardewerk 

(daterend uit de achttiende of negentiende eeuw).458 De greppels komen niet overeen 

met de verkaveling die we kennen van de kaart uit 1760 en het kadastraal minuutplan 

uit 1832, maar lijken juist een strokenverkaveling parallel aan de Heiningstraat aan te 

geven. Gezien de datering van greppel H, vrijwel uit dezelfde periode als waarin het 

minuutplan is getekend, kan het om percelen met een bepaalde functie (ontwatering?) 

binnen een perceel gaan.

Archeologisch onderzoek uit 2009 leverde een belangrijke aanvulling voor deze 

problematiek. De verkaveling die we terug zien op de kaart van 1760 en het kadastraal 

minuutplan uit 1832 en die bij de opgraving in 2009 ook is aangetroffen 459, doorsnijdt 

in het gebied ten noorden van de Katsbogte deels een oudere verkaveling waarin 

18e-eeuws aardewerk is aangetroffen. Het betreft lange greppels parallel aan de 

Heiningstraat met korte verbindende dwarsgreppels. Greppels met deze oriëntatie 

werden ook in 1986 al aangetroffen (zie figuur 7).

Daarom mogen we veronderstellen dat het dal van de Katsbogte (het gebied ten 

zuiden van de Heiningstraat) in een vroegere periode in twee zones verdeeld was: 

· de hogere flank, tegen de Heiningstraat, kende een verkaveling die parallel aan 

de Heiningstraat liep. Op basis van het archeologisch onderzoek kunnen we 

veronderstellen dat deze greppels uit de 14e of 15e eeuw dateren en verband 

houden met het plaggendek van de Laarse Akkers dat zich hier tot over de 

Heiningstraat uitstrekte.

· de lagere flank, tegen en vooral aan de zuidzijde van de Katsbogte, kende een 

verkaveling haaks op de beek. Op basis van een studie van pollen moet de 

verkaveling met zekerheid van ná 1500 dateren.

Het lijkt er gezien de resultaten van het onderzoek in 1986 en 2009 op dat er, wellicht 

in de loop van de 18e eeuw 460, maar zeker vóór 1760, een herverkaveling van het 

dal van de Katsbogte heeft plaatsgevonden waarvan we het resultaat op de kaart 

uit 1760 en het kadastraal minuutplan uit 1832 kunnen aanschouwen. Daarbij zou 

de verkaveling uit het lagere deel van het beekdal over ‘greppel 2’ ten dele naar de 

Heiningstraat kunnen zijn doorgetrokken, waarbij vooral het hogere deel van het 

beekdal een andere verkaveling kreeg.

Mogelijk gebeurde dit nadat een deel van het beekdal was opgehoogd. Die ophoging 

vond op zijn vroegst in de loop van de 18e eeuw plaats. In ‘greppel 2’, één van de 

greppels uit de oude verkaveling van de hoge flank, werd onder dit ophogingsdek 

18e-eeuws aardewerk aangetroffen. Het bodemkundig onderzoek bevestigt de recente 

oorsprong.461 Na de ophoging werd ‘greppel 2’ overigens niet meer hersteld als gevolg 

van de nieuwe inrichting van het terrein. Wellicht is de aanplant van hakhout in het 

oostelijk deel van het beekdal, dat we zien weergegeven op het kadastraal minuutplan, 

een gevolg van de veranderde bodemomstandigheden als gevolg van de ophoging.

458  Van Nuenen, 1987
459  Deze verkaveling is in de 19e eeuw geplaatst door de archeologen.
460  Zie voor details en beargumentering hoofdstuk 4 in dit rapport.
461  Zie § 5.3.2; Heunks stelt dat de ophoging in de 19e of 20e eeuw plaatsvond, maar in combina-

tie met de herverkaveling lijkt een ophoging dus eerder in de eerste helft van de 18e eeuw te 
plaatsen.
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De eindconclusie kan dan zijn dat enkele kavelgrenzen uit het lagere deel van het 

beekdal, die uit de 16e eeuw of later kunnen dateren, in de eerste helft van de 18e 

eeuw over de oude verkaveling van de hoge flank tot aan de Heiningstraat zijn 

doorgetrokken en deze hebben vervangen. Daardoor ontstond de blokverkaveling 

in het noordoostelijk deel van het beekdal. Een gelijktijdige ophoging kan een 

verandering in grondgebruik van grasland naar hakhout hebben veroorzaakt.

De bossen
Opvallend is het afgeschoven plaggendek in het zuidwestelijk deel van het onderzoeks-

gebied, waar in het verleden een systeem van smalle greppels met een onderlinge 

afstand van 5 meter is aangelegd. Vermoedelijk gaat het om een verbeterde afwatering 

voor het schaarbos. De aanwezigheid van een plaggendek kan erop wijzen, dat aan het 

gebruik als schaarbos een gebruik van (een deel van?) dit terrein als bouwland vooraf 

gaat.462 De greppels bevatten vondstmateriaal uit de 14e tot 19e eeuw, waarmee in 

elk geval duidelijk is dat de greppels voor het begin van de 19e eeuw tot stand zijn 

gekomen. Of de datering van aardewerk in de 14e eeuw betekent dat er destijds al 

boomteelt plaatsvond, is niet duidelijk.

Wanneer we inzoomen op het gebied met de genoemde smalle greppels valt op, dat 

de greppels die werden aangetroffen, vrij nauwkeurig passen over de verkaveling van 

het kadastraal minuutplan uit 1832. Met name de strekkingsrichting van de greppels 

klopt voor ieder perceel. Bovendien houdt het begreppelde gebied ook op waar in 1832 

het gebruik van land als schaarbos stopte. Dat geeft aan dat er een duidelijk verband 

moet zijn geweest tussen het grondgebruik van dit specifieke gebied en de reden voor 

begreppeling.

Naast schaarbos kwam in 1832 ook dennenbos voor in het plangebied, verder naar het 

zuiden. Zoals aangegeven was dit land niet begreppeld. Toch is er één bredere greppel 

aangetroffen ter plaatse van het voormalige dennenbos, in het kader van de opgraving 

als ‘greppel 1’ aangemerkt. Deze greppel loopt parallel aan een kavelgrens uit de 

vroege 19e eeuw, maar lag mogelijk niet op dezelfde plek.  Het verschil lijkt ongeveer 

8 meter te zijn. Het is niet onmogelijk dat dit te verklaren is door een afwijking in het 

georefereren van het kadastraal minuutplan. Helaas bleek het door het ontbreken van 

materiaal niet mogelijk om de greppel te dateren.

462   Het plaggendek is hier afgeschoven richting de laagte.
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Het archeobotanisch onderzoek

14.1 Botanische  macroresten

Henk van Haaster

14.1.1 Uitgangspunten bij de interpretatie van de plantenresten.

In de verspreiding van de plantenvondsten die op het Tradepark zijn gedaan, tekent 

zich een duidelijk patroon af. Onverkoolde plantenresten zijn uitsluitend bewaard 

gebleven in de waterputten, waterkuilen, sloten en greppels. In de overige (ondiepere) 

grondsporen zijn uitsluitend verkoolde plantenresten bewaard gebleven. Omdat de 

formatieprocessen die hebben geleid tot de samenstelling van de onverkoolde en 

verkoolde zadenassemblages sterk verschillen, en omdat hierdoor ook de informa-

tiewaarde van deze assemblages zo verschilt, worden de analyseresultaten van de 

monsters met verkoolde en onverkoolde resten afzonderlijk besproken.463 

Archeobotanici zijn er tegenwoordig van overtuigd dat het overgrote deel van de 

verkoolde plantenresten die op een voormalig nederzettingsterrein worden gevonden, 

samen met graan op de nederzetting terecht zijn gekomen.464  Hoewel deze 

plantenresten in eerste instantie in onverkoolde vorm op het nederzettingsterrein 

terecht kwamen, raakten ze vervolgens door verschillende doelbewust geplande en 

terloopse handelingen en processen verkoold (zie hieronder). De kans dat onkruiden 

die tussen granen groeien op deze manier verkoold raken, is vele malen groter dan 

de kans dat onkruiden uit moestuinen of natuurlijke vegetaties verkoold raken. 

Belangrijke processen/handelingen waarbij graanakkeronkruiden verkoold raken zijn 

de volgende:

1. Het gebruik van dorsafval als brandstof. Dit betreft zowel het verbranden van 

dorsafval (gepland of terloops) als het verbranden van dierlijke mest waarin zich 

dorsafval bevindt. 

2. Voedsel (vooral graanproducten) dat per ongeluk verbrandt tijdens de voedselbe-

reiding (bakken, eesten, roosteren of koken).

3. Voedselvoorraden die per ongeluk of bewust (tijdens vijandelijkheden) verbranden.

4. Het schoonmaken (uitbranden) van voorraadkuilen.

5. Het verbranden van geïnfecteerde of bedorven voedselvoorraden.

Van deze handelingen/processen is de eerstgenoemde verreweg het belangrijkste.465 

Om deze redenen gaan we er bij de interpretatie van de botanische onderzoeksge-

gevens van het Tradepark vanuit dat verreweg de meeste verkoolde plantenresten 

samen met het graan op het nederzettingsterrein terecht zijn gekomen. Van de 

onverkoolde zaden uit de waterputten, waterkuilen, sloten en greppels is dit veel 

minder zeker. Zij zullen waarschijnlijk grotendeels afkomstig zijn van planten die 

deel hebben uitgemaakt van de locale vegetatie in en rond de grondsporen waarin 

ze zijn aangetroffen. Uiteraard kan een deel ook afkomstig zijn van graanakkers. 

463  De monsters met alleen verkoolde plantenresten staan in bijlage 12.3. De monsters uit de 
diepere grondsporen, waarin voornamelijk onverkoolde plantenresten zijn aangetroffen, staan 
in bijlage 12.4.

464  Van der Veen 2007, 979.
465  We gaan er vanuit dat het gebruik van dierlijke mest als brandstof in ons klimaat van onderge-

schikt belang is. In aride klimaten speelt dit wel een belangrijke rol, vooral als er nauwelijks 
brandhout in de natuurlijke omgeving kan worden gevonden (zie bijv. Cappers 2008, 12).

14
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Graanakkeronkruiden komen immers in eerste instantie in onverkoolde toestand op 

een nederzettingsterrein terecht. Ze raken pas verkoold tijdens processen die in de 

nederzetting plaatsvinden en kunnen daarvoor in een onverkoolde toestand in een 

structuur (bijvoorbeeld een waterkuil) terecht komen waar zij in die toestand bewaard 

kunnen blijven.

Bij de indeling van de plantensoorten in bijlage 11 is omwille van de herkenbaarheid 

uitgegaan van een recent systeem van ecologische groepering.466  Het huidige 

voorkomen is bij de indeling dus het uitgangpunt, maar dit betekent niet dat de 

soorten vroeger allemaal in dezelfde vegetatiecategorieën voorkwamen. Vooral 

door mensen beïnvloede vegetaties (zoals akkers) hadden vroeger een heel andere 

samenstelling dan vergelijkbare huidige vegetaties. Dit heeft onder andere te maken 

met fundamentele verschillen in de gebruikte agrarische technieken. Hierbij valt te 

denken aan bemestingssytemen, grondbewerking en toepassing van braakperiodes. 

Akkers werden vroeger bemest met een grote verscheidenheid aan organisch 

materiaal (bijvoorbeeld dierlijke mest, nederzettingsafval, bosstrooisel, slootbagger, 

plaggen). Hierdoor gingen onkruiden uit veel verschillende milieus deel uitmaken 

van de akkeronkruidvegetatie. Omdat de grondbewerking minder intensief was dan 

tegenwoordig, hadden voeger ook meer meerjarige soorten een kans om op akkers te 

overleven. Ook toepassing van braakperiodes waarbij het akkerland een of meerdere 

jaren met rust werd gelaten om de natuurlijke vruchtbaarheid te herstellen, had 

gevolgen voor de samenstelling van de akkeronkruidvegetatie.

14.1.2 De verkoolde plantenresten van het nederzettingsterrein

De monsters met (vrijwel) alleen verkoolde plantenresten zijn alle gedateerd in de 

midden-bronstijd.

Cultuurgewassen
Wat de cultuurgewassen betreft, zijn voornamelijk resten van graan gevonden. 

Het gaat om emmertarwe (Triticum dicoccon), bedekte gerst (Hordeum vulgare var. 

vulgare) en mogelijk pluimgierst (cf. Panicum miliaceum). Veel graankorrels waren sterk 

beschadigd waardoor niet nauwkeurig kon worden bepaald van welke graansoort 

ze afkomstig zijn. Vermoedelijk zijn de vele niet nader te determineren tarwekorrels 

(Triticum) uit de silokuil spor 1.022 (van structuur 7) ook van emmertarwe afkomstig, 

maar het is in principe ook mogelijk dat ze van een andere tarwesoort afkomstig zijn, 

bijvoorbeeld broodtarwe (Triticum aestivum) of eenkoorn (Triticum monococcum). 

Van de honderden andere beschadigde graankorrels in de silokuil kan alleen worden 

gezegd dat ze van een gerst- of tarwesoort afkomstig zijn. Gerst en emmertarwe 

werden in de bronstijd veel in ons land verbouwd.

Pluimgierst is een graansoort die vanaf de bronstijd in ons land wordt verbouwd. De 

determinatie van de korrel is door de matige conservering echter niet helemaal zeker. 

Pluimgierst is in tegenstelling tot de andere aangetroffen granen een zogenaamde 

C4-plant. Dergelijke planten komen vooral voor in de warmere delen van de wereld. De 

benaming C4-plant betekent dat ze op een bijzondere manier kooldioxide vastleggen 

en daarbij minder water nodig hebben dan andere planten. Dit stofwisselingsproces 

werkt alleen goed bij temperaturen die overdag niet onder de 12 °C komen. Daarom 

werd gierst in ons land vooral op droge, zandige bodems verbouwd die snel opwarmen. 

Op vochtige (koude) grond doet pluimgierst het niet goed.

466  Tamis et al. 2004.
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In een aantal monsters zijn ook resten van een haversoort (Avena) gevonden. Door het 

ontbreken van bepaalde kafresten, kon niet worden vastgesteld om welke haversoort 

het gaat. De resten kunnen daarom in principe zowel van een gecultiveerde haversoort 

(bijvoorbeeld Avena sativa of Avena strigosa) als van het akkeronkruid oot (Avena 

fatua) afkomstig zijn. Vondsten van gecultiveerde haver zijn echter nog nooit in brons-

tijdcontext gedaan. Uit de tot op heden gedane vondsten blijkt dat echte haver (Avena 

sativa) pas vanaf de late ijzertijd of Vroeg-Romeinse tijd zijn intrede in de Nederlandse 

landbouw heeft gedaan. Ruwe haver (Avena strigosa) komt pas vanaf de Middeleeuwen 

in ons land voor. De haverkorrels die in de bronstijdmonsters van het Tradepark zijn 

gedaan, zijn dus waarschijnlijk afkomstig van het akkeronkruid oot en zijn daarom in 

bijlage 12ingedeeld bij de ‘Planten van matig voedselrijke akkers’.

In een aantal monsters zijn resten gevonden van zogenaamde wilde fruitsoorten. Het 

gaat om schaalfragmenten van hazelnoten (Corylus avellana) en pitten van gewone 

braam (Rubus fruticosus). Beide soorten komen van nature in ons land voor en werden 

in de prehistorie veel verzameld.

De vondst van duivenboon (Vicia faba var. minor) is bijzonder want macrorestenvonds-

ten van deze peulvrucht zijn in ons land nog niet eerder in bronstijdcontext gedaan.467 

Uit de tot voor kort bekende gegevens over het voorkomen van duivenboon bleek dat 

dit cultuurgewas in de ijzertijd zijn intrede deed in onze landbouw. Duivenboon (ook 

wel paardenboon of veldboon genoemd) is de kleinzadige voorouder van onze huidige 

(veel grotere) tuinboon

Wilde planten, onkruiden
In de inleiding van dit hoofdstuk is beargumenteerd dat het overgrote deel van de 

verkoolde onkruidzaden van de graanakkers afkomstig is en samen met de graanoogst 

op het nederzettingsterrein terecht zijn gekomen. Dit betekent dat we met behulp 

van deze onkruidsoorten kunnen proberen de omstandigheden op de akkers te 

reconstrueren om zo meer inzicht te krijgen in de agrarische economie van de 

nederzetting(en).

Veel onkruidsoorten zijn kenmerkend voor voedselrijke bodems. Dat zijn bijvoorbeeld 

de planten uit de categorie ‘Planten van voedselrijke akkers en tuinen’. Dit zijn allemaal 

eenjarige soorten die van stikstofrijke omstandigheden houden. Dit kan betekenen dat 

zich op de akkers, of langs de randen daarvan, voedselrijke standplaatsen bevonden. 

Het kan echter ook betekenen dat de akkers bemest werden. Hoewel dit een 

interessant aspect is, kan op grond van de onkruidvondsten niet echt worden bewezen 

dat de akkers bemest werden, we kunnen het slechts vermoeden. Van nature kwamen 

op en langs prehistorische akkers waarschijnlijk ook wel voedselrijke plaatsen voor, 

zonder dat sprake was van bemesting. Te denken valt aan de directe omgeving van 

heggen of hekken of vlakbij ‘verstorende elementen’ die zich in of vlak naast de akkers 

bevonden zoals bomen, opslagplaatsen en afvalhopen. Op dergelijke plekken hebben 

zonder twijfel stikstofminnende planten gestaan die profiteerden van de min of meer 

natuurlijk voedselrijkdom als gevolg van natuurlijke afbraakprocessen die op die 

standplaatsen plaatsvonden. Het lijkt reëel te veronderstellen dat een aantal van deze 

planten met het graan werd meegeoogst en zo op het nederzettingsterrein terecht 

kwam.

Opvallend is dat ook een aantal soorten gevonden zijn die van nature meestal op 

minder voedselrijke bodems voorkomen. Dat zijn oot (Avena fatua), gewone spurrie 

(Spergula arvensis), hanenpoot (Echinochloa crus-galli) en schapenzuring (Rumex 

acetosella). Uit het voorkomen van deze soorten zou kunnen worden afgeleid dat 

467  Een pollenvondst van tuinboon is gedaan in een veenprofiel bij Oss (bronstijd) zie Bakels 2002.
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sommige delen van de akkers minder voedselrijk waren, maar met deze conclusie 

is enige voorzichtigheid geboden. De reden dat de genoemde soorten meestal op 

relatief voedselarme grond worden aangetroffen, is namelijk niet dat de planten 

niet van voedselrijke grond houden, maar op voedselrijke grond zijn ze niet tegen 

de concurrentie van andere onkruiden opgewassen! Zodra de groei van de ‘sterkere’ 

voedselrijkere onkruiden om wat voor reden dan ook geremd wordt, zien ook 

hanenpoot, schapenzuring, oot en gewone spurrie kansen om zich uit te breiden op 

voedselrijke bodems.

Ook de soorten die volgens het huidige systeem van ecologische groepering 

staan ingedeeld in de categorieën ‘Tredplanten’, Planten van voedselrijke ruigten’, 

Planten van storingsmilieus’, ‘Oeverplanten’ en ‘Graslandplanten’ kunnen heel goed 

deel hebben uitgemaakt van de akkeronkruidvegetatie. De oeverplanten kunnen 

op plaatsen gestaan hebben waar de akkers aan nat grasland grensden.468 Van 

waterbiezen (Eleocharis palustris/uniglumis) is bekend dat zij op slecht gedraineerde, 

verslempte (delen van) akkers kunnen voorkomen.469 Vooral planten die tegenwoordig 

als graslandplant of ruigteplant bekend staan kwamen vroeger veel op akkers 

voor (zie figuur 14.1). We denken dat dit ook in de prehistorie het geval was. Alle 

vondsten in overweging nemende is de conclusie dat de graanakkers rond de 

bronstijdnederzetting(en) van het Tradepark waarschijnlijk waren aangelegd op 

voedselrijke bodem. De akkers hadden een ruig uiterlijk, vergelijkbaar met het beeld 

van figuur 14.1.

14.1.3 De onverkoolde plantenresten van het nederzettingsterrein en 
het beekdal

De onverkoolde plantenresten van het Tradepark zijn vooral representatief voor 

de menselijke activiteit en de milieuomstandigheden in de directe omgeving van 

de grondsporen waarin ze zijn aangetroffen. De grondsporen zijn afkomstig uit 

verschillende culturele perioden en zullen hieronder per periode (en context) worden 

besproken.

468  Zie bijvoorbeeld Weeda 1988, 165.
469  Zie discussie in Cappers 1994, 17.

Figuur 14.1. 
Ouderwetse gerstakker met veel ruigtekru-
iden en graslandplanten in Tsjechië (© BIAX 
Consult).



Tradepark-Noord Te Tilburg    263

De waterkuilen en waterput uit de midden-bronstijd
Uit een waterkuil (spoor 64.004) en twee waterputten (sporen 30.008 en 64.001) 

zijn in totaal drie monsters onderzocht.In geen van de monsters zijn resten van 

cultuurgewassen gevonden. Wel zijn schaalfragmenten van hazelnoot en pitten van 

gewone braam gevonden.

Wat de wilde planten betreft, zijn in de waterkuil en put uit put 64 (beide uit de 15e 

eeuw voor Chr.)  voornamelijk resten van planten uit (natte) storingsmilieus en planten 

van natte, stikstofrijke plaatsen gevonden. Het gaat bijvoorbeeld om zomprus-type 

(Juncus articulatus-type), pitrus-type (Juncus effusus-type), waterbiezen (Eleocharis 

palustris/uniglumis), waterpeper (Persicaria hydropiper), zachte duizendknoop 

(Persicaria mitis), kleine duizendknoop (Persicaria minor) en waterpostelein (Lythrum 

portula). Deze soorten worden vaak samen gevonden op modderige oevers langs 

sloten, in greppels, bij veedrenkpoelen of op open, natte, stukgetrapte plekken in 

weilanden. Ook de enkele andere soorten die in de monsters gevonden zijn, passen 

goed in het beeld van een waterkuil of veedrenkpoel of de nabije omgeving daarvan. 

De aanwezigheid van de soorten geeft aan dat de waterkuilen regelmatig bezocht 

werden door mensen of dieren. Het betekent ook dat de intensiteit van het bezoek niet 

te hoog was. Bij intensief bezoek van waterkuilen zien we namelijk dat de vegetatie 

vlak rond de kuil of poel vaak gedeeltelijk verdwijnt (figuur 14.2).

Het monster uit de waterput spoor 30.008 (daterend uit de 13e en/of 12e eeuw voor 

Chr.) heeft een vergelijkbare soortensamenstelling, maar de aantallen zaden van een 

paar soorten zijn flink hoger dan in de waterkuilen. Het gaat met name om kleine 

duizendknoop, zachte duizendknoop en mannagras (Glyceria fluitans). Een belangrijk 

verschil met de waterkuilen wordt gevormd door de aanwezigheid van waterplanten 

zoals sterrenkroos (Callitriche), eendenkroos (Lemna) en duizendknoopfonteinkruid 

(Potamogeton polygonifolius). Ook de goede vertegenwoordiging (enige honderden 

zaden) van egelboterbloem (Ranunculus flammula) in de waterput is opvallend. De 

beide kroossoorten worden vaak aangetroffen in kleine waterbekkens, maar over 

het algemeen groeien fonteinkruiden in grotere wateren dan waterputten. Van alle 

fonteinkruiden is duizendknoopfonteinkruid echter het meest aangepast aan kleine of 

ondiepe wateren. Het is daarom toch mogelijk dat de planten in de waterput gegroeid 

Figuur 14.2. 
Kenmerkende zonering van de vegetatie rond 
een veedrenkpoel bij Heemskerk (© BIAX 
Consult).
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hebben. Waarschijnlijk was dit echter wel in een periode van minder intensief gebruik, 

of misschien zelfs na het in onbruik raken van de put.

Egelboterbloem wordt meestal aangetroffen in voedselarme, vrij zure biotopen 

aan slootkanten, in nat grasland en in venige vegetaties. De plant staat niet bekend 

als echte waterplant. Hij kan deel hebben uitgemaakt van nat grasland in de nabije 

omgeving, maar het is ook goed mogelijk dat de zaden van egelboterbloem afkomstig 

zijn uit het veenlaagje waar de waterput doorheen is gegraven.

Een waterput uit de Late-IJzertijd
Wat de gebruiksplanten betreft, is in het monster uit deze waterput (spoor 30.005) 

één verkoolde graankorrel gevonden. Omdat de korrel sterk beschadigd was, kon niet 

worden vastgesteld van welke graansoort deze afkomstig is.

Wat de overige plantenvondsten betreft, zijn enkele zaden aangetroffen van planten 

die op menselijke (en/of dierlijke) activiteit (bodembewerking, betreding) in de nabije 

omgeving wijzen. Dat zijn bijvoorbeeld melganzenvoet (Chenopodium album), grote 

weegbree (Plantago major) en herderstasje (Capsella bursa-pastoris). Verder zijn in het 

monster een aantal soorten aangetroffen die kenmerkend zijn voor storingsmilieus en 

natte, stikstofrijke standplaatsen. In de waterput groeiden (veel) eendenkroos (Lemna) 

en enkele waterranonkels (Ranunculus subgen. Batrachium). De vondsten laten verder 

geen uitspraken toe anders dan dat de waterput regelmatig bezocht werd en dat er 

sprake was van menselijke en/of dierlijke activiteit in de directe omgeving.

De greppels uit de 18e/19e eeuw
In het beekdal zijn verschillende sloten/greppels aangetroffen die verband houden 

met de herverkaveling en ophoging van het beekdal. De greppels/sloten zijn haaks 

op het beekdal georiënteerd. In het uiterste oosten van de opgraving (locatie 8)470 

is een lange greppel aangetroffen (spoor 15)  die in het veld aanvankelijk als rootkuil 

is geïnterpreteerd. Bij nader onderzoek bleek dat de greppel waarschijnlijk een 

andere functie heeft gehad; welke is echter onduidelijk. Oorspronkelijk is de greppel 

(loodrecht op het beekdal) met een u-vormige doorsnede gegraven. De wanden 

werden met plaggen verstevigd; de bodem is niet met plaggen bedekt. Bij het 

hooggelegen uiteinde is de greppel in het zand uitgegraven, maar in het profiel het 

verst in het beekdal was de greppel tot in een kleiig laagje gegraven. Na verloop van 

tijd (19e eeuw?) is in de dan opgevulde plaggengreppel een nieuwe greppel met een 

v-vormige doorsnede aangelegd, waardoor de plaggenwanden deels vergraven zijn. De 

plaggen zijn ook in het vlak blootgelegd. Uit de oudste vulling van de plaggengreppel 

is een monster (vondstnummer 1331) geanalyseerd. Ook is een plag uit de wand van 

de greppel geanalyseerd (vondstnummer 1337) en een monster uit de vulling van 

subrecente sloot of greppel (vondstnummer 1335). Verder zijn twee monsters uit een 

ontginningsgreppel op locatie 9 (spoor 2.001) onderzocht. Vondstnummer 1310 komt 

uit de oudste fase van de greppel; vondstnummer 1344 is afkomstig uit de jongste fase. 

De doelstelling van het onderzoek aan de greppels was meer inzicht te krijgen in de 

functie van de greppels en het landgebruik in de directe omgeving van de greppels.

De ontginningsgreppel van locatie 9
In de twee monsters uit de ontginningsgreppel zijn geen resten van cultuurgewassen 

gevonden. Wel komen er relatief veel pitten van gewone braam in voor, met name in 

het monster uit de oudste vulling.

470  Voor de locatie van de monsters en sporen wordt verwezen naar figuren 3.5 en 12.2.
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Wat de wilde planten betreft, zijn zaden aangetroffen van eenjarige stikstof-

liefhebbers zoals kleine brandnetel (Urtica urens), vogelmuur (Stellaria media), 

melganzenvoet (Chenopodium album), korrelganzenvoet (Chenopodium polyspermum) 

en kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia). Tegenwoordig worden deze soorten veel in 

moestuinen aangetroffen of op andere voedselrijke en intensief bewerkte of anderszins 

veel verstoorde standplaatsen. Straatgras (Poa annua) staat officieel bekend als 

tredplant, maar komt vaak samen met de hierboven genoemde soorten voor (zie figuur 

14.3). Zoals de officiële soortnaam annua al aangeeft, kan straatgras bijna het hele jaar 

bloeien en zaad vormen. Zo overleeft de plant het seizoen van intensieve betreding en 

bodembewerking.

In het monster uit de oudste vulling zijn verder geen vondsten gedaan waaruit iets 

kan worden afgeleid over de functie van de greppel. In het monster uit de jongste fase 

(1310) zijn vondsten gedaan die erop duiden dat in de greppel water heeft gestaan. 

Het gaat om vruchten van duizendknoopfonteinkruid, ephippia van watervlooien 

(Cladocera) en larven van schietmotten (Trichoptera). Ephippia worden onder bepaalde 

milieuomstandigheden door vrouwelijke watervlooien tijdens het vervellen gevormd, 

en bevatten een of enkele eieren. Ze vormen een soort bescherming, waardoor de 

eieren onder barre omstandigheden (vorst, langdurige droogte) kunnen overleven. 

Van schietmotten zijn kokertjes gevonden, waarin de larven leven. Hoewel volwassen 

schietmotten zelf geen waterdieren zijn, maar een soort vlinders, leven de larven in 

water. Ze worden kokerjuffers genoemd, omdat de meeste soorten kokertjes bouwen 

om in te schuilen en om zuurstofrijk water rond te kunnen pompen. De kokertjes 

kunnen uit plantenmateriaal en/of overblijfselen van waterdieren bestaan, maar ook uit 

zandkorrels en allerlei combinaties van materialen.

De vondst van tormentil (Potentilla erecta), tandjesgras (Danthonia decumbens), 

pilzegge (Carex pilulifera), egelboterbloem (Ranunculus flammula), gele zegge-type 

(Carex flava-type), veelbloemige veldbies (Luzula multiflora) en dophei (Erica tetralix) 

duidt op de aanwezigheid van een voedselarm, drassig grasland. De soortensa-

mensteling is vergelijkbaar met een schraal hooiland-type dat we tegenwoordig 

blauwgrasland noemen. Blauwgraslanden zijn schrale (onbemeste) ’s winters natte en 

’s zomers oppervlakkig uitdrogende graslanden die eenmaal per jaar gemaaid worden. 

Figuur 14.3. 
Slecht onderhouden moestuin van de 
auteur met onder andere kleine brandnetel, 
vogelmuur en straatgras (© BIAX Consult).
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Ze waren een soort stoplap van het ouderwetse boerenbedrijf. Ze ontstonden door een 

ietwat rommelig, wisselend beheer. Af en toe werden er plaggen gestoken, ze werden 

eenmaal per jaar gemaaid en (na het hooien) af en toe beweid.471

De plaggengreppel van locatie 8
In geen van de drie monsters (oudste vulling, jongste vulling en plag) zijn resten 

van cultuurgewassen gevonden. Wel zijn opvallend veel pitten van gewone braam 

gevonden (vooral in de greppelvullingen) en enkele pitten van (mogelijk) framboos 

(Rubus cf. idaeus).

De botanische samenstelling van de greppelvulling is heel goed vergelijkbaar met 

die van de ontginningsgreppel die hiervoor is beschreven. Enkele onkruiden duiden 

op regelmatig bewerkte voedselrijke grond. De resten van duizendknoopfontein-

kruid, waterweegbree (Alisma), watervlooien en schietmotten duiden er op dat de 

greppel watervoerend was. Het is ook goed mogelijk dat nauwelijks sprake was van 

open water, want alle genoemde soorten nemen met heel weinig water genoegen. 

Waterweegbree is eigenlijk een amfibische plant die zowel in het water als op de oever 

kan groeien. Ook de russen (Juncus effusus-type en Juncus-articulatus-type) duiden of 

wisselende waterstand en de soorten van het blauwgrasland zijn in de plaggengreppel 

duidelijk aanwezig. In deze greppel zijn tevens zaden van een belangrijke, aspect-bepa-

lende soort van het blauwgrasland gevonden: de blauwe zegge (Carex panicea).

In het monster uit de plag zijn helaas maar weinig plantenresten teruggevonden. 

Hierdoor kunnen geen betrouwbare uitspraken worden gedaan over de herkomst 

ervan. We vermoeden echter dat de plag in de directe omgeving is gestoken.

14.2 Hout

Caroline Vermeeren

Er zijn drie kuilen aangetroffen waarin resten aanwezig waren van een houten 

beschoeiing. Het betreft in alle drie de gevallen een waterput. Deze worden 

hieronder apart beschreven. Naast de drie waterputbeschoeiingen is er ook een los 

stuk berkenhout (Betula) aangetroffen. Dit was geheel verdroogd en er waren geen 

bijzonderheden meer aan te zien.472

14.2.1 Waterput spoor 30.005 uit de midden of late ijzertijd

Deze kuil met een diepte van 140 cm heeft onderin de restanten van een palencon-

structie die naast elkaar de grond zijn ingeslagen (figuur 14.4). De waterput dateert 

op basis van 14C-datering uit de midden- of late ijzertijd. Hoe de oorspronkelijke 

constructie eruit heeft gezien is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk gaat het 

om een kuipvormige waterputbeschoeiing, die is ingeklapt. Wellicht is bij het buiten 

gebruik raken van de put ook hout verwijderd, aangezien de constructie niet meer 

compleet was. 

Van de beschoeiing zijn 11 palen en een plank teruggevonden. De plank is van 

eikenhout (Quercus), de palen van berk (5x), els (Alnus, 4x) en wilg (Salix, 2x). De palen 

hebben stamcode 1b, dat wil zeggen dat de hele stam met schors en al is gebruikt.473  

471  Weeda et al. 1994, 208.
472  De resultaten van het houtonderzoek staan vermeld in bijlage 5.
473  Eénmaal was er geen schors aanwezig, maar waarschijnlijk is deze bij het bergen los geraakt.
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Figuur 14.5.
Twee palen uit put  spoor 30.005. Boven vnr. 
1035 van elzenhout (Alnus) met een lange 
driezijdige punt over een deel van de omtrek 
(3a), onder vnr. 1036 van berkenhout (Betula) 
met een korte punt die in zes zijden rondom 
gemaakt is (6) (© BIAX Consult).

Figuur 14.4.
Waterputbeschoeiing van palen in spoor 
30.005.

Figuur 14.6. 
Rechte snede van ijzeren bijl, vnr. 1035.
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De diameters van de stammetjes liggen tussen de 4 en de 8,5 cm. De puntlengtes 

varieren van 7 tot 22 cm en zijn opgebouwd uit drie tot zes kapvlakken. In de helft 

van de gevallen is een deel van de stam niet aangepunt (“a” deel), éénmaal is er een 

extra puntje gemaakt (“x”). Twee voorbeelden (vnr. 1035 en 1036) hiervan zijn te zien in 

figuur 14.5. De vondstnummers 1036, 1038 en eventueel 1035 kwamen in aanmerking 

voor foto en conservering.

Een deel van de punten laat bewerkingssporen zien, met scherpe, zeer platte facetten 

en scheve braamsporen, waaruit is af te leiden dat een ijzeren bijl gebruikt is. De snede 

was vrijwel recht zoals te zien is in figuur 14.6. Van een aantal stammen zijn zijtakken 

afgekapt. Zowel dit afkappen als een deel van de aanpuntingen lijkt soms slordig/

grof gedaan, deels door afscheuren. In andere gevallen is het echter weer zorgvuldig 

gebeurd.

In tegenstelling tot de goed geconserveerde palen is de plank matig bewaard 

gebleven. De afmetingen zijn ongeveer 50 x 6-13 bij 3 tot 4 cm dik. Het is onduidelijk 

of de punt die er aan lijkt te zitten echt zo bedoeld is of dat het gevormd is door het 

afgebroken spinthout (figuur 14.7). De oorspronkelijke boom is ook hier niet erg groot 

geweest: een diameter van circa 15 cm. Het aantal jaarringen is zo goed mogelijk 

geteld vanwege de vraag om mogelijkheden te onderzoeken voor dendrochronolo-

gisch onderzoek. Het leken er redelijk veel, met nog enkele spintringen, wat hoopvol 

is voor datering. Dit was echter een vertekend beeld, want door de manier waarop 

de plank uit de boom is gehaald (plank door het hart van de boom, stamcode 13a, zie 

bijlage 12.5) komen dezelfde ringen tweemaal voor. Bij telling van het hart naar buiten 

toe bleven er helaas niet veel meer dan 20 over, waardoor een betrouwbare datering 

zo goed als onmogelijk is. De plank bevond zich aan de binnenzijde van de put tegen 

één van de paaltjes (vnr. 1027). Het is niet duidelijk of er zich oorspronkelijk meer 

planken binnen de beschoeiing hebben bevonden of dat dit een lokale versteviging 

van de constructie was. Mogelijk is de plank hergebruikt en daarom minder goed 

geconserveerd, maar duidelijke aanwijzingen daarvoor, zoals gaten of pinnen op 

onverklaarbare plaatsen, ontbreken.

14.2.2 Waterput spoor 64.004 uit de midden-bronstijd

Deze kuil is een waterput die een houtconstructie heeft van stammetjes met 

daaromheen gevlochten takken (figuur 14.8). In het midden van de houtconstructie 

was een watertrekkende paal geslagen om er voor te zorgen dat er genoeg water in de 

put bleef staan. Deze paal, alsmede een deel van de beschoeiingspalen is geborgen, 

maar sommige palen en het vlechtwerk waren van te slechte kwaliteit en zijn niet 

meegenomen.474  

474  Enkele goed geconserveerde punten zijn apart gehouden om te fotograferen en/of tekenen.

Figuur 14.7. 
Plank van eikenhout (Quercus), vnr. 1026 
(© BIAX Consult).
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Er zijn twaalf palen onderzocht, waarvan er negen van berk waren en drie van els. Alle 

palen zijn rondhout, met diameters variërend tussen 4 en 6, met een uitschieter bij 

de middenpaal (vnr. 1606 = L op tekening) van 10 cm. Deze paal heeft ook de langste 

aanpunting van wel 40 cm. Andere puntlengtes lopen uiteen van 7 tot 22 cm. Het 

aantal kapvlakken is laag – nooit meer dan vier – en er is altijd een onbewerkt deel en 

één of meerdere extra puntjes. De facetten zijn vaak iets hol en lijken met een kleine 

bronzen bijl gemaakt (zie figuren 14.9 en 14.10). Complete bijlsnedes ontbreken, zodat 

de vorm en breedte niet meer met zekerheid te achterhalen is. Sommige palen zijn 

zorgvuldig aangepunt, andere grof en snel (zie figuur 14.11). Sommige aanpuntingen 

zijn duidelijk met een scherpe bijl gemaakt, andere vertonen zeer onscherpe facetten 

die enigszins doen denken aan een stenen werktuig (figuren 14.9, 14.12 en 14.13), maar 

die ook van een onscherpe bronzen bijl afkomstig kunnen zijn. 

14.2.3 Waterput spoor 30.008 uit de midden-bronstijd

De vorm van de waterput is komvormig met onderin het restant van een uitgeholde 

boomstam met een diameter van slechts 58 cm (figuur 14.14). De put stond net in de 

bovenkant van het huidige grondwaterniveau, wat verklaart dat de conservering een 

stuk slechter was dan van de andere twee waterputbeschoeiingen. Het hout was erg 

doorgroeid met recentere boomwortels (figuur 14.15), waardoor een een eventueel 

Figuur 14.8. 
Waterputbeschoeiing van palen, put 64, 
spoor 4. Zie ook bijlage 5.

Figuur 14.9. 
Driezijdige korte aanpunting met onbewerkt 
deel bovenaan en extra puntje (3ax). Iets holle 
facetten van scherpe metalen bijl, put 64, 
spoor 4, vnr. 1595.
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Figuur 14.10. 
Detail met holle facetten van metalen bijl op 
vierzijdige lange aanpunting met onbewerkt 
deel en twee extra puntjes (4axx), put 64, 
spoor 4, vnr. 1598.

Figuur 14.11. 
Eénzijdige korte punt, in één klap gemaakt 
maar half gekapt en half gescheurd, put 64, 
spoor 4, vnr. 1599.

Figuur 14.12.
Veel onscherpe iets holle facetten op een 
lange tweezijdige punt, put 64, spoor 4, vnr. 
1606.
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14C-monster een te jonge datering op zou leveren. Omdat er echter geen alternatief 

was is een stuk hout bemonsterd zonder (zichtbare) doorworteling. In de waterput 

werd geen vondstmateriaal aangetroffen, maar gebaseerd op de datering van de 

waterput ernaast (spoor 30.005) was de verwachting dat de put uit de ijzertijd kwam. 

Dit werd bevestigd door de bewerkingssporen die met name op de binnenkant van 

de uitgeholde boomstam zijn aangetroffen en die wijzen op een ijzeren bijl met een 

sterk gebogen snede, die niet veel breder was dan 5 cm (figuur 14.16, 14.17 en 14.18). 

Aangezien de breedte van de ijzeren bijlen vanaf de ijzertijd naar de middeleeuwen 

(grofweg) toeneemt, is dit een extra aanwijzing voor ijzertijd. Helaas kwam de 14C 

datering uit op einde midden-bronstijd, zodat we hier met een tegenstrijdigheid tussen 

datering en gebruikt gereedschap zitten. 

 

Figuur 14.13.
Detail van onscherp iets hol facet van extra 
kap (ca 1,5 cm), put 64, spoor 4, vnr. 1613.

Figuur 14.14. 
Uitgeholde boomstam als waterput-
beschoeiing, spoor 30.008. 
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Een boomstamput wordt gemaakt door een boomstam te splijten, vervolgens uit 

te hollen met een dissel (al dan niet met behulp van vuur) en daarna de delen weer 

aan elkaar te zetten in de gegraven waterput. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 

klampen of gaten en getordeerd ‘twijgentouw’. De onderkant wordt daarbij meestal 

iets scherp of juist vlak gemaakt met een bijl. Hier hebben we echter in meerdere 

opzichten een afwijkend type boomstamput. Niet alleen is de diameter uitzonderlijk 

klein vergeleken bij “standaard” boomstamputten, ook is er aan de onderkant geen 

Figuur 14.15. 
Sterk doorworteld stuk van de boomstamput, 
spoor 30.008.

Figuur 14.16. 
Overzicht van een deel van de waterput met 
bewerkingssporen aan de binnenzijde, put 
spoor 30.008, vnr. 1040.
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‘normale’ afplatting of aanpunting aanwezig, maar een naar binnen staande richel. 

Dit is een restant van een bodem (primair gebruik), die er uitgeslagen is voor dit 

secundaire gebruik als waterputbeschoeiing (figuur 14.16 en 14.17). Er zijn slechts 

enkele voorbeelden van vergelijkbare waterputbeschoeiingen. Kooistra noemt bij 

een dergelijke vondst in Doetichem-Wijnbergen twee parallelen uit respectievelijk 

Vinkenburg in het tracé van de HSL en uit Oss-Ussen, allen uit dezelfde periode.475  Het 

betreft hier drie hergebruikte houten constructies van elzenhout met een diameter van 

rond de 40 cm. 

De constructie uit Oss-Ussen is de enige waar de hoogte (90 cm) nog compleet 

aanwezig is. De anderen zijn verweerd maar lijken ook van dergelijke afmetingen 

geweest. Er is met deze afmetingen dus eerder sprake van tonnen dan van emmers. De 

ton uit Oss-Ussen heeft een andere bodem, namelijk een richel zoals bij een duigenton, 

waarin een apart gemaakte bodem heeft gerust die dus bij het hergebruik is 

475  Kooistra 2006a, Kooistra 2006b, Schinkel 1998, 93-97.

Figuur 14.17. 
Detail van kapsporen aan de binnenzijde van 
boomstamput, put spoor 30.008, vnr. 1040.

Figuur 14.18. 
Detail van kapsporen met een smalle ijzeren 
bijl met een sterk gebogen snede op de richel 
aan de onderzijde van de boomstamput, put 
spoor 30.008, vnr. 1040 (© BIAX Consult).
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verwijderd. Bij het zoeken naar een functie voor dergelijke tonnen wordt door Kooistra 

het idee van Reynolds genoemd van vleeskookpotten. Hij beschrijft dat men in de 

prehistorie mogelijk vlees kookte in met hout beschoeide kuilen in de grond, waarin 

water werd gedaan dat aan de kook werd gebracht met door vuur verhitte stenen.476  

Als laatste vergelijking is in Oss de Geer nog een kleiner exemplaar gevonden: een 

echte emmer met een diameter van 28 cm en een hoogte van 35 cm, waaruit de 

bodem was weggeslagen. Ook hier betrof het elzenhout.477  De hier onderzochte 

beschoeiing heeft een hoogte die vergelijkbaar is (geweest) met die van de eerste drie 

genoemde voorbeelden (minimaal 48 cm, volgens de veldtekening circa 80 cm (zie 

ook figuur 14.14), maar de diameter is met 58 cm beduidend groter dan alle andere 

exemplaren.  

Nog een afwijking ten opzichte van een standaard boomstamput zijn de bewerkings-

sporen: er zijn met name sporen gevonden die laten zien dat een (groot?) deel van 

de uitholling heeft plaatsgevonden door inkappen met een bijl (figuur 14.17 en 14.18) 

waarna de splinters er uitgeslagen zijn. Een dissel is mogelijk wel gebruikt om de boom 

te ontschorsen: op de buitenzijde van de stam zijn sporen aangetroffen die daar op 

wijzen (figuur 14.19).

Tenslotte de gebruikte houtsoort: vrijwel altijd zijn boomstamputten gemaakt van 

stevige eiken of grote elzen. In dit geval leek het in eerste instantie om een kers 

(Prunus avium/cerasus) te gaan. Omdat de derterminatie als kers qua tijd en plaats wat 

vreemd was478, is een extra preparaat door professor emeritus  P. Baas gecontroleerd. 

Hij stelde vast dat  het  linde (Tilia) betreft. Ook dit is een ongebruikelijk houtsoort 

overigens, maar bekend is dat deze boom in de bronstijd in Noord-Brabant voorkwam. 

476  Reynolds 1995, 313-314.
477  Ongepubliceerde gegevens C. Vermeeren.
478    De zoete en zure kers komen voor. Zoete kers (Prunus avium) is een inheemse boomsoort 

terwijl zure kers (Prunus cerasus) hier waarschijnlijk pas door de Romeinen is ingevoerd. Op 
basis daarvan zou het dus een stam van een zoete kers betreffen. Zoete kers komt voor in het 
zuidoostelijk deel van Nederland, waar hij op losse, humeuze, goed vochthoudende min of 
meer krijt-, löss-, leem- en zandbodems groeit, bijvoorbeeld in hellingbossen en op beekoe-
verwallen of rivierafzettingen. In de omgeving zijn daarmee geen ideale groeiplaatsen. Hier 
doet zich dus een dilemma voor: kersenhout is van goede kwaliteit en zou een stevige kleine 
beschoeiing opleveren, maar de boom komt weinig of niet lokaal voor, en kersenhout of pitten 
worden nooit in deze periode gevonden, en als waterput zijn er geen parallellen bekend. Zie 
Weeda et al. 1987, 103.

Figuur 14.19. 
Buitenzijde van de boomstamput met daarop 
waarschijnlijk sporen van het ontschorsen van 
de stam, put spoor 30.008, vnr. 1040.
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14.3 Conclusies 

14.3.1 Midden-bronstijd 

Uit de midden-bronstijd zijn acht monsters uit (paal)kuilen en drie monsters uit 

waterputten en een waterkuil op botanische macroresten geanalyseerd. De (paal)

kuilen bevonden zich op het voormalige nederzettingsterrein bovenop de dekzandrug. 

De waterkuilen en waterput lagen op de overgang van de dekzandrug naar het 

beekdal. In de (paal)kuilen van het hoger gelegen deel van het nederzettingsterrein 

zijn alleen verkoolde plantenresten bewaard gebleven. De oorzaak hiervan is het feit 

dat deze grondsporen in het verleden gedurende lange tijd boven het grondwaterni-

veau hebben gelegen. Onder dergelijke zuurstofrijke omstandigheden blijven alleen 

verkoolde plantenresten bewaard. In de lager gelegen waterkuilen en waterput zijn wel 

veel onverkoolde plantenresten bewaard gebleven.

Het feit dat in de grondsporen van het eigenlijke nederzettingsterrein alleen verkoolde 

plantenresten zijn gevonden, heeft belangrijke gevolgen voor de conclusies die uit 

deze vondsten kunnen worden getrokken. Het overgrote deel van de verkoolde 

plantenresten die in de (paal)kuilen zijn aangetroffen is zeer waarschijnlijk met de 

graanoogst op het nederzettingsterrein terecht gekomen. Dit geldt niet alleen voor 

resten van de granen zelf, maar ook voor de onkruiden. Omdat de verkoolde onkruiden 

waarschijnlijk ook van graanakkers afkomstig zijn, kunnen zij dus niet gebruikt 

worden voor de reconstructie van de milieuomstandigheden. Wel zijn ze uiteraard 

representatief voor de omstandigheden op de akkers en kunnen ze een indicatie geven 

voor de ligging van de akkers in het landschap.

Ook ten aanzien van de bewaard gebleven cultuurgewassen heeft er door de slechte 

conserveringsomstandigheden in de grondsporen bovenop de dekzandrug een selectie 

plaatsgevonden. Op vindplaatsen waar alleen verkoolde plantenresten bewaard zijn 

gebleven, zijn granen namelijk altijd sterk oververtegenwoordigd. Dat komt onder 

andere omdat granen een grotere kans om te verkolen dan andere cultuurgewassen. 

Geconcludeerd kan worden dat in de economie van de nederzetting uit de midden-

bronstijd met zekerheid emmertarwe, bedekte meerrijige gerst en duivenboon een 

rol speelden; mogelijk ook pluimgierst. De determinatie van pluimgierst is echter 

niet zeker. Deze gewassen werden waarschijnlijk door de bewoners zelf verbouwd, 

hoewel het harde bewijs in de vorm van dorsafval niet is gevonden. Als aanvulling op 

het dieet werden in de omgeving hazelnoten en bramen verzameld. Met uitzondering 

van duivenboon zijn alle aangetroffen gebruiksplanten normale verschijningen 

op vindplaatsen uit de bronstijd. Ongetwijfeld kenden de bronstijdbewoners van 

het Tradepark meer cultuurgewassen en andere gebruiksplanten, maar daar zijn 

door de matige conserveringsomstandigheden op de vindplaats geen resten van 

teruggevonden.

De akkers rond de bronstijdnederzetting van het Tradepark waren waarschijnlijk 

aangelegd op matig voedselrijke tot voedselrijke bodem. Ze hadden een ruig uiterlijk.

In de waterkuil en -put in put 64 zijn voornamelijk resten van planten uit (natte) 

storingsmilieus en planten van natte, stikstofrijke plaatsen gevonden. Deze planten 

worden vaak samen gevonden op modderige oevers langs sloten, in greppels, bij 

veedrenkpoelen of op open, natte, stukgetrapte plekken in weilanden. Ook de enkele 

andere soorten die in de monsters gevonden zijn, passen goed in het beeld van een 

waterkuil of veedrenkpoel of de nabije omgeving daarvan. Uit het soortenspectrum 

blijkt dat de waterkuilen regelmatig bezocht werden door mensen of dieren. In de 

waterkuilen zijn geen resten van cultuurgewassen aangetroffen. Wel zijn schaalfrag-

menten van hazelnoot en pitten van gewone braam gevonden. 
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Het monster uit waterput spor 30.008 heeft een samenstelling die goed vergelijkbaar 

is met die van de sporen in put 64, maar wel meer echte waterplanten bevat. Het lijkt 

er daarom op dat in de waterput meer water stond dan in de sporen uit put 64, maar 

mogelijk was dit in een periode van minder intensief gebruik, of misschien zelfs na het 

in onbruik raken van de put.

14.3.2 Late ijzertijd 

Uit de late ijzertijd is alleen een monster uit een waterput op botanische macroresten 

onderzocht. Wat de gebruiksplanten betreft, is in het monster uit deze put slecht 

één verkoolde graankorrel gevonden die te sterk beschadigd was, om te kunnen 

worden gedetermineerd. Wat de overige plantenvondsten betreft, zijn voornamelijk 

zaden aangetroffen van planten die op menselijke (en/of dierlijke) activiteit 

(bodembewerking, betreding) in de nabije omgeving wijzen. Ook is gebleken dat in de 

waterput water moet hebben gestaan.

14.3.3 Nieuwe tijd: 18e /19e  eeuw

Uit deze periode zijn vier monsters onderzocht uit verschillende sloten/greppels die 

waarschijnlijk verband houden met de ontginning van het beekdal. Twee monsters zijn 

afkomstig uit een ontginningsgreppel op locatie 9 en twee monsters zijn afkomstig uit 

een lange greppel met plaggenwanden op locatie 8. 

In de monsters uit de ontginningsgreppel van locatie 9 zijn geen resten van 

cultuurgewassen gevonden. Wel zijn relatief veel pitten van gewone braam 

aangetroffen. Het onderzoek heeft niet veel informatie opgeleverd over de functie van 

de greppel, behalve dat in de greppel water heeft gestaan. In de directe omgeving van 

de greppel was sprake van een voedselarm, nat hooiland. De aanwijzingen daarvoor 

zijn het sterkst in het jongste monster. Met name in de oudste vulling zijn indicatoren 

voor regelmatig bewerkte voedselrijke grond gevonden.

De botanische samenstelling van de lange greppel van locatie 8 is goed vergelijkbaar 

met die van de ontginningsgreppel op locatie 9. Het onderzoek heeft geen 

aanwijzingen opgeleverd over de functie van de greppel, behalve dat ook deze greppel 

watervoerend was. In het monster uit de plag zijn helaas maar weinig plantenresten 

teruggevonden. Hierdoor kunnen geen betrouwbare uitspraken worden gedaan over 

de herkomst ervan. Vermoedelijk is de plag in de directe omgeving is gestoken.

14.3.4 Hout

Gepoogd is via de bewerkingssporen een grove datering van de waterputten te geven. 

Dit kwam goed overeen bij de palen beschoeiingen, maar helaas leverde de methoden 

tegenstrijdige uitkomsten voor de waterputbeschoeiing van put spoor 30.008.

Opvallend aan beide waterputten met een palenbeschoeiing is het gebruik van palen 

met kleine diameters. Het hout is waarschijnlijk van lokaal gegroeide bomen als berk, 

els en een enkele wilg. Een gebruikte plank van eik is ook afkomstig van een stam 

met een kleine diameter. Mogelijk is deze hergebruikt. De bewerkingssporen per put 

hebben wel overeenkomsten, maar soms ook opvallende verschillen, wat er op zou 

kunnen wijzen dat er meerdere personen (ad hoc) aan de beschoeiing hebben gewerkt. 

De boomstamput van linde is bijzonder. De diameter is veel kleiner dan gebruikelijk 

voor boomstamputten en de enige bekende parallellen met een zelfde soort 

constructie van een verwijderde bodem, hebben juist een (veel) kleinere diameter.
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Het micromorfologisch onderzoek aan 5 profielen

Maja J. Kooistra

15.1  Inleiding

Het micromorfologisch onderzoek heeft betrekking op een vijftal monsterbakken van 

drie locaties op de dekzandrug en in het beekdal (figuur 3.5: locaties 1, 2 en 3). Doel van 

het onderzoek was een aantal specifieke zaken  met betrekking tot de genese van het 

landschap van Tradepark-Noord nader te detailleren. Per monsterlocatie zijn daartoe 

verschillende onderzoeksvragen geformuleerd:

Locatie 1 (put 1, profiel 8; zie figuur 4.17)
Deze locatie ligt vrij hoog op de flank van de dekzandrug en heeft een redelijk goed 

ontwikkeld plaggendek. Opvallend zijn dunne, humeuze lensjes en zandlensjes in het 

plaggendek. 

· Waar komt het materiaal van het plaggendek vandaan?

· Hoe zijn de zandlensjes en de humeuze lensjes in het plaggendek ontstaan?

· Wat is er gebeurd op de overgang van oude cultuurlaag naar plaggendek?

· Welke menselijke activiteiten hebben de cultuurlaag gevormd?

· Is de laag onder de cultuurlaag natuurlijk gevormd (moder?) of is deze onder 

antropogene invloeden ontstaan (als dat zo is, om welke menselijke activiteiten gaat 

het dan?)?

· Hoe is de (overgangs)laag tussen de moder/cultuurlaag en de C horizont ontstaan?

Locatie 2 (werkput 3, profiel 7; zie figuur 4.18)
Deze locatie ligt ook op de flank van de dekzandrug, maar het moedermateriaal is wat 

lemig, mogelijk fluvio-periglaciaal. In het bemonsterde profiel is de onderste 14 cm van 

een plaggendek aanwezig, een podzol met A(H), E, B, BC en C (met wat bioturbatie) 

horizont.

· De belangrijkste vraag hier, is of de podzol in een oude (laat-prehistorische) 

cultuurlaag is ontstaan. Als dat zo is dan zegt dat iets over de snelheid van 

podzolidering.

Locatie 3 (werkput 2, oostprofiel; zie figuur 4.19)
Deze locatie ligt in het voormalige beekdal van de Katsbogte. Hier is een vrij dik 

plaggendek aanwezig, waarin drie lagen zijn onderscheiden. Het plaggendek ligt op 

een venig pakket. Tussen het plaggendek en het venige pakket bevindt zich een laagje 

van circa 5 cm dikte met een gelaagde opbouw.

Het venige pakket bestaat grofweg uit twee lagenen  is gevormd op fluvio-periglaciale 

afzettingen..

· Welke processen hebben plaatsgevonden op de overgang van de bovenste venige 

laag naar plaggendek.

· Was het plaggendek aanvankelijk wel een plaggendek? Of gaat het in eerste 

instantie om ophoging van beekdalafzettingen om hooiland/weiland te creëren?

· Zijn er aanwijzingen voor het afplaggen van het veen?

· Waar komt het materiaal van het plaggendek vandaan?

· Waaruit zijn de venige pakketten opgebouwd?

· Wat is de oorzaak van het (verkoolde) hout in de venige pakketten?

· Zijn er hiaten, is er verdroging en/of vernatting in te zien?

15
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15.2 Resultaten micromorfologische analyses

15.2.1 Slijpplaten per locatie 

Slijpplaten worden altijd per profiel van onder naar boven beschreven omdat zo 

de chronologie van de processen en interacties ervan beter te analyseren en te 

interpreteren zijn. Daarom begint de nummering bij de diepste slijpplaat van elk 

bestudeerd profiel. Alle aangegeven diepten zijn die tot de bovenrand van de 

monsterbak waaruit het monster genomen is.

Van locatie 1 zijn uit de monsterbakken 981 en 982 vier opeenvolgende slijpplaatmon-

sters genomen, uit niet aansluitende locaties (zie figuur 4.17). Deze zijn:

4. Slijpplaat no. 10.041: 16-31 cm diepte uit monsterbak 982 en bevat spoor 5010, een 

deel van het plaggendek met aan aantal humeuze lensjes en insluitsels;

3. Slijpplaat no. 10.038: 0-15 cm diepte uit monsterbak 981 en bevat spoor 5010,5011 

een dieper gelegen deel van het plaggendek met duidelijke humeuze laagjes en 

zandlaagjes;

2. Slijpplaat no. 10.039: 15-30 cm diepte uit monsterbak 981 en bevat spoor 5012,5013 

de overgang van het plaggendek naar de ondergelegen moderlaag en een groot 

deel van die moderlaag;

1. Slijpplaat no. 10.040: 31-46 cm diepte uit monsterbak 981 en bevat spoor 5025, de 

    onderkant van de moderlaag en overgang naar de ondergrond (C horizont).

Van locatie 2 zijn uit monsterbak 983 twee opeenvolgende slijpplaatmonsters 

genomen (figuur 4.18). Deze zijn:

6. Slijpplaat no. 10.042: 9,5-24,5 cm diepte uit monsterbak 983 en bevat de 

onderkant van het plaggendek (S5010) met bovenkant van een micropodzol A,E,B 

(S5021-5023);

5. Slijpplaat no. 10.043: 25-40 cm diepte uit monsterbak 983 en bevat de onderste helft 

van de micropodzol (B) en BC (S5023,5024)  en spoor 5025 – een gebioturbeerde C 

horizont en spoor 5030 met de onverstoorde C horizont.

Van locatie 3 zijn uit twee elkaar iets overlappende monsterbakken (M984 en 985)  vier 

op elkaar aansluitende slijpplaatmonsters genomen (figuur 4.19). Deze zijn: 

10. Slijpplaat no. 10.047: 19-34 cm diepte uit monsterbak 985 en bevat een donkere 

venige zone in mogelijk een verrommeld cultuurdek (S5010,5011).

9.   Slijpplaat no. 10.044:1-16 cm diepte uit monsterbak 984 en bevat de onderkant van 

het hetzelfde verrommelde cultuurdek als de slijpplaat uit monsterbak 985 (S5011), 

met de top van de bovenste venige laag (S5012, 5021 en 5025).

8.   Slijpplaat no. 10.045: 17-32 cm diepte uit monsterbak 984, met de onderkant van de 

bovenste venige laag (S5025) en bovenkant onderste venige laag (S5026).  

7.   Slijpplaat no. 10.046: 34-49 cm diepte uit monsterbak 984, met onderkant onderste 

venige laag (S5026) en overgang naar de ondergrond (S5030).

15.2.2 Beschrijving van de lagen per locatie

De beschrijving van iedere microscopisch te onderscheiden laag bestaat uit drie 

onderdelen: 

1. het bodemmateriaal waaruit deze bestaat; 

2. de holten en structuur die erin voorkomen; 

3. de natuurlijke en antropogene verschijnselen die hierin voorkomen. 

15
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Hieronder volgen per locatie de beschrijvingen en interpretatie van de opeenvolgende 

slijpplaten.

Locatie 1 

Laag 1.1: 44-46 cm diepte (slijpplaat no. 10.040 uit monsterbak 981)

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit een kalkloze, fijn gelaagde afzetting van 

leemhoudend fijn zand, met wat wisselende gehalten aan leem en fijn zand. De meeste 

minerale korrels zijn tussen de 16 en 200 μm ø. Een enkele minerale zandkorrel is 

groter dan 400 μm ø. Het mineraal materiaal bestaat voornamelijk uit kwarts. De 

afzonderlijke lagen zijn enkele millimeters dik en bevatten regelmatig kleine ronde 

tot ellipsvormige geïsoleerde holten, de zogenaamde vesicles, die gevormd zijn door 

ingesloten lucht (Kooistra, 1978). Deze holten zijn circa 300 μm ø en kunnen maximaal 

circa 2x zolang zijn. De zandkorrels zijn meestal afgerond, de korrelgrootten zijn per 

laagje niet gesorteerd. 

Holten

De holten bestaan uit kleine pakkingsholten tussen de minerale korrels en kleine, 

ellipsvormige, kleihoudende aggregaatjes (excrementen) en een aantal kleine 

biologische holten. Deze holten zijn niet breder dan 0,8 mm ø, de meesten zijn smaller.   

Verschijnselen

-   Om de wat grotere zandkorrels komen regelmatig organische gel huidjes voor. 

Deze zijn karakteristiek voor kale oppervlakten zoals zandverstuivingen op de 

Veluwe. De gelhuidjes zwellen bij regen waardoor de bodem ondoorlatender 

wordt en water grotendeels oppervlakkig afstroomt en slecht infiltreert.(Zie ook 

naschrift)

-   Lokaal komen opvullingen voor met kleine, ellipsvormige, kleihoudende 

excrementen afkomstig van een modervormende mesofauna. Excrementjes tussen 

55-70 μm ø. De meeste van deze excrementjes bevatten voornamelijk siltkorrels, 

een enkele bestaat voornamelijk uit kleirijk materiaal. De eersten zijn lichtbruin 

van kleur, de laatsten donkerbruin. Een enkele keer zijn deze excrementjes door 

externe druk geaggregeerd. 

-   Een aantal min of meer vertikaal verlopende opgevulde gangen, waarschijnlijk 

oude  wortelgangen, die nu losgepakt opgevuld zijn met moder excrementjes en 

losse zandkorrels. 

   Langs de wanden ervan komen lokaal compacties voor door op de wanden 

uitgeoefende druk. In deze opvullingen komt een enkele keer een bodemaggregaa-

tje voor die een  ijzeraccumulatie bevat en een enkel sporenkapsel waarschijnlijk 

van varens. 

  

Interpretatie laag 1.1

Het moedermateriaal is gezien de korrelgrootte samenstelling een lemig dekzand 

(Stiboka, 1985). Dit bodemmateriaal bestaat uit een pakket van vele licht verspoelde 

leemrijke laagjes met deels wat ingewaaide grovere zandkorrels. Het is een 

terrestrische afzetting, die gedurende de vorming ervan onbegroeid was. Dit is af te 

leiden uit de volgende aanwezige verschijnselen. De karakteristieke kleine holten, 

die gevormd worden door ingesloten lucht, die niet kan ontsnappen bij regen of 

overstroming, geven aan dat deze gronden droog lagen tussen de nieuwe aanvoeren 
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van sediment. De aanwezige organische gel huidjes rond minerale korrels, duiden op 

een onbegroeid oppervlak. Zodra er een vegetatie of bodemfauna aanwezig is worden 

deze huidjes niet gevormd. Waarschijnlijk zijn dit fluvio-periglaciale afzettingen uit het 

Weichselien.

Nadien is vanuit hoger gelegen sediment in deze laag wat bodemvorming opgetreden. 

Deze bestaat uit een beperkte beworteling en activiteit van mesofauna. De in 

de losgepakte opvullingen voorkomende ijzerhoudende bodemaggregaatjes en 

sporenkapsels zijn afkomstig uit hoger gelegen lagen.  

Laag 1.2: 32/38 – 44 cm diepte (slijpplaat 10.040 uit monsterbak 981) 
De overgang van laag 1 naar laag 2 verloopt licht golvend, vrijwel horizontaal, en is 

duidelijk te trekken.  

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit een kalkloze afzetting van leemhoudend fijn zand, 

met wat wisselende gehalten aan leem en fijn zand. De meeste minerale korrels zijn 

tussen de 16 en 200 μm ø. Enkele minerale zandkorrels zijn groter dan 400 μm ø. Het 

mineraal materiaal bestaat voornamelijk uit kwarts. Lokaal zijn aan de onderkant van 

deze laag enkele restanten te zien van dezelfde sedimentaire gelaagdheid als in laag 1.

Holten

De aanwezige holten bestaan uit biologische holten en kleine pakkingsholten tussen de 

minerale korrels en kleine kleihoudende aggregaatjes, excrementen van mesofauna. 

De biologische holten zijn zowel wortelgangen als gangen gemaakt door bodemfauna. 

Hun diameters lopen op tot 4 mm, maar zijn meestal niet breder dan 2 mm.    

Verschijnselen

-   Over de gehele diepte komen in wisselende hoeveelheden los gepakte zones voor 

met kleine lichtbruine, ellipsvormige, klei- en silthoudende excrementen afkomstig 

van een modervormende mesofauna. Excrementjes tussen 55-80 μm ø. Een enkele 

keer zijn deze excrementjes door externe druk geaggregeerd. 

-   Regelmatig zijn biologische holten opgevuld met losgepakte moder excrementjes 

en losse zandkorrels. In deze opvullingen komen geïsoleerd een aantal licht 

afgeronde stukjes verkoold organisch materiaal voor, tot 1 mm ø, wat grotere 

afgeronde donkerbruine bodemaggregaatjes die door ijzeraccumulaties verkit zijn, 

tot 1,2 mm ø, een enkel sporenkapsel waarschijnlijk van varens en enkele grotere 

afgeronde kwartskorrels, tot 1,3 mm ø. 

 -   Om de wat grotere zandkorrels komen regelmatig organische gel huidjes voor. 

Deze zijn karakteristiek voor kale oppervlakten zoals zandverstuivingen op de 

Veluwe. De gelhuidjes zwellen bij regen waardoor de bodem ondoorlatender wordt 

en water grotendeel oppervlakkig afstroomt en slecht infiltreert. (Zie ook naschrift)

 

Interpretatie 

Het moedermateriaal is van oorsprong hetzelfde als die van laag 1, een lemig 

dekzand (Stiboka, 1985). De gelaagdheid is door latere bodemvorming, met name de 

beworteling en activiteit van modervormende bodemfauna vrijwel geheel verdwenen. 

Dit blijkt uit de korrelgrootte samenstelling, de kleine restanten van een identieke 

gelaagdheid als in laag 1 en de aanwezige organische gelhuidjes. 

In deze laag is een matig ontwikkelde bruine moder aanwezig. Via de door vegetatie 

en bodemfauna gevormde holten zijn vanuit hoger gelegen lagen de niet allochtone 

materialen hier terechtgekomen: een aantal licht afgeronde stukjes verkoold organisch 
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materiaal, enkele wat grotere afgeronde donkerbruine, door ijzeraccumulaties verkitte 

bodemaggregaatjes, enkele sporenkapsel waarschijnlijk van varens en enkele grotere 

afgeronde kwartskorrels. 

 

Laag 1.3: 20/22 – 32/38 cm diepte (slijpplaat 10.040 en 10.039 uit monsterbak 
981) 

De overgang van laag 2 naar laag 3 verloopt diagonaal van 38 cm naar 32 cm over de 

gehele slijpplaatbreedte van 8 cm en is duidelijk te trekken.  

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit een kalkloze afzetting van leemhoudend fijn zand. De 

meeste minerale korrels zijn tussen de 16 en 200 μm ø. Enkele minerale zandkorrels 

zijn groter dan 400 μm ø. Het mineraal materiaal bestaat voornamelijk uit kwarts. De 

pakking van de samenstellende korrels is dichter dan in de diepere lagen.

Holten

De aanwezige holten bestaan uit grotere, wat hoekige, holten tot 2 cm diameter 

ontstaan door grondbewerkingen, een aantal scheuren die hieraan gerelateerd zijn, 

enkele wat diffuse biologische holten en veel pakkingsholten tussen  minerale korrels 

van verschillende diameters. De biologische holten zijn voornamelijk wortelgangen, 

deels lokaal gemodificeerd door bodemfauna. Deze diameters zijn meestal niet breder 

dan 3 mm.   

  

Verschijnselen

-   De samenhang van het oorspronkelijke moedermateriaal is vrijwel overal verstoord 

en de samenstellende minerale korrels zijn hergepakt.

-   Over de gehele diepte komen lokaal drukzones voor, waarbij langgerekte delen 

loodrecht op de drukrichting zijn georiënteerd. Deze drukzones komen at random 

voor, zonder richtingsvoorkeur. 

-   At random komen in het bodemmateriaal een aantal verkoolde stukjes organisch 

materiaal voor, met lengtes tot 2 mm. Deze zijn van niet houtige afkomst.

-   At random, maar voornamelijk in de onderste centimeters zijn enkele veenbrokjes 

en ander ondefinieerbaar organisch materiaal aanwezig, diameters tot 2,5 

mm lang. In de buurt van deze brokjes komen accumulaties van donkerbruine 

ellipsvormige moder-excrementen voor van mesofauna.  

-   Veel holten, zowel bewerkingsholten als biologische holten zijn deels opgevuld met 

losgepakte minerale korrels van verschillende korrelgrootten, wat hoekige brokjes 

bodemmateriaal, al of niet in combinatie met een aantal bruine moder-excrement-

jes.

-   Lokaal komen in de gehele laag opvullingen van holten voor die bestaan uit 

gesorteerde frakties van het bodemmateriaal. Dit kunnen opvullingen zijn van 

losgepakte fijn-zandkorrels of siltfrakties. 

-   In het bodemmateriaal komen at random een aantal sporenkapsel voor, 

waarschijnlijk van varens.

-   In het bodemmateriaal komen brokjes voor van circa 2 à 3 mm ø van het 

oorspronkelijke bodemmateriaal, dat in min of meerdere mate verkit is door een 

ijzeraccumulatie.

-   Om de wat grotere zandkorrels komen een aantal keren organische gel huidjes 

voor. Deze zijn net zoals in de diepere lagen karakteristiek voor kale oppervlakten. 
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Interpretatie
Het moedermateriaal is van oorsprong hetzelfde als die van laag 1 en 2, een lemig 

dekzand (Stiboka, 1985). Dit blijkt uit de algemene korrelgrootte samenstelling en de 

aanwezigheid van de organische gel-huidjes om een aantal grotere zandkorrels. De 

aanwezigheid van enkele grotere brokjes onverstoord bodemmateriaal dat resistenter 

is door de aanwezigheid van ijzeraccumulaties geeft aan dat we hier hoger in het 

oorspronkelijke bodemprofiel zitten. 

De overgang van laag 2 naar laag 3 bestaat waarschijnlijk uit een spitgrens. Bij de 

grondbewerkingen is organisch materiaal ingebracht. Dit is afkomstig van nattere 

gronden, waarschijnlijk het nabij gelegen beekdal. Hierop wijzen naast de verstoorde 

pakking van het oorspronkelijke bodemmateriaal 1. het verloop van de ondergrens van 

deze laag en 2. de at random aanwezige allochtone veenbrokjes en ongedefinieerd 

organisch materiaal en 3. De aanwezige wat hoekige bewerkingsholten met losse 

brokjes grond. Gezien 1. de aanwezigheid van lokale drukgelaagdheden die alleen 

gevormd kunnen zijn door grondbewerkingen, 2. de vergaande verstoring van het 

oorspronkelijke bodemmateriaal en 3. de opvullingen met gesorteerde bodemfrakties 

ligt het voor de hand dat we hier te maken hebben met een oude akkerlaag, die 

aangerijkt is met waarschijnlijk ingespit organisch materiaal. De kleine stukjes verkoold 

organisch materiaal zijn waarschijnlijk afkomstig van het verbranden van vegetatie c.q. 

gewasresten aan het oppervlak en gezien de at random aanwezigheid mee ingewerkt. 

Zij zijn niet ingespoeld via open holten. De gesorteerde opvullingen zijn het gevolg van 

kale oppervlakten tijdens regenbuien in slempgevoelige grond. Het bodemmateriaal 

stroomt dan met het regenwater in de aanwezige (bewerkings)holten en wordt door 

de zwaartekracht en stroomsnelheid gesorteerd. Door toevoeging van organisch 

materiaal wordt de samenhang van de bodembestanddelen groter en neemt de 

bodemvruchtbaarheid en verslemping af. 

Laag 1.4: 13 – 20/22 cm diepte (slijpplaat 10.039 en 10.038 uit monsterbak 981) 
De overgang van laag 3 naar laag 4 heeft een wigvormig verloop over een diepte 

van 2 centimeter. De wiggen zijn circa 3 cm breed. Deze overgang is zichtbaar als 

kleurverschil van een bruine naar een grijsbruine kleur van het bodemmateriaal en is 

door verschillen in druk en compactie ervan duidelijk. 

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit een kalkloze afzetting van leemhoudend fijn zand. De 

meeste minerale korrels zijn tussen de 16 en 200 μm ø. Enkele minerale zandkorrels 

zijn groter dan 400 μm ø. Het mineraal materiaal bestaat voornamelijk uit kwarts. Het 

bodemmateriaal is onregelmatig gepakt.

Holten

De aanwezige holten bestaan uit een aantal smalle scheuren, die lokaal door 

bodemfauna gemodificeerd zijn, en gevormd door grondbewerkingen. Daarnaast 

zijn een aantal biologische holten aanwezig. De biologische holten zijn voornamelijk 

wortelgangen, deels lokaal gemodificeerd door bodemfauna. Deze diameters zijn 

meestal niet breder dan 2 mm. Tot slot komen er veel kleine pakkingsholten voor 

tussen minerale korrels en moder-excrementjes (zie ook bij verschijnselen).   

  

Verschijnselen

-  De opbouw van het oorspronkelijke moedermateriaal is niet meer te herkennen; de 

samenstellende minerale korrels zijn onregelmatig hergepakt.
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-   At random komen een aantal brokjes zavel voor, die ingebed zijn in het 

bodemmateriaal. In een brokje is een lichte gelaagdheid in de zavel te zien. 

Lengtes tot 2,5 mm. 

-   At random komen in het bodemmateriaal regelmatig kleine brokjes veen, venig 

materiaal en venige zavel voor. Deze zijn donkerbruin van kleur; lengtes tot 3 mm. 

Een aantal van de venige brokjes vertoond verkoolde zones, die zwart zijn. 

-   In de omgeving van deze verschillende venige allochtone bodemmaterialen 

komen zones met een hoge concentratie aan donkerbruine ellipsvormige moder-

excrementen voor van  mesofauna, met een hoog gehalte aan organisch materiaal. 

Ook elders in deze laag komen onregelmatige accumulaties van deze donkerbruine 

moder excrementen voor. Hier zijn de venige toegevoegde bodemmaterialen door 

mesofauna omgezet tot een donkerbruine moder. 

    Deze donkerder gekleurde zones zijn onregelmatig verdeeld over deze laag. Door 

externe  druk zijn lokaal moderexcrementjes samengedrukt en geaggregeerd. 

Grootte excrementjes:  40-60 μm ø.

-   At random komen brokjes verkoold organisch materiaal voor, tot 3 mm lengte. De 

meesten zijn van niet-houtig organisch materiaal, een paar zijn dit waarschijnlijk 

wel. Daarnaast  komen een aantal kleine stukjes verkoolde venig materiaal voor. 

Deze materialen zijn zwart van kleur. 

-   Veel holten, zowel bewerkingsholten als biologische holten zijn deels opgevuld 

met losgepakte minerale korrels van gesorteerde korrelgrootten (interne slemp), 

soms ook met  een enkel hoekige brokjes bodemmateriaal en/of een aantal moder-

excrementjes.

Interpretatie

Het moedermateriaal is van oorsprong hetzelfde als die van de onderliggende lagen. 

De overgang van laag 3 naar laag 4 is, gezien het wigvormige verloop, bepaald door de 

diepte van een keerploeg, maar kan mogelijk ook een spitdiepte zijn van een enkele 

malen tot deze diepte gespitte grond. Daarbij is op grotere schaal dan in de hieronder 

gelegen akkerlaag venig organisch materiaal en zavel ingebracht. Dit is afkomstig van 

lager gelegen en nattere gronden, waarschijnlijk het nabij gelegen beekdal. Gezien de 

aanwezigheid van verkoolde stukjes venig materiaal en verkoold organisch materiaal, 

waaronder waarschijnlijk enkele stukjes hout, is daar de vegetatie eerst verbrand 

voordat de plaggen aangevoerd werden en ingeploegd.

Het toegevoegde venige en deels verkoolde organische materiaal is voor een 

aanzienlijk deel door de aanwezige mesofauna omgezet in een onregelmatige 

verdeelde donkerbruine moder. Dit toegevoegde organische materiaal en deze 

moder-humus geven aan deze laag een donkerbruine kleur. Veel van de bewerkingshol-

ten en kleine biologische holten zijn tijdens en na grondbewerkingen deels gevuld met 

losse minerale korrels met soms wat hoekige brokjes of wat moder-excrementjes. Ook 

moder-accumulaties zijn door latere grondbewerkingen   lokaal versmeerd. 

Laag 1.5: 8 – 13 cm diepte (slijpplaat 10.038 uit monsterbak 981) 
De overgang van laag 4 naar laag 5 heeft een licht golvend, horizontaal verloop en is 

licht diffuus over een diepte van circa 2 millimeter. 

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat van oorsprong uit dezelfde kalkloze afzetting van 

leemhoudend fijn zand als de hieronder gelegen lagen. Het bodemmateriaal is wat 

onregelmatig gepakt.
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Holten

De aanwezige holten bestaan voornamelijk uit min of meer opgevulde bewerkings-

holten, deels scheuren en biologische holten, zowel gevormd door wortelgangen als 

bodemfauna. Diameter tot 3 mm, maar meestal < 1 mm. Tussen de minerale korrels en 

moder-excrementjes komen veel kleine pakkingsholten voor (zie ook bij verschijnselen).     

Verschijnselen

-   De opbouw van het oorspronkelijke moedermateriaal is niet meer te herkennen; de 

samenstellende minerale korrels zijn wat onregelmatig hergepakt.

-   In de hele laag komt een goed ontwikkelde donkerbruine moder voor, die bestaat 

ellipsvormige moder-excrementen  van mesofauna, met een hoog gehalte aan 

organisch materiaal. Grootte excrementjes: 40-60 μm ø. Deze zijn van hetzelfde 

type als die in de hieronder gelagen laag. In deze laag is hun gehalte hoger en zijn 

de excrementjes homogener verdeeld over de laag. 

-   At random komen in het bodemmateriaal regelmatig kleine brokjes veen, venig 

materiaal en venige zavel voor. Deze zijn donkerbruin van kleur; lengtes meestal < 

3 mm, maar een enkele is circa 8 mm lang. De grote venige brokken zijn voor een 

groot deel ter plaatse omgezet in moder-excrementjes. 

-   At random komen brokjes verkoold organisch materiaal voor, tot circa 2 mm lengte. 

Deze  zijn zwart van kleur. 

-   Veel holten, zowel bewerkingsholten als biologische holten zijn grotendeels 

opgevuld met losgepakte minerale korrels van een beperkt bereik van 

korrelgrootten. Een aantal malen maken ook een enkel hoekige brokjes 

bodemmateriaal en/of een aantal moder-excrementjes hier deel van uit.

Interpretatie 

Het moedermateriaal is van oorsprong hetzelfde als die van de onderliggende lagen. 

De overgang van laag 4 naar laag 5 is die van een meermalen gepasseerde keerploeg. 

Daarbij is op grote schaal venig organisch materiaal ingebracht. Dit is afkomstig 

van lager gelegen en nattere gronden, waarschijnlijk het nabij gelegen beekdal. 

Het toegevoegde venige organische materiaal is voor het grootste deel door de 

aanwezige mesofauna omgezet in een donkerbruine moder, die en door het hogere 

gehalten en door de regelmatige grondbewerkingen homogener over deze laag 

verdeeld zijn als in de hieronder gelegen laag. Dit toegevoegde organische materiaal 

en deze moder-humus geven aan deze laag een donkerbruine kleur, die donkerder is 

dan de laag hieronder omdat er een hoger gehalte aan moder is en deze moder veel 

homogener verdeeld is over de laag . Een enkele groter brok venig materiaal (tot 8 mm 

lang) grotendeels ter plaatse omgezet door bodemmesofauna tot een donkerbruine 

moder veroorzaakt donker gekleurde zones/banden in het bodemmateriaal. Veel van 

de bewerkingsholten en biologische holten zijn tijdens en na grondbewerkingen deels 

gevuld met los gepakte minerale korrels met soms wat hoekige brokjes of wat moder-

excrementjes. 

Laag 1.6: 0 – 8 cm diepte (slijpplaat 10.038 uit monsterbak 981) 
De overgang van laag 5 naar laag 6 heeft een licht golvend, horizontaal verloop en is 

licht diffuus over een diepte van circa 2 millimeter. 

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat van oorsprong uit dezelfde kalkloze afzetting van 

leemhoudend fijn zand als de hieronder gelegen lagen. Het bodemmateriaal is wat 

onregelmatig gepakt.
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Holten

De aanwezige holten bestaan voornamelijk uit min of meer opgevulde bewer-

kingsholten en een aantal biologische holten, zowel gevormd door wortelgangen 

als bodemfauna. Diameter tot 3 mm, maar meestal < 1 mm. Tussen de minerale 

korrels en moder-excrementjes komen veel kleine pakkingsholten voor (zie ook bij 

verschijnselen).   

  

Verschijnselen

-   De opbouw van het oorspronkelijke moedermateriaal is niet meer te herkennen; 

desamenstellende minerale korrels zijn onregelmatig hergepakt.

-   Ook in deze laag komt een goed ontwikkelde donkerbruine moder voor, die 

bestaat ellipsvormige moder-excrementen van mesofauna, met een hoog gehalte 

aan organisch materiaal. Grootte excrementjes: 40-60 μm ø. Deze zijn van 

hetzelfde type als die in de hieronder gelagen laag. De excrementjes zijn buiten de 

verschijnselen redelijk homogeen verdeeld over het bodemmateriaal.    

-   At random komen in het bodemmateriaal regelmatig kleine brokjes veen, venig 

materiaal en venige zavel voor. Deze zijn donkerbruin van kleur; lengtes meestal < 

3 mm.

-   Lokaal komen ook een aantal sporenkapsels ingebed in de grondmassa voor. Deze 

lijken afkomstig te zijn uit de venige brokken ingeploegd materiaal. 

-   Lokaal komen een aantal licht golvende, min of meer horizontaal verlopende 

donkerbruine zones voor van meerdere centimeters lengte en circa 3 à 4 mm dikte. 

Dit zijn vrijwel geheel door mesofauna in donkerbruine moder omgezette grotere 

brokken venig materiaal dat  ingebracht is. Hierin zijn de moderexcrementen gaaf 

aanwezig. Ook rondom kleinere restanten van venig materiaal komen accumulaties 

van donkerbruine moder voor, door  omzetting ervan door mesofauna.

-   Over de gehele diepte komen lokaal compacties en versmeringen voor in de 

moder, waardoor excrementjes in verschillende mate vervormd en geaggregeerd 

zijn. Dit is meestal het gevolg van grondbewerkingen, maar ook vervormingen 

door druk vanuit biologisch holten komt voor. Deze veranderingen in de moder-

excrementen komen niet voor in de grotere brokken venig materiaal. 

-   At random komen brokjes verkoold organisch materiaal voor, tot circa 3 mm 

diameter, waaronder hout. Deze zijn zwart van kleur. 

-   Regelmatig komen in combinatie met de grote brokken door mesofauna 

omgezette venig materiaal ook parallel daaraan dunne laagjes voor van 

voornamelijk fijn zand. De afmetingen liggen in dezelfde orde van grootte. 

-   Veel holten, zowel bewerkingsholten als biologische holten zijn vrijwel 

geheel opgevuld  met losgepakte minerale korrels van een beperkt bereik 

van korrelgrootten, meestal fijn zand. Een aantal malen zijn hierin ook een 

enkel hoekige brokjes bodemmateriaal en/of een aantal moder-excrementjes 

opgenomen.

-   Er komen een beperkt aantal recente biologische holten voor, voornamelijk 

wortelgangen. 

    Deze hebben een min of meer vertikaal verloop en zijn tot 2 mm breed. 

Interpretatie

Het moedermateriaal is van oorsprong hetzelfde als die van de onderliggende 

lagen. De overgang van laag 5 naar laag 6 is die van een meermalen gepasseerde 

keerploeg. Daarbij is op grote schaal venig organisch materiaal ingebracht. Dit is 

wederom afkomstig van lager gelegen en nattere gronden, waarschijnlijk het nabij 

gelegen beekdal. Het toegevoegde venige organische materiaal is voor het grootste 
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deel door de aanwezige mesofauna omgezet in een donkerbruine moder, die door 

regelmatige grondbewerkingen vrij homogeen over deze laag is verdeeld. Met 

deze grondbewerkingen zijn fragmentjes verkoold organisch materiaal ingewerkt, 

waaronder naast kruidachtig materiaal ook enkele stukjes verkoold hout aanwezig 

zijn. Bewerkingsholten en biologische holten zijn tijdens en na grondbewerkingen 

grotendeels gevuld met los gepakte gesorteerde zandkorrels met soms een enkel 

hoekige brokje bodemmateriaal of moder-excrementjes. 

Nadien is de bodem in een of een paar keer snel opgehoogd met grote brokken 

allochtoon bodemmateriaal. Deze bestonden in ieder geval uit venig materiaal. Gezien 

de combinatie met zandlaagjes van gesorteerd materiaal, die over enkele centimeters 

te vervolgen zijn, lijkt het erop dat deze grote venige brokken gelaagd waren en 

bestonden venig materiaal afgewisseld met zandige laagjes. De ophoging was zo 

substantieel dat nadien deze laag nauwelijks of meer bewerkt is. Dit blijkt uit het na 

inwerking over meerdere centimeters onverstoord verloop van de venige brokken. 

Deze zijn in situ omgezet door de aanwezige bodemfauna en bestaan uit accumulaties 

van gave moder-excrementjes. Indien hierna nog gewone grondbewerkingen hadden 

plaatsgevonden waren deze lagen gefragmenteerd, niet meer zo georiënteerd en deels 

versmeerd en geaggregeerd. 

Nadat deze laag buiten bereik van de grondbewerkingen was gekomen en het grootste 

deel van het venig materiaal door bodemmesofauna was omgezet is in deze laag een 

beperkte beworteling opgetreden van een kruidachtige vegetatie.  

Laag 1.7: 16 – 31cm diepte (slijpplaat 10.041 uit monsterbak 982) 

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat van oorsprong uit een kalkloze afzetting van 

leemhoudend fijn zand en is vergelijkbaan met de lagen uit monsterbak 981. Het 

bodemmateriaal is wat onregelmatig gepakt.

Holten

De aanwezige holten bestaan uit een aantal grotere onregelmatige bewerkingshol-

ten en een redelijk aantal biologische holten, zowel gevormd door wortelgangen als 

bodemfauna. Bewerkingsholten tot 8 mm diameter; biologische holten tot circa 3 mm. 

Tussen de minerale korrels en moder-excrementjes komen veel kleine pakkingsholten 

voor (zie ook bij verschijnselen).     

Verschijnselen

-   De opbouw van het oorspronkelijke moedermateriaal is niet meer te herkennen; 

desamenstellende minerale korrels zijn onregelmatig hergepakt.

-   In de hele laag komt een goed ontwikkelde donkerbruine moder voor, die bestaat  

ellipsvormige moder-excrementen van mesofauna, met een hoog gehalte aan 

organisch materiaal. Grootte excrementjes: 40-60 μm ø. Deze zijn van hetzelfde 

type als die in de hieronder gelagen laag. De excrementjes zijn buiten de 

verschijnselen redelijk homogeen verdeeld over het bodemmateriaal.    

-   At random komen in het bodemmateriaal regelmatig kleine brokjes veen, venig 

materiaal en venige zavel voor. Deze zijn donkerbruin van kleur; lengtes meestal < 

2 mm.

-   Lokaal komt een enkele licht golvende, min of meer diagonaal verlopende 

donkerbruine  zone voor van maximaal circa 13 mm lang en 2 mm breed. Dit zijn 

vrijwel geheel door mesofauna in donkerbruine moder omgezette brokjes venig 

materiaal, die door latere biologische activiteit is samengedrukt en versmeerd, 

waardoor zij hier donkerder van kleur zijn en meer opvallen. 
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-   Over de gehele diepte komen lokaal kleinere compacties en versmeringen 

voor in de moder,  waardoor excrementjes in verschillende mate vervormd en 

geaggregeerd zijn. Dit is meestal het gevolg van grondbewerkingen, maar ook 

vervormingen door druk vanuit biologische holten komt voor. 

-   At random komen brokjes verkoold organisch materiaal voor, tot circa 3 mm 

diameter, waaronder hout. Deze zijn zwart van kleur. 

-   Langs een aantal min of meer vertikaal verlopende bewerkingsholten zijn grote 

brokken lichtbruine zavel geperst. Deze zijn tot circa 3 cm lang en maximaal 5 mm 

breed.

-   Veel holten, zowel bewerkingsholten als biologische holten zijn vrijwel 

geheel opgevuld  met losgepakte minerale korrels van een beperkt bereik 

van korrelgrootten, meestal fijn zand. Een aantal malen zijn hierin ook een 

enkel hoekige brokjes bodemmateriaal en/of een aantal moder-excrementjes 

opgenomen.

-   Er komen een redelijk aantal recente biologische holten voor, voornamelijk 

wortelgangen. 

   Deze hebben een min of meer vertikaal verloop en zijn tot 2 mm breed. 

Interpretatie

Het moedermateriaal is vergelijkbaar met die uit monsterbak 982. In deze laag van 

het plaggendek is evenals die van laag 6 in eerste instantie op grote schaal venig 

organisch materiaal ingebracht. Dit is ook afkomstig van lager gelegen en nattere 

gronden, waarschijnlijk het nabij gelegen beekdal. Het toegevoegde venige organische 

materiaal is hier ook voor het grootste deel door de aanwezige mesofauna omgezet 

in een donkerbruine moder, die door regelmatige grondbewerkingen vrij homogeen 

over deze laag is verdeeld. Door de grondbewerkingen en biologische aktiviteit zijn 

grotere accumulaties moder-excrementjes veelal lokaal samengedrukt, en soms 

versmeerd, waardoor de als vrijwel zwarte zones extra opvallen. Deze donkere zones 

hebben geen voorkeurs-oriëntatie en zijn at random georiënteerd. Met de grondbe-

werkingen zijn ook fragmentjes verkoold organisch materiaal ingewerkt, waaronder 

naast die van kruidachtig materiaal ook enkele stukjes verkoold hout aanwezig zijn. 

Ook sporenkapsels, waarschijnlijk afkomstig uit het venige toegevoegde materiaal, 

zijn met deze grondbewerkingen at random verdeeld over het bodemmateriaal. 

Bewerkingsholten en biologische holten zijn tijdens en na deze grondbewerkingen 

grotendeels gevuld met los gepakte gesorteerde zandkorrels, soms met grof silt, 

waarin een enkel hoekige brokje bodemmateriaal of moder-excrementjes kunnen 

voorkomen. 

Nadien is deze bodem hetzij aangerijkt met zavel, ook afkomstig uit lager 

gelegen, nattere gronden, of de ploeg was verontreinigd met zavel van een vorige 

grondbewerking. Deze zavel is mee ingeploegd en langgerekte brokken zijn 

langs de bewerkingsholten geperst. Nadien heeft er geen grondbewerking meer 

plaatsgevonden en is er in deze laag beworteling van een kruidachtige vegetatie en 

beperkte fauna-activiteit opgetreden. 

Lokatie 2 

Laag 2.1: 33-40 cm diepte (slijpplaat no. 10.043 uit monsterbak 983)

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit een losgepakte, kalkloze afzetting van sterk 

leemhoudend fijn zand. De meeste minerale korrels zijn tussen de 16 en 200 μm ø. Een 
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aantal minerale zandkorrels zijn groter dan 400 μm ø. Het mineraal materiaal bestaat 

voornamelijk uit kwarts. De pakking van het bodemmateriaal is onregelmatig. Het 

lemige bodemmateriaal is aanwezig als wanden om grotere korrels, als wat hoekige 

aggregaatjes met enkele grotere siltkorrels en als kleine brokjes klei- en leemhoudend 

materiaal. 

Holten

De holten bestaan uit veel kleine pakkingsholten tussen minerale korrels en lemige 

aggregaatjes, enkele scheuren en biologische holten. De biologische holten zijn zowel 

die van bodemfauna als die van wortels. De bodemfauna gangen bestaan voornamelijk 

uit een aantal oude wormgangen; de wortelgangen zijn die van een vrij recente 

vegetatie (zie ook onder verschijnselen). Deze holten lopen op tot 3 mm ø, maar de 

meesten zijn kleiner dan 1 mm ø. De scheuren zijn grond bewerkingsscheuren, die 

sterk door bodemfauna zijn gemodificeerd.  

Verschijnselen

-   In het losgepakte bodemmateriaal komen aan aantal drukgelaagdheden voor. 

Hierin is het bodemmateriaal samengedrukt en zijn langgerekte korrels loodrecht 

op de drukrichting georiënteerd. Deze drukzones zijn maximaal enkele centimeters 

lang. De meesten hebben een min of meer horizontaal verloop.

-   Een aantal wat hoekige en diffuse holten, waarschijnlijk oude bewerkingsholten 

zijn deels opgevuld met losse minerale korrels.

-   Enkele kleine afgeronde fragmentjes verkoold organisch materiaal, at random 

ingebed in het bodemmateriaal; grootten tot 80 μm ø.

-   Ingebed in het bodemmateriaal komt 1 driehoekig stukje flint voor van 2,5 mm 

diameter.

-   n het bodemmateriaal komt een enkele wormgang voor. Deze zijn vrijwel geheel 

opgevuld met grote ellipsvormige excrementen met 0,9 – 1,2 mm ø. Gangen circa 9 

mm ø.

-   At random komen regelmatig preferent vertikale wortelgangen voor, van een 

kruidachtige vegetatie. Sommigen met recente wortelrestanten. In veel van deze 

wortelholten komen losse opvullingen voor met kleine, ellipsvormige excrementen 

afkomstig van een modervormende mesofauna. Excrementjes tussen 55-70 μm 

ø. De meesten van deze  excrementjes bevatten naast wat donker- tot lichtbruin 

gekleurd organisch materiaal, kleirijk materiaal met een enkele minerale korrel 

tot 20 μm ø. De donkerbruine excrementjes komen bij voorkeur voor in recente 

wortelgangen, vaak nog met wortelrestanten.

-   At random komen langs kleine biologische holten roodbruin gekleurde ijzerac-

cumulaties voor in de wanden, met diffuse overgangen in de grondmassa. Deze 

ijzerneerslag-zones gaan diffuus over naar de grondmassa en zijn neergeslagen 

in bodemmateriaal dat dezelfde verstoorde pakking heeft als de rest van het 

bodemmateriaal en stamt dus uit de tijd na de verstoring. Een enkele keer komen 

ook in holten ijzerneerslagen voor. Deze zijn roder van kleur en hebben soms 

epidermisresten van wortels geïmpregneerd. 

  

Interpretatie 

Het moedermateriaal is gezien de korrelgrootte samenstelling een (sterk) lemig 

dekzand (Stiboka, 1985). De oorspronkelijke pakking is geheel verdwenen waardoor 

niet meer vast te stellen is of dit een lemig oud dekzand is of een fluvioperiglaciale 

afzetting. Deze verstoring van de pakking moet toegeschreven worden aan grondbe-

werkingen in een oude akkerlaag. Hierop wijzen, naast de gehele verstoring van de 
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oorspronkelijke pakking, de aangetroffen drukgelaagdheden, de met losse minerale 

korrels opgevulde wat diffuse bewerkingsholten en de kleine, afgeronde fragmentjes 

verkoold organisch materiaal. Het type drukgelaagdheid in combinatie met de 

afmetingen en oriëntaties lijken op eergetouw sporen. Het grote stukje flint dat 

ingebed in het bodemmateriaal voorkomt duidt aan dat hier mogelijk een vroege vorm 

van landbouw heeft plaatsgevonden. 

Nadien hebben in deze laag twee processen plaatsgevonden. Ten eerste is vanuit 

hoger gelegen lagen hier later een beperkte beworteling en activiteit van bodemfauna 

opgetreden. Ten tweede zijn er in de wanden van deze biologische holten op beperkte 

schaal roodbruine ijzeraccumulaties neergeslagen en soms daarna nog dunne rode 

ijzerhydroxide huidjes langs de wanden. Deze laatstgenoemde verschijnselen komen 

voornamelijk voor in wortelgangen en hebben soms restanten van de epidermis van 

wortels geïmpregneerd. Dit zijn wortels van een kruidachtige vegetatie. 

Laag 2.2: 27-33 cm diepte (slijpplaat no. 10.043 uit monsterbak 983)
De overgang van laag 2.1 naar 2.2 verloopt vrijwel horizontaal en is scherp.

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit een matig tot goed ontwikkelde bruine moder, 

aanwezig tussen afgeronde minerale korrels; grootten bruine moder excrementjes 

50-80 μm ø. De meeste minerale korrels zijn tussen de 16 en 200 μm ø. Een aantal 

minerale zandkorrels zijn groter dan 400 μm ø. Het mineraal materiaal bestaat 

voornamelijk uit kwarts. 

Holten

De holten bestaan uit een zwak ontwikkelde afgerond blokkige bodemstruktuur, 

enkele grondbewerkingsscheuren, kleine pakkingsholten tussen minerale korrels en 

de bruine moder aggregaatjes en biologische holten. De biologische holten zijn zowel 

die van bodemfauna als die van wortels. Deze holten lopen op tot 5 mm ø, maar de 

meesten zijn kleiner dan 2 mm ø. De scheuren behorend bij de afgerond blokkige 

bodemstruktuur zijn regelmatig lokaal door bodemfauna gemodificeerd.  

Verschijnselen

-   Bij de ondergrens van deze laag komen een aantal grotere zones voor met ijzerac-

cumulaties in de grondmassa nabij (voormalige) grotere holten. Deze hebben een 

donkerbruine tot bruinzwarte kleur, al naar gelang er fijne verkoolde organische 

partikels in aanwezig zijn.  

    Een deel van deze holten zijn samengedrukt of later verstoord zodat deze 

verschijnselen niet  altijd kompleet aanwezig zijn. Grootte zones tot 18 mm lengte. 

In kleine restant holtes in deze zones komen regelmatig rode ijzerneerslagen voor. 

Ook worden een paar grotere fragmenten verkoold organisch materiaal ingebed 

in het bodemmateriaal bij deze  ijzeraccumulatie-zones aangetroffen, tot 2 mm 

lengte. In de bovenste 3 cm van deze laag komen deze ijzeraccumulaties niet meer 

voor alleen een enkele afgeronde kleine concretie met een ijzerhydroxide neerslag 

tot maximaal 1 mm diameter, met scherpe begrenzingen.

-   At random komen regelmatig preferent vertikale wortelgangen voor, van een 

kruidachtige vegetatie, een aantal met recente wortelrestanten. In veel van deze 

wortelholten komen losse opvullingen voor met kleine, zwarte ellipsvormige 

moder-excrementen afkomstig van mesofauna, dat in hoger gelegen lagen voedsel 

heeft gegeten. Excrementjes tussen 55-70 μm ø. Deze opvullingen nemen toe met 

afnemende diepte. De zwarte moderexcrementjes komen ook voor in recentere 

wortelholten waarin soms nog restanten van wortels aanwezig zijn.
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-   Langs biologische holten, voornamelijk grotere wortelholten komen drukzones 

voor waarin de moder is samengedrukt en geaggregeerd. 

-   Een aantal holten zijn deels opgevuld met losse minerale korrels en kleine brokjes 

   fijnkorrelig bodemmateriaal. 

  

Interpretatie

Het moedermateriaal is gezien de korrelgrootte samenstelling hetzelfde als van de 

onderliggende laag. Ook hier is de oorspronkelijke pakking is geheel verdwenen 

en de verstoring is van hetzelfde type als in de hieronder gelegen laag. Deze laag 

heeft daarom zeer waarschijnlijk ooit behoord tot dezelfde oude akkerlaag als de 

onderliggende laag. Hierop wijzen de matig tot goed ontwikkelde bruine moder en 

ook de aanwezige ijzeraccumulaties horen bij de ontwikkelingen rond deze akkerlaag, 

omdat ze ook in de hieronder gelegen laag voorkomen en naar de bovengrens toe 

verdwijnen.  

Het is niet precies te reconstrueren hoe de ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. 

Wel valt te herleiden dat na deze akkerfase en vorming van ijzerneerslagen zoals in de 

vorige laag, deze laag een tijd niet verstoord is en er een natuurlijke afgerondblokkige 

struktuur in ontwikkeld is. Deze kan niet gevormd worden als er grondbewerkingen in 

plaatsvinden. In een latere fase is vanuit hogere lagen beworteling doorgedrongen in 

deze laag waarbij langs de wanden de oorspronkelijke bruine moder is samengedrukt 

en in de holten zwarte moder excrementjes zijn afgezet. Deze zijn iets kleiner dan 

de bruiner moderexcrementjes en bevatten bruinzwart bodemmateriaal uit hogere 

lagen. Deze nemen met toenemende diepte af. In deze wortelholten komen ook soms 

restanten van recente beworteling voor. Deze ontwikkeling loopt daardoor tot vrij 

recente datum door. 

Laag 2.3: 20-27 cm diepte (slijpplaat no. 10.043 en 10.042 uit monsterbak 983)
De overgang van laag 2.2 naar 2.3 verloopt vrijwel horizontaal en is diffuus.

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit een matig tot goed ontwikkelde voornamelijk 

zwarte moder, aanwezig tussen afgeronde minerale korrels; grootten zwarte moder 

excrementjes 50-70 μm ø. De meeste minerale korrels zijn tussen de 16 en 200 μm 

ø. Een aantal minerale zandkorrels zijn groter dan 400 μm ø. Het mineraal materiaal 

bestaat voornamelijk uit kwarts. De pakking is dichter dan die van de diepere lagen.

Holten

De holten bestaan voornamelijk uit wat kleine pakkingsholten tussen minerale korrels 

en de zwarte moder aggregaatjes en veel kleinere, vaak onregelmatige biologische 

holten. De biologische holten zijn zowel die van bodemfauna als die van wortels. De 

meeste biologische holten zijn kleiner dan 1 mm ø.  

Verschijnselen

-   In het bodemmateriaal komen at random een aantal kleine afgeronde verkoolde 

fragmentjes organisch materiaal voor, tot circa 350 μm ø. 

-   At random komen preferent vertikale wortelgangen voor, van een kruidachtige  

vegetatie, een aantal met recente wortels of restanten daarvan. In veel van deze 

wortelholten komen losse opvullingen voor met kleine, zwarte ellipsvormige 

moder-excremente afkomstig van mesofauna, dat in hoger gelegen lagen voedsel 

heeft gegeten. Excrementjes tussen 55-70 μm ø. Deze opvullingen nemen toe met 

afnemende diepte. 
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-   Langs biologische holten komen drukzones voor waarin de moder is samengedrukt 

en geaggregeerd. 

-   Een aantal holten zijn deels opgevuld met losse minerale korrels en kleine brokjes 

   fijnkorrelig bodemmateriaal.

Interpretatie

Het moedermateriaal is gezien de korrelgrootte samenstelling vergelijkbaar met 

die van de onderliggende lagen. In tegenstelling tot laag 2.2. heeft deze laag een 

overwegend zwarte moder over de gehele grondmassa. In het bodemmateriaal 

komen een beperkt aantal kleine afgeronde fragmentjes verkoold organisch materiaal 

voor. Zeer waarschijnlijk zijn de zwarte fijne partikels in de zwarte moder mede 

afkomstig van verkoold organisch materiaal, en daardoor mede kleurbepalend. 

Naast dit, zeer beperkt aanwezige, verkoolde organische materiaal zijn er geen 

verschijnselen aangetroffen die op akkerbouw wijzen: geen mechnische versmeringen 

en drukoriëntaties noch bewerkingsholten. 

Wel valt op dat deze laag compacter is dan de voorgaande lagen. Dit accentueert 

een donkerder kleur. Er zijn hier geen verschijnselen aangetroffen die een oorzaak 

van deze grotere compactie kunnen duiden. In deze compactere grondmassa is de 

waargenomen biologische activiteit aanwezig, zowel die van de bodemfauna als de 

beworteling. De compactie ging daaraan vooraf. De biologische activiteit is deels ook 

recent gezien de aanwezigheid van wortels en wortelrestanten en losgepakte moder 

excrementen in holten met deze restanten. 

Het is mogelijk dat door latere biologische activiteit alle sporen van een eerdere 

akkerbouw zijn verdwenen. Echter vaak is daarvoor nog wel een enkele aanwijzing van 

een eerdere grondbewerking terug te vinden, het geen hier niet het geval is.    

Laag 2.4: 17,5-20 cm diepte (slijpplaat no. 10.042 uit monsterbak 983)
De overgang van laag 2.3 naar 2.4 verloopt vrijwel horizontaal en is duidelijk.

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal heeft een hoger gehalte aan afgeronde minerale korrels dan 

de hieronder gelegen laag. Er komen meer grovere minerale korrels voor dan in de 

onderliggende lagen en minder siltkorrels. De meeste minerale korrels zijn tussen 

de 60 en 300 μm ø. Een aantal minerale zandkorrels zijn groter dan 400 μm ø. Het 

mineraal materiaal bestaat voornamelijk uit kwarts. Er is een matig ontwikkelde zwarte 

moder aanwezig; grootten zwarte moder excrementjes 50-70 μm ø. 

Holten

De holten bestaan uit enkele bewerkingsscheuren, wat kleine pakkingsholten tussen 

minerale korrels en de zwarte moder aggregaatjes en een aantal biologische holten. De 

biologische holten zijn zowel die van bodemfauna als die van wortels, met diameters 

tot circa 3 mm ø.  

Verschijnselen

-   At random komen preferent vertikale wortelgangen voor, van een kruidachtige 

   vegetatie, een aantal met recente wortels of restanten daarvan. In veel van deze 

wortelholten komen losse opvullingen voor met kleine, zwarte ellipsvormige 

moder-excrementen afkomstig van mesofauna, dat in hoger gelegen lagen voedsel 

heeft gegeten. Excrementjes tussen 55-70 μm ø. Deze opvullingen nemen toe met 

afnemende diepte. 
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-   Langs biologische holten komen drukzones voor waarin zowel de minerale korrels 

als de moder is samengedrukt en geaggregeerd. 

-   In een aantal holten komen losse opvullingen voor wat minerale korrels en soms 

een klein brokje fijnkorrelig bodemmateriaal.

Interpretatie

Het moedermateriaal is zandiger dan de onderliggende lagen en heeft een wat grovere  

korrelgrootte samenstelling. Dit bodemmateriaal is van oorsprong zeer waarschijnlijk 

een opgebrachte zandige laag. De bewerkingsscheuren die hierin voorkomen kunnen 

ontstaan zijn tijdens of kort na het opbrengen van deze laag, want er zijn geen andere 

mechanische versmeringen, drukoriëntaties of bewerkingsholten aangetroffen. Deze 

zandiger laag kan  materiaal uit de buurt zijn. Zij bevat minder leem en kan mogelijk 

van wat hogere gronden afkomstig zijn. In deze opgebrachte zandiger laag is later 

voornamelijk vanuit hogere lagen biologische aktiviteit opgetreden, waarbij een matig 

ontwikkelde zwarte moder gevormd is en in biologische holten vaak wortelholten, 

zwarte moder excrementen aangetroffen worden.

    

Laag 2.5: 14,5-17,5 cm diepte (slijpplaat no. 10.042 uit monsterbak 983)
De overgang van laag 2.4 naar 2.5 verloopt wat onregelmatig horizontaal, is lokaal 

duidelijk en lokaal diffuus. 

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal heeft lokaal hetzelfde gehalte en type afgeronde minerale korrels 

dan de hieronder gelegen laag . Daarnaast komen er lokaal grotere brokken gelaagd 

venig materiaal voor , met soms verkoolde randen; grootten tot 2,5 mm lang. Er is een 

matig ontwikkelde bruinzwarte moder aanwezig, geconcentreerd rond de brokken 

gelaagd venig materiaal; grootten moder excrementjes 50-70 μm ø. 

Holten

De holten bestaan uit enkele bewerkingsscheuren, wat kleine pakkingsholten tussen 

minerale korrels en de bruinzwarte moder aggregaatjes en een aantal biologische 

holten. De biologische holten zijn zowel die van bodemfauna als die van wortels, met 

diameters tot circa 3 mm ø.  

Verschijnselen

-   At random komen preferent vertikale wortelgangen voor, van een kruidachtige 

vegetatie, een aantal met recente wortels of restanten daarvan. In veel van deze 

wortelholten komen losse opvullingen voor met kleine, zwarte ellipsvormige 

moder-excrementen afkomstig van mesofauna, dat in hoger gelegen lagen voedsel 

heeft gegeten. Excrementjes tussen 55-70 μm ø.  Sommige van deze wortelgangen 

beginnen in de bovenliggende laag en lopen door in deze laag. Hier is de grens met 

bovenliggende laag diffuus.

-   Langs biologische holten komen drukzones voor waarin zowel de minerale korrels 

als de moder is samengedrukt en geaggregeerd. 

-   In een aantal grotere vaak niet biologische holten komen losse opvullingen voor 

wat minerale korrels en soms een klein brokje fijnkorrelig bodemmateriaal.

-   Langs de bovengrens komt lokaal een drukgelaagdheid voor ontstaan door de druk 

die ploegscharen uitoefenen op een vochtige ondergrond. 
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Interpretatie

Het moedermateriaal is zowel zandiger als veniger dan de onderliggende laag. Het 

zandige materiaal heeft dezelfde samenstelling als de hieronder gelegen laag. Dit 

samengestelde bodemmateriaal is van oorsprong geheel opgebracht. De bewerkings-

scheuren die hierin voorkomen  zijn waarschijnlijk ontstaan tijdens of kort na het 

opbrengen van deze laag, want ook hier zijn geen andere mechanische versmeringen, 

drukoriëntaties of bewerkingsholten aangetroffen, anders dan die welke veroorzaakt 

zijn door ploegaktiviteit in de bovenliggende laag. Het zandige materiaal, dat minder 

leem bevat kan van een hoger gelegen afzetting afkomstig zijn; het venige gelaagde 

materiaal komt echter uit een nattere en dus lager gelegen zone. De vegetatie op 

dit allochtone bodemmateriaal is waarschijnlijk eerst verbrand voordat de grond, 

c.q. plaggen hier werden opgebracht. De zandige losgepakte opvullingen in grotere 

veelal niet biologische holten zijn het gevolg van desintegratie in het opgebrachte 

pakket. In dit opgebracht pakket is later voornamelijk vanuit hogere lagen biologische 

aktiviteit opgetreden, waarbij een matig ontwikkelde zwarte moder gevormd is. Ook 

worden hierdoor in biologische holten vaak wortelholten, zwarte moder excrementen 

aangetroffen worden. 

Laag 2.6: 9,5-14,5 cm diepte (slijpplaat no. 10.042 uit monsterbak 983)
De overgang van laag 2.5 naar 2.6 verloopt wat onregelmatig vrijwel horizontaal, is 

lokaal duidelijk en lokaal diffuus. 

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit een wat leemhoudend fijn zand waarin een matig 

ontwikkelde bruinzwarte moder aanwezig is (zie verschijnselen). De meeste minerale 

korrels zijn tussen de 16 en 300 μm ø. Het bodemmateriaal is wat onregelmatig 

gepakt.

Holten

De aanwezige holten bestaan uit enkele grotere onregelmatige bewerkingsholten en 

een aantal biologische holten, zowel gevormd door wortelgangen als bodemfauna. 

Bewerkingsholten tot 4 mm diameter; biologische holten tot circa 2 mm. Tussen de 

minerale korrels en moder-excrementjes komen veel kleine pakkingsholten voor (zie 

verschijnselen).     

Verschijnselen

-  De opbouw van het oorspronkelijke moedermateriaal is niet meer te herkennen; de 

samenstellende minerale korrels zijn onregelmatig hergepakt.

-   In de hele laag komt een goed ontwikkelde donkerbruine moder voor, die bestaat  

ellipsvormige moder-excrementen van mesofauna, met een hoog gehalte aan 

organisch materiaal. Grootte excrementjes: 40-60 μm ø. De excrementjes zijn 

buiten de verschijnselen redelijk homogeen verdeeld over het bodemmateriaal.  

-   At random komen ingebed in het bodemmateriaal regelmatig brokjes venig 

materiaal en zavelbrokjes voor; diameters brokjes tot 3,5 mm. Deze worden met 

toenemende diepte groter. Ook komen enkele ingebedde sporenkapsels voor, at 

random ingebed in het bodemmateriaal. 

-   Over de gehele diepte komen kleinere compacties en versmeringen voor in de 

moder, waardoor excrementjes in verschillende mate vervormd en geaggregeerd 

zijn. Dit is meestal het gevolg van grondbewerkingen, maar ook vervormingen 

door druk vanuit biologische holten komt voor. 
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-   At random komen brokjes verkoold organisch materiaal voor, tot circa 3 mm 

diameter. Deze zijn zwart van kleur. 

-   Regelmatig zijn holten, zowel bewerkingsholten als biologische holten grotendeels 

opgevuld met losgepakte minerale korrels. Soms zijn hierin ook een enkel hoekige 

brokjebodemmateriaal en/of een aantal moder-excrementjes aanwezig.

-   Er komen een aantal recente biologische holten voor, voornamelijk wortelgangen. 

  Deze hebben een min of meer vertikaal verloop en zijn tot 2 mm breed. 

Interpretatie

Dit is een karakteristiek plaggendek. In dit dek zijn op grote schaal venig organisch 

materiaal en zavelbrokken ingebracht. Dit is afkomstig van lager gelegen en nattere 

gronden, waarschijnlijk het nabij gelegen beekdal. Het toegevoegde venige organische 

materiaal is voor het grootste deel door de aanwezige mesofauna omgezet in een 

donkerbruine moder, die door regelmatige grondbewerkingen vrij homogeen over 

deze laag is verdeeld. Door de grondbewerkingen en biologische aktiviteit zijn 

moder-excrementjes lokaal samengedrukt en soms versmeerd. Met de grondbe-

werkingen zijn ook fragmentjes verkoold organisch materiaal ingewerkt, veelal van 

kruidachtig materiaal. Ook sporenkapsels, waarschijnlijk afkomstig uit het venige 

toegevoegde materiaal, zijn met deze grondbewerkingen at random verdeeld over het 

bodemmateriaal. Bewerkingsholten en biologische holten zijn tijdens en na grondbe-

werkingen grotendeels gevuld met los gepakte zandkorrels, waarin soms een enkel 

hoekige brokje bodemmateriaal of wat moder-excrementjes voorkomen. 

Lokatie 3 

Laag 3.1: 37,5/40,5-49 cm diepte (slijpplaat no. 10.046 uit monsterbak 984)

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit een gelaagde afzetting van dunne laagjes dekzand 

die tijdens droge perioden zijn afgezet afgewisseld met zavelige lagen die in water zijn 

afgezet. In deze zavellagen zijn regelmatig wat ingevangen dekzandkorrels aanwezig. 

Meeste korrelgrootten dekzand tussen 60 en 300 μm ø; de zavellagen bestaan 

voornamelijk uit fijn en grof silt, met een enkele korrel fijn zand. 

Holten

De holten bestaan uit een aantal grotere wortelholten tot 10 mm ø (zie verschijnselen) 

en een aantal onregelmatige scheuren, die lokaal gemodificeerd zijn door wortels en/

of bodemfauna. Deze scheuren komen tot circa 45 cm diepte voor. Diameters scheuren 

tot 3 mm.

Verschijnselen

-   In de grote wortelholten komen restanten van wortel epidermis materiaal voor, 

alsook inspoelingen van zavelrijk materiaal langs de wanden, waardoor deze holten 

regelmatig smaller lijken dan ze oorspronkelijk waren.

-   In zowel grote wortelholten als de onregelmatige scheuren komen brokjes 

bodemmateriaal voor afkomstig uit de hierboven liggende laag.

-   In de bovenste centimeters van deze laag komen vervormingen voor in het verloop 

van de sedimentaire gelaagdheid veroorzaakt door externe druk. 

-   De bovenste zavellagen zijn wat bruiner gekleurd door een hoger gehalte aan 

organisch materiaal, waarschijnlijk deels syn-sedimentair afgezet. Dit organisch 

materiaal is grotendeels is omgezet onder natte omstandigheden door micro-orga-

nismen. 
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-   In deze bovenste lagen komen enkele heel kleine fragmentjes verkoold organisch 

materiaalvoor. Deze zijn at random ingebed in het sediment; grootten tot circa 50 

μm ø.

Interpretatie

Dit is een karakteristieke afzetting uit een laagte die regelmatig keer volstroomt 

met water waarbij zavel wordt afgezet. Tijdens overstromingen wordt wat dekzand 

ingevangen in het water en mee afgezet met de zavel. In droge perioden staat er 

geen water in de laagte en wordt zo nu en dan een laagje (verstoven) dekzand op de 

zavel afgezet. Nabij de bovenkant is ook organisch materiaal mee afgezet en/of was 

er mogelijk tijdens droge perioden een begroeiing met lagere planten, die bij verdere 

sedimentatie omgezet zijn met behulp van micro-organismen. Hierbij valt te denken 

aan algen. Nabij de top van deze laag zijn ook enkele kleine fragmentjes verkoold 

organisch materiaal ingevangen.

Deze afzetting is later vanuit hogere lagen beworteld geweest. Dit waren dikke wortels 

met stevige epidermiswanden, mogelijk ook van bomen. 

Vanuit hogere lagen is dit afzettingspakket verstoord. Zowel de vervormingen in de 

bovenste centimeters, als de scheuren tot circa 45 cm diepte, de brokjes materiaal uit 

hoger gelegen lagen die in deze holten terecht gekomen zijn, als de kleine ingevangen 

fragmentjes verkoold organisch materiaal kunnen duiden op latere menselijke 

aktiviteit (zie ook laag 3.2). 

Laag 3.2: 26/27- 37,5/40,5 cm diepte (slijpplaat no. 10.045 en 10.046 uit monster-
bak 984)

De overgang van laag 3.1 naar 3.2 verloopt wat getrapt: min of meer horizontale delen 

wisselen af met meer verticale delen. Overgang soms scherp, soms wat diffuus. 

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit een sterk verstoord pakket van gelaagde afzettingen. 

Het grootste deel bestaat uit zavelige afzettingen met wisselende gehalten aan 

organisch materiaal, waaronder venig materiaal. 

Holten

De holten bestaan voornamelijk uit een aantal grotere en kleinere wortelholten tot 4 

mm ø (zie verschijnselen). 

Verschijnselen

-   In het bodemmateriaal komen brokjes dekzand (in hun oorspronkelijke losse 

pakking), gelaagd zavelig materiaal vergelijkbaar met die in laag 3.1 en vrijwel 

geheel venig materiaal naast elkaar voor. Sommige brokjes bestaan uit min of 

meer omgezet organisch materiaal waarin diatomeeën aanwezig zijn. 

-   De oorspronkelijke gelaagdheden in deze brokjes zijn nu at random georiënteerd.

-   De grenzen tussen brokjes met verschillende samenstellingen zijn samengedrukt 

of verkneed. Tussen sommige brokjes komt een opvulling voor van verspoeld fijn 

organisch materiaal, dat soms ook nadien weer verkneed is.

-   In dit bodemmateriaal komen at random stukken verkoold organisch materiaal 

voor. Hieronder is verkoold hout. Sommige brokjes verkoold hout zijn door 

uitgeoefende externe druk lokaal verkruimeld. Grootten tot 2 mm ø.

-   Lokaal komen bij holten en bij concentraties van organisch materiaal enkele kleine  

    wit-blauwige accumulaties voor van waarschijnlijk microkristallijne vivianiet. 
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-   Lokaal komt een enkele afgeronde korrel zand of flint-achtig materiaal voor, tot 2 

mm ø. 

-   De wortelholten zijn aanwezig in dit verstoorde en nieuw samengestelde 

bodemmateriaal.  

Interpretatie 

Dit is de geheel verstoorde oorspronkelijke bovengrond van laag 3.1, die door hogere 

opslibbing, van oorsprong,  fijner sediment bevatte en meer organisch materiaal, 

grotendeels venig van karakter. Bij de verstoring zijn ook grotere brokken met dekzand 

en stukken fijn organisch materiaal uit een depressie waarin diatomeeën voorkomen 

ingemengd. Ook zijn hierbij fragmenten verkoold organisch materiaal, waaronder die 

van hout mee ingemengd. De ondergrens verloopt niet natuurlijk. Dit alles wijst op een 

forse verstoring, waarbij mogelijk brokken dekzand en organisch materiaal uit natte 

depressies mee ingemengd zijn. 

Dit geheel is nadien onregelmatig samengedrukt en verkneed. Daarnaast komen 

enkele microkristallijne vivianiet accumulaties voor. Dit zijn sterke aanwijzingen voor 

aanwezigheid van vee. 

Nadien is vanuit hogere lagen hier beworteling opgetreden. 

De in deze laag aangetroffen verschijnselen die samenhangen met betreding door 

vee verklaren de in de top van laag 3.1 aangetroffen verwante verschijnselen. Het 

aangetroffen verkoolde organische materiaal, waaronder hout, kan afkomstig zijn van 

vuren en branden door mensen. 

Laag 3.3: 21- 26/27 cm diepte (slijpplaat no. 10.045 uit monsterbak 984)
De overgang van laag 3.2 naar 3.3 verloopt licht golvend en is deels scherp en deels 

diffuus. 

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit een duidelijk gelaagd pakket van venige lagen 

die wisselende gehalten aan zavel bevatten met al of niet wat ingevangen grotere 

zandkorrels. Naar de top toe neemt het gehalte aan organisch materiaal toe. Deze 

gelaagde afzetting heeft in de slijpplaat een helling van circa 15%.

Holten

De holten bestaan uit biologische holten: een aantal wat grotere en kleinere 

wortelholten tot 3 mm ø en regelmatig voorkomende kleine, soms gemodificeerde 

gangen van bodemfauna (zie verschijnselen), tot 1 mm ø.  

Verschijnselen

-   In het bodemmateriaal komen at random, regelmatig fragmenten verkoold hout 

voor. Enkele grotere fragmenten zijn van ringporig hout, waarschijnlijk eik. Een 

aantal fragmentjes zijn door vraat van bodemfauna aangetast aan de randen. 

Fragmenten verkoold hout tot 4 mm ø. De fragmentjes verkoold hout zijn gezien 

hun at random oriëntatie en inbedding, ingewaaid c.q. ingevangen door de 

vegetatie, net zoals de dekzandkorrels. 

-   Regelmatig zijn sporenkapsels aanwezig.

-   In een paar biologische holten komen recentere, accumulaties voor van gave 

organische, ellipsvormige excrementjes van mesofauna, diameters circa 70 μm ø.

-   Lokaal komen bij holten en bij concentraties van organisch materiaal enkele kleine  

wit-blauwige accumulaties voor van waarschijnlijk microkristallijne vivianiet. 



298	 Tradepark-Noord Te Tilburg

Interpretatie 

Deze laag bestaat uit een venig gelaagd sediment dat regelmatig overstroomde, 

waarbij soms wat zavel is afgezet. Ook is regelmatig wat verstoven dekzand 

ingevangen evenals grotere fragmenten verkoold hout, waarschijnlijk eik, uit nabij 

gelegen bronnen, want het veen zelf is niet verbrand. Dit hele pakket ligt onder 

eenzelfde helling van circa 15%. Het kan een natuurlijke hellingshoek zijn, maar dat 

hoeft gezien het percentage niet, maar dat is niet af te leiden uit het bestudeerde 

materiaal. 

In dit materiaal komen enkele microkristallijne vivianiet accumulaties voor, hetgeen 

een aanwijzing voor aanwezigheid van vee kan zijn. Er zijn hier geen sporen van 

betreding of andere verstoring aangetroffen, waaruit afgeleid kan worden dat de fos-

faataanrijking vanuit hogere lagen heeft plaatsgevonden. Dit in tegenstelling tot de 

hieronder gelegen laag waarin deze betreding en vervorming wel aanwezig was. 

Deze venige laag is nadien beworteld en door een mesofauna bereikt. 

Laag 3.4: 12/14 - 21cm diepte (slijpplaat no. 10.045 en 10.044 uit monsterbak 984)
De overgang van laag 3.3 naar 3.4 verloopt licht hellend en is duidelijk. 

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit een natuurlijke veenafzetting.

Holten

De holten bestaan uit grote en kleine biologische holten: een aantal grote, deels 

opgevulde, wormgangen tot 8 mm ø (zie verschijnselen) en regelmatig voorkomende 

kleine, soms gemodificeerde gangen van bodemfauna (zie verschijnselen), tot 1 mm 

ø. Daarnaast zijn een aantal wat grotere en kleinere wortelholten tot 3 mm ø aanwezig.

Verschijnselen

-   De top van deze veenlaag is verbrand, waardoor het aanwezige organische 

materiaal in min of meerdere mate zwart verkoold is. 

-   In het bodemmateriaal komen at random, een aantal fragmenten verkoold 

organisch materiaal voor, vaak afkomstig van hout, ook niet ringporig hout. 

Fragmenten verkoold hout tot 3 mm ø. De fragmentjes verkoold hout zijn gezien 

hun at random oriëntatie en inbedding, ingewaaid c.q. ingevangen door de 

vegetatie, net zoals een enkele dekzandkorrel. 

-   Regelmatig zijn sporenkapsels aanwezig.

-   De grote wormgangen zijn grotendeels met zavel uit bovenliggende laag opgevuld. 

-   In deze zavelopvullingen komen clusters ellipsvormige organo-minerale 

excrementen voor, diameters circa 90 μm ø. Deze zijn van potwormen, die horen 

bij de mesofauna.

-   In een paar biologische holten in het veen komen recentere, accumulaties voor van 

gave organische, ellipsvormige excrementjes van mesofauna, diameters circa 70 

um.

-   Lokaal komt een enkele kleine wit-blauwige accumulatie voor van waarschijnlijk  

microkristallijne vivianiet, voornamelijk in het onderste deel van deze laag. 

Interpretatie

Deze laag bestaat uit veen, waarin tijdens de groei enkele fragmenten verkoold 

organisch materiaal, waarbij die van hout zijn ingevangen uit een nabij gelegen bron. 

Ook de enkele dekzandkorrels die in deze veenlaag aanwezig zijn, zijn tijdens de 

vorming ervan ingevangen. 
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In het veen komt een zeer beperkte ingespoelde, aanrijking met fosfaat voor. Dit 

omdat er geen betredingssporen, verknedingen of iets dergelijks in deze veenlaag te 

zien zijn. 

De top van deze veenafzetting is verbrand en incompleet. 

Daarna zijn hierin grote wormen aktief geweest. Hun gangen zijn grotendeels 

opgevuld met zavel afkomstig uit de hierboven liggende zavellaag. Zowel in deze zavel 

als in het veen is op zeer beperkte schaal vraat van mesofauna aanwezig. In de zavel 

zijn dit potwormen. Daarnaast komen nog een aantal wortelgangen voor, die net zoals 

in de hieronder gelegen laag stammen uit dezelfde tijd als de mesofauna aktiviteit. 

Laag 3.5: 8/10 - 12/14 cm diepte (slijpplaat no. 10.044 uit monsterbak 984)
De overgang van laag 3.4 naar 3.5 verloopt licht hellend, is onregelmatig en scherp.  

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit een kalkloze afzetting van leemhoudend fijn zand. 

De meeste minerale korrels zijn tussen 16 en 200 μm ø. Enkele minerale zandkorrels 

zijn groter dan 400 μm ø. Het mineraal materiaal bestaat voornamelijk uit kwarts. Het 

bodemmateriaal is onregelmatig gepakt, met wat wisselende gehalten aan zandig en 

lemig materiaal. Het leemhoudend materiaal is voornamelijk aanwezig als bruggen 

tussen en huidjes om de grotere minerale korrels. Het leemhoudende materiaal is 

donkerbruin van kleur door aanwezigheid van zwarte partikels van verkoold organisch 

materiaal (zie verschijnselen).

Holten

De holten bestaan uit een aantal smalle scheuren, die lokaal door bodemfauna 

gemodificeerd kunnen zijn, ontstaan door grondverplaatsingen. Daarnaast zijn 

een aantal biologische holten aanwezig. Dit zijn zowel wortelholten tot circa 3 mm 

ø, die ook regelmatig gemodificeerd zijn door bodemfauna als veel kleine holten 

geproduceerd of verwijdt door bodemmesofauna, tot circa 150 μm ø. Daarnaast komen 

er veel kleine pakkingsholten voor tussen de minerale korrels en het leemhoudend 

materiaal. 

Verschijnselen

-   De opbouw van het oorspronkelijke moedermateriaal is niet meer te herkennen; de 

samenstellende minerale korrels zijn onregelmatig hergepakt.

-   In het bodemmateriaal komen at random, een aantal, deels afgeronde, fragmenten 

verkoold organisch materiaal voor, een enkele keer van hout. Fragmenten tot 

2 mm ø. Kleine partikels verkoold organisch materiaal geven het leemhoudend 

bodemmateriaal een donkerbruin tot zwarte kleur. 

-   At random komen een enkel groter, wat afgerond, brok lichtbruin leemhoudend 

bodemmateriaal voor tot circa 3 mm lengte, en een aantal afgeronde brokjes veen 

en veen-houdend bodemmateriaal voor, tot circa 1,5 mm lengte. 

-   At random komen enkele grotere zandkorrels voor tot 1 mm ø.

-   Lokaal zijn enkele beperkte vaak verknede clusters van organo-minerale 

excrementjes van bodemmesofauna aanwezig. 

-   Er komen restanten van recente wortels voor in de wortelholten. Deze vertonen 

vaak een vorm van vraat door bodemmesofauna, die lijkt op die van springstaarten.

-   In holten komen regelmatig accumulaties van minerale korrels en/of brokjes 

leemhoudend bodemmateriaal voor.
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Interpretatie

De overgang van de onderliggende veenlaag en deze laag bestaande uit leemhoudend 

fijn zand is onnatuurlijk en te scherp. Zij is het gevolg van een grondverplaatsing c.q. 

grondbewerking, waarbij delen van de bovenkant van het veen zijn verdwenen. 

De aanwezige onregelmatige pakking geeft aan dat het bodemmateriaal in deze 

laag verplaatst moet zijn. Daarnaast laat de at random aanwezigheid van verkoold 

organisch materiaal en de brokjes veen en veenhoudend materiaal als ook de enkele 

grotere fragmentjes lichtbruin leemhoudende bodemmateriaal zien, dat hierin ook 

ander bodemmateriaal en verkoold organisch materiaal was ingemengd. Door deze 

grondverplaatsingen werd het bodemmateriaal wat instabiel en zijn holten deels 

opgevuld met minerale korrels en kleine brokjes grond. Ook zijn verknedingen 

opgetreden in de beperkt aanwezige clusters organo-minerale excrementen van 

bodemmesofauna. Deze laag heeft alle eigenschappen van een plaggenbodem. In deze 

gehele laag is recente beworteling aanwezig en is een bodemmesofauna aktief. 

Laag 3.6: (slijpplaat no. 10.044 uit monsterbak 984)
Wigvormige laag die begint op 8/10 cm diepte boven laag 3.5 en die aan één kant vanaf 

6 cm diepte vrijwel over de diagonaal naar de andere bovenhoek van de slijpplaat  

loopt 

De overgang van laag 3.5 naar 3.6 verloopt aan de onderkant wat gebogen, met een 

ruwe concave bocht op 10 cm diepte. Deze is duidelijk en scherp.  

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit een gelaagde afzetting, die als volgt is opgebouwd: 

aan de onderkant in het concave deel een restant van een grotendeels verkoold veen, 

vergelijkbaar met de top van laag 3.4. 

Daarop ligt een dunne afzetting puur dekzand, circa 2 mm dik, 

gevolgd door een donkerbruin pakket (circa 7 mm dikte) van afwisselend dunne 

leemlaagjes en dunne venige laagjes. 

Daarop volgt een pakket van circa 8 mm dikte dat voornamelijk bestaat uit een 

leemhoudende afzetting met een enkel dun organische laagje. 

Dit geheel wordt afgesloten door een donderbruin gelaagd pakket van circa 5 mm 

hetzelfde type als onder het zavelpakket. 

Hier volgt een duidelijke grens naar een circa 2 cm dik pakket van een licht gelaagd 

materiaal dat bestaat uit een leemhoudend dekzand met dunne horizontale banden 

met een wat hoger gehalte aan organisch materiaal.

De bovenste punt van deze wigvormige laag bestaat ook uit een leemhoudend 

dekzand waarin lokaal wat smalle donkere banden te zien zijn met een wat hoger 

gehalte aan organisch materiaal.  

Holten

De holten bestaan uit grote en kleine biologische holten: een paar grote, deels 

opgevulde, wormgangen tot 8 mm ø (zie verschijnselen) in de onderste verkoolde 

veenlaag, een groot aantal kleine, soms gemodificeerde gangen van bodemfauna 

(zie verschijnselen), tot 1 mm ø. Daarnaast zijn een aantal wat grotere en kleinere 

wortelholten tot 2 mm ø aanwezig.

Daarnaast komen kleine pakkingsholten in de leemhoudende onderste tussenlaag en 

in het dekzand voor. 
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Verschijnselen

-  De onderste laag, het grotendeels verkoolde veen, bevat dezelfde verschijnselen als 

die in de top van laag 3.4 aanwezig zijn: 1. Het aanwezige organische materiaal is 

in min of meerdere mate zwart verkoold; 2. At random, komen hierin een aantal 

fragmenten verkoold organisch materiaal voor, soms van hout. Fragmenten 

verkoold materiaal tot 2 mm ø. Deze fragmentjes verkoold organisch materiaal 

zijn gezien hun at random oriëntatie en inbedding, ingewaaid c.q. ingevangen 

door de vegetatie, net zoals een enkele dekzandkorrel; 3. Er komt een enkele grote 

wormgangen in voor die grotendeels met zavel is opgevuld. 

-   In de donkerbruine gelaagde pakketten die bestaan uit een afwisseling van 

leemhoudende en venige laagjes en in de tussenliggende leemhoudende 

laag komen regelmatig, licht samengedrukte clusters voor van ellipsvormige 

organo-minerale excrementen, diameters circa 70-90 μm ø. Deze zijn van 

bodemmesofauna en geven deze lagen een moderachtig karakter. 

-   Het leemhoudend materiaal in het dekzand is daar waar wat hoger gehalten 

aan organische stof voorkomen, aanwezig in licht samengedrukte clusters 

van ellipsvormige organo-minerale excrementen van hetzelfde type als in de 

donkerbruine gelaagde pakketten. 

    Hierdoor zijn lokaal in het leemhoudend dekzand zones met een moderachtig 

karakter aanwezig. 

-   At random komen in de onderste leemhoudende laag en in de bovenste hoek van 

leemhoudend dekzand een aantal grotere zandkorrels voor tot 1,5 mm ø, een enkel 

groter fragmentje verkoold organisch materiaal tot circa 3 mm ø en enkele grotere 

brokjes lichtbruine zavel en brokjes venig materiaal tot circa 3 mm ø.

-   Aan de rand van de slijpplaat komt een onnatuurlijke scheur voor van circa 2 bij 2 

cm met een doorloop naar laag 3.5, die gevuld is met hetzelfde bodemmateriaal als 

laag 3.5 en 3.7.

-   Er komen enkele restanten van recente wortels voor in de wortelholten. Deze 

vertonen vaak een vorm van vraat door bodemmesofauna, die lijkt op die van 

springstaarten.

Interpretatie

Dit gehele pakket is een natuurlijke afzetting. Deze sluit gezien de verschijnselen die 

aanwezig zijn in de onderste min of meer verkoolde veenlaag geheel aan bij laag 3.4. 

Daar was de bovenkant van dit pakket grotendeels niet meer aanwezig. Gezien het 

verloop van dit pakket en die van de bovenkant van laag 3.4 is het waarschijnlijk dat 

deze bij elkaar gehoord hebben en dat dit de top van het oorspronkelijke veenpakket 

is. Deze is tengevolge van een vorm van grondbewerking losgeraakt, waarbij een 

leemhoudende dekzandlaag tussen deze top en de ondergrond ontstaan is.  

De natuurlijke ontwikkeling van dit pakket was als volgt. De top van het verbrande 

veen is overstoven met een dun laagje dekzand, waarna er weer overstromingen 

volgden. De aanwezige vegetatie groeide door en er ontstonden laagjes die 

afwisselend leemhoudender zijn of organisch rijker. Daarna is tijdens langduriger 

en/of frequentere overstromingen een dikker pakket voornamelijk leemhoudend 

materiaal afgezet met weinig organisch materiaal. Hierop volgde weer een periode 

waarin de overstromingen afnamen en meer vegetatie kon groeien in de tijd tussen 

de overstromingen. Daarna zijn de overstromingen gestopt en is hier een pakket 

leemhoudend dekzand op afgezet.

Net zoals in de onderliggende veenlagen zijn ook hier tijdens afzetting enkele 

fragmenten verkoold organisch materiaal, waarbij die van hout, en de brokjes veen 

en veenhoudend materiaal als ook het grotere fragmentjes lichtbruine zavel en 

dekzandkorrels ingevangen uit nabij gelegen bronnen. 
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Kort nadat de top van het veen verbrand is en er na het dunne dekzandlaagje weer 

opnieuw materiaal werd afgezet is er een fase geweest waarin grote wormen in 

dit venige materiaal konden leven. Hun gangen zijn tijdens latere overstromingen 

grotendeels met zavel opgevuld. 

Het organische materiaal in en tussen de zavelige lagen is grotendeels omgezet door 

bodemmesofauna, waardoor hier moderachtige lagen en zones aanwezig zijn. 

Aan de rand van de slijpplaat is een verbinding via een onnatuurlijke scheur van 

laag 3.5 en 3.7, die gevuld is met hetzelfde bodemmateriaal als deze lagen (zie ook 

interpretatie bij laag 3.7).

In dit gehele pakket is een recente beworteling aanwezig en is een bodemmesofauna 

aktief. 

Laag 3.7: (slijpplaat no. 10.044 uit monsterbak 984) 
Circa de helft van 1 – 6/7 cm diepte,  vrijwel over de diagonaal van de ene bovenhoek 

naar de andere onderhoek. De overgang van laag 3.6 naar 3.7 verloopt langs een 

diagonaal naar beneden lopende grondbewerkingsscheur, heeft enkele kleine knikken 

en is scherp.  In laag 3.6 komt een met bodemmateriaal van laag 3.7 opgevulde scheur 

voor van circa 1,5 mm breed en lang, met een smalle verbinding naar de onderliggende 

laag (3.5) over circa 8 mm.

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit hetzelfde onregelmatig gepakte, leemhoudende 

fijne zand als laag 5. In tegenstelling tot laag 3.5 is het meeste leemhoudend 

materiaal hier aanwezig in een zwak ontwikkelde bruinzwarte moder. Ook in deze 

laag komen samengedrukte clusters en  verknedingen in de bruinzwarte moder voor. 

Het leemhoudende materiaal is donkerbruin van kleur door aanwezigheid van zwarte 

partikels van verkoold organisch materiaal (zie verschijnselen).

Holten

De aanwezige holten zijn dezelfde als in laag 3.5. Er komen hier wat meer en iets 

grotere biologische holten voor. Wortelholten tot circa 4 mm ø en veel kleine 

pakkingsholten tussen de minerale korrels en de aanwezige moder.   

Verschijnselen

-   De voorkomende verschijnselen zijn vergelijkbaar met die in laag 3.5.

 

Interpretatie 

Deze laag heeft dezelfde samenstelling als laag 3.5. Laag 3.5 is iets meer 

samengedrukt, heeft iets kleinere biologische holten en bevat te weinig clusters 

excrementjes van bodemmesofauna om een zwak ontwikkelde bruinzwarte moder 

te vormen. De aanwezige clusters in laag 3.5 zijn meer samengedrukt en ook meer 

verkneed dan in laag 3.7. 

Laag 3.7 en 3.5 hebben aan de rand van de slijpplaat een verbinding via onnatuurlijke 

scheuren. Het lijkt er daarom sterk op dat door (diepe) grondbewerkingen laag 3.6 

lokaal is losgeraakt van de top van het veen, laag 3.4, en dat deze beide lagen behoren 

tot dezelfde plaggenbodem. Dit wordt ondersteund door het schuine verloop van 

een grondbewerkingsgrens tussen laag 3.7 en 3.6, die lijkt op een woelpoot gebruikt 

voor het losmaken c.q. inwerken van de diepere ondergrond. Gezien de venige 

samenstelling van de onderliggende lagen is dit een voor de hand liggende verklaring 

voor een diepe grondbewerking.  
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Laag 3.7: 29,5 – 34 cm diepte (slijpplaat no. 10.047 uit monsterbak 985)
Deze slijpplaat komt uit een aansluitende monsterbak en begint in laag 3.7.

Het bodemmateriaal, de holten en de verschijnselen zijn vergelijkbaar met die van laag 

3.7 uit monsterbak 384, met de volgende graduele verschillen:

Beschrijving

In de ene helft (verticaal) komen meer grove grondbewerkings-scheuren voor dan 

in de andere helft en daardoor bestaat het bodemmateriaal meer uit een aantal niet 

samenhangende grove brokken.

In de helft met weinig grove grondbewerkings-scheuren komen enkele grotere 

fragmenten van het lemige dekzand voor zoals aangetroffen in de top van de 

diagonaal van laag 3.6, brokken tot 1,5 cm lengte. Een paar oorspronkelijke kleine 

biologische holten hebben een smalle ijzeraccumulatie in de wanden.

Over de hele laag komen at random iets meer kleine afgeronde brokken veen of venig 

materiaal voor, tot circa 2 mm ø.

Interpretatie

In de ene helft van het bodemmateriaal zijn duidelijk de effecten te zien van een diepe 

grondbewerking: grove grondbewerkings-scheuren en niet samenhangende brokken 

grond. Dit versterkt een interpretatie als passage van een woelpoot om de diepere 

ondergrond los te maken c.q. in te werken. In het daarnaast gelegen deel zijn enkele 

herkenbare fragmenten van het lemige dekzand aanwezig, die aangeven dat ook dit 

materiaal uit laag 3.6 hoger in het profiel is verstoord door een enkele grondbewerking. 

Dit is niet vaak gebeurd, want dan zouden de fragmenten kleiner en niet goed 

herkenbaar meer aanwezig zijn geweest. 

Laag 3.8: 19 - 29,5 cm diepte (slijpplaat no. 10. 047 uit monsterbak 985)
De ondergrens verloopt vrijwel horizontaal, is lokaal duidelijk en lokaal wat diffuus.

Bodemmateriaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit onregelmatig gepakt, leemhoudend fijne zand als laag 

3.7. In deze laag is het meeste leemhoudend materiaal aanwezig in een zwak tot matig 

ontwikkelde bruinzwarte moder. In dit bodemmateriaal komen afwisselend losgepakte 

en samengedrukte, vaak verknede zones voor van het gehele bodemmateriaal. Het 

leemhoudende materiaal is donkerbruin van kleur door aanwezigheid van zwarte 

partikels van verkoold organisch materiaal (zie verschijnselen).

Holten

De aanwezige holten bestaan voor het grootste deel uit bewerkingsholten en –

scheuren. De aanwezige biologische holten zijn of kleine holten geproduceerd door 

bodemmesofauna of recentere wortelholten tot circa 2 mm ø, soms nog met enkele 

wortelrestanten en veel onregelmatige pakkingsholten tussen de minerale korrels en 

de aanwezige moder.   

Verschijnselen

-   De overgang van laag 3.7 naar laag 3.8 is een vrijwel horizontaal verlopende 

compacte zone, waarin het bodemmateriaal in min of meerdere mate is 

samengedrukt en/of verkneed. 

-   Het meest in het oog vallende verschijnsel is een donker gekleurde zone van circa 6 

cm lang en 3 cm dik, dat bestaat uit grote stukken venig materiaal, deels verkoold, 

en brokjes zavelig materiaal met daartussen ingeperste stukken lemig dekzand. 
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Delen van het niet-verkoolde, venige, materiaal zijn grotendeels ter plekke 

omgezet in moder-excrementjes door bodemfauna. Deze donkergekleurde zone 

verloopt vrijwel horizontaal en bevindt zich op circa 2,5 cm van de ondergrens.

-   Aan de bovenkant van deze donkergekleurde venige zone komen enkele grotere, 

licht afgeronde, brokken van ditzelfde venige en zavelige materiaal voor, 

ongeoriënteerd ingebed in het bodemmateriaal. Brokken tot circa 5 mm lang. In de 

gehele laag komen regelmatig kleine meer afgeronde fragmentjes venig materiaal 

voor en soms een klein afgerond fragmentje zavelig materiaal. Fragmentjes tot 1 

mm ø. 

-   At random, komen over de gehele laag kleine fragmentjes verkoold organisch 

materiaal voor. Soms zijn deze samengeperst, soms lokaal uiteengevallen. 

Fragmenten tot 1 mm ø. 

-   Twee kleine afgeronde brokjes fijn verdeeld organisch materiaal, met veel fytoliet 

materiaal en enkele kleine siltkorrels, waarschijnlijk mest. Fragmentjes tot 2 mm 

grootte. 

-   In veel bewerkingsholten en –scheuren komen hoekige brokjes bodemmateriaal 

voor. 

-   In recentere wortelgangen komen soms dunne huidjes van een roodbruine 

ijzeraccumuatie voor.

-   In recentere wortelgangen komen soms clusters kleine lichtbruin gekleurde, 

ellipsvormige organische excrementjes voor van bodemmesofauna. 

Interpretatie

De overgang van laag 3.7 naar 3.8 bestaat uit de onderkant van een bouwvoor, die 

iets verdicht is tijdens het ploegen. Laag 3.8 is een bouwvoor van een plaggenbodem. 

In deze bouwvoor komt een groot brok venig materiaal, deels verkoold, met brokjes 

zavelig 

materiaal voor, dat van hetzelfde type is als aan de bovenkant van het onderliggende 

veen wordt aangetroffen. Daarnaast komen nog regelmatig kleine afgeronde 

fragmentjes van hetzelfde materiaal voor. Deze plaggenbodem is dus aangerijkt met 

lokaal venig materiaal. Daarnaast is verkoold organisch materiaal en mest ingewerkt. 

15.3 Samenvatting resultaten en conclusies

Lokatie 1
In de vier microscopisch bestudeerde slijpplaten uit twee niet aaneensluitende 

monsterbakken zijn 7 lagen onderscheiden. 

De diepst gelegen laag no. 1. Bestaat uit een lemig (oud) dekzand met alle karakteris-

tieken van een fluvio-periglaciale afzetting. De nog aanwezige organische gelhuidjes 

om de grotere zandkorrels duiden op een onbegroeid oppervlak, net zoals de kleine, 

specifiek door ingesloten lucht, ontstane holten, de zogenaamde vesicles. Dit 

verwijst hier naar pre-holocene afzettingen en stammen hoogst waarschijnlijk uit het 

Weichselien. In deze laag is een beperkte, biologische, bodemvorming opgetreden: 

beworteling en aktiviteit van mesofauna.

Laag no. 2. Bestaat uit hetzelfde moedermateriaal als laag 2, maar hier is door de 

hogere positie in het oorspronkelijke bodemprofiel een grotere biologische aktiviteit 

aanwezig geweest die tot een bruine moder B-horizont heeft geleid.

Laag no. 3. Bestaat van oorsprong uit hetzelfde moedermateriaal als de voorgaande 

lagen, met een iets verder ontwikkelde bodemvorming, waarin naast biologische 

aktiviteit ook ijzer(hydroxide) neerslagen langs biologische holten gevormd zijn. 

Dit geeft aan dat we hier dichterbij het oorspronkelijke oppervlak van deze bodem 
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komen. In deze laag heeft een grondbewerking plaatsgevonden, die gezien het type 

ondergrens en de grote brokken herkenbaar  moedermateriaal zeer waarschijnlijk 

een spitgrens is, omdat met deze verschijnselen hier moeilijk geploegd kan zijn. Bij 

deze grondbewerkingen is ook beperkt organisch materiaal: veenbrokjes en ander 

ongedefinieerd organisch materiaal ingebracht. Bodemmesofauna heeft delen hiervan 

omgezet in clusters donkerbruine moderexcrementen. Dit ingebrachte materiaal is 

vergelijkbaar met de venige lagen die in de ondergrond van lokatie 3, het voormalig dal 

van de Katsbogte, voorkomen. Dit ingebrachte materiaal zal dan ook afkomstig zijn 

uit dit nabij gelegen beekdal. In deze laag komen alle verschijnselen voor die wijzen op 

een oude akkerlaag, die meerdere keren beakkerd is, waarbij gewasresten verbrand 

zijn en asresten daarvan mee ingewerkt zijn. Tijdens perioden dat de grond kaal 

was, is slempvorming opgetreden en zijn bodemmaterialen, door de zwaartekracht 

gesorteerd ingespoeld in holten. In deze akkerlaag zijn dit voornamelijk de grotere 

bewerkingsholten en in de ondergrond (laag no. 1 en 2) zijn dit de grotere biologische 

holten. 

Laag no. 4. Bestaat van oorsprong ook uit hetzelfde moedermateriaal als de 

voorgaande lagen, maar hier is de oorspronkelijk samenhang volledig verstoord en is 

op grote schaal venig organisch materiaal en zavel ingebracht. Het venig materiaal 

is deels verkoold en er komen stukjes verkoold hout in voor. Dit materiaal is geheel 

vergelijkbaar met de top van het veenpakket zoals aangetroffen in de ondergrond van 

lokatie 3, het voormalig dal van de Katsbogte. De zavel is waarschijnlijk afkomstig van 

de nadien tijdens overstromingen op dit verkoolde veen afgezette lagen en niet van 

de onder het venige pakket aanwezige zavellagen. Dit omdat de aanwezige brokjes 

zavel minder ingevangen dekzandkorrels en dekzandlaagjes bevatten dan de onder het 

venige pakket aanwezige zavellagen. Deze laag is een karakteristieke onderkant van 

een plaggendek dat snel zover opgehoogd is, dat hier een zone voorkomt waarin niet 

of nauwelijks geakkerd is. Veel organisch materiaal is daarna ter plekke omgezet door 

bodemmesofauna en als donkere zones in het bodemmateriaal aanwezig. 

Laag no. 5. Bevat een langere tijd gebruikte bouwvoor van het plaggendek. De 

ophoging bestaat uit hetzelfde venige organische materiaal en zavel, met dezelfde 

verkolingen als in laag no. 4. Door de veelvuldige grondbewerkingen is het organische 

materiaal en daardoor ook de aanwezige moder veel regelmatiger over het 

bodemmateriaal verdeeld. Omdat er meer donkerbruin/zwart gekleurd venig materiaal 

ingebracht is, dat beter over de hele laag verdeeld is dan in laag no. 4, heeft deze laag 

een homogenere, donkerder kleur. 

Laag no. 6. Bestaat van oorsprong uit dezelfde voor langere tijd gebruikte bouwvoor 

van het plaggendek als die van laag no. 5. Hier is echter de bodem weer wederom 

snel opgehoogd met grotere brokken bodemmateriaal uit de ondergrond van het 

voormalig dal van de Katsbogte. De aangevoerde plaggen zijn niet alleen afkomstig 

van het donkere venige pakket maar bevatten ook plaggen met een afwisseling 

van duidelijk zandige en venige lagen. Deze afwisseling van lagen hoort bij elkaar 

in een plag en zijn gezien hun samenstelling zeer waarschijnlijk afkomstig van de 

zone net onder het venige pakket. Dit houdt in dat de gehele veenlaag is afgegraven 

voor deze ophoging. Omdat deze grotere brokken gelaagde plaggen over meerdere 

centimeters te vervolgen zijn heeft hier nadien geen intensieve grondbewerking 

meer plaatsgevonden. We hebben hier ook weer te maken met een kort na ophoging 

verlaten bouwvoor. Het organische materiaal in deze gelaagde plaggen is nadien, ter 

plaatse, vrijwel geheel omgezet door bodemmesofauna in een donkerbruine moder.

Laag no. 7. Bevat een langere tijd gebruikte bouwvoor van het opnieuw opgehoogde 

plaggendek, waardoor geen grotere brokken van het in laag no. 6 aanwezige opho-

gingsmateriaal meer te herkennen zijn. Door de veelvuldige grondbewerkingen is het 
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organische materiaal en daardoor ook de aanwezige moder veel regelmatiger over 

het bodemmateriaal verdeeld en heeft deze laag een meer homogenere, donkere 

kleur. In een late fase van gebruik is zavel ingebracht met de ploegscharen. Deze zavel 

is ook afkomstig uit het voormalige beekdal. Hier kan het zijn dat deze inmenging 

een verontreiniging is, maar het kan ook een bewuste aanrijking zijn. Daarna is 

deze zavel niet verder gemengd met het aanwezige bodemmateriaal. Er heeft geen 

grondbewerking meer plaatsgevonden. 

Lokatie 2 
In twee microscopisch bestudeerde, aansluitende, slijpplaten uit dezelfde monsterbak 

zijn 6 lagen onderscheiden. 

De diepst gelegen laag no. 1 is geen C horizont zoals aangegeven in de profielbe-

schrijving maar een oude akkerlaag aangelegd in (sterk) leemhoudend dekzand. 

De combinatie van een geheel verstoorde oorspronkelijke pakking van het 

moedermateriaal, de aangetroffen drukgelaagdheden, de met losse minerale korrels 

opgevulde wat diffuse bewerkingsholten en de kleine, afgeronde fragmentjes verkoold 

organisch materiaal, wijzen allen op een primitieve vorm van grondbewerking, die lijkt 

op een eergetouw, die over langere tijd heeft plaatsgevonden. 

Nadien is vanuit hoger gelegen lagen hier een beperkte biologische aktiviteit 

opgetreden en zijn op zeer beperkte schaal enkele ijzer(hydr)oxiden langs biologische 

holten neergeslagen.

Laag no. 2. Deze bestaat uit hetzelfde bodemmateriaal als laag 1, waarin eertijds 

dezelfde landbouw heeft plaatsgevonden. Nadien heeft deze laag een natuurlijke 

bodemontwikkeling doorgemaakt waarbij een afgerondblokkige bodemstruktuur 

ontwikkeld is en de bruine moder versterkt. Via biologische holten is bodemmateriaal 

vanuit hogere lagen in deze laag terecht gekomen, waardoor lokaal zwarte moder 

accumulaties in deze holten voorkomen. 

Laag no. 3. Deze bestaat uit hetzelfde bodemmateriaal als laag 1 en 2. In deze zone 

heeft de oorspronkelijke bovengrond van de akkerlaag die is aangetroffen in laag 1 

en 2 zich bevonden. Een deel van het ooit aanwezige verkoolde organische materiaal, 

waarbij ook gewasresten, is na de landbouwfase door bodemmesofauna omgezet in 

een zwarte moder. Dit omdat er geen drukverschijnselen en/of compactie door grond-

bewerkingen in dit zwarte modermateriaal voorkomt. Ook komen er geen opvullingen 

van bewerkingsholten voor. Dit komt omdat eergetouwsporen weinig grondbewer-

kingsscheuren achterlaten en ook omdat deze oude akkerlaag daarna een tijd niet 

beakkerd is en er een natuurlijke bodemontwikkeling plaatsvond. Deze laag is op een 

later tijdstip door externe compactie samengedrukt. Dit moet toegeschreven worden 

aan de latere ophoging en ontwikkeling van het plaggendek. 

Nadien, tot heden, heeft in deze laag een beperkte biologische aktiviteit 

plaatsgevonden. 

Laag no. 4. Deze bestaat uit opgebracht zandiger bodemmateriaal van elders, 

mogelijk hoger op de flank gelegen lagen. Hierin zijn alleen wat bewerkingsscheuren 

aanwezig, die waarschijnlijk bij het opbrengen zijn ontstaan. Na opbrenging is vanuit 

hoger opgebrachte lagen hier biologische aktiviteit opgetreden, waarbij een matig 

ontwikkelde zwarte moder gevormd is, vaak gecentreerd in wortelholten. 

Laag no. 5. Deze bestaat uit zowel opgebracht zandiger bodemateriaal, van hetzelfde 

type als in laag 4, als uit venig materiaal dat waarschijnlijk eerst verbrand was voordat 

de plaggen hiervan opgebracht zijn. Dergelijk materiaal is in situ aangetroffen in de 

ondergrond van het beekdal in lokatie 3 en dit materiaal zal vanuit een vergelijkbare 

positie in het landschap afkomstig zijn. Het grovere zandige materiaal in deze laag en 

in laag no. 4 kan dan ook (deels) afkomstig zijn uit diepere lagen, die onder dit venige 
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pakket aanwezig zijn. Ook laag no. 5 is net zoals laag no. 4 een ophogingslaag en geen 

akkerlaag. In de bovenste zone komt een verdichting voor die aangetroffen wordt 

net onder een bouwvoor en veroorzaakt wordt door de druk van ploegscharen op de 

ondergrond.

Laag no. 6. Dit is het karakteristieke plaggendek. In dit dek zijn op grote schaal, deels 

verkoold, venig organisch materiaal en zavelbrokken ingebracht, die afkomstig zijn uit 

de ondergrond van het beekdal. Deze zavel is voornamelijk aangetroffen net boven 

het venige pakket (zie lokatie 3) zodat het erop lijkt dat de grond eerst in zijn geheel is 

opgehoogd met het zandige materiaal en daarna pas met de vruchtbaardere zavel en 

het organische materiaal voor de bouwvoor.  

Lokatie 3 
In de vier microscopisch bestudeerde slijpplaten uit twee aaneensluitende 

monsterbakken zijn 8 lagen onderscheiden. 

De diepst gelegen laag no. 1. Dit is een karakteristieke afzetting uit een laagte die 

regelmatig volstroomt met water waarbij wat zavel wordt afgezet. Tijdens en tussen 

overstromingen wordt wat dekzand ingevangen en opgestoven. Bij voortgaande 

aangroei van dit sediment komen ook laagjes organisch materiaal voor. Bij de top van 

deze laag zijn enkele kleine fragmentjes verkoold organisch materiaal ingevangen. 

Deze kunnen het gevolg zijn van menselijke aktiviteit, bijvoorbeeld van vuren of 

branden, maar zonder andere verschijnselen van menselijke aktiviteit hoeft dat niet 

het geval te zijn. 

Deze afzetting is later vanuit hogere lagen beworteld geweest, waaronder 

waarschijnlijk bomen. Vanuit hogere lagen komen verknedingen en scheuren is dit 

afzettingspakket voor waarbij ander bodemmateriaal is ingebracht (zie ook laag 3.2). 

Laag no. 2. Dit is de geheel verstoorde oorspronkelijke bovengrond van laag 3.1, 

die door hogere opslibbing, fijner sediment en meer, grotendeels venig, organisch 

materiaal bevat. Bij deze verstoring zijn grotere brokken met dekzand, fragmenten fijn 

organisch materiaal uit een depressie waarin diatomeeën voorkomen en fragmenten 

verkoold organisch materiaal, waaronder hout, ingebracht. Dit alles wijst op een 

vertrapping door vee, dat over een gradient van hoog naar laag heen en weer loopt. 

De aanwezige microkristallijne vivianiet accumulaties ondersteunen deze analyse. 

Het verkoolde hout e.a. lijkt het gevolg te zijn van menselijke aktiviteit, bijvoorbeeld 

branden of vuren. Deze vertrapping is ook te zien in de top van laag no. 1. 

Nadien is vanuit hogere lagen hier beworteling opgetreden. 

Laag no. 3. Deze laag bestaat uit een natuurlijke afzetting van een venig gelaagd 

sediment, met enkele zavellaagjes, afgezet tijdens overstromingen.  Er is regelmatig 

wat verstoven dekzand ingevangen evenals grotere fragmenten verkoold hout, 

waarschijnlijk eik, waarschijnlijk afkomstig van nabij gelegen vuren. Er komen geen 

verstoringen of betredingen in voor. Wel komen enkele microkristallijne vivianiet 

accumulaties voor, die afkomstig zijn van fosfaataanrijking elders. Dit hele natuurlijke 

afzettingspakket ligt onder eenzelfde helling van circa 15%, hetgeen het gevolg kan 

zijn van een mechanische verstoring, bijvoorbeeld een diepe grondbewerking om lagen 

in de ondergrond los te maken c.q. te mengen. 

Deze venige laag is nadien beworteld en door een mesofauna bereikt. 

Laag no. 4. Deze laag bestaat uit een natuurlijke veenafzetting, waarin tijdens de 

groei naast wat dekzandkorrels ook enkele fragmenten verkoold organisch materiaal, 

waarbij die van hout zijn ingevangen uit nabij gelegen bronnen, mogelijk vuren. Net 

zoals in laag no. 3 komt hier een zeer beperkte aanrijking met fosfaat voor zonder 

andere begeleidende verschijnselen. De top van deze veenafzetting is verbrand en 
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niet meer compleet aanwezig. Daarna zijn hierin grote wormen aktief geweest. Hun 

gangen zijn grotendeels opgevuld met zavel afkomstig uit de hierboven liggende 

zavellaag. 

Nadien is deze laag beworteld en door een mesofauna bereikt. 

Laag no. 5. Het bodemmateriaal heeft alle verschijnselen van een plaggenbodem, 

dat verplaatst is. Het ligt hier in een onnatuurlijke positie tussen een grotendeels 

losgetrokken top van de oorspronkelijke, weliswaar verkoolde, veenafzetting en deze 

losgetrokken top, die als een wigvormige laag (no. 6) hier schuin boven ligt.  

Laag no. 6. Deze wigvormige laag bevat een natuurlijke afzetting, die bestaat uit 

de top van verkoolde veen met daarop eerst een dun laagje opgestoven dekzand, 

daarna een gelaagd pakket bestaande uit zavellagen afgezet tijdens overstromingen 

afgewisseld met wat organisch rijkere laagjes van enkele centimeters dikte, waarop 

leemhoudend dekzand ligt. 

Net zoals in de onderliggende veenlagen zijn ook hier tijdens afzetting enkele 

fragmenten verkoold organisch materiaal, waarbij die van hout, en de brokjes veen 

en veenhoudend materiaal als ook het grotere fragmentjes lichtbruine zavel en 

dekzandkorrels ingevangen uit nabij gelegen bronnen. 

Kort nadat de top van het veen verbrand is, is er een drogere fase geweest waarin 

grote wormen in dit venige materiaal van laag no. 4 en no. 6 konden leven. Hun 

gangen zijn tijdens de latere overstromingen waarin de zavellagen zijn afgezet, 

opgevuld met deze zavel. 

In dit gehele pakket is een recente beworteling aanwezig en is een bodemmesofauna 

aktief.

Laag no. 7. Bestaat net zoals laag no. 5 uit bodemmateriaal uit een plaggen bodem. 

Deze laag ligt deels naast de wigvormige laag no. 6, en is daarvan gescheiden door 

een schuin over de diagonaal verlopende grondbewerkingsgrens. Deze lijkt op die van 

een woelpoot gebruikt voor het losmaken c.q. inwerken van de diepere ondergrond 

(Kooistra et al, 1984; Kooistra, 1987). Ook in het deel van deze laag in de aansluitende 

monsterbak komt een, hier vertikaal verlopende zone met grove grondbewerkings-

scheuren en niet samenhangende brokken grond. Dit is in lijn met een interpretatie als 

passage van een woelpoot om de diepere ondergrond los te maken c.q. in te werken. In 

het daarnaast gelegen deel, dat niet door passage van een woelpoot is verstoord,  zijn 

enkele herkenbare fragmenten van het lemige dekzand aanwezig. Dit geeft aan dat in 

deze laag geen intensieve grondbewerkingen hebben plaatsgevonden, anders zouden 

deze fragmenten kleiner en/of niet meer herkenbaar aanwezig zijn. Het lijkt dan ook 

op een verlaten bouwvoor. Dit is in overeenstemming met de top van deze laag die een 

karakteristieke verdichting heeft die ontstaat net onder de ploegdiepte. 

Laag no. 8. Dit is een bouwvoor van een plaggenbodem. Hierin is op een gegeven 

moment opnieuw plaggen materiaal ingebracht, hier is een een groot brok venig 

materiaal aanwezig, deels verkoold, met brokjes zavelig materiaal, van hetzelfde type 

als aan de bovenkant van het onderliggende veen wordt aangetroffen. Behalve dit 

plagvormige brok venig materiaal komen nog enkele kleine afgeronde fragmentjes 

van hetzelfde materiaal voor, verkoold organisch materiaal, waarschijnlijk gewasresten 

en enkele herkenbare brokjes mest. Dit geeft aan dat na de laatste inbrenging 

van plaggenmateriaal, van lokale oorsprong, met mest, hier geen of nauwelijks 

grondbewerking meer heeft plaatsgevonden, anders zouden deze materialen veel 

fijner gefragmenteerd zijn en homogener verdeeld en mogelijk niet meer herkenbaar. 

De hoofdlijnen van natuurlijke ontwikkelingen c.q. menselijke aktiviteiten en 

aanwijzingen daarvoor zijn als volgt samen te vatten:
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Lokatie 1.
De lagen 1,2,3 en (deels) 4 horen bij een lemig (oud) dekzand met alle karakteristie-

ken van een fluvio-periglaciale afzetting, waarin een natuurlijke bosbodem met een 

bruine moder B horizont ontwikkeld was. Hierna beginnen de menselijke aktiviteiten. 

Het kan zijn gezien de aanwezige verschijnselen in hun context dat eerst in de 

bovengrond van deze bodem een oude vorm van akkerbouw heeft plaatsgevonden, 

waarbij gewasresten verbrand zijn en asresten daarvan mee ingewerkt zijn. Ook het 

ondefinieerbare organische materiaal kan uit deze tijd stammen. Veel later is deze 

grond gespit en zijn venig organisch materiaal, deels verkoold met stukjes verkoold 

hout, en zavel ingebracht, zoals hierboven aangegeven afkomstig uit de ondergrond 

van het voormalig dal van de Katsbogte. 

Deze bodem is snel opgehoogd en is het eerste deel van de ophoging zijn nauwelijks 

effecten van een duidelijke plaggenbodem te zien, want de gebruikte bouwvoor 

ligt hoger. Ook liggen grote fragmenten ophogingsmateriaal in een bodemmatrix 

waarin wel akkerbouw heeft plaatsgevonden. Dit pleit ook voor een oude vorm van 

akkerbouw voor de plaggen ophoging. 

Op een later tijdstip is deze eerste plaggenbodem weer snel fors opgehoogd en treffen 

we een verlaten bouwvoor aan in het hier niet meer met de ploeg bereikte deel en 

daarboven een karakteristiek bouwvoor van een met plaggen opgehoogde bodem.

Lokatie 2. 
De lagen 1,2 en 3 horen bij een sterk lemig oud dekzand, waarin een vroege vorm van 

landbouw heeft plaats gevonden. Daarna is er een periode geweest waarin hier geen 

landbouw is geweest en er een natuurlijke bodemontwikkeling plaatsvond. Hierbij is 

o.a. de afgerond-blokkige bodemstruktuur gevormd. Deze bodem is snel opgehoogd, 

eerst met zandiger materiaal, opgevolgd door hetzelfde bodemmateriaal uit het 

voormalig dal van de Katsbogte als in lokatie 1. In de bovengrond van deze meer 

venige en zaveliger plaggenophoging is een bouwvoor aanwezig. 

Lokatie 3.
Het bestudeerde bodemmateriaal bestaat zeer waarschijnlijk geheel uit Holocene 

afzettingen, ook onder het veenpakket. Dit omdat het daar om zavellaagjes gaat die 

ontstaan bij gewone overstromingen en omdat daar regelmatig een enkel fragmentje 

verkoold organisch materiaal is ingevangen, die niet uit grotere bosbranden afkomstig 

kunnen zijn, want dan waren er meer geconcentreerde lagen met verkoolde deeltjes 

aanwezig. Deze fragmentjes zijn waarschijnlijk het gevolg van menselijke aktiviteit 

in de buurt. Toen de overstromingen gepaard met sedimentaanvoer afnamen en 

deze laagte begroeid was, is er vee op geweid. Hierdoor is het sediment vertrapt en 

is fosfaat aangerijkt. Daarna is deze laagte natter geworden en is er een veenlaag 

in ontstaan. In een drogere fase is de bovengrond van dit veen verbrand, inclusief 

bomen die erop groeiden. Ook in die tijd waren er menselijke aktiviteiten in de buurt, 

gezien de ingewaaide, ingevangen stukjes verkoold organisch materiaal en aanvoer 

van fosfaatrijk materiaal, waarschijnlijk van vee, dat lateraal ingestroomd is. De 

verbranding van de top van het veen over een wat grotere afstand omdat het ook 

gevonden is in het plaggen materiaal op lokatie 1 en 2 is ook mogelijk het gevolg van 

menselijke aktiviteit. Daarna is wat dekzand erop gestoven en zijn de overstromingen 

waarbij zavel is afgezet weer opgetreden. Er is toen een circa 5 cm dik gelaagd 

zavelpakket op het veen afgezet. Hierop is een plaggendek aanwezig dat vergelijkbaar 

is met de plaggendekken van lokatie 1 en 2. Hier echter is met een diepe woeler de 

ondergrond losgemaakt waardoor lokaal het oppervlak van het veen is losgetrokken. 

Ook hier hebben we te maken met gefaseerde snelle ophogingen, waarbij verlaten 

bouwvoren voorkomen. 
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15.4 Beantwoording onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen zoals gesteld in de  introductie worden hieronder per locatie 

achter elkaar behandeld. Voor een uitgebreidere context wordt verwezen naar het 

vorige hoofdstuk: samenvatting resultaten en conclusies.

Locatie 1.
Vraag 1: Waar komt het materiaal van het plaggendek vandaan?

Antwoord 1: Het plaggendek is opgehoogd met venig materiaal, dat lokaal verkoold 

is en zavelig materiaal. Deze materialen worden van nature aangetroffen in de 

ondergrond van het voormalig dal van de Katsbogte (lokatie 3). Ook daar is de top 

van het veen verbrand, net zoals hier te zien is en er komen vergelijkbare verkoolde 

stukjes hout in voor, net zoals hier. De op lokatie 1 ingebrachte zavel bevat weinig 

dekzandkorrels en is daarom zeer waarschijnlijk afkomstig van het zavelpakket dat van 

nature op het venige pakket voorkomt.

Vraag 2: Hoe zijn de zandlensjes en de humeuze lensjes in het plaggendek ontstaan?

Antwoord 2: Deze zandlensjes en humeuze lensjes zijn samengestelde plaggen, die 

naar analogie van de aangetroffen lagen op lokatie 3, afkomstig zijn uit de zone net 

onder het venige pakket. Omdat het hier een nieuwe fase van ophoging betreft waarbij 

veel extern bodemmateriaal is aangevoerd, heeft nadien op deze diepte nauwelijks 

meer grondbewerking plaatsgevonden. Daarom zijn deze grote stukken van deze 

samengestelde plaggen hier nog herkenbaar aanwezig. Deze laag is een zogenaamde 

verlaten bouwvoor, die verlaten is omdat de ophoging zo substantieel was dat de 

nieuwe bouwvoor deze diepte niet meer bereikte. 

Vraag 3: Wat is er gebeurd op de overgang van oude cultuurlaag naar het plaggendek?

Antwoord 3: In feite hebben we hier te maken met een in eerste instantie gespitte 

laag in de top van een oude dekzandbodem. In deze laag is beperkt venig en ander 

organisch materiaal bijgemengd. Hierop ligt een pakket dat snel opgehoogd is met 

materiaal uit antwoord 1. De ophoging was zo dik dat in de onderste laag een verlaten 

bouwvoor aanwezig is, waarin wel goed te zien is waarmee deze laag is opgehoogd. 

Daarop ligt de bouwvoor van deze eerste snelle ophoging, die goed gemengd en 

gehomogeniseerd is door vele grondbewerkingen. Daarna is er weer in korte tijd een 

forse ophoging aangebracht, ook weer zo dik dat hier weer een verlaten bouwvoor 

aanwezig is. In deze fase zijn de gelaagde samengestelde plaggen uit antwoord 2 

opgebracht, die in de verlaten bouwvoor goed te zien zijn. De overgangen zijn iedere 

keer ploegdiepten, met lichte verdichtingen net onder de bouwvoor, behalve de eerste 

keer in de top van de oude dekzandbodem.

Vraag 4: Welke menselijke activiteiten hebben de cultuurlaag gevormd?

Antwoord 4: De aanwezige cultuurlagen zijn achtereenvolgens a. een gespit laag met 

een mogelijk oudere aanrijking van venig materiaal en ander organisch materiaal; 

b. een forse plaggen-aanrijking van venig en zavelig materiaal uit de top van de 

veenafzetting en de daarboven liggende zavellagen van het voormalige dal van de 

Katsbogte, met een verlaten bouwvoor, mogelijk is hier eerst materiaal ingespit; 

3. Een forse plaggen-aanrijking van venig en gelaagde samengestelde plaggen 

uit het hiervoor genoemde veenpakket en de daaronder liggende lagen, met een 

verlaten bouwvoor. Er is dus in 3 fasen geakkerd a. in de bovengrond van de oude 

dekzandbodem, met beperkte aanrijking van organisch materiaal; b. een forse plaggen 

ophoging met specifieke plaggen met een verlaten – en geploegde bouwvoor; c. 

idem een forse ophoging met andere specifieke plaggen met een verlaten – en een 

geploegde bouwvoor.
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Vraag 5: Is de laag onder de cultuurlaag natuurlijk gevormd (moder?) of is deze onder 

antropogene invloeden ontstaan (als dat zo is, om welke menselijke activiteiten gaat 

het dan?)?

Antwoord 5: Deze laag is natuurlijk gevormd en bevat een bodem, met een bruine 

moder B horizont, die ontwikkeld is in het lemige dekzand.

Vraag 6: Hoe is de (overgangs)laag tussen de moder/cultuurlaag en de C horizont 

ontstaan?

Antwoord 6: Dit is een spitlaag met lichte aanrijking van venig- en organisch materiaal, 

zie ook antwoord 3.

Voor Locatie 2.
Vraag 1: Deze locatie ligt ook op de flank van de dekzandrug, maar het moedermateriaal 

is wat lemig, mogelijk fluvio-periglaciaal?

Antwoord 1: Het moedermateriaal is beduidend lemiger dan in lokatie 1. Dit lijken 

afzettingen te zijn van na vorming van het veenpakket in de ondergrond van lokatie 

3, omdat daar ook een zavel afzetting op voorkomt van vergelijkbare samenstelling. 

Ik weet niet van wanneer het veenpakket dateert en kan geen verder uitspraken doen 

over fluvio-perioglaciaal. Het kan ook een beekdal afzetting zijn. 

Vraag 2: In het bemonsterde profiel is de onderste 14 cm van een plaggendek aanwezig, 

een podzol met A(H), E, B, BC en C (met wat bioturbatie) horizont.

Antwoord 2: Het microscopisch onderzoek laat zien dat de lagen die op het eerste 

gezicht op een podzol lijken in feite uit een afwisseling van opgehoogde lagen 

bestaan met verschillend bodemmateriaal en verschillende bodemontwikkelingen (zie 

samenvatting lokatie 2, hierboven).

Vraag 3: De belangrijkste vraag hier, is of de podzol in een oude (laat-prehistorische) 

cultuurlaag is ontstaan. 

Antwoord 3: De zogenaamde podzol, die in feite een ophogingspakket is, ligt op 

een oude akkerlaag, die waarschijnlijk met een eergetouw bewerkt is en waar een 

driehoekig stukje flint in aanwezig is. Na beakkering is deze laag verlaten en heeft 

hierin een bodemontwikkeling plaatsgevonden. Mogelijk is dit enkele malen na elkaar 

gebeurd, waarbij de grond door verstuiving etc. mogelijk ondertussen wat opgehoogd 

is. 

Vraag 4: Als dat zo is dan zegt dat iets over de snelheid van podzolidering.

Antwoord 4: Omdat hier andere processen hebben plaatsgevonden, zegt het niets over 

de snelheid van podzolidering, c.q. podzolisatie.

Voor Locatie 3.
Vraag 1: Welke processen hebben plaatsgevonden op de overgang van de bovenste venige 

laag naar plaggendek?

Antwoord 1: De top van deze veenafzetting is verbrand, er is wat dekzand opgestoven 

en er zijn grote wormen in aanwezig geweest. Dit moet een wat drogere periode 

geweest zijn. Daarna is dit beekdal regelmatig weer overstroomd waarbij lagen zavel 

zijn afgezet, met een iets wisselende korrelgrootte samenstelling. Dit is een natuurlijke 

gelaagde afzetting van circa 5 cm dikte. Deze afzetting is, veel later mogelijk vrij 

recent, lokaal verstoord door het gebruikt van een diepe woeler, die de ondergrond 

heeft losgemaakt en deels gemengd. 

Vraag 2: Was het plaggendek aanvankelijk wel een plaggendek? Of gaat het in eerste 

instantie om ophoging van beekdalafzettingen om hooiland/weiland te creëren?

Antwoord 2: Al het bodemmateriaal dat boven en door de woeler tussen de natuurlijke 

afzettingen aanwezig is, heeft alle kenmerken van een plaggenbodem. Er zijn geen 

aanwijzingen dit materiaal voor hooiland/weiland gebruikt is. Het is wel mogelijk, 
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gezien de grote wormgangen in de top van het veen, die gevuld zijn met zavel van 

latere overstromingen, dat in die tijd hier hooilanden lagen. Als er vee had gelopen was 

de gelaagdheid van de zavelafzettingen verstoord geweest en dat is hier niet het geval. 

Vraag 3. Zijn er aanwijzingen voor het afplaggen van het veen?

Antwoord 3: In de bestudeerde slijpplaten is geen enkele aanwijzing te zien voor 

afplaggen, integendeel de gehele sequentie van natuurlijke aangroei van veen, 

branden van het oppervlak, weer optredende overstromingen is volledig aanwezig, 

zelfs in het door de woelpoot losgewerkte deel van de bovengrond van het 

veenpakket.

Vraag 4. Waar komt het materiaal van het plaggendek vandaan?

Antwoord 4: Het hier aanwezige plaggendek is van hetzelfde type als die in lokatie 1 

en 2. Het is uit het bestudeerde materiaal niet duidelijk of er op het zavelpakket nog 

dekzandlagen zijn opgestoven en zo ja hoeveel. Als er dekzand op gelegen heeft is hier 

alleen met venige beekdalplaggen gewekt, anders is ook dekzand materiaal ingebracht 

uit hogere lagen. 

Vraag 5: Waaruit zijn de venige pakketten opgebouwd?

Antwoord 5: Het venige pakket bestaat in feite uit twee verschillende afzettingen. 

Het onderste pakket bestaat uit een afwisseling van lagen die hetzij dominant zavel, 

dekzand of organisch materiaal bevatten. Naar de top toe neemt het gehalte aan 

organisch materiaal toe. Toen is er een periode geweest dat hier vee heeft gelopen, 

waardoor deze afzetting vertrapt zijn en fosfaataanrijking heeft plaatsgevonden. 

Daarna is deze plek te drassig en nat geworden voor het vee en is hier een onverstoord 

pakket veen gevormd. 

Vraag 6: Wat is de oorzaak van het (verkoolde) hout in de venige pakketten?

Antwoord 6: Uit de bestudeerde slijpplaten blijkt dat er twee bronnen voor dit 

(verkoolde) hout zijn: a. er is tijdens de vorming van het veenpakket regelmatig 

materiaal uit de omgeving ingewaaid c.q. ingevangen. Dit is zowel wat verstoven 

dekzand, wat zavel van een enkele overstroming en wat stukjes verkoold organisch 

materiaal, die at random, ongeoriënteerd aanwezig zijn. Dit verkoolde hout kan 

afkomstig zijn van menselijke aktiviteit uit de buurt; b. de top van het veen is verbrand. 

Hierop groeiden bomen. Daarvan zijn nog herkenbare, grotendeels opgevulde 

wortelgangen, in de ondergrond aanwezig. Het daarbij verbrande hout is aanwezig niet 

alleen in de top van dit veen maar ook als opvulling in (wortel)holten in dit veen, als 

ook in een aantal natuurlijke zavellaagjes op het veen.

Vraag 7: Zijn er hiaten, is er verdroging en/of vernatting in te zien?

Antwoord 7: Uit de bestudeerde slijpplaten blijkt niet dat er hiaten zijn. Wel lijkt het 

dat de overstromingen afnamen en er een tijd vee kon lopen. Daarna werd of bleef 

het natter en werd er weinig zavel afgezet, hetgeen ook verklaard kan worden uit 

een stagnerende lokale water aan- en afvoer. Daarna namen de overstromingen 

weer toe, met zavelafzetting. Ook dit kan het gevolg zijn van lokale hydrologische 

omstandigheden en hoeft niet verklaart te worden met klimaatsverschillen of andere 

grootschaliger veranderingen. 

Naschrift 
Recent heeft KMS micromorfologisch onderzoek gedaan aan recent stuifzand op de 

Veluwe en de initiële vastlegging daarvan door buntgras, in opdracht van Wageningen 

Universiteit in samenwerking met Dr. M. Riksen en Prof. Dr. P. D. Jungerius. Dit 

onderzoek naar opheffing van waterafstotendheid van zandgronden is o.a. een 

vervolg van de studies van Dr. Louis Dekker, waarvoor ook indertijd slijpplaten zijn 

geanalyseerd. Het aangetroffen proces is goed bekend en de micromorfologie ook, 

maar is niet ergens duidelijk gepubliceerd. Het net uitgevoerde micromorfologi-



Tradepark-Noord Te Tilburg    313

sche onderzoek op de Veluwe hoort bij een langer lopend project en kan nog niet 

gepubliceerd worden.   

Deze onderzoeken komen er op neer dat in kaal zand, in zoetwater milieu’s, snel 

na afzetting in de bovenste lagen organische coatings om de korrels gevormd 

worden, waardoor hun samenhang vergroot wordt en doorlatendheid gereduceerd 

(oppervlakkige afstroming). Zodra er een vegetatie op gaat groeien of bodemfauna, 

bijvoorbeeld mieren, aanwezig is, zijn deze coatings meteen weg. Als er een 

voortdurende aanvoer van nieuwe lagen zand plaatsvindt worden de oudere zandlagen 

met hun organische coatings “begraven” c.q. geconserveerd. Dat was hier het geval.  
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Synthese en samenvatting

Adrie Tol, Erik Drenth, Henk van Haaster & Luuk Keunen

16.1 Inleiding

Deze synthese behandelt het landschap, de bewoning en het landgebruik van 

Tradepark-Noord vanaf de steentijd tot in de Nieuwe tijd. De opgraving heeft 1159 

antropogene sporen en meer dan 4500 vondsten opgeleverd. De sporen en vondsten 

beperken zich niet alleen tot de dekzandrug, maar zijn ook op de flanken en in de 

laagtes van het beekdal te vinden. Analyse van het vondstmateriaal en specialistische 

onderzoeken tonen aan dat Tradepark-Noord vanaf het mesolithicum door de mens 

is bezocht. Bewoning is aangetoond vanaf de midden-bronstijd. Het merendeel van 

de sporen en vondsten dateert uit de midden-bronstijd tot en met de late ijzertijd 

(circa 1850 – 100 voor Chr.; zie tabel 16.1). In dit tijdvak was er sprake van bewoning, 

beakkering, veeteelt en ambachtelijke activiteiten. De zwaartepunten van de 

bewoning in het onderzochte terrein liggen in de midden-bronstijd en midden-ijzertijd. 

Alleen uit deze perioden zijn met zekerheid resten van huizen aangetroffen, hoewel 

misschien ook uit de late bronstijd een huisplattegrond aanwezig is. De ouderdom van 

een waterput, een greppel, twee spiekers en negen kuilen geeft aan dat de dekzandrug 

ook in de late bronstijd en vroege en late ijzertijd zeer waarschijnlijk bewoning heeft 

gekend (zie tabel 16.1). Daarmee lijkt het alsof de dekzandrug in de bronstijd en 

ijzertijd continu bewoond is geweest. Dit valt echter niet met zekerheid te zeggen. 

Zo zijn er geen aanwijzingen voor bewoning in een groot deel van de 14e en 13e  eeuw 

voor Chr. en de 3e eeuw voor Chr., en is het aantal vondsten en sporen uit de late 

bronstijd en vroege ijzertijd wel wat mager voor een periode die zes eeuwen omvat. 

Na de late ijzertijd lijkt het plangebied lange tijd onbewoond te zijn. Voor het tijdvak 

Romeinse tijd tot volle middeleeuwen zijn er, op enkele “losse” Badorf-scherven 

(900-1200 na Chr.) na, geen aanwijzingen voor menselijke activiteiten. We moeten 

ons echter bedenken dat op 500 -750 m afstand van Tradepark-Noord nederzettingen 

uit de Romeinse tijd en de vroege  en volle middeleeuwen lagen.479 Gedurende de 

bewoningsduur van deze nederzettingen zal ons plangebied ongetwijfeld zijn benut, 

bijvoorbeeld voor de jacht of als weidegebied voor vee.Vanaf de late middeleeuwen is 

het plangebied grootschalig ontgonnen en voor agrarische doeleinden benut. 

Dit synthetiserende hoofdstuk bestaat uit het integreren van de resultaten van de 

archeologische, fysisch-geografische, historisch-ecologische en historisch-geografische 

deelonderzoeken met als doel een beeld te krijgen van de ontwikkeling, de bewoning 

en het gebruik van het cultuur- en het fysieke landschap over de (zeer) lange termijn 

en de samenhang tussen deze aspecten van het landschap (zie paragraaf 3.1). De 

nadruk van de verhandeling ligt op de bronstijd en ijzertijd, en in mindere mate de 

late middeleeuwen en Nieuwe tijd. De volgende hoofdthema’s worden chronologisch 

besproken:

· huistype, erf en nederzettingsstructuur;

· materiële cultuur;

· voedseleconomie

· landschapsgebruik.

479  Opgravings Surfplas, 500 m ten zuiden van plangebied: Romeinse nederzetting uit 1e – 3e 
eeuw na Chr. (Van Putten & Ter Wal, 2006); opgraving HaVeP-terrein: middeleeuwse nederzet- (Van Putten & Ter Wal, 2006); opgraving HaVeP-terrein: middeleeuwse nederzet-
ting uit 650 – 1150 na Chr. (Van Zon & Dijkstra, 2015).

16
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Voorafgaand hieraan zal worden ingegaan op het landschap en de vegetatiegeschiede-

nis.

16.2 Landschap en vegetatie

16.2.1 landschap

Het onderzoeksgebied vormt in geologisch opzicht een laat-pleistoceen 

ensemble van een laag gelegen fluvioperiglaciaal smeltwaterdal met een 

aangrenzend hoger gelegen terrasrestant dat door dit dal is ingesneden. 

Op het terrasrestant, dat bestaat uit sterk heterogene fluvioperiglaciale 

zanden, lijkt vanuit de omliggende lagere delen een heterogeen, circa 1,5 

meter dik  pakket hoogvloedleem afgezet. Een alternatieve verklaring voor 

de ontstaanswijze van dit leempakket is dat deze is gevormd door de wind 

(vergelijkbaar met löss-afzettingen). Het leempakket is afgedekt door een 

50-75 cm dik pakket eolische zanden die vermoedelijk zijn opgewaaid vanuit 

de omliggende dalvlakten. 

Zowel het leempakket als de eolische toplaag ontbreekt in de dalvlakte. Hier 

gaan fluvioperiglaciale zanden met siltrijke insluitingen naar boven vrij abrupt 

over in een in totaal circa 30-40 cm dik pakket vroeg- tot midden-holocene 

humeuze leem en veen. Een aanwijzing voor een laat-pleistocene - holocene 

actieve geul met een diepe insnijding ontbreekt in de dalvlakte. Het lijkt 

er op dat het dal van de Katsbogte na een laatste periglaciale verwilderde 

fase vrij abrupt van het achterland is afgesneden door het nabij gelegen 

hoofddal van de Oude Leije. Een aangetroffen humusrijke zandige laag op 

twee meter diepte op enkele plaatsen in de dalvlakte is mogelijk een restant 

van een natte dalbodem gevormd onder relatief warme omstandigheden 

(vermoedelijk AllerØd?). Zowel in de dalvlakte als op de hogere gelegen delen 

is de natuurlijke gelaagdheid afgedekt door een antropogeen opgebracht 

plaggendek. 

Het natuurlijke bodemprofiel op de hoogste delen van de dekzandrug wordt 

gekenmerkt door een moder-B inspoelingshorizont, waarvan plaatselijk nog 

de onderkant aanwezig is. De moder, in het veld gekenmerkt door een egaal 

geelbruine kleur, wijst op een milieu met een rijk bodemleven (omzetting 

humus in moder), een relatief lage grondwaterstand en een relatief hoge 

natuurlijke bodemvruchtbaarheid. In de iets lager gelegen delen van de 

dekzandrug is sprake geweest van een ander bodemproces . Hier kenmerkt 

de top van het dekzand zich door een vrij donkere en ijzerhoudende 

inspoelings B-horizont (podzolisatie).

Op de flanken van de dekzandrug neemt de dikte van de B-inspoelingslaag 

toe met op de overgang naar de dalvlakte de sterkste podzolisatieverschijn-

selen, zich plaatselijk uitend in een sterk uitgeloogde (E-horizont en een 

dikke, vergleyde B-horizont. De vorming van verbruiningshorizonten lijkt 

daarmee bepaald te worden door de relatieve hoogteligging en grondwater-

huishouding.

Op een plaats was in de top van het dekzand een oude, met een eergetouw bewerkte 

akkerlaag aanwezig waarin later een micropodzol was ontstaan. De akker kan goed uit 

de late prehistorie of Romeinse tijd stammen, maar ook een middeleeuwse ouderdom 

(voor 14e eeuw) behoort tot de mogelijkeheden. De akker is op deze locatie na het 

buiten gebruik raken tot woeste grond vervallen en heeft zich een bodem gevormd. De 
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plek van de oude akkerlaag is vanaf de 14e/15e eeuw opnieuw in cultuur gebracht door 

het opbrengen van een plaggendek. 

Resten van de oude akkerlaag zijn ook elders op de dekzandrug aangetroffen, maar 

dan zonder micropodzolering. Op deze plekken was de akkerlaag volledig verspit, 

waarschijnlijk tijdens de eerste fase van de plaggenlandbouw (14e/15e eeuw na Chr.).

Het plaggendek is over de gehele dekzandrug aangetroffen  en is  in 

meerdere ophogingsfasen tot stand gekomen.  Het gebruikte materiaal 

voor deze ophogingen lijkt op grond van textuurkenmerken afkomstig 

uit de dalvlakte (zand, silt, veen). De top van het onverstoorde deel van 

het plaggendek  wordt gekenmerkt door een afwisseling van venige en 

zandige lagen. Het zandige materiaal lijkt in dit geval op grond van de 

textuur afkomstig uit de onderkant van het veenpakket. Dat zou betekenen 

dat de veenlaag plaatselijk geheel moet zijn  afgegraven. De basis van het 

plaggendek is door een snelle ophoging tot stand gekomen en daarna buiten 

intensieve grondbewerking gebleven. 

In de dalvlakte ontbreekt een eolisch toplaag en dagzomen siltrijke zandige 

en/of lemige afzettingen. Samen met een hoge gemiddelde grondwaterstand 

heeft de natuurlijke bodemvorming zich hier beperkt tot lokale uit- en inspoe-

lingsverschijnselen (podzolisatie), met name in zones met een lokale zandige 

toplaag en/of een zuur milieu  (boomvallen zijn en uitwaaiingskuilen gevuld 

met eolische zanden). 

Het pakket gelaagde siltrijke zandige en/of lemige afzettingen is van afwisselend 

fluviatiele en eolische herkomst (ingewaaid zand). Ook komen laagjes organisch 

materiaal voor. Het pakket is waarschijnlijk door bomen doorworteld geweest. Toen de 

overstromingen afnamen en het bodemoppervlak begroeid raakte, is er vee geweid. 

Afgaande op het pollenbeeld van dit niveau kan het hierbij gaan om activiteit uit 

de bronstijd of vroege ijzertijd (geen beuk en haagbeuk aanwezig). Daarna was er 

weer sprake van nattere omstandigheden, waardoor er een veenlaag kon ontstaan. 

Wellicht geeft de centraal in het beekdal gelegen greppelstructuur 112, die uit circa 

800 voor Chr. dateert, aan dat de vernatting aanving in het begin van de vroege 

ijzertijd of iets eerder. De greppel zou dan gegraven zijn om de waterhuishouding te 

beïnvloeden. Uiteindelijk mocht dit niet baten en trad veengroei op. In een drogere 

fase is de bovengrond van dit veen over grote oppervlakten verbrand, inclusief de 

bomen die erop groeiden. In die tijd was er sprake van menselijke activiteit in de buurt, 

gezien de ingewaaide, ingevangen stukjes verkoold organisch materiaal en aanvoer 

van fosfaatrijk materiaal, waarschijnlijk van vee, dat lateraal ingestroomd is. Uit de 

aanwezigheid van pollen van beuk en haagbeuk, in combinatie met de vermoedelijke 

datering van een groep met veen gevulde kuilen (cluster D), kan worden afgeleid dat 

dit niveau mogelijk in de late ijzertijd en/of Romeinse tijd gedateerd moet worden. 

Bodemkundig kan de veenlaag, die een groot deel van de dalvlakte bestrijkt, 

als beekeerdgrond worden getypeerd. Een natte bodem met een dik 

ontwikkelde humeuze A-horizont (Ah), zonder uitspoelingsverschjinselen en 

met een gereduceerde C-gley.

In een latere fase was er weer sprake van instuivingen en overstromingen.  Hierdoor 

is een gelaagd zavelpakket op het veen afgezet. De samenstelling van het stuifmeel 

uit de eolische/fluviatiele laag laat zich goed vergelijken met die van de top van het 

veen. Om die reden kan de vorming van eolische/fluviatiele laag goed samenhangen 

met de activiteiten die ook geleid hebben tot de verbrande top van de veenlaag en de 

aanleg van de veenkuilen. Het is evenwel ook mogelijk dat de  eolische/fluviatiele laag 

samenhangt met grootschalige boerenactiviteiten in de vroege of het begin van de 

volle middeleeuwen. 
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Op het gelaagde zavelpakket is in de loop der tijd een vlakdekkend, 60 tot meer 

dan 100 cm dik pakket zwarte grond gedeponeerd. De onderkant van deze laag is 

maximaal enkele eeuwen geleden gevormd. Vermoedelijk betreft het een vrij recent 

(18e-20e eeuws) verschijnsel, waarmee de lagere delen van het landschap, die tot 

dan toe  goeddeels als wei-/hooiland en bos in gebruik waren,  in akkergronden zijn 

omgezet. Het ophoogmateriaal is vermoedelijk plaggenmateriaal afkomstig  van de 

hogere delen van de dekzandrug.

16.2.2 De vegetatieontwikkeling

Voor de eerste bewoning 
Er zijn met uitzondering van de geologische en geomorfologische basisgegevens niet 

veel lokale gegevens beschikbaar over de vegetatie en de menselijke activiteit in het 

landschap tijdens de periode vóór de midden-bronstijd. De enige lokale gegevens 

over milieuomstandigheden vóór de eerste (bekende) bewoning zijn afkomstig uit 

een venige laag onder een pakket fluvioperiglaciale afzettingen. Deze humeuze laag 

is aan de hand van de samenstelling van het pollenbeeld waarschijnlijk in het Allerød 

gevormd. Het Allerød was een relatief warme periode aan het eind van de laatste 

ijstijd (het Weichselien). Vlak voordat de klimaatverbetering rond 10.000 jaar geleden 

definitief inzette waren er twee korte, relatief warme periodes waarvan het Allerød 

de laatste was, van ongeveer 13.900 tot 12.850 jaar geleden. Uit eerder verricht 

onderzoek is gebleken dat de vegetatie in ons land destijds voornamelijk uit berken- 

en dennenbos bestond. Ook in de omgeving van het Tradepark lijkt dat het geval 

te zijn geweest. Op de monsterlocatie zelf waren de omstandigheden nat, hetgeen 

de oorzaak is dat zich daar een venige laag kon vormen. Het lokale milieu werd 

gedomineerd door cypergrassen, waterdrieblad en een grote verscheidenheid aan 

wieren. In de pollenspectra zijn geen aanwijzingen voor menselijke activiteit gevonden, 

maar dit is gezien de hoge ouderdom niet verbazingwekkend. Tijdens het Allerød was 

er nog geen sprake van landbouw in ons land en leefde de mens van de jacht en het 

verzamelen van plantaardige voedingsmiddelen. 

Neolithicum
Hoewel de gegevens over de milieuomstandigheden in het Allerød heel waardevol zijn, 

moeten we ons realiseren dat dit landschap niet anders was dan hetgeen de eerste 

bewoners van de denkzandrug duizenden jaren later aantroffen. Uit tal van pollenon-

derzoeken in ons land is gebleken dat zich op het moment dat de eerste landbouwers 

zich in ons land vestigden, op de hoger gelegen zandgronden een gemengd eikenbos 

(Quercetum mixtum) bevond. Dit zogenoemde Atlantische climaxbos was een 

gevarieerd loofbos met veel eik, linde, iep en hazelaar. Belangrijke andere soorten 

in dit bos waren klimop en maretak.  Alle dekzandruggen waren destijds zeer 

waarschijnlijk met dit bostype bedekt. 

Hoewel de  opgraving geen informatie heeft opgeleverd waarmee het landschap en 

de invloed van de mens daarop in het neolithicum kan worden gereconstrueerd, is uit 

elders verricht pollenonderzoek in ons land gebleken dat op de meeste hoger gelegen 

zandgronden (ook in Zuid-Nederland) tot ver in het neolithicum nog sprake was van 

een vrijwel onaangetast gemengd eikenbos. Door de activiteiten van de neolithische 

mens ter hoogte van het huidige Tradepark bevonden zich hier zonder twijfel open 

plekken in het bos, maar het landschap was over het algemeen gesproken nog zeer 

gesloten.
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Midden-bronstijd
Het onderzoek aan de waterkuilen en de waterput heeft veel onverkoolde 

plantenresten opgeleverd waaruit conclusies over de milieuomstandigheden 

kunnen worden getrokken. Uit het pollenonderzoek is gebleken dat het landschap 

in de omgeving van de nederzetting uit de midden-bronstijd sterk bebost was. De 

boompollenpercentages variëren van 83% tot 98%, hetgeen kenmerkend is voor 

pollenmonsters uit de vroege prehistorie. Opvallend is dat in de pollenmonsters met 

naar verhouding de laagste boompollenpercentages de aanwijzingen voor menselijke 

activiteit (meer graanpollen) het grootst zijn. Dit zijn de monsters uit de boomstamwa-

terput spoor30.008. Deze waterput is iets jonger (circa 1200 voor Chr.) dan de andere 

gedateerde waterput en –kuil (sporen 64.001 en 64.004: circa 1450 voor Chr.).

In de nabije omgeving (straal circa 800 m) was els de meest voorkomende boomsoort. 

Van nature staan elzen op natte plaatsen waar in de wintermaanden het grondwater 

boven het maaiveld kan staan. De elzen stonden ongetwijfeld in het dal van de 

Katsbogte en/of op de lage delen van de flanken van de dekzandrug waar de 

nederzetting op lag. Op de dekzandrug waren eik, hazelaar, berk en linde de meest 

voorkomende boomsoorten. Het gaat hier om restanten van het oorspronkelijke 

gemengde eikenbos (zie ook hierboven) dat de natuurlijke climaxvegetatie is op de 

hoger gelegen Pleistocene zandgronden van ons land. De bronstijdbewoners hadden in 

dit bos op opengekapte plaatsen hun akkers en nederzettingsterreinen.

De bronstijd waterputten en -kuilen liggen langs de rand van het beekdal. In hun 

vulling zijn voornamelijk resten van planten uit (natte) storingsmilieus en planten van 

natte, stikstofrijke plaatsen gevonden. Deze planten worden vaak samen gevonden 

op modderige oevers langs sloten, in greppels, bij veedrenkpoelen of op open, natte, 

stukgetrapte plekken in weilanden. Ook de enkele andere soorten die in de monsters 

gevonden zijn, passen goed in het beeld van een waterkuil of veedrenkpoel of de 

nabije omgeving daarvan. Uit het soortenspectrum blijkt dat de waterkuilen regelmatig 

bezocht werden door mensen of dieren. In put 30.008 (circa 1200 voor Chr.) zijn meer 

echte waterplanten gevonden. Het lijkt er daarom op dat in de waterput meer water 

stond dan in de andere bronstijd-waterputten en -kuilen (circa 15e eeuw voor Chr.), 

maar mogelijk was dit in een periode van minder intensief gebruik, of misschien zelfs 

na het in onbruik raken van de put.

Late bronstijd - ijzertijd
De boompollenpercentages uit de ijzertijd liggen rond de 70%. Het monster uit de 

greppel in het beekdal van de Katsbogte geeft aan dat in het begin van de ijzertijd 

nog sprake was van een boompollenpercentage (78%) dat dicht in de buurt komt van 

de bronstijdmonsters (83-98% bomen). Dit betekent dat het landschap in de loop van 

de ijzertijd minder sterk bebost was dan tijdens de bronstijd, maar het landschap nog 

steeds sterk bebost was. 

Els was in de ijzertijd nog steeds de belangrijkste boomsoort op de lager gelegen 

gronden. Op de dekzandrug waren eik, hazelaar, berk en linde de belangrijkste 

boomsoorten. Wat de lage, kruidige vegetatie betreft valt op dat het aandeel van 

heide (meestal struikhei) in de pollenmonsters uit de ijzertijd (inclusief het monster 

uit de vroege-ijzertijdgreppel) een stuk hoger is dan in de monsters uit de bronstijd. 

Struikhei komt van nature niet veel in ons land voor en heeft zich door de toegenomen 

menselijke activiteit vanaf het neolithicum steeds meer uitgebreid. De struikhei kon 

zich uitbreiden toen voor de landbouw steeds meer bos werd gekapt. Het dode hout 

werd verbrand en waarna de as diende als mest voor de akkers. Na uitputting werden 

de akkers als weidegrond gebuikt en verscheen streikheide . De aanwezigheid van 

struikhei in de omgeving van een nederzetting wordt daarom meestal gezien als 

aanwijzing voor uitputting van de bodem. 
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Een monster uit de veenvulling van een kuil geeft een indruk van de milieuom-

standigheden gedurende de ijzertijd in het laagste deel van het beekdal. De kuil is 

waarschijnlijk in de late ijzertijd of Romeinse tijd gegraven en met veen dichtgegooid 

of geraakt. Mogelijk is er sprake van een mengsel van ouder en jonger materiaal. Het 

boompollenpercentage neemt van onder naar boven duidelijk af, van 93% naar 56%. 

Dit kan te maken hebben met een toename van menselijke activiteit (kappen van 

bomen) in het beekdal tijdens de opvulling van de kuil. Els is in de directe omgeving 

van de kuil de dominante boomsoort, maar eik is ook goed vertegenwoordigd. 

De percentages van alle boomsoorten nemen van onder naar boven af. Pollen van 

cultuurgewassen is nauwelijks gevonden. Het gaat om slechts enkele pollenkorrels 

van het gerst-type en het haver-type. Ook de aanwijzingen voor menselijke activiteit 

(bodembewerking e.d.) zijn zeer gering. Mogelijk is het beekdal in de omgeving van 

de kuil als grasland gebruikt. Hierop kunnen de pollenvondsten van grassen, smalle 

weegbree, veldzuring-type en scherpe boterbloem-type wijzen. Het aandeel van deze 

pollentypen neemt van onder naar boven in het profiel toe. Dit kan er op duiden dat 

het elzenbos in het beekdal geleidelijk plaats maakt voor grasland.

16.3 Steentijd

De eerste resten van mogelijk menselijke aanwezigheid stammen uit het laat-paleoli-

thicum en zijn gerelateerd aan de Allerød-laag (op circa 1 m –Mv) die ongeveer 13000 

jaar geleden het maaiveld vormde. Destijds leefde men van de jacht en het verzamelen 

van plantaardige voedingsmiddelen.  De aanwezigheid van een aantal kleine stukjes 

vuursteen in het pollenmonster uit deze laag duidt er op dat in het landschap mogelijk 

jagers-verzamelaars actief waren.

De typologische kenmerken van het aardewerk en vuursteen en de ouderdom van de 

¹⁴C-gedateerde kuil geven aan dat Tradepark-Noord na het paleolithicum gedurende 

minimaal drie fasen bewoond of bezocht is geweest:  in het vroeg-mesolithicum (circa 

8450 v. Chr.), het laat-mesolithicum of vroeg-neolithicum (samen circa 6500-4200 

v.Chr.) en gedurende de Michelsberg-cultuur in het midden-neolithicum (in onze 

streken circa 4200-3800 v. Chr.).

Het oudste spoor is een vroeg-mesolithische kuil met “verglaasd materiaal”. Dergelijke 

kuilen worden wel toegeschreven aan doelbewuste teerproductie. Het is weliswaar 

niet bewijsbaar dat dit hier ook het geval is, aannemelijk is het wel. Teer was een 

belangrijke grondstof was in de toenmalige samenleving. Teer was bijvoorbeeld 

noodzakelijk om stenen werktuigen aan een schacht van hout, been of gewei te 

bevestigen, of om dierenhuiden te verwerken.

Het grensvlak tussen laat-mesolithicum en vroeg-neolithicum wordt vertegenwoordig 

door een “losse’” kling van Rijckholt-vuursteen uit de onderkant van het plaggendek. 

De betekenis van de vonst is onduidelijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig 

verstoorde nederzetting uit die perioden of een bij de aanleg van het plaggendek 

aangevoerd artefact

Opvallend is het geringe aantal vondsten van vuur- en natuursteen , waarvan een deel 

tot de bronstijd of ijzertijd behoort. Hoewel dit voor het westelijke en centrale deel 

van de dekzandrug het gevolg kan zijn van de hier geconstateerde egalisatie die de 

top van het dekzand (circa 10-20 cm) volledig heeft opgeruimd.  Voor het oostelijke 

deel, waar de bodemopbouw wel intact is, geldt deze verklaring niet. Door de groot-

schaligheid van het onderzoek en de gehanteerde methodiek van het aanleggen 

van tussenvlakken, zouden eventuele concentraties vuursteen hier zeker ontdekt 

zijn. Wellicht mogen wij concluderen dat het onderzoeksgebied geen intensieve of 

permanente (gedurende het gehele jaar) bewoning kende gedurende grote perioden 
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van het mesolithicum en neolithicum. Duidelijke verdichtingen van vondsten en sporen 

die geïnterpreteerd kunnen worden als plaatsen waar erven of kampementen hebben 

gelegen, zijn niet aangetroffen.

Vindplaats 3 vormt in dat opzicht een uitzondering. Hier is sprake van een lichte 

verdichting van vondsten van vuur- en natuursteen en concentreert zich het 

leeuwendeel van het midden-neolithische Michelsberg-aardewerk. Gedurende het 

tijdvak van de Michelsberg-cultuur is vermoedelijk wel sprake van bewoning geweest. 

Voor de Michelsberg-cultuur in Nederland zijn drie typen site onderscheiden: (a) 

vindplaatsen met uitsluitend afval- en paalkuilen en/of vondstconcentraties van 

aardewerk en lithisch materiaal, ( b) idem, maar dan omgeven door wallen en grachten 

(aardwerken ), en (c) vuursteenmijnen.480 Omdat vuursteenmijnen in Nederland 

beperkt blijven tot Zuid-Limburg en tijdens de opgravingen geen aanwijzingen voor 

wallen of grachten zijn ontdekt, kunnen het aardewerk en vuursteen in kwestie 

gerekend worden tot groep a. Het valt in dat opzicht op dat de scherven niet 

(eenduidig) met grondsporen en vuursteen geassocieerd zijn. Dit duidt erop dat zij 

de materiële neerslag zijn van kleinschalige en kortdurende activiteiten, zoals ook 

voor vondsten van de Michelsberg-cultuur uit Roermond-Breidberg481 en Venray-De 

Hulst482 aan te nemen is. De bijbehorende bewoning moet waarschijnlijk buiten de 

opgraving worden gezocht, mogelijk ten noorden van vindplaats 3 ter plaatse van het 

Eneco-terrein.

Het onderzoek op het Tradepark heeft geen gegevens opgeleverd over de voedings-

gewoonten van de neolithische mens. Ook hiervoor moeten we ons baseren op 

elders in ons land verricht onderzoek. Hieruit is gebleken dat emmertarwe, eenkoorn, 

broodtarwe, naakte gerst, vlas, maanzaad, erwt en linze als cultuurgewassen 

werden verbouwd. In de natuur werden hazelnoten, wilde appels, meidoornbessen, 

waternoten, rode kornoelje, wilde biet, bosbessen, rozenbottels, bramen, frambozen, 

sleepruimen en een groot aantal andere gebruiksplanten verzameld.  Uiteraard zullen 

de voedingsgewoonten per regio verschild hebben, al naar gelang de mogelijkheden 

die het landschap bood.

16.4 De bewoning in de midden-bronstijd

De midden-bronstijd is de eerste periode waarin Tradepark-Noord intensief is 

bewoond. In het westelijke en centrale deel van Tradepark-Noord zijn resten van 

verspreid gelegen huisplaatsen en kuilen uit deze periode aangetroffen. In het oosten 

zijn op de flank van het beekdal enkele midden-bronstijd-waterputten blootgelegd. De 

bewoning omvat mogelijk de gehele midden-bronstijd. Alleen uit de 17e en 16e eeuw 

voor Chr. zijn daadwerkelijk huizen aangetroffen (figuur 16.1).

16.4.1  De voedselvoorziening en economie

Uit de midden-bronstijd is aanzienlijk meer informatie over de vroegere milieuomstan-

digheden en menselijke activiteit beschikbaar gekomen. Uit het onderzoek is gebleken 

dat in de economie van de nederzetting uit de midden-bronstijd emmertarwe, bedekte 

gerst, duivenboon en mogelijk ook pluimgierst een rol speelden. Hoewel het harde 

bewijs in de vorm van dorsafval niet is gevonden, zijn de gewassen waarschijnlijk 

door de bewoners zelf verbouwd. Hierop wijst de aanwezigheid van pollen van het 

graan-type, waarvan vooral in de boomstamwaterput een relatief groot aantal is 

480  Schreurs & Brounen 1998, 21; vgl. Schreurs 1998, 63; 2005, 309-314.
481  Van Dijk 2004
482  Bloo in: Van der Velde & Kenemans 2003, 46.
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gevonden. In absolute zin lijkt het aantal graanpollenkorrels niet groot, maar hierbij 

moet worden bedacht dat de prehistorische granen gerst en emmertarwe zogenoemde 

cleistogame soorten zijn. Dit betekent dat het pollen van deze granen tijdens de bloei 

in het kaf besloten blijft. De graanpollenkorrels die in de monsters uit de waterkuil en 

waterput zijn gevonden, vormen daarom toch een sterke aanwijzing dat de gerst en 

emmertarwe door de bronstijdbewoners zelf werden verbouwd. Als aanvulling op het 

dieet werden in de omgeving hazelnoten en bramen verzameld. De boomstamwater-

put bleek een beschoeiing te hebben van kersenhout. Dit maakt het aannemelijk dat 

de bewoners ook de vruchten hiervan aten. 

Met uitzondering van duivenboon zijn alle aangetroffen gebruiksplanten normale 

verschijningen op vindplaatsen uit de bronstijd. Vondsten van duivenboon zijn 

(in ons land) echter nog niet eerder in bronstijdcontext gedaan. Vermoedelijk 

kenden de bronstijdbewoners van het Tradepark meer cultuurgewassen en andere 

gebruiksplanten, maar daarvan zijn door de matige conserveringsomstandigheden op 

de vindplaats geen resten gevonden.

Hoewel geen dierlijke botresten zijn aangetroffen, is het wel aannemelijk dat veeteelt 

een belangrijk bestaansmiddel was. Algemeen wordt aangenomen dat het vee in de 

boerderijen op stal stond.  Het vee zal op braakliggende akkers zijn geweid, maar ook 

in het beekdal toen hierin nog geen veen was gegroeid. De top van de beekdalbodem, 

gevormd door een pakket gelaagde afzettingen van afwisselend fluviatiele en eolische 

herkomst (ingewaaid zand), toonden in de slijpplaten duidelijk sporen van vertrapping 

en aanrijking met fosfaat. Waarschijnlijk was beweiding alleen mogelijk in de bronstijd 

en het begin van de  ijzertijd. Daarna vernatte deze landschappelijk zone, waardoor er 

een veenlaag kon ontstaan

De samenstelling van de materiële cultuur is grotendeels zoals te verwachten is bij een 

midden-bronstijdnederzetting. Naast het lokaal vervaardigde aardewerken vaatwerk 

dat grotendeels diende voor het koken, serveren en opslaan van voedsel, bestaat het 

vondstmateriaal uit vuursteen en natuursteen. Het steenmateriaal, met name het 

vuursteen,  telt een gering aantal artefacten en heeft een beperkte typomorfologische 

variatiebreedte, hetgeen goed pastin het algemene beeld voor die periode past.483 

Onder het vuursteen bevinden zich  klingen, schrabbers, afslagen, een pijlpunt en een 

vuurmaker.  Bij de meeste vuurstenen objecten bleek de gebruikte grondstof en de 

herkomst daarvan niet nader te bepalen. Alleen de varianten Rijckholt  en mogelijk 

lichtgrijs Belgisch zijn herkend. Het natuursteen omvat eveneens afslagen, alsmede 

stukken klop-, wrijf,- slijp en maalstenen. 

Een groot deel van het natuursteen bestaat uit (kwartsitische) zandsteen, kwartsiet en 

gangkwarts. Dit materiaal is waarschijnlijk  hoofdzaak lokaal verzameld, omdat  Rijn- 

en Maasafzettingen uit het vroeg-en midden-pleistoceen, ter plaatse en in de directe 

omgeving dicht aan het oppervlak liggen. Uitzonderingen vormen mogelijk enkele 

stukken maalsteen van gneis en graniet die  wel eens vanuit het noorden (het Midden-

Nederlandse stuwwalgebied of noordelijker) of het zuiden (Brabant Massief in België)  

aangevoerd zou kunnen zijn.

Zeer bijzonder is de vondst van een handvol fragmenten van aardewerken 

smeltkroesjes in een kuil binnen huisplattegrond  7. De smeltkroezen van Tradepark 

zijn tot dusver de oudste die uit Nederland bekend zijn. De kroesjes getuigen van 

metaalbewerking, mogelijk ter plaatse van boerderij 7 toen deze niet meer bewoond 

was. Hiervoor is een stookplaats nodig, waar het brons in kroezen werd gesmolten 

om uiteindelijk in een mal te worden gegoten.  Binnen de plattegrond zijn enkele 

483  Van Gijn 2010.
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brandplekken gevonden. Daarnaast is een ovenachtige kuil aangetroffen die mogelijk 

als stookkuil heeft gefunctioneerd. De ligging van de kuil binnen een drieschepige 

huisplattegrond suggereert het gieten van brons in een overdekte ruimte. Uit expe-

rimenteel-archeologisch onderzoek blijkt dat zo’n situatie te prefereren is. Regen 

en wind kunnen het bronsgieten verstoren en in een overdekte ruimte kan beter 

beoordeeld worden of het vuur de juiste temperatuur heeft bereikt.

Ter hoogte van huisplattegrond 7 zijn ook drie steenfragmenten met koper- of 

bronssporen aangetroffen. Deze stenen wijzen erop dat de metaalbewerking ter 

plaatse meer inhield dan alleen het gieten van objecten.

16.4.2 Huis en erf in de midden- bronstijd

Het westelijke en centrale deel van het onderzoeksgebied heeft de resten van zes 

huisplattegronden uit de midden-bronstijd opgeleverd, die alle noordwest-zuidoost 

zijn georiënteerd . De huizen zijn van typen die in Zuid-Nederland goed  bekend 

zijn: Arnoldussen type A (kernconstructie van twee rijen dakdragende palen) en  

Arnoldussen type B ((kernconstructie van vier rijen dakdragende palen). Ook de 

afmetingen van de Tradeparkse plattegronden zijn goed vergelijkbaar met veel andere 

midden-bronstijd-huizen uit Zuid-Nederland.

Huis  7 bestaat uit twee overlappende plattegronden (huis 7A en 7B), waarschijnlijk de 

weerslag van opeenvolgende bouwfasen, waarbij de jongste fase exact op de plek van 

de oudste fase is gebouwd. De interpretatie van structuur  110 als midden-bronstijd-

boerderij is betwistbaar . De noordwest-zuidoost oriëntatie van de zwaar aangetaste 

rijen binnen stijlen en  de ligging van kuilen met midden-bronstijd-aardewerk in 

en rondom de plattegrond waren voor ons argumenten om deze sporencluster tot 

huisplattegrond te promoveren. Het aantal huisplattegronden uit de midden-bronstijd 

komt daarmee uit op maximaal zeven. 

Er zijn aanwijzingen dat de huizen in de korte zijden en in het midden van de lange 

zijden voorzien waren van ingangen. Verder hebben de plattegronden mogelijk 

een schilddak in het noordwesten en een zadeldak in het zuidoosten  gehad. Een 

dergelijke gecombineerde dakconstructie is op meer plaatsen in Zuid-Nederland 

vastgesteld. Opvallend aan de plattegronden is de grote regelmaat in de lay-out van de 

kernconstructie, met name in de afstand tussen de paren middenstijlen. Arnoldussen 

heeft vastgesteld dat deze regelmatigheid in de kernconstructie ook aanwezig is in de 

midden-bronstijd-plattegronden in veel andere regio’s in Nederland. Blijkbaar was er in 

de midden-bronstijd een bovenregionale norm die de bewoners van een groot deel van 

de Lage landen dwong om huizen op een gestandaardiseerde manier te bouwen.

Het verschil in de kernconstructie tussen de typen A en B  hoeft niet per se  een 

bouwtechnische achtergrond te hebben, zoals bijvoorbeeld een lichtere en 

archeologisch moeilijk zichtbare wandconstructie  van vlechtwerk of gestapelde 

graszoden voor type B. De vier  huizen van het type B liggen in  het relatief zwaar 

aangetaste westelijke deel van de opgraving. De afwezigheid van buiten- of 

wandstijlen kan ook het gevolg zijn  van de slechtere conserveringstoestand ter 

plaatse.

Het is algemeen aanvaard dat in boerderijen  uit de late prehistorie mens en vee onder 

een dak leefden. Een enkele keer is een indeling in woon- en stalgedeelte herkenbaar 

aan sporen van veeboxen, binnenwanden en/of een haard. In Zuid-Nederland zijn 

voorbeelden van midden-bronstijdhuizen met aanwijzingen voor de functionele 

indeling  op de vingers van een hand te tellen. Ook in ons onderzoeksgebied ontbreken 
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dergelijke resten grotendeels. Huis 7B is de enige plattegrond met resten van een 

binnenindeling in de vorm van twee wandgreppels die het middenschip in drie 

min of meer gelijke delen verdelen. Mogelijk werd het  centrale deel, analoog aan 

vergelijkbare driedelige midden-bronstijd-plattegronden uit Noord-Nederland, als stal 

gebruikt. 

Op typologische gronden kunnen de huizen van de typen A en B in de midden-brons-

tijd worden geplaatst. De ¹⁴C-analyses maken duidelijk dat de huizen waarschijnlijk 

allemaal in de 17e en 16e eeuw voor Chr. thuishoren. Huizen  22 en 43 en de oudste fase 

van huis 7 (fase A?) stammen uit grofweg de 17e eeuw voor Chr.; waarschijnlijk zijn ze 

in de eerste helft van deze eeuw gebouwd. Huizen 49 en 93 en mogelijk ook de jongste 

fase van huis 7 (fase B?) zijn van jongere datum (16e eeuw voor Chr.). Huis 110 is niet 

scherp in de tijd te plaatsen. 

De datering van de Tradeparkse huizen bevestigt dat de karakteristieke driebeukige 

midden-bronstijd-boerderijen, anders dan tot voor kort werd verondersteld, reeds 

voor de 15e eeuw  voor Chr. in het archeologische bestand voorkomen. Recentelijk is te 

Ekkersrijt, waarvan de oudste boerderijen  op basis van ¹⁴C-dateringen in circa 1800 – 

1450 voor Chr. zijn geplaatst, hetzelfde geconstateerd.

Binnen alle plattegronden zijn kuilen aangetroffen, hetgeen aanzienlijk is omdat 

elders in Zuid-Nederland maar bij 19% van de plattegronden sprake is van inpandige 

kuilen. Veel van de inpandige kuilen in Tradepark hebben vermoedelijk als kelderkuil 

of silo dienst gedaan. Een aantal grotere kuilen is tussen de middenstijlen of in de 

zijbeuken gesitueerd (structuren 7, 49 en 93). Waarschijnlijk deed men dit om centraal   

“leefruimte” uit te sparen. 

Boerderijplattegrond 7 springt om verschillende redenen in het oog. Zoals is 

aangegeven bestaat plattegrond 7 feitelijk uit twee boerderijen waarbij de oudste 

vermoedelijk in de eerste helft van de 17e eeuw is gebouwd.  Uitgaande van een 

levensduur van een bronstijd-huis van hooguit 100 jaar zal deze eerste boerderij in de  

loop van  de 1e helft van de 16e eeuw zijn afgebroken.  De nieuwe boerderij is exact op 

dezelfde plaats herbouwd en zal op zijn laatst in grofweg 1475 voor Chr. verlaten zijn.   

Opvallend bij huis 7 zijn de vele inpandige kuilen die de plattegrond telt. De kuilen 

beslaan een dermate groot deel van het vloeroppervlak dat het om praktische reden 

onwaarschijnlijk is dat alle kuilen gelijktijdig zijn met de bewoning van het huis. De 14C 

dateringen geven aan dat de jongste kuilen uit ongeveer 1400 voor Chr. stammen. Dit 

betekent dat na het verlaten van de boerderij, deze nog om en nabij een eeuw door 

de bewoners van het gebied is gebruikt, waarschijnlijk als beschutte plek voor het 

verwerken en bewerken van brons en/of koper (zie hierboven). 

Omdat de kuilen  bijna alleen binnen de huisplattegrond liggen moet de verlaten 

boerderij in de 15e eeuw nog steeds bovengronds herkenbaar zijn geweest. Wellicht 

duiden de vele paalsporen binnen de plattegrond erop dat delen van de boerderij 

onderhouden werden. Een andere mogelijkheid is dat het de boerderij deels was 

gesloopt maar dat de wanden bijvoorbeeld nog wel overeind stonden.

Het grote aantal kuilen ter plaatste van boerderij 7 hangen dus waarschijnlijk samen 

met ambachtelijke activiteiten die na het opgeven van de huisplaats binnen de verlaten 

boerderij hebben plaatsvonden. De 14e eeuwse datering van een kuil binnen de 16e 

eeuwse plattegrond van huis 93 heeft mogelijk een zelfde achtergrond.
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De structuren 7, 22, 43, 49, 93 en 110 waren elk omgeven door  een erf. Een erf is 

het gebied  waar een groot deel van de dagelijkse activiteiten plaatsvonden en 

secundaire structuren als spiekers, waterputten, bijgebouwen en  opslagkuilen etc. 

lagen.  Mogelijk ligt in het oosten van de opgraving de randzone van een zevende erf. 

Hier is een kuil met midden-bronstijd aardewerk aangetroffen, nabij enkele palenrijen 

waarvan de betekenis niet duidelijk is maar die op grond van hun uiterlijk duidelijk een 

prehistorische  ouderdom moeten hebben.

De midden-bronstijd-erven vallen op doordat spiekers niet of hooguit incidenteel 

aanwezig zijn. Opslag van goederen en producten vond hoofdzakelijk plaats in 

inpandige kuilen of wellicht op zolders. Op de erven buiten de huizen kunnen kuilen 

hebben gelegen die voor opslag of ambachtelijke activiteiten hebben gediend.

Eenduidige patronen in de ligging van de kuilen ten opzichte van de huizen zijn niet 

vastgesteld. 

Waterputten en -kuilen maakten in de late prehistorie geen deel uit van het erf maar 

lagen op enige afstand in de randzone van het beekdal. Hun locatie zal zijn bepaald 

door de eenvoudige wijze waarop het ondiep gelegen grondwater hier kon worden 

bereikt. Vermoedelijk was een waterput door meerdere huishoudens aangelegd en 

gebruikt.

16.4.3 Het nederzettingssysteem in de midden-bronstijd

De ligging van de zes of zeven  erven uit de midden-bronstijd vertoont een duidelijke 

samenhang met het reliëf. Ze zijn gelokaliseerd op de hogere delen van een 

dekzandrug. Het is aannemelijk dat deze deel uit maakten van een groter nederzett-

tingsareaal dat waarschijnlijk tot ver buiten het onderzochte terrein doorliep. Het 

is aannemelijk dat de bewoning zich over de volledige breedte van de dekzandrug 

uitstrekte. Met dit als uitgangspunt en uitgaande van de verspreiding van de midden-

bronstijd resten binnen onze opgraving, krijgen we een idee van de (minimale?) 

omvang van het midden-bronstijd nederzettingsareaal: 800 x 400 m.

Op grond van de beschikbare dateringsgegevens is dit nederzettingsareaal 

misschien wel van circa 1825 -1200 voor Chr. continu bewoond geweest, al valt een 

bewoningshiaat in de 14e en/of 13e eeuw voor Chr. niet uit te sluiten. Vijf van de zes 

opgegraven huisplaatsen zijn gedateerd in de 17e -16e eeuw voor Chr. De opgraving 

heeft daarmee vooral een beeld opgeleverd van het oudere deel van het gereconstru-

eerde nederzettingsareaal. De jongere boererijen uit de 15e – 13e eeuw moeten in de 

niet opgegraven delen in zuidwestelijke,  noordelijke en oostelijke richting worden 

gezocht. Het hypothetische zevende erf is mogelijk zo’n jongere boerderij. Een 

indirecte aanwijzing voor deze vooronderstelling vormen de nabijgelegen waterputten 

en –kuilen die uit de 15e – 13e eeuw stammen.

Omdat de nederzetting incompleet is opgegraven, kunnen we over aspecten als 

structuur en fasering geen gedetailleerde uitspraken doen. Wel geeft het onderzochte 

deel een indicatie van het aantal boerderijen dat gelijktijdig binnen het areaal 

aanwezig was. 

De opgraving heeft minimaal zes boerderijen opgeleverd die naar alle waarschijn-

lijkheid uit de 17e of 16e eeuw voor Chr. (circa 1725 – 1525 voor Chr.) komen.484 

Ongetwijfeld zal het totale aantal boerderijen uit dit tijdvak hoger hebben gelegen, 

maar voor de berekening van het minimaal aantal gelijktijdige boerderijen nemen 

484  Boerderij 110 is niet scherp te dateren en wordt daarom buiten beschouwing gelaten.
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we dit getal als uitgangspunt. De zes boerderijen  zijn het resultaat van ongeveer 200 

jaar continue bewoning. Tot voor kort werd aangenomen dat de levensduur van een 

huis overeen komt met ongeveer een generatie van haar bewoners(25-30 jaar). Het 

opgeven van een boerderij na 25-30 jaar zou samenhangen met de uitputting van 

nabijgelegen akkers of te maken hebben gehad met de wisseling van generaties.  Voor 

Tradepark-Noord betekent dit een gemiddelde nederzettingsgrootte van één boerderij. 

Inmiddels noemen verschillende onderzoekers 50 tot 100 jaar een meer  realistische 

gebruiksleeftijd van prehistorische boerderijen.485 Bouwtechnisch gezien zijn er althans 

geen redenen om een kortere periode te hanteren. Hiervan uitgaande resulteert dit 

voor onze midden-bronstijd –nederzetting in een gemiddelde omvang van minimaal 

twee gelijktijdige boerderijen.

Het overzicht van de nederzetting laat zien dat na het opgeven van een oude  

boerderij, de nieuwe boerderij op enige afstand van het oude erf werd herbouwd. 

Dit bewoningsmodel staat bekend onder de term ‘zwervende erven’ en is geldig 

voor de hele late prehistorie. Op basis van de opgravingsresultaten van Oss-Ussen 

zou deze verplaatsing in de midden-bronstijd steeds over enkele honderden meters 

hebben plaats gehad. Dit algemene beeld kan inmiddels genuanceerd worden. 

Recente opgravingen te Ekkersrijt en Veldhoven-Habraken tonen aan dat in de 

midden-bronstijd ook nederzettingen voorkomen waarbij de periodieke verplaatsing 

over veel kortere afstand gebeurde (enkele tientallen meters). De nederzetting van 

Tradepark-Noord hoort bij deze laatste categorie nederzettingen. De afstand tussen de 

huizen bedraagt hier 30 – 80 m. De ruimtelijke verspreiding  en de chronologie van de 

boerderijen suggereert dat de gelijktijdige erven van verspreid in het landschap lagen, 

op bijna 200 m afstand van elkaar, en dat een nieuwe boerderij op korte afstand van 

het oude erf werd herbouwd. Huis 7 is op dit punt voor Zuid-Nederland uniek omdat de 

nieuwe boerderij hierbij exact op de plek van de oude is herbouwd.

Als laatste nog een opmerking over huis 7. Dit huis is uniek doordat het twee fasen 

kent waarbij de jongste fase op exact delfde plek als de oudste fase is gebouwd. 

Daarnaast is dit huis, nadat het zijn functie als boerderije had verloren, minstens een 

eeuw lang voor activiteiten benut, o.m. het verwerken en bewerken van brons. Wat 

zegt dit over deze locatie? Mogelijk was dit het oudste huis van de nederzetting en 

hing het feit dat men het op dezelfde locatie herbouwde en later voor bijzondere 

ambachtelijke activiteiten gebruikte hiermee samen. 

16.5 De bewoning in de late bronstijd en ijzertijd

Ook de late bronstijd en ijzertijd (figuren 16.2 en 16.3) hebben aanwijzingen voor 

bewoning opgeleverd. Het compleetste beeld is verkregen van de bewoning in de 

midden-ijzertijd. Deze periode wordt vertegenwoordigd door zes erven die alle 

vrijwel compleet zijn onderzocht. Ook in de late bronstijd en vroege ijzertijd  moet 

de dekzandrug bewoond zijn geweest. Hoewel geen eenduidige huisplattegronden 

zijn aangetroffen, zijn een redelijke hoevelheid vondsten en sporen (spiekers,  kuilen 

en een greppel) uit deze periode hiervan de getuigen. De late ijzertijd is daarentegen 

sporadisch overgeleverd. 

 

485   Zie o.m. Zimmerman 2006. De Jong 2011.
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16.5.1 De voedselvoorziening en economie

Het onderzoek heeft helaas niet veel gegevens over de voedingseconomie in de late 

bronstijd en ijzertijd opgeleverd. In het macrorestenmonster uit de waterput S 30.005 

is slechts één verkoolde graankorrel gevonden die te sterk beschadigd was, om te 

kunnen worden gedetermineerd. Het pollenonderzoek heeft enkele pollenkorrels 

opgeleverd van het gerst-type en het tarwe-type. We vermoeden dat dit pollen 

afkomstig is van (bedekte) gerst en emmertarwe omdat dit de meest verbouwde 

graansoorten in ons land tijdens de ijzertijd waren. De enkele pollenkorrel van rogge is 

waarschijnlijk afkomstig van rogge die als akkeronkruid tussen andere cultuurgewassen 

voorkwam. Er zijn namelijk nog geen bewijzen voor de verbouw van rogge in het 

zuiden van ons land tijdens de IJzertijd. 

In twee monsters is pollen gevonden dat zowel van hennep als van hop afkomstig 

kan zijn. Het pollen van deze twee soorten lijkt zoveel op elkaar dat het vaak niet 

mogelijk is betrouwbaar onderscheid tussen de twee te maken. Hennep is een 

cultuurgewas, maar hop komt van nature in ons land voor in vochtige loofbossen. Uit 

het pollenonderzoek is gebleken dat natuurlijke standplaatsen voor hop vrijwel zeker in 

de omgeving van het Tradepark aanwezig waren. We houden er daarom rekening mee 

dat het pollen van een natuurlijke hopplant afkomstig is. 

Indirecte aanwijzingen voor veeteelt leveren de “vertrappingssporen” in het beekdal. 

Hoewel deze sporen uit de bronstijd en mogelijk het begin van de ijzertijd dateren zal 

veeteelt ook later in de ijzertijd tot de bestaansmiddelen hebben gehoord. 

Het overgrote deel van het vondstmateriaal uit de late bronstijd en ijzertijd bestaat 

uit aardewerk. Daarnaast zal een klein deel van  het steenmateriaal uit deze perioden 

dateren. Als laatste moet een fragment La Tène-glas worden genoemd. Het materiaal 

laat vrijwel alleen algemene uitspraken over de bestaanseconomie toe. Deze 

uitspraken sluiten naadloos aan op die over de economie van de midden-bronstijd: 

het aardewerk betreft vrijwel uitsluitend lokaal vervaardigd gebruiksaardewerk, het 

lithische materiaal - gering in aantal -  is lokaal gewonnen en omvat weinig artefacten 

en een beperkte typomorfologische variatiebreedte. 

Slechts een klein deel van het materiaal geeft een wat specifieker economisch inzicht.

· Een aardewerken rooster die op regelmatige afstand ronde gaten heeft, is 

afkomstig  uit kuilspoor 14.012. De plaat bevond zich niet meer in zijn originele 

context maar  is oorspronkelijk gebruikt als bakplaat bij de vervaardiging van 

aardewerk. Dergelijke platen vormden een onderdeel van een aardewerkoven 

waar ze op de scheiding tussen vuurkamer en bakruimte lagen. Via de ronde gaten 

in deze plaat kon de hitte doordringen tot de te bakken voorraad en konden de 

vlammen niet rechtstreeks aan de potten raken. Deze vondsten onderschrijven 

daarmee het lokale karakter van de aardewerkproductie.

· Het fragment van een zoutgootje dat uit de tweede helft van de vroege ijzertijd 

dateert, is zeker van elders aangevoerd. Het zoutgootje diende als verpakkings-

materiaal voor zout dat toentertijd in de West-Nederlandse kuststreek werd 

gewonnen. Het is vanuit die contreien samen met het zout naar de Tilburgse regio 

getransporteerd. Het wijst op uitwisselingsnetwerken met het kustgebied.

· Enkele brokken tefriet zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig van maalstenen. Deze 

maalstenen zijn  waarschijnlijk geimporteerd uit  het Duitse Eifelgebied, waar 

basaltlava - zoals tefriet ook wel genoemd wordt-  werd gewonnen en en waar ook 

de eindproducten werden vervaardigd.
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· Ook het fragment La Tène-glas  uit de 2e eeuw voor Chr. is vermoedelijk niet 

lokaal vervaardigd, maar van elders geïmporteerd. We weten overigens nog niet 

veel over de productie van dit glas en hoe het zich in Midden- en Zuid-Nederland 

verspreidde. Wel valt op dat het Tradeparkse exemplaar deel uitmaakt van een 

kleine concentratie La Tène-glas  op de grens van Tilburg en Goirle in een verder 

nagenoeg lege Tilburgse regio.

16.5.2 Late bronstijd en vroege ijzertijd

Tijdens de opgraving zijn aanwijzingen gevonden voor het gebruik van het terrein 

in de late bronstijd en vroege ijzertijd. Deze aanwijzingen bestaan hoofdzakelijk 

uit vondstrijke kuilen en enkele spiekers die in het westelijk en centrale deel van de 

dekzandrug (figuur. 16.2). Daarnaast is centraal in het beekdal een greppel uit circa 

800 voor Chr. aanwezig (structuur 112), en meer naar het oosten een tweede greppel 

uit de vroege ijzertijd. Deze greppel kan echter ook nog een midden-ijzertijd datering 

hebben. Heel misschien bevindt zich in het westen een gebouwplattegrond uit de late 

br0nstijd. Hier is ter hoogte van het onregelmatig gevormde noordwestelijke uiteinde 

van midden-bronstijd-boerderij 93 een vlek met late bronstijd-aardewerk aangetroffen. 

Mogelijk gaat in dit deel van de plattegrond een jonger gebouw schuil. Waarschijnlijk 

is dit echter niet; een plattegrond is moeilijk te reconstrueren en het  zou wel heel 

toevallig zijn als in de late bronstijd een huis precies in het verlengde van een minstens 

vier eeuwen ouder gebouw is aangelegd. 

Hoe het ook zij, in de late bronstijd en ook in de vroege ijzertijd is de dekzandrug 

vermoedelijk bewoond geweest. De boerderijen zullen op de dekzandrug buiten het 

opgegraven terrein liggen. Waar ze precies verwacht kunnen worden is niet duidelijk. 

Mogelijk was de zuidrand van het centrale deel van de dekzandrug, op de overgang 

naar het beekdal, de locatie van een of enkele vroege ijzertijd-boerderijen. Hier ligt 

een cluster van kuilen die vermoedelijk uit de vroege ijzertijd dateren (cluster B). De 

vraag is echter of in die periode deze plek bewoonbaar was. Dat is niet waarschijnlijk, 

omdat juist op dat moment het beekdal vernatte. We hebben de aan- of afwezigheid 

van boerderijen nabij dit cluster echter in het veld niet compleet kunnen onderzoeken, 

omdat de zone ten zuiden van de Heiningstraat rigoureus was afgegraven.

16.5.3 Huis en erf in de midden-ijzertijd

Alle ijzertijd-huizen in Tradepark zijn van het type Oss-Ussen 4B. Kenmerkend 

zijn de tweebeukigheid, de ingangspartij ongeveer halverwege de plattegrond en 

zijden bestaande uit een dubbele rij stijlen waarbij de wand- en buitenstijlen paren 

vormen. De feitelijke wand zal tussen de binnenste en buitenste wandstijlen hebben 

doorgelopen.

De meeste huizen hebben een schilddakgehad.  Bij huis 21 lopen de middenstijlen 

echter door tot in de korte wanden waardoor sprake is geweest van een zadeldakcon-

structie. Huis 86 wijkt af door een combinatie van een zadeldak aan de westelijke korte 
zijde en een eindschild aan de oostelijke korte zijde.
Ongeveer in het midden van de lange wanden bevinden zich circa 2 m brede ingangen. 

De ingangen bestaan aan beide zijden uit een rij van drie of vier palen die in lijn liggen 

met de wand- en buitenstijlen. In dat opzicht wijken onze plattegronden af van de 

klassieke Haps/Oss-Ussen 4 huizen waar de binnenste palen van de ingangspartijen 

voorbij de wandstijlen zijn geplaatst. De idee is dat bij deze huizen de deurpost een 

stuk teruggeplaatst was ten opzichte van de wanden, terwijl bij onze plattegronden de 

deurpost op gelijke hoogte met de wanden stond.



330	 Tradepark-Noord Te Tilburg

B

8

81
73

11
1

S
10

.8
7

S
10

.9
7

S
32

.1
1

S
29

.4
7

S
31

.6
5

S
31

.6
4

S
13

.5
7

S
54

.5
2

S
19

.7
5

S
9.

54

S
63

.1
9

S
63

.3
1

S
62

.1
8

S
46

.4

13
15

00

13
15

00

13
16

00

13
16

00

13
17

00

13
17

00

13
18

00

13
18

00

13
19

00

13
19

00

13
20

00

13
20

00

13
21

00

13
21

00

13
22

00

13
22

00

394100

394100

394200

394200

394300

394300

394400

394400

N

10
0m

0

sp
ie

ke
r l

at
e 

br
on

st
ijd

 (?
)

ku
il 

m
et

 a
ar

de
w

er
k 

la
te

 b
ro

ns
tij

d
ku

il 
m

et
 a

ar
de

w
er

k 
la

te
 b

ro
ns

tij
d/

vr
oe

ge
 ij

ze
rti

jd
ku

il 
m

et
 a

ar
de

w
er

k 
vr

oe
ge

 ij
ze

rti
jd

gr
ep

pe
l u

it 
(m

og
el

ijk
) d

e 
vr

oe
ge

 ij
ze

rti
jd

ku
ile

nc
lu

st
er

Le
ge

nd
a

st
ru

ct
uu

rn
um

m
er

8B
m

og
el

ijk
e 

hu
is

pl
at

te
gr

on
d

gr
af

 1

sp
oo

rn
um

m
er

S
9.

54

11
2

Fi
gu

ur
 1

6.
2

O
ve

rz
ic

ht
 v

an
 s

po
re

n 
en

 s
tr

uc
tu

re
n 

ui
t l

at
e 

br
on

st
ijd

-v
ro

eg
e 

ijz
er

tij
d.



Tradepark-Noord Te Tilburg    331

Opvallend bij structuren 21, 37, 65 en 86 is de aanwezigheid van ondiepe palen in 

lijn met de  wand- en middenstijlen in het oostelijke deel van de plattegronden. De 

geringe diepte van de palen duidt erop dat deze niet de daklast droegen. Eerder moet 

gedacht  worden aan de ondersteuning van een zolder voor opslag van goederen of 

oogstproducten.

Enkele plattegronden vallen op door vervanging van  middenstijlen en/of palen van de 

ingangspartijen. Blijkbaar wilde men door reparaties aan de kernconstructie van de 

huizen, hun levensduur verlengen.

Het onderzoek van de paalsporen van de noordelijke ingangspartij van structuur 37 

leverde een complete pot op van aardewerk uit de 2e helft van de midden-ijzertijd 

(spoor 24.029). Mogelijk gaat het om een offer dat tijdens het bouwen van het huis 

of juist bij het verlaten erv naast de ingang is begraven. Andere doelbewuste (rituele) 

deposities zijn niet gevonden.

Alle  Tradeparkse huizen zijn in de midden-ijzertijd te plaatsen. Huizen 44, 64 en 86486 

dateren waarschijnlijk uit de 5e eeuw voor Chr. Huizen 21 en 37 zijn van jongere datum 

(4e en/of 3e eeuw voor Chr.). Huis 65 is niet scherper te dateren dan midden-ijzertijd.

In Oss-Ussen zijn de  huisplattegronden van type 4B tot de late ijzertijd gerekend. Onze 

huizen bevestigen wat elders ook al is vastgesteld: type4B-huizen komen zowel in de 

midden- als late ijzertijd voor. Er bestaat in zijn algemeenheid wat onduidelijkheid 

over de periode waarin het huistype Oss-Ussen 4 is ontstaan. In Oss-Ussen worden 

de oudste exemplaren in de tweede helft van de midden-ijzertijd geplaatst. De 

¹⁴C-dateringen van huizen 44 en 64 geven aan dat het huistype in het Tilburgse reeds in 

het begin van de midden-ijzertijd (5e eeuw voor Chr.) zijn intrede deed.  

Het erf uit de midden-ijzertijd bestond uit een boerderij, een plukje van vier tot 

zeven spiekers en waarschijnlijk ook enkele kuilen. De spiekers zijn waarschijnlijk 

niet allemaal gelijktijdig maar een optelsom van een aantal vervangingen van een of 

twee spiekers die op het erf stonden. De afstand tussen een huis en het bijbehorende 

groepje spiekers bedroeg steeds 10 tot 30 m. Als we er vanuit gaan dat de spiekers aan 

de rand van het erf stonden, dan kan de doorsnede van een midden-ijzertijd op circa 40 

m worden gereconstrueerd. Er lijkt geen voorkeur in de positie van de spiekergroepen  

ten opzichte van de huizen te zijn geweest. Daarmee kunnen de erven uit de midden-

ijzertijd als ongestructureerd gekarakteriseerd worden.

Er zijn geen waterputten gevonden die gelijktijdig zijn met de midden-ijzertijd-boerde-

rijen. Het is echter aannemelijk dat deze – analoog aan de middden-bronstijd – op de 

overgang van dekzandrug naar beekdal hebben gelegen. In ieder geval werden ze daar 

in de late ijzertijd ook nog aangegelegd (zie onder).

486  De ¹⁴C-datering van een hazelnoot uit spoor 46.052 van structuur 86 komt uit in de midden-
bronstijd (KIA 44658: 3350 ± 31 BP) en mag als “vervuiling” worden beschouwd.



332	 Tradepark-Noord Te Tilburg

16.5.4 het nederzettingssysteem  in de midden-ijzertijd

We kunnen stellen dat ook in de midden-ijzertijd de huizen te Tradepark-Noord deel 

uitmaken van een groter nederzettingsterritorium, waarbinnen de erven zwierven. 

Deze nederzetting zal zich vooral in westelijke  en noordoostelijke richting uitgestrekt 

hebben. De zes opgegraven huizen vallen in de 5e of 4e /eind 3e eeuw voor Chr. 

Opvallend aan de huizen zijn de reparaties aan de kernconstrcuties die duidden op een 

verlenging van de levensduur. Daarom lijkt een levensduur van 50-100 jaar realistisch. 

Als uitgegaan wordt van een bewoning van 200-250 jaar dan betekent dit dat de 

nederzetting gemiddeld uit minstens twee boerderijen bestond. 

Net als bij de midden-bronstijd suggereert de ruimtelijke verspreiding  en chronologie 

van de boerderijen dat de gelijktijdige erven verspreid in het landschap lagen en dat 

een nieuwe boerderij op korte afstand van het oude erf werd herbouwd. 

16.5.5 De late ijzertijd (en Romeinse tijd)

De aanwijzingen voor het gebruik van het terrein in de late ijzertijd zijn beperkt en 

vallen in de 2e eeuw voor Chr. (figuur 15.3). Verspreid zijn een waterput en  een spieker 

uit deze periode aangetroffen. Deze bevonden zich in het oosten en centrum van het 

opgravingsterrein. Minder scherp te dateren zijn de veenkuilen in het centrale deel 

van het beekdal. Deze lijken in de late ijzertijd en/of Romeinse tijd gegraven te zijn, 

mogelijk voor de gekoelde opslag van  producten .

Er is een argument om de spaarzame resten uit de late ijzertijd toch aan bewoning te 

koppelen en niet te interpreteren als relicten van incidentele bezoeken. De waterput 

wijst  op de aanwezigheid van boerderijen in de directe omgeving. Waterputten lagen 

weliswaar in deze periode niet vaak op het erf zelf maar wel altijd in de buurt ervan 

(in laagtes).  Mogelijk zijn de erven uit de late ijzertijd ten noorden van de waterput te 

vinden, op het deel van de dekzandrug waar nu de A58 overheen loopt. 

16.6 Het grafritueel in de late prehistorie

Het grafritueel in het neolithicum tot en met de midden-bronstijd is moeilijk grijpbaar 

omdat het zich voor een groot deel buiten het blikveld van de archeologie afspeelde.  

Waarschijnlijk vertoonde het grafritueel een grote variëteit. Grafheuvels werden 

vermoedelijk alleen opgeworpen over sommige leden van de gemeenschap terwijl 

anderen in vlakgraven of secundair in al bestaande grafheuvels werden bijgezet. Deze 

doden werden niet in grote grafvelden begraven maar in plukjes van enkele tot hooguit 

tientallen bijzettingen. Het merendeel van de overledenen werd op een wijze begraven 

die voor archeologen niet traceerbaar is. Onduidelijk is wie er voor welke begravings-

praktijk in aanmerking kwam. 

Vanaf de late bronstijd veranderde dit beeld. De grafvelden werden plaatsvast en het 

grootste deel van de gemeenschap werd hierin bijgezet. Dit grafbestel is karakteristiek 

voor de late bronstijd tot en met het begin van de midden-ijzertijd. Op deze wijze 

konden grote grafvelden ontstaan die men urnenvelden noemt. In de loop van de 

midden-ijzertijd kwamen daarvoor veel kleinere groepjes graven voor in de plaats. 
Vaak gaat het om diffuse clusters van eenvoudige vlakgraven en ontbreken 
monumentale graven. 

Bij de opgravingen in Tradepark-Noord zijn geen kleinere of grotere grafvelden uit 

de late prehistorie tevoorschijn gekomen. Deze moeten er wel geweest zijn maar 
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zullen buiten de opgraving elders op de dekzandrug hebben gelegen. Wat betreft 

het grafritueel uit de late prehistorie  zijn uitsluitend twee geïsoleerde grafstructuren 

opgegraven. Het gaat om een kringgreppel waarvan de centrale bijzetting is 

verdwenen (graf 1) en een crematierestendepot zonder randstructuur. 

Graf 1 is niet goed te dateren, maar op basis van de vondsten uit de greppelvulling 

is een datering in de late bronstijd of ijzertijd het meest aannemelijk. Graf 2 dateert 

uit de 5e eeuw voor Chr. of net iets later. In het graf zijn de crematieresten van 

waarschijnlijk een  40 tot 45 jaar oude man bijgezet. 

Geconcludeerd kan worden dat het onderzoeksterrein na de midden-bronstijd (in ieder 

geval in de midden-ijzertijd) incidenteel gebruikt is voor het begraven van individuen 

in solitaire graven. Voor graf 2 staat vast dat het terrein toen ook als nederzetting en 

akker werd gebruikt. Blijkbaar werden bepaalde individuen  niet in het gezamenlijke 

grafveld bijgezet maar in individuele bijzettingen in de buurt van de nederzetting of 

akkers. Op grond van de overeenkomst in ouderdom is het mogelijk dat graf 2 de 

crematieresten bevat van een overleden man die tijdens zijn leven in huis 44 woonde.

16.7 Cultuurlandschap en lokale groepen in de late prehistorie

De dekzandrug ter plaatse van Tradepark-Noord is vanaf de midden-bronstijd tot in 

het begin van de late ijzertijd vrijwel continu bewoond geweest, mogelijk op enkele 

korte hiaten na. In deze periode was de omgeving van de nederzettingsterritorium 

niet “leeg”. Op dezelfde dekzandrug maar dan ca 1000 m naar het oosten was ter 

plaatse van Puijackers sprake van bewoning in de midden-bronstijd, midden-ijzertijd 

en Romeinse tijd. Aan de overzijde van het dal van de Katsbogte lag op Goirlese 

grondgebied in de Romeinse tijd ook een nederzetting (vindplaats Surfplas).

De bewoners van Tradepark-Noord hadden hun akkers op de dekzandrug aangelegd, 

op de aldaar gelegen matig voedselrijke tot voedselrijke bodems. Tussen de akkers 

lagen de boerderijen. Waterputten en -kuilen maakten in de late prehistorie geen 

deel uit van het erf maar lagen op enige afstand in de randzone van het beekdal. 

Hun locatie zal zijn bepaald door de eenvoudige wijze waarop het ondiep gelegen 

grondwater hier kon worden bereikt. Vermoedelijk was een waterput door meerdere 

huishoudens aangelegd en gebruikt.

Het vee zal op braakliggende akkers zijn geweid, en ook in het beekdal toen hierin nog 

geen veen was gegroeid. Waarschijnlijk was beweiding alleen mogelijk in de bronstijd 

en het begin van de  ijzertijd. Daarna was weer sprake van nattere omstandigheden 

waardoor er een veenlaag kon ontstaan.

In de late ijzertijd en/of de Romeinse tijd is het beekdal op grote schaal in gebruik 

genomen, mogelijk als weidegebied voor het vee, waarbij de top van het veen is 

afgebrand en lokaal kleine kuilen zijn gegraven (voor gekoelde opslag?). In het eerste 

geval zullen de bewoners van Tradepark-Noord de ontginners zijn geweest. In de 

Romeinse tijd zullen de bewoners van de nederzetting Surfplas dit hebben uitgevoerd. 

16.8 Ontginningsgeschiedenis en het landgebruik vanaf de mid-mid-id-
deleeuwen

16.8.1 Prelude

Na de ijzertijd kon de vegetatie van de Laarse Akkers in het onderzoeksgebied zich 

waarschijnlijk in belangrijke mate herstellen door een teruglopende bevolking. Met de 
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groei van de nederzetting (opgraving HaVeP-terrein) ten noordoosten van het onder-

zoeksgebied in de vroege middeleeuwen zal de exploitatie van de hogere gronden 

van de latere Laarse Akkers ook steeds intensiever zijn geworden. De naam wijst 

erop dat een deel van deze rug, waarin zich een moderpodzolbodem had gevormd, 

als ‘laar’ of bosweide werd gebruikt door de middeleeuwse bevolking. Veeweide en 

hakhoutbeheer waren mogelijke functies van het laar. De enkele Volmiddeleeuwse 

scherven zijn mogelijk de spaarzame relicten van dit extensieve gebruik.

16.8.2 Ontginning (late middeleeuwen)

Door een verder groeiende bevolking bestond in de late middeleeuwen een grote 

behoefte aan nieuwe landbouwgrond. Waarschijnlijk heeft men omstreeks de 

veertiende eeuw het onderzochte deel van de Laarse Akkers tot akkerland ontgonnen 

uit woeste grond. De verkaveling die tot voor enkele decennia bestond is waarschijnlijk 

de primaire verkaveling uit deze periode geweest: grote ‘verticale’ blokken die zich in 

noord-zuid-richting over de Laarse Akkers uitstrekten. We kunnen niet uitsluiten dat 

de ontginningsblokken geleidelijk van oost naar west naar gelang de behoefte zijn 

uitgezet, en dat de oostelijke ontginningsblokken dus ouder zijn dan de westelijke. 

De regelmaat van de uitgezette ontginningsblokken lijkt in elk geval te wijzen op 

een collectieve ontginning. De ontginningsblokken werden van elkaar gescheiden 

door paden die door de buurt gemeenschappelijk werden gebruikt om de percelen te 

bereiken.

De uitvoerder van deze ontginningen kennen we niet, maar het lijkt niet om een 

landsheer of klooster te gaan. Er zijn geen aanwijzingen dat zij ooit rechten op deze 

grond lieten gelden. Het is goed mogelijk dat het om een gezamenlijk initiatief van 

de middeleeuwse Tilburgers ging. Om hogere opbrengsten aan gewassen te kunnen 

genereren werd in de veertiende of vijftiende eeuw gestart met plaggenbemesting. 

Greppels uit de veertiende of vijftiende eeuw en een plaggendek ten zuiden van de 

Heiningstraat wijzen erop dat het akkercomplex zich in de late middeleeuwen nog tot 

voorbij dit straatje uitstrekte.

De bijbehorende nederzetting ontstond langs de noordflank van de Laarse Akkers, 

waar de Rielseweg van noordoost naar zuidwest langs de dekzandrug liep. De huizen 

lagen zowel langs de noord- als de zuidrand van deze weg. Bij de huizen lagen de 

tuinen en kleine percelen weiland, waar kleinvee werd gehouden.

Het dal van de Katsbogte moet in de vijftiende eeuw ook al gebruikt zijn door de 

bewoners van Laar. De oude naam voor het dal, de Heiningen, wijst op het bestaan 

van door mensenhanden gemaakte afrasteringen, zoals hekwerken of gevlochten 

heggen. Deze naam wordt al in 1438 vermeld. De afrasteringen, die percelen van elkaar 

moeten hebben gescheiden, wijzen bovendien op een (gedeeltelijke) privatisering 

van de dalgronden vóór de vroege vijftiende eeuw. Overigens moeten we ons van 

de weelderigheid van dat dal in de vijftiende eeuw niet teveel voorstellen: de bodem 

van het westelijke deel moet zeer schraal zijn geweest en werd als hei betiteld. De 

Katsbogte zelf, inclusief de haakse hoeken erin, zou al uit de late middeleeuwen 

kunnen dateren en is mogelijk gegraven om het dal af te wateren. De waterloop werd 

genoemd naar het punt waar hij ontsprong, percelen relatief marginaal akker- en 

weiland die als bocht werden aangeduid en ten westen van het onderzoeksgebied 

lagen.
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16.8.3 Intensivering (Nieuwe tijd)

Na de middeleeuwen hebben we duidelijke signalen voor intensivering van het 

grondgebruik door een toenemende bevolking. Tegelijk verarmde de bevolking ook 

sterk. Het percentage van hen dat pachtte in plaats van zelf de boerderij bezat nam 

daardoor ook toe. Een deel van de woningen werd in de achttiende eeuw niet als huis, 

maar als hut aangeduid. Waarschijnlijk sluit dit aan op de bevolkingsgroei en verarming 

in heel Tilburg vanaf de zeventiende eeuw, alhoewel het aantal huizen in Het Laar in 

de 18e eeuw – tegen de trend in – juist daalde. Zowel eigenaren als pachters waren 

particulieren, vooral ambachtslieden. Instituties zoals kloosters waren en bleven 

afwezig in het gebied, op de Tafel van de Heilige Geest (de armenzorg) na. De enorme 

fragmentatie van het grondbezit bij de invoering van het kadaster in 1832 wijst 

eveneens op de dynamiek die de bevolkingsontwikkeling hier heeft gekend: we vinden 

geen enkele aanwijzing over vroegere splitsing van ontginningsblokken meer terug op 

basis van de toenmalige verdeling van grondbezit.

De zone ten zuiden van de Katsbogte werd waarschijnlijk pas na 1500 verkaveld 

op de wijze zoals we die tot voor kort kenden. Het gebied ten noorden van de 

Katsbogte kende toen nog een verkaveling die daar haaks op stond. In de eerste helft 

van de achttiende eeuw werd dit gebied, dat feitelijk het meest zuidelijke deel van 

de Laarse Akkers vormde, herverkaveld. De verkaveling uit het gebied ten zuiden 

van de Katsbogte werd hierbij in noordelijke richting tot aan het Heiningstraatje 

doorgetrokken. Het Heiningstraatje werd daarbij de nieuwe visuele grens tussen Laarse 

Akkers en het dal van de Katsbogte. Het ophogen van het beekdal met grond van het 

hoger gelegen plaggendek,  vormde mogelijk een onderdeel van de herverkaveling. Dit 

kan echter ook iets later hebben plaatsgevonden. 

In de Nieuwe tijd kwamen al op meerdere plekken in en rond het onderzoeksgebied 

houtopstanden voor die gemeenschappelijk eigendom waren van de gemeijnt, maar 

waar individuele boeren een aandeel of ‘schaar’ in hadden. In 1657 lag er schaarbos 

bij de kruising van Katsbogte en Tilburgseweg, en in 1727 werd elders in het Laar 

toestemming verkregen voor ontginning en aanplant van schaarbos. Veel van dit 

schaarbos was eikenhout. 

Het voormalige bosgebied in het zuidwesten van het onderzoeksgebied lijkt 

aanvankelijk nog als akker te hebben gefunctioneerd. Op een zeker moment heeft 

men het plaggendek richting de laagte afgeschoven. In het gebied bevond zich een 

zeer fijne begreppeling (om de circa 5 meter), die volledig aansluit op de structuur 

van de verkaveling. De vondst van aardewerk uit de veertiende tot negentiende eeuw 

in de greppels geeft aan dat de begreppeling van vóór de vroege negentiende eeuw 

dateert, en mogelijk nog van veel eerder. De verkaveling, die één geheel vormt met de 

middeleeuwse ontginningsblokken op het akkercomplex, moet even oud of ouder zijn 

dan de begreppeling.

16.8.4 Postlude: transformatie (Nieuwste tijd)

De belangrijkste transformatie van het landschap in de negentiende en twintigste 

eeuw vormde feitelijk het steeds opener worden van het landschap. In twee fasen (vóór 

1869 en tussen 1910 en 1938) werd vrijwel al het opgaand hout in het gebied gerooid. 

De reden ervan is onduidelijk. Daardoor werd het bouwland van de Laarse Akkers in 

westelijke richting uitgebreid en kende het dal van de Katsbogte uitsluitend nog een 
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afwisseling tussen akker- en weiland. Daarnaast werden de vroegere heidevelden en 

bossen ten noordwesten en westen van de Laarse Akkers ontgonnen, waardoor de 

Laarse Akkers aan alle zijden door cultuurland ingesloten raakten.

De transformatie van Het Laar van agrarisch tot stedelijk gebied begon in het eerste 

kwart van de twintigste eeuw, toen (tussen 1910 en 1923) een kleine buitenplaats 

werd aangelegd tussen Generaal Winkelmanstraat en Oude Goirleseweg. Aan de 

oostzijde van de Goirleseweg (op de hoek met de huidige Afrikaanderstraat) breidde 

de bebouwing zich uit. In de decennia daarna groeide deze bebouwing uit tot een klein 

bedrijventerrein, en ook werd met de aanleg van een sportpark de kiem gelegd voor 

wat het terrein rond het Willem II-stadion zou worden. De aanleg van de Rondweg-Zuid 

(vóór 1951) en vooral de A58 (1970) betekende het einde van Het Laar als herkenbare 

agrarische gemeenschap. Alleen de Katsbogte is als structuur gespaard gebleven.
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  BC BC <1900     <1800     <1700     <1600     <1500     <1400     <1300   1200>

huis 7                                                            

aardewerk                                            

paalspoor                                

KIA 44651 -1738 -1640                              

KIA 44664 -1689 -1618                                

kuilen                                

KIA 44653 -1889 -1774                                

KIA 44650 -1745 -1691                              

KIA 44774 -1732 -1636                                

KIA 44649 -1608 -1527                                

KIA 44772 -1501 -1450                              

KIA 44646 -1453 -1407                              

KIA 44771 -1452 -1408                              

KIA 44775 -1441 -1396                              

KIA 44652 -1431 -1386                                                        

huis 22-paalspoor                                                            

KIA 44648 -1746 -1683                                                        

huis 43-paalspoor                                                            

KIA 44659 -1727 -1628                                                        

huis 49                                                            

paalspoor                                

KIA 44970 -1611 -1531                                

kuilen                                

KIA 44656 -1756 -1687                              

KIA 44647 -1605 -1496                                

KIA 44776 -1426 -1324                                                        

huis 93-kuil                                                            

KIA 44662 -1659 -1499                                                        

losse kuilen                                                            

KIA 44663 -1880 -1771                              

KIA 44657 -1748 -1687                            

KIA 44658 (opspit huis 86) -1690 -1562                                  

KIA 44779 -1605 -1497                                

KIA 44660 -1606 -1461                                                        

waterputten                            

Poz-34135 -1493 -1416                            

KIA 44665 -1452 -1404                          

Poz-34134 -1265 -1127                                                        

Tabel 16.1. 
Overzicht van de relatief scherp te dateren structuren en sporen uit de vroege tot begin late bronstijd
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Bijlage 1. Onderzoeksvragen Programma van Eisen.

Paleo-landschappelijk

· Hoe zag het abiotische (geomorfologie en bodem), biotische (vegetatie) en culturele 

landschap (cultuurlandschappelijke elementen, ruimtegebruik) van de (directe 

omgeving van de) vindplaatsen er voor, tijdens en na de bewoning (Neolithicum-

IJzertijd) uit?

· Welke paleolandschappelijke factoren en processen zijn van invloed geweest op de 

locatiekeuzes en de (potentie) voor menselijke activiteiten voor, tijdens en na de vast 

te stellen fasen van gebruik?

· Wat is de paleogeografische betekenis van de Katsbogte. In het bijzonder:

 o wanneer zijn de contouren van deze laagte gevormd en welke processen liggen 

hieraan ten grondslag?;

 o in hoeverre is hier gedurende het holoceen sprake van een watervoerende beek en in 

welke periode heeft deze in dat geval als ‘vrije’ meanderende beek gefunctioneerd?;

 o indien sprake is van een beek; wat zijn de dimensies geweest van dit systeem door 

de tijd, wat is het horizontale bereik geweest van de beekgeul, en is er thans nog een 

restgeul traceerbaar?

 o ligt het plangebied (Tradepark) inderdaad ter hoogte van het meest 

stroomopwaartse deel van dit beekdal, of heeft deze laagte in het verleden tevens 

gefungeerd als overloopgeul/zijbeek van het iets westelijker gelegen dal van de Leye?

· Welke invloed heeft het karakter en de dynamiek van de Katsbogten door de tijd 

gehad op de gebruiksmogelijkheden van het aangrenzende gebied en de relatie met 

omliggende gebieden.

· Welke menselijke ingrepen en activiteiten hebben plaatsgevonden in het dal van de 

Katsbogten?

· Wat zijn de dimensies van de dekzandrug (zowel horizontaal als verticaal)? Betreft 

het een relatief grote, doch min of meer geïsoleerde opduiking of maakt deze deel uit 

van een veel groter gebied met hoge zandgronden (in noordelijke en noordoostelijke 

richting)?

Vindplaats 3: bewoningsresten Neolithicum

· Wat is de aard, omvang en datering van de neolithische bewoning(sresten)?

· Zijn er aanwijzingen voor grondsporen die te relateren zijn aan het neolithische 

vondstmateriaal. Hoe zijn deze grondsporen te interpreteren?

· Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij?

· Wat zeggen de beschikbare gegevens (grondsporen, anorganische en organische 

resten) over de voedselvoorziening, uitwisseling met anderen en nijverheid?

· Hoe verhouden de aangetroffen nederzettingsresten en -sporen zich tot andere in de 

regio Tilburg en Zuid-Nederland/Noord-België opgegraven nederzettingen?

Vindplaats 1-6: nederzettingsresten Late-Bronstijd – IJzertijd

· Wat is de aard, omvang en datering van de brons- en ijzertijdbewoning(sresten)?

· Bestaat de bewoning uit meerdere erven? Waar liggen de grenzen van de individuele 

erven?

· Is sprake van een fasering of ontwikkeling binnen de nederzettingsresten?

· Welke structuren zijn binnen de verschillende erven te onderscheiden en wat is hun 

functie geweest?

· Zijn er aanwijzingen voor reparatiefasen binnen de gebouwstructuren?
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· Wat is de ruimtelijke verspreiding van de structuren en vondsten binnen de erven en 

hoe kan deze worden geïnterpreteerd?

· Wat zeggen de beschikbare gegevens (grondsporen, anorganische en organische 

resten) over de voedselvoorziening, uitwisseling met anderen en nijverheid? Welke 

aanwijzingen zijn er voor het gebruik of inrichting van het landschap buiten de erven 

(kuilen, greppels, andere grondsporen, anorganische en organische resten)?

· Welke aanwijzingen zijn er voor objectdeposities in greppels, kuilen of in andere 

grondsporen?

 Maak daarbij onderscheid tussen de erven en het landschap buiten de erven.

· Hoe verhouden de aangetroffen nederzettingsresten en sporen zich tot andere in de 

regio Tilburg en Zuid-Nederland/Noord-België opgegraven nederzettingen?

Vindplaats 6: urnenveld uit de Late-Bronstijd en/of Vroege-IJzertijd

· Wat is de omvang en datering van het grafveld?

· Hoeveel graven zijn aanwezig en hoeveel kunnen oorspronkelijk aanwezig zijn 

geweest?

· Is sprake van een aaneengesloten grafveld of van ruimtelijk gescheiden clusters van 

graven?

· Indien sprake is van verschillende clusters van graven, hoe zijn deze te verklaren?

· Is sprake van een fasering of ontwikkeling van het grafveld?

· Hoe was het grafveld in het landschap gesitueerd (zowel de landschappelijke ligging 

als de vegetatie kunnen hier een rol hebben gespeeld)

· Hoe kan het dodenritueel gereconstrueerd worden aan de hand van de graven en 

grafvondsten?

· Wat is de samenstelling (leeftijd/geslacht) van de begraven gemeenschap. In hoeverre 

wijkt deze af van de verwachte samenstelling van de levende gemeenschap?

· Welke variatie is aanwijsbaar in het grafritueel (diachroon, synchroon) en hoe is deze 

te verklaren?

· Hoe verschilt het grafritueel op vindplaats 3 van gelijktijdige grafvelden elders in 

Zuid-Nederland/Noord-België. Hoe zijn deze verschillen te verklaren?

· Welke aanwijzingen zijn er voor de aanwezigheid van gebouwde of andere 

bovengrondse structuren binnen het grafveld (denk aan palenrijen, hekken, gebouw-

structuren)?

Ontginningsgeschiedenis en het landgebruik vanaf de Middeleeuwen

· Welke vormen van landgebruik (akkers, bos, weide, …) zijn in het onderzoeksgebied 

in de middeleeuwse en post-middeleeuwse periode te onderkennen, waar lagen de 

verschillende vormen van landgebruik in het landschap en welke ontwikkelingen 

treden daarbij op (in samenhang met historisch-geografische gegevens)?

· Wat is de omvang, ouderdom en de genese van de onder het plaggendek gelegen 

oude akkerlaag? Is bij een eventuele middeleeuwse datering ook bewoning uit deze 

periode traceerbaar?

· Vanaf welk moment en op welke wijze is het plaggendek gevormd (genese van het 

plaggendek)? Zijn er in horizontale en verticale zin verschillende fasen te onderkennen 

in de ontwikkeling van het akkercomplex ter plaatsen van het plangebied Tradepark 

58 (in samenhang met historisch-geografische gegevens)?

· Wat is de relatie tussen de oude akkerlaag, de lagen in het plaggendek en de 

aanwezige grondsporen (perceelsgreppels, ….) uit de Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd?

· Wat is de datering, het karakter en de ontwikkeling van de verkaveling- en 

wegenstructuren (in samenhang met historisch-geografische gegevens)?
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Archeologische Monumentenzorg

· Wat zegt de fysieke kwaliteit van de grondsporen over de archeologische potentie van 

vergelijkbare “jonge” ontginningen in de regio Tilburg?

· Welke informatie geeft het onderzoek over de aard, omvang en behoudenswaardig-

heid van de archeologische resten op het Essentterrein?

· Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden over de wijze van onderzoek van de ont-

ginningsgeschiedenis en het landgebruik van het projectgebied Tilburg-Goirle?
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Bijlage 2. Methodiek

II.1 Fysisch geografisch onderzoek

Veldwerk

Landschapssleuven

De basis voor beantwoording van de paleolandschappelijke vraagstellingen van het 

onderzoek vormden twee noord-zuid georiënteerde ‘landschapssleuven’, waarmee 

de paleogeografische en bodemkundige opbouw van het landschap van hoog naar 

laag in detail is beschreven (voor ligging zie figuur3.4). Deze sleuven reikten ruim 

tot in het C-materiaal en op het hoge deel tot ruim in de leemhoudende periglaciale 

afzettingen. Van de sleufwand is het gehele profiel beschreven en opgetekend met 

een lithogenetisch en bodemkundige onderverdeling van lagen. De textuur is conform 

NEN 5104 beschreven. Van representatieve bodemlagen zijn monsters genomen ten 

behoeve van een textuuranalyse  (zie ook kader textuuranalyse).

De meest oostelijke sleuf (puttencombinatie 2 en 3) is met 225 meter het langst 

en, samenhangend met de intactheid van de hier aangetroffen bodemprofielen en 

de duidelijk te onderscheiden paleolandschappelijke eenheden, meest informatief 

gebleken. In deze sleuf zijn op meerdere plaatsen pollenbakken geslagen ten behoeve 

van C14-datering, micromorfologisch onderzoek en pollenonderzoek. 

De middelste sleuf (puttencombinatie 4 en 5) heeft een lengte van 180 meter en 

ligt circa 300 meter westelijker in het meest bovenstroomse deel van de Katsbogte 

waar het dal weinig diepte meer heeft. De natuurlijke bodemprofielen zijn hier meer 

aangetast en de verschillende te onderscheiden lithogenetische lagen zijn minder 

expliciet vergeleken met de oostelijke sleuf. 

Een geplande meest westelijke sleuf , weer circa 250 meter westelijker, bleek voor een 

belangrijk deel in een zwaar verstoorde context gepland. Bovendien ontbreekt hier, 

in het meest stroomopwaarts gelegen deel van de Katsbogte van noord naar zuid een 

duidelijke landschappelijke gradatie. Een deel van deze sleuf is derhalve alleen door 

middel van boringen in beeld gebracht. Het overige deel is alleen door middel van 

profielkuilen en profielkolommen (puttencombinatie 24 en 25) beschreven. 

Profielkolommen en profielkuilen

Aanvullend op de landschapssleuven zijn van alle opgraafputten de bodemkundige en 

lithologische kenmerken beschreven en in het veld geïnterpreteerd. De basis hiervoor 

vormde een grid van profielkolommen in de wanden van de verschillende putten. 

De afstand tussen de kolommen bedroeg 20 meter met plaatselijke afwijkingen 

afhankelijk van de lokale bodemkundige complexiteit. De breedte van de kolommen 

bedroeg ca. 1,0 meter. Op representatieve locaties zijn daarnaast binnen het 

opgegraven vlak en ook in de landschapssleuven diverse profielkuilen aangelegd. Deze 

reikten tot circa twee meter beneden het maaiveld en hadden een breedte van twee 

meter.  

Boringen

Verspreid over het opgegraven terrein zijn profielkolommen met behulp van een 

Edelmanboor (diameter 7 cm) vanaf het 2e vlak naar beneden verdiept tenminste tot in 

de fluvioperiglaciale afzettingen (de ‘leemlaag’). Het doel hiervan was specifiek om het 

verloop van de verschillende lithogenetische lagen beter in beeld te krijgen. 
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Tevens zijn in raaien een aantal boringen rondom de opgraving geplaatst om daarmee 

‘lege’ zones tussen de opgegraven delen en tussen de landschapssleuven op te vullen 

met bodemkundige waarnemingen. In totaal zijn met dit doel 33 aanvullende boringen 

geplaatst (gemiddelde diepte 120 cm –Mv, ligging zie figuur 3.4). 

Tot slot is een serie diepe boringen (1 t/m 7) geplaatst in het lage deel van de 

meest oostelijke landschapssleuf  (put 2) met het doel meer grip te krijgen op de 

lithogenetische opbouw van deze dalvlakte. Deze boringen zijn doorgevoerd tot een 

gemiddelde diepte van 3,5 meter beneden maaiveld. 

De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor (diameter 7 cm) en een gutsboor 

(diameter 3 cm). 

II.2. Handgevormd aardewerk
Het aardewerk is gescheiden in twee hoofdcategorieën: gruis en scherven. Als 

scheidslijn tussen beide groepen is in de regel 4 cm2 aangehouden; wat beneden 

deze waarde ligt, is als gruis beschouwd. Ook scherven groter dan 4 cm2 die in 

de lengterichting gespleten zijn, waardoor de originele buiten- en/of binnenkant 

ontbreekt, zijn tot het gruis gerekend. Bij de registratie van intrinsieke eigenschappen 

is een werkwijze gevolgd die in hoofdlijnen ook in veel andere studies is gehanteerd.74 

Dit betekent dat scherven uitgebreid zijn beschreven en zo mogelijk is informatie over 

potvorm en -type ook genoteerd.75 

Bij de beschrijving van de scherven zijn, na macroscopische bestudering, voor zover 

mogelijk en van toepassing, de volgende variabelen geregistreerd:  

a) Soort scherf. Bij de beschrijving zijn scherven naar hun (oorspronkelijke) positie 

in de pot opgedeeld, te weten:  rand (met, zo mogelijk, een specificatie van de 

vorm), wand en bodem (met, zo mogelijk, een specificatie van de vorm). Wand-

bodemscherven, zoals die in de catalogus onderscheiden zijn, behoren tot de groep 

van bodemscherven. Andersoortige potonderdelen, bijvoorbeeld oren en knobbels, 

zijn apart vermeld.

74  Bijv. Ufkes 2001,  Ufkes & Bloo 2002.
75  Voor de duidelijkheid moet vermeld worden dat de beschrijving van scherven op groepsniveau 

is gebeurd, indien het zeker of  hoogstwaarschijnlijk is dat zij van dezelfde pot stammen. Een 
voorwaarde daarbij is dat de scherven alle hetzelfde vondstnummer hebben.

Figuur II-1. 
Textuurdriehoek voor klastische sedimenten 
(lutum, silt, zand).
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b) Wanddikte (gemiddeld, in mm);

c) Verschraling. Indien aanwezig is het soort of de soorten verschraling aangegeven 

alsmede de afmeting van het grootste verschralingspartikel (per soort 

verschraling). Zandverschraling is in zoverre een punt van discussie dat opzettelijke 

toevoeging niet met zekerheid vast te stellen is, aangezien zand van nature 

aanwezig kan zijn in klei; 

d) Oppervlakteafwerking. Hierbij is zowel naar de buiten- als binnenkant van het 

aardewerk gekeken, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen: gepolijst (het 

oppervlak heeft een glad én (hoog) glanzend karakter); glad;  glad, hobbelig; ruw; 

besmeten en verweerd.

e) Vorm en type;. Bij ‘vorm/type’ draait het om de algehele potvorm, waarbij een 

indeling naar geleding is gemaakt (een-, twee- of drieledig). Indien mogelijk is, 

is aardewerk toegewezen aan typen/vormen, zoals vorm 71 naar Van den Broeke 

(1987a).

f) Versieringswijze;

g) Kleur op dwarsdoorsnede. Onderscheid is gemaakt tussen ‘oxiderend’ (dwz.  lichte 

tinten, afkorting O) en ‘reducerend’ (d.w.z. donkere tinten, afgekort tot R). Aldus 

kan de kleuropbouw aangegeven worden, waarbij telkens begonnen wordt met de 

(veronderstelde) buitenzijde. Zo staat ORO voor een lichte buiten- en binnenzijde 

en een donkere kern en betekent OR een tweedeling met een lichte buitenzijde 

en een donkere binnenkant. In het geval dat aardewerk extra verhit raakt, gaan 

oxiderende en grijze kleuren overheersen. Daarnaast kan het aardewerk poreus 

worden, kunnen blaasjes optreden en potvormen verwrongen raken. De kleur op 

dwarsdoorsnede is in principe informatief over het bakmilieu.76 

h) Rolopbouw. Sporen van rolopbouw die wijzen op een vervaardiging van een pot uit  

kleirollen, met als mogelijkheden N-, H- en Z-voegen.77

i) Onverbrand dan wel (secundair) verbrand;

j) Bijzonderheden, zoals het voorkomen van aankoeksel.

Bij andersoortige keramische objecten zoals spinklossen is, zo veel mogelijk, het 

bovenstaande beschrijvingssysteem aangehouden. Bij huttenleem is niet vastgesteld 

of het gaat om onverbrand dan wel verbrand materiaal. De reden is dat deze 

vondstcategorie zonder uitzondering verbrand is, omdat het anders archeologisch niet 

overgeleverd zou zijn. Van gruis is alleen aantal en gewicht aangegeven.

Bij het dateren van het handgevormde aardewerk is de volgende werkwijze 

gevolgd. Gekeken is naar de intrinsieke eigenschappen (met als uitgangspunt de 

bovengenoemde lijst van variabelen) en deze zijn vergeleken met die van aardewerk  

andere vindplaatsen waarvan de ouderdom reeds vastgesteld is. De tweede pijler 

waarop de datering berust, is de context waaruit het handgevormde aardewerk stamt. 

Associaties met grondsporen en mobilia vormen, anders gezegd, het uitgangspunt 

voor een ouderdomsbepaling. Daarbij is getracht gelijktijdige grondsporen zo veel 

mogelijk te groeperen, zodat hun inhoud aan aardewerk als één assemblage uit deze 

tijdsuitsnede beschouwd kan worden. Als voorbeeld van een dergelijke ‘accumulatie’ 

kan het materiaal afkomstig uit de grondsporen behorende tot dezelfde gebouwplatte-

grond worden genoemd. Het spreekt voor zich dat er kritisch te werk is gegaan bij het 

vormen van deze grotere analyse-eenheden. Omdat aan deze werkwijze het principe 

van een gesloten vondstcomplex ten grondslag ligt, moet men verdacht zijn op 

eventuele contaminatie. Daartoe is enerzijds onderzocht of ter plekke of in de directe 

omgeving vondsten of grondsporen uit andere perioden gelegen waren. Anderzijds is 

76  Rye 1988, 114-118.
77  Zie voor meer informatie Louwe Kooijmans 1980, 136-137.



366	 Tradepark-Noord Te Tilburg

naar de intrinsieke eigenschappen van het aardewerk gekeken, waarbij vooral gelet 

is op uitbijters. Zodra er ook maar één aanwijzing voor vermenging was, is de vondst 

in kwestie of zelfs het gehele grondspoor met aardewerk, afhankelijk van de interne 

consistentie, uitgesloten.

II.3 Vuursteenonderzoek
Het bij de opgraving aangetroffen vuursteen is onderzocht op de aspecten 

typomorfologie, datering, aard en herkomst van de gebruikte grondstof. Daarnaast 

is gekeken naar de ruimtelijke spreiding, de context van de vondsten (spoortype, 

natuurlijke laag) met als doel een beeld te krijgen van de prehistorische menselijke 

activiteiten in het onderzochte gebied.

De vuurstenen zijn bestudeerd met het blote oog. Per individu zijn de volgende 

intrinsieke kenmerken geregistreerd:  

· Typomorfologie. Daarbij is het Archeologische Basis Register (ABR) van als 

uitgangspunt genomen;78 

· Mate van compleetheid, met als systematische opties ‘compleet’ en ‘gebroken’. In 

het laatste geval is vaak een toelichting gegeven (bijvoorbeeld: het distale deel is 

afgebroken); 

· Onverbrand/verbrand, met in het laatste geval een nadere aanduiding van de kleur;

· Gewicht en grootste lengte, breedte en dikte. De afmetingen zijn genomen volgens 

de methode-Deckers;79 

· Percentage cortex (het natuurlijke oppervlak in de breedste zin des woords). Dit is 

weergegeven in intervallen van 10%. Daarbij staat 100% in het geval van afslagen 

en klingen voor een volledig onbewerkte dorsale zijde, 0% betekent dat er geen 

resten van cortex aanwezig zijn; 

· Type vuursteen. Op basis van verscheidene publicaties80 alsmede de internetsite 

Flintsource81 en de referentiecollectie van de auteur82; 

· Herkomst.83 Het betreft hier de geologische positie waaruit het vuursteen 

afkomstig is. Naar Brounen en Ploegaert84  is onderscheid gemaakt tussen 

a) primaire, b) secundaire en c) tertiaire context. Met de eerste term wordt 

gerefereerd aan de primaire geologische positie. Vuursteen bevindt zich in dat 

geval in de kalk. Indien silex uit primaire geologische context op een archeologische 

vindplaats opduikt, dan betekent dit dat deze gemijnd moet zijn. Aanhangende 

ruwe cortex is hét herkenningscriterium. Wanneer de kalksteen door chemische 

verwering is opgelost, resteert de in de kalksteen aanwezige kleifractie, resulterend 

in een pakket verweringsleem ofwel eluvium. Wanneer dit pakket rijk is aan 

vuursteen, wordt gesproken van een vuursteeneluvium. Het vuursteen is daarbij in 

feite verticaal getransporteerd en bevindt zich in secundaire positie. Door frictie 

78  Brandt et alii 1992.
79  Deckers 1985.
80  Arora 1995, 262-284 en platen VI-XII; Brounen 1998, 79-80; Beuker 1986; 1991/1992; 2010; 

Drenth & Beuker 2000; Gayck 2000; De Grooth 1998; Högberg & Olausson 2007; Hubert 1999;  
Marichal 1983; De Warrimont & Groenendijk 1993. 

81  Zie www.flintsource.net/
82  Deze collectie is weliswaar gering van omvang, maar omvat wel de volgende typen vuursteen 

afkomstig uit verschillende gebieden: Frans tertiair vuursteen, Grand-Pressigny-vuursteen; 
Helgoland-vuursteen (niet alleen de rode maar tevens verscheidene andere varianten); licht-
grijze Belgische vuursteen; Rijckholt-vuursteen, Daneflint, Senonien-vuursteen van Rügen en 
Valkenburg-vuursteen. 

83  Bij het type vuursteen is een van de opties terrasvuursteen. Feitelijk beschouwd duidt deze 
benaming de herkomst aan, maar de term is hier toch als aanduiding als een van de vuursteen-
typen gebruikt, vanwege het algemene gebruik van deze term als zodanig binnen de archeolo-
gie.    

84  Brounen en Ploegaert 1992, 189-190.
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tussen de vuursteenknollen raken de hoge delen van de cortex enigszins afgerond 

en glanzend. Verder is een aanrijking met ijzeroxide karakteristiek, hetgeen kan 

leiden tot een bruinige zweem, zoals bij vuursteen van het type Rullen. Verder is 

noemenswaardig dat bij eluviaal vuursteen natuurlijke breuken voorkomen die in 

de regel gepatineerd zijn. Vuursteen uit tertiaire context, ten slotte, is niet verticaal 

maar horizontaal verplaatst, bijvoorbeeld door rivieren. Karakteristieke kenmerken 

zijn daardoor ontstaan: breukvlakken, afrondingen, een hoogglanzend oppervlak, 

ijzerinfiltratie en interne breuken; 

· Verkleuring. Onder deze variabele staat geregistreerd of het vuurstenen artefact, 

na te zijn geslagen, verkleurd dan wel gepatineerd is. Voor de duidelijkheid, 

verkleuring ten gevolge van verbranding valt hier buiten. In dat geval is de kleur 

reeds vermeld bij de variabele ‘onverbrand/verbrand’(zie boven);

· Bijzonderheden, zoals gebruiksretouche.

II.4 Natuursteen
Ter beantwoording van onderzoeksvragen zijn van artefacten en, voor zover relevant, 

brokken (door mensenhand gespleten stenen, met uitzondering van werktuigen of 

afval dat ontstaan is bij de productie dan wel het onderhoud van werktuigen) behalve 

de administratieve gegevens per individu systematisch de volgende kenmerken 

genoteerd:

· Artefacttype. Voor een typering is gebruik gemaakt van verscheidene studies, zoals 

Beuker 1990, Brandt et alii 1992, Drenth & Kars 1990, Hahn 1991 en Harsema 1979;

· Metrische gegevens. Lengte, breedte, dikte en gewicht; 

· Mate van compleetheid, met als systematische opties ‘ja’, ‘nee’ en ‘onbekend’, 

eventueel aangevuld met een specificatie, zoals ‘distale uiteinde ontbreekt’. 

Brokken zijn altijd als gebroken aangemerkt;

· Verbranding. Opties: ‘onverbrand’ of ‘verbrand’;

· Hoeveelheid cortex, ofwel natuurlijk, onbewerkt oppervlak. Dit is bij afslagen en 

klingen en artefacten gemaakt op deze uitgangsvormen gemeten voor de dorsale 

zijde. Dit wil zeggen dat 100% in dit geval staat voor een rugzijde met uitsluitend 

cortex. Bij de overige artefacten wordt het percentage bepaald op basis van het 

gehele voorwerp. De bepalingen zijn verricht in intervallen van 10%. Daarnaast zijn 

er de waarden 0% en 100%, die achtereenvolgens refereren aan geen en volledige 

bedekking met cortex; 

· Gesteentesoort. Deze is bepaald met het blote oog of met een handloep. 

· Bijzonderheden, zoals aaneenpassende artefacten, zijn in voorkomende genoteerd.

Door middel van röntgenfluorescentie, waarbij een meetapparaat van het type 

NITRON XL3t is gebruikt, is een residu-analyse naar anorganische resten verricht 

(appendix 1). Verscheidene artefacten zijn in het bijzonder op het voorkomen van 

metaalsporen onderzocht.
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II.5 Fysisch-antropologisch onderzoek

Algemeen

Er bestaan veel verschillende gebruiken om de veranderde verhouding van een 

overleden persoon en zijn omgeving te benadrukken of te formaliseren. Het 

verbranden van een lichaam of botten zijn slechts twee van de mogelijkheden. Het 

gebruik om de overledene te verbranden komt al voor sinds het Mesolithicum en is 

vooral in de Noordwest Europese IJzertijd en Romeinse tijd een gebruikelijke manier 

om de overledene te behandelen. In de beschrijving van deze behandeling wordt 

gebruik gemaakt van kenmerken zoals graftype, gewicht, fragmentatie, verbran-

dingsgraad, de aan- of afwezigheid van skeletonderdelen en de fysieke kenmerken 

van de overledene.  De fysieke kenmerken van een overleden persoon worden voor 

zowel verbrande als niet verbrande botfragmenten beschreven met behulp van 

geslacht, leeftijd, gebitstatus, lichaamslengte en botveranderingen als gevolg van 

ziekten of anatomische variaties. Omdat het verbrande bot gekenmerkt wordt door 

gefragmenteerde, vervormde en incomplete botten is het belangrijk rekening te 

houden met de geringe mogelijkheden om bij crematierestenonderzoek de fysieke 

kenmerken van een persoon betrouwbaar te kunnen beschrijven. 

Gewicht en inventarisatie van de botfragmenten

De verbrande botfragmenten worden als geheel gewogen, dus inclusief de kleinste 

fragmenten verbrand bot, gruis en poeder, maar zonder andere materialen zoals 

dierlijk bot, houtskool, concreties of aardewerk fragmenten. Een gebruikelijke 

behandeling is het scheiden van de verbrande botten in fragmenten groter dan 10 

mm en een residu kleiner dan 10 mm.  Van dit residu wordt, na controle op duidelijk 

herkenbare onderdelen, alleen het gewicht genoteerd. Wanneer de inhoud van het 

residu niet gesplitst is, kan het gewicht, van andere materialen dan het menselijke bot, 

geschat worden en van het totaal worden afgetrokken.  

Om een indruk te krijgen van de volledigheid van een skelet en of alle skeletonder-

delen aanwezig zijn, worden de grotere en herkenbare verbrande botfragmenten 

verdeeld over vijf inventarisatiecategorieën. Dit zijn neurocranium (hersenschedel), 

viscerocranium (aangezichtsschedel), axiaal (romp; schouder, wervels, ribben, bekken), 

diafysen (beenschachten armen en benen) en de epifysen (gewrichtsuiteinden armen 

en benen).  Alle onherkenbare fragmenten groter dan 10mm worden toegewezen aan 

de categorie niet determineerbaar. Een inventarisatie van de aanwezige lichaamsdelen 

kan informatie opleveren over de selectie van skeletonderdelen, conserveringsverschil-

len en is van belang voor de determinatiemogelijkheden ter bepaling van het geslacht 

en de skeletleeftijd bij overlijden.  

Fragmentatie en mate van intactheid

De classificatie van de fragmentatie gebeurt op grootte gebaseerde klassen. Het 

opmeten van soms honderden botfragmenten om een gemiddelde te kunnen 

berekenen, is echter zeer arbeidsintensief.  Per anatomische inventarisatiecategorie 

wordt daarom alleen het grootste botfragment opgemeten met een schuifmaat. Deze 

maat is bepalend voor de toewijzing in een fragmentatieklasse. De fragmenten kleiner 

dan 1.5 cm vallen in de klasse 1 en worden als zeer klein betiteld. Fragmenten groter 

dan 4,6 cm vallen in de klasse 5 of hoger en beschouwd als zeer groot.  Daarbij dient 

wel rekening gehouden te houden dat het een ‘post-excavation’ fragmentgrootte 

betreft en niet de afmetingen tijdens de depositie van het materiaal.  

Het gaat uiteindelijk om de fragmentgrootte na jaren van depositie in de bodem, 

opgraving, berging, wassen en zeven en zegt een fragmentatiegraad misschien wel 
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meer over deze post-depositionele processen, zoals McKinley zelf in een eerder 

stadium ook beweert. 

Om te kunnen beoordelen of de verbrande botfragmenten uit een graf geschikt zijn 

om fysisch-antropologische kenmerken, zoals geslacht en leeftijd te kunnen bepalen, 

heeft Maat voorgesteld eerst de mate van intactheid of intactheidsratio (rate of 

intactness) te berekenen.  Daarvoor dient het verbrande menselijke bot gezeefd te 

worden over zeven met maaswijdtes van 10 en 3 mm. Het gewicht van de fragmenten 

groter dan 10mm dient vervolgens gedeeld te worden door het totaal gewicht aan 

fragmenten groter dan 3 mm. Het resultaat is een getal tussen 0 (alle fragmenten zijn 

kleiner dan 10mm) en 1 (alle fragmenten zijn groter dan 10mm).  Wanneer het gewicht 

van de fragmenten groter dan 10mm meer dan 150 gr bedraagt, is de kans groot dat 

fysisch-antropologische kenmerken beoordeelbaar zijn, ongeacht de intactheidsratio. 

Dit is van toepassing voor volwassen personen. Voor niet-volwassen individuen gelden 

eenheden van minder dan 150 gr aan fragmenten groter dan 10mm en een intactheids-

ratio lager dan 0,6. Omdat fysisch-antropologische kenmerken ook op fragmenten 

kleiner dan 10mm zichtbaar kunnen zijn, dient ook residu kleiner dan 10, maar groter 

dan 3 mm onderzocht te worden. Een intactheidsratio zegt op deze wijze meer over 

de gewichtsverhouding tussen grote fragmenten (>10mm) en middelgrote fragmenten 

(<10mm - >3mm). Een hoge intactheidsratio suggereert een hoger aandeel grotere 

botfragmenten en kan karakteristiek zijn voor bijvoorbeeld de manier van bijzetting 

zoals in een urn of juist los in een kuil.

Temperatuur en verbrandingsgraad

De classificatie van de verbrandingsgraad is gebaseerd op verschillen in de kleur van 

het bot. Deze kleur is onder meer afhankelijk van de hoogte van de temperatuur 

tijdens en de duur van het verbrandingsproces. Daarnaast zijn ook de omstandigheden 

van het bot voor verbranding van invloed, zoals een wisselend vetgehalte, vochtigheid, 

de aan- of afwezigheid van bloed en de porositeit van het beenmerg.  Verschillen 

in deze omstandigheden kunnen resulteren in verschillen in de kleur van de 

botfragmenten. Ter classificatie van de kleuren bestaan verscheidene modellen. In de 

Verenigde Staten wordt vooral gebruik gemaakt van de Munsell Soil color charts en 

het CIELAB color system.  Een kleur- en temperatuurindeling die gebruikelijk is in de 

West-Europese regio is die van Wahl en Holck.  

Bepaling van het geslacht en de leeftijd bij overlijden

Voor zowel verbrand als niet verbrand bot wordt ter bepaling van het geslacht 

gebruik gemaakt van morfologische kenmerken van het bekken (pelvis) en de schedel 

(cranium) beschreven volgens Acsádi/Nemeskéri en de Workshop of European 

Anthropologists (WEA).  In het geval van verbrand bot wordt ook gebruik gemaakt 

van de robuustheid van sommige botonderdelen, deze kan een indicatie zijn voor 

het geslacht. Bijvoorbeeld de gedeelten op het bot waar zich spieraanhechtingen 

bevinden. Deze kunnen een minder geprononceerd (vrouwelijk) of robuust (mannelijk) 

voorkomen hebben.

Voor de beoordeling van de leeftijd worden verschillende methoden gebruikt om 

tot een indicatie te komen. De leeftijd van niet-volwassen personen is gebaseerd 

op de ontwikkeling van het wissel- en permanente gebit, verbening (ossificatie) van 

het axiale skelet (bekken, wervelkolom en delen van de schedel), lengtegroei van de 

beenschachten met of zonder gewrichtsuiteinden en de sluiting van gewrichtsuitein-

den.  

Voor volwassen individuen wordt bij voorkeur de skeletleeftijd bij overlijden berekend 

met behulp van een combinatie van kenmerken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
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standaarden volgens Nemeskéri/Harsányi/Ascádi, Ascádi/Nemeskéri, Sjøvold, en de 

W.E.A.  Wanneer deze kenmerken afwezig zijn, of niet eenduidig beoordeelbaar, 

bestaat de mogelijkheid om met behulp van veranderingen in het oorvormige 

(auriculaire) gewrichtsvlak tussen bekken en heiligbeen (sacrum) de skeletleeftijd te 

schatten.  

Bij deze leeftijdsgebonden botveranderingen zal de nauwkeurigheid toenemen 

naarmate meer kenmerken beoordeeld kunnen worden. Bij verbrand bot is door de 

fragmentatie en onvolledigheid van het materiaal meestal alleen maar een grove 

leeftijdschatting mogelijk gebaseerd op één kenmerk. Omdat tussen de meeste 

crematieresten wel vaak schedeldakfragmenten worden aangetroffen, wordt de sche-

delnaadvergroeiing aan de buitenkant van die fragmenten gebruikt om een grove leef-

tijdschatting te geven.  

Botveranderingen veroorzaakt door ziekten, ongevallen of anatomische variatie 

Al het verbrande menselijke botmateriaal wordt onderzocht op veranderingen van het 

bot als gevolg van ziekten, ongevallen of anatomische varianten. Voor de classificatie 

van de botveranderingen wordt gebruik gemaakt van voorbeelden en beschrijvingen 

zoals opgesteld door Roberts/Manchester en Ortner.  Criteria voor de classificatie van 

botveranderingen in de gewrichten worden ontleend aan Rogers/Waldron. 

II-6. Micromorfologisch onderzoek
De slijpplaatmonsters zijn genomen uit de in het veld geslagen brede monsterbakken 

van ca. 50x10x10 cm. De precieze positie van de slijpplaatmonsters in de 

monsterbakken is in overleg met de projektleider en de palynoloog vastgesteld. De 

slijpplaatmonsters meten 15x8x5 cm en zijn voorzichtig uitgesneden uit het profiel in 

dunne metalen boxen. Het grootste deel van de slijpplaatmonsters is heel langzaam 

onder geconditioneerde omstandigheden gedroogd. Drie monsters met een hoog 

gehalte aan organisch materiaal, dat zeer gevoelig is voor scheurvorming en krimp die 

de microscopische waarnemingen ernstig beperken, zijn via aceton vervanging van het 

aanwezige bodemvocht voorbewerkt. Daarna zijn zowel de gedroogde monsters als 

de volledig met aceton verzadigde monsters in hun geheel geïmpregneerd met een 

kleurloze onverzadigde polyesteroplossing. Na verdamping van het grootste gedeelte 

van de aceton uit deze oplossing zijn de monsters verhard met gammaradiatie 

(Bisdom en Schoonderbeek, 1983). Het resultaat is een verhard blok van 15x8x5 cm. De 

uiteindelijke slijpplaten hebben een dikte van 25 mm en zijn gemaakt uit het midden 

van de verharde blokken, om verstoringen zoveel mogelijk uit te sluiten. Daartoe zijn 

de blokken eerst middendoor gezaagd, waarna van een kant een zo dun mogelijke 

plak grond afgezaagd wordt, die vervolgens steeds dunner geslepen en gevlakt 

wordt, tot een zogenaamde slijpplaat, met een oppervlak van 8x15 cm. De gevolgde 

procedure staat vermeld in Jongerius en Heintzberger (1975). Op de dikte van 25 mm 

zijn de optische identificatie-criteria geijkt. De slijpplaten zijn geanalyseerd met een 

polarisatie lichtmicroscoop met vergrotingen tot 250 x. 

De resultaten van een micromorfologisch onderzoek bestaan uit twee delen. 

Het eerste deel omvat de analyse van de aard van het bodemmateriaal en de 

daarin optredende verschijnselen. In het tweede deel volgt de interpretatie van 

de waargenomen verschijnselen. Hierin worden de verschijnselen toegekend aan 

processen die plaatsgevonden hebben, hun volgorde van optreden wordt vastgesteld 

evenals hun mogelijke interacties. 

De procedures die gevolgd zijn voor het reconstrueren van processen en daarmee 

de genese van landschap en bodem, met of zonder ingrepen door de mens zijn 

beschreven in twee publicaties (Kooistra,1990, 1991). In de Veldhandleiding 
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Archeologie (Carmiggelt en Schulten, eds, 2002) is een sectie micromorfologie 

opgenomen waarin de basisprocedures voor het micromorfologisch onderzoek zijn 

beschreven.  

II-7. Palynologisch onderzoek
Verdeeld over het opgravingsterrein zijn uit twaalf locaties totaal elf monsterbakken 

en vijftien losse monsters verzameld. Gedeeltelijk betreft het twee monsterbakken 

uit hetzelfde profiel, de andere bakken zijn individuele monsters uit de profielen. 

Vijf monsterbakken zijn eerst bemonsterd voor micromorfologisch onderzoek en 

ver-volgens zijn uit het overgebleven materiaal ter hoogte van de monsterbakjes voor 

het micromorfologisch onderzoek een aantal submonsters voor het palynologisch 

onderzoek verzameld.85

Het te onderzoeken materiaal is afkomstig uit diverse sporen zoals: boomstamwa-

terput, greppel, kringgreppel, kuilvulling, perceelsgreppel, plaggenwand, sloot en 

waterput. Dit betreft meestal humeus zandig of venig materiaal. Het materiaal uit de 

profielen is voornamelijk humeus zandig tot venig materiaal.

Bewerking van de pollenmonsters

Ten behoeve van het palynologisch onderzoek zijn uit elf locaties 68 sub-monsters 

verzameld verspreid over 10 monsterbakken en 13 losse monsters. Het volume van 

de submonsters is meestal 2 of 3 cm3, soms 1 of 1,5 cm3. Om inzicht te verkrijgen 

in de concentratie van het stuifmeel in het materiaal is aan een bekend volume van 

34 sub-monsters een aantal tabletten met een bekend aantal sporen van een exoot 

(wolfsklauw = Lycopodium) toegevoegd.86 De submonsters zijn vervolgens op de 

standaardwijze voor zandhoudend materiaal verwerkt.87 De bereiding is uitgevoerd 

door M. Konert van de Vrije Universiteit van Amsterdam.88

De residu’s zijn verwerkt tot preparaten voor microscopisch onderzoek. In eerste 

instantie zijn alle preparaten uitgebreid gewaardeerd op hun bruikbaarheid. Daarbij is 

gelet op pollenrijkdom, conservering en diversiteit van de aanwezige microfossielen 

(pollen-korrels en andere non-pollen microfossielen). De pollenrijkdom is in het 

algemeen goed tot zeer goed. Enkele preparaten zijn minder rijk aan pollenkorrels. 

De pollenkorrels zijn redelijk geconserveerd, maar diverse zijn kapot of gekreukeld 

waardoor de analyse vaak moeizaam verliep. Zie voor de resultaten van de pollenin-

ventarisatie bijlage 4. 1.

Uiteindelijk zijn 24 preparaten volledig geanalyseerd. Om een goed beeld te vormen 

van de polleninhoud zijn de preparaten geteld tot een boom-pollensom (∑AP) van 

minimaal 300, maxiaal 1222. Zowel de inventarisaties als de analyses zijn uitgevoerd 

op een Zeiss doorvallend lichtmicroscoop met vergrotingen tot 600x. In gevallen van 

twijfel is een sterkere vergroting (1000x) gebruikt. Tevens is er gebruik gemaakt van de 

pollen vergelijkingscollectie van Van Smeerdijk.

Van de preparaten zijn alle herkenbare microfossielen geregistreerd.89 De analy-

sere-sultaten, gegroepeerd over min of meer duidelijke ecologische groepen, zijn 

opgenomen in bijlage 4. 2. Deze gegevens zijn aangevuld met de waarnemingen uit 

de inventarisatie (weergegeven met een x). Van een aantal bijzondere plantenresten 

(klont, meeldraad of helmknop e.a.) in de preparaten is hun aanwezigheid met een x 

aangegeven. Zie ook bijlage 4.4 met de aantekeningen op de telstaten.

85  Kooistra 2010/2011.
86  Stockmarr 1971, 18.583 sporen per tablet; batchnummer 483.216.
87  Erdtman 1960; Fægri et al. 1989.
88  Konert 2002.
89  Voor meer informatie over microfossielen zie o.a. Bakker & van Smeerdijk 1981 en 1982; van 

Geel 1978; van Geel et al. 1980/1981; van Geel et al. 1983; van Geel et al. 1989 en Pals et al. 
1980.
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Verantwoording van de gebruikte pollentypen

Bij palynologisch onderzoek is het niet altijd mogelijk om het bestudeerde materiaal 

tot op het niveau van soorten te determineren. Daarom wordt bij sommige 

pollentypen het achtervoegsel ‘type’ of ‘groep’ gebruikt. Hiermee wordt aangegeven 

dat er meer dan één soort of geslacht binnen dit pollentype/-groep valt. Bij de andere 

microfossielen is het nog moeilijker om ze bij een geslacht of soort onder te brengen, 

omdat de kennis hierover nog ontbreekt. Toch worden ze bij de presentatie van de 

palynologische gegevens in diagrammen en tabellen opgenomen en dan vaak alleen 

als een genummerd Type XX. Ze zijn meestal zeer karakteristiek van vorm en in 

com-binatie met andere gegevens kunnen ze aanvullende informatie geven over het 

afzettingsmilieu. Hieronder volgt een overzicht van de in dit verslag gebruikte pollen- 

en non-pollen typen. Met behulp van referentie-preparaten is wel een nuancering 

aan te brengen binnen de pollentypen. De soort (of geslacht) waarvan het pollen het 

meeste lijkt op de te determineren pollenkorrel is onderstreept.90

-  Acer campestre type: omvat Acer campestre, A. monspessulanum, A. opalus, A. 

platanoides en A. pseudoplatanus.

-  Anemone nemorosa groep: omvat de soorten A. apennina, A. nemorosa, A. 

ranun-culoides en A. sylvestris.

-  Anthemis type: omvat soorten uit de geslachten Anthemis, Achilea, Leucanthemum, 

Chrysanthemum, Tanacetum, Chamaemelum, Otanthus, Cotula, Matricaria en 

Tripleurospermum.

-  Brassica type: binnen de Brassicaceae te onderscheiden door het grotere formaat 

en het grove reticulum.

-  Cannabis sativa/Humulus lupulus: bij dit pollentype was het niet mogelijk 

consequent onder-scheid te maken tussen Cannabis sativa en Humulus lupulus.

-  Centaurea nigra type: omvat C. jacea, C. nigra en C. nemoralis.

-  Cerastium fontanum groep: omvat vele Cerastium en vele Stellaria soorten.

-  Cerastium fontanum type: omvat vele Cerastium soorten, Moenchia erecta, 

Myosoton aquaticum en vele Stellaria soorten.

-  Cerealia type: omvat pollenkorrels van grassen >40 µm, met een porediameter 

≥4 µm, een annulusdiameter die minstens 2x zo groot is als de porediameter en 

een duidelijke begrenzing tussen de annulus en het overige deel van de exine. 

Indien de wandstructuur ook goed waar-neembaar is, is een opsplitsing mogelijk in 

Avena type, Hordeum type, Secale cereale en Triticum type. Zie bijlage 4.3 voor een 

overzicht van de aangetroffen graantypen.

-  Cirsium type: een vormengroep die af te splitsen is van de Asteraceae tubuliflorae, 

omvat Cirsium soorten.

-  Daucus carota type: omvat diverse ondersoorten van D. carota.

-  Drosera rotundifolia type: omvat D. longifolia en D. rotundifolia.

-  Dryopteris type: omvat een grote diversiteit aan monoleet psilate sporen uit o.a. de 

geslachten Athyrium, Dryopteris, Polystichum en Thelypteris. In een aantal gevallen, 

wanneer duidelijk ste-kels aanwezig zijn, is het mogelijk om Thelypteris apart te 

onderscheiden.

-  Galium type: omvat Asperula, Galium, Rubia en Sherardia.

-  Geranium molle type: omvat diverse Geranium soorten.

-  Juglans regia type: omvat Juglans nigra en J. regia.

-  Matricaria type: omvat de geslachten Achillea, Anthemis, Chrysanthemum, Cotula, 

90  Vgl. Beug 2004; Fægri et al. 1989; Grohne 1957; Küster 1988; Moore et al. 1991; Punt 1976 en 
Punt et al. 1980 - 2003.
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Leucanthemum, Matricaria, Tanacetum en Tripleurospermum.

-  Medicago lupulina type: een opsplitsing van het Trifolium type, omvat Medicago 

lupulina en Melilotus soorten.

-  Mentha type: omvat o.a. Lycopus, Mentha en Origanum.

-  Nymphaea alba type: omvat N. alba en N. candida.

-  Papaver rhoeas type: omvat Meconopsis cambrica, Papaver dubium, P. hybridum, P. 

oriëntale, P. rhoeas, P. strigosum en P. somniferum.

-  Phyteuma type: omvat een groot aantal soorten uit de geslachten Phyteuma en 

Campanula en Jasione laevis.

-  Plantago maritima type: omvat P. maritima, P. alpina en P. arenaria (= P. indica).

-  Polygonum aviculare type: omvat P. arenastrum, P. aviculare, P. boreale, P. 

maritimum, P. oxyspermum, P. patulum en P. rurivagum.

-  Polygonum persicaria type: omvat Persicaria hydropiper, P. lapathifolia, P. minor, P. 

mitis en P. maculosa.

-  Potentilla type: omvat diverse Potentilla soorten.

-  Ranunculus acris type: omvat vele soorten uit de geslachten Anemone, Clematis, 

Pulsatilla en Ranunculus (inclusief Batrachium) en Ceratocephalus falcatus.

-  Rhinanthus type: omvat Rhinanthus, Bartsia, Euphrasia, Lathraea, Parentucellia en 

sommige Orobanche, Pedicularis en Veronica soorten.

-  Rumex acetosa type: omvat alle soorten uit het geslacht Rumex en Oxyria digyna.

-  Spergularia type: omvat soorten uit de geslachten Polycarpon, Spergula en 

Spergularia.

-  Sphagnum cuspidatum type: binnen dit type vallen de grote dikwandige sporen uit 

het geslacht Sphagnum, zij lijken sterk op die van S. cuspidatum.

-  Thalictrum flavum type: omvat Thalictrum alpinum, T. aquilegifolium, T. flavum, T. 

lucidanum, T. minus subsp. minus, subsp. majas, T. simplex s.l..

-  Urtica dioica type: omvat U. dioica en U. urens.

-  Vaccinium type: omvat diverse soorten uit het geslacht Vaccinium.

-  Valeriana officinalis type: omvat Valeriana officinalis ssp. collina, V. officinalis ssp. 

officinalis, V. officinalis ssp. sambucifolia, V. pyrenaica en V. tuberosa.

-  Vicia type: omvat Lathyrus japonicus, L. montanus, L. niger, L. nissiola, L. palustris, 

L. sylvestris, V. cracca, V. faba, V. hirsuta, V. lutea, V. orobus, V. sativa, V. sepium, V. 

sylvatica en V. tetra-sperma.

-  Vicia cracca type: omvat o.a. Lathyrus montanus, L. niger, L. palustris, V. cracca, V. 

hirsuta, V. orobus, V. sepium en V. tetrasperma.

-  Viola odorata type: omvat een groot aantal Viola soorten, waaronder V. odorata en 

V. palustris.

II-8. Botanische macroresten
Na afloop van het veldwerk zijn 71 grondmonsters geselecteerd voor macrorestenon-

derzoek. Deze monsters zijn afkomstig uit paalkuilen van huizen en spiekers, silo’s, 

waterkuilen, waterputten, een greppel, haardkuil en enkele kuilen met een onbekende 

functie. Alle monsters zijn eerst met leidingwater gezeefd over een aantal zeven 

met als kleinste maaswijdte 0,25 mm. Vervolgens zijn de monsters geïnventariseerd, 

waarbij is gelet op de conserveringstoestand van en diversiteit aan plantenresten. 

Daarnaast is gezocht naar plantenresten die kunnen worden opgevat als indicatoren 

voor menselijke activiteit. 

Tijdens de inventarisatie werden in de meeste monsters geen of nauwelijks 

onverkoolde plantenresten aangetroffen, terwijl aannemelijk is dat deze er ooit wel zijn 

geweest. De oorzaak hiervan is dat de grondsporen waaruit deze monsters afkomstig 

zijn, gedurende lange tijd boven het grondwaterniveau hebben gelegen. Onder 



374	 Tradepark-Noord Te Tilburg

dergelijke zuurstofrijke omstandigheden vergaan onverkoolde plantenresten en blijven 

naar verloop van tijd alleen verkoolde resten bewaard. Alleen in diepe grondsporen 

zoals waterputten, waterkuilen en greppels/sloten zijn onverkoolde plantenresten 

gevonden. Verkoolde plantenresten daarentegen kunnen in alle typen sporen worden 

aangetroffen. Dat blijkt ook weer in Tilburg Tradepark, waar in sommige ondiepe 

grondsporen een schat aan verkoolde plantenresten is gevonden. 

In overleg met de opdrachtgever zijn uiteindelijk zeventien monsters geselecteerd voor 

analyse. 

 De inventarisaties en analyses zijn uitgevoerd door L. van Beurden en W. van der Meer. 

Hiervoor is een opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 10x5 gebruikt en de 

vergelijkingscollecties van BIAX Consult.

II-9. Hout
Het hout is door de opgravers verzameld en in plastic folie verpakt voor tijdelijke 

opslag in het depot van ARCHOL. Daar is het gewassen en beschreven, waarbij per stuk 

onder andere informatie is genoteerd over de afmetingen, het gevonden boomdeel 

(stamcode, zie bijlage12.7 legenda), bewerkingssporen en over de mogelijkheden voor 

daterend onderzoek. Elk stuk hout is vervolgens bemonsterd voor houtsoortbepaling. 

Ook zijn foto’s gemaakt door C. Vermeeren en M. Hemminga van ARCHOL en zijn 

adviezen gegeven voor tekenen en conserveren. Het houtonderzoek is uitgevoerd door 

C.Vermeeren met medewerking van L. Klerkx.

De houtmonsters zijn in het laboratorium van BIAX Consult gedetermineerd. Daartoe 

zijn coupes gemaakt in drie snijvlakken: dwars, radiaal en tangentiaal. De coupes zijn 

vervolgens met behulp van een doorvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 500x 

bekeken. Voor het bepalen van de houtsoort is gebruik gemaakt van de geëigende 

determinatieliteratuur.91

Er zijn twee standaard mogelijkheden om hout te dateren, namelijk koolstofdatering 

(14C) en dendrochronologie. Voor eerstgenoemde methode dienen de laatstgegroeide 

jaarringen van primair gebruikt hout geselecteerd te worden. Deze methode heeft niet 

de voorkeur omdat de uitkomst een dateringsmarge van enkele tientallen jaren heeft. 

Ook zijn er perioden waarin de 14C-curve niet regelmatig maar in zogenaamde wiggles 

verloopt, wat de dateringsmarge alleen maar groter maakt. Een oplossing hiervoor is 

wiggle-match datering, waarbij uit één stuk hout meerdere monsters worden genomen 

(liefst vijf) met steeds 10 jaar ertussen. Hiervoor dienen dus genoeg jaarringen 

aanwezig te zijn die ook nog duidelijk leesbaar moeten zijn. Nauwkeuriger resultaten 

zijn mogelijk via dendrochronologie. Hiervoor is hout met minimaal zestig jaarringen 

nodig. Geschikte houtsoorten zijn bijvoorbeeld eik of naaldhoutsoorten. De precisie 

van de datering is afhankelijk van de aanwezigheid van de laatstgegroeide jaarring, of 

als deze ontbreekt, spinthout. Als beide aanwezig zijn is het mogelijk een kapdatum 

of zelfs kapseizoen te verkrijgen, is alleen spint aanwezig dan krijgt de datering een 

plus/minus, ontbreken beiden dan is alleen een terminus post quem-datering mogelijk. 

Een laatste mogelijkheid voor een grove datering van het hout is het onderzoek aan 

de bewerkingssporen, waarbij het soms mogelijk is door middel van de gebruikte 

gereedschappen te reconstrueren in welke periode het hout bewerkt moet zijn. De 

methode van dateren met bewerkingssporen is nog niet lang in gebruik en gebaseerd 

op recente gebruiksporencollecties en goed gedateerde archeologische vondsten.

91  Schweingruber 1982.
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Bijlage 5 Structuren en sporen uit de late prehistorie

V.1 Inleiding
In deze catalogus worden de sporen en structuren uit de bronstijd en ijzertijd 

beschreven. In totaal zijn 105 gebouwstructuren gereconstrueerd die hieronder zijn 

beschreven volgens de methodiek van Hiddink 1999. Daarnaast wordt aandacht 

besteed aan kuilen en waterputten. 

V.2 Huizen

Structuur 7 / werkput 1 en 66

Onderzoek

Het grootste deel van de plattegrond is vrijgekomen bij de aanleg van put 1. Om de 

plattegrond volledig bloot te leggen is put 1 in het westen uitgebreid met put 66. 

Vanwege de vele oversnijdingen  dienden de meeste coupes om de relatie tussen 

sporen vast  te stellen. In het veld is in overleg met de specialisten besloten om alle 

kansrijke kuilen en paalsporen voor ecologisch onderzoek te bemonsteren. Al het 

overige sediment uit de sporen is in kratten verzameld en ter plekke nat gezeefd over 

een zeef met een maaswijdte van 3 x 3 mm. 

In en rondom het zuidoostelijke uiteinde van de plattegrond lagen enkele oranje 

gekleurde vlekken, die mogelijk duiden op verbranding ter plaatse. Deze vlekken 

zijn bemonsterd waarna de bemonsterde grond over de 1 mm zeef zijn gezeefd ter 

controle op eventuele metaalresten. 

Na het couperen en afwerken van het 1e sporenvlak is het vlak met ca. 30 cm verdiept 

om te controleren of op een dieper niveau sporen met een uitgevaagde top aanwezig 

waren. Dit onderzoek heeft nog enkele kuilen en paalkuilen opgeleverd. 

Bioturbatie vormde een groot probleem bij het vaststellen van oversnijdingen tussen 

sporen. Bij meerdere kuilen leek in het vlak sprake van oversnijdingen . Tijdens het 

couperen viel het op dat er tussen de kuilen vaak een vuile gebioturbeerde laag zat 

waardoor deze kuilen elkaar in werkelijkheid niet hebben oversneden. 

Constructie

De plattegrond is drieschepig en heeft bestaan uit een kernconstructie van twee rijen 

binnenstijlen met een onderlinge afstand van ca. 4 m, en daarbuiten wandstijlen 

(type Nijnsel/Oss-Ussen 1). De diepte van de binnenstijlen varieert van 4 tot 30 

cm (gemiddeld  19 cm). De binnenstijlen zijn in paren opgesteld met duidelijk een 

tweefasige opbouw omdat veelal sprake is van dubbele, dicht bij elkaar gelegen 

binnenstijlen en in drie gevallen ook van een oversnijding (sporen 1.018 en 258; 1.256 

en .292 en 1.101 en 1.318). In het centrale deel zijn de twee  fasen (A en B) op grond 

van de ligging van de stijlen gereconstrueerd. Er zijn hier elf paren binnenstijlen 

gereconstrueerd. De afstand tussen de traveeën is fase A als B ca. 2 m. Omdat bij 

bovengenoemde oversnijdingen onzeker is bij welke fase de oversnijdende paal hoort 

en bij welke fase de oversneden paal, is het niet mogelijk om aan te geven welke van 

de twee fasen de oudste en welke de jongste is.

De drie binnenstijlparen in het noordwesten, die alle eenfasig zijn, lijken bij fase A te 

horen; de afstand van de binnenstijlen tot de nabijgelegen binnenstijlen van fase B lijkt 

te kort (1,3 m) om ze hiertoe te kunnen rekenen. Dit betekent dat fase B hier bij sporen 

66.017en -038 eindigt.

Onzeker is in hoeverre de plattegrond in zuidoostelijke richting heeft doorgelopen, 

hetgeen veroorzaakt wordt door vlakverstoringen van perceelsgreppels uit de Nieuwe 
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tijd. De plattegrond lijkt minstens tot de binnenstijlen 1.150, -152, -175 en -176 te 

hebben doorgelopen. Een aantal paalsporen ten zuidoosten, in het verlengde van de 

plattegrond , wijzen er op dat fase B mogelijk langer is geweest, wellicht tot spoor 

1.122. 

Uitgaande van het bovenstaande is de kernconstructie van fase A ca. 25 m tot 

maximaal 32 m lang en die van fase B ca. 20 m tot maximaal 27 m. Opvallend bij de 

korte variant van fase B is dat de binnenwanden (zie onder) de plattegrond precies in 

drie gelijke delen opsplitst. Dit zou een argument kunnen zijn om de kortste variant als 

de meest waarschijnlijke van fase B te beschouwen.  

Op ca. 1 m in het centrale deel en ca. 0,8 m bij de uiteinden zijn buiten de binnenstijlen 

17 wandstijlen aangetroffen. De wandstijlen zijn vrijwel even diep als de binnenstijlen 

(6 tot 32 cm). Omdat er een aantal wandstijlen ontbreekt, is het niet duidelijk of de 

wandstijlen eenzelfde  ritme hebben als de binnenstijlen.

De hierboven gepresenteerde reconstructie van plattegrond 7 is er een op grote 

lijnen. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat enkele individuele binnenstijlen die zijn 

toegewezen aan fase A bij fase B horen of geen binnenstijlen zijn.  

Wanden

De wanden van de lange zijden hebben ter hoogte van of net buiten de wandstijlen 

gestaan. Mogelijk was sprake van een wand die in een greppel was geplaatst. Spoor 

144 is hier mogelijk een restant van wandgreppel. 

In het noordwesten lijkt fase A een korte zijde met een afgeronde wand te hebben. 

Ingangen

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de plaats van de ingangen.

Dak

Aangezien de binnenstijlen niet tot in de noordwestelijke korte zijde doorlopen, 

en deze korte zijde van fase A bovendien een eerder afgeronde vorm heeft, is het 

aannemelijk dat gebouw 7 voorzien was van een schilddak. 

Binnenindeling

De plattegrond van fase B is door twee binnenwanden onderverdeeld in drie delen. De 

binnenwanden bestaan elk uit een wandgreppels met daarin paalsporen. Waarschijnlijk 

horen de binnenwanden bij de korte variant van fase B vanwege de symmetrie die dan 

in de plattegrond optreedt. 

Verder is binnen de plattegrond een groot aantal paalsporen aanwezig, waarvan 

sommige met een aanzienlijke diepte. Omdat buiten de plattegrond nog nauwelijks 

paalsporen  voorkomen, zijn de “inpandige” paalsporen zonder twijfel gerelateerd aan 

de gebouwconstructie. Op enkele mogelijke nokstijlen na, is de functie van deze palen 

echter onduidelijk.

Bijzondere elementen

Binnen plattegrond 7 zijn 90 kuilen aangetroffen, daarbuiten slechts enkele. Op grond 

hiervan is het aannemelijk dat kuilen en boerderij bij elkaar horen.  Omdat de kuilen 

een belangrijk deel van het vloeroppervlak van de plattegrond beslaan is het niet 

aannemelijk dat veel van de kuilen aanwezig waren toen de boerderij werd bewoond. 

Waarschijnlijk is een groot deel van de kuilen pas na het verlaten van de boerderij 

aangelegd. Aanvullende argumenten hiervoor zijn het feit dat enkele kuilen paalsporen 

van zowel fase A als fase B oversnijdt, en de lange gebruiksperiode van de huisplaats 

(zie onder). 
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Enkele kuilen zullen ongetwijfeld wel gelijktijdig met de bewoning van structuur 7 zijn. 

Het is echter niet zeker welke kuilen dat zijn.

Een aantal bijzondere kuilen dient genoemd te worden:

Vier kuilen betreffen waarschijnlijk silo’s (66.034 en 1.019, -020, -022). Kuilspoor 

1.024 heeft mogelijk als oven gefunctioneerd. Uit het nabijgelegen spoor  1.028 zijn 

fragmenten van smeltkroesjes met sporen van bronsbewerking afkomstig.

In en rondom de plattegrond zijn verschillende kuilen of vlekken met oranje 

brandplekken aanwezig (spoor 1.008, -235 en -313). 

Rituelen

Net naast de binnenstijl van het huis is een kuil aangetroffen met daarin de onderkant 

van een flinke pot (spoor 1.170, vnr. 147). De pot kan mogelijk duiden op een verlatings-

ritueel of een bouwoffer. 

Verdwijnen van het gebouw

Slechts in enkele paalsporen zijn kernen herkend.

Datering

In totaal hebben de paalsporen en kuilen 1123 scherven aardewerk (o.m. fragmenten 

van smeltkroezen voor bronsbewerking), 171 stukken natuursteen (o.m. enkele maal-

steenfragmenten) en 21 fragment vuursteen(afslagen en een pijlpunt). De kuilen in en 

nabij de plattegrond bevatten 1096 aardewerkfragmenten,  22 stuks vuursteen  en 166 

natuursteenfragmenten houtskool en botfragmenten. Het aardewerk dateert in de 

middenfase van de HVS-cultuur, ca. 1600 – 1400 voor Chr. Een viertal scherven die in de 

(late) ijzertijd thuishoren moeten als intrusie beschouwd worden. Twee ¹⁴C-dateringen 

van verkoold materiaal uit paalsporen plaatsen de huisplattegrond grofweg in de 17e 

eeuw voor Chr.  De kuilen op en nabij de plattegrond leveren ¹⁴C-dateringen op waaruit 

kan worden afgeleid dat op de locatie tot zeker de 15e eeuw voor Chr. menselijke 

activiteiten hebben plaatsgehad. Bovendien geven de oudste van deze dateringen aan 

dat de menselijke activiteiten in de 18e eeuw voor Chr. of iets eerder nog aanvingen. 

Wellicht is toen de eerste huisfase gebouwd.   

Structuur 21 / werkput 17

Onderzoek

Bij de aanleg van het vlak is deze plattegrond direct herkend. Enkele paalsporen 

zijn alleen in het vlak en niet in doorsnede gedocumenteerd. Een selectie van 

paalsporen (ruim 10%) is bemonsterd voor verder ecologisch onderzoek. Over de 

gehele oppervlakte van de plattegrond is het vlak ter controle met maximaal circa 

20 cm verdiept. Dit leverde nog paalspoor 162 op. Drie sporen zijn na couperen niet 

gedocumenteerd waardoor de diepte onbekend is.

Constructie

De huisplattegrond meet 10,0 bij 6,4 m en is gedeeltelijk twee- en gedeeltelijk 

vierbeukig. Waarschijnlijk bestaat de kernconstructie uit vijf middenstijlen die in de 

oostelijke helft en de westelijke korte zijde zijn gecombineerd met binnenstijlen.  

De onderlinge afstand tussen de middenstijlen bedraagt 2,8 - 2,5 - 2,3 en 2,4 m. De 

diepte van de middenstijlen varieert van 23 tot 40 cm. De binnenstijlen zijn beduidend 

minder diep (6-16 cm).  In de lange zijden liggen gepaarde wandstijlen waarvan de 

diepte in grote lijnen gelijk is aan die van de middenstijlen. Het verschil in diepte 

suggereert dat alleen de midden- en wandstijlen een dakdragende functie hebben 
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gehad. De binnenstijlen hebben mogelijk als ondersteuning van een zolder gediend.

Een alternatieve reconstructie van de plattegrond is dat sprake is van drie 

middenstijlen. De dubbele paalsporen in de korte zijden zouden dan gepaarde 

wandstijlen zijn vergelijkbaar met die van de  lange zijden. Een argument tegen 

deze interpretatie is het feit dat de gepaarde wandstijlen op de hoeken haaks op de 

middenlijn van de plattegrond zijn georiënteerd. Dit suggereert dat de kapsporen hier 

met  middenstijlen in de korte zijden  zijn verbonden. Sporen 162 en 33 komen hier, 

gezien hun ligging, voor in aanmerking. De binnenste palen (sporen 4 en 32) kunnen 

onderdeel zijn van de wandconstructie van de korte zijden. 

Wanden

De lange zijden bestaan uit dubbele wandstijlen met een tussenafstand van ca. 2 

m. In de korte zijden lijken naast de hierboven besproken dubbele palen ook enkele 

binnenstijlen deel uitgemaakt te hebben van de wandconstructie. De diepte van de 

gepaarde wandstijlen is aanzienlijk (21 en 32 cm) hetgeen verklaard kan worden door 

hun dakdragende functie.

Ingangen

De ingangen bevinden zich tegenover elkaar in het noordoostelijke deel van het huis. 

De ingangen bestaan elk uit twee rijen van drie dicht aaneengesloten paalsporen. De 

breedte van de ingangen is ca. 2 m.

Dak

In de reconstructie met vijf middenstijlen staan de buitenste middenstijlen in de korte 

wanden. Dit maakt dat de nokstijl over de gehele lengte van het huis is ondersteund en 
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het huis voorzien is van een zadeldak.  Bij de minder waarschijnlijke reconstructie met 

drie middenstijl en is sprake van een schilddak. 

Binnenindeling

De ingangspartij verdeelt het huis in twee ongelijke delen: een noordoostelijk deel 

van 2,4 m lang en een zuidwestelijk deel van 5,4 m lang. De binnenstijlen, die  ondiep 

zijn gefundeerd, hebben mogelijk gediend als ondersteuning van een zolder in het 

noordoostelijk deel van het huis.

Bijzondere elementen

De drie binnen het huis gelegen kuilen (sporen 26, 35 en 155) worden door paalsporen 

oversneden, waarmee ze van oudere datum zijn dan de gebouwplattegrond. 

Verdwijnen van het gebouw

Onzeker. Er zijn geen duidelijke paalkernen waargenomen. 

Datering

Dit huistype vertoont overeenkomsten met type Haps/Oss-Ussen 4B. De weinige tot 

nu toe bekende vertegenwoordigers van dit type dateren alle uit de late ijzertijd. De 

¹⁴C -datering van houtskool uit ingangspartij-spoor 28 lijkt eerder te wijzen op een 

datering in de midden-ijzertijd (KIA 44773: 2297 ± 21 BP;  404 – 257 CalBC (2 Sigma) 

).  Er zijn in de sporen in totaal 23 scherven handgevormd prehistorisch aardewerk 

aangetroffen, waarvan vijf duidelijk in de ijzertijd thuishoren.

Structuur 22 / werkput 11 en 18

Onderzoek

Tijdens het aanleggen van vlak 1 in put 11 is een deel van de plattegrond aangetroffen. 

Er is met couperen gewacht totdat put 18 ook was aangelegd en de plattegrond 

compleet was. Over de gehele oppervlakte van de plattegrond is het vlak ter controle 

met maximaal circa 20 cm verdiept. Dit leverden nog sporen 18.053 en 18.054 op. 

De sporen zijn lichtgrijs gevlekt en bevatten op het eerste zicht weinig organisch 

materiaal. Een steekproef van 10% van alle sporen is voor ecologisch onderzoek 

bemonsterd. 

Constructie

Huis 22 is 12,6 m lang en ca. 3,4 m breed. De kernconstructie bestaat uit zeven paren 

binnenstijlen met een onderlinge afstand van ca. 2 m. Op de noklijn zijn twee sporen 

aanwezig. Alleen spoor 11.009 aan de noordwestzijde betreft een  middenstijl, het 

andere spoor bleek na couperen “natuurlijk” te zijn. De diepte van de binnenstijlen en 

de middenstijl bedraagt 25 tot 41 cm. 

Oorspronkelijk zal huis 22 een driebeukige plattegrond hebben gehad. De wandpalen 

zullen echter minder diep zijn ingegraven waardoor zij inmiddels zijn verdwenen. 

Gebouwen uit de midden bronstijd met een dergelijke opbouw, worden tot het type 

Zijderveld-Dodewaard gerekend. 

Wanden

Er zijn geen wandpalen aangetroffen.  

Ingangen

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de plaats van de ingangen.
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Dak

Onzeker.

Binnenindeling

Geen gegevens.

Bijzondere elementen

De twee noordelijke sporen 11.010 en 11.014 zijn breder van vorm en bevatten 

waarschijnlijk oorspronkelijk twee palen. De binnenste palen zijn dan binnenstijlen 

geweest. De buitenste palen horen dan vermoedelijk bij de rij paalsporen die verder 

in oostelijke richting loopt (sporen 18.019 – 18.005). Op grond van de iets afwijkende 

oriëntatie, lijkt deze palenrij niet gelijktijdig met het huis te zijn. Opvallend is wel dat 

lengte van de rij gelijk is aan de huislengte. 

Binnenin de rij binnenstijlen zijn twee ondiepe kuilen aangetroffen (sporen 11.007 

en 11.015). Spoor 11.007 is 13 cm diep en bevatte een kleine hoeveelheid houtskool, 

wat mogelijk op een haardplaats wijst. Verder liggen binnen de plattegrond nog 

verschillende kleinere sporen. Een aantal heeft een natuurlijke achtergrond. Sporen 

11.012 en 11.013 hebben een iets donkerdere, minder uitgeloogde vulling dan de 

sporen van de plattegrond. Er wordt vanuit gegaan dat deze paalkuilen jonger zijn 

dande plattegrond, hetgeen ondersteund wordt door enkele ijzertijd-scherven uit 

spoor 11.012.
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Buiten de binnenstijlen maar waarschijnlijk nog wel net  binnen de zijbeuken ligt een 

diepere, ronde kuil (sporen 18.004) waarbij het mogelijk om een silo gaat. Verderaf van 

de huisplattegrond zijn verschillende kuilen aangetroffen, die waarschijnlijk tot het erf 

van huis 22 gerekend kunnen worden (o.m. sporen 18.006 en -011).

Verdwijnen van het gebouw

Onzeker. De sporen zijn heel licht van kleur en er zijn geen duidelijke paalkernen 

aanwezig. 

Datering

De plattegrond en de erbinnen gelegen kuilen hebben geen vondstmateriaal 

opgeleverd. Op grond van het plattegrondtype Zijderveld-Dodewaard kan huis 22 in 

de midden bronstijd geplaatst worden. Deze datering lijkt bevestigd te worden door 

de ¹⁴C-datering van houtskool uit kuil spoor 18.004 die uitkomt in de tweede helft van 

de midden bronstijd A (KIA 44647: 3258 ± 25; 1612 – 1457 Cal BC (2 Sigma)). Verkoold 

graan uit de wat verderaf gelegen kuil spoor 18.011 geeft een wat oudere ¹⁴C-datering  

in de eerste helft van de midden bronstijd A (KIA 44648: 3409 ± 26 BP;  1858 – 1628 

CalBC (2 Sigma)). Aardewerk uit de omgeving dateert in de vroege of midden-fase  van 

de HVS-cultuur (1800 – 1300 voor Chr.).

Structuur 37 / werkput 24 en 28

Onderzoek

Tijdens de aanleg van put 24 is het grootste gedeelte van de plattegrond blootgelegd. 

Er is gewacht met het couperen van de plattegrond totdat de aanpalende put 28 was 

aangelegd en de plattegrond compleet was. De plattegrond ligt, op enkele natuurlijke 

vlekken na, vrijwel “schoon” in het vlak. Alle sporen hebben een bruin vlekkerige vulling 

met op het eerste zicht weinig organisch materiaal. Een selectie van 10% van de sporen 

is bemonsterd voor ecologisch onderzoek. Aangezien het vlak weinig gebioturbeerd is 

en de plattegrond compleet is aangetroffen, is er geen tweede vlak aangelegd. 

Constructie

De plattegrond meet 15,6 m bij 7,2 m en vertoont overeenkomsten met het type Haps/

Oss 4B, vanwege de (deels) tweebeukige indeling, de ingangspartijen in het midden 

van de lange zijden en wandstijlen overwegend in een gepaarde opstelling.

De kernconstructie bestaat uit vijf middenstijlen, waarvan er drie een reparatiefase 

lijken te hebben (sporen 24.015, 114 en 27; 24.021 en 22; 24.011 en 10), in het oosten 

gecombineerd met binnenstijlen. De “enkele” middenstijlen hebben een diepte van 

33-36 cm. Bij de middenstaanders met een reparatiefase is een van de paalkuilen diep 

(24-37 cm) en de ander steeds minder diep  (12- 20 cm). Waarschijnlijk vertegenwoordi-

gen deze minder  diepe middenstijlen de reparatiefase (sporen 24.027, 22 en 10).

De lengte van de traveeën bedraagt (van west naar oost) 3,8 – 2,7 – 2,3 - 1,9 m. 

Wanden 

In de lange zijden liggen wandstijlen die even diep gefundeerd zijn als de middenstijlen 

(19-33 cm). De daklast werd dus naast de middenstijlen ook gedragen door de 

wandstijlen. De wandstijlen zijn bijna allemaal opgesteld in tegenover elkaar gelegen 

paren. Alleen in de westelijke helft zijn twee enkele wandstijlen aanwezig. Spoor 

24.004 is een kuil met een diepte van 19 cm die op de locatie ligt waar twee wandstijlen 

worden verwacht. Mogelijk gaat het om een uitgraafkuil van dit wandstijlenpaar of zijn 

deze stijlen in een grote kuil geplaatst. 
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In de korte zijden en (ca. 0,5 m) buiten de wandstijlen liggen in totaal 19 ondiepe 

sporen (gemiddeld ca. 10 cm) die waarschijnlijk de plaats van de eigenlijke wanden 

markeren. Opvallend is dat de westelijke korte zijde een afgeronde vorm heeft, terwijl 

de oostelijke korte zijde recht is. 

Ingangen

De twee tegenover elkaar liggende ingangen van het huis zijn goed herkenbaar en 

bestaan uit diep gefundeerde palen (23-44 cm). De westzijde van zowel de noordelijke 

als de zuidelijke ingang bestaat uit vier op een lijn gelegen paalsporen.  De oostzijden 

zijn onregelmatiger van vorm en laten enkele oversnijdingen zien. Vermoedelijk is hier, 

net als bij enkele middenstijlen, sprake van een reparatiefase. 

Dak

Het huis was voorzien van een schilddak, hetgeen blijkt uit de afwezigheid van 

middenstijlen in de korte zijden. 

Binnenindeling

De ingangspartij verdeelt het huis in twee delen van elk 6,5 m lang. In het oostelijke 

deel liggen zes ondiepe paalsporen (binnenstijlen) waardoor de plattegrond een deels 
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tweeschepige en deels vierschepige indeling krijgt. Deze ondiepe sporen hebben 

mogelijk een zolder ondersteund en/of als onderdeel van wanden van stalboxen 

gefungeerd.

Bijzondere elementen

In het westelijke deel van het huis ligt kuil spoor 28.015 met veel houtskool. Gezien 

de ligging leek het in eerste instantie om het restant van een haard te gaan. De 

¹⁴C-analyse van houtskool uit de kuil leverde echter een datering op de overgang van 

vroege naar midden bronstijd op (KIA 44663 3495 ± 28; 1895 – 1742 CalBC [2 Sigma]).

Verdwijnen van het gebouw

De meeste paalsporen betreffen paalgaten met nog vaag  zichtbare paalkernen. Dit 

betekent dat palen zijn weggerot of zijn uitgetrokken.

Datering

Huis 37 vertoont overeenkomsten met het type Haps/Oss-Ussen 4B. Op grond hiervan 

is een datering in de midden- of late ijzertijd waarschijnlijk. Er zijn in de sporen in 

totaal 23 scherven handgevormde aardewerk gevonden, waarvan enkele in de ijzertijd 

gedateerd kunnen worden. 

Structuur 43 / werkput 7, 11, 14 en 23

Onderzoek

Het onderzoek van deze structuur is niet ideaal verlopen. De plattegrond ligt precies 

op het kruispunt van putten 7, 11, 14 en 23 en werd pas herkend bij de aanleg van 

laatstgenoemde put. Vervolgens zijn de aangrenzende delen van de reeds gedichte 

putten 7, 11 en 14 opnieuw opengelegd, waarbij een aantal nieuwe sporen te voorschijn 

kwam. Deze sporen zijn administratief tot put 23 gerekend. De meeste sporen zijn 

bemonsterd voor ecologisch onderzoek aangezien de vulling die rijk was aan organisch 

materiaal. De structuur wordt oversneden door een aantal ondiepe 19de eeuwse 

greppels  waaronder nog twee paalsporen lagen.  

Constructie

De plattegrond is van het type Zijderveld-Dodewaard. Dit is een huistype met 

oorspronkelijk een driebeukige indeling, waarvan de wandstijlen zijn verdwenen. 

De kernconstructie van het huis is 20,5 m lang en 3,5 m breed. Vermoedelijk was 

oorspronkelijk sprake van elf paar binnenstijlen. De afstand tussen de binnenstijlpa-

ren bedraagt gemiddeld 2 m. De diepte van de binnenstijlen varieert in het westelijke 

en centrale deel tussen 22 en 39 cm. In oostelijke richting, waar de bodem dieper 

verstoord is, neemt de diepte van de binnenstijlen geleidelijk af.  Een vijftal stijlen 

ontbreekt hier ook.

Ten noordwesten van de kernconstructie liggen vijf paalsporen waarvan niet met 

zekerheid is te zeggen of zij tot de plattegrond behoren. Wellicht maakt alleen spoor 

23.017 als middenstijl deel uit van de gebouwconstructie, vergelijkbaar met spoor 

11.009 van structuur22.  De traveelengte bedraagt ongeveer 2 m, soms iets meer soms 

iets minder. De breedte van de structuur is ongeveer 3,2 m.

Wanden

Er zijn geen wandpalen aangetroffen.  
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Ingangen

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de plaats van de ingangen.

Dak

Onzeker.

Binnenindeling

Waarschijnlijk oorspronkelijk driebeukig. Verder geen gegevens.

Bijzondere elementen

Buiten de binnenstijlen maar waarschijnlijk nog wel net  binnen de noordoostelijke 

zijbeuk ligt kuil spoor 23.008 met dezelfde kleur als de paalsporen van het huis. 

Deze kuil heeft vermoedelijk binnenin het huis gelegen en mogelijk als voorraadkuil 

gefungeerd. 

Verdwijnen van het gebouw

Het lijkt erop alsof deze structuur afgebrand is omdat de paalkernen zwart van kleur 

zijn en de vullingen rijk zijn aan verkoold materiaal. 

Datering

Drie paalsporen (23.014, 23.015 en 23.162) bevatten samen zes handgevormde 

aardewerkfragmenten waarvan één met zekerheid in de periode vroege tot begin 

late bronstijd gedateerd kan worden. Op grond van het plattegrondtype Zijderveld-

Dodewaard kan huis 43 in de midden-bronstijd worden geplaatst. Deze datering wordt 

bevestigd door de ¹⁴C -datering van verkoold graan uit binnenstijl spoor 23.015 die 

uitkomt in de midden- bronstijd A (KIA 44659: 3373 ± 27 BP;  1745 – 1564 CalBC ).
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Structuur 44 /werkput 23

Onderzoek

Bij de aanleg werd deze plattegrond direct herkend. De sporen hebben een licht 

vlekkerig vulling met op het eerste zicht weinig organisch materiaal in de vullingen. 

Een steekproef van circa 10% van de sporen is bemonsterd voor verder ecologisch 

onderzoek. Doordat de bodem o.m. door 19de eeuwse greppels verstoord was, is een 

relatief diep sporenvlak aangelegd. Hierdoor was het vlak weinig gebioturbeerd en 

tekenden de sporen zich scherp af.

Constructie

Structuur 44 betreft een relatief sterk aangetaste tweebeukige plattegrond van het 

type Haps/Oss-Ussen 4B vergelijkbaar met structuur 37.  

De kernconstructie  bestaat uit vijf middenstijlen met in de lange zijden correspon-

derende wandstijlen en ingangspartijen. De plattegrond heeft een omvang van 10,5 

bij 6,4 m. De diepte van vier middenstijlen varieert tussen de 18 en 20 cm, de meest 

oostelijke middenstijl (spoor 45)  is vreemd genoeg maar 1 cm diep.  Een andere 

interpretatie van dit spoor, bijvoorbeeld als onderdeel van de oostelijke korte wand, is 

desondanks minder waarschijnlijk omdat door de corresponderende wandstijlen in de 

lange zijden (identiek aan de situatie bij de westelijke middenstijl spoor 135) op de plek 

van spoor 45 wel een middenstijl verwacht mag worden.  

De lengte van de traveeën bedraagt (van west naar oost) 2,8 - 3,5 – 2,5 en 1,8 m.

Naast de middenstijlen, heeft de dakdragende kernconstructie zoals gezegd ook 

uit  diep gefundeerd wandstijlen bestaan (14-23 cm). In het noordoosten liggen twee 

paarsgewijs opgestelde wandstijlen. Elders in de lange zijden gaat het om enkele 

paalsporen. De “verspringende” ligging van deze wandstijlen geeft de indruk dat hier 

oorspronkelijk ook gepaarde wandstijlen hebben gestaan.   

Wanden 

Het is aannemelijk dat de wandconstructie van huis 44 heeft bestaan uit ondiep 

gefundeerde palen die door de bodemverstoringen zijn verdwenen. De lange wanden 

zullen ca. 0,5 m buiten de binnenstijlen hebben gelegen. Voor de korte zijden zijn 

twee opties: of zij hebben ca. 2 m buiten de buitenste wandstijlen gelegen (analoog 

aan structuren 64 en 65), of de korte wanden lagen ter hoogte van de buitenste 

middenstijlen (analoog aan structuur 21). Bij de eerste optie is het huis ca. 14 m lang, 

bij de tweede optie 10,5 m; de breedte is 6,4 m.

Ingangen

De ingangen liggen tegenover elkaar in de lange zijden van de constructie en worden 

aan beide zijden geflankeerd door palenclusters. Ze verdelen het huis in twee 

asymmetrische delen waarbij het oostelijke deel groter is dan het westelijke. Zowel de 

noordelijke als de zuidelijke ingang bestaat aan de westelijke zijde uit drie op een rij 

geplaatste palen. De oostzijde van de ingangspartijen bestaat uit een rij van drie of vier 

palen, met daarbuiten nog eens twee palen. 

Dak 

Op basis van de plattegrond is de dakconstructie niet duidelijk.

Binnenindeling

De tweeschepige plattegrond wordt door  de ingangspartij in twee ongelijke delen 

verdeelt. Het oostelijke deel is 5 m lang en het westelijke deel circa 3,5 m lang. 
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Bijzondere elementen

Ten noordoosten van de plattegrond ligt een ondiepe kuil (10 cm diep, spoor 23.032) 

waarvan het onzeker is of deze bij het huis hoort. 

Verdwijnen van het gebouw

Duidelijke uitgraafkuilen na het verlaten van de structuur of duidelijke paalkernen zijn 

niet aanwezig. 

Datering

Het huistype, dat overeenkomsten vertoont met type Haps/Oss-Ussen 4B, suggereert 

een datering in de late ijzertijd. Het weinige aardewerk (vier handgemaakte scherven) 

kan deze datering niet onderbouwen. De ¹⁴C -datering van verkoold graan uit 

middenstijl spoor 42 lijkt eerder te wijzen op een datering eerder in de ijzertijd (KIA 

44654: 2389 ± 24 BP;  702 – 396 CalBC (2 Sigma) ). Op grond van de tweeschepigheid 

lijkt een datering in het begin van de midden ijzertijd, grofweg de 5e eeuw voor Chr., 

het meest waarschijnlijk.
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Structuur 49 / werkputten 10, 20 en 67

Onderzoek

De structuur is niet als één geheel onderzocht. De structuur is eerst herkend in put 

20. Na bestudering van de vlaktekening van de reeds afgewerkte, aanpalende put 10 

bleken hier een aantal sporen bij de plattegrond te horen. Later is op het Essent terrein 

in noordelijke richting nog een extra put aangelegd om de plattegrond compleet te 

krijgen (put 67). Alle organisch rijke vullingen van de sporen zijn bemonsterd voor 

ecologisch onderzoek. Daarnaast zijn de vullingen van de sporen zoveel mogelijk 

uitgezeefd op 3 mm om extra vondstmateriaal te verzamelen. Ter controle van het 

aangelegde vlak en om zeker te zijn dat er geen sporen meer aanwezig zijn, is het 

vlak nog circa 10 cm verdiept. Dit leverde nog 16 sporen op waarvan een deel tot de 

plattegrond gerekend zijn.

Constructie 

De kernconstructie van het huis is 22,5 m lang en bestaat uit twee rijen van elk twaalf 

binnenstijlen met ca. 1,1 m daarbuiten twaalf onregelmatig geplaatste wandstijlen. 

De binnenstijlen zijn tussen 16 en 47 cm diep. De wandstijlen minder diep gefundeerd 

waardoor ongeveer de helft is verdwenen. De traveelengte varieert tussen 1,8 en 2 m. 

De afstand tussen de binnenstijlen bedraagt circa 3,60 m, alleen in het noordwesten is 

de afstand kleiner (3,3 m).

Er zijn verschillende paalsporen op de noklijn van het gebouw aanwezig maar onzeker 

is of ze bij de plattegrond horen.

Wanden

De wanden hebben ter hoogte van of net buiten de wandstijlen gestaan. Het is 

echter onzeker hoe de wandconstructie er precies uitzag omdat resten ervan verder 

ontbreken. 

Ingangen

In het midden van beide lange zijden lijken ingangen aanwezig doordat hier wandpalen 

dichter bij elkaar staan dan elders in de plattegrond (sporen 79, 80, 119 en 122).

Dak

Onzeker.

Binnenindeling

De plattegrond heeft een driebeukige opbouw. Binnen de plattegrond zijn 

verschillende paalsporen aanwezig maar onzeker is of ze deel uit maken van een 

eventuele binnenindeling van het gebouw. 

Bijzondere elementen

Opvallend zijn de kuilenclusters in het zuidoosten en noordwesten van de plattegrond. 

In het zuidoosten zijn zeven kuilen aanwezig met een diepte van 20 cm tot 51 cm.  

De kuilen aangelegd tussen de middenstijlen en kunnen geïnterpreteerd worden als 

inpandige opslagkuilen, drie ervan zijn zeer waarschijnlijk silo’s geweest (20.019, -022, 

-023). 

De kuilen in het noordwesten zijn wat grilliger van vorm en ook niet zo systematisch 

aangelegd als de kuilen in het zuidoosten. Het is desondanks niet uitgesloten dat (een 

deel van) deze kuilen ook als inpandige voorraadkuilen hebben gefunctioneerd.
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Verdwijnen van het gebouw

Er zijn nauwelijks duidelijke paalkernen aangetroffen.

Datering

De huisplattegrond is van een type dat kenmerkend is voor de midden bronstijd. 

Ook het vondstmateriaal duidt op een dergelijke ouderdom. De paalsporen en de 

kuilen hebben respectievelijk 9 en 62 scherven opgeleverd waaronder enkele die 

uit grofweg de midden bronstijd dateren. Een tweetal ijzertijd-scherven tussen  het 

aardewerk moeten als intrusie worden beschouwd. Verder zijn in de kuilen ook nog 

228 stuks natuursteen en 2 stuks vuursteen aangetroffen, en in een paalspoor een brok 

natuursteen. Niets van dit steen heeft chronologische betekenis.

De datering in de midden bronstijd wordt bevestigd door twee ¹⁴C dateringen. Het 

gaat om de analyseresultaten va n verkoold graan uit twee silo’s in het zuidoosten 

(sporen 20.019 en -023). Gecalibreerd komen deze dateringen uit in het eind van de 

vroege bronstijd en de midden bronstijd A (KIA 44656: 3424  ± 28 BP, 1874 – 1636 Cal 

BC; KIA 44970: 3299  ± 30 BP, 1664 – 1501 CalBC)). Omdat de sporen zeer waarschijnlijk 

gelijktijdig hebben gefunctioneerd, kan de ouderdom van het gebouw geplaatst 

worden in ongeveer de 17e eeuw voor Chr., de periode waarin de beide ¹⁴C dateringen 

elkaar overlappen. 
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Er is een derde ¹⁴C datering uitgevoerd van houtskool uit paalspoor 20.128 die mogelijk 

bij de binnenindeling boerderij hoort (KIA 44776: 3111  ±  25, 1436 – 1313 CalBC). 

Deze datering komt enkele eeuwen later uit dan de dateringen van de twee silo’s. 

Deze afwijkende datering kan niet anders worden verklaart dan dat het betreffende 

paalspoor niet bij huis 49 hoort. 

Structuur 64 / werkputten 31 en 40

Onderzoek

Het grootste gedeelte van huisplattegrond 64 is aangetroffen bij de aanleg van put 31. 

Het onderzoek van de plattegrond is uitgevoerd nadat met de aanleg van put 40 de 

gehele plattegrond was blootgelegd. Een selectie van circa 10% van alle sporen zijn 

bemonsterd voor ecologisch onderzoek. Delen van de plattegrond zijn verstoord door 

het recente gebruik van het terrein als volkstuinencomplex. 

Constructie

Het huis heeft een omvang van 14 bij 7,4 m en is identiek aan structuur 37 (type 

Haps/Oss 4B). De kernconstructie bestaat uit middenstijlen en wandstijlen. Van de 

oorspronkelijk vier middenstijlen resteren er nog drie. De vierde middenstijl heeft 

in het westen gelegen en is verstoord door de daar gelegen recente ingraving. Deze 

verstoring is zo diep dat de middenstijl niet meer is teruggevonden. De middenstijlen 

zijn 20 tot 44 cm diep. De twee traveeën hebben een lengte van 1,7 m en 3 m.

In de lange zijden zijn in paren ingegraven wandstijlen aangetroffen. Waarschijnlijk 

bestonden de lange zijden elk uit drie paar stijlen, twee in het westen en een in het 

oosten. Elk stijlenpaar heeft een tegenhanger in de tegenovergelegen zijde. In het 

zuiden zijn nog alle wandstijlen aanwezig, in het noorden is een stijl verdwenen door 

een  recente verstoring.  De diepte van de elf resterende wandstijlen varieert tussen 16 

cm en 40 cm.

Wanden

In de korte zijden en op circa 50 cm van de wandstijlen zijn een reeks palen 

aangetroffen die deel hebben uitgemaakt van de wanden van het huis. In totaal zijn 

er twaalf aangetroffen. Deze zijn over het algemeen minder diep gefundeerd dan de 

midden- en wandstijlen (ca 7 tot 23 cm).

Ingangen

Het huis had twee ingangen tegenover elkaar in ongeveer in het midden van de 

noordelijke en zuidelijke lange zijde. De structuur van de ingangen is vrijwel gelijk aan 

die van structuur 37. 

Dak

Omdat de middenstijlen niet doorlopen tot in de korte zijden, moet sprake geweest 

zijn van een schilddak.

Binnenindeling

De ingangspartij verdeelt het huis in een oostelijk deel van circa 5 m lang en een 

westelijk deel van circa 6,5 m lang. Er zijn verder geen resten van een binnenindeling 

aangetroffen. 
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Bijzondere elementen

Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen. 

Verdwijnen van het gebouw

Slechts enkele sporen vertonen resten van een paalkern. 

Datering

Dit huis vertoont overeenkomsten met type Haps/Oss-Ussen 4B. Er zijn in totaal 19 

aardewerkfragmenten in de sporen aangetroffen samen met een natuursteenfrag-

ment. Een aantal scherven dateert in de ijzertijd, mogelijk de midden-ijzertijd. De 

¹⁴C-datering van houtskool uit de noordelijke ingang (spoor 31.028) komt uit tussen 

726 en 399 voor Chr. (KIA 44661: 2403 BP ± 26). Gezien de mogelijke midden-ijzertijd 

ouderdom van het aardewerk is een datering van huis 64 in de 5e eeuw het meest 

waarschijnlijk.
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Structuur 65 / werkputten 28 en 55

Onderzoek

De plattegrond kwam grotendeels tevoorschijn bij de aanleg van put 28. Met een 

kleine uitbreiding  (put 55) is de structuur vervolgens compleet blootgelegd. Ondanks 

een aantal recente verstoringen zijn op enkele wandpalen na alle sporen van de 

plattegrond teruggevonden. Een selectie van 10% van alle sporen is bemonsterd voor 

ecologisch onderzoek. Aangezien de plattegrond zich scherp aftekende en vrijwel 

compleet is aangetroffen, is er geen tweede vlak aangelegd.

Constructie

Het huis is 12,5 m lang en 6,2 m breed en is, net als de structuren 37, 44 en 65, van 

het type Haps/Oss-Ussen 4B. De kernconstructie bestaat uit vier middenstijlen en 

vier paar dubbele wandstijlen. De traveelengte is van west naar oost 2.9 – 2 – 2,3 m.. 

Drie middenstijlen sporen zijn diep gefundeerd tot 36 cm en 42 cm (55.008, 28.116 en 

-.036). Sporen 28.122 en -.123 zijn respectievelijk 16 en 11 cm diep.  Beide sporen liggen 

dicht bij elkaar. Waarschijnlijk betreft een van deze sporen een reparatiefase. 

De vier paar dubbele wandstijlen zijn minder diep gefundeerd dan de middenstijlen, 

namelijk tussen de 12 en 26 cm. Spoor 55.002 toont een reparatiefase.

Wanden

Van de korte en lange wanden resteren vijftien wandpalen met een gemiddelde diepte 

van 20 cm.

Ingangen

De ingangen bevinden zich tegenover elkaar in de lange zijden van het huis. Ze 

zijn beide te herkennen aan twee rijen van elk drie paalsporen met een onderlinge 

afstand van 2 m. Opvallend is dat er reparaties aan de ingangen zijn uitgevoerd. Bij de 

noordelijke ingang is het oversnijdende spoor 28.0128 waarschijnlijk een reparatiefase 

van spoor 28.181. In de zuidelijke ingang zijn meerdere oversnijdingen zichtbaar die 

mogelijk aanwijzingen zijn voor reparatiefasen: spoor 28.183 is vervangen door 28.110, 

spoor 28.112 door 28-182. 

Dak

De middenstijlen lopen niet door tot op de kopse zijden van de huisplattegrond, 

waardoor een schilddak aannemelijk is.

Binnenindeling 

De ingangspartij verdeelt het huis in twee ongelijke delen. Het oostelijke gedeelte 

is 4,8 m lang en het westelijke 5,6 m. Aan weerszijden van middenstijl spoor  28.116 

zijn twee ondiepe paalsporen aangetroffen. Beide paalsporen zijn mogelijk van een 

binnenwand maar kunnen ook als ondersteuning van een zolder hebben gediend.  

Bijzondere elementen

In de noordelijke lange zijde ligt kuilspoor 28.115. Dit ondiepe spoor (8 cm diep) is 

mogelijk gerelateerd aan structuur 65. 

Verdwijnen van het gebouw

De meeste paalsporen hebben en uniform grijs uiterlijk. Slechts een enkele keer is nog 

een paalkern te onderscheiden. 
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Datering

De plattegrond vertoont overeenkomsten met het type Haps/Oss-Ussen 4B. In de 

paalsporen zijn totaal 20 aardewerkfragmenten gevonden. Hieronder zijn scherven 

van twee vormen die respectievelijk in de vroege ijzertijd (spoornr. vnr. 1247) en de 

midden-ijzertijd (spoornr vnr. 1253) kunnen worden gedateerd. De ¹⁴C-datering van een 

hazelnoot uit spoor 28.127 komt uit in de midden-bronstijd (KIA 44779: 3260 ± 25 BP).

Op grond van de typologie van de plattegrond en de datering van de andere 

plattegronden van dit type, lijkt een ouderdom in de midden-ijzertijd het meest 

waarschijnlijk. De veel te oude ¹⁴C-datering moet betrekking hebben op materiaal dat 

als vervuiling in het betreffende paalspoor is terechtgekomen. 
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Structuur 86 / werkput 46

Onderzoek

Tijdens het aanleggen van put 46 is structuur 86 direct herkend als huisplattegrond. 

In het oosten was het vlak door dierengangen moeilijk leesbaar, in de andere delen 

tekenden de sporen zich scherp af. Een selectie van 10% van alle sporen is bemonsterd 

voor verder ecologisch onderzoek. Het vlak is door handmatig opschaven op extra 

sporen gecontroleerd. Er is geen tweede controlevlak aangelegd. 

Constructie

Het huis is 12,5 m lang en 7,6 m breed en is van het type Haps/Oss-Ussen 4B. De 

dakdragende kernconstructie bestaat uit vier middenstijlen en vier paar dubbele 

wandstijlen. De vier middenstijlen zijn diep ge.fundeerd (22 tot 32 cm). Twee 

middenstijlen vertonen sporen van reparatie in de vorm van extra paalsporen (sporen 

32 en 64). De traveelengte bedraagt van west naar oost 3,2 – 2,8 – 2,7 m. 

De wandstijlen zijn minder diep gefundeerd dan de middenstijlen, nl. circa 10-20 cm. 

Op de locatie van spoor 49 is slechts één zeer ondiep paalspoor waargenomen. We 

kunnen aannemen dat hier een tweede paalspoor aanwezig moet zijn geweest dat 

inmiddels verdwenen is. 

Wanden

Alleen de wandpalen van de korte zijden zijn bewaard gebleven De paalsporen zijn 

ondiep gefundeerd tussen circa 2 cm en 15 cm beneden vlak 1.  De beide wanden 

hebben een recht verloop. Wandpaal spoor 15 lijkt spoor 87 te oversnijden en betreft 

mogelijk een reparatiefase of extra versteviging. 

In de lange zijden zullen de wandpalen ongeveer 0,5 m buiten de gepaard gestelde 

wandstijlen hebben gelegen.

Ingangen

Het huis heeft twee, ca. 2,5 m brede ingangen in de lange zijden die tegenover elkaar 

liggen. Voor elke zijde van een ingang zijn minimaal 4 palen gebruikt. Het lijkt er niet 

op dat de sporen elkaar oversnijden dus eventuele reparaties zijn aan de ingangen 

niet uitgevoerd. Buitend de westelijke zijden van de ingangen zijn een of twee extra 

paalspoor aangetroffen. De functie is niet duidelijk. Beide ingangen overspannen een 

breedte van circa 2,5 m.

Dak

De korte afstand tussen middenstijl spoor 52 en de wandpalen van de westelijke korte 

zijden suggereert dat hier wellicht sprake is geweest van een zadeldak. Het oosten, 

waar de middenstijl veel verder van de korte wand afligt, was waarschijnlijk wel 

voorzien van een eindschild.

Binnenindeling

De ingangspartijen verdelen het huis in twee ongelijke delen. Het oostelijke gedeelte 

is circa 5,5 m lang. In dit deel liggen vijf paalsporen die mogelijk van stalboxen zijn  

maar ook als ondersteuning van een zolder gediend kunnen hebben (sporen 13, 18, 21, 

29  en 33). Het westelijke gedeelte is 4 m lang en heeft een meer open karakter door 

de aanwezigheid van slechts één middenstijl  (spoor 52). Onzeker is of de hier gelegen 

sporen 61 en 62 deel hebben uitgemaakt van een binnenindeling. 
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Bijzondere elementen

Geen.

Verdwijnen van het gebouw

Er zijn geen paalkernen herkend.

Datering

In de paalsporen zijn 25 aardewerkfragmenten en één vuurstenen kling  gevonden. Een 

scherf dateert mogelijk in de late bronstijd of vroege ijzertijd. De ¹⁴C-datering van een 

hazelnoot uit spoor 46.052 komt uit in de midden-bronstijd (KIA 44658: 3350 ± 31 BP). 

Op grond van het plattegrondtype, Haps/Oss-Ussen 4B, lijkt een datering in de 

midden- of late ijzertijd echter waarschijnlijker. 
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Structuur 93 / werkput 63

Onderzoek

Deze structuur is niet direct bij de aanleg van de put herkend, maar pas nadat in 

het veld de vlaktekening was gemaakt en de eerste sporen waren gecoupeerd. De 

plattegrond was moeilijk te zien door het grote aantal natuurlijke sporen en recente 

verstoringen. Een selectie van 10% van alle sporen is bemonsterd voor verder 

ecologisch onderzoek. Na het couperen is het vlak ter hoogte van de plattegrond nog 

eens circa 10 cm verdiept ter controle van eventueel gemiste sporen. Dit heeft echter 

geen extra paalsporen opgeleverd.

Constructie

Deze zwaar aangetaste structuur lijkt opgebouwd te zijn uit een constructie van in 

paren opgestelde binnenstijlen.  De kernconstructie van de structuur is vermoedelijk 28 

m lang en heeft  uit maximaal veertien binnenstijlparen bestaan. De noordoostelijke rij 

binnenstijlen is redelijk compleet bewaard gebleven. In de  zuidwestelijke rij ontbreekt 

een groot aantal stijlen en bovendien heeft deze rij een onregelmatig verloop. De 

gemiddelde traveelengte bedraagt 2 m. De afstand tussen de binnenstijlen bedraagt 

ca. 4  m. 

Naast de binnenstijlen kan de dakdragende kernconstructie ook uit wandstijlen 

hebben bestaan. Op 0,6 tot 1 m van de binnenstijlen is namelijk een aantal paalsporen 

gevonden die mogelijk als wandstijlen geïnterpreteerd mogen worden door hun diepe 

fundering tot circa 25 cm (sporen 28,62, 91 en 106). Onzeker is echter of de wandstijlen 

deel uitmaakten van een constructie van “halve portalen”. 

De diepere sporen 36 en 101/125 op de noklijn betreffen mogelijk middenstijlen.

Met name in het noordwesten doet de plattegrond wat slordig aan. Een  mogelijke 

verklaring is dat aan deze zijde sprake is van een of twee verlengingen van de 

boerderij. De meer regelmatige zuidoostelijke helft van de plattegrond wordt in het 

noordwesten “afgesloten” door de palen 101 en 125. Paalsporen 30 en 36, en 11, 138 

en 139 zouden dan de sluitposten vormen van de eerste en tweede verlenging.  Een 

andere optie is dat het bredere deel van structuur 93 het restant van een plattegrond 

uit de late bronstijd vertegenwoordigt die enkele eeuwen later op deze plek is 

gebouwd . Binnen de configuratie van palen ligt namelijk het natuurlijke spoor 31 met 

scherven van een Henkeltasse uit de late bronstijd. En ook enkele nabij gelegen kuilen 

met aardewerk uit de late bronstijd – midden-ijzertijd duiden op menselijke activiteiten 

in de perioden na in de midden-bronstijd.  

Wanden

De wanden hebben ter hoogte van of net buiten de wandstijlen gestaan waardoor de 

breedte ongeveer 6 m is geweest. Het is onzeker hoe de wandconstructie er precies 

uitzag omdat wandpalen verder ontbreken. Mogelijk is in het noordwesten sprake van 

een afgeronde korte  wand (sporen 11, 138 en 139). 

Ingangen

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de plaats van de ingangen.

Dak

Onzeker.
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Binnenindeling

De plattegrond heeft waarschijnlijk een driebeukige opbouw. Binnen de plattegrond 

zijn verschillende paalsporen aanwezig maar onzeker is of ze deel uit maken van een 

eventuele binnenindeling van het gebouw. 

Bijzondere elementen

In het zuiden van het huis ligt een aantal kuilen, die mogelijk bij het huis hebben 

gehoord. Spoor 64, dat als silo is geïnterpreteerd, ligt tussen twee middenstijlen. 

Kuilsporen 79 en 80 liggen naast een middenstijl.  Het is dus mogelijk dat het 

zuidoostelijke gedeelte voor de opslag van goederen werd gebruikt, waardoor deze 

structuur ook op dit punt  overeenkomst met structuur 49. Opgemerkt dient te worden 

dat kuilspoor 80 een scherf uit de ijzertijd opleverde.

Verdwijnen van het gebouw

Slechts enkele paalsporen vertonen resten van een paalkern. 
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Datering

De paalsporen en kuilen van de plattegrond leveren in totaal 69 stuks  handgevormd 

aardewerk en 16 natuursteenfragmenten op. De kernmerken van het aardewerk wijzen 

op een datering in ongeveer de midden –bronstijd. Op grond van de ¹⁴C-datering van 

verkoold graan uit spoor 101, kan de boerderij in de tweede helft van de midden-

bronstijd A (16e of begin 17e eeuw voor Chr.; KIA 44662: 3294 ± 29BP). Opvallend is dat 

enkele sporen ter hoogte van de plattegrond scherven uit de late bronstijd en ijzertijd 

bevatte (zie boven).  

Structuur 110/werkputten 29, 31, 44 en 45

Onderzoek

Deze structuur is niet bij de aanleg van de putten herkend, maar pas tijdens de 

uitwerking van de vlaktekeningen. Om deze reden is in het veld geen steekproef van 

sporen bemonsterd maar alleen “kansrijke” kuilen. Het betreft overigens geen “zekere” 

structuur. De reden om toch van een structuur uit te gaan is dat sprake lijkt te zijn van 

een constructie van parallelle rijen binnenstijlen en inpandige kuilen die qua opbouw 

en oriëntatie overeen komt met de   andere plattegronden uit de midden-bronstijd. De 

sporen in het veld waren ter hoogte van de structuur moeilijk te herkennen waardoor 

veel vage sporen als “natuurlijk” zijn afgeschreven.  Mogelijk zijn enkele toch onderdeel 

van de plattegrond.

Constructie

Deze zwaar aangetaste structuur lijkt opgebouwd te zijn uit een constructie van in 

(wellicht 9) paren opgestelde binnenstijlen.  De kernconstructie is globaal 20 m lang en 

3,75 m breed. Ook als een deel van de in het veld als “natuurlijk” gedefinieerde sporen 

toch bij de plattegrond wordt gerekend, ontbreekt nog een groot aantal stijlen. 

Wanden

Onzeker. 

Ingangen

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de plaats van de ingangen.

Dak

Onzeker.

Binnenindeling

De plattegrond heeft waarschijnlijk een driebeukige opbouw. Binnen de plattegrond 

zijn verschillende paalsporen aanwezig maar onzeker is of ze deel uit maken van een 

eventuele binnenindeling van het gebouw. 

Bijzondere elementen

In het noorden en zuiden van het huis ligt een aantal kuilen, die mogelijk (inpandig) bij 

het huis hebben gehoord.  Kuilspoor 31.064 en -.065 liggen waarschijnlijk net buiten de 

plattegrond. Deze kuilen en kuilspoor 29.047 hebben aardewerk uit de late bronstijd 

en/of vroege ijzertijd opgeleverd. Waarschijnlijk gaat het om sporen van activiteiten uit 

een latere periode.  

Verdwijnen van het gebouw

Geen van de paalsporen vertoont resten van een paalkern. 
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Datering

De paalsporen hebben geen aardewerk opgeleverd. De kuilen in en rondom de 

mogelijke plattegrond hebben 113 scherven aardewerk, 41 stuks natuursteen en 2 

stuks vuursteen opgeleverd. Veel van het aardewerk is niet nader te dateren dan 

late prehistorie. Aardewerk uit de midden-bronstijd komt uit enkele kuilen in het 

noordwesten (sporen 45.062 en -.065). Kuilsporen 29.047, 31.064 en -.065 blijken 

aardewerk uit de late bronstijd en/of vroege ijzertijd te bevatten. Op grond van de 

waarschijnlijke opbouw van de plattegrond (dubbele rij binnenstijlen) en het oudste 

aardewerk is een datering in de midden-bronstijd het meest waarschijnlijk. De kuilen 

met aardewerk uit de late bronstijd/vroege ijzertijd  duiden op menselijke activiteiten 

ter plaatse in de perioden na de midden-bronstijd (vergelijkbaar met structuur 93).  
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V.3 Bijgebouwen

Str. Nr. Type put Lengte (m) Breedte (m) Diepte (cm) Vondsten oriëntering Datering Bijzonderheden

1 8-palig 6 4 4 9-31 aw, glas NW-ZO late ijzertijd met reparatiefase

2 4-palig 6 2 1,7 30-36 geen NO - ZW meerfasig

3 4-palig 6 1,9 1,6 10-30 geen NO - ZW 1fasig

4 4-palig 9 1,4 1,1 8-23 geen NNO - ZZW 1fasig

5 9-palig 9 2,7 2,1 15-30 geen NNO - ZZW spoor 9.064 heeft reparatiefase

6 4-palig 9 2 2 13-22 aw N - Z ijzertijd? 1fasig

8 4-palig 10 2 1,7 28-36 aw NO - ZW late bronstijd 1fasig

9 4-palig 10 2 1,7 27-30 geen ZO-NW 1fasig

10 4-palig 10 2 1,8 21-30 geen NO - ZW 1fasig

11 6-palig 10 2,9 2,4 34-47 geen NNO - ZZW 1fasig

12 4-palig 10, 67 1,7 1,6 20-30 geen ONO - WZW 1fasig

13 4-palig 14 2,4 2 6-10 aw ONO - WZW ijzertijd 1fasig

14 6-palig 14 4 2 21-48 aw, tefriet NO - ZW ijzertijd paalspoor 14.025 onzeker

15 4-palig 12 2,1 1,2 8-14 geen NO - ZW 1fasig

16 6-palig 16 3,3 2,5 13-28 geen NO - ZW 1fasig

17 4-palig 16 2,6 2,2 15-36 aw, ns N - Z prehistorie 1fasig

18 6-palig 11, 18 2,5 2,2 22-44 geen NO - ZW 1fasig

19 4-palig 18 1,8 1,5 13-28 geen OZO - WZW 1fasig

20 6-palig 18 4,8 1,8 15-23 geen OZO - WZW 1fasig

23 6-palig 11 2,8 1,5 19-23 geen OZO - WZW 1fasig

24 4-palig 15 1,8 1,2 7-12 geen OZO - WZW 1fasig, 1 paalspoor verdwenen

25 4-palig 11 1,8 1,4 14-29 geen NO - ZW 1fasig

26 4-palig 17 2,6 2,5 14-19 geen NNO - ZZW 1fasig

27 4-palig 13 2,2 1,7 13-18 geen ZZO - NNW 1fasig

28 4-palig 13 2,4 1,8 3-18 geen ZZO - NNW 1fasig

29 4-palig 17 1,6 1,2 24-32 geen ONO - WZW 1fasig

30 4-palig 22 2,7 2,1 3-10 geen ZO-NW 1fasig

31 4-palig 22 1,9 1,9 2-21 aw ONO - WZW prehistorie 2-fasig

32 4-palig 22 2 1,8 13-27 aw N - Z ijzertijd reparatiefase

33 4-palig 22 1,7 1,7 13-16 geen NNO - ZZW 1fasig

34 4-palig 22 2 1,5 19-23 aw N - Z ijzertijd 1fasig

35 4-palig 22 2 1,7 10-22 geen N - Z 1fasig

36 4-palig 22 2,1 1,8 25-30 aw NNO - ZZW prehistorie mogelijk deels verstoord

38 4-palig 24 2,3 1,7 24-34 geen ONO - WZW 1fasig

39 4-palig 23 1,7 1,3 5 geen ONO - WZW 1fasig

40 4-palig 24 2,4 1,7 25-35 geen NO - ZW 1fasig

41 6-palig 24, 45 2,5 2,2 30-41 geen N - Z 1fasig

42 6-palig 24 2,3 1,7 25-41 aw N - Z prehistorie 1fasig

45 4-palig 23 1,9 1,5 16-27 geen NO - ZW 1fasig

46 9-palig 27 2,1 1,7 20-30 geen ONO - WZW 1fasig

47 6-palig 27 2,4 1,6 4-12 geen O -W 1fasig

48 6-palig 27 2 2 22-35 geen N - Z 1fasig

50 4-palig 29 1,6 1,5 10-14 geen NO - ZW 1fasig

51 4-palig 29 1,7 1,6 19-23 aw NNO - ZZW prehistorie mogelijk met reparatiefase

52 4-palig 29 1,7 1,6 8-26 geen NNO - ZZW 1fasig

53 4-palig 29 2 1,9 19-27 aw NNO - ZZW prehistorie 1fasig

54 4-palig 29 1,8 1,7 24-28 aw NNO - ZZW prehistorie 1fasig

55 4-palig 25 2,5 2,1 30-37 geen ONO - WZW 1fasig

56 4-palig 25 2,4 2,3 23-25 geen ONO - WZW 1fasig

58 4-palig 25 2,1 2 21-33 geen N - Z 1fasig

59 6-palig 25 2,2 2,2 29-39 aw ONO - WZW prehistorie 1fasig

60 6-palig 25 2,3 1,9 30-35 geen ZZO - NNW 1fasig

61 4-palig 25 2,5 2 23-30 aw N - Z prehistorie 1fasig

62 4-palig 31 2 1,5 21-27 geen OZO - WZW 1fasig

63 4-palig 25 2,1 2 20-30 aw N - Z prehistorie 1 fasig; overlap met spieker 100.

66 4-palig 28 2 1,8 18-21 geen ONO - WZW 1fasig

67 4-palig 28 1,8 1,7 18-21 geen N - Z 1fasig

68 4-palig 28 2,4 2 30-36 geen N - Z 1fasig

69 4-palig 28 1,8 1,7 33-40 geen N - Z 1fasig

70 4-palig 28 2 1,9 25-29 geen ONO - WZW 1fasig



Tradepark-Noord Te Tilburg    401

Str. Nr. Type put Lengte (m) Breedte (m) Diepte (cm) Vondsten oriëntering Datering Bijzonderheden

71 4-palig 28 2,4 2 28-32 geen N - Z 1fasig

72 4-palig 28 1,5 1,4 14-21 geen NNO - ZZW 1fasig

73 8-palig 28 2,8 2,6 24-28 aw ONO - WZW Late bronstijd of 
midden-ijzertijd*

1fasig

75 4-palig 40 2 1,6 18-21 geen N - Z 1fasig

76 4-palig 45 1,6 1,6 19-27 geen N - Z 1fasig

77 6-palig 45 2,7 1,8 5-19 geen O -W 1fasig

78 4-palig 45 2,4 2,3 24-32 aw N - Z prehistorie 1fasig

79 4-palig 45 2,3 1,6 11-20 geen N - Z 1fasig

80 4-palig 45 2,1 2,1 11-20 geen N - Z 1fasig

81 6-palig 45 2,4 1,8 12-38 aw O -W late bronstijd? 2 fasig, 2e fase is 4palige spieker

82 6-palig 45 2,6 2,5 21-37 geen O -W   2fasig, andere fase is 4-palig met centrale 
een 5e paal.

83 4-palig 44 2,2 2 14-26 geen NNO - ZZW   1fasig

84 6-palig 44 2,5 2,3 17-28 aw NNW prehistorie 2fasig 

85 6-palig 44 2,5 2,2 8-25 geen N - Z 1fasig

87 6-palig 46 4 1,7 10-22 geen ZZO - NNW 1fasig

88 4-palig 54 2,6 2,6 8-25 geen ONO - WZW 1fasig

89 4-palig 63 2,2 2 15-33 aw N - Z prehistorie 2fasig

90 4-palig 63 2,3 1,5 15-20 geen O -W 1fasig

91 6-palig 46, 63 2,8 2,7 19-27 geen N - Z 1fasig

92 4-palig 63 2,2 2 20-33 geen N - Z 2fasig

94 4-palig 53 2,9 2,5 45-63 geen NO - ZW 1fasig

95 4-palig 63 2 1,8 10-23 geen N - Z 1fasig

96 4-palig 17 1,8 1,5 2-20 geen ZZO - NNW mogelijk 2 spiekers

97 4-palig 54 1,9 1,9 26-31 geen NNO - ZZW mogelijk met reparatiefase

98 4-palig 11 2,2 1,8 6-8 geen ZO-NW 1fasig, 1 paalspoor verstoord

99 4-palig 31 2,3 2,1 15-21 geen NO - ZW 1fasig

100 4-palig 25 2 2 13-32 geen N - Z 1fasig, overlap met spieker 63

101 6-palig 31, 45 3 2 15-27 geen N - Z 1fasig

102 4-palig 29, 44 2 2 22-40 geen NNO - ZZW 2fasig

103 4-palig 29, 44 2 1,9 23-28 geen NNO - ZZW 1fasig

104 4-palig 43 2 2 10-25 geen N - Z 1fasig

105 4-palig 13 1,9 1,9 10-24 aw ZO-NW ijzertijd 2fasig

106 4-palig 24 2,6 1,9 16-29 geen ZO-NW 1fasig

107 4-palig 24 2,6 1,8 10-19 geen OZO - WZW 1fasig

108 4-palig 24 2,4 1,7 8-17 geen  ZO-NW   1fasig
*Twee C14-dateringen van paalsporen komen uit in de late bronstijd en midden-ijzertijd.
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V.4 Waterputten en waterkuilen

Waterput spoor  30.005

Onderzoek

Het spoor is voornamelijk machinaal onderzocht, waarbij er steeds schavenderwijs 

verdiept is. 

Kuil

De omvang van de kuil is 3 m bij 5,5 m; de diepte bedraagt 140 cm (basis 11,86 

m+NAP). De vulling van het spoor bestaat uit humeuze zandige niveaus; de kleur 

varieert van lichtgrijs tot donkerbruin. Onderin de kuil zijn elf paaltjes en een plank 

aangetroffen, die mogelijk de resten van een ingeklapte putconstructie vertegenwoor-

digen. Het huidige grondwaterniveau bevindt zich hier overigens nog een stuk onder. 

Constructie

Waarschijnlijk gaat het om een “inloopkuil” met op een dieper niveau een 

putbeschoeiing. Hoe de oorspronkelijke constructie eruit heeft gezien is niet 

helemaal duidelijk, maar vermoedelijk gaat het om een kuipvormige waterputbe-

schoeiing bestaande uit naar buiten staande stammetjes van berk, els en wilg. Twee 

paaltjes bevinden zich nog enigszins in de oorspronkelijke positie (vnr. 1031 en 1027): 

vanuit het midden naar buiten hellend, waarbij aan de binnenzijde tegen vnr 1027 

een eikenhouten plankje was geplaatst (vnr 1026). Dit is het enige plankje dat is 

aangetroffen en het is niet duidelijk of dit een algemeen constructie-element was 

dan wel een lokale versteviging van de beschoeiing. De overige palen zijn allemaal 

omgeklapt in westelijke richting.

 

Verdwijnen van de constructie

Na het in onbruik raken van de kuil is waarschijnlijk een deel van de houten beschoeiing 

verwijderd, aangezien de constructie niet helemaal compleet was. Na het verwijderen 

van het hout is de uitgraafkuil deels dichtgegooid (vulling 5). De lagen 2 en 3 hebben 

een gelaagde en enigszins humeuze opbouw, en worden afgedekt door een dunne,  

donkerbruine en sterk humeuze laag. Vermoedelijk is de kuil, na het gedeeltelijk 

dichtgooien, geleidelijk (op een natuurlijke wijze) opgevuld geraakt en is in de top van 

dit pakket een humeuze bodem ontstaan. Bovenop deze oude bodem ligt de basis 

van het plaggendek, dat door inklinking van de onderliggende humeuze lagen, naar 

beneden is gezakt (nazak).

In het profiel leek het erop alsof in de natuurlijke opvulling een tweede kuil (vulling 2) 

was gegraven, maar dit kon niet met zekerheid worden vastgesteld.

Datering

Het vondstmateriaal uit de kuil omvat slechts tweeaardewerkscherven die in de 

ijzertijd dateren en die afkomstig zijn uit vulling 5. Ook de bewerkingssporen op de 

stammetjes (kapsporen die wijzen op het gebruik van een ijzeren bijl) suggereren een 

datering in de ijzertijd. De ¹⁴C-datering van de buitenste ringen van een houten paaltje 

komt uit in de late ijzertijd of misschien het einde van de midden-ijzertijd (Poz-34133: 

2125 ± 35; 351 – 47 CalBC).  
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Waterput spoor 64.004

Onderzoek

Deze kuil is aangetroffen tijdens het onderzoek van het beekdal als een grote 

verkleuring naast andere grote verkleuringen. De kuil is met de machine gecoupeerd 

waarbij al schavend is verdiept op zoek naar vondsten. In eerste instantie bestond niet 

de indruk dat het om een waterput ging. Dit bleek pas toen de houten beschoeiing 

tevoorschijn kwam. De beschoeiing was in zeer slechte staat, zodat deze niet geborgen 

is. Wel is de zgn. welpaal geborgen en meegenomen.

Kuil

Waarschijnlijk gaat het om een “inloopkuil” met op een dieper niveau een 

putbeschoeiing. De kuil heeft een doorsnede van 2,5 m en is circa 1 m diep (basis op 

11,54 m+NAP). Op de bodem is een houten beschoeiing aangetroffen, op de grens van 

het huidige grondwaterniveau. De vullagen 3 en 4 vertegenwoordigen waarschijnlijk de 

oorspronkelijke insteek met loopniveau van de “inloopkuil”.

Bij de aanleg van vlak 2 bleek dat spoor 3 een oudere, 15 cm diepe kuil met een 

doorsnede van 1,2 m (spoor 64.010) oversneed. Waarschijnlijk gaat het om een oudere 

fase van de waterput die bij de aanleg van de jongere fase (64.003) vrijwel volledig is 

vergraven. Onduidelijk  is wat voor type put deze oudste fase was omdat niet meer dan 

15 cm van de insteek resteerde; van de putconstructie zelf waren geen resten meer 

bewaard gebleven. 

Constructie

De houten beschoeiing bestaat uit een ronde vorm (doorsnede ca. 1 m)van om 

de circa 25 cm verticaal ingeslagen paaltjes van berk of els met daartussen een 

soort vlechtwerk van takken. In het midden van de put is een watertrekkende  paal 

aangetroffen, die ervoor moest zorgen dat er genoeg water in de put bleef staan.   

Verdwijnen van de constructie

Het is niet geheel duidelijk wat er met de waterput is gebeurd na het in onbruik 

geraken ervan. De vrij homogeen vulling bestaande uit kleiig veen doet vermoeden dat 

de put onder “natte” omstandigheden is dichtgegroeid en dichtgeslibt. Laag 1 betreft 

de humeuze nazak van de basis van het akkerdek.

Datering

Er is geen vondstmateriaal aangetroffen. De bewerkingssporen op de houten paaltjes, 

die wijzen op het gebruik van bronzen en wellicht ook stenen bijlen, wijzen op een 

datering in de bronstijd. De ¹⁴C-datering van de buitenste ringen van een houten paal 

komt uit in het begin van de midden-bronstijd B (Poz-34135: 3170 ± 35; 1512 – 1391 

CalBC).
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Waterput spoor 30.008

Onderzoek

Het couperen is ook hier machinaal al schavend gebeurd. Toen de houtconstructie 

tevoorschijn kwam, is het onderzoek handmatig voortgezet. 

Kuil

De kuil heeft een doorsnede van circa 3,5 meter en is 1,7 m diep (basis waterput 11,32 

m+NAP).De kuil is komvormig met onderin een uitgeholde boomstam. Aan beide 

zijden van de boomstamput zijn delen van de insteek bewaard gebleven (lagen 5 en 6). 

De onderkant van de boomstam bevindt zich net onder het huidige grondwatertafel en 

was door een de AllerØd-laag gegraven (eveneens aangetroffen in sleuf 2).

Constructie

Onderin de kuil stond een uitgeholde boomstam van slecht geconserveerde 

kersenhout waarvan een deel is weggezakt. De boomstam is ca. 90 cm hoog en heeft 

een doorsnede van bijna 40 cm. Doorgaans zijn boomstamputten beduidend breder.  

Afwijkend is ook de naar binnen staande richel aan de onderkant. Die duidt erop dat 

het vermoedelijk om een ingegraven ton gaat waarvan de bodem er uit is geslagen 

voor het secundair gebruik als waterputbeschoeiing. Dergelijke tonnen zijn ook van 

enkele waterputten uit Oss-Ussen en Vinkenburg bekend. Er is wel geopperd dat de 

tonnen primair gebruikt zijn voor het koken van vlees (zie hoofdstuk 14). De enige 

complete ton is afkomstig uit Oss-Ussen en heeft een hoogte van 90 cm. Gezien de 

overeenkomstige hoogte van de hier besproken ton, is het goed mogelijk dat deze ook 

(vrijwel) compleet bewaard is gebleven.  Dit zou beteken dat de put niet tot aan het 

maaiveld heeft doorgelopen, waardoor ook hier sprake is van een “inloopwaterput”. 

De bovenste vulling in de boomstam bestond uit zeer humeus zand en de onderste 

vulling uit zand dat in de boomstam omhoog is geweld. 

Verdwijnen van de constructie

Vermoedelijk is de putconstructie volledig bewaard gebleven en niet uitgegraven. De 

boomstam en het loopvlak worden afgedekt door een rommelige laag met zand-, 

leem- en veenbrokken die na het buiten gebruik raken van de put in de kuil zijn 

gegooid.  Het bovenste deel van de vulling bestaat uit humeus bruin zand met onderin 

brokken geel zand. Vermoedelijk is de kuil na verloop van tijd verder dichtgegooid met 

materiaal van het plaggendek.

Datering

Er is een vuursteenafslag aangetroffen, die verder geen specifieke datering oplevert. 

¹⁴C-datering van het hout van de putkist komt uit in de tweede helft van de midden-

bronstijd B (Poz-34134: 2970 ± 40 BP, 1371-1052 CalBC).



Tradepark-Noord Te Tilburg    405

Waterkuil spoor 30.010

Onderzoek

Dit spoor is vermoedelijk een waterkuil. De kuil is machinaal gecoupeerd waarbij er al 

schavend is verdiept.

Kuil

De doorsnede van de kuil bedraagt 2,4 m en de diepte ca 72 cm (11,82 m +NAP). Er is 

onderin aan de buitenrand sprake van een lichtere vulling (laag 7; insteek) waar een 

humeuze vulling doorheen snijdt. De bovenste vullingen worden gevormd door een 

gelaagd pakket van donkerbruin zand en sterk humeus tot venig materiaal (lagen 

1-6). De gelaagde en humeuze opvulling wijst op een onder natte omstandigheden 

geleidelijk dichtraken van de kuil.

Datering

Er zijn geen vondsten uit de kuil gekomen waardoor er geen datering aan gegeven kan 

worden. 

Waterkuil spoor 64.001

Onderzoek

Dit spoor is machinaal gecoupeerd waarbij er zoveel mogelijk schavenderwijs is 

verdiept. Relevante vlakken en profielen zijn gedocumenteerd. Vermoedelijk gaat het 

om een waterkuil.

Kuil

De kuil is 3 bij 2,5 m groot en heeft een diepte van 88 cm (basis kuil op 11,79 m +NAP). 

De kuil heeft een komvormige doorsnede en er is geen houtwerk in gevonden. De 

vulling bestaat van onder naar boven uit zandige inspoelingslaagjes, veen, humeuze 

zandige klei, kleiig veen en siltige humeuze klei. De gelaagde en humeuze opvulling 

wijst op een onder natte omstandigheden geleidelijk dichtraken van de kuil.

Datering

Op grond van en ¹⁴C-datering van verkoold graan, onderuit de vulling van de kuil, kan 

spoor 64.001 in het begin van de midden-bronstijd B geplaatst worden (KIA 44665: 

3149 ± 27; 1496 – 1386 CalBC). 
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Waterkuil  spoor 64.003

Onderzoek

Het spoor is onderzocht met de machine door het spoor al schavenderwijs te couperen. 

Kuil

De kuil is 6 bij 3,5 m groot en heeft een diepte van 118 cm (11,45 m +NAP). De 

doorsnede van de kuil is asymmetrisch en loopt aan een zijde geleidelijk naar beneden. 

Een functie als inloop/drenkkuil is aannemelijk. De vulling van het spoor bestaat van 

onder naar boven uit een schone vulling van siltig zand (laag 3), afgedekt door een 

zandige inspoelingslaagjes (laag 2)en daarbovenop een dik pakket siltig zand met een 

duidelijke structuur van kluiten die erop wijzen dat de kuil in één keer is dichtgegooid 

(laag 1). 

Datering

Er zijn geen vondsten gevonden in de kuil waardoor er geen datering aan de kuil 

gegeven kan worden.

Waterkuil  spoor 17.160/.124

Onderzoek

Het spoor is onderzocht met de machine door het spoor al schavenderwijs te couperen. 

Kuil

De kuil heeft een omvang van  1,5 bij 1,1 m en heeft een diepte van 88 cm (13,54+ m 

+NAP). De kuil heeft onderin steile rechte wanden en is bovenin wijd uitlopend. De 

vulling van het spoor bestaat van onder naar boven uit een afwisseling van schone  en 

lichthumeuze zandlagen (lagen 2-5).  

Waarschijnlijk reikte de kuil niet tot in het grondwater. Omdat ook een geleidelijk 

aflopende zijde ontbreekt is een functie als inloop/drenkkuil niet aannemelijk. Mogelijk 

diende de kuil als opvangbekken voor regenwater. 

Centraal is in de kuil een silo (spoor 17.124-1/6) ingegraven. In het noordwesten wordt 

de waterkuil doorsneden door kuilspoor 17.131.

In het zuidoosten doorsnijdt waterkuil 17.124 een oudere, even diepe kuil (17.160). 

Waarschijnlijk i s dit een oudere fase van de waterkuil.

Datering

Er zijn geen vondsten gevonden in de waterkuil zelf. De silo bevatte  vondstmateriaal 

uit de midden-bronstijd. Waarschijnlijk kan de waterkuil ook in deze periode worden 

geplaatst.
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Waterkuil  spoor 38.010

Onderzoek

Het spoor is onderzocht met de machine door het spoor al schavenderwijs te couperen. 

Kuil

De kuil heeft een doorsnede van ca 3 m en een diepte van 55 cm (12,00+ m +NAP). 

De kuil heeft een vlakke bodem een  wijd uitlopende wanden. Een functie als inloop/

drenkkuil is aannemelijk.

De vulling van het spoor bestaat van onder naar boven uit donkerbruin-humeuze iets 

kleiige zandlaag (5), een donkerbruin-humeuze zandlaag met brokjes veen (4), een 

zwarte humeus-venige laag (3), donkerbruin-humeuze iets kleiige zandlaag (4) en een 

grijsbruine iets humeuze zandlaag (1).   

Datering

Er zijn geen vondsten gevonden in de kuil waardoor er geen datering aan de kuil 

gegeven kan worden.
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V.5 Ondiepe kuilen

put spoor type diepte max.
diameter

aw(n) ns(n) vst(n) datering inpandig opmerking bij 
structuur

1 2 F 19 100 MBT inpandige kuil 7

1 3 E 15 70  

1 5 E 22 80 3  

1 8 BR 15 45 1 MBT  

1 9 E 19 55 7 2 MBT inpandige kuil 7

1 11 E 24 130x110 131 9 MBT inpandige kuil C14 7

1 13 F 30 80x130 56 11 1 MBT inpandige kuil C14 7

1 16 I 20 160 25 MBT inpandige kuil C14 7

1 19 G 41 85 8 MBT inpandige kuil C14 7

1 20 G2 30 70 1 MBT inpandige kuil C14 7

1 21 E 9 30 MBT inpandige kuil C14 7

1 22 G1 47 90 46 2 MBT inpandige kuil C14 7

1 24 F 60 160x210 142 13 3 MBT inpandige kuil veel vondsten oa pijlpunt + Drakestein-pot 7

1 27 E 22 60 MBT inpandige kuil 7

1 28 E 9 70 MBT inpandige kuil smeltkroesjes, C14 7

1 29 H 12 40 MBT inpandige kuil 7

1 32 E 17 75 4 MBT inpandige kuil 7

1 38 E 23 65 18 MBT inpandige kuil 7

1 39 F 15 70 28 MBT inpandige kuil 7

1 40 E 15 40 15 MBT inpandige kuil 7

1 41 E 13 75 1 MBT inpandige kuil 7

1 47 F 22 130 16 3 MBT  

1 48 F 17 110 1  

1 57 E 19 125 1 MBT  

1 70 E 23 70  

1 82 E 21 40 1 MBT inpandige kuil 7

1 83 I 19 100x50 1 5 MBT inpandige kuil 7

1 85 I 14 60 3 MBT inpandige kuil 7

1 87 F 12 125 1 2 MBT inpandige kuil 7

1 90 E 30 60 41 MBT inpandige kuil 7

1 91 E 21 65 9 2 MBT inpandige kuil late ijzertijd scherf is opspit 7

1 96 E 17 50 18 2 MBT inpandige kuil 7

1 97 E 20 65 MBT inpandige kuil verbrandskuil 7

1 100 E 24 65 1 MBT inpandige kuil 7

1 104 E 45 112 6 MBT inpandige kuil 7

1 105 E 20 70 MBT inpandige kuil 7

1 109 E 27 70 2 1 MBT inpandige kuil 7

1 110 H 16 150 1 1 MBT inpandige kuil 7

1 120 E 15 40 MBT inpandige kuil 7

1 130 I 18 80 1 1 MBT inpandige kuil 7

1 133 H 10 45 MBT inpandige kuil 7

1 134 E 22 61 4 2 MBT inpandige kuil 7

1 135 E 39 86 1 MBT inpandige kuil 7

1 140 H 8 84 MBT  

1 151 E 25 95 3 1 MBT inpandige kuil 7

1 153 I 46 180 40 19 MBT inpandige kuil 7

1 165 F 18 64 1 MBT inpandige kuil 7

1 169 E 10 67 5 2 MBT  

1 170 E 27 40 37 MBT inpandige kuil met complete pot 7

1 177 F 20 75 3 MBT inpandige kuil 7

1 184 E 18 134 MBT  

1 185 E 14 43 MBT  

1 190 F 14 127 MBT  

1 199 E 25 79 MBT  

1 202 E 29 100  

1 212 E 18 120  

1 218 E 23 90  NV?  

1 221 E 10 35 MBT inpandige kuil 7
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put spoor type diepte max.
diameter

aw(n) ns(n) vst(n) datering inpandig opmerking bij 
structuur

1 223 E 24 135 1 1 MBT inpandige kuil 7

1 225 E 22 97 1 1 MBT inpandige kuil 7

1 235 BR MBT inpandige kuil 7

1 236 E 12 50 MBT inpandige kuil 7

1 242 E 18 30x100 MBT inpandige kuil 7

1 272 F 21 88 2 1 MBT inpandige kuil 7

1 273 E 25 40 1 MBT inpandige kuil ijzertijd scherf is opspit 7

1 276 H 10 50 1 MBT inpandige kuil vierkant 7

1 279 E 27 50 1 MBT inpandige kuil 7

1 280 E 15 50 MBT inpandige kuil 7

1 283 F 15 50 MBT inpandige kuil 7

1 284 F 40 55 1 MBT inpandige kuil 7

1 297 E 16 50 MBT inpandige kuil 7

1 298 E 25 30 MBT inpandige kuil 7

1 299 E 24 30 MBT inpandige kuil 7

1 307 E 7 60 MBT inpandige kuil enkel zichtbaar in coupe 7

1 311 E 26 100 MBT inpandige kuil 7

1 313 BR  

1 314 E 40 40 MBT inpandige kuil  hk 7

1 315 E 16 70 MBT inpandige kuil 7

1 316 E 12 47 MBT inpandige kuil met S13 samen een kuil? 7

6 27 E 29 145 1 1 IJT  

7 34 E 11 70  

7 38 E 23 85x110  

7 40 E 22 90 9 MBT  

8 6 F 29 190 1 2 1 MBT  

8 12 F 22 60 3 1 IJT  

8 16 F 26 120 4 2 hk-vulling, mogelijk haardkuil  

8 18 I 18 80  

8 21 E1 26 115x60 2 3 hk-laag  

8 22 E 8 40  

9 8 E 12 50  

9 9 E 10 55  

9 22 E 16 75  

9 23 E 12 85x65  

9 54 BR 38 120x75 65 2 IJTV-IJTM laag met hk met verbr. Aw. aan een zijde  

9 63 E 20 50  

10 1 I 21 95 MBT inpandige kuil 49

10 10 F 17 70x50 1 MBT inpandige kuil 49

10 16 I 12 80 MBT inpandige kuil 49

10 19 E 12 50  

10 32 E 28 130  

10 47 H 16 55  

10 50 I 15 115x60  

10 54 E 8 40 1  

10 57 E 24 85  

10 86 I 20 90 1  

10 87 E 25 50 8 BTL  

10 90 F 12 35  

10 97 F 18 45 1 BTL  

11 6 E 32 85 MBT inpandige kuil Mogelijk NV? 22

11 7 E 13 70 MBT inpandige kuil 22

11 15 F 9 75 MBT inpandige kuil 22

11 17 I 20 160x90 1 NV?  

11 43 E 14 60x40 twee sporen  

12 13 I 17 200x160 1 IJT  

12 16 I 17 50 7 IJT  

12 17 E 22 65  

13 35 E 21 50 4 MBT  

13 37 E 11 50 2 IJT  

13 57 E 34 135 23 1 BTL-IJT  



410	 Tradepark-Noord Te Tilburg

put spoor type diepte max.
diameter

aw(n) ns(n) vst(n) datering inpandig opmerking bij 
structuur

13 58 F 23 60  

13 69 E 26 90 2 1 IJT  

13 80 F 13 70  

13 117 E 11 40 5 IJT sterk gebioturbeerd  

13 125 E 18 50  

14 1 H 12 125 2 vierkant  

14 12 E 32 110 198 1 IJT laag sec. verbr. scherven op de bodem  

14 18 H 18 150 9 1 IJT  

15 6 E 15 50 2 MBT  

15 11 F 23 145 1  

15 25 E 19 70  

15 35 H 15 40  

15 36 I 18 70 5 MBT  

15 38 I 28 70  

15 40 E 12 70  

15 47 E 16 40  

15 48 I 30 110 11  

15 55 E 22 80 6 IJT  

16 22 E 24 120 2 1 IJT  

16 25 F 25 85  

17 35 F 23 85 1  

17 51 E 25 50 1  

17 57 F 26 125x90 2 MBT  

17 58 I 11 50 4  

17 60 E 25 275x210 mogelijk 2 kuilen, gebioturbeerd  

17 62 E 21 50 1  

17 65 E 8 35  

17 66 E 13 60 1  

17 67 E 6 50  

17 68 E 13 65 6 3 MBT  

17 69 E 17 85  

17 78 E1 22 70 1 2 MBT hk-laag  

17 83 E 9 35 9 MBT  

17 85 H 16 95 1  

17 86 E 9 25  

17 87 E 24 55  

17 88 F 22 100 3  

17 89 H 8 55  

17 90 I 30 85 1 3  

17 93 G2 32 50 13 7 1 MBT Silo  

17 95 E 24 90 1 3 MBT  

17 96 E 12 40  

17 98 H 6 45  

17 99 E 16 70 1 2  

17 115 E 13 80  

17 124 G 66 80 22 3 MBT silo, oversneden door sp. 17.131. kuilencluster MBT  

17 125 E 19 55  

17 130 E 14 80 1 1 1  

17 131 E 26 70 3  

17 140 E 33 70  

17 145 E 15 65 NV?  

17 155 H 19 70  

18 1 F 26 70 1 MBT  

18 2 E 24 75  

18 3 F 13 45  

18 4 G1 50 90 MBT inpandige kuil Silo, C14 22

18 6 E 41 125 NV?  

18 9 F 16 145x90 NV?  

18 11 E 55 170 2 5 MBT C14, hk-laag excentrisch  

18 25 F 25 70  

18 41 G1 45 125 1 silo  
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put spoor type diepte max.
diameter

aw(n) ns(n) vst(n) datering inpandig opmerking bij 
structuur

19 3 E 18 60 1  

19 8 E 14 50 1 1  

19 22 H 10 75 9 IJT  

19 28 E 9 55  

19 29 F 14 120x80 4 BTL-IJT  

19 34 F 25 90 mogelijk onderkant verbrandingskuil  

19 70 G1 42 85 Silo  

19 75 E 20 120 73 4 IJTV laag aardewerk  

19 79 E 19 19 2  

19 80 E 19 40 1  

19 82 F 22 40x60 1  

19 84 F 19 75  

19 94 E 22 50  

19 107 E 22 95  

19 119 E 10 55  

19 129 E 14 45  

19 136 E 21 95  

19 142 E 19 55  

20 10 E 19 115  

20 15 E 23 80 1 MBT inpandige kuil 49

20 19 G2 38 85 1 16 MBT inpandige kuil C14 49

20 20 E 20 100 1 4 MBT inpandige kuil 49

20 21 E 38 135 1 5 MBT inpandige kuil 49

20 22 G1 51 90 1 MBT inpandige kuil Silo 49

20 23 G 46 80 MBT inpandige kuil 49

20 24 E 31 80 10 MBT inpandige kuil C14 49

20 27 E 34 65  

20 30 E 22 110 1 MBT  

20 41 E 10 50  

20 42 E 22 60  

20 51 E 35 55  

20 53 F 14 50  

20 59 E 26 50  

20 65 E 15 50 2  

20 69 E 8 40  

20 75 E 21 60 1  

20 76 E 22 90  

20 98 I 16 105 MBT inpandige kuil 49

20 118 I 38 120 44 189 MBT inpandige kuil 49

20 132 F 21 80  

20 136 E 27 50  

20 139 E 22 50 lijkt sterk op S136 en S140  

20 140 E 22 115  

20 150 E 33 90  

21 9 E 20 50  

21 10 E 15 50 1  

21 17 I 21 85  

21 18 E 15 50  

21 20 F 15 55  

21 23 F 18 150x130 5 1  

21 25 E 14 40  

21 31 E 26 50  

21 42 F 20 75  

21 45 E 23 65  

21 71 E 19 70  

21 72 E 18 65 1 MBT  

22 4 E 15 55  

22 43 F 11 50x35  

22 78 E 11 50  

23 8 F 24 65x45 MBT inpandige kuil 43

23 32 E 10 75 1 MLIJT? inpandige kuil 44
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put spoor type diepte max.
diameter

aw(n) ns(n) vst(n) datering inpandig opmerking bij 
structuur

23 63 E 12 40  

23 64 E 22 90x60 1  

23 72 E 25 80 11 5  

23 78 E 13 65 MBT inpandige kuil 43

23 91 H 10 40  

23 145 H 22 65  

23 157 H 11 45  

24 1 G1 40 150x70 3 1 HK  

24 39 F 17 50  

24 45 E 13 40x55  

25 3 BR  

25 5 E 25 120x100  2 sporen?  

25 64 G1 30 210x165 25 3  

25 67 BR  

26 4 F 30 115x85  

26 7 E 19 80x60 1  

26 9 E 34 70x100  

27 1 E 18 95 2  

27 5 E 40 150 27 11 MBT  

27 6 E 18 90 2 MBT  

27 8 E 29 65 2 MBT  

27 11 E 12 20  

27 12 E 20 50  

27 13 E 12 40  

27 16 I 10 65  

27 18 E 8 50  

27 47 E 35 100  

28 15 I1 16 125x65 MBT hk, C14  

28 67 F 65 135x65 NV?  

28 70 E 16 70  

28 117 F 8 65x45 MLIJT? inpandige kuil 65

28 137 H 10 115x85 14  

28 143 F 25 135x115 1  

28 149 H 8 85 3 MBT C14  

28 177 E 40 50  

28 178 E 21 40  

29 11 E 13 60 S 11 en S 12 zijn twee naast elkaar liggende kuilen  

29 12 E 14 70 S 11 en S 12 zijn twee naast elkaar liggende kuilen  

29 35 H 4 70 IJT  

29 47 I 30 120x100 50 1 BTL  

29 66 H 5 30  

29 67 F 16 80 Vulling 2 is mogelijk uitspoeling  

29 70 H 7 40  

29 74 F 22 155x125 7 1  

29 76 H 11 35  

29 91 E 15 25 mogelijk voor herstelwerkzaamheden, uitgraven van S65  

30 1 H 17 75  

30 14 E 26 55  

31 37 H 11 50 3  

31 64 I 26 155x125 7 7 1 IJTV  

31 65 F 18 120x100 4 2 BTL/IJTV  

32 4 E2 50 165 42 2 10 MBT HK  

32 7 F 12 30  

32 11 E2 33 90 10 13 BTL HK  

32 12 E 11 50  

32 16 E 16 35 1  

34 2 F 31 95x65  

35 3 F 35 95  

35 4 F 15 55x45  

35 14 F 17 95x70  

35 21 E 25 90x55  
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put spoor type diepte max.
diameter

aw(n) ns(n) vst(n) datering inpandig opmerking bij 
structuur

38 4 E 8 40 NV?  

38 8 E 12 45 NV?  

39 21 H 16 35 1  

42 33 E 14 90 1 vage begrenzing  

43 1 E 27 115x85 1  

43 2 E 26 50 1  

43 3 E 18 40  

43 5 E 13 35 3 1  

43 14 E 22 50x30  

43 16 H 5 20  

43 19 H 10 40  

43 21 E 13 50  

43 23 E 20 90 MESO pekkuil  

43 32 E 12 35  

43 33 F 23 155x130  

43 34 E 8 35  

43 37 I 10 35  

44 46 F 20 50  

44 72 F1 50 220x190 4 1 hk  

45 56 E 20 55x60 1 MBT inpandige kuil 110

45 57 E 10 40x60 1 MBT inpandige kuil ijzertijd aw is opspit 110

45 61 E 15 45 MBT inpandige kuil 110

45 62 E 17 35x60 3 MBT inpandige kuil 110

45 63 F 16 60 MBT inpandige kuil 110

45 64 H 19 95x50 13 MBT inpandige kuil 110

45 65 E1 28 140 18 15 MBT inpandige kuil hk 110

45 71 I 32 145x70 20 2 1 MBT inpandige kuil 110

45 75 F 18 40 2 MBT inpandige kuil 110

45 76 E 19 30 MBT inpandige kuil 110

46 2 I 13 30  

46 3 E 12 35  

46 4 F1 42 170x130 27 1 BTL hk  

46 47 E 11 40  

46 65 H 14 45  

46 77 E 25 zie spoor 5 put 25  

46 83 E 26 65  

47 1 V 32 50  

47 2 V 15 50  

47 3 V 32 50  

47 4 V 33 50  

47 5 V 23 50  

47 6 V 18 50  

47 7 V 12 50  

47 8 V 18 50  

47 9 V 18 50  

47 10 V 8 50  

48 3 I 3 50  

48 7 H 20 80x65  

49 14 E 38 120x60  

52 6 F 16 85 NV?  

53 2 E 29 60 29 BTL-IJT  

53 17 F 10 60  

53 25 E 8 35  

53 27 E 13 65  

53 28 E 11 40  

53 29 E 18 45  

53 31 F 19 60 4 1  

53 32 E 26 60  

53 33 E 28 50  

53 35 F 16 70  

53 47 F 12 35  
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put spoor type diepte max.
diameter

aw(n) ns(n) vst(n) datering inpandig opmerking bij 
structuur

53 56 H 9 30  

53 68 E 16 40  

53 69 H 6 35  

54 33 F 21 40  

54 36 E 10 30  

60 3 E 14 45  

60 10 E 11 70  

60 20 F 28 75 kl?  

61 15 H 14 55 15  

61 19 E 21 50  

61 20 E2 45 170x95 3 2 2 HK  

61 26 E1 38 85 1 HK  

61 27 I 40 140x80  

61 36 F 18 90  

61 37 E 20 70  

62 16 E 43 115x75 40 4  

62 18 G2 21 95x75 93 1 BTL  

63 14 F 35 125 6 3  

63 20 E 12 40 2  

63 23 E 26 70 15 1 2 IJT  

63 43 E 16 60  

63 63 H 20 90x70 1  

63 64 E2 50 160x110 21 6 MBT inpandige kuil  HK 93

63 72 E 22 60  

63 79 F 20 65 1 MBT inpandige kuil 93

63 80 E 25 80 6 MBT inpandige kuil ijzertijd aw is opspit 93

63 90 E 16 65 3 MBT inpandige kuil NV? 93

63 91 E 21 50 1  

63 101 F 29 80 1 MBT inpandige kuil C14 93

63 109 E 16 85  

64 10 E 15 120  

66 1 E 45 150x120 12 9 8 MBT inpandige kuil 7

66 2 F1 56 170x120 67 64 1 MBT inpandige kuil  met hk-laag 7

66 3 E 30 90 5 9 MBT inpandige kuil 7

66 27 E 10 55 MBT inpandige kuil 7

66 29 E 15 60 MBT inpandige kuil 7

66 30 F 15 45 1  

66 34 G1 48 65 9 1 MBT inpandige kuil silo? Inpandige kuil 7

66 71 E 11 50 1  

67 7 E 24 100x65 1 MBT inpandige kuil 49



Bijlage 3. Resultaten van de textuur-analyse van grondmonsters uit plangebied Tradepark-Noord 
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.01  8.25   3.3     0.58 3.50   88.4    3.13  
12.75  0.15    0.02  8.00   3.9     0.61 3.25   105     4.17 
12.50  0.17    0.02 7.75   4.7     0.64 3.00   125     5.57 
12.25  0.21    0.03   7.50   5.5     0.66 2.75   149     7.25 
12.00  0.24    0.04 7.25   6.6     0.67 2.50   177     8.80 
11.75  0.29    0.05  7.00   7.8     0.67 2.25   210     9.84 
11.50  0.35    0.07  6.75   9.3     0.69 2.00   250     9.53 
11.25  0.41    0.09  6.50   11.1    0.72 1.75   297     7.88 
11.00  0.49    0.12  6.25   13.1    0.77 1.50   354     5.87 
10.75  0.58    0.16  6.00   15.6    0.86 1.25   420     4.25  
10.50  0.69    0.21  5.75   18.6    0.98 1.00   500     2.66 
10.25  0.82    0.26  5.50   22.1    1.16 0.75   595     1.70 
10.00  0.98    0.33  5.25   26.3    1.38 0.50   707     1.00 
9.75   1.2     0.39  5.00   31.3    1.61 0.25   841     0.47 
9.50   1.4     0.45  4.75   37.2    1.86 0.00   1000    0.19 
9.25   1.6     0.49  4.50   44.2    2.13 -0.25  1189    0.04 
9.00   2.0     0.52  4.25   52.6    2.28 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.53  4.00   62.5    2.41 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.54  3.75   74.3    2.62 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 8.26%  Sand (63-2000 µm): 74.87 % 
Silt (8-63 µm): 16.87%  Very Fine Sand (63-125 µm): 15.39 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 3.07 %  Fine Sand (125-250 µm): 35.41 %  
Fine Silt (16-32 µm): 5.26 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 20.66 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 8.54 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 3.36 % 
Median: x50= 155.83 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.04 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  3.34        2.35    
Standard deviation:  2.10  0.77   
Skewness:  1.62  -0.13 
Kurtosis:  5.50      2.70   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  22.11 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146271   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 49   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.00  8.25   3.3     0.14 3.50   88.4    2.11  
12.75  0.15    0.00  8.00   3.9     0.16 3.25   105     3.48 
12.50  0.17    0.00 7.75   4.7     0.18 3.00   125     5.45 
12.25  0.21    0.01   7.50   5.5     0.20 2.75   149     8.11 
12.00  0.24    0.01 7.25   6.6     0.22 2.50   177     11.31 
11.75  0.29    0.02  7.00   7.8     0.23 2.25   210     13.70 
11.50  0.35    0.03  6.75   9.3     0.25 2.00   250     14.27 
11.25  0.41    0.04  6.50   11.1    0.27 1.75   297     12.14 
11.00  0.49    0.05  6.25   13.1    0.30 1.50   354     8.66 
10.75  0.58    0.06  6.00   15.6    0.34 1.25   420     5.49  
10.50  0.69    0.08  5.75   18.6    0.40 1.00   500     2.49 
10.25  0.82    0.10  5.50   22.1    0.47 0.75   595     1.10 
10.00  0.98    0.12  5.25   26.3    0.55 0.50   707     0.48 
9.75   1.2     0.14  5.00   31.3    0.64 0.25   841     0.24 
9.50   1.4     0.15  4.75   37.2    0.74 0.00   1000    0.06 
9.25   1.6     0.15  4.50   44.2    0.86 -0.25  1189    0.00 
9.00   2.0     0.15  4.25   52.6    0.99 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.14  4.00   62.5    1.15 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.13  3.75   74.3    1.45 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 2.54%  Sand (63-2000 µm): 90.48 % 
Silt (8-63 µm): 6.98%  Very Fine Sand (63-125 µm): 12.43 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 1.18 %  Fine Sand (125-250 µm): 47.39 %  
Fine Silt (16-32 µm): 2.10 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 28.78 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 3.70 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 1.88 % 
Median: x50= 197.84 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.00 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  2.64        2.28    
Standard deviation:  1.41  0.65   
Skewness:  2.81  0.09 
Kurtosis:  13.70      2.93   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  19.11 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146272   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 50   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.02  8.25   3.3     0.99 3.50   88.4    3.42  
12.75  0.15    0.02  8.00   3.9     1.15 3.25   105     2.98 
12.50  0.17    0.02 7.75   4.7     1.35 3.00   125     2.96 
12.25  0.21    0.03   7.50   5.5     1.54 2.75   149     3.08 
12.00  0.24    0.05 7.25   6.6     1.73 2.50   177     3.26 
11.75  0.29    0.06  7.00   7.8     1.94 2.25   210     3.56 
11.50  0.35    0.09  6.75   9.3     2.20 2.00   250     3.49 
11.25  0.41    0.12  6.50   11.1    2.48 1.75   297     2.89 
11.00  0.49    0.15  6.25   13.1    2.81 1.50   354     2.10 
10.75  0.58    0.21  6.00   15.6    3.21 1.25   420     1.44  
10.50  0.69    0.27  5.75   18.6    3.68 1.00   500     0.80 
10.25  0.82    0.35  5.50   22.1    4.22 0.75   595     0.46 
10.00  0.98    0.44  5.25   26.3    4.74 0.50   707     0.10 
9.75   1.2     0.54  5.00   31.3    5.20 0.25   841     0.01 
9.50   1.4     0.63  4.75   37.2    5.50 0.00   1000    0.00 
9.25   1.6     0.70  4.50   44.2    5.88 -0.25  1189    0.00 
9.00   2.0     0.76  4.25   52.6    5.59 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.80  4.00   62.5    4.97 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.87  3.75   74.3    4.15 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 15.11%  Sand (63-2000 µm): 34.51 % 
Silt (8-63 µm): 50.38%  Very Fine Sand (63-125 µm): 13.32 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 10.88 %  Fine Sand (125-250 µm): 13.39 %  
Fine Silt (16-32 µm): 18.12 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 7.22 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 21.38 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 0.57 % 
Median: x50= 38.50 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.00 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  4.85        2.69    
Standard deviation:  2.11  0.82   
Skewness:  0.56  -0.20 
Kurtosis:  3.20      2.08   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  22.59 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146273   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 51   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.01  8.25   3.3     0.07 3.50   88.4    0.35  
12.75  0.15    0.01  8.00   3.9     0.07 3.25   105     0.60 
12.50  0.17    0.01 7.75   4.7     0.08 3.00   125     1.15 
12.25  0.21    0.01   7.50   5.5     0.08 2.75   149     2.14 
12.00  0.24    0.02 7.25   6.6     0.08 2.50   177     4.32 
11.75  0.29    0.02  7.00   7.8     0.09 2.25   210     6.94 
11.50  0.35    0.02  6.75   9.3     0.09 2.00   250     10.20 
11.25  0.41    0.03  6.50   11.1    0.09 1.75   297     12.32 
11.00  0.49    0.04  6.25   13.1    0.09 1.50   354     12.72 
10.75  0.58    0.04  6.00   15.6    0.10 1.25   420     11.90  
10.50  0.69    0.05  5.75   18.6    0.11 1.00   500     9.46 
10.25  0.82    0.06  5.50   22.1    0.12 0.75   595     7.30 
10.00  0.98    0.07  5.25   26.3    0.13 0.50   707     5.58 
9.75   1.2     0.08  5.00   31.3    0.14 0.25   841     4.34 
9.50   1.4     0.09  4.75   37.2    0.15 0.00   1000    3.25 
9.25   1.6     0.09  4.50   44.2    0.17 -0.25  1189    2.17 
9.00   2.0     0.08  4.25   52.6    0.19 -0.50  1414    1.26  
8.75   2.3     0.07  4.00   62.5    0.22 -0.75  1681    0.64 
8.50   2.8     0.07  3.75   74.3    0.26 -1.00  2000    0.18 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 1.35%  Sand (63-2000 µm): 97.06 % 
Silt (8-63 µm): 1.59%  Very Fine Sand (63-125 µm): 2.33 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 0.37 %  Fine Sand (125-250 µm): 23.59 %  
Fine Silt (16-32 µm): 0.49 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 46.40 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 0.73 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 20.47 % 
Median: x50= 336.18 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 4.25 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  1.66        1.49    
Standard deviation:  1.29  0.81   
Skewness:  3.20  -0.20 
Kurtosis:  21.19      3.00   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  20.99 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146274   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 52   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.00  8.25   3.3     0.27 3.50   88.4    3.61  
12.75  0.15    0.00  8.00   3.9     0.30 3.25   105     4.46 
12.50  0.17    0.00 7.75   4.7     0.35 3.00   125     5.66 
12.25  0.21    0.01   7.50   5.5     0.39 2.75   149     7.14 
12.00  0.24    0.02 7.25   6.6     0.42 2.50   177     8.50 
11.75  0.29    0.03  7.00   7.8     0.47 2.25   210     9.44 
11.50  0.35    0.04  6.75   9.3     0.52 2.00   250     9.26 
11.25  0.41    0.06  6.50   11.1    0.58 1.75   297     7.97 
11.00  0.49    0.08  6.25   13.1    0.67 1.50   354     6.28 
10.75  0.58    0.11  6.00   15.6    0.79 1.25   420     4.78  
10.50  0.69    0.14  5.75   18.6    0.96 1.00   500     3.04 
10.25  0.82    0.18  5.50   22.1    1.17 0.75   595     1.84 
10.00  0.98    0.21  5.25   26.3    1.44 0.50   707     1.01 
9.75   1.2     0.25  5.00   31.3    1.75 0.25   841     0.58 
9.50   1.4     0.27  4.75   37.2    2.12 0.00   1000    0.16 
9.25   1.6     0.28  4.50   44.2    2.52 -0.25  1189    0.01 
9.00   2.0     0.27  4.25   52.6    2.83 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.26  4.00   62.5    3.02 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.26  3.75   74.3    3.21 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 4.73%  Sand (63-2000 µm): 76.82 % 
Silt (8-63 µm): 18.45%  Very Fine Sand (63-125 µm): 16.81 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 2.62 %  Fine Sand (125-250 µm): 34.33 %  
Fine Silt (16-32 µm): 5.47 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 22.07 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 10.36 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 3.60 % 
Median: x50= 158.20 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.01 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  3.14        2.35    
Standard deviation:  1.81  0.80   
Skewness:  1.68  -0.09 
Kurtosis:  6.57      2.54   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  22.04 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146275   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 53   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.04  8.25   3.3     0.57 3.50   88.4    2.88  
12.75  0.15    0.04  8.00   3.9     0.65 3.25   105     3.01 
12.50  0.17    0.05 7.75   4.7     0.74 3.00   125     3.64 
12.25  0.21    0.06   7.50   5.5     0.84 2.75   149     4.63 
12.00  0.24    0.07 7.25   6.6     0.94 2.50   177     5.97 
11.75  0.29    0.09  7.00   7.8     1.04 2.25   210     7.19 
11.50  0.35    0.10  6.75   9.3     1.17 2.00   250     7.78 
11.25  0.41    0.13  6.50   11.1    1.32 1.75   297     7.19 
11.00  0.49    0.16  6.25   13.1    1.51 1.50   354     5.77 
10.75  0.58    0.20  6.00   15.6    1.77 1.25   420     4.18  
10.50  0.69    0.24  5.75   18.6    2.09 1.00   500     2.21 
10.25  0.82    0.29  5.50   22.1    2.48 0.75   595     1.17 
10.00  0.98    0.36  5.25   26.3    2.88 0.50   707     0.25 
9.75   1.2     0.41  5.00   31.3    3.28 0.25   841     0.02 
9.50   1.4     0.46  4.75   37.2    3.60 0.00   1000    0.00 
9.25   1.6     0.50  4.50   44.2    3.94 -0.25  1189    0.00 
9.00   2.0     0.51  4.25   52.6    3.86 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.51  4.00   62.5    3.55 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.52  3.75   74.3    3.14 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 9.66%  Sand (63-2000 µm): 58.91 % 
Silt (8-63 µm): 31.42%  Very Fine Sand (63-125 µm): 12.54 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 5.86 %  Fine Sand (125-250 µm): 25.58 %  
Fine Silt (16-32 µm): 10.94 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 19.35 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 14.61 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 1.44 % 
Median: x50= 105.17 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.00 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  3.86        2.36    
Standard deviation:  2.22  0.77   
Skewness:  1.13  0.23 
Kurtosis:  4.09      2.36   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  22.13 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146276   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 54   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.00  8.25   3.3     0.20 3.50   88.4    3.41  
12.75  0.15    0.00  8.00   3.9     0.21 3.25   105     5.33 
12.50  0.17    0.00 7.75   4.7     0.21 3.00   125     7.41 
12.25  0.21    0.01   7.50   5.5     0.21 2.75   149     9.72 
12.00  0.24    0.01 7.25   6.6     0.21 2.50   177     11.59 
11.75  0.29    0.02  7.00   7.8     0.20 2.25   210     12.59 
11.50  0.35    0.03  6.75   9.3     0.18 2.00   250     11.72 
11.25  0.41    0.04  6.50   11.1    0.17 1.75   297     9.42 
11.00  0.49    0.05  6.25   13.1    0.17 1.50   354     6.90 
10.75  0.58    0.07  6.00   15.6    0.17 1.25   420     4.95  
10.50  0.69    0.09  5.75   18.6    0.19 1.00   500     3.07 
10.25  0.82    0.12  5.50   22.1    0.20 0.75   595     1.98 
10.00  0.98    0.14  5.25   26.3    0.22 0.50   707     1.23 
9.75   1.2     0.17  5.00   31.3    0.25 0.25   841     0.72 
9.50   1.4     0.19  4.75   37.2    0.34 0.00   1000    0.37 
9.25   1.6     0.20  4.50   44.2    0.47 -0.25  1189    0.09 
9.00   2.0     0.20  4.25   52.6    0.78 -0.50  1414    0.01  
8.75   2.3     0.19  4.00   62.5    1.27 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.19  3.75   74.3    2.10 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 3.00%  Sand (63-2000 µm): 92.51 % 
Silt (8-63 µm): 4.49%  Very Fine Sand (63-125 µm): 18.15 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 0.70 %  Fine Sand (125-250 µm): 45.62 %  
Fine Silt (16-32 µm): 0.88 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 24.35 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 2.91 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 4.30 % 
Median: x50= 184.63 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.09 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  2.65        2.34    
Standard deviation:  1.45  0.76   
Skewness:  2.75  -0.27 
Kurtosis:  13.95      2.88   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  20.76 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146277   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 55   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.00  8.25   3.3     0.31 3.50   88.4    4.78  
12.75  0.15    0.00  8.00   3.9     0.33 3.25   105     4.54 
12.50  0.17    0.00 7.75   4.7     0.37 3.00   125     4.96 
12.25  0.21    0.01   7.50   5.5     0.41 2.75   149     5.74 
12.00  0.24    0.02 7.25   6.6     0.45 2.50   177     6.68 
11.75  0.29    0.03  7.00   7.8     0.49 2.25   210     7.52 
11.50  0.35    0.05  6.75   9.3     0.55 2.00   250     7.52 
11.25  0.41    0.07  6.50   11.1    0.62 1.75   297     6.48 
11.00  0.49    0.10  6.25   13.1    0.73 1.50   354     5.04 
10.75  0.58    0.13  6.00   15.6    0.88 1.25   420     3.76  
10.50  0.69    0.18  5.75   18.6    1.10 1.00   500     2.34 
10.25  0.82    0.22  5.50   22.1    1.42 0.75   595     1.39 
10.00  0.98    0.27  5.25   26.3    1.85 0.50   707     0.76 
9.75   1.2     0.31  5.00   31.3    2.45 0.25   841     0.44 
9.50   1.4     0.33  4.75   37.2    3.27 0.00   1000    0.12 
9.25   1.6     0.34  4.50   44.2    4.16 -0.25  1189    0.01 
9.00   2.0     0.33  4.25   52.6    4.99 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.30  4.00   62.5    5.35 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.29  3.75   74.3    5.20 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 5.44%  Sand (63-2000 µm): 67.05 % 
Silt (8-63 µm): 27.51%  Very Fine Sand (63-125 µm): 19.26 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 2.84 %  Fine Sand (125-250 µm): 27.45 %  
Fine Silt (16-32 µm): 7.08 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 17.61 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 17.59 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 2.72 % 
Median: x50= 116.02 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.01 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  3.48        2.47    
Standard deviation:  1.87  0.84   
Skewness:  1.40  -0.11 
Kurtosis:  5.71      2.34   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  22.29 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146278   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 56   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.02  8.25   3.3     0.65 3.50   88.4    3.40  
12.75  0.15    0.02  8.00   3.9     0.70 3.25   105     2.77 
12.50  0.17    0.03 7.75   4.7     0.76 3.00   125     2.92 
12.25  0.21    0.04   7.50   5.5     0.82 2.75   149     3.42 
12.00  0.24    0.05 7.25   6.6     0.87 2.50   177     4.22 
11.75  0.29    0.06  7.00   7.8     0.93 2.25   210     5.03 
11.50  0.35    0.08  6.75   9.3     1.03 2.00   250     5.35 
11.25  0.41    0.11  6.50   11.1    1.17 1.75   297     4.80 
11.00  0.49    0.14  6.25   13.1    1.39 1.50   354     3.80 
10.75  0.58    0.18  6.00   15.6    1.75 1.25   420     2.86  
10.50  0.69    0.24  5.75   18.6    2.25 1.00   500     1.76 
10.25  0.82    0.30  5.50   22.1    2.96 0.75   595     0.94 
10.00  0.98    0.38  5.25   26.3    3.81 0.50   707     0.33 
9.75   1.2     0.45  5.00   31.3    4.79 0.25   841     0.11 
9.50   1.4     0.52  4.75   37.2    5.72 0.00   1000    0.01 
9.25   1.6     0.58  4.50   44.2    6.58 -0.25  1189    0.00 
9.00   2.0     0.60  4.25   52.6    6.60 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.60  4.00   62.5    5.86 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.62  3.75   74.3    4.60 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 9.90%  Sand (63-2000 µm): 46.14 % 
Silt (8-63 µm): 43.96%  Very Fine Sand (63-125 µm): 13.49 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 5.48 %  Fine Sand (125-250 µm): 18.03 %  
Fine Silt (16-32 µm): 14.28 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 13.22 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 24.21 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 1.39 % 
Median: x50= 56.21 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.00 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  4.21        2.48    
Standard deviation:  2.10  0.85   
Skewness:  0.89  0.04 
Kurtosis:  3.95      2.11   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  22.18 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146279   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 57   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.00  8.25   3.3     0.18 3.50   88.4    1.34  
12.75  0.15    0.00  8.00   3.9     0.19 3.25   105     2.89 
12.50  0.17    0.00 7.75   4.7     0.19 3.00   125     5.31 
12.25  0.21    0.01   7.50   5.5     0.19 2.75   149     8.68 
12.00  0.24    0.01 7.25   6.6     0.18 2.50   177     12.78 
11.75  0.29    0.01  7.00   7.8     0.16 2.25   210     15.54 
11.50  0.35    0.02  6.75   9.3     0.14 2.00   250     15.66 
11.25  0.41    0.03  6.50   11.1    0.11 1.75   297     12.44 
11.00  0.49    0.04  6.25   13.1    0.10 1.50   354     8.22 
10.75  0.58    0.06  6.00   15.6    0.09 1.25   420     5.04  
10.50  0.69    0.07  5.75   18.6    0.08 1.00   500     2.62 
10.25  0.82    0.09  5.50   22.1    0.08 0.75   595     1.73 
10.00  0.98    0.12  5.25   26.3    0.09 0.50   707     1.30 
9.75   1.2     0.13  5.00   31.3    0.10 0.25   841     0.88 
9.50   1.4     0.15  4.75   37.2    0.14 0.00   1000    0.43 
9.25   1.6     0.16  4.50   44.2    0.19 -0.25  1189    0.09 
9.00   2.0     0.17  4.25   52.6    0.28 -0.50  1414    0.01  
8.75   2.3     0.17  4.00   62.5    0.42 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.17  3.75   74.3    0.70 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 2.53%  Sand (63-2000 µm): 95.64 % 
Silt (8-63 µm): 1.83%  Very Fine Sand (63-125 µm): 10.21 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 0.42 %  Fine Sand (125-250 µm): 52.67 %  
Fine Silt (16-32 µm): 0.36 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 28.32 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 1.05 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 4.34 % 
Median: x50= 206.79 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.10 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  2.43        2.21    
Standard deviation:  1.30  0.66   
Skewness:  3.43  -0.35 
Kurtosis:  19.45      3.46   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  20.55 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146280   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 58   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.00  8.25   3.3     0.10 3.50   88.4    3.00  
12.75  0.15    0.00  8.00   3.9     0.11 3.25   105     4.51 
12.50  0.17    0.00 7.75   4.7     0.12 3.00   125     6.41 
12.25  0.21    0.01   7.50   5.5     0.13 2.75   149     8.71 
12.00  0.24    0.01 7.25   6.6     0.14 2.50   177     10.88 
11.75  0.29    0.02  7.00   7.8     0.15 2.25   210     12.29 
11.50  0.35    0.03  6.75   9.3     0.16 2.00   250     12.02 
11.25  0.41    0.04  6.50   11.1    0.18 1.75   297     9.99 
11.00  0.49    0.05  6.25   13.1    0.21 1.50   354     7.37 
10.75  0.58    0.07  6.00   15.6    0.27 1.25   420     5.17  
10.50  0.69    0.08  5.75   18.6    0.35 1.00   500     3.01 
10.25  0.82    0.10  5.50   22.1    0.45 0.75   595     1.86 
10.00  0.98    0.12  5.25   26.3    0.59 0.50   707     1.16 
9.75   1.2     0.14  5.00   31.3    0.75 0.25   841     0.69 
9.50   1.4     0.14  4.75   37.2    0.96 0.00   1000    0.36 
9.25   1.6     0.14  4.50   44.2    1.19 -0.25  1189    0.08 
9.00   2.0     0.13  4.25   52.6    1.44 -0.50  1414    0.01  
8.75   2.3     0.11  4.00   62.5    1.72 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.10  3.75   74.3    2.17 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 2.06%  Sand (63-2000 µm): 89.60 % 
Silt (8-63 µm): 8.34%  Very Fine Sand (63-125 µm): 16.00 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 0.83 %  Fine Sand (125-250 µm): 43.90 %  
Fine Silt (16-32 µm): 2.22 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 25.55 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 5.29 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 4.07 % 
Median: x50= 187.58 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.09 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  2.66        2.30    
Standard deviation:  1.40  0.75   
Skewness:  2.48  -0.18 
Kurtosis:  13.00      2.90   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  20.20 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146281   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 59   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.00  8.25   3.3     0.14 3.50   88.4    0.78  
12.75  0.15    0.00  8.00   3.9     0.14 3.25   105     1.52 
12.50  0.17    0.00 7.75   4.7     0.15 3.00   125     2.94 
12.25  0.21    0.00   7.50   5.5     0.15 2.75   149     5.19 
12.00  0.24    0.01 7.25   6.6     0.15 2.50   177     8.64 
11.75  0.29    0.01  7.00   7.8     0.15 2.25   210     11.64 
11.50  0.35    0.02  6.75   9.3     0.15 2.00   250     13.61 
11.25  0.41    0.03  6.50   11.1    0.16 1.75   297     13.25 
11.00  0.49    0.04  6.25   13.1    0.17 1.50   354     11.41 
10.75  0.58    0.06  6.00   15.6    0.19 1.25   420     9.30  
10.50  0.69    0.08  5.75   18.6    0.22 1.00   500     6.41 
10.25  0.82    0.10  5.50   22.1    0.25 0.75   595     4.28 
10.00  0.98    0.12  5.25   26.3    0.29 0.50   707     2.61 
9.75   1.2     0.13  5.00   31.3    0.32 0.25   841     1.42 
9.50   1.4     0.14  4.75   37.2    0.36 0.00   1000    0.58 
9.25   1.6     0.15  4.50   44.2    0.40 -0.25  1189    0.17 
9.00   2.0     0.15  4.25   52.6    0.43 -0.50  1414    0.07  
8.75   2.3     0.14  4.00   62.5    0.46 -0.75  1681    0.02 
8.50   2.8     0.13  3.75   74.3    0.54 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 2.22%  Sand (63-2000 µm): 94.36 % 
Silt (8-63 µm): 3.41%  Very Fine Sand (63-125 µm): 5.76 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 0.68 %  Fine Sand (125-250 µm): 39.08 %  
Fine Silt (16-32 µm): 1.10 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 40.38 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 1.64 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 8.89 % 
Median: x50= 248.60 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.25 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  2.20        1.94    
Standard deviation:  1.38  0.71   
Skewness:  3.12  -0.08 
Kurtosis:  16.77      2.98   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  21.24 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146282   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 60   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.06  8.25   3.3     0.08 3.50   88.4    0.59  
12.75  0.15    0.06  8.00   3.9     0.08 3.25   105     1.13 
12.50  0.17    0.07 7.75   4.7     0.08 3.00   125     2.08 
12.25  0.21    0.07   7.50   5.5     0.08 2.75   149     3.58 
12.00  0.24    0.08 7.25   6.6     0.08 2.50   177     6.34 
11.75  0.29    0.09  7.00   7.8     0.06 2.25   210     9.47 
11.50  0.35    0.09  6.75   9.3     0.05 2.00   250     13.10 
11.25  0.41    0.10  6.50   11.1    0.04 1.75   297     15.11 
11.00  0.49    0.11  6.25   13.1    0.03 1.50   354     14.77 
10.75  0.58    0.11  6.00   15.6    0.04 1.25   420     12.81  
10.50  0.69    0.12  5.75   18.6    0.04 1.00   500     8.52 
10.25  0.82    0.13  5.50   22.1    0.05 0.75   595     4.83 
10.00  0.98    0.14  5.25   26.3    0.06 0.50   707     2.39 
9.75   1.2     0.14  5.00   31.3    0.06 0.25   841     1.28 
9.50   1.4     0.14  4.75   37.2    0.08 0.00   1000    0.33 
9.25   1.6     0.13  4.50   44.2    0.10 -0.25  1189    0.02 
9.00   2.0     0.11  4.25   52.6    0.15 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.09  4.00   62.5    0.22 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.08  3.75   74.3    0.34 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 2.39%  Sand (63-2000 µm): 96.68 % 
Silt (8-63 µm): 0.93%  Very Fine Sand (63-125 µm): 4.13 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 0.16 %  Fine Sand (125-250 µm): 32.49 %  
Fine Silt (16-32 µm): 0.22 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 51.21 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 0.55 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 8.83 % 
Median: x50= 281.51 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.02 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  2.05        1.83    
Standard deviation:  1.46  0.65   
Skewness:  4.43  0.22 
Kurtosis:  27.24      3.10   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  21.35 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146283   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 61   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.01  8.25   3.3     0.43 3.50   88.4    4.33  
12.75  0.15    0.01  8.00   3.9     0.47 3.25   105     4.66 
12.50  0.17    0.01 7.75   4.7     0.53 3.00   125     5.42 
12.25  0.21    0.02   7.50   5.5     0.60 2.75   149     6.45 
12.00  0.24    0.03 7.25   6.6     0.66 2.50   177     7.47 
11.75  0.29    0.04  7.00   7.8     0.73 2.25   210     8.24 
11.50  0.35    0.06  6.75   9.3     0.79 2.00   250     8.03 
11.25  0.41    0.08  6.50   11.1    0.85 1.75   297     6.80 
11.00  0.49    0.10  6.25   13.1    0.93 1.50   354     5.24 
10.75  0.58    0.14  6.00   15.6    1.02 1.25   420     3.90  
10.50  0.69    0.18  5.75   18.6    1.16 1.00   500     2.44 
10.25  0.82    0.23  5.50   22.1    1.37 0.75   595     1.44 
10.00  0.98    0.29  5.25   26.3    1.64 0.50   707     0.75 
9.75   1.2     0.33  5.00   31.3    2.00 0.25   841     0.41 
9.50   1.4     0.38  4.75   37.2    2.51 0.00   1000    0.11 
9.25   1.6     0.40  4.50   44.2    3.09 -0.25  1189    0.01 
9.00   2.0     0.41  4.25   52.6    3.69 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.40  4.00   62.5    4.06 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.41  3.75   74.3    4.22 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 7.06%  Sand (63-2000 µm): 69.74 % 
Silt (8-63 µm): 23.20%  Very Fine Sand (63-125 µm): 18.45 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 3.64 %  Fine Sand (125-250 µm): 30.20 %  
Fine Silt (16-32 µm): 6.34 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 18.38 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 13.21 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 2.71 % 
Median: x50= 129.74 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.01 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  3.48        2.44    
Standard deviation:  1.99  0.81   
Skewness:  1.44  -0.11 
Kurtosis:  5.29      2.43   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  21.85 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146284   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 101   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.01  8.25   3.3     0.42 3.50   88.4    4.39  
12.75  0.15    0.01  8.00   3.9     0.46 3.25   105     4.69 
12.50  0.17    0.01 7.75   4.7     0.52 3.00   125     5.46 
12.25  0.21    0.02   7.50   5.5     0.59 2.75   149     6.48 
12.00  0.24    0.03 7.25   6.6     0.65 2.50   177     7.43 
11.75  0.29    0.04  7.00   7.8     0.72 2.25   210     8.14 
11.50  0.35    0.06  6.75   9.3     0.79 2.00   250     7.81 
11.25  0.41    0.08  6.50   11.1    0.87 1.75   297     6.48 
11.00  0.49    0.10  6.25   13.1    0.95 1.50   354     4.87 
10.75  0.58    0.14  6.00   15.6    1.05 1.25   420     3.56  
10.50  0.69    0.18  5.75   18.6    1.20 1.00   500     2.24 
10.25  0.82    0.23  5.50   22.1    1.43 0.75   595     1.42 
10.00  0.98    0.29  5.25   26.3    1.73 0.50   707     0.81 
9.75   1.2     0.34  5.00   31.3    2.15 0.25   841     0.37 
9.50   1.4     0.38  4.75   37.2    2.72 0.00   1000    0.14 
9.25   1.6     0.41  4.50   44.2    3.36 -0.25  1189    0.02 
9.00   2.0     0.41  4.25   52.6    3.95 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.40  4.00   62.5    4.27 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.40  3.75   74.3    4.35 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 7.00%  Sand (63-2000 µm): 68.47 % 
Silt (8-63 µm): 24.54%  Very Fine Sand (63-125 µm): 18.70 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 3.70 %  Fine Sand (125-250 µm): 29.86 %  
Fine Silt (16-32 µm): 6.70 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 17.15 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 14.14 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 2.74 % 
Median: x50= 124.15 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.03 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  3.52        2.46    
Standard deviation:  1.98  0.82   
Skewness:  1.40  -0.16 
Kurtosis:  5.23      2.48   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  21.90 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146285   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 102   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.02  8.25   3.3     0.50 3.50   88.4    3.73  
12.75  0.15    0.02  8.00   3.9     0.60 3.25   105     3.50 
12.50  0.17    0.02 7.75   4.7     0.73 3.00   125     3.53 
12.25  0.21    0.02   7.50   5.5     0.88 2.75   149     3.45 
12.00  0.24    0.03 7.25   6.6     1.04 2.50   177     3.15 
11.75  0.29    0.04  7.00   7.8     1.26 2.25   210     3.26 
11.50  0.35    0.05  6.75   9.3     1.57 2.00   250     3.18 
11.25  0.41    0.06  6.50   11.1    2.00 1.75   297     2.69 
11.00  0.49    0.07  6.25   13.1    2.59 1.50   354     2.06 
10.75  0.58    0.09  6.00   15.6    3.36 1.25   420     1.53  
10.50  0.69    0.11  5.75   18.6    4.25 1.00   500     0.92 
10.25  0.82    0.14  5.50   22.1    5.20 0.75   595     0.48 
10.00  0.98    0.17  5.25   26.3    5.99 0.50   707     0.24 
9.75   1.2     0.21  5.00   31.3    6.52 0.25   841     0.06 
9.50   1.4     0.25  4.75   37.2    6.62 0.00   1000    0.01 
9.25   1.6     0.29  4.50   44.2    6.77 -0.25  1189    0.00 
9.00   2.0     0.33  4.25   52.6    6.07 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.37  4.00   62.5    5.22 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.42  3.75   74.3    4.34 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 7.89%  Sand (63-2000 µm): 35.94 % 
Silt (8-63 µm): 56.16%  Very Fine Sand (63-125 µm): 14.91 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 9.86 %  Fine Sand (125-250 µm): 13.05 %  
Fine Silt (16-32 µm): 22.35 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 7.20 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 23.96 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 0.79 % 
Median: x50= 41.49 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.00 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  4.55        2.71    
Standard deviation:  1.80  0.83   
Skewness:  0.49  -0.36 
Kurtosis:  3.86      2.22   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  23.21 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146286   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 103   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.02  8.25   3.3     0.36 3.50   88.4    3.10  
12.75  0.15    0.02  8.00   3.9     0.39 3.25   105     3.19 
12.50  0.17    0.03 7.75   4.7     0.44 3.00   125     3.92 
12.25  0.21    0.03   7.50   5.5     0.48 2.75   149     5.17 
12.00  0.24    0.04 7.25   6.6     0.52 2.50   177     7.14 
11.75  0.29    0.05  7.00   7.8     0.57 2.25   210     9.03 
11.50  0.35    0.07  6.75   9.3     0.63 2.00   250     10.17 
11.25  0.41    0.09  6.50   11.1    0.72 1.75   297     9.52 
11.00  0.49    0.11  6.25   13.1    0.83 1.50   354     7.59 
10.75  0.58    0.14  6.00   15.6    0.98 1.25   420     5.41  
10.50  0.69    0.17  5.75   18.6    1.16 1.00   500     2.77 
10.25  0.82    0.21  5.50   22.1    1.38 0.75   595     1.26 
10.00  0.98    0.26  5.25   26.3    1.65 0.50   707     0.61 
9.75   1.2     0.30  5.00   31.3    1.99 0.25   841     0.15 
9.50   1.4     0.33  4.75   37.2    2.43 0.00   1000    0.01 
9.25   1.6     0.36  4.50   44.2    2.94 -0.25  1189    0.00 
9.00   2.0     0.36  4.25   52.6    3.36 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.34  4.00   62.5    3.49 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.34  3.75   74.3    3.34 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 6.14%  Sand (63-2000 µm): 72.24 % 
Silt (8-63 µm): 21.62%  Very Fine Sand (63-125 µm): 13.41 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 3.24 %  Fine Sand (125-250 µm): 31.52 %  
Fine Silt (16-32 µm): 6.34 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 25.28 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 12.05 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 2.03 % 
Median: x50= 163.21 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.00 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  3.29        2.30    
Standard deviation:  1.98  0.76   
Skewness:  1.63  0.28 
Kurtosis:  5.97      2.55   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  22.17 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146287   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 104   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.00  8.25   3.3     0.36 3.50   88.4    4.46  
12.75  0.15    0.00  8.00   3.9     0.39 3.25   105     4.88 
12.50  0.17    0.00 7.75   4.7     0.44 3.00   125     5.76 
12.25  0.21    0.01   7.50   5.5     0.49 2.75   149     6.89 
12.00  0.24    0.02 7.25   6.6     0.55 2.50   177     7.92 
11.75  0.29    0.03  7.00   7.8     0.60 2.25   210     8.70 
11.50  0.35    0.05  6.75   9.3     0.67 2.00   250     8.37 
11.25  0.41    0.07  6.50   11.1    0.73 1.75   297     6.91 
11.00  0.49    0.09  6.25   13.1    0.81 1.50   354     5.09 
10.75  0.58    0.13  6.00   15.6    0.94 1.25   420     3.51  
10.50  0.69    0.17  5.75   18.6    1.11 1.00   500     1.88 
10.25  0.82    0.22  5.50   22.1    1.37 0.75   595     0.91 
10.00  0.98    0.27  5.25   26.3    1.70 0.50   707     0.45 
9.75   1.2     0.31  5.00   31.3    2.14 0.25   841     0.11 
9.50   1.4     0.35  4.75   37.2    2.72 0.00   1000    0.01 
9.25   1.6     0.37  4.50   44.2    3.37 -0.25  1189    0.00 
9.00   2.0     0.37  4.25   52.6    3.97 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.35  4.00   62.5    4.28 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.34  3.75   74.3    4.37 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 6.07%  Sand (63-2000 µm): 70.04 % 
Silt (8-63 µm): 23.89%  Very Fine Sand (63-125 µm): 19.29 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 3.19 %  Fine Sand (125-250 µm): 31.88 %  
Fine Silt (16-32 µm): 6.51 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 17.39 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 14.18 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 1.48 % 
Median: x50= 127.59 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.00 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  3.47        2.51    
Standard deviation:  1.88  0.77   
Skewness:  1.53  -0.04 
Kurtosis:  5.78      2.36   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  21.90 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146288   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 105   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.00  8.25   3.3     0.35 3.50   88.4    5.22  
12.75  0.15    0.00  8.00   3.9     0.37 3.25   105     5.45 
12.50  0.17    0.00 7.75   4.7     0.41 3.00   125     6.03 
12.25  0.21    0.01   7.50   5.5     0.45 2.75   149     6.76 
12.00  0.24    0.02 7.25   6.6     0.50 2.50   177     7.22 
11.75  0.29    0.03  7.00   7.8     0.56 2.25   210     7.54 
11.50  0.35    0.05  6.75   9.3     0.63 2.00   250     6.92 
11.25  0.41    0.07  6.50   11.1    0.70 1.75   297     5.62 
11.00  0.49    0.09  6.25   13.1    0.78 1.50   354     4.28 
10.75  0.58    0.13  6.00   15.6    0.90 1.25   420     3.30  
10.50  0.69    0.17  5.75   18.6    1.06 1.00   500     2.33 
10.25  0.82    0.22  5.50   22.1    1.31 0.75   595     1.67 
10.00  0.98    0.27  5.25   26.3    1.66 0.50   707     1.10 
9.75   1.2     0.31  5.00   31.3    2.13 0.25   841     0.65 
9.50   1.4     0.34  4.75   37.2    2.78 0.00   1000    0.35 
9.25   1.6     0.36  4.50   44.2    3.52 -0.25  1189    0.08 
9.00   2.0     0.36  4.25   52.6    4.30 -0.50  1414    0.01  
8.75   2.3     0.34  4.00   62.5    4.83 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.34  3.75   74.3    5.09 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 5.85%  Sand (63-2000 µm): 69.41 % 
Silt (8-63 µm): 24.75%  Very Fine Sand (63-125 µm): 21.58 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 3.07 %  Fine Sand (125-250 µm): 28.44 %  
Fine Silt (16-32 µm): 6.37 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 15.53 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 15.31 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 3.76 % 
Median: x50= 117.59 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.09 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  3.46        2.50    
Standard deviation:  1.89  0.87   
Skewness:  1.39  -0.35 
Kurtosis:  5.64      2.55   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  21.51 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146289   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 1232   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.00  8.25   3.3     0.38 3.50   88.4    5.96  
12.75  0.15    0.00  8.00   3.9     0.41 3.25   105     5.92 
12.50  0.17    0.01 7.75   4.7     0.45 3.00   125     6.26 
12.25  0.21    0.01   7.50   5.5     0.49 2.75   149     6.71 
12.00  0.24    0.02 7.25   6.6     0.54 2.50   177     6.80 
11.75  0.29    0.04  7.00   7.8     0.61 2.25   210     6.84 
11.50  0.35    0.06  6.75   9.3     0.70 2.00   250     6.00 
11.25  0.41    0.08  6.50   11.1    0.79 1.75   297     4.63 
11.00  0.49    0.11  6.25   13.1    0.91 1.50   354     3.28 
10.75  0.58    0.15  6.00   15.6    1.07 1.25   420     2.27  
10.50  0.69    0.20  5.75   18.6    1.30 1.00   500     1.31 
10.25  0.82    0.26  5.50   22.1    1.64 0.75   595     0.73 
10.00  0.98    0.32  5.25   26.3    2.10 0.50   707     0.39 
9.75   1.2     0.37  5.00   31.3    2.71 0.25   841     0.10 
9.50   1.4     0.40  4.75   37.2    3.51 0.00   1000    0.01 
9.25   1.6     0.42  4.50   44.2    4.40 -0.25  1189    0.00 
9.00   2.0     0.41  4.25   52.6    5.29 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.39  4.00   62.5    5.83 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.38  3.75   74.3    6.02 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 6.62%  Sand (63-2000 µm): 62.97 % 
Silt (8-63 µm): 30.41%  Very Fine Sand (63-125 µm): 23.90 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 3.54 %  Fine Sand (125-250 µm): 26.35 %  
Fine Silt (16-32 µm): 8.01 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 11.49 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 18.86 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 1.23 % 
Median: x50= 91.81 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.00 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  3.77        2.69    
Standard deviation:  1.87  0.79   
Skewness:  1.41  -0.32 
Kurtosis:  5.60      2.40   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  21.21 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146290   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 1233   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.00  8.25   3.3     0.31 3.50   88.4    4.60  
12.75  0.15    0.00  8.00   3.9     0.34 3.25   105     4.99 
12.50  0.17    0.01 7.75   4.7     0.37 3.00   125     5.81 
12.25  0.21    0.01   7.50   5.5     0.41 2.75   149     6.89 
12.00  0.24    0.02 7.25   6.6     0.45 2.50   177     7.87 
11.75  0.29    0.03  7.00   7.8     0.50 2.25   210     8.58 
11.50  0.35    0.04  6.75   9.3     0.56 2.00   250     8.20 
11.25  0.41    0.06  6.50   11.1    0.62 1.75   297     6.83 
11.00  0.49    0.08  6.25   13.1    0.69 1.50   354     5.21 
10.75  0.58    0.11  6.00   15.6    0.78 1.25   420     3.90  
10.50  0.69    0.15  5.75   18.6    0.91 1.00   500     2.56 
10.25  0.82    0.19  5.50   22.1    1.12 0.75   595     1.73 
10.00  0.98    0.24  5.25   26.3    1.41 0.50   707     1.08 
9.75   1.2     0.28  5.00   31.3    1.81 0.25   841     0.62 
9.50   1.4     0.31  4.75   37.2    2.37 0.00   1000    0.32 
9.25   1.6     0.32  4.50   44.2    3.01 -0.25  1189    0.07 
9.00   2.0     0.32  4.25   52.6    3.70 -0.50  1414    0.01  
8.75   2.3     0.31  4.00   62.5    4.16 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.30  3.75   74.3    4.41 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 5.25%  Sand (63-2000 µm): 73.49 % 
Silt (8-63 µm): 21.26%  Very Fine Sand (63-125 µm): 19.62 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 2.69 %  Fine Sand (125-250 µm): 31.54 %  
Fine Silt (16-32 µm): 5.43 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 18.50 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 13.15 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 3.75 % 
Median: x50= 138.31 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.08 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  3.29        2.43    
Standard deviation:  1.85  0.84   
Skewness:  1.54  -0.22 
Kurtosis:  6.17      2.56   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  21.16 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146291   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 1234   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.01  8.25   3.3     0.33 3.50   88.4    4.97  
12.75  0.15    0.01  8.00   3.9     0.35 3.25   105     5.49 
12.50  0.17    0.01 7.75   4.7     0.38 3.00   125     6.40 
12.25  0.21    0.02   7.50   5.5     0.41 2.75   149     7.51 
12.00  0.24    0.03 7.25   6.6     0.44 2.50   177     8.36 
11.75  0.29    0.04  7.00   7.8     0.49 2.25   210     8.84 
11.50  0.35    0.05  6.75   9.3     0.54 2.00   250     8.05 
11.25  0.41    0.08  6.50   11.1    0.61 1.75   297     6.27 
11.00  0.49    0.10  6.25   13.1    0.68 1.50   354     4.38 
10.75  0.58    0.14  6.00   15.6    0.80 1.25   420     2.96  
10.50  0.69    0.18  5.75   18.6    0.97 1.00   500     1.69 
10.25  0.82    0.23  5.50   22.1    1.22 0.75   595     0.98 
10.00  0.98    0.29  5.25   26.3    1.57 0.50   707     0.51 
9.75   1.2     0.33  5.00   31.3    2.04 0.25   841     0.27 
9.50   1.4     0.36  4.75   37.2    2.66 0.00   1000    0.07 
9.25   1.6     0.37  4.50   44.2    3.33 -0.25  1189    0.01 
9.00   2.0     0.36  4.25   52.6    4.01 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.33  4.00   62.5    4.46 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.32  3.75   74.3    4.72 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 5.72%  Sand (63-2000 µm): 71.26 % 
Silt (8-63 µm): 23.02%  Very Fine Sand (63-125 µm): 21.37 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 2.68 %  Fine Sand (125-250 µm): 32.76 %  
Fine Silt (16-32 µm): 6.01 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 15.30 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 14.33 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 1.83 % 
Median: x50= 124.68 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.01 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  3.46        2.55    
Standard deviation:  1.84  0.77   
Skewness:  1.64  -0.20 
Kurtosis:  6.44      2.54   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  22.72 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146292   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 1235   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.00  8.25   3.3     0.30 3.50   88.4    4.91  
12.75  0.15    0.00  8.00   3.9     0.32 3.25   105     5.37 
12.50  0.17    0.00 7.75   4.7     0.34 3.00   125     6.27 
12.25  0.21    0.01   7.50   5.5     0.37 2.75   149     7.43 
12.00  0.24    0.02 7.25   6.6     0.41 2.50   177     8.43 
11.75  0.29    0.03  7.00   7.8     0.45 2.25   210     9.07 
11.50  0.35    0.04  6.75   9.3     0.50 2.00   250     8.45 
11.25  0.41    0.06  6.50   11.1    0.56 1.75   297     6.75 
11.00  0.49    0.08  6.25   13.1    0.62 1.50   354     4.86 
10.75  0.58    0.12  6.00   15.6    0.71 1.25   420     3.36  
10.50  0.69    0.15  5.75   18.6    0.86 1.00   500     1.93 
10.25  0.82    0.19  5.50   22.1    1.08 0.75   595     1.09 
10.00  0.98    0.24  5.25   26.3    1.40 0.50   707     0.55 
9.75   1.2     0.28  5.00   31.3    1.85 0.25   841     0.30 
9.50   1.4     0.31  4.75   37.2    2.47 0.00   1000    0.08 
9.25   1.6     0.32  4.50   44.2    3.16 -0.25  1189    0.01 
9.00   2.0     0.32  4.25   52.6    3.89 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.30  4.00   62.5    4.39 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.29  3.75   74.3    4.68 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 5.03%  Sand (63-2000 µm): 73.33 % 
Silt (8-63 µm): 21.64%  Very Fine Sand (63-125 µm): 21.03 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 2.43 %  Fine Sand (125-250 µm): 33.38 %  
Fine Silt (16-32 µm): 5.39 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 16.90 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 13.82 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 2.01 % 
Median: x50= 132.34 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.01 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  3.35        2.52    
Standard deviation:  1.78  0.78   
Skewness:  1.67  -0.16 
Kurtosis:  6.71      2.50   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  18.34 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146293   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 1236   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.01  8.25   3.3     0.26 3.50   88.4    5.01  
12.75  0.15    0.01  8.00   3.9     0.28 3.25   105     5.66 
12.50  0.17    0.01 7.75   4.7     0.30 3.00   125     6.68 
12.25  0.21    0.02   7.50   5.5     0.33 2.75   149     7.89 
12.00  0.24    0.03 7.25   6.6     0.36 2.50   177     8.69 
11.75  0.29    0.04  7.00   7.8     0.40 2.25   210     9.10 
11.50  0.35    0.05  6.75   9.3     0.45 2.00   250     8.14 
11.25  0.41    0.07  6.50   11.1    0.53 1.75   297     6.21 
11.00  0.49    0.09  6.25   13.1    0.61 1.50   354     4.29 
10.75  0.58    0.13  6.00   15.6    0.74 1.25   420     2.94  
10.50  0.69    0.16  5.75   18.6    0.90 1.00   500     1.81 
10.25  0.82    0.20  5.50   22.1    1.15 0.75   595     1.19 
10.00  0.98    0.24  5.25   26.3    1.48 0.50   707     0.74 
9.75   1.2     0.28  5.00   31.3    1.93 0.25   841     0.40 
9.50   1.4     0.30  4.75   37.2    2.53 0.00   1000    0.19 
9.25   1.6     0.30  4.50   44.2    3.18 -0.25  1189    0.04 
9.00   2.0     0.29  4.25   52.6    3.86 -0.50  1414    0.00  
8.75   2.3     0.26  4.00   62.5    4.33 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.25  3.75   74.3    4.66 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 4.72%  Sand (63-2000 µm): 73.45 % 
Silt (8-63 µm): 21.84%  Very Fine Sand (63-125 µm): 21.80 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 2.38 %  Fine Sand (125-250 µm): 33.82 %  
Fine Silt (16-32 µm): 5.66 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 15.25 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 13.79 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 2.53 % 
Median: x50= 129.94 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.04 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  3.35        2.54    
Standard deviation:  1.77  0.79   
Skewness:  1.70  -0.30 
Kurtosis:  7.08      2.72   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  21.28 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146294   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 1237   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.00  8.25   3.3     0.26 3.50   88.4    4.09  
12.75  0.15    0.00  8.00   3.9     0.28 3.25   105     4.78 
12.50  0.17    0.00 7.75   4.7     0.31 3.00   125     5.89 
12.25  0.21    0.01   7.50   5.5     0.34 2.75   149     7.31 
12.00  0.24    0.02 7.25   6.6     0.37 2.50   177     8.72 
11.75  0.29    0.02  7.00   7.8     0.42 2.25   210     9.72 
11.50  0.35    0.04  6.75   9.3     0.47 2.00   250     9.46 
11.25  0.41    0.05  6.50   11.1    0.52 1.75   297     7.90 
11.00  0.49    0.07  6.25   13.1    0.57 1.50   354     5.95 
10.75  0.58    0.10  6.00   15.6    0.64 1.25   420     4.36  
10.50  0.69    0.13  5.75   18.6    0.75 1.00   500     2.74 
10.25  0.82    0.17  5.50   22.1    0.91 0.75   595     1.76 
10.00  0.98    0.21  5.25   26.3    1.14 0.50   707     1.06 
9.75   1.2     0.24  5.00   31.3    1.47 0.25   841     0.58 
9.50   1.4     0.26  4.75   37.2    1.92 0.00   1000    0.29 
9.25   1.6     0.28  4.50   44.2    2.43 -0.25  1189    0.07 
9.00   2.0     0.27  4.25   52.6    3.00 -0.50  1414    0.01  
8.75   2.3     0.26  4.00   62.5    3.41 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.25  3.75   74.3    3.72 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 4.42%  Sand (63-2000 µm): 78.25 % 
Silt (8-63 µm): 17.32%  Very Fine Sand (63-125 µm): 18.33 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 2.23 %  Fine Sand (125-250 µm): 35.21 %  
Fine Silt (16-32 µm): 4.41 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 20.95 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 10.68 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 3.69 % 
Median: x50= 157.14 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.07 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  3.11        2.38    
Standard deviation:  1.76  0.81   
Skewness:  1.76  -0.16 
Kurtosis:  7.15      2.63   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  21.82 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146295   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 1238   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
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Distribution after  Wentworth  (upper Limit)  
  volume   volume                          volume  
Grain Size distribution Grain Size distribution  Grain Size              distribution  
Phi         Micron      % Phi         Micron      %        Phi         Micron      %       
  
13.00  0.12    0.00  8.25   3.3     0.31 3.50   88.4    4.50  
12.75  0.15    0.00  8.00   3.9     0.33 3.25   105     5.02 
12.50  0.17    0.00 7.75   4.7     0.37 3.00   125     5.97 
12.25  0.21    0.01   7.50   5.5     0.40 2.75   149     7.19 
12.00  0.24    0.02 7.25   6.6     0.44 2.50   177     8.28 
11.75  0.29    0.03  7.00   7.8     0.49 2.25   210     9.03 
11.50  0.35    0.04  6.75   9.3     0.55 2.00   250     8.55 
11.25  0.41    0.06  6.50   11.1    0.61 1.75   297     6.98 
11.00  0.49    0.08  6.25   13.1    0.67 1.50   354     5.19 
10.75  0.58    0.12  6.00   15.6    0.76 1.25   420     3.78  
10.50  0.69    0.15  5.75   18.6    0.89 1.00   500     2.39 
10.25  0.82    0.19  5.50   22.1    1.10 0.75   595     1.53 
10.00  0.98    0.24  5.25   26.3    1.38 0.50   707     0.91 
9.75   1.2     0.28  5.00   31.3    1.77 0.25   841     0.49 
9.50   1.4     0.31  4.75   37.2    2.31 0.00   1000    0.24 
9.25   1.6     0.32  4.50   44.2    2.91 -0.25  1189    0.05 
9.00   2.0     0.32  4.25   52.6    3.55 -0.50  1414    0.01  
8.75   2.3     0.31  4.00   62.5    3.99 -0.75  1681    0.00 
8.50   2.8     0.30  3.75   74.3    4.25 -1.00  2000    0.00 
 

Classification    

Clay (< 8 µm): 5.21%  Sand (63-2000 µm): 74.18 % 
Silt (8-63 µm): 20.61%  Very Fine Sand (63-125 µm): 19.55 %  
Very Fine Silt (8-16 µm): 2.64 %  Fine Sand (125-250 µm): 33.05 %  
Fine Silt (16-32 µm): 5.31 %  Middle  Coarse Sand (250-500 µm): 18.34 % 
Coarse Silt (32-63 µm): 12.66 %  Coarse Sand (500-1000 µm): 3.18 % 
Median: x50= 140.25 µm  Very Coarse  Sand (1000-2000 µm): 0.06 %    
 
Statistic moments after Wenthworth (phi scale)  Statistic moments  Sand (63-2000 µm)  
Mean:  3.29        2.45    
Standard deviation:  1.83  0.82   
Skewness:  1.61  -0.20 
Kurtosis:  6.37      2.59   
        
User parameters:     Project number:  759  Dispersing method: Auto dilute 25%  /   Copt:  21.63 %  
User:  M.Konert   Project:  Archol BV  
Lab number:  146296   Location:  Tilburg Tradepark  
Field code:  Vondst nr. 1239   Project Manager:  A. Tol  
Depth:      Extern  
 



Tabel 4     Tilburg Tradepark 58, telstaataantekeningen.

Preparaat code 1607-2 1607-20 1607-31 1044 1043 1041 1242-11 1242-32 1242-43 1042 986-11 986-19 986-44 1310 1262 1330-48 1334 1246 1332 1093 983-19 983-27
Datering MBTA MBTA MBTA MBT MBT BT/IJZ IJZ IJZ IJZ IJZL XME/NTXME/NTXME/NTXVII/I XVIII XVIII <XVII XIX XIX >XIX - -
Opaque fijn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Opaque grof xx x x x x x x x x x x x x x x
Plantenresten x x x x x x x x x x x veel
Plantenresten (gefragmenteerd) x x
Poaceae epidermis (opaque) x
Haren x
Dierlijke resten x
Pollenrijkdom zeer veel
Pollenkorrels (kapot) veel veel veel
Pollenkorrels (gekreukeld) veel veel veel veel
Pollen klont 2 x x
Anthere x
Alnus (tetrade) x
Alnus ("onrijpe" pollenkorrels) x x x >10
Asteraceae liguliflorae (tetrade) x
Cerealia (tetrade) x
Corylus avellana (sterk gecorrodeerd) x
Plantago lanceolata (groot verschil in formaat) x
Poaceae klontje pollen x x x
Poaceae (tetrade) x
Quercus (klont) 3 x x
Quercus (tetrade) x x x
Rumex (tetrade) x
Tilia (2-porig) x x x x x x
Tilia (sterk gecorrodeerd pollen) x x x x x x x
Tilia (groot verschil in formaat) x



Tabel 3       Tilburg Tradepark 58, overzicht van de grote pollenkorrels van grassen.
                 A = Avena , H = Hordeum , T = Triticum , f = fijn.

Preparaat Diameter Pore diam.Pore + annul. Vorm Annulus Struktuur Interpretatie
code in in in begrenzing

1607-2 >38 - - rond S H Hordeum type
1607-2 >38 3 11 rond S - Poaceae
1607-2 38 6 15 rond S H/T Poaceae

1607-31 40 5 12 rond S H Hordeum type
1607-31 42 3,5 11 rond S A/Tgrof T. Spelta?

1044 >41 5 10 rond S - Poaceae
1044 >41 5 12 rond S - Poaceae
1044 >50 4,5 - rond S - Cerealia
1044 >48 5 12 rond S A/Tgrof T. Spelta?
1044 >38 4,5 12 rond S T Poaceae
1044 >40 4,5 9 rond S Tgrof Cerealia
1044 53 3,5 11 rond S - Cerealia
1044 38 5 12 rond S T? Poaceae

1043 >43 5,5 12 rond S A Avena type
1043 45 - 11,5 rond S T Triticum type
1043 40 5 11 rond S - Cerealia

1041 38 4 12 rond S T Poaceae
1041 40 5 11 rond S - Poaceae
1041 38 - - rond S H Poaceae

1242-32 46 5,5 12 L>B S fT Triticum type
1242-32 >45 4,5 12 S Cerealia

1042 45 4 10,5 rond S T Triticum type
1042 >40 3 12 rond S fT
1042 45 4 12 rond S fT
1042 50 - - rond S T Triticum type
1042 49 5 12 rond S H Hordeum type
1042 53 - 12,5 rond S fT Triticum type
1042 40 6 12 rond S H Hordeum type
1042 48 4,5 - rond S - Cerealia
1042 40 4 12 rond S H Hordeum type

986-11 40 5 12 rond S H Poacea
986-11 43 5 12 rond S H Poacea

986-44 46 4,5 12 L>B S A Avena type

984-12 54 4 9 S T Triticum

1336 - - - S fH Secale cereale
1336 - - - L>B S fH Secale cereale
1336 - - - S fH Secale cereale
1336 53 4 12 L>B S fH Secale cereale
1336 - - - L>B S fH Secale cereale
1336 53 5 12,5 rond S fH Secale cereale
1336 53 4,5 12 L>B S fT Secale cereale



Tabel 2G     Tilburg, Tradepark 58, resultaten van het palynologisch onderzoek. 
                   x = voornamelijk aanvullingen uit het inventariserend onderzoek.

Preparaat nummer PeO83 PeO83 PeO79 PeO79 PeO80 PeO80 PeO81 PeO81
Preparaat code 1093 1093 1262 1262 1310 1310 1246 1246
Diepte in m +NAP - - - -
Datering >XIX XVIII XVII/I XIX
Bomen en struiken pollensom (∑AP 712 100% 719 100% 701 100% 381 100%
Niet-boompollensom (∑NAP) 897 126% 198 28% 574 82% 1294 340%
∑AP+∑NAP 1609 917 1275 1675
∑AP+∑NAP + Indet + Varia 1685 1017 1363 1806

aantal % over aantal % over aantal % over aantal % over
∑AP ∑AP ∑AP ∑AP

Niet inheemse bomen
Juglans regia type x x 0 0,0 0 0,0 1 0,3 Walnoot
Picea x x x x . . 1 0,3 Spar

Bos van drogere gronden
Betula 91 12,8 93 12,9 115 16,4 76 19,9 Berk
Carpinus 9 1,3 1 0,1 2 0,3 2 0,5 Haagbeuk
Corylus avellana 143 20,1 116 16,1 68 9,7 61 16,0 Hazelaar
Fagus sylvatica 40 5,6 5 0,7 11 1,6 5 1,3 Beuk
Fraxinus 1 0,1 x x 1 0,1 0 0,0 Es
Pinus 6 0,8 12 1,7 27 3,9 37 9,7 Den
Quercus 124 17,4 282 39,2 164 23,4 50 13,1 Eik
Taxus baccata 0 0,0 4 0,6 0 0,0 9 2,4 IJf/Taxus
Tilia 41 5,8 79 11,0 7 1,0 3 0,8 Linde
Tilia platyphyllos 0 0,0 4 0,6 x x 0 0,0 Zomerlinde
Ulmus 5 0,7 1 0,1 4 0,6 1 0,3 Iep
Frangula alnus 0 0,0 . . x x 1 0,3 Sporkehout
Ilex aquifolium 8 1,1 9 1,3 x x 0 0,0 Hulst
Hedera helix 1 0,1 x x x x 0 0,0 Klimop
Viscum album 1 0,1 x x x x 0 0,0 Maretak

Bos van natte gronden
Alnus 243 34,1 196 27,3 303 43,2 143 37,5 Els
Salix 1 0,1 . . x x 0 0,0 Wilg
Lonicera periclymenum . . x x x x x x Wilde kamperfoelie

Hoogveen/heidevelden
Myrica gale 1 0,1 1 0,1 4 0,6 2 0,5 Wilde gagel
Ericaceae 680 95,5 129 17,9 129 18,4 468 122,8 Heidefamilie
Drosera rotundifolia type 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Dopheide type
Sphagnum 20 2,8 x x 65 9,3 11 2,9 Veenmos
Sphagnum cuspidatum type 4 0,6 2 0,3 19 2,7 2 0,5 Waterveenmos

Cultuurgewassen
Cerealia type 8 1,1 x x 62 8,8 328 86,1 graan type
Hordeum type 0 0,0 0 0,0 2 0,3 0 0,0 Gerst type
Secale cereale 3 0,4 x x 5 0,7 32 8,4 Rogge
Poaceae ± 40 µm 3 0,4 0 0,0 11 1,6 25 6,6 Grassen ± 40 µm
Fagopyrum esculentum 0 0,0 0 0,0 16 2,3 46 12,1 Boekweit
Linum usitatissimum 0 0,0 . . x x 2 0,5 Vlas
Cannabis sativa 3 0,4 0 0,0 2 0,3 0 0,0 Hennep

(Akker)onkruiden
Artemisia 1 0,1 x x 1 0,1 1 0,3 Alsem (Bijvoet)
Centaurea cyanus 0 0,0 0 0,0 1 0,1 3 0,8 Korenbloem
Chenopodiaceae x x 2 0,3 x x x x Ganzenvoetfamilie
Polygonum persicaria type 2 0,3 0 0,0 x x x x Perzikkruid type
Rumex acetosella 11 1,5 2 0,3 22 3,1 38 10,0 Schapezuring
Rumex 1 0,1 3 0,4 4 0,6 14 3,7 Zuring
Scleranthus annuus 2 0,3 0 0,0 0 0,0 x x Eenjarige hardbloem
Spergula arvensis 6 0,8 0 0,0 11 1,6 45 11,8 Gewone spurrie
Riccia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 Watervorkje/Landvorkje

Tredplanten
Plantago major . . . . . . x x Grote weegbree
Polygonum aviculare type x x . . . . x x Varkensgras



Preparaat nummer PeO83 PeO83 PeO79 PeO79 PeO80 PeO80 PeO81 PeO81
Preparaat code 1093 1093 1262 1262 1310 1310 1246 1246
Diepte in m +NAP - - - -
Datering >XIX XVIII XVII/I XIX

Graslanden
Asteraceae liguliflorae 2 0,3 3 0,4 19 2,7 29 7,6 Lintbloemige Asterfamilie
Asteraceae tubuliflorae 3 0,4 x x 7 1,0 7 1,8 Buisbloemige Asterfamilie
Brassicaceae 3 0,4 1 0,1 2 0,3 8 2,1 Kruisbloemenfamilie
Caryophyllaceae x x 1 0,1 1 0,1 x x Anjerfamilie
Centaurea nigra type 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 Centaurie type
Circium type 0 0,0 0 0,0 x x 0 0,0 Vederdistel type
Fabaceae x x . . . . . . Vlinderbloemenfamilie
Galium type 0 0 0 0,0 2 0,3 0 0 Walstro type
Lamiaceae 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,5 Lipbloemenfamilie
Lotus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 Rolklaver
Medicago lupulina type 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1 0,3 Hopklaver type
Plantago lanceolata 5 0,7 5 0,7 22 3,1 8 2,1 Smallle weegbree
Poaceae 125 17,6 43 6,0 221 31,5 221 58,0 Grassenfamilie
Potentilla type 3 0,4 1 0,1 x x 1 0,3 Ganzerik type
Ranunculus acris type 0 0,0 2 0,3 3 0,4 3 0,8 Scherpe boterbloem type
Rumex acetosa type 0 0,0 0 0,0 2 0,3 0 0,0 Veldzuring type

Ruigtvegetatie/oevervegetatie x
Cyperaceae 24 3,4 5 0,7 12 1,7 5 1,3 Cypergrassenfamilie
Filipendula . . . . x x . . (Moeras)spirea
Hydrocotyle vulgaris 0 0,0 0 0,0 4 0,6 0 0,0 Waternavel
Lythrum salicaria . . . . x x . . Kattenstaart
Mentha type 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 Munt type
Peucedanum palustre type . . . . x x . . Melkeppe type
Sparganium erectum . . . . x x . . Grote egelskop
Typha angustifolia 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0
Typha latifolia 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Kleine lisdodde

Open zoet water
Botryococcus 0 0,0 0 0,0 5 0,7 2 0,5 groenwier
Closterium idiosporum (T.60) 1 0,1 0 0,0 x x 1 0,3 draadwier
Mougeotia (T.313) 0,0 0,0 0 0,0 1 0,1 0,0 0,0 draadwier
Spirogyra (T.132) . . . . x x . . draadwier
Spirogyra (T.315) 0 0,0 0 0,0 2 0,3 0 0,0 draadwier
Zygnema type (T.314) 1 0,1 0 0,0 2 0,3 0 0,0 draadwier
Zygnemataceae x x . . x x . . Draadwierfamilie
Type 128A 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 Type 128A
Type 128B . . . . x x . . Type 128B

Varens e.d.
Dryopteris type 10 1,4 26 3,6 30 4,3 5 1,3 Niervarens
Osmunda regalis 0 0,0 x x . . 0 0,0 Koningsvaren
Polypodium 3 0,4 x x x x 5 1,3 Eikvaren
Pteridium aquilinum 4 0,6 11 1,5 3 0,4 0 0,0 Adelaarsvaren

Diversen
Apiaceae 2 0,3 0 0,0 2 0,3 x x Schermbloemenfamilie
Campanula x x 0 0,0 0 0,0 . . Klokje
Cerastium fontanum groep 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 Gewone hoornbloem groep
Cerastium fontanum type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 Gewone hoornbloem type
Geranium . . 0 0,0 0 0,0 x x Ooievaarsbek
Lysimachia . . . . x x . . Wederik
Radiola linoides . . . . x x x x Dwergvlas
Rosaceae x x 0 0,0 0 0,0 1 0,3 Rozenfamilie
Succisa pratensis 2 0,3 x x x x x x Blauwe knoop
Triglochin 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 Zoutgras type
Urtica dioica type 3 0,4 0 0,0 1 0,1 0 0,0 Grote brandnetel type
Varia 4 0,6 6 0,8 7 1,0 11 2,9 Varia
Indet 72 10,1 94 13,1 81 11,6 120 31,5 Indet

Non-pollen microfossielen
Beltrania type (T.96AB) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 schimmel
Sphaerodes fimicola (T.2, grof) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 schimmel
Type 114 (zeefplaat van hogere plant) x x 1 0,1 2 0,3 0 0,0 Type 114
Type 58/Type 74 2 0,3 0 0,0 0 0,0 2 0,5 Type 58/Type 74

Mestschimmels
Podospora type (T.368) . . . . . . x x mestschimmel

dunwandige "Corylus" 16 2,2 8 1,1 0 0,0 12 3,1



Tabel 2F   Tilburg, Tradepark 58, resultaten van het palynologisch onderzoek. 
                 x = voornamelijk aanvullingen uit het inventariserend onderzoek.

Preparaat nummer PeO48 PeO48 PeO47 PeO47 PeO51 PeO51
Preparaat code 983-27 983-27 983-19 983-19 984-12 984-12
Diepte in m +NAP - - 12,38
Datering - - - - - -
Volume (cm3) 2 2 2
Aantal tabletten 2 2 2
Aantal sporen per tablet 18583 18583 18583  
EXOOT (Lycopodium) 127 69 9
Totale pollenconcentratie (N per cm3) 170.905 339.880 1.930.567
Bomen en struiken pollensom (∑AP) 336 100% 377 100% 413 100%
Niet-boompollensom (∑NAP) 774 230% 789 209% 494 120%
∑AP+∑NAP 1110 1166 907
∑AP+∑NAP + Indet + Varia 1168 1262 935

aantal % over aantal % over aantal % over
∑AP ∑AP ∑AP

Niet inheemse bomen
Picea . . . . x x Spar

Bos van drogere gronden
Acer campestre type . . . . x x Spaanse aak type
Betula 22 6,5 18 4,8 112 27,1 Berk
Carpinus x x . . x x Haagbeuk
Corylus avellana 62 18,5 36 9,5 30 7,3 Hazelaar
Fagus sylvatica 1 0,3 3 0,8 34 8,2 Beuk
Fraxinus 1 0,3 x x 1 0,2 Es
Pinus 4 1,2 6 1,6 15 3,6 Den
Prunus/Malus x x . . . . Kers/Appel
Quercus 22 6,5 16 4,2 93 22,5 Eik
Tilia 3 0,9 1 0,3 x x Linde
Ulmus 1 0,3 1 0,3 6 1,5 Iep
Frangula alnus 0 0,0 0 0,0 11 2,7 Sporkehout
Rhamnus cathartica 0 0,0 0 0,0 2 0,5 Wegedoorn
Hedera helix 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Klimop
Anemone nemorosa groep 7 2,1 0 0,0 0 0,0 Bosanemoon groep

Bos van natte gronden
Alnus 20 6,0 296 78,5 109 26,4 Els
Salix . . . . x . Wilg
Lonicera periclymenum . x . . x . Wilde kamperfoelie

Hoogveen/heidevelden
Myrica gale 0 0,0 0 0,0 4 1,0 Wilde gagel
Ericaceae 476 141,7 590 156,5 276 66,8 Heidefamilie
Drosera rotundifolia type . . . . x x Zonnedauw
Vaccinium type 0 0,0 0 0,0 2 0,5 Bosbes type
Sphagnum 1 0,3 1 0,3 250 60,5 Veenmos
Sphagnum cuspidatum type 3 0,9 0 0,0 37 9,0 Waterveenmos
Tilletia sphagni (T.27) 0 0,0 0 0,0 4 1,0 schimmel?



Preparaat nummer PeO48 PeO48 PeO47 PeO47 PeO51 PeO51
Preparaat code 983-27 983-27 983-19 983-19 984-12 984-12
Diepte in m +NAP - - 12,38
Datering - - - - - -

Cultuurgewassen
Cerealia type 8 2,4 3 0,8 0 0,0 graan type
Triticum type 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Tarwe type
Poaceae ± 40 µm 5 1,5 3 0,8 0 0,0 Grassen ± 40 µm
Fagopyrum esculentum 1 0,3 x x 0 0,0 Boekweit
Cannabis sativa 5 1,5 5 1,3 0 0,0 Hennep

(Akker)onkruiden
Artemisia 0 0,0 0 0,0 2 0,5 Alsem (Bijvoet)
Chenopodiaceae 0 0,0 0 0,0 4 1,0 Ganzevoetfamilie
Papaver rhoeas type 1 0,3 0 0,0 0 0,0 Grote klaproos
Plantago major 1 0,3 0 0,0 0 0,0 Grote weegbree
Polygonum persicaria type x x . . . . Perzikkkruid type
Rumex acetosella . . . . x x Schapezuring
Spergula arvensis 2 0,6 6 1,6 x x Gewone spurrie

Graslanden
Asteraceae liguliflorae 29 8,6 17 4,5 3 0,7 Lintbloemige Asterfamilie
Asteraceae tubuliflorae 4 1,2 4 1,1 1 0,2 Buisbloemige Asterfamilie
Brassicaceae 0 0,0 x x 3 0,7 Kruisbloemenfamilie
Campanula 1 0,3 0 0,0 0 0,0 Klokje
Caryophyllaceae 2 0,6 x x 0 0,0 Anjerfamilie
Centaurea nigra type . . . . x x Knoopkruid
Circium type x x 0 0,0 1 0,2 Vederdistel type
Daucus carota type 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Peen type
Medicago lupulina type 1 0,3 0 0,0 0 0,0 Hopklaver type
Plantago lanceolata 25 7,4 3 0,8 4 1,0 Smallle weegbree
Poaceae 171 50,9 150 39,8 127 30,8 Grassenfamilie
Potentilla type 0 0,0 2 0,5 x x Ganzerik type
Ranunculus acris type 2 0,6 0 0,0 2 0,5 Scherpe boterbloem type
Rumex acetosa type 14 4,2 0 0,0 7 1,7 Veldzuring type

Moerasvegetatie/oevervegetatie
Cyperaceae 6 1,8 2 0,5 48 11,6 Cypergrassenfamilie
Hydrocotyle vulgaris 0 0,0 0 0,0 2 0,5 Waternavel
Lythrum salicaria 0 0,0 0 0,0 x x Kattenstaart
Sparganium erectum 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Grote egelskop
Typha angustifolia 1 0,3 0 0,0 0 0,0 Kleine lisdodde
Typha latifolia x x 0 0,0 1 0,2 Grote lisdodde
Valeriana officinalis type 0 0,0 0 0,0 x x Echte Valeriaan type

Open zoet water
Lemna x x 0 0,0 0 0,0 Eendekroos
Debaria 0 0,0 1 0,3 0 0,0 draadwier
Zygnema type (T.314) 0 0,0 0 0,0 7 1,7 draadwier
Zygnemataceae 0 0,0 1 0,3 x x Draadwierenfamilie
Type 128A 2 0,6 0 0,0 0 0,0 Type 128A

Varens e.d.
Botrychium x x x x . . Maanvaren
Dryopteris type 15 4,5 5 1,3 4 1,0 Niervarens



Preparaat nummer PeO48 PeO48 PeO47 PeO47 PeO51 PeO51
Preparaat code 983-27 983-27 983-19 983-19 984-12 984-12
Diepte in m +NAP - - 12,38
Datering - - - - - -
Osmunda regalis . . . . x x Koningsvaren
Polypodium 5 1,5 1 0,3 1 0,2 Eikvaren
Pteridium aquilinum 7 2,1 10 2,7 x x Adelaarsvaren

Diversen
Ambrosia . . x x . . Ambrosia
Apiaceae 0 0,0 x x 2 0,5 Schermbloemenfamilie
Fabaceae (groot) 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Vlinderbloemenfamilie
Phyteuma type . . . . x x Rapunzel type
Polygonum aviculare type 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Varkensgras
Rosaceae 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Rozenfamilie
Succisa pratensis 10 3,0 3 0,8 0 0,0 Blauwe knoop
Urtica dioica type 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Grote brandnetel type
Varia 4 1,2 4 1,1 4 1,0 Varia
Indet 54 16,1 92 24,4 24 5,8 Indet

Non-pollen microfossielen
Type 114 (zeefplaat van hogere plant) 0 0,0 0 0,0 21 5,1 Type 114
Fytolith 4 1,2 1 0,3 0 0,0 Fytolith
TTRAP-2 . . x x . . TTRAP-2



Tabel 2E       Tilburg, Tradepark 58, resultaten van het palynologisch onderzoek. 
                      x = voornamelijk aanvullingen uit het inventariserend onderzoek.

Preparaat nummer PeO40 PeO40
Preparaat code 981-41 981-41
Spoornummer 5025
Relatie met slijplaten 10.040
Diepte in m +NAP -
Datering -
Volume (cm3) 3
Aantal tabletten 2
Aantal sporen per tablet 18583  
EXOOT (Lycopodium) 218
Totale pollenconcentratie (N per cm3) 113.490
Bomen en struiken pollensom (∑AP) 107 100%
Niet-boompollensom (∑NAP) 864 807%
∑AP+∑NAP 971
∑AP+∑NAP + Indet + Varia 1044

aantal % over
∑AP

Bos van drogere gronden
Betula 18 16,8 Berk
Carpinus 2 1,9 Haagbeuk
Corylus avellana 22 20,6 Hazelaar
Fagus sylvatica 4 3,7 Beuk
Fraxinus 1 0,9 Es
Pinus 3 2,8 Den
Quercus 29 27,1 Eik
Tilia 2 1,9 Linde

Bos van natte gronden
Alnus 55 51,4 Els

Hoogveen/heidevelden
Ericaceae 380 355,1 Heidefamilie
Sphagnum 14 13,1 Veenmos

Cultuurgewassen
Cerealia type 199 186,0 graan type
Secale cereale 20 18,7 Rogge
Poaceae ± 40 µm 19 17,8 Grassen ± 40 µm
Fagopyrum esculentum 14 13,1 Boekweit

(Akker)onkruiden
Chenopodiaceae 1 0,9 Ganzevoetfamilie
Polygonum persicaria type 1 0,9 Perzikkruid type
Rumex 6 5,6 Zuring
Rumex acetosella 8 7,5 Schapezuring
Scleranthus annuus 2 1,9 Eenjarige hardbloem
Spergula arvensis 30 28,0 Gewone spurrie

Graslanden
Asteraceae liguliflorae 11 10,3 Lintbloemige Asterfamilie
Asteraceae tubuliflorae 15 14,0 Buisbloemige Asterfamilie
Brassicaceae 1 0,9 Kruisbloemenfamilie
Caryophyllaceae 3 2,8 Anjerfamilie
Plantago lanceolata 7 6,5 Smallle weegbree



Preparaat nummer PeO40 PeO40
Preparaat code 981-41 981-41
Spoornummer 5025
Relatie met slijplaten 10.040
Diepte in m +NAP -
Datering -
Poaceae 130 121,5 Grassenfamilie
Poaceae (klont) 3 2,8 Grassenfamilie
Ranunculus acris type 4 3,7 Scherpe boterbloem type

Moerasvegetatie/oevervegetatie
Cyperaceae 5 4,7 Cypergrassenfamilie

Open zoet water
Botryococcus 1 0,9 groenwier
Debaria 1 0,9 draadwier

Varens e.d.
Dryopteris type 24 22,4 Niervarens
Polypodium 3 2,8 Eikvaren
Pteridium aquilinum 1 0,9 Adelaarsvaren

Diversen
Ambrosia? 3 2,8 Ambrosia?
Gentianaceae? 1 0,9 Gentianaceae?
Succisa pratensis 4 fr 1,9 Blauwe knoop
Varia 4 3,7 Varia
Indet 68 63,6 Indet
Prequartair 1 0,9 Prequartair

Non-pollen microfossielen
Type 493 4 3,7 Type 493
TTRAP-1 3 2,8 TTRAP-1
TTRAP-2 40 37,4 TTRAP-2

Mestschimmels
Sordaria type (T.55A) 1 0,9 mestschimmel
Sordaria type (T.55B) 1 0,9 mestschimmel
Sporormiella type (T.113) 1 0,9 mestschimmel
schimmelrest 34 31,8 schimmelrest



Tabel 2D    Tilburg, Tradepark 58, resultaten van het palynologisch onderzoek. 
                    x = voornamelijk aanvullingen uit het inventariserend onderzoek.

Preparaat nummer PeO78 PeO78 PeO84 PeO84 PeO85 PeO85 PeO86 PeO86
Preparaat code 1330-48 1330-48 1332 1332 1334 1334 1336 1336
Diepte in m +NAP - - -
Datering XVIII XIX <XVIII IX IX
Bomen en struiken pollensom (∑AP 389 100% 531 100% 423 100% 701 100%
Niet-boompollensom (∑NAP) 351 90% 378 71% 734 174% 409 58%
∑AP+∑NAP 740 909 1157 1110
∑AP+∑NAP + Indet + Varia 791 984 1253 1183

aantal % over aantal % over aantal % over aantal % over
∑AP ∑AP ∑AP ∑AP

Niet inheemse bomen
Juglans regia type 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Walnoot
Picea x x 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Spar

Bos van drogere gronden
Betula 68 17,5 113 21,3 71 16,8 139 19,8 Berk
Carpinus 1 0,3 0 0,0 0 0,0 x x Haagbeuk
Corylus avellana 57 14,7 73 13,7 60 14,2 71 10,1 Hazelaar
Fagus sylvatica 11 2,8 2 0,4 2 0,5 8 1,1 Beuk
Fraxinus 0 0,0 0 0,0 x x 1 0,1 Es
Pinus 10 2,6 7 1,3 23 5,4 4 0,6 Den
Quercus 93 23,9 140 26,4 87 20,6 170 24,3 Eik
Taxus baccata 2 0,5 2 0,4 0 0,0 2 0,3 IJf/Taxus
Tilia 7 1,8 12 2,3 6 1,4 10 1,4 Linde
Tilia platyphyllos 1 0,3 0 0,0 x x x x Zomerlinde
Ulmus 1 0,3 5 0,9 3 0,7 3 0,4 Iep
Frangula alnus x x . . . . . . Sporkehout
Ilex aquifolium . . . . . . x x Hulst
Juniperus communis 0 0,0 0 0,0 1 0,2 0 0,0 Jeneverbes
Sambucus nigra 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Gewone vlier
Hedera helix x x 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Klimop
Viscum album x x . . . . x x Maretak

Bos van natte gronden
Alnus 138 35,5 179 33,7 170 40,2 295 42,1 Els
Salix x x . . . . . . Wilg
Lonicera periclymenum x x x x x x x x Wilde kamperfoelie

Hoogveen/heidevelden
Myrica gale 0 0,0 1 0,2 3 0,7 1 0,1 Wilde gagel
Ericaceae 137 35,2 163 30,7 145 34,3 88 12,6 Heidefamilie
Vaccinium type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Bosbes type
Drosera rotundifolia type x x . . . . . . Zonnedauw
Sphagnum 39 10,0 1 0,2 5 1,2 6 0,9 Veenmos
Sphagnum cuspidatum type x x 1 0,2 x x 2 0,3 Waterveenmos
Geoglossum sphagnophilum (T.77A) x x . . . . . . schimmel

Cultuurgewassen
Cerealia type 37 9,5 44 8,3 100 23,6 41 5,8 graan type
Secale cereale 3 0,8 13 2,4 30 7,1 12 1,7 Rogge
Poaceae ± 40 µm 5 1,3 0 0,0 17 4,0 5 0,7 Grassen ± 40 µm
Fagopyrum esculentum 2 0,5 6 1,1 16 3,8 8 1,1 Boekweit
Linum usitatissimum x x . . x x . . Vlas
Cannabis sativa 0 0,0 0 0,0 1 0,2 0 0,0 Hennep

(Akker)onkruiden
Anthemis type 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Kamille type
Artemisia x x 1 0,2 0 0,0 1 0,1 Alsem (Bijvoet)
Centaurea cyanus 1 0,3 x x 4 0,9 1 0,1 Korenbloem
Chenopodiaceae 1 0,3 x x 3 0,7 0 0,0 Ganzevoetfamilie
Papaver rhoeas type 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 Grote klaproos
Polygonum aviculare type x x 1 0,2 x x 0 0,0 Varkensgras
Polygonum persicaria type x x 1 0,2 0 0,0 x x Perzikkruid type
Rumex acetosella 3 0,8 2 0,4 13 3,1 12 1,7 Schapezuring
Rumex 17 4,4 x x 8 1,9 x x Zuring
Scleranthus annuus 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Eenjarige hardbloem
Spergula arvensis 7 1,8 4 0,8 17 4,0 x x Gewone spurrie
Spergularia type 5 1,3 1 0,2 7 1,7 2 0,3 Schijnspurrie type
Viola arvensis 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Akkerviooltje
Anthoceros punctatus x x . . . . . . Zwart hauwmos
Phaeoceros laevis . . x x . . . . Geel hauwmos
Riccia . . x x . . . . Watervorkje/Landvorkje



Preparaat nummer PeO78 PeO78 PeO84 PeO84 PeO85 PeO85 PeO86 PeO86
Preparaat code 1330-48 1330-48 1332 1332 1334 1334 1336 1336
Diepte in m +NAP - - -
Datering XVIII XIX <XVIII IX IX

Graslanden
Asteraceae liguliflorae 3 0,8 6 1,1 33 7,8 3 0,4 Lintbloemige Asterfamilie
Asteraceae tubuliflorae 3 0,8 1 0,2 2 0,5 3 0,4 Buisbloemige Asterfamilie
Brassicaceae 3 0,8 0 0,0 7 1,7 2 0,3 Kruisbloemenfamilie
Campanula 1 0,3 0 0,0 1 0,2 0 0,0 Klokje
Caryophyllaceae x x x x x x 1 0,1 Anjerfamilie
Centaurea nigra type x x 0 0,0 0 0,0 2 0,3 Centaurie type
Circium type 0 0,0 0 0,0 1 0,2 1 0,1 Vederdistel type
Fabaceae x x x x 0 0,0 x x Vlinderbloemenfamilie
Galium type x x . . . . . . Walstro type
Lamiaceae x x 1 0,2 1 0,2 0 0,0 Lipbloemenfamilie
Medicago lupulina type x x 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Hopklaver type
Plantago lanceolata 4 1,0 10 1,9 31 7,3 13 1,9 Smallle weegbree
Poaceae 92 23,7 100 18,8 266 62,9 128 18,3 Grassenfamilie
Potentilla type 2 0,5 0 0,0 2 0,5 x x Ganzerik type
Ranunculus acris type 0 0,0 1 0,2 2 0,5 2 0,3 Scherpe boterbloem type
Rhinanthus type 1 0,3 0 0,0 1 0,2 0 0,0 Ratelaar type
Rumex acetosa type x x 7 1,3 3 0,7 2 0,3 Veldzuring type

Moerasvegetatie/oevervegetatie
Cyperaceae 18 4,6 9 1,7 8 1,9 10 1,4 Cypergrassenfamilie
Hydrocotyle vulgaris x x 1 0,2 5 1,2 x x Waternavel
Peucedanum palustre type x x . . . . . . Melkeppe type
Typha latifolia x x . . . . . . Grote lisdodde

Open zoet water
Myriophyllum spicatum 1 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Aarvederkruid
Nymphaea alba type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Witte waterlelie type
Botryococcus x x x x 2 0,5 x x groenwier
Closterium idiosporum (T.60) 0 0,0 1 0,2 1 0,2 0 0,0 groenwier
Closterium cf.  C. rostratum (T.372) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 groenwier
Pediastrum 0 0,0 0 0,0 3 0,7 0 0,0 groenwier
Spirogyra (T.315) 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 draadwier
Zygnema type (T.314) 2 0,5 1 0,2 0 0,0 7 1,0 draadwier
Zygnemataceae x x x x . . x x Draadwierfamilie
Type 128A . . . . x x . . Type 128A

Varens e.d.
Dryopteris type 6 1,5 9 1,7 26 6,1 16 2,3 Niervarens
Pilularia globulifera x x . . . . . . Pilvaren
Polypodium 2 0,5 1 0,2 1 0,2 1 0,1 Eikvaren
Pteridium aquilinum 2 0,5 3 0,6 1 0,2 3 0,4 Adelaarsvaren

Diversen
Apiaceae 0 0,0 x x 1 0,2 2 0,3 Schermbloemenfamilie
Cerastium fontanum groep 0 0,0 0 0,0 1 0,2 0 0,0 Gewone hoornbloem groep
Jasione montana 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,4 Zandblauwtje
Lysimachia vulgaris 0 0,0 0 0,0 x x x x Grote wederik type
Radiola linoides x x . . . . . . Dwergvlas
Rosaceae 0 0,0 1 0,2 x x x x Rozenfamilie
Succisa pratensis 1 0,3 x x 0 0,0 1 0,1 Blauwe knoop
Triglochin 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Zoutgras type
Urtica dioica type 1 0,3 3 0,6 2 0,5 0 0,0 Grote brandnetel type
Vicia type 0 0,0 0 0,0 1 0,2 1 0,1 Wikke type
Viola odorata type 0 0,0 0 0,0 1 0,2 2 0,3 Maartsviooltje type
Varia 3 0,8 4 0,8 5 1,2 2 0,3 Varia
Indet 48 12,3 71 13,4 91 21,5 71 10,1 Indet

Non-pollen microfossielen
Araneida (T.71) 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Araneide
Gelasinospora spec. (T.1) x x . . . . . . schimmel
Geoglossum sphagnophilum (T.77A) 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 schimmel
Type 16A 2 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 schimmel
Type 16C 4 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 schimmel
Type 82 2 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 schimmel
Type 58/Type 74 0 0,0 1 0,2 x x 1 0,1 Type 58/Type 74
Type 114 (zeefplaat van hogere plant) 0 0,0 0 0,0 x x 2 0,3 Type 114
Type 731 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Type 731
Fytolith 2 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Fytolith

Cercophora type (T.112) 1 0,3 0 0 0 0,0 0 0,0 mestschimmel
Podospora type (T.368) 3 0,8 0 0,0 x x 0 0,0 mestschimmel
Sordaria type (T.55A) 2 0,5 0 0 x x 0 0,0 mestschimmel



Preparaat nummer PeO78 PeO78 PeO84 PeO84 PeO85 PeO85 PeO86 PeO86
Preparaat code 1330-48 1330-48 1332 1332 1334 1334 1336 1336
Diepte in m +NAP - - -
Datering XVIII XIX <XVIII IX IX
cf . Cannabis 0 0,0 0 0 3 0,7 0 0,0
dunwandige "Corylus" 4 1,0 9 1,7 7 1,7 5 0,7
Morus?? 107,0/53,5 0 0,0 0 0 1 0,2 0 0,0



Tabel 2C    Tilburg, Tradepark 58, resultaten van het palynologisch onderzoek. 
                     x = voornamelijk aanvullingen uit het inventariserend onderzoek.

Preparaat nummer PeO61 PeO61 PeO62 PeO62 PeO65 PeO65 PeO86 PeO86
Preparaat code 986-11 986-11 986-19 986-19 986-44 986-44 1336 1336
Diepte in m +NAP 12,21 12,13 11,88
Datering XME/NT XME/NT XME/NT IX IX
Volume (cm3) 2 2 2
Aantal tabletten 3 3 3
Aantal sporen per tablet 18583 18583 18583  
EXOOT (Lycopodium) 39 43 12
Totale pollenconcentratie (N per cm3 596.085 480.349 3.163.755
Bomen en struiken pollensom (∑AP) 451 100% 559 100% 1222 100% 701 100%
Niet-boompollensom (∑NAP) 347 77% 145 26% 97 8% 409 58%
∑AP+∑NAP 798 704 1319 1110
∑AP+∑NAP + Indet + Varia 834 741 1362 1183

aantal % over aantal % over aantal % over aantal % over
∑AP ∑AP ∑AP ∑AP

Niet inheemse bomen
Picea x x 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Spar

Bos van drogere gronden
Acer campestre type 1 0,2 0 0,0 1 0,1 0 0,0 Spaanse aak type
Betula 43 9,5 53 9,5 120 9,8 139 19,8 Berk
Carpinus x x 0 0,0 0 0,0 x x Haagbeuk
Corylus avellana 24 5,3 48 8,6 103 8,4 71 10,1 Hazelaar
Fagus sylvatica 12 2,7 12 2,1 3 0,2 8 1,1 Beuk
Fraxinus 3 0,7 3 0,5 1 0,1 1 0,1 Es
Pinus 12 2,7 8 1,4 53 4,3 4 0,6 Den
Quercus 123 27,3 187 33,5 338 27,7 170 24,3 Eik
Taxus baccata 0 0,0 0 0,0 1 0,1 2 0,3 IJf/Taxus
Tilia 3 0,7 5 0,9 15 1,2 10 1,4 Linde
Tilia platyphyllos 0 0,0 0 0,0 1 0,1 x x Zomerlinde
Ulmus 7 1,6 5 0,9 7 0,6 3 0,4 Iep
Frangula alnus 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 Sporkehout
Ilex aquifolium 0 0,0 0 0,0 2 0,2 x x Hulst
Juniperus communis 0 0,0 3 0,5 0 0,0 0 0,0 Jeneverbes
Hedera helix 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1 0,1 Klimop
Humulus lupulus 3 0,7 1 0,2 17 1,4 0 0,0 Hop
Viscum album 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x x Maretak

Bos van natte gronden
Alnus 212 47,0 233 41,7 575 47,1 295 42,1 Els
Salix 11 2,4 2 0,4 2 0,2 0 0,0 Wilg
Lonicera periclymenum 0 0,0 x x 1 0,1 x x Wilde kamperfoelie

Hoogveen/heidevelden
Myrica gale 1 0,2 x x 1 0,1 1 0,1 Wilde gagel
Ericaceae 36 8,0 23 4,1 27 2,2 88 12,6 Heidefamilie
Vaccinium type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Bosbes type
Jasione montana 0 0,0 1 0,2 0 0,0 3 0,4 Zandblauwtje
Sphagnum 207 45,9 144 25,8 49 4,0 6 0,9 Veenmos
Sphagnum cuspidatum type 5 1,1 2 0,4 x x 2 0,3 Waterveenmos
Tilletia sphagni (T.27) 1 0,2 1 0,2 x x 0 0,0 schimmel?
Type 18 3 0,7 3 0,5 0 0,0 0 0,0 schimmel

Cultuurgewassen
Cerealia type x x 0 0,0 0 0,0 41 5,8 graan type
Avena type 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 Haver type
Hordeum type 3 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Gerst type
Secale cereale 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 1,7 Rogge
Poaceae ± 40 µm 2 0,4 x x 2 0,2 5 0,7 Grassen ± 40 µm
Fagopyrum esculentum 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 1,1 Boekweit

(Akker)onkruiden
Artemisia 1 0,2 2 0,4 1 0,1 1 0,1 Alsem (Bijvoet)
Centaurea cyanus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Korenbloem
Chenopodiaceae 3 0,7 2 0,4 0 0,0 0 0,0 Ganzevoetfamilie
Polygonum persicaria type 0 0,0 1 0,2 0 0,0 x x Perzikkruid type
Rumex acetosella 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 1,7 Schapezuring
Rumex 1 0,2 1 0,2 x x x x Zuring
Spergula arvensis 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x x Gewone spurrie
Viola arvensis 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Akkerviooltje



Preparaat nummer PeO61 PeO61 PeO62 PeO62 PeO65 PeO65 PeO86 PeO86
Preparaat code 986-11 986-11 986-19 986-19 986-44 986-44 1336 1336
Diepte in m +NAP 12,21 12,13 11,88
Datering XME/NT XME/NT XME/NT IX IX

Graslanden
Asteraceae liguliflorae 2 0,4 4 0,7 0 0,0 3 0,4 Lintbloemige Asterfamilie
Asteraceae tubuliflorae 2 0,4 0 0,0 1 0,1 3 0,4 Buisbloemige Asterfamilie
Brassicaceae 3 0,7 1 0,2 0 0,0 2 0,3 Kruisbloemenfamilie
Caryophyllaceae 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Anjerfamilie
Centaurea nigra type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,3 Centaurie type
Circium type 0 0,0 0 0,0 x x 1 0,1 Vederdistel type
Fabaceae 0 0,0 x x x x x x Vlinderbloemenfamilie
Galium type 0 0,0 x x 0 0,0 0 0,0 Walstro type
Medicago lupulina type 2 0,4 0 0,0 1 0,1 1 0,1 Hopklaver type
Plantago lanceolata 0 0,0 1 0,2 2 0,2 13 1,9 Smallle weegbree
Poaceae 157 34,8 62 11,1 48 3,9 128 18,3 Grassenfamilie
Potentilla type 10 2,2 6 1,1 x x x x Ganzerik type
Ranunculus acris type 1 0,2 0 0,0 1 0,1 2 0,3 Scherpe boterbloem type
Rumex acetosa type 12 2,7 4 0,7 1 0,1 2 0,3 Veldzuring type

Oever-/Ruigtevegetatie
Caltha pulstris x x 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Dotterbloem
Cyperaceae 77 17,1 29 5,2 8 0,7 10 1,4 Cypergrassenfamilie
Hydrocotyle vulgaris 7 1,6 1 0,2 0 0,0 x x Waternavel
Iris pseudacorus . . . . x x . . Gele lis
Lythrum salicaria . . x x x x . . Kattenstaart
Solanum dulcamara . . . . x x . . Bitterzoet

Open zoet water
Myriophyllum spicatum 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Aarvederkruid
Nymphaea alba type 4 0,9 2 0,4 0 0,0 0 0,0 Witte waterlelie type
Botryococcus 5 1,1 0 0,0 0 0,0 x x groenwier
Closterium cf.  C. rostratum (T.372) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 groenwier
Mougeotia 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 draadwier
Spirogyra (T.130) 1 0,2 1 0,2 2 0,2 0 0,0 draadwier
Zygnema type (T.314) 12 2,7 7 1,3 5 0,4 7 1,0 draadwier
Type 128A 1 0,2 1 0,2 x x 0 0,0 Type 128A

Varens e.d.
Equisetum 0 0,0 3 0,5 0 0,0 0 0,0 Paardenstaart
Dryopteris type 11 2,4 15 2,7 34 2,8 16 2,3 Niervarens
Osmunda regalis 0 0,0 1 0,2 x x 0 0,0 Koningsvaren
Polypodium 0 0,0 x x 0 0,0 1 0,1 Eikvaren
Pteridium aquilinum 3 0,7 1 0,2 2 0,2 3 0,4 Adelaarsvaren

Diversen
Apiaceae 3 0,7 1 0,2 x x 2 0,3 Schermbloemenfamilie
Lysimachia vulgaris 0 0,0 1 0,2 0 0,0 x x Grote wederik type
Matricaria type 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 Kamille type
Rosaceae 0 0,0 2 0,4 0 0,0 0 0,0 Rozenfamilie
Sanguisorba minor 0 0,0 x x 0 0,0 0 0,0 Kleine pimpernel
Spergularia type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,3 Schijnspurrie type
Succisa pratensis 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1 0,1 Blauwe knoop
Triglochin 2 0,4 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Zoutgras type
Urtica dioica type 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Grote brandnetel type
Vicia type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Wikke type
Viola odorata type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,3 Maartsviooltje type
Varia 4 0,9 7 1,3 3 0,2 2 0,3 Varia
Indet 32 7,1 30 5,4 40 3,3 71 10,1 Indet

Non-pollen microfossielen
Anthostomella fuegiana (T.4) 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 schimmel
Gelasinospora spec. (T.1) x x 0 0,0 x x 0 0,0 schimmel
Fytolith 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Fytolith
Sordaria type (T.55A) 0 0,0 2 0,4 0 0,0 0 0,0 mestschimmel
Type 58/Type 74 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Type 58/Type 74
Type 114 (zeefplaat van hogere plant) 0 0,0 2 0,4 7 0,6 2 0,3 Type 114

dunwandige "Corylus" 5 1,1 0 0,0 0 0,0 5 0,7





e



Tabel 2B       Tilburg, Tradepark 58, resultaten van het palynologisch onderzoek. 
                      x = voornamelijk aanvullingen uit het inventariserend onderzoek.

Preparaat nummer PeO69 PeO69 PeO067 PeO067 PeO70 PeO70 PeO88 PeO88
Preparaat code 1242-11 1242-11 1242-32 1242-32 1242-43 1242-43 1042 1042
Diepte in m +NAP 13,09 12,88 12,77
Datering IJZ IJZ IJZ IJZL
Bomen en struiken pollensom (∑AP) 791 100% 574 100% 546 100% 654 100%
Niet-boompollensom (∑NAP) 372 47% 246 43% 189 35% 286 44%
∑AP+∑NAP 1163 820 736 940
∑AP+∑NAP + Indet + Varia 1269 902 841 1022

aantal % over aantal % over aantal % over aantal % over
∑AP ∑AP ∑AP ∑AP

Niet inheemse bomen
Abies 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Zilverspar

Bos van drogere gronden
Acer campestre type 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Spaanse aak type
Betula 132 16,7 102 17,8 96 17,6 102 15,6 Berk
Carpinus 2 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Haagbeuk
Corylus avellana 145 18,3 96 16,7 88 16,1 110 16,8 Hazelaar
Fagus sylvatica 4 0,5 6 1,0 0 0,0 5 0,8 Beuk
Fraxinus 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Es
Pinus 8 1,0 8 1,4 9 1,6 8 1,2 Den
Quercus 157 19,8 156 27,2 129 23,6 194 29,7 Eik
Taxus baccata 21 2,7 0 0,0 7 1,3 0 0,0 IJf/Taxus
Tilia 44 5,6 32 5,6 50 9,2 56 8,6 Linde
Tilia platyphyllos 1 0,1 0 0,0 x x x x Zomerlinde
Ulmus 2 0,3 4 0,7 1 0,2 6 0,9 Iep
Ilex aquifolium 19 2,4 12 2,1 11 2,0 9 1,4 Hulst
Hedera helix . . . . . . x x Klimop
Viscum album x x x x x x 1 0,2 Maretak
Stellaria holostea . . . . x x . . Grote muur

Bos van natte gronden
Alnus 275 34,8 190 33,1 162 29,7 164 25,1 Els
Lonicera periclymenum x x 0 0,0 x x 1 0,2 Wilde kamperfoelie

Hoogveen/heidevelden
Myrica gale 3 0,4 0 0,0 1 0,2 0 0,0 Wilde gagel
Ericaceae 181 22,9 168 29,3 89 16,3 131 20,0 Heidefamilie
Sphagnum 15 1,9 3 0,5 4 0,7 x x Veenmos
Sphagnum cuspidatum type 5 0,6 x x 3 0,5 0 0,0 Waterveenmos

Cultuurgewassen
Cerealia type x x x x x x 3 0,5 graan type
Hordeum type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,5 Gerst type
Secale cereale x x 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Rogge
Triticum type 0 0,0 x x 0 0,0 3 0,5 Tarwe type
Poaceae ± 40 µm 1 0,1 0 0,0 2 0,4 2 0,3 Grassen ± 40 µm
Cannabis sativa 6 0,8 0 0,0 4 0,7 0 0,0 Hennep

(Akker)onkruiden
Artemisia 1 0,1 0 0,0 1 0,2 0 0,0 Alsem (Bijvoet)
Chenopodiaceae 1 0,1 x x 0 0,0 x x Ganzevoetfamilie
Polygonum persicaria type x x 0 0,0 x x x x Perzikkruid type
Rumex acetosella x x 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Schapezuring
Rumex 0 0,0 2 0,3 3 0,5 11 1,7 Zuring
Spergula arvensis 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x x Gewone spurrie
Spergularia type 2 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Schijnspurrie type
Anthoceros punctatus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x x Zwart hauwmos

Graslanden
Asteraceae liguliflorae 8 1,0 x x 2 0,4 3 0,5 Lintbloemige Asterfamilie
Asteraceae tubuliflorae 0 0,0 x x 1 0,2 x x Buisbloemige Asterfamilie
Brassicaceae 2 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Kruisbloemenfamilie
Campanula 0 0,0 0 0,0 1 0,2 x x Klokje
Caryophyllaceae 0 0,0 0 0,0 1 0,2 x x Anjerfamilie
Centaurea nigra type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Centaurie type
Lamiaceae x x 0 0,0 1 0,2 0 0,0 Lipbloemenfamilie
Lotus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Rolklaver
Medicago lupulina type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Hopklaver type
Plantago lanceolata 9 1,1 1 0,2 5 0,9 4 0,6 Smallle weegbree
Poaceae 143 18,1 62 10,8 73 13,4 103 15,7 Grassenfamilie
Potentilla type x x 1 0,2 1 0,2 1 0,2 Ganzerik type
Ranunculus acris type x x 0 0,0 x x 1 0,2 Scherpe boterbloem type
Rumex acetosa type 5 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Veldzuring type

Varens e.d.
Dryopteris type 22 2,8 10 1,7 9 1,6 11 1,7 Niervarens
Osmunda regalis 1 0,1 0 0,0 x x 0 0,0 Koningsvaren
Polypodium 3 0,4 x x x x 1 0,2 Eikvaren
Pteridium aquilinum 1 0,1 8 1,4 2 0,4 15 2,3 Adelaarsvaren



Preparaat nummer PeO69 PeO69 PeO067 PeO067 PeO70 PeO70 PeO88 PeO88
Preparaat code 1242-11 1242-11 1242-32 1242-32 1242-43 1242-43 1042 1042
Diepte in m +NAP 13,09 12,88 12,77
Datering IJZ IJZ IJZ IJZL

Open zoet water
Lemna 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Eendekroos
Myriophyllum spicatum . . . . . . x x Aarvederkruid
Botryococcus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x x groenwier
Type 128A 1 0,1 x x 0 0,0 0 0,0 Type 128A

Diversen
Aegopodium podagraria . . . . x x . . Zevenblad
Apiaceae x x 0 0,0 x x x x Schermbloemenfamilie
Cyperaceae 9 1,1 7 1,2 x x 5 0,8 Cypergrassenfamilie
Phyteuma type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Rapunzel type
Sanguisorba minor 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Kleine pimpernel
Sparganium erectum 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x x Grote egelskop
Succisa pratensis x x 2 0,3 1 0,2 x x Blauwe knoop
Urtica dioica type x x 0 0,0 4 0,7 2 0,3 Grote brandnetel type
Varia 8 1,0 1 0,2 3 0,5 5 0,8 Varia
Indet 98 12,4 81 14,1 103 18,9 77 11,8 Indet

Non-pollen microfossielen
Gelasinospora spec. (T.1) . . x x . . . . schimmel
Gelasinospora cf.  G. reticulispora (T.2) . . . . . . x x schimmel
Podospora type (T.368) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2 mestschimmel
Type 58/Type 74 2 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Type 58/Type 74
Type 82 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 schimmel
Type 114 (zeefplaat van hogere plant) 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Type 114
TTRAP-5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x x TTRAP-5

dunwandige "Corylus" 32 4,0 6 1,0 18 3,3 6 0,9



Tabel 2A       Tilburg, Tradepark 58, resultaten van het palynologisch onderzoek. 
                      x = voornamelijk aanvullingen uit het inventariserend onderzoek.

 
Preparaat nummer PeO-92 PeO-92 PeO93 PeO93 PeO94 PeO94 PeO90 PeO90 PeO89 PeO89 PeO87 PeO87
Preparaat code 1607-2 1607-2 1607-20 1607-20 1607-31 1607-31 1044 1044 1043 1043 1041 1041
Diepte in m +NAP - - - - - -
Datering MBTA MBTA MBTA MBT MBT BT/IJZ
Bomen en struiken pollensom (∑AP 1136 100% 1117 100% 914 100% 725 100% 738 100% 1005 100%
Niet-boompollensom (∑NAP) 98 8,6% 27 2,4% 51 5,6% 148 20% 148 20% 89 8,6%
∑AP+∑NAP 1234 1144 965 873 886 1094
∑AP+∑NAP + Indet + Varia 1299 1175 1020 904 966 1190

aantal % over aantal % over aantal % over aantal % over aantal % over aantal % over
∑AP ∑AP ∑AP ∑AP ∑AP ∑AP

Bos van drogere gronden
Acer campestre type 0 0,0 0 0,0 1 0,1 2 0,3 0 0,0 1 0,1 Spaanse aak type
Betula 206 18,1 400 35,8 121 13,2 150 20,7 141 19,1 180 17,9 Berk
Corylus avellana 146 12,9 66 5,9 127 13,9 96 13,2 123 16,7 98 9,8 Hazelaar
Fagus sylvatica 11 1,0 3 0,3 1 0,1 11 1,5 7 0,9 5 0,5 Beuk
Fraxinus 3 0,3 1 0,1 2 0,2 1 0,1 0 0,0 2 0,2 Es
Pinus 19 1,7 8 0,7 5 0,5 12 1,7 15 2,0 12 1,2 Den
Quercus 347 30,5 390 34,9 281 30,7 147 20,3 145 19,6 286 28,5 Eik
Taxus baccata 3 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 IJf/Taxus
Tilia 60 5,3 20 1,8 50 5,5 48 6,6 51 6,9 37 3,7 Linde
Tilia platyphyllos 0 0,0 1 0,1 2 0,2 1 0,1 0 0,0 0 0,0 Zomerlinde
Ulmus 6 0,5 3 0,3 4 0,4 5 0,7 3 0,4 1 0,1 Iep
Frangula alnus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Sporkehout
Ilex aquifolium 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 3 0,4 2 0,2 Hulst
Hedera helix 1 0,1 1 0,1 0 0,0 x x 0 0,0 1 0,1 Klimop
Viscum album 1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1 0,1 1 0,1 Maretak
Anemone nemorosa groep 1 0,1 6 0,5 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 Bosanemoon groep
Stellaria holostea x . . . . . . . . . . . Grote muur

Bos van natte gronden
Alnus 338 29,8 225 20,1 318 34,8 251 34,6 250 33,9 375 37,3 Els
Populus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,3 Populier
Salix 0 0,0 0 0,0 2 0,2 x x x x 2 0,2 Wilg
Humulus lupulus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 1 0,1 Hop
Lonicera periclymenum 1 0,1 0 0,0 0 0,0 x x x x 0 0,0 Wilde kamperfoelie

Hoogveen/heidevelden
Myrica gale 1 0,1 0 0,0 1 0,1 1 0,1 0 0,0 5 +12? 0,5 +1,2 Wilde gagel
Ericaceae 21 1,8 3 0,3 10 1,1 30 3,0 36 4,9 21 2,1 Heidefamilie
Sphagnum x x 1 0,1 0 0,0 2 0,2 4 0,5 7 0,7 Veenmos
Sphagnum cuspidatum type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x x 0 0,0 0 0,0 Waterveenmos
Type 18 1 0,1 x x 1 0,1 x x 2 0,3 3 0,3 schimmel

Cultuurgewassen
Cerealia type x x 0 0,0 x x 3 0,4 1 0,1 x x graan type
Avena type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 Haver type
Triticum type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1 0,1 0 0,0 Tarwe type
Poaceae ± 40 µm x x x x 2 0,2 4 0,6 x x 0 0,0 Grassen ± 40 µm

(Akker)onkruiden
Artemisia 1 0,1 0 0,0 x x 1 0,1 0 0,0 0 0,0 Alsem (Bijvoet)
Chenopodiaceae x x 1 0,1 x x 1 0,1 1 0,1 0 0,0 Ganzevoetfamilie
Polygonum persicaria type x x 0 0,0 0 0,0 x x x x 1 0,1 Perzikkruid type
Rumex acetosella 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x x . . 0 0,0 Schapezuring
Anthoceros punctatus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x x x x 0 0,0 Zwart hauwmos
Phaeoceros laevis 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x x . . 0 0,0 Geel hauwmos

Graslanden
Asteraceae liguliflorae x x 0 0,0 1 0,1 1 0,1 1 0,1 x x Lintbloemige Asterfamilie
Asteraceae tubuliflorae x x x x x x 1 0,1 1 0,1 1 0,1 Buisbloemige Asterfamilie
Brassicaceae 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Kruisbloemenfamilie
Campanula 1 0,1 0 0,0 x x 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Klokje
Caryophyllaceae x x . . . . 0 0,0 1 0,1 . . Anjerfamilie
Fabaceae (groot) x x . . . . . . . . x x Vlinderbloemfamilie (groot)
Lotus 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Rolklaver
Medicago lupulina type 1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 Hopklaver type
Plantago lanceolata 1 0,1 0 0,0 2 0,2 10 1,4 7 0,9 1 0,1 Smallle weegbree
Poaceae 46 4,0 13 1,2 23 2,5 67 9,2 71 9,6 39 3,9 Grassenfamilie
Potentilla type 1 0,1 0 0,0 1 0,1 x x 1 0,1 x x Ganzerik type
Ranunculus acris type x x x x 0 0,0 3 0,4 x x 0 0,0 Scherpe boterbloem type
Rumex acetosa type 3 0,3 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Veldzuring type
Rumex 1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,1 3 0,4 3 0,3 Zuring
Vicia type x x 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,2 Wikke type

Moerasvegetatie/oevervegetatie
Cyperaceae 16 1,4 0 0,0 10 1,1 10 1,4 17 2,3 11 1,1 Cypergrassenfamilie
Galium type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 Walstro type
Hydrocotyle vulgaris 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 Waternavel
Mentha type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x x 1 0,1 1 0,1 Munt type
Sparganium erectum x x 0 0,0 x x 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Grote egelskop
Typha angustifolia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 Kleine lisdodde
Thalictrum flavum type 0 0,0 1 0,1 0 0,0 . . . . 0 0,0 Poelruit type
 Valeriana officinalis type . . . . . . . . . . x x Echte Valeriaan type

Open zoet water
Lemna 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1 0,1 0 0,0 1 0,1 Eendekroos
Utricularia vulgaris 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Groot blaasjeskruid
Botryococcus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x x 4 0,5 1 0,1 groenwier
Closterium idiosporum (T.60) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 1 0,1 draadwier
Mougeotia x x . . x x x x . . . . draadwier
Spirogyra (T.130) x x 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 0,1 draadwier
Spirogyra (T.315) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,4 2 0,3 0 0,0 draadwier
Zygnema type (T.314) 1 0,1 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 draadwier
Type 128A 1 0,1 0 0,0 0 0,0 x x x x 1 0,1 Type 128A
Type 128B . . . . x x . . . . . . Type 128B



Preparaat nummer PeO-92 PeO-92 PeO93 PeO93 PeO94 PeO94 PeO90 PeO90 PeO89 PeO89 PeO87 PeO87
Preparaat code 1607-2 1607-2 1607-20 1607-20 1607-31 1607-31 1044 1044 1043 1043 1041 1041
Diepte in m +NAP - - - - - -
Datering MBTA MBTA MBTA MBT MBT BT/IJZ

Varens e.d.
Dryopteris type 13 1,1 4 0,4 10 1,1 4 0,6 14 1,9 8 0,8 Niervarens
Osmunda regalis 0 0,0 x x 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Koningsvaren
Polypodium 2 0,2 x x 2 0,2 2 0,3 3 0,4 1 0,1 Eikvaren
Pteridium aquilinum 5 0,4 0 0,0 0 0,0 5 0,7 4 0,5 3 0,3 Adelaarsvaren

Diversen
Apiaceae x x x x x x x x 0 0,0 . . Schermbloemenfamilie
Cerastium fontanum groep 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 Gewone hoornbloem groep
Geranium . . . . . . . . . . x x Ooievaarsbek
Jasione montana . . . . . . x x x x . . Zandblauwtje
Lysimachia . . . . . . . . . . x x Wederik
Plantago major 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,3 0 0,0 0 0,0 Grote weegbree
Rosaceae x x 0 0,0 0 0,0 x x x x 1 0,1 Rozenfamilie
Succisa pratensis x x 0 0,0 1 0,1 3 0,4 1 0,1 x x Blauwe knoop
Urtica dioica type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 3 0,3 Grote brandnetel type
Varia 2 0,2 1 0,1 5 0,5 2 0,3 4 0,5 8 0,8 Varia
Indet 63 5,5 30 2,7 50 5,5 29 4,0 76 10,3 88 8,8 Indet

Non-pollen microfossielen
Anthostomella fuegiana (T.4) 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 schimmel
Gelasinospora spec. (T.1) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x x x x 0 0,0 schimmel
Gelasinospora cf.  G. reticulispora (T.2) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x x x x 0 0,0 schimmel
cf.  Ustulina deusta (T.44) x x . . . . . . . . . . schimmel
Type 114 (zeefplaat van hogere plant) 8 0,7 x x 2 0,2 x x 0 0,0 x x Type 114
Type 493 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 Type 493

Mestschimmels
Arnium type (T.261) . . . . . . x x x x . . mestschimmel
Cercophora type (T.112) . . . . . . 1 0,1 0 0,0 . . mestschimmel
Podospora type (T.368) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,3 1 0,1 mestschimmel
Sordaria type (T.55A) 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,3 mestschimmel

dunwandige "Corylus" 12 1,1 1 0,1 3 0,3 5 0,7 0 0,0 9 0,9



Tabel 1H       Tilburg-Tradepark 58, resultaten van het inventariserend palynologisch onderzoek. 
                     x = aanwezig, x(x) = matig, xx = redelijk, xxx = veel, 10 = opvallende aantallen.

Preparaat nummer PeO57 PeO56 PeO55 PeO54 PeO53 PeO52 PeO51 PeO50 PeO49 PeO60 PeO59 PeO58
Preparaat code 984-43 984-39 984-32 984-29 984-22 984-17 984-12 984-9,5 984-3 985-25 985-24 985-9
Spoornummer - - - - - - - - - - - -
Relatie met slijplaten 10.046 10.046 10.045/6 10.045/6 10.045 10.044/5 10.044/5 10.044 10.044 10.047 10.047 -
Diepte in m +NAP 12,07 12,11 12,18 12,21 12,28 12,33 12,38 12,415 12,47 12,58 12,59 12,74
Datering - - - - - - - - - - - -
Pollenrijkdom + + ++ ++ ++ + +(+) (+)- + +(-) +(-) (+)-
Conservering +(-) +(-) + + + + + (+)- +- +- (+)- (+)-
Verontreiniging +- +- +- +- +- +- + ++ ++ ja ja ja
Telbaarheid / Analyse (+)- +- + + + + + (+)- +- +- +(-) (+)-

Niet inheemse bomen
Picea . x . . . x x . . . . . Spar
Juglans regia type . . . . . . . . x . . . Walnoot type

Bos van drogere gronden
Acer campestre type . . . . . . 2 x . . . . Spaanse aak type
Betula x xx x x x x x x x x x x Berk
Carpinus . . . . . . x 2 2 x x x Haagbeuk
Corylus avellana x x x x x x x x x x x x Hazelaar
Fagus sylvatica . . . . . x >10 36 >5 >10 >20 . Beuk
Fraxinus . x x x . . x x x . x . Es
Pinus xx xx x x x x x x x x x x Den
Quercus . x x x xx x x x x x x x Eik
cf. Taxus baccata . . . . . . . . . . x . IJf (Taxus)
Tilia . x x x xx x 2 . 15 x x x Linde
Tilia platyphyllos . x . 1 . . . . . x . . Zomerlinde
Ulmus x x x x x x x x x . x x Iep
Ilex aquifolia . . . . 2 . . . x . 2 . Hulst
Hedera helix x . x . x . . . . . . . Klimop
Lonicera periclymenum . x x x . . x x . >4 . . Wilde kamperfoelie
Viscum album 1 1 2 . . . . . . . . . Maretak

Bos van natte gronden
Alnus x x x x xx x x x x x x x Els
Alnus (tetrade) . . . . x . . . . . . . Els



Preparaat nummer PeO57 PeO56 PeO55 PeO54 PeO53 PeO52 PeO51 PeO50 PeO49 PeO60 PeO59 PeO58
Preparaat code 984-43 984-39 984-32 984-29 984-22 984-17 984-12 984-9,5 984-3 985-25 985-24 985-9
Spoornummer - - - - - - - - - - - -
Relatie met slijplaten 10.046 10.046 10.045/6 10.045/6 10.045 10.044/5 10.044/5 10.044 10.044 10.047 10.047 -
Diepte in m +NAP 12,07 12,11 12,18 12,21 12,28 12,33 12,38 12,415 12,47 12,58 12,59 12,74
Datering - - - - - - - - - - - -
Salix x . . . x . x . x x x . Wilg

Hoogveen/heidevelden
Myrica gale . . x . x x . . . . . . Wilde gagel
Ericaceae . x x x x x xxx x(x) xx x x x Heidefamilie
Drosera rotundifolia type . . . . . . x x . . . . Zonnedauw
Sphagnum . x x x x x x x(x) x x x x Veenmos
Sphagnum cuspidatum type . . x . . x xx x(x) xx x xx x Waterveenmos
Tilletia sphagni (T.27) . . . . . . x . . . x . schimmel?
Type 18 . . . . . . . . x x . . schimmel

Cultuurgewassen
Cerealia type . . . . 1 1 . 1 x(x) x x xx graan type
Secale cereale . . . . . . . . x x x x Rogge
Poaceae ≥ 40µm . . 2 3 1 . . . x . . . Grassen ≥ 40 µm
Poaceae ± 90µm . . . . . . . . 1 . . . Grassen ± 90 µm
Fagopyrum esculentum . . . . . . . . 11 >8 >5 10 Boekweit
Linum usitatissimum . . . . . . . . 2 . . 1 Vlas

(Akker)onkruiden
Artemisia . . . . x x x x x x . x Alsem (Bijvoet)
Centaurea cyanus . . . . . . . . 6 x x . Korenbloem
Chenopodiaceae x x x x . . >5 x x x x x Ganzenvoetfamilie
Polygonum persicaria type . . . . . . . . x . . x Perzikkkruid
Rumex acetosella . . . . . . x x x . x . Schapezuring
Spergula arvensis . . . . . . x . . x . x Gewone spurrie

Graslanden
Asteraceae liguliflorae . . x . x . x x x x . x Lintbloemige Asterfamilie
Asteraceae tubuliflorae . . x x x . x . x x x x Buisbloemige Asterfamilie
Brassicaceae . . . . . . . . x x x . Kruisbloemenfamilie
Caryophyllaceae . . . . . . . . x x . x Anjerfamilie
Centaurea nigra type . . . . . . 3 . . 2 . 3 Knoopkruid
Circium type x x . . . . . . x . . . Vederdistel type



Preparaat nummer PeO57 PeO56 PeO55 PeO54 PeO53 PeO52 PeO51 PeO50 PeO49 PeO60 PeO59 PeO58
Preparaat code 984-43 984-39 984-32 984-29 984-22 984-17 984-12 984-9,5 984-3 985-25 985-24 985-9
Spoornummer - - - - - - - - - - - -
Relatie met slijplaten 10.046 10.046 10.045/6 10.045/6 10.045 10.044/5 10.044/5 10.044 10.044 10.047 10.047 -
Diepte in m +NAP 12,07 12,11 12,18 12,21 12,28 12,33 12,38 12,415 12,47 12,58 12,59 12,74
Datering - - - - - - - - - - - -
Fabaceae . . . . . x . . . . . . Vlinderbloemenfamilie
Galium type . x . . . . . . . . . . Walstro type
Medicago lupulina type . . . . . . . x x . . . Hopklaver type
Plantago lanceolata . . . . x x x x x x x . Smallle weegbree
Poaceae x . . x . x x x x x x x Grassenfamilie
Poaceae (anthere) . . . . . . . . x . . . Grassenfamilie
Poaceae (klont) . . . . . . . . x . x . Grassenfamilie
Potentilla type . . . . . x x . . . . . Ganzerik type
Ranunculus acris type . . . . . . x . . x . . Scherpe boterbloem type
Rumex . . . . . . . . x x x . Zuring
Vicia type . . . . . . . . . . . . Wikke type

Ruigtevegetatie
Filipendula . . . . . . . x . . . . (Moeras)spirea
Hydrocotyle vulgaris . . . . . x 8 8 . 2 . . Waternavel
Lythrum salicaria . . . . . . x . . . x . Kattenstaart
Mentha type . . . x . x . . . . . . Munt type
Valeriana officinalis type . . . . . . x . . . . . Echte Valeriaan type

Oevervegetatie
Caltha pulstris . . x . . . . . . ? . . Dotterbloem
Cyperaceae . x x . . . x(x) x x x x . Cypergrassenfamilie
Typha latifolia . x . . . . . . . . . . Grote lisdodde

Open zoet water
Botryococcus x . . . . . . . . x x x groenwier
Diatomeeën (fragment) . . . . . . . . . . . x Kiezelwieren
Pediastrum x . . . . . . . . . . . groenwier
Spirogyra (T.132) x . . . . . . x . . . . draadwier
Spirogyra (T.?) . . . . . . . x . . . x draadwier
Zygnemataceae . . . . . 2 11 1 3 5 5 . Draadwierenfamilie
Zygnemataceae . . . . . . . 4 . . . . Draadwierenfamilie
Type 128A x x . . . . . . . . . . Type 128A

Varens e.d.
Dryopteris type x . x x x x x x x x x x Niervarens



Preparaat nummer PeO57 PeO56 PeO55 PeO54 PeO53 PeO52 PeO51 PeO50 PeO49 PeO60 PeO59 PeO58
Preparaat code 984-43 984-39 984-32 984-29 984-22 984-17 984-12 984-9,5 984-3 985-25 985-24 985-9
Spoornummer - - - - - - - - - - - -
Relatie met slijplaten 10.046 10.046 10.045/6 10.045/6 10.045 10.044/5 10.044/5 10.044 10.044 10.047 10.047 -
Diepte in m +NAP 12,07 12,11 12,18 12,21 12,28 12,33 12,38 12,415 12,47 12,58 12,59 12,74
Datering - - - - - - - - - - - -
Dryopteris type (klont) . . x . . . . . . . . . Niervarens
Osmunda regalis . . . x . . x . . . x . Koningsvaren
Polypodium . . x x x x . . x . . x Eikvaren
Pteridium aquilinum . x x x x x x . x x x x Adelaarsvaren
Lepidotis inundata (= Lycopodium inundatum) . . . . . . . . x . . . Moeraswolfsklauw
Lycopodium (EXOOT) . x x x x x x x . . . . EXOOT

Diverse standplaatsen
Apiaceae . . . . . x x 2 . x x . Schermbloemenfamilie
Epilobium type . . 3 . . . . . . . . . Bastaardwederik type
Fabaceae (groot) . . . . . . x . . . . . Vlinderbloemfamilie (groot)
Phyteuma type . . . . . . x . . . . . Rapunzel type
Polygonum aviculare type . . . . . . x . x x . . Varkensgras
cf.  Pulsatilla . . x . . . . . . . . . cf. Wildemanskruid

Rosaceae . . . . . x . . . . . . Rozenfamilie
Succisa pratensis x x . x . x . x x x x x Blauwe knoop
Varia x x x x x x 7 3 5 x . x Varia
Indet . . . . . . x x x . . x Indet

Non-pollen microfossielen
Fytholiet B (hyalien) . . . . . . . . . . x . Fytholiet
Type 58/Type 74 . . . . . . . . x x . x Type 58/Type 74
Type 114 (zeefplaat van hogere plant) x x x x . x x . x . . x Type 114
spore 98,8/41,3 . . . . . . . . x . . .
spore 100,0/47,0 . . . . . . x . . . . .

Mestschimmels
Arnium type (T.261) . . . . . . . . . . . ? mestschimmel
Arnium imitans type (T.262) . . . . . . . . . . . ? mestschimmel
Podospora type (T.368) . . . . . . . . x . . x mestschimmel
Sordaria type (T.55A) . . . . . . . . x x . x mestschimmel
Sordaria type (T.55B) . . . . . . . . . x . . mestschimmel
cf. Type 113 . . . . . . . . . . x .
Tripterospora  type (T.169) . . . . . . . . x . . . mestschimmel

Macroresten



Preparaat nummer PeO57 PeO56 PeO55 PeO54 PeO53 PeO52 PeO51 PeO50 PeO49 PeO60 PeO59 PeO58
Preparaat code 984-43 984-39 984-32 984-29 984-22 984-17 984-12 984-9,5 984-3 985-25 985-24 985-9
Spoornummer - - - - - - - - - - - -
Relatie met slijplaten 10.046 10.046 10.045/6 10.045/6 10.045 10.044/5 10.044/5 10.044 10.044 10.047 10.047 -
Diepte in m +NAP 12,07 12,11 12,18 12,21 12,28 12,33 12,38 12,415 12,47 12,58 12,59 12,74
Datering - - - - - - - - - - - -
Juncus bufonius (zaadfragment) . . . . . . . . . x . . Juncus bufonius (zaadfragment)
Plantenresten . . . . . x x xx x(x) . . . Plantenresten
opaque houtig materiaal . . . . . . . . x . . . opaque houtig materiaal
opaque materiaal . . . x x x . xx x(x) x x x opaque materiaal



Tabel 1Gr      Tilburg-Tradepark 58, resultaten van het inventariserend palynologisch onderzoek. 
                      x = aanwezig, xx = redelijk, xxx = veel.
                      2p = twee colporaat, 3t = drie typen, 10 = opvallende aantallen.

Preparaat nummer PeO83 PeO79 PeO80 PeO82 PeO81
Preparaat code 1093 1262 1310 1343 1246
Spoornummer 3 1 1 1 40
Diepte in m +NAP - - - - -
Datering >XIX XVIII XVII/I LME/NT XIX
Pollenrijkdom ++ + + +(+) +(-)
Conservering +(+) (+)- +- +(-) +
Verontreiniging +- ja ja ja +-
Telbaarheid / Analyse + (+)- +- + +

Niet inheemse bomen
Juglans regia type 1 . . x . Walnoot type
Picea x x . . . Spar

Bos van drogere gronden
Betula x x x x x Berk
Carpinus 11 . 3 3 x Haagbeuk
Corylus avellana x x x x x Hazelaar
Fagus sylvatica >10 x x x x Beuk
Fraxinus . x . . . Es
Pinus x x x x x Den
Quercus x x x x x Eik
Tilia x xx x x x Linde
Tilia platyphyllos . 2p:6 2p:3 2p:1 . Zomerlinde
Ulmus x x x x x Iep
Frangula alnus . . x x . Vuilboom
Ilex aquifolia 7 >30 x 3 . Hulst
Ilex aquifolia (fragment) . 5 . . . Hulst
Hedera helix . x x . . Klimop
Viscum album . x x . . Maretak

Bos van natte gronden
Alnus x x x x x Els
Salix x . x x . Wilg



Preparaat nummer PeO83 PeO79 PeO80 PeO82 PeO81
Preparaat code 1093 1262 1310 1343 1246
Spoornummer 3 1 1 1 40
Diepte in m +NAP - - - - -
Datering >XIX XVIII XVII/I LME/NT XIX
Lonicera periclymenum . x x x x Wilde kamperfoelie

Hoogveenvegetatie
Myrica gale . x x . . Wilde gagel
Ericaceae xxx xx x x xx Heidefamilie
Gentiana pneumonanthe type . . . x . Klokjesgentiaan type
Sphagnum x x x x x Veenmos
Sphagnum cuspidatum type . . x x x Waterveenmos

Cultuurgewassen
Cerealia type x 4 xx xx xxx graan type
Secale cereale . 2 x xx xxx Rogge
Fagopyrum esculentum . . >40 >60 >140 Boekweit
Fagopyrum (klein) . . . . 2 Boekweit
Linum usitatissimum . . 4 . . Vlas
Brassica type . . . x . Kool type

(Akker)onkruiden
Artemisia . 2 t 2t x . Alsem (Bijvoet)
Centaurea cyanus . . 12 11 3 Korenbloem
Chenopodiaceae x x 2t 2t x Ganzenvoetfamilie
Polygonum persicaria type x . 2 . x Perzikkkruid
Rumex acetosella . x x . x Schapezuring
Scleranthus annua . . . . x Eenjarige hardbloem
Spergula arvensis . . x x x Gewone spurrie

Tredplanten
Plantago major . . . . x Grote weegbree
Polygonum aviculare type x . . . x Varkensgras

Graslanden
Asteraceae liguliflorae x x x x x Lintbloemige Asterfamilie
Asteraceae tubuliflorae x x x 3t 3t Buisbloemige Asterfamilie
Brassicaceae x . x x x Kruisbloemenfamilie
Caryophyllaceae 3t x 2t x 2t Anjerfamilie
Centaurea nigra type . . 4 x . Knoopkruid
Circium type . . x x . Vederdistel type



Preparaat nummer PeO83 PeO79 PeO80 PeO82 PeO81
Preparaat code 1093 1262 1310 1343 1246
Spoornummer 3 1 1 1 40
Diepte in m +NAP - - - - -
Datering >XIX XVIII XVII/I LME/NT XIX
Galium type . . x x . Walstro type
Fabaceae x . Vlinderbloemenfamilie
Plantago lanceolata . x >45 x x Smallle weegbree
Poaceae x x x >35 x Grassenfamilie
Poaceae (anthere) . . x . . Grassenfamilie
Potentilla type . x x x . Ganzerik type
Ranunculus acris type . . . xx x Scherpe boterbloem type
Rumex acetosa type . . >10 . . Veldzuring type

Ruigtevegetatie
Filipendula . . x . . (Moeras)spirea
Hydrocotyle vulgaris . . x x x Waternavel
Lythrum salicaria . . x . . Kattenstaart
Mentha type . . x . . Munt type

Oevervegetatie
Cyperaceae x x x . x Cypergrassenfamilie
Peucedanum palustre type . . 3 . . Melkeppe type
Sparganium erectum . . x . . Grote egelskop

Open zoet water
Botryococcus . . x . . groenwier
Closterium idiosporum (T.60) . . x . . draadwier
Spirogyra (T.132) . . x . . draadwier
Spirogyra (T. 315) . . x . . draadwier
Zygnemataceae x . x . . Draadwierfamilie
Type 128A . . . x . Type 128A
Type 128B . . x x . Type 128B

Varens e.d.
Dryopteris type x x x x x Niervarens
Ophioglossum vulgatum . . . x . Addertong



Preparaat nummer PeO83 PeO79 PeO80 PeO82 PeO81
Preparaat code 1093 1262 1310 1343 1246
Spoornummer 3 1 1 1 40
Diepte in m +NAP - - - - -
Datering >XIX XVIII XVII/I LME/NT XIX
Osmunda regalis . x . . . Koningsvaren
Polypodium 8 x x x xx Eikvaren
Pteridium aquilinum . x . x . Adelaarsvaren
Lepidotis inundata (= Lycopodium inundatum) . . . x . Moeraswolfsklauw
Lycopodium (EXOOT) . . 1 2 2 EXOOT

Diverse standplaatsen
Apiaceae x . 3t 2t 2t Schermbloemenfamilie
Campanula x . . . . Klokje
Geranium . . . . x Ooievaarsbek
Fabaceae (groot) . . 3 . . Vlinderbloemfamilie (groot)
Heracleum sphondylium . . . x . Gewone berenklauw
Lysimachia . . x . . Wederik
Radiola linoides . . x . x Dwergvlas
Rosaceae x . . x . Rozenfamilie
Succisa pratensis 7 x x x x Blauwe knoop
Varia . x x x x Varia
Indet x x x x x Indet

Non-pollen microfossielen
Sphaerodes fimicola (T.2, grof) . . . . x schimmel
Type 58/Type 74 x . x x x Type 58/Type 74
Type 114 (zeefplaat van hogere plant) x . x . . Type 114
TTRAP-4 . x . . . TTRAP-4

Mestschimmels
Podospora type (T.368) . . . . x mestschimmel
Sordaria type (T.55A) . . . x . mestschimmel

Macroresten
Plantenresten . x x xx x Plantenresten
opaque materiaal x . x xx x opaque materiaal
haar . . . x . haar



Tabel 1G       Tilburg-Tradepark 58, resultaten van het inventariserend palynologisch onderzoek. 
                   x = aanwezig, x(x) = matig, xx = redelijk, xxx = veel, 10 = opvallende aantallen.

Preparaat nummer PeO48 PeO47 PeO46 PeO45
Preparaat code 983-27 983-19 983-15,5 983-7
Spoornummer - - - -
Relatie met slijplaten 10.043 10.042/3 10.042 -
Diepte in m +NAP - - - -
Datering - - - -
Pollenrijkdom +- + +(+) +(-)
Conservering +- +- +- (+)-
Verontreiniging + + + +
Telbaarheid / Analyse +- +- +- (+)-

Niet inheemse bomen Zilverspar

Abies . . x .

Bos van drogere gronden
Betula x x x x Berk

Carpinus x . x x Haagbeuk

Corylus avellana x x x x Hazelaar

Fagus sylvatica x x x x Beuk

Fraxinus . x . . Es

Pinus x x x x Den

Prunus/Malus x . . . Kers/Appel

Quercus x x x x Eik

Tilia . x x x Linde

Ulmus . x x x Iep

Bos van natte gronden
Alnus x x x x Els

Hoogveen/heidevelden
Ericaceae xxx xxx xxx x(x) Heidefamilie

Sphagnum . x x x Veenmos

Sphagnum cuspidatum type . . x . Waterveenmos

Cultuurgewassen
Cerealia type 2 3 x xx graan type

Secale cereale . . x x Rogge

Poaceae ≥ 40µm 2 1 . . Grassen ≥ 40 µm

Fagopyrum esculentum . 1 x x(x) Boekweit

(Akker)onkruiden
Artemisia . . x . Alsem (Bijvoet)

Centaurea cyanus . . . x Korenbloem

Chenopodiaceae . . x x Ganzenvoetfamilie

Polygonum persicaria type x . . x Perzikkkruid

Rumex acetosella . . . x Schapezuring

Rumex . . x x Zuring

Spergula arvensis x . x x Gewone spurrie

Anthoceros punctatus . . . x Zwart hauwmos

Graslanden
Asteraceae liguliflorae x x x x Lintbloemige Asterfamilie



Preparaat nummer PeO48 PeO47 PeO46 PeO45
Preparaat code 983-27 983-19 983-15,5 983-7
Spoornummer - - - -
Relatie met slijplaten 10.043 10.042/3 10.042 -
Diepte in m +NAP - - - -
Datering - - - -
Asteraceae tubuliflorae x . . x Buisbloemige Asterfamilie

Brassicaceae . x . . Kruisbloemenfamilie

Campanula x . . x Klokje

Caryophyllaceae x x x x Anjerfamilie

Circium type x . . . Vederdistel type

Galium type . . . x Walstro type

Plantago lanceolata x x . x Smallle weegbree

Poaceae x x x x Grassenfamilie

Poaceae (klont) x . . . Grassenfamilie

Potentilla type . . x . Ganzerik type

Ranunculus acris type x x . . Scherpe boterbloem type

Oevervegetatie
Cyperaceae . x . . Cypergrassenfamilie

Cyperaceae (groot) 1 . . . Cypergrassenfamilie

Typha latifolia x . . . Grote lisdodde

Open zoet water
Lemna x . . . Eendekroos

Debarya . 3 . . draadwier

Zygnemataceae . 2 . . Draadwierenfamilie

Zygnemataceae . 2 . . Draadwierenfamilie

Varens e.d.
Botrychium x x . . Maanvaren

Dryopteris type x x x x Niervarens

Polypodium x x x . Eikvaren

Pteridium aquilinum x x(x) x x Adelaarsvaren

Diverse standplaatsen
Ambrosia . x . . Ambrosia

Apiaceae . x . . Schermbloemenfamilie

Polygonum aviculare type . . . x Varkensgras

Succisa pratensis x x x x Blauwe knoop

Varia x x x x Varia

Indet x x x x Indet

Non-pollen microfossielen
Fytholiet B (hyalien) . . . 3 Fytholiet

Type 58/Type 74 . . . x Type 58/Type 74

TTRAP-2 . x x x

Mestschimmels
Arnium type (T.261) . . . x mestschimmel

Arnium imitans type (T.262) . . x x schimmel

Cercophora type (T.112) . . x . mestschimmel

Podospora type (T.368) . . x . mestschimmel



Preparaat nummer PeO48 PeO47 PeO46 PeO45
Preparaat code 983-27 983-19 983-15,5 983-7
Spoornummer - - - -
Relatie met slijplaten 10.043 10.042/3 10.042 -
Diepte in m +NAP - - - -
Datering - - - -

Macroresten
opaque materiaal x x x xx opaque materiaal

Lycopodium (EXOOT) x x x x EXOOT





 eventueel hiet tabel laten eindigen





Tabel 1F       Tilburg-Tradepark 58, resultaten van het inventariserend palynologisch onderzoek. 
                       x = aanwezig, x(x) = matig, xx = redelijk, xxx = veel, xxxx = zeer veel.
                       fr = fragment, T = tetrade, 10 = opvallende aantallen.

Preparaat nummer PeO40 PeO39 PeO38 PeO37 PeO36 PeO35 PeO34 PeO33 PeO44 PeO43 PeO42 PeO41
Preparaat code 981-41 981-35 981-31 981-22 981-17 981-11 981-6,5 981-4,5 982-26 982-25 982-12 982-7
Spoornummer 5025 5025 moder moder 5010c 5010b 5010a 5010a 5010a 5010a 5010a -
Relatie met slijplaten 10.040 10.040 10.039/40 10.039 10.039 10.038 10.038 10.038 10.041 10.041 - -
Diepte in m +NAP - - - - - - - - - - - -
Datering - - - - - - - - - - - -
Pollenrijkdom (+)- (+)- ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + +(+) +(+)
Conservering (+) (+)- + + +(+) +(+) +(+) (+)+ +- +- + +(-)
Verontreiniging +(+) ++ + + + + +- +- + + + +
Telbaarheid / Analyse (+)- + + + + + +(+) +(+) (+)- (+)- + +

Niet inheemse bomen
Juglans regia type . . . . x . . . x Walnoot type
Picea . x x . Spar

Bos van drogere gronden
Betula 18 x x x x x x x x x x x Berk
Carpinus 2 . . x . x . x x x . x Haagbeuk
Corylus avellana 22 x x x x x x x x x x x Hazelaar
Fagus sylvatica 4 . x x x x x x x x x x Beuk
Fraxinus 1 . . x x x . . . . . Es
Pinus 3 . x . x x x x x x x x Den
Quercus 29 x x x x x x x x x x x Eik
Tilia 2 . x x x x x x x x x x Linde
Ulmus . . x . . . x x x x x x Iep
Sambucus nigra . . . . . . . x . . . . Gewone vlier
Hedera helix . . . . . x . . . . . . Klimop

Bos van natte gronden
Alnus 55 x x x x x x x x x x x Els
Lonicera periclymenum . . . . . . x . . . . . Wilde kamperfoelie



Preparaat nummer PeO40 PeO39 PeO38 PeO37 PeO36 PeO35 PeO34 PeO33 PeO44 PeO43 PeO42 PeO41
Preparaat code 981-41 981-35 981-31 981-22 981-17 981-11 981-6,5 981-4,5 982-26 982-25 982-12 982-7
Spoornummer 5025 5025 moder moder 5010c 5010b 5010a 5010a 5010a 5010a 5010a -
Relatie met slijplaten 10.040 10.040 10.039/40 10.039 10.039 10.038 10.038 10.038 10.041 10.041 - -
Diepte in m +NAP - - - - - - - - - - - -
Datering - - - - - - - - - - - -

Hoogveen/heidevelden
Myrica gale . . . x . . . . . . . . Wilde gagel
Ericaceae 380 x x x x x x x(x) x x x x Heidefamilie
Vaccinium type . . . . . . . x Bosbes type
Sphagnum 14 x x x x . x x x x x x Veenmos
Sphagnum cuspidatum type . . . . . . . . x . . . Waterveenmos

Cultuurgewassen
Cerealia type 199 x xxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxx graan type
Cerealia type (klont) . . . . . . . . . . x . graan type
Secale cereale 20 . x x x x x x x x x x Rogge
Zea mais . . . . . . . . . . . 105 µm Mais
Poaceae ≥ 40µm 19 . . . . . . . . . x Grassen ≥ 40 µm
Fagopyrum esculentum 14 . x(x) x x x x x(x) x x(x) x(x) x Boekweit
Linum usitatissimum . . . . . x x x . . x T . Vlas

(Akker)onkruiden
Artemisia . . x x x . . . . x x x Alsem (Bijvoet)
Centaurea cyanus . . x x x . x . x . x x Korenbloem
Chenopodiaceae 1 . x . x . . x . x . x Ganzenvoetfamilie
Polygonum persicaria type 1 . x x . x x . . . . . Perzikkkruid
Rumex acetosella 8 . . x x . x x . x x x Schapezuring
Scleranthus annua 2 . x . . . . . . . . . eenjarige hardbloem
Spergula arvensis 30 . x x x x x x x x x x Gewone spurrie
Spergularia type . x x . . x x x . . . . Schijnspurrie type
Anthoceros punctatus . . x x x . . . . . . . Zwart hauwmos

Graslanden
Asteraceae liguliflorae 11 . x x x x x x x x x x Lintbloemige Asterfamilie
Asteraceae tubuliflorae 15 x x x x x x x x x x x Buisbloemige Asterfamilie
Brassicaceae 1 . x . . . . . . x x x Kruisbloemenfamilie
Campanula . . . . . . x . . . . . Klokje



Preparaat nummer PeO40 PeO39 PeO38 PeO37 PeO36 PeO35 PeO34 PeO33 PeO44 PeO43 PeO42 PeO41
Preparaat code 981-41 981-35 981-31 981-22 981-17 981-11 981-6,5 981-4,5 982-26 982-25 982-12 982-7
Spoornummer 5025 5025 moder moder 5010c 5010b 5010a 5010a 5010a 5010a 5010a -
Relatie met slijplaten 10.040 10.040 10.039/40 10.039 10.039 10.038 10.038 10.038 10.041 10.041 - -
Diepte in m +NAP - - - - - - - - - - - -
Datering - - - - - - - - - - - -
Caryophyllaceae 3 x x . x x x x x . x x Anjerfamilie
Centaurea nigra type . . . . . x . x . x . . Knoopkruid
Circium type . . . . x . x x . x x . Vederdistel type
Fabaceae . . . . . x . . . x x . Vlinderbloemenfamilie
Galium type . x . . x . x . . . . . Walstro type
Medicago lupulina type . . . . . . . . . . x . x Hopklaver type
Plantago lanceolata 7 x x x x x x x x x x x Smallle weegbree
Poaceae 130 x x x x x x x x x x x Grassenfamilie
Poaceae (klont) 3 . . . x . . . . . . . Grassenfamilie
Potentilla type . . . . x . x . x . . x Ganzerik type
Ranunculus acris type 4 x . x . . . . . . x . Scherpe boterbloem type
Rumex 6 x x . . x x x x x x x Zuring

Oevervegetatie
Cyperaceae 5 x . . . . . . . x x . Cypergrassenfamilie
Sparganium erectum . . . x . . . . . . . . Grote egelskop
Typha angustifolia . . x . . . . . . . . . Kleine lisdodde

Open zoet water
Botryococcus 1 . . . . . x x . . . . groenwier
Debarya 1 . . . . . . . . . . . draadwier
Type 128A . . . . . x . . . . . . Type 128A

Varens e.d.
Dryopteris type 24 x x x x x x x . . . . Niervarens
Polypodium 3 x . x x . x x x x . . Eikvaren
Pteridium aquilinum 1 x x x . . . . x x . . Adelaarsvaren
Lepidotis inundata (= Lycopodium inundatum) . . . . . . . . . . . x . Moeraswolfsklauw

Diverse standplaatsen
Ambrosia? 3 . x x x . . . . . . . Ambrosia?



Preparaat nummer PeO40 PeO39 PeO38 PeO37 PeO36 PeO35 PeO34 PeO33 PeO44 PeO43 PeO42 PeO41
Preparaat code 981-41 981-35 981-31 981-22 981-17 981-11 981-6,5 981-4,5 982-26 982-25 982-12 982-7
Spoornummer 5025 5025 moder moder 5010c 5010b 5010a 5010a 5010a 5010a 5010a -
Relatie met slijplaten 10.040 10.040 10.039/40 10.039 10.039 10.038 10.038 10.038 10.041 10.041 - -
Diepte in m +NAP - - - - - - - - - - - -
Datering - - - - - - - - - - - -
Apiaceae . . . . . . . . . . x . . Schermbloemenfamilie
Cannabis sativa/Humulus lupulus . . . . . . . . . . . x Hennep/Hop
Fabaceae (groot) . . . . . . x x . . . . Vlinderbloemfamilie (groot)
Gentianaceae? 1 . . . . . . . . . . . Gentiaanfamilie?
Lamiaceae . . x . x . x . . . . . Lipbloemfamilie
Plantago . . . . . . x . . . . . Weegbree
Polygonum aviculare type . . x . x x . x . . . . Varkensgras
Radiola linoides . . . . . . . . x . . . Dwergvlas
Succisa pratensis 4 fr x x x x x x . . . . x Blauwe knoop
Varia 4 x x x x x x x x x . x Varia
Indet 68 x x . . . . . x x . . Indet
Prequartair 1 . . . . . . . . . . . Prequartair

Non-pollen microfossielen
Type 58/Type 74 . . . x . . x x x x . x Type 58/Type 74
Valsaria variospora (T.140) . . . . . . . . . . . x
cf.  Type 493 4 . . . . . . . . . . . cf.  Type 493

Type 729 . . . . . . . . . . x x Type 729
Fytholiet B (hyalien) . . . . . . . . . . . x Fytholiet B (hyalien)
TTRAP-1 3 . . x . . . . . . . . TTRAP-1
TTRAP-2 40 . . . . . . . x x x . TTRAP-2

Mestschimmels .
Cercophora type (T.112) . . x . . . . . . . . mestschimmel
Podospora type (T.368) . . x . x . . x . x x x mestschimmel
Sordaria type (T.55A) 1 . x . x . x . . . . . mestschimmel
Sordaria type (T.55B) 1 . . . . . . . . . . . mestschimmel
Sporormiella type (T.113) 1 . . . . . . . . . . . mestschimmel

Macroresten . . . .
opaque materiaal xx xx x x x x x x x x x x opaque materiaal
schimmelrest 34 . . . . . . . x x . . schimmelrest



Preparaat nummer PeO40 PeO39 PeO38 PeO37 PeO36 PeO35 PeO34 PeO33 PeO44 PeO43 PeO42 PeO41
Preparaat code 981-41 981-35 981-31 981-22 981-17 981-11 981-6,5 981-4,5 982-26 982-25 982-12 982-7
Spoornummer 5025 5025 moder moder 5010c 5010b 5010a 5010a 5010a 5010a 5010a -
Relatie met slijplaten 10.040 10.040 10.039/40 10.039 10.039 10.038 10.038 10.038 10.041 10.041 - -
Diepte in m +NAP - - - - - - - - - - - -
Datering - - - - - - - - - - - -

spore DLO . . . . . . . . . . . x
spore . . . . . . . . . . . x
spore . . . . . . . . . . x .

Lycopodium (EXOOT) 218 x x x x x x x x x x x EXOOT



Tabel 1E       Tilburg-Tradepark 58, resultaten van het inventariserend palynologisch onderzoek. 
                     x = aanwezig, xx = redelijk, ? = identificatie niet zeker.
                     fr = fragment, 2p = twee colporaat, 3t = drie typen, div = diverse pollentypen,10 = opvallende aantallen.

Preparaat nummer PeO71 PeO72 PeO73 PeO74 PeO75 PeO76 PeO77 PeO78 PeO84 PeO85 PeO86
Preparaat code 1330-19 1330-24 1330-28 1330-31 1330-37 1330-40 1330-44 1330-48 1332 1334 1336
Spoornummer 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 1
Diepte in cm -NAP - - - - - - - - - - -
Datering XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XIX <XVIII IX
Pollenrijkdom +- ++ + + +- +- +- + +- +- +(-)
Conservering +- (+)- (+)- +- (+)- (+)- (+)- +- +(-) +- +(-)
Verontreiniging ja +- veel ja ja ja ja ja ja ja +-
Telbaarheid / Analyse (+)- (+)- + + (+)- +- +- +- + +- +

Niet inheemse bomen
Juglans regia type x . . . 1+1 . . 2 . . . Walnoot type
Picea x . . . . x . x . . x Spar

Bos van drogere gronden .
Betula xx xx x x x x x x xx x x Berk
Carpinus 3 . x . x . 3 7 . . x Haagbeuk
Corylus avellana x x x x x x x x x x x Hazelaar
Fagus sylvatica x x x x x x x x x x x Beuk
Fraxinus . . x . . x . . . x x Es
Pinus x x x x x x x x x x x Den
Quercus x xx x x x x x x x x x Eik
Tilia x x x x x x x x x x x Linde
Tilia (klont) x . . . . . . . . . . Linde
Tilia platyphyllos . . 2p 2p . . 2p 2p . 2p:1 2p:3 Zomerlinde
Ulmus x x x x x x x x x x x Iep
Ilex aquifolia 4 1 1 1 . . 1 2 . . 3 Hulst
Ilex aquifolia (fragment) 2 . 2 1 . . . . . . . Hulst
Hedera helix . . . . . 2 . x . . . Klimop
Lonicera periclymenum x x . . x . x . 2 x x Wilde kamperfoelie
Viscum album 1 . . x . . x? x . . 2 Maretak

Bos van natte gronden
Alnus xx x x x . x . x x x x Els
Salix . . x . . . . x . . . Wilg

Hoogveenvegetatie
Myrica gale x . . . . . . . . . 1 Wilde gagel
Ericaceae x x x x x x x x x x x Heidefamilie
Vaccinium type . . . x . . . . . . . Bosbes type



Preparaat nummer PeO71 PeO72 PeO73 PeO74 PeO75 PeO76 PeO77 PeO78 PeO84 PeO85 PeO86
Preparaat code 1330-19 1330-24 1330-28 1330-31 1330-37 1330-40 1330-44 1330-48 1332 1334 1336
Spoornummer 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 1
Diepte in cm -NAP - - - - - - - - - - -
Datering XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XIX <XVIII IX
Drosera rotundifolia type . . . . . . x 1 . . . Zonnedauw
Sphagnum x x x x x xx x x x x x Veenmos
Sphagnum cuspidatum type x x x x x x x x . x . Waterveenmos
Geoglossum sphagnophilum (T.77A) . . . . . . . 10 . . . schimmel
Tilletia sphagni (T.27) x x x x . x x . . . . schimmel?
Type 18 . . x x x x . . . . . schimmel

Cultuurgewassen
Cerealia type xx 3 xx 1 xx 3 xx xx xx xx xx graan type
Secale cereale x . xx . x . x xx x x x Rogge
Poaceae ≥ 40µm . 1 . . x 2 x . . . . Grassen ≥ 40 µm
Fagopyrum esculentum 13 . 12 1 12 . 24 18 19 55 38 Boekweit
Linum usitatissimum x . . . 1 . . 1 . 2 . Vlas

(Akker)onkruiden
Anthemis type . . . . x . . . . . . Schubkamille type
Artemisia x . x . x x x 2 t x . x Alsem (Bijvoet)
Centaurea cyanus 7 . . . 11 . 5 3 x 9 4 Korenbloem
Chenopodiaceae x . x . x x x 2t x x x Ganzenvoetfamilie
Polygonum persicaria type 5 . x . . . . 2 2 . x Perzikkkruid
Rumex acetosella . . x . x . x x . . . Schapezuring
Scleranthus annua x . . . x . x . . . . Eenjarige hardbloem
Spergula arvensis x . x . x . x x x x x Gewone spurrie
Spergularia type x . . . x . . x . x . Schijnspurrie type
Anthoceros punctatus . . . . . . . x . . . Zwart hauwmos
Riccia 1 . . . . . . . x . . Watervorkje

Graslanden
Circium type . . x x x . . . . . . Vederdistel type
Fabaceae . . . . x . x x x . 2t Vlinderbloemenfamilie
Galium type x . x . . . . x . . . Walstro type
Medicago lupulina type x . x . x x x x . . . Hopklaver type
Plantago lanceolata x . x x x x x x x xx x Smallle weegbree
Poaceae x . x x x x x x x x x Grassenfamilie



Preparaat nummer PeO71 PeO72 PeO73 PeO74 PeO75 PeO76 PeO77 PeO78 PeO84 PeO85 PeO86
Preparaat code 1330-19 1330-24 1330-28 1330-31 1330-37 1330-40 1330-44 1330-48 1332 1334 1336
Spoornummer 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 1
Diepte in cm -NAP - - - - - - - - - - -
Datering XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XIX <XVIII IX
Poaceae (klont) x . . . . x . x . . . Grassenfamilie
Potentilla type x x x x x x x x . x x Ganzerik type
Ranunculus acris type x . . . . . . . x x x Scherpe boterbloem type
Rhinanthus type . . . . x . . . . . . Ratelaar type
Rumex acetosa type . . . x . . . x . . . Veldzuring type
Rumex x x x . x x x x x x x Zuring

Ruigtevegetatie
Filipendula . . . . x . . . . . . (Moeras)spirea
Hydrocotyle vulgaris . . x x . x x x . x x Waternavel

Oevervegetatie .
Cyperaceae x x x . x x rond x x . x Cypergrassenfamilie
Cyperaceae (groot) 2 . . . . . . . . . . Cypergrassenfamilie
Peucedanum palustre type . . . . . 6 2 x . . . Melkeppe type
Typha latifolia . . . . x . . x . . . Grote lisdodde

Open zoet water
Botryococcus x x x . . . . x x . 10 groenwier
Mougeotia . . x . . . . . . x draadwier
Spirogyra (T.132) x x . . . . . . . . . draadwier
Spirogyra 111,0/48,4 x . . . . . . . . . . draadwier
Zygnemataceae (T.314) . . . . . 6 . . . . . draadwier
Zygnemataceae x x x x x . x x x . x Draadwierenfamilie
Type 128A . . . . . . . . . x . Type 128A

Varens e.d.
Dryopteris type x x x x x x x x x x x Niervarens
Dryopteris type (klont) . . . x . . . . . . . Niervarens
Pilularia globulifera . 1 1 2 1 2 . 2 . . . Pilvaren
Polypodium x x x x x x x x x x x Eikvaren
Pteridium aquilinum x x x x . x x x x . x Adelaarsvaren
Lepidotis inundata (= Lycopodium inundatum) . . x . . . . . . . . Moeraswolfsklauw

Diverse standplaatsen
Apiaceae x . x x . . 2 . x x x Schermbloemenfamilie



Preparaat nummer PeO71 PeO72 PeO73 PeO74 PeO75 PeO76 PeO77 PeO78 PeO84 PeO85 PeO86
Preparaat code 1330-19 1330-24 1330-28 1330-31 1330-37 1330-40 1330-44 1330-48 1332 1334 1336
Spoornummer 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 1
Diepte in cm -NAP - - - - - - - - - - -
Datering XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XIX <XVIII IX
Asteraceae liguliflorae x x x x x x x . x xx x Lintbloemige Asterfamilie
Asteraceae tubuliflorae x . x x x x div 4t x x 3t x 3t Buisbloemige Asterfamilie
Asteraceae tubuliflorae (42,1/108,2) . . . . . . . . x . . Buisbloemige Asterfamilie
Brassicaceae x . x . x . . . . x x Kruisbloemenfamilie
Caryophyllaceae x . x . x . x 3t x 3t x Anjerfamilie
Centaurea nigra type x . . . . . . 3 . . . Knoopkruid
Fabaceae (groot) . 2 . . . . . x . . . Vlinderbloemfamilie (groot)
Gentianaceae? x x . . . . . . . . . Gentiaanfamilie?
Geranium . . . x . . . . . . . Ooievaarsbek
Jasione montana . . . . . x . . x . . Zandblauwtje
Lamiaceae . . . . x . . x . . . Lipbloemfamilie
Lysimachia . . . . . . . . . x x Wederik
Polygonum aviculare type . . . . 2 . x 4 x x . Varkensgras
Radiola linoides . . . . . . . x . . . Dwergvlas
Rosaceae . . . . . . . . . x x Rozenfamilie
Succisa pratensis x x x x . . x x fr . fr Blauwe knoop
Varia x x x x x x x x x x 5 Varia
Indet x x x x x x x x x x x Indet

Non-pollen microfossielen
Arnium imitans type (T.262) . . . . . . . x? . . . schimmel
Gelasinospora spec. (T.1) . . . . . . . x . . . schimmel
Gelasinospora cf.  G. reticulispora (T.2) . . . . . . x . . . . schimmel
Fytholiet B (zwart) . . . . 2 . . . . . . Fytholiet
Fytholiet B (hyalien) . . . . 1 . x . . . . Fytholiet
Type 16A . x x . . . . x . . . schimmel
Type 58/Type 74 x . x . x . . x x x . Type 58/Type 74
zeefplaat (T.114) . . . . . x x . . x x Type 114
Type 731 2 . . . 21 . . >35 . . . Type 729
TTRAP-3 . . . . x . . . . . TTRAP-3
TTRAP-4 . . . . . x . . . . TTRAP-4

Mestschimmels .



Preparaat nummer PeO71 PeO72 PeO73 PeO74 PeO75 PeO76 PeO77 PeO78 PeO84 PeO85 PeO86
Preparaat code 1330-19 1330-24 1330-28 1330-31 1330-37 1330-40 1330-44 1330-48 1332 1334 1336
Spoornummer 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 1
Diepte in cm -NAP - - - - - - - - - - -
Datering XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XVIII XIX <XVIII IX
Arnium type (T.261) . . x . x . . . . . . mestschimmel
Cercophora type (T.112) . . . . . . . . . . x mestschimmel
Podospora type (T.368) . . x . x x x x . x . mestschimmel
Sporormiella type (T.113) . . . . x . x . . . . mestschimmel
Sordaria type (T.55A) . . . . x . x . . x . mestschimmel
grote T. 55A? . . x . x . x x . . .

Macroresten
Plantenresten x x xx x x x x x . . .
opaque materiaal xx x xx xx x x xx x . . .
grote schimmelresten x . x . . . . . . . .
haar . . x . . . . . . . .

Taxus? . . . . . x . . . . .



Tabel 1D       Tilburg-Tradepark 58, resultaten van het inventariserend palynologisch onderzoek. 
                     x = aanwezig, xx = redelijk, fr = fragment, 2p = twee colporaat, 3t = drie typen, 10 = opvallende aantallen.       

Preparaat nummer PeO61 PeO62 PeO63 PeO64 PeO65 PeO86
Preparaat code 986-11 986-19 986-29 986-39 986-44 1336
Spoornummer - - - - - 1
Diepte in m +NAP 12,21 12,13 12,03 11,93 11,88 -
Datering XME/NT XME/NT XME/NT XME/NT XME/NT IX
Pollenrijkdom + + +(-) +(-) ++ +(-)
Conservering +- +- +- +- +(-) +(-)
Verontreiniging ja ja ja ja ja +-
Telbaarheid / Analyse + +- +- +- +(-) +

Niet inheemse bomen
Picea x . . . . x Spar

Bos van drogere gronden
Acer campestre type . . x . . . Spaanse aak type

Betula x x x x x x Berk

Carpinus x . . . . x Haagbeuk

Corylus avellana x x x x x x Hazelaar

Fagus sylvatica >15 x x x x x Beuk

Fraxinus x x x x . x Es

Pinus x x x x x x Den

Quercus x x x x x x Eik

Tilia x x x x x x Linde

Tilia platyphyllos . . . 2 x 2p:3 Zomerlinde

Ulmus x x x x x x Iep

Frangula alnus . . x x . . Vuilboom

Ilex aquifolia . . x x . 3 Hulst

Hedera helix . . . x . . Klimop

Humulus lupulus . . . . x . Hop

Viscum album . . . . . 2 Maretak

Bos van natte gronden
Alnus x x x x x x Els



Preparaat nummer PeO61 PeO62 PeO63 PeO64 PeO65 PeO86
Preparaat code 986-11 986-19 986-29 986-39 986-44 1336
Spoornummer - - - - - 1
Diepte in m +NAP 12,21 12,13 12,03 11,93 11,88 -
Datering XME/NT XME/NT XME/NT XME/NT XME/NT IX
Salix . . . x . . Wilg

Lonicera periclymenum . x x x x x Wilde kamperfoelie

Hoogveen/heidevelden
Myrica gale x x x x . 1 Wilde gagel

Ericaceae x x x x x x Heidefamilie

Vaccinium type . . x . . . Bosbes type

Sphagnum x x x x x x Veenmos

Sphagnum cuspidatum type x x x . x . Waterveenmos

Tilletia sphagni (T.27) x . . x . . schimmel?

Type 18 x x x x . . schimmel

Cultuurgewassen
Cerealia type 2 . . 2 . xx graan type

Poaceae ≥ 40µm . 1 2 . x . Grassen ≥ 40 µm

Poaceae ± 90µm . . . . 1 . Grassen ± 90 µm

Fagopyrum esculentum . . . . . 38 Boekweit

Linum usitatissimum 1 . . . . . Vlas

(Akker)onkruiden
Artemisia x x x . x x Alsem (Bijvoet)

Centaurea cyanus . . . . . 4 Korenbloem

Chenopodiaceae x . . x . x Ganzenvoetfamilie

Polygonum persicaria type . . . . . x Perzikkkruid

Rumex acetosella . x x . . . Schapezuring

Spergula arvensis . . . . . x Gewone spurrie

Graslanden
Asteraceae liguliflorae x x x x . x Lintbloemige Asterfamilie

Asteraceae tubuliflorae x x x x x x 3t Buisbloemige Asterfamilie



Preparaat nummer PeO61 PeO62 PeO63 PeO64 PeO65 PeO86
Preparaat code 986-11 986-19 986-29 986-39 986-44 1336
Spoornummer - - - - - 1
Diepte in m +NAP 12,21 12,13 12,03 11,93 11,88 -
Datering XME/NT XME/NT XME/NT XME/NT XME/NT IX
Caryophyllaceae x . . . . x Anjerfamilie

Centaurea nigra type . x . . . . Knoopkruid

Circium type . . . . x . Vederdistel type

Fabaceae . x . . x 2t Vlinderbloemenfamilie

Galium type . x x x . . Walstro type

Plantago lanceolata x x x x . x Smallle weegbree

Poaceae x x x x x x Grassenfamilie

Poaceae (klont) x x . . . . Grassenfamilie

Poaceae met 2 poren . 1 . . . . Grassenfamilie

Potentilla type x x . x x x Ganzerik type

Ranunculus acris type x x . x . x Scherpe boterbloem type

Rumex acetosa type . . . . x . Veldzuring type

Rumex . . . . x x Zuring

Ruigtevegetatie
Filipendula . . x . . . (Moeras)spirea

Hydrocotyle vulgaris x x x . . x Waternavel

Lythrum salicaria . x x x x . Kattenstaart

Solanum dulcamara . . . . x . Bitterzoet

Oevervegetatie
Caltha pulstris x . x . . . Dotterbloem

Cyperaceae x x x x x x Cypergrassenfamilie

Iris pseudacorus . . . . x . Gele lis

Typha latifolia . . . x . . Grote lisdodde

Open zoet water
Nymphaea alba type . 10 x x x . Witte waterlelie type

Nymphaea alba type/Elodea x 3 . 2 . . Witte waterlelie type/Waterpest

Botryococcus . . x x . 10 groenwier



Preparaat nummer PeO61 PeO62 PeO63 PeO64 PeO65 PeO86
Preparaat code 986-11 986-19 986-29 986-39 986-44 1336
Spoornummer - - - - - 1
Diepte in m +NAP 12,21 12,13 12,03 11,93 11,88 -
Datering XME/NT XME/NT XME/NT XME/NT XME/NT IX
Mougeotia . x . . . x draadwier

Spirogyra (T.130) x x . x x . draadwier

Spirogyra (slank) x x . . . . draadwier

Zygnemataceae 7 12 x x . x Draadwierenfamilie

Type 128A . x x . x . Type 128A

Varens e.d.
Dryopteris type . x x x x x Niervarens

Osmunda regalis . x . x x . Koningsvaren

Polypodium . x x x . x Eikvaren

Pteridium aquilinum x x x x x x Adelaarsvaren

Equisetum . >5 x x . . Paardenstaart

Lycopodium (EXOOT) x x x x x . EXOOT

Diverse standplaatsen
Apiaceae x 3t x 2t x x Schermbloemenfamilie

Brassicaceae . . x . . x Kruisbloemenfamilie

Fabaceae (groot) . x . 2 . . Vlinderbloemfamilie (groot)

Lysimachia . . . . . x Wederik

Phyteuma type . 35 µ . . . . Rapunzel type

Rosaceae . . . x . x Rozenfamilie

Sanguisorba minor . 1 . x . . Kleine pimpernel

Succisa pratensis . . x x x fr Blauwe knoop

Varia x x x x x 5 Varia

Indet . . . . . x Indet

Non-pollen microfossielen
Gelasinospora spec. (T.1) x . . . x . schimmel

Type 114 (zeefplaat van hogere plant) x . . . . x Type 114

Mestschimmels
Cercophora type (T.112) . . . . . x mestschimmel



Preparaat nummer PeO61 PeO62 PeO63 PeO64 PeO65 PeO86
Preparaat code 986-11 986-19 986-29 986-39 986-44 1336
Spoornummer - - - - - 1
Diepte in m +NAP 12,21 12,13 12,03 11,93 11,88 -
Datering XME/NT XME/NT XME/NT XME/NT XME/NT IX
Podospora type (T.368) . x . . . . mestschimmel

Sordaria type (T.55A) . x x . . . mestschimmel

Macroresten
Juncus bufonius (zaadfragment) x . . . . .

Juncus . x . x . .

Poaceae (opaque epidermis) x . . . . .

Plantenresten x x x x x .

opaque materiaal x x x x x .

haar x x . x x .



Tabel 1C       Tilburg-Tradepark 58, resultaten van het inventariserend palynologisch onderzoek. 

Preparaat nummer PeO66 PeO69 PeO68 PeO67 PeO70 PeO88
Preparaat code 1242-2 1242-11 1242-18 1242-32 1242-43 1042
Spoornummer 6 6 6 6 6 5
Diepte in m +NAP 13,18 13,09 13,02 12,88 12,77 -
Datering IJZ IJZ IJZ IJZ IJZ IJZL
Pollenrijkdom ++ (+)- +(+) +(+) (+)- +
Conservering +(-) +- +(-) +(-) +- +(-)
Verontreiniging +- +- ja ja ja ja
Telbaarheid / Analyse + +- (+)- (+)- +- +-

Bos van drogere gronden
Betula x x x x x x Berk
Carpinus . x . x x x Haagbeuk
Corylus avellana x x x x x x Hazelaar
Fagus sylvatica x x x x x 16 Beuk
Fraxinus . . x . x . Es
Pinus x x x x x x Den
Quercus x x x x x x(x) Eik
Tilia xx xx x xx x x Linde
Tilia platyphyllos 2p:4 . . . 2p:3 2p:4 Zomerlinde
Ulmus . x . x x x Iep
Ilex aquifolia 1 30 8 . 27 13 Hulst
Ilex aquifolia (fragment) 2 . 8 6 . . Hulst
Hedera helix . . . . . 2 Klimop
Lonicera periclymenum . x x . x x Wilde kamperfoelie
Viscum album x x 1 1 2 . Maretak
Stellaria holostea . . . . x . Grote muur

Bos van natte gronden
Alnus xx x x x x x Els

Hoogveenvegetatie
Myrica gale x x . . . . Wilde gagel

                      x = aanwezig, x(x) = matig, xx = redelijk, xxx = veel.
                      2p = twee colporaat, 10 = opvallende aantallen.



Preparaat nummer PeO66 PeO69 PeO68 PeO67 PeO70 PeO88
Preparaat code 1242-2 1242-11 1242-18 1242-32 1242-43 1042
Spoornummer 6 6 6 6 6 5
Diepte in m +NAP 13,18 13,09 13,02 12,88 12,77 -
Datering IJZ IJZ IJZ IJZ IJZ IJZL
Ericaceae xxx x x xxx x x Heidefamilie
Sphagnum x x . x x x Veenmos
Sphagnum cuspidatum type . . . x . . Waterveenmos

Cultuurgewassen
Cerealia type 3 1 1 2 4 9 graan type
Poaceae ≥ 40µm 1 . 2 . 1 14 Grassen ≥ 40 µm

(Akker)onkruiden
Artemisia x . x . x . Alsem (Bijvoet)
Chenopodiaceae x x x x x x Ganzenvoetfamilie
Polygonum persicaria type . 3 . . 3 x Perzikkkruid
Rumex acetosella . x x . . x Schapezuring
Spergula arvensis x . x . . x Gewone spurrie
Spergularia type x . . . . . Schijnspurrie type
Anthoceros punctatus . . . . . x Zwart hauwmos

Graslanden
Asteraceae liguliflorae x x x x x x Lintbloemige Asterfamilie
Asteraceae tubuliflorae x . x x x x Buisbloemige Asterfamilie
Brassicaceae . x . . . . Kruisbloemenfamilie
Campanula x . . . . x Klokje
Caryophyllaceae . . x . x x Anjerfamilie
Fabaceae . x . . x x Vlinderbloemenfamilie
Plantago lanceolata x x x x x x Smallle weegbree
Poaceae x x x x x x Grassenfamilie
Poaceae (klont) . x . . . . Grassenfamilie
Potentilla type x x x x x . Ganzerik type
Ranunculus acris type . x x . x x Scherpe boterbloem type
Rumex x . . x . . Zuring

Oevervegetatie
Cyperaceae . . x x x x Cypergrassenfamilie



Preparaat nummer PeO66 PeO69 PeO68 PeO67 PeO70 PeO88
Preparaat code 1242-2 1242-11 1242-18 1242-32 1242-43 1042
Spoornummer 6 6 6 6 6 5
Diepte in m +NAP 13,18 13,09 13,02 12,88 12,77 -
Datering IJZ IJZ IJZ IJZ IJZ IJZL
Sparganium erectum . . . . . x Grote egelskop

Open zoet water
Lemna . . . . . 10 Eendekroos
Myriophyllum spicatum . . . . . x Aarvederkruid
Botryococcus . . . x . x groenwier
Spirogyra (T.130) x . x . . . draadwier
Type 128A . . . x . . Type 128A

Varens e.d.
Dryopteris type x x x x x x Niervarens
Osmunda regalis x . . . x . Koningsvaren
Polypodium x x x x x x Eikvaren
Pteridium aquilinum x . x x x x Adelaarsvaren

Diverse standplaatsen
Apiaceae . x . . x x Schermbloemenfamilie
Lamiaceae . x . . x . Lipbloemfamilie
Succisa pratensis x x x x x x Blauwe knoop
Urtica dioica type . x . . . . Grote brandnetel type
Urtica dioica type/Cannabis . >10 x . . . Brandnetel/Hennep
Varia x . x x x 3 Varia
Indet x x x x x x Indet

Non-pollen microfossielen
Gelasinospora spec. (T.1) . . . x . . schimmel
Gelasinospora cf.  G. reticulispora (T.2) . . . . . 2 schimmel
Type 58/Type 74 . 3 5 . 1 x Type 58/Type 74
Type 114 (zeefplaat van hogere plant) . . . . x . Type 114
TTRAP-5 . . . . . x TTRAP-5

Macroresten
Plantenresten x x . x x . Plantenresten
opaque materiaal x x x x x . opaque materiaal



Tabel 1B       Tilburg-Tradepark 58, resultaten van het inventariserend palynologisch onderzoek. 

Preparaat nummer PeO92 PeO93 PeO94 PeO90 PeO89 PeO87 PeO91
Preparaat code 1607-2 1607-20 1607-31 1044 1043 1041 1617
Spoornummer 4 4 4 8 8 10 1
Diepte in m +NAP - - - - - - -
Datering MBTA MBTA MBTA MBT MBT BT/IJZ BT/IJZ
Pollenrijkdom + +(-) +(-) + +(-) +(-) +
Conservering +(-) + +- +(-) +(-) +(-) +
Verontreiniging ++ +- ja ja ja +- ja
Telbaarheid / Analyse +(-) + +- +(-) +(-) + +

Niet inheemse bomen
Picea . x . . . . x Spar

Bos van drogere gronden
Acer campestre type . . . . . x . Spaanse aak type
Betula x(x) xx x x x x x Berk
Betula (anthere) . . . . . x . Berk
Corylus avellana x x x x x x x Hazelaar
Fagus sylvatica 18 6 12 >5 15 2 3 Beuk
Fraxinus x x x x . x . Es
Pinus x x x x x x x Den
Quercus x(x) x(x) x(x) x(x) x(x) x(x) x(x) Eik
Tilia x(x) x(x) x(x) x(x) x(x) x(x) x(x) Linde
Tilia platyphyllos 2p:8 2p:4 2p:1 2p:2 2p:3 2p:3 2p:6 Zomerlinde
Ulmus x x x x x x x Iep
Ilex aquifolia 2 1 2 6 6 3 20 Hulst
Hedera helix 2 7 1 3 . . x Klimop
Humulus lupulus . . 1 . . . Hop
Lonicera periclymenum 3 . . 3 5 x 5 Wilde kamperfoelie
Viscum album 4 1 2 x 3 1 . Maretak
Anemone nemorosa groep . 41 . . . . . Bosanemoon groep
Stellaria holostea x . . . . . . Grote muur

Bos van natte gronden
Alnus xx x x x x xx x Els
Alnus (tetrade) . 5 . . . . . Els
Alnus (klont) . . . . . . x Els

                      x = aanwezig, x(x) = matig, xx = redelijk.
                      fr = fragment, 2p = twee colporaat, 3t = drie typen, 10 = opvallende aantallen.



Preparaat nummer PeO92 PeO93 PeO94 PeO90 PeO89 PeO87 PeO91
Preparaat code 1607-2 1607-20 1607-31 1044 1043 1041 1617
Spoornummer 4 4 4 8 8 10 1
Diepte in m +NAP - - - - - - -
Datering MBTA MBTA MBTA MBT MBT BT/IJZ BT/IJZ
Salix . . x x x x . Wilg

Hoogveen/heidevelden
Myrica gale 1 . 2 . . . 1 Wilde gagel
Ericaceae x x x x x x x Heidefamilie
Gentiana pneumonanthe type . . . x . . . Klokjesgentiaan type
Sphagnum x . . x x x x Veenmos
Sphagnum cuspidatum type . . . x . x Waterveenmos
Type 18 x x x x x x . schimmel

Cultuurgewassen
Cerealia type 1 . 1 >10 9 3 2 graan type
Poaceae ≥ 40µm 1 1 1 4 11 . 1 Grassen ≥ 40 µm

(Akker)onkruiden
Artemisia x . x x . . . Alsem (Bijvoet)
Chenopodiaceae x x x x x . x Ganzenvoetfamilie
Polygonum persicaria type 2 . . x 4 x x Perzikkkruid type
Rumex acetosella . . . x . . . Schapezuring
Anthoceros punctatus . . . x x . . Zwart hauwmos
Phaeoceros laevis . . . x . . . Geel hauwmos

Graslanden
Asteraceae liguliflorae x . x x x x x Lintbloemige Asterfamilie
Asteraceae tubuliflorae x x x 2t 3t x 2t Buisbloemige Asterfamilie
Campanula . . x . . . . Klokje
Caryophyllaceae 2t . . x 2t . . Anjerfamilie
Fabaceae x . . x . . x Vlinderbloemenfamilie
Galium type . . . x . . . Walstro type



Preparaat nummer PeO92 PeO93 PeO94 PeO90 PeO89 PeO87 PeO91
Preparaat code 1607-2 1607-20 1607-31 1044 1043 1041 1617
Spoornummer 4 4 4 8 8 10 1
Diepte in m +NAP - - - - - - -
Datering MBTA MBTA MBTA MBT MBT BT/IJZ BT/IJZ
Medicago lupulina type . . . . x . . Hopklaver type
Plantago lanceolata x . x x x x x Smallle weegbree
Poaceae x x x x x x x Grassenfamilie
Poaceae (anthere) . . . x x . . Grassenfamilie
Potentilla type . . . x . x . Ganzerik type
Ranunculus acris type x x . x x . . Scherpe boterbloem type
Rumex x . . . . . x Zuring
Vicia type x . . . . . . Wikke type

Oevervegetatie
cf.  Caltha palustris . . . . . . x cf.  Dotterbloem

Cyperaceae x . x x x x x Cypergrassenfamilie
Sparganium erectum 2 . x . . . . Grote egelskop
Typha latifolia . . . . x . . Grote lisdodde
Valeriana officinalis type . . . . . x . Echte Valeriaan type

Open zoet water
Lemna . . 2 . . . . Eendekroos
Myriophylulm spicatum . . . . . . x Aarvederkruid
Myriophylulm spicatum ?? x . x . . . x Aarvederkruid ??
Botryococcus . . . x x 2 2t groenwier
Mougeotia x . 3 x . . . draadwier
Spirogyra (T.130) x . . 2t 8 x . draadwier
Zygnemataceae . . . x x . . Draadwierenfamilie
Type 128A x . x x x x . Type 128A
Type 128B . . x . . . . Type 128B

Varens e.d.
Dryopteris type x x x x x x x Niervarens
Osmunda regalis . x . . . . . Koningsvaren
Polypodium x x x >15 x x x Eikvaren
Pteridium aquilinum x x x >10 x x x Adelaarsvaren
Lycopodium (EXOOT) 2 . 1 . 1 . . EXOOT

Diverse standplaatsen
Apiaceae x x x x . . x Schermbloemenfamilie
Fabaceae (groot) x . . . . . . Vlinderbloemfamilie (groot)
Fabaceae (groot) . . . . . x . Vlinderbloemfamilie (groot)



Preparaat nummer PeO92 PeO93 PeO94 PeO90 PeO89 PeO87 PeO91
Preparaat code 1607-2 1607-20 1607-31 1044 1043 1041 1617
Spoornummer 4 4 4 8 8 10 1
Diepte in m +NAP - - - - - - -
Datering MBTA MBTA MBTA MBT MBT BT/IJZ BT/IJZ
Jasione montana . . . x x . . Zandblauwtje
Geranium . . . . . x . Ooievaarsbek
Lysimachia . . . . . x . Wederik
Mentha type . . . x . . . Munt type
Polygonum aviculare type . . . x . . . Varkensgras
Rosaceae x . . x x . . Rozenfamilie
Succisa pratensis x . . . . fr . Blauwe knoop
Varia 4 4 3 4 x x 3 Varia
Indet x x x x x x x Indet

Non-pollen microfossielen
Arnium type (T.261) . . . x x . . mestschimmel
Gelasinospora spec. (T.1) . . . x x . . schimmel
Gelasinospora cf.  G. reticulispora (T.2) ? . . x x . . schimmel
cf.  Ustulina deusta (T.44) x . . . . . . schimmel
Podospora type (T.368) . . . x x . . mestschimmel
Fytholiet B (hyalien) . . x . . x . Fytholiet
Type 58/Type 74 . . . . . . x Type 58/Type 74
Type 114 (zeefplaat van hogere plant) x x . x . x x Type 114
zwarte puntige spore (TTRAP-6) . . . >5 . . . zwarte puntige spore (TTRAP-6)
spore/Poaceae (TTRAP-7) . . . x . . . spore/Poaceae (TTRAP-7)
zeer grote spore (TTRAP-8) . . . . . . x zeer grote spore (TTRAP-8)



Tabel 1A       Tilburg-Tradepark 58, resultaten van het inventariserend palynologisch onderzoek. 
                       x = aanwezig, xx = redelijk, xxx = veel, ? = identificatie niet zeker.
                       fr = fragment, 3t = drie typen, 10 = opvallende aantallen.

Preparaat nummer PeO100 PeO99 PeO98 PeO97 PeO96 PeO95
Preparaat code 1243-5 1243-7,5 1243-13 1243-25 1243-32 1243-38
Diepte in m +NAP 12,26 12,235 12,18 12,06 11,99 11,93
Datering Allerød Allerød Allerød Allerød Allerød Allerød
Pollenrijkdom - -(-) (+)- - - -(-)
Conservering +- +- +- +- +- +-
Verontreiniging ja +- +- +- ja +-
Telbaarheid / Analyse (+)- (+)- +- +- +- +-

Niet inheemse bomen
Picea . x . . . . Spar

Bos
Betula . . x x x 1 Berk
Pinus . . xx x x >10 Den
Corylus avellana x x x . . . Hazelaar
Quercus . . . . . 4 Eik
Tilia . . x . . . Linde
Salix . x x . . . Wilg
Ilex aquifolia . . . . . 1 Hulst

Diverse standplaatsen
Artemisia x . . 3 4+2 x Alsem (Bijvoet)
Asteraceae liguliflorae . . x x . . Lintbloemige Asterfamilie
Asteraceae tubuliflorae . . x x . 1 Buisbloemige Asterfamilie
Brassicaceae . . . x . . Kruisbloemenfamilie
Caryophyllaceae x . . 2t . 1 Anjerfamilie
Ericaceae . . . . x 1 Heidefamilie
Sphagnum . . . . x . Veenmos
Fabaceae . . x x . . Vlinderbloemenfamilie
Geranium?? x . . . 1 . Ooievaarsbek?
cf . Helianthemum . . . . 1 1 cf . Zonneroosje

Plantago lanceolata . x . . . . Smallle weegbree
Plantago . . ? . x . Weegbree



Preparaat nummer PeO100 PeO99 PeO98 PeO97 PeO96 PeO95
Preparaat code 1243-5 1243-7,5 1243-13 1243-25 1243-32 1243-38
Diepte in m +NAP 12,26 12,235 12,18 12,06 11,99 11,93
Datering Allerød Allerød Allerød Allerød Allerød Allerød
Poaceae . . . x x 1 Grassenfamilie
Potentilla type . . x . x . Ganzerik type
Ranunculus acris type x . x . . . Scherpe boterbloem type
Succisa pratensis . . . . . fr Blauwe knoop
Thalictrum . . . 2 . . Ruit
Valeriana dioica . . . . 1 . Kleine valeriaan
Varia 3 3 2 . x 1 Varia
Indet x x x x x 2 Indet

Oevervegetatie
Cyperaceae x x xxx xx xx >20 Cypergrassenfamilie
Cyperaceae (anthere) . . x x . . Cypergrassenfamilie
Cyperaceae (klont) . 3 3 . . . Cypergrassenfamilie
Menyanthes trifoliata . . . . 4 1 Waterdrieblad

Open zoet water
Botryococcus . . x x . . groenwier
Closterium idiosporum (T.60) . . . . x . draadwier
Pediastrum >7 4 x x x 3 groenwier
Spirogyra (T.132) . . . . x? . draadwier
Zygnemataceae . x . x . . Draadwierfamilie
Zygnemataceae . . . x . . Draadwierfamilie
Type 128A . x x x x . Type 128A
Type 128B x . . x x x Type 128B

Varens e.d.
Dryopteris type . . x . . 1 Niervarens
Ophioglossum vulgatum ? . ? . . . Addertong
Osmunda regalis . . . x . . Koningsvaren
Isoëtes ? ? ? . . . Biesvaren



Preparaat nummer PeO100 PeO99 PeO98 PeO97 PeO96 PeO95
Preparaat code 1243-5 1243-7,5 1243-13 1243-25 1243-32 1243-38
Diepte in m +NAP 12,26 12,235 12,18 12,06 11,99 11,93
Datering Allerød Allerød Allerød Allerød Allerød Allerød
Selaginella selaginoides . . 2 5 3 1 IJslandse dennenwolfsklauw eventueel hier tabel laten eindigen

Non-pollen microfossielen
Type 58/Type 74 . . . x . . Type 58/Type 74
Honingraatbol Type ..... . . 1 . . .
spore/Poaceae (TTRAP-7) . . . 2 . .
diverse sporen x x x x x .

Pollen
Linum ???fragment . . . x . . Vlas?
4-poraat . . . x . .
rond colporaat (46,0/106,0) . . 1 . . .
44,3/103,0 2 . . . . .
klont pollen . . . . x .

Sporen
trilete spore (51,3/104,7) . . . . . 1
trilete spore (44,0/97,5) . . . . . 1
trilete spore (47,5/100,0) . . . 1 . .

Lycopodium (EXOOT) + + + + + + EXOOT
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1 Introduction 
 

 
The report discusses the results of the residue analysis of 14 sherds from three sites in the 
southern part of the Netherlands: Itteren-Emmaus, Tilburg-Schaapsven and Tilburg-Tradepark. 
Surface residues of the sherds have been analysed for bulk carbon and nitrogen isotopes. The 
traced values of the carbon isotope help in discriminating between marine and terrestrial 
products; the nitrogen isotope values of different organisms broadly reflect the tropic level 
(Craig et al. 2007). Samples were then prepared for lipid analysis. Lipid analysis plays an 
important role in archaeology with regards to the analysis of artefacts, soils and human remains. 
In the context of pottery samples, lipid analysis can be applied to visible residues present on the 
surface of ceramics and to residues absorbed within the ceramic matrix. Recent results 
demonstrate the wide utility of lipid analysis applied to pottery vessel function (Evershed 2008). 
The high preservation potential of lipids is mainly due to their structure and hydrophobic nature, 
which makes them more amenable to analysis than other classes of biomolecule, such as DNA, 
carbohydrates and proteins. This study relies on the biomarker approach: the process of 
matching a specific organic compound, or preferably a group of compounds, to a contemporary 
plant or animal product.  

The following chapters consist of the sample preparation and the analysis (chapter 2) and the 
results with discussion and conclusion for each site (chapter 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Sample Preparation and Analysis 

2.1 Sample Selection 
 
14 sherds were selected for lipid analysis and bulk isotope analysis. They come from three 
different sites in the south of The Netherlands: Tilburg-Tradepark (TTPK 1250), Tilburg-
Schaapsven (TSV 41) and Itteren-Emmaus (IEM 30). Table 1 gives an overview of the sample 
codes and description. Since not all sherds had enough visible residue to be sampled or some 
had dubious visible encrustations, only a selection of six sherds with visible residue were 
sampled. These samples have been analysed by bulk isotope analysis and lipid analysis. The 
interior of 13 sherds was sampled for absorbed lipid analysis. Sherd number 248 of the site 
Tilburg-Tradepark was too small for the latter and has not been sampled. For comparative 
purposes, the exterior of four sherds were sampled. Analysis of the outer surface of sherds is 
valuable as a means of assessing contamination from the burial environment and/or handling 
and storage in cases where soil samples are not available. 

 

Table 1. Sample codes and description. 

 
Site Sherd code Description 
IEM 30 252 F  Interior surface deposit 
IEM 30 252 I Drilling of ceramic from interior surface 
TSV 41 28 F Interior surface deposit 
TSV 41 28 I Drilling of ceramic from interior surface 
TSV 41 57 S Exterior surface deposit 
TSV 41 57 I Drilling of ceramic from interior surface 
TSV 41 156 I Drilling of ceramic from interior surface 
TSV 41 973 I Drilling of ceramic from interior surface 
TSV 41 973 E Drilling of ceramic from exterior surface 
TTPK 1250 129 I Drilling of ceramic from interior surface 
TTPK 1250 204 F Interior surface deposit 
TTPK 1250 204 I Drilling of ceramic from interior surface 
TTPK 1250 248 F Interior surface deposit 
TTPK 1250 297 I Drilling of ceramic from interior surface 
TTPK 1250 297 E Drilling of ceramic from exterior surface 
TTPK 1250 634 I Drilling of ceramic from interior surface 
TTPK 1250 634 E Drilling of ceramic from exterior surface 
TTPK 1250 955 I Drilling of ceramic from interior surface 
TTPK 1250 1068 I Drilling of ceramic from interior surface 
TTPK 1250 1225 F Interior surface deposit 
TTPK 1250 1225 I Drilling of ceramic from interior surface 
TTPK 1250 1446 I Drilling of ceramic from interior surface 
TTPK 1250 1446 E Drilling of ceramic from exterior surface 

2.2 Sampling, controls and contamination 
 
During sample preparation in the laboratory, contamination has been avoided by wearing 
disposable Nitrile gloves, using clean dichloromethane rinsed vials and glassware, and by 
cleaning other necessary tools with dichloromethane (DCM) before use. 
 
Solvent rinsed scalpels were used to remove visible surface deposits adhering to the sherds, of 
about 10-20 mg. An amount between 1 and 2g of powdered sherd was then drilled using a 
Dremel drill with a tungsten abrasive bit, and transferred to glass vials. Extractions were carried 
out on both interior and exterior surface deposits and on drillings taken from interior and exterior 
surfaces (see Table 1). 
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A sample blank and pottery blank was prepared with each batch of archaeological samples to 
check for contamination during laboratory work. The blanks are prepared by following the same 
methodology as the archaeological samples (table 2).  
 
The sherds of the assemblage were presumably washed carefully after excavation, i.e. no 
adhering soil was seen. This means that the sherds have been handled and that post-
excavation contamination can be expected as a result of the lipid analysis. The sherds were 
stored in plastic bags since the excavation in 2009 (in archaeological terms a very short storage 
period). Therefore some plasticizers can be expected as a result of analysis. 
 
 

Table 2. Sample codes and description blanks. 
 

Sherd code Description 
PB1 I Pottery blank batch 1, drilling of modern ceramic from interior surface 
PB2 I Pottery blank batch 2, drilling of modern ceramic from interior surface 
MB1 Method blank batch 1 
MB2 Method blank batch 2 
MB3 Method blank batch 3 
 

2.3 Bulk stable isotope analysis 
A small amount of the 10-20 mg sampled surface deposits of the six sherds (table 1), has been 
used for the bulk δ13C and δ15N stable isotope analysis. The values of the stable isotopes can 
give an insight in the original composition of the surface deposits. The analysis took place in the 
isotope laboratory at the University of Bradford. 

2.4 Lipid analysis 
The following paragraphs describe the procedure of the lipid extraction and analysis. 

2.4.1 Solvent Extraction 
 
The weighed samples in the scintillation vials were covered with 5ml (sherd powder) or 2 ml 
(surface residue) of solvent, ultrasonicated for 5 minutes, and then centrifuged for 5 minutes at 
2000 rpm. The supernatant was decanted using a disposable Pasteur pipette, and placed in a 
Hach tube. The extraction process was repeated three times to ensure maximum lipid 
extraction. The solvent was then evaporated under a gentle stream of nitrogen and mild heating 
to retain the lipid extract.  

2.4.2 Derivatisation 

Silylation was chosen as the derivatisation method. Three drops of BSTFA (N,O-
bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide) with 1% TMCS (trimethylchlorosilane) were added to each 
of the dry lipid extracts and heated at 70°C for 30 minutes. The samples were once again 
evaporated to dryness under a gentle stream of nitrogen and mild heating. 

2.4.3 Internal Standard 
 
Before injecting the samples into the GC-MS, an internal standard was added to the samples to 
facilitate quantification of the components detected. The internal standard consisted of 5 µg 
tetratriacontane (C34H70) diluted in 10 ml of hexane.  
 
 



 

 

2.4.4 Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) 
 
Analysis was carried out on an Agilent 7890A Series GC connected to a 5975C Inert XL mass 
selective detector. The splitless injector and interface were set at 300°C and 325°C 
respectively, and helium was used as the carrier gas at constant inlet pressure. The oven 
temperature was initially kept at 50°C for 2 minutes, then ramped to 325°C at 10°C min-1 and 
held for 10 minutes. The GC column, a 30m x 0.25mm, 0.25µm HP-5MS 5% Phenyl Methyl 
Siloxane phase fused silica column, was directly inserted into the ion source. Electron impact 
(EI) spectra were obtained at 70 eV with full scan from m/z 50 to 800. 

 

 

3 Results of the analysis per site 
 

3.1 Site Itteren-Emmaus 
 
One sherd (252) of the site Itteren-Emmaus has been analysed. The surface deposit on the 
interior surface was analysed using bulk carbon and nitrogen isotope analysis and lipid analysis; 
the interior surface of the sherd was sampled for absorbed lipid analysis. 
 
Sample 252 F has a very low abundance of carbon (<10%) and nitrogen (<2%) (table 3). 
Therefore, it is likely that carbon present in this sample is derived from contamination during use 
by, for example, wood-smoke, or extensive alteration in the post-depositional environment and 
not from vessel use itself (Craig et al. 2007). Lipid analysis of the visible (252 F, fig. 1) and the 
absorbed (252 I, fig. 2) residue show no lipid components at all. It is highly unlikely that this 
sherd was part of a cooking vessel where oily food was prepared. The rather abundant surface 
deposit has probably a non-food origin; possibly a non-original archaeological but post-burial 
deposit. 

 

Table 3. Results of the bulk carbon and nitrogen isotope analysis of the surface residues. 

 

Sample δ13C Amount % C δ15N Amount % N C:N 

252F -25.76 4.8 8.15 0.5 11.89 

 

                   
Fig. 1. Chromatogram of the visible residue sample 252F. Peak identities: IS – internal 

standard. 
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Fig. 2. Chromatogram of the interior surface sample 252 I. Peak identities: IS – internal 
standard. 

 

 

 

3.2 Site Tilburg-Schaapsven 
 

3.2.1 Results 

 

The following tables give an overview of the results per sherd of the bulk stable isotope analysis 
and the lipid analysis. After the tables the results are described per sherd number. 

 

 

Table 4. Results of the bulk carbon and nitrogen isotope analysis of the surface residues. 

 

Site Sample δ15N Amount % N δ13C Amount % C C:N 

TSV 41 28 F 5.72 1.5 -27.51 23.4 18.56 

TSV 41 57 S 1.43 0.1 -27.83 1.0 11.66 
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Table 5. Molecules detected in the samples. 
 

Sample Saturated 
fatty acids 

Unsaturated 
fatty acids 

Sterols Other biomolecules 

28 F - - - - 
28 I C16:0, C18:0 - - n-alkane 

Plasticiser 
57 S - - - Plasticiser 
57 I C16:0, C18:0 - - n-alkane, alkene and alkanol 

Plasticiser 
156 I C12:0 – C22:0 C18:1 - Phytanic acid (trace) 

n-alkane 
 

973 I C14:0 – C24:0  C18:1 Cholesterol 
(trace)  

Monoacylglycerols (C14/C16/C18) 
Phytanic acid  
Glycerol (trace) 

973 E 
 

- - - n-alkane and alkene 
Plasticiser 

 

Table 6. Quantification data of the most abundant molecules C16:0 and C18:0. 

 

Site Sample amount 
% C16:0 

C16:0 µg g-1  amount 
% C18:0 

C18:0 µg g-1  C16:0:C18:0 

TSV 41 28 I 12.613 31.79 3.015 7.60 4.2 

TSV 41 57 I 13.319 1.98 3.742 0.56 3.56 

TSV 41 156 I 31.153 27.16 39.477 34.42 0.79 

TSV 41 973 I 36.395 89.96 47.091 116.39 0.77 

Threshold 
BLANKS 

IPB 14.318 3.24 24.537 5.56 0.58 

 

 

Sherd 28 

Sample 28 F was sampled from the interior visible residue on the sherd. It has more than 20% 
carbon but has a low level (<2%) of nitrogen (table 4). It shows relatively light δ13C values (< -
25‰) characteristic of terrestrial components and a δ15N value of 5.72‰ which matches the 
known values of terrestrial herbivores (< 7‰) although the low level of nitrogen in the sample 
suggests that the isotope value is unreliable (Craig et al. 2007). The GC-MS data of sample 28 
F (fig. 3) are very poor and do not show any lipid component at all. The contrast with the rather 
satisfying result of the isotope analysis is interesting. The reason for the disappointing GC-MS 
result might be the very little sample available, around 3 mg, where normally an amount of 10-
20 mg is extracted. Based on the bulk isotope analysis the surface residue is likely to have a 
terrestrial origin.  

The result of the analysis of the drilled interior surface of the sherd (28 I, fig. 4) shows an 
interesting ratio between the most abundant free fatty acid palmitic (C16:0) and stearic acid 
(C18:0) of 4.2. This is a very unnatural ratio in known foodstuffs and can only be explained by 
depletion and degradation of other biomolecules resulting in a high abundance of palmitic acid. 
Animal products tend to show a high amount of stearic acid and a lower amount of palmitic acid. 
This ratio tends to point to plant material. A reasonable amount of plasticiser, contamination 
from the storage in plastic bags is detected.  
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Fig. 3. Chromatogram of the surface deposit on the interior surface sample 28 F. 

 

 
Fig. 4. Chromatogram of sample 28 I. Peak identities: 1 – n-alkane; 2 – plasticiser; 3 – C16:0; 4 

– C18:0; IS – internal standard. 

 

 

Sherd 57 
The results of the visible residue on the exterior surface of the sherd, sample 57 S, show very 
low abundances of carbon (1%) and nitrogen (0.1%) suggesting that this is an inorganic 
deposit. The trace amounts are probably due to contamination during use by, for example, 
wood-smoke, or extensive alteration in the post-depositional environment and not from the 
vessel use itself. The lipid analysis of the surface deposit 57 S (fig. 5) confirms this with only the 
contaminant of the storage in plastic bags, plasticizer, as the only detected lipid component.  
 
The sample of the drilled interior surface (57 I, fig. 6) contains alkenes, n-alkane, an alkanol and 
the saturated fatty acids C16:0 and C18:0, all in low abundances. The sample has been 
contaminated with plasticiser. Quantification of the peaks of the saturated fatty acids, palmitic 
(C16:0) and stearic (C18:0), show values below the contamination threshold. Qualitatively a wider 
lipid range has been detected in the sample compared to the blanks, which shows that the 
detected lipids in the sample 57 I reflect an original deposit. The C16:0 to C18:0 ratio is 3.56 and is 
again an unnatural ratio for known foodstuffs. Degradation and hydrolysis must have taken 
place resulting in high abundances of palmitic acid. The residue originates probably, due to the 
high ratio, to plant material. 
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Fig. 5. Chromatogram of the exterior surface residue sample 57S. Peak identities: 1 – 

plasticiser; IS – internal standard. 

 

 
Fig. 6. Chromatogram of sample 57 I. Peak identities: 1 – alkene; 2 – n-alkane; 3 – plasticiser; 4 

- C16:0; 5 – alkanol; 6 – C18:0; IS – internal standard. 

 

 

 

Sherd 156 

The interior surface of the sherd (sample 156 I, fig. 7) was analysed. Saturated free fatty acids 
are detected in clear peaks from C12:0 until C20:0. C21:0 and C22:0 are detected as trace 
constituents. Palmitic (C16:0) and stearic (C18:0) acid are most abundant with a C16:0 to C18:0 ratio 
of 0.79. Oleic acid (C18:1) is the only unsaturated fatty acid. A trace of phytanic acid and odd-
carbon number fatty acids are also present. This lipid distribution is typical for degraded 
ruminant animal fat (Craig et al. 2005, Dudd et al. 1999, Evershed et al. 2002, Kimpe et al. 
2002, Spangenberg et al. 2006:6).  
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Fig.7. Partial chromatogram of sample 156 I. Peak identities: 1 – C12:0; 2 – n-alkane; 3 – 
C13:0; 4 - C14:0; 5 – C15:0; 6 – C16:0; 7 – C17:0 (branched); 8 – C17:0; 9 – phytanic acid 
(trace); 10 – C18:1; 11 - C18:0; 12 – C19:0; 13 – C20:0; 14 – C21:0 (trace); 15 – C22:0 (trace); 
IS – internal standard. 

 

Sherd 973 

The interior surface of the sherd (973 I, fig. 8) shows a lipid distribution with saturated fatty acids 
ranging from C14:0 to C24:0, oleic acid (C18:1), brached chain C17:0 and monoacylglycerols. C16:0 
and C18:0 are the most abudant molecules with a ratio of 0.77. Phytanic acid is present in low 
abundance, glycerol and cholesterol as trace constituents. This lipid distribution is characteristic 
of degraded ruminant animal fat (Craig et al. 2005, Dudd et al. 1999, Evershed et al. 2002, 
Kimpe et al. 2002, Spangenberg et al. 2006). Cholesterol is found in human fingerprint together 
with squalene and although cholesterol survives over archaeological time, squalene raidly 
degrades. No squalene was found in this sample which implies that the cholesterol is 
indigenous to the sample (Heron et al.  2010).  

The exterior of the sherd (973 E, fig. 9) has a very low lipid content with plasticiser, n-alkane 
and alkene. The analysis of the exterior surface shows that the contamination from the burial 
environment and the post-excavation handling is negligible. 

 
Fig.8. Partial chromatogram of sample 973 I. Peak identities: 1 – glycerol (trace); 2 – C14:0; 3 – 
C15:0; 4 - C16:0; 5 – C17:0 (branched); 6 – C17:0; 7 – phytanic acid; 8 – C18:1; 9 - C18:0; 10 – 
C19:0; 11 – monomyristin (C14); 12 – C20:0; 13 – C21:0; 14 – monopalmitin (C16); 15 – C22:0; 
16 – C23:0; 17 – monostearin (C18); 18 – C24:0; 19 – cholesterol (trace); IS – internal 
standard. 
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Fig. 9. Chromatogram of sample 973E. Peak identities: 1 – plasticiser; 2 – alkene; 3 – n-alkane; 

IS – internal standard. 

 

3.2.2 Discussion and conclusion 

 

The residue analysis of the four sherds of the site Tilburg Schaapsven resulted in positive 
detection of lipids from the original content of the pots. 

The interior sample of the sherds 156 and 973 shows a similar lipid distribution suggesting 
degraded ruminant animal fat. Sample 973 I has a better preserved lipid distribution with a wider 
range of free fatty acids, acyl lipids and a trace of cholesterol. The C16:0 to C18:0 ratio is similar 
around 0.7 with stearic acid (C18:0) as the most abundant free fatty acid. The lipids in sample 
973 are less hydrolysed in the free draining sandy soil.    

The only characteristic lipid components preserved in the interior surface of sherds 28 and 57 
are the free fatty acids palmitic and stearic acid in a ratio between 3 and 4. When dealing with 
animal products, the ratio of palmitic to stearic acids is around 1:1. The ratio is much higher in 
plant products and this would suggest that the contents of these vessels are plant-derived.  
 
 
Future work 
Single-compound carbon isotope determinations on the major saturated fatty acids present. 
This method has been used to differentiate ruminant adipose from ruminant dairy products 
(Evershed 2008). 
 
 
 

3.3 Site Tilburg-Tradepark 

3.3.1 Results 

 

The following tables give an overview of the results per sherd of the bulk stable isotope analysis 
and the lipid analysis. After the tables the results are described per sherd number.  
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Table 7. Results of the bulk carbon and nitrogen isotope analysis of the surface residues. 

 

Sample δ15N Amount % N δ13C Amount % C C:N 

204 F 4.66 0.6 -24.57 3.9 7.46 

248 F 5.84 2.1 -26.60 25.0 13.96 

1225 F 8.77 1.4 -26.45 30.6 24.80 
 

Table 8. Molecules detected in the samples. 
 

Sample Saturated 
fatty acids 

Unsaturated 
fatty acids 

Sterols Other biomolecules 

129 I C12:0-C24:0 C16:1, C18:1 Cholesterol 
(trace) 

Phytanic acid 
Monoacylglycerols (C16-C18) 
n-alkanes 
ketones (C31/C33/C35) 

204 F 
 

C16:0 (trace) - - - 

204 I C16:0-C18:0 C18:1 - - 
248 F - - - - 
297 I C14:0-C18:0 C18:1 Cholesterol 

(trace) 
Monoacylglycerol (C18) 
n-alkanes 

297 E C15:0, C16:0, 
C18:0 (partly 
underivatised) 

- - Monoacylglycerols (C14/C16/C18) 
Plasticiser 

634 I C16:0-C18:0, 
C20:0, C22:0 

- - - 

634 E - - - - 
955 I C14:0, C16:0, 

C18:0 
- - n-alkane 

1068 I C12:0 (trace), 
C13:0 
(trace),C14:0-
C24:0 

C18:1 Cholesterol 
(trace) 

Phytanic acid 
Monoacylglycerols 
(C14/C16/C18/C20) 
Diacylglycerols (C30-C36) 
Glycerol 

1225 F - - - - 
1225 I C12:0, C14:0 - 

C22:0,  
C18:0 (small 
amount not 
derivatised) 

C16:1, C18:1 Cholesterol 
(trace) 

Phytanic acid  
Monoacylglycerols (C14-C20) 
Diacylglycerols (C28-C36) 
Dicarboxylic acid 
n-alkane, alkene 
Silane, Glycerol 
Plasticiser 

1446 I C10:0 (trace), 
C12:0 (trace), 
C13:0 (trace), 
C14:0-C24:0 

C16:1, C18:1 Cholesterol 
(trace) 

Phytanic acid (trace) 
Monoacylglycerols 
(C14/C16/C18/C18:1/C20) 
Diacylglycerols (C28-C36) 
n-alkane 
glycerol (trace) 

1446 E C12:0,C14:0-
C20:0, C22:0-
C24:0, C18:0 
partly non-
derivatised 

C18:1 Cholesterol 
(trace) 

Phytanic acid  
Monoacylglycerols (C14/C16/C18)  
Diacylglycerols (C30-C34)  
n-alkanes and alkene 
Plasticiser 

 

 



 

 

Table 9. Quantification data. 

 

Site Sample amount 
% C16:0 

C16:0 µg g-1  amount 
% C18:0 

C18:0 µg g-1  C16:0:C18:0 

TTPK 1250 129 I 25.590 22.66 56.685 50.20 0.45 

TTPK 1250 204 I 18.873 1.22 23.233 1.5 0.81 

TTPK 1250 297 I 22.268 15.76 71.339 50.48 0.31 

TTPK 1250 634 I 26.374 3.29 34.138 4.26 0.77 

TTPK 1250 955 I 6.052 0.25 8.328 0.35 0.73 

TTPK 1250 1068 I 23.245 162.34 58.103 405.78 0.4 

TTPK 1250 1225 I 17.314 48.42 23.706 66.30 0.73 

TTPK 1250 1446 I 19.897 78.41 33.630 132.53 0.59 

Threshold 
BLANKS 

IPB 14.318 3.24 24.537 5.56 0.58 

 

 

Sherd 129 

The interior surface was sampled and analysed (129 I). The lipid distribution is characterised by 
a high amount of palmitic (C16:0) and stearic (C18:0) acid with a ratio of 0.45 (table 9). Minor 
peaks of even- and odd numbered free fatty acids range from C12:0 to C24:0. Branched C17:0 and 
phytanic acid were also detected. Unsaturated fatty acids are C16:1 and C18:1. Acyl lipids are 
present as minor peaks: monopalmitin and monostearin. Cholesterol is detected as a trace 
constituent. This lipid distribution is characteristic for degraded ruminant animal fat (Craig et al. 
2005, Dudd et al. 1999, Evershed et al.  1995, Evershed et al. 2002, Spangenberg et al. 2006). 
The mid-chain ketones (C31, C33 and C35) present in the sample offer direct evidence for the 
heating of this vessel to high temperatures (> 300°C), since they are formed by pyrolysis of free 
fatty acids or triacylglycerols (Evershed et al. 1995, Craig et al. 2005, Stacey 1999).  

 
Fig.10. Partial chromatogram of sample 129 I. Peak identities: 1 – n-alkane; 2 – C12:0; 3 – 
C13:0; 4 - C14:0; 5 – C15:0; 6 – C16:1; 7 – C16:0; 8 - C17:0 (branched); 9 – C17:0; 10 – 
phytanic acid (trace); 11 – C18:1; 12 - C18:0; 13 – C19:0; 14 – C20:0; 15 – C21:0; 16 – 
monopalmitin (C16); 17 - C22:0; 18 – C23:0; 19 – monostearin (C18); 20 – C24:0; 21 – 
cholesterol (trace); 22 – ketone C31;  IS – internal standard; 23 – ketone C33; 24 – ketone C35. 
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Sherd 204 
The surface deposit on the inside wall of the sherd 204 F has too little carbon (< 10 %) and 
nitrogen (<2%) (table 7) to be considered as a ‘foodcrust’. These amounts are probably due to 
contamination during use by, for example, wood-smoke, or extensive alteration in the post-
depositional environment. The GC-MS data for this sample 204 F are also very poor (fig. 11). 
Palmitic acid (C16:0) is present as a trace constituent, but since its very low abundance 
compared to the contamination threshold of the blanks, it can only be interpreted as 
contamination.  
 
The absorbed lipid residue 204 I shows a low abundance of the saturated fatty acids C16:0 to 
C18:0 and the unsaturated fatty acid C18:1. The C16:0 to C18:0 ratio is 0.81. The original content of 
this vessel was probably animal fat (Evershed et al.  2002). The quantified peaks of palmitic and 
stearic acid lie below the contamination threshold of the blanks. However, qualitatively the 
sample has a wide range of lipids present compared to the blanks so that this lipid distribution 
can be interpreted as archaeologically original. 
 
 

 
Fig.11. Chromatogram of sample 204 F. Peak identities: IS – internal standard. 

 

 
Fig. 12. Chromatogram of sample 204 I. Peak identities: 1 – C16:0; 2 – C17:0; 3 – C18:1; 4 – 

C18:0; IS – internal standard. 
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Sherd 248 
The carbon and nitrogen amounts are reasonably good for sample 248F (>10%C and >2%N, 
table 7). It shows relatively light δ13C values (< -25‰) which suggests terrestrial components 
and a value of 5.84 ‰ for the δ15N within the characteristic range of the terrestrial herbivores (< 
7‰) (Craig et al. 2007). The chromatogram of this sample (fig. 13) does not show any 
preserved lipid component, which is in contrast with the isotope data. The reason lies probably 
in the little amount available for the extraction of the lipids, only 2 mg was available where 
normally 10-20 mg are used for lipid extraction. No absorbed residue was analysed since the 
sherd is very small. 
 

 
Fig.13. Chromatogram of sample 248 F. 

 
 
 
Sherd 297 
The absorbed lipid was extracted from the interior (297 I) and exterior (297 E) surfaces of the 
sherd. 297 I shows a range of free fatty acids from C14:0 to C18:0, where stearic acid (C18:0) is the 
most abundant. Minor components are oleic acid (C18:1), monostearin and cholesterol. The C16:0 
to C18:0 ratio is 0.31, which is rather low. C16:0 is probably leached from the sherd in the free 
draining sandy soil. The sample is therefore probably depleted. 
 
The sample of the exterior surface has a rich lipid distribution with the free fatty acids C15:0, C16:0 
and C18:0. Stearic acid (C18:0) is partly underivatised. The C16:0 to C18:0 ratio could therefore not 
be calculated. A reasonable amount of plasticizer, contamination from the storage in plastic 
bags, is present. The acyl lipids monomyristin, monopalmitin and monostearin are detected and 
are better preserved in the exterior sample than in the sample from the interior. The exterior 
surface of the sherd was probably better protected from hydrolysis in the burial environment 
resulting in a larger depleted sample on the interior surface of the sherd. The rich lipid 
distribution on the exterior of the sherds could be due to boiling over of the contents. Sherd 297 
contains the biomarkers of degraded animal fat (Evershed et al. 1995, Evershed et al. 2002, 
Heron et al. 2010). 
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Fig.14. Partial chromatogram of sample 297 I. Peak identities: 1 – n-alkane; 2 - C14:0; 3 – 
C15:0; 4 – C16:0; 5 – C17:0; 6 – C18:1; 7 - C18:0; 8 – monostearin (C18); 9 – Cholesterol 

(trace); IS – internal standard. 
 

 
Fig. 15. Chromatogram of sample 297 E. Peak identities: 1 – plasticiser; 2 – C15:0; 3 – C16:0; 4 
– C18:0 (non-derivatised); 5 – C18:0; 6 – monomyristin; 7 – monopalmitin; 8 – monostearin; IS 

– internal standard. 
 
 
 
Sherd 634 
The interior (fig. 16) and exterior (fig. 17) surface were sampled for lipid analysis. The interior 
surface results in a lipid distribution of free fatty acids with palmitic (C16:0) and stearic (C18:0) 
acid (C16:0 to C18:0 ratio 0.77) as the most abundant and C17:0, C20:0 and C22:0 in lower amounts. 
The quantification of the palmitic and stearic acid results in values equal to the contamination 
threshold of the blanks. Since the lipid distribution is qualitatively much better than that of the 
blanks and the sample of the exterior surface does not contain any lipid components, sample 
634 I is considered to be an archaeological residue of degraded animal fat (Evershed et al. 
2002, Spangenberg et al. 2006).    
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Fig. 16. Chromatogram of sample 634 I. Peak identities: 1 – C16:0; 2 – C17:0; 3 – C18:0; 4 – 

C20:0; 5 – C22:0; IS – internal standard. 
 
 
 
 

 
Fig. 17. Chromatogram of sample 634 E. 

 
 
 
 
 
 
 
Sherd 955 
The interior surface of the sherd was sampled for absorbed lipid analysis. Very low abundances 
(table 9) of the free fatty acids C14:0, C16:0 and C18:0 were detected. The amounts are much 
lower than the contamination threshold of the blanks with an identical lipid distribution. 
Therefore, this sample cannot be interpreted as archaeologically significant and is likely to 
derive from contamination during sample preparation. 
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Fig. 18. Chromatogram of sample 955 I. Peak identities: 1 – n-alkane; 2 – C14:0; 3 – C16:0; 4 – 

C18:0; IS – internal standard. 
 
 
 
Sherd 1068 
The absorbed lipid residue of the interior surface of the sherd was analysed (fig. 19, table 8). 
The chromatogram shows a good preserved, wide range of lipids with free fatty acids, branched 
C17:0 and branched C19:0, oleic acid (C18:1), phytanic acid, mono- and diacylglycerols. 
Cholesterol is detected as a trace constituent. The most abundant peaks are again palmitic and 
stearic acid with a C16:0 to C18:0 ratio of 0.4. The ratio is rather low indicating reasonable loss of 
the more soluble palmitic acid compared to the stearic acid. The lipid distribution contains all the 
characteristic elements of degraded ruminant animal fat (Craig et al.  2005, Dudd et al. 1999, 
Evershed et al. 1995, Evershed et al. 2002).  
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Fig.19. Partial chromatogram of sample 1068 I. Peak identities: 1 – glycerol; 2 – C12:0 (trace); 3 
– C13:0 (trace); 4 - C14:0; 5 – C15:0; 6 – C16:0; 7 – C17:0 (branched); 8 – C17:0; 9 – phytanic 
acid (trace); 10 – C18:1; 11 - C18:0; 12 – C19:0 (branched); 13 – C19:0; 14 – monomyristin 
(C14); 15 – C20:0; 16 - C21:0; 17 – 2-monopalmitin (C16); 18 – monopalmitin; 19 - C22:0; 20 – 
C23:0; 21 – monostearin (C18); 22 – C24:0; 23 – monoarachdin (C20); 24 – cholesterol (trace); 
IS – internal standard; 25 – diacylglycerol (C30); 26 – diacylglycerol (C32); 27 – diacylglycerol 
(C34); 28 – diacylglycerol (C36). 
 
 
Sherd 1225 
The result of the bulk carbon and nitrogen isotope analysis of the surface deposit 1225 F (table 
7) shows a low abundance of nitrogen (<2%) and high abundance of carbon (>20%).  The 
relatively light δ13C values (< -25‰) are typical of terrestrial components. The value of δ15N is 
high, 8.77‰. However, one must be cautious interpreting the nitrogen values since the amount 
detected is very low. Nitrogen values between +8 to +10‰ tend to indicate higher trophic level 
foods such as freshwater fish (Craig et al. 2007). This result of the bulk analysis is not improved 
by the data of the lipid analysis (fig. 20, 1225 F): no lipid components are present. This negative 
result might be partly due to the little amount of surface deposit (2.5 mg) that was available for 
analysis.  
 
The lipid analysis of the absorbed residue of the interior of the sherd (fig. 21, 1225 I) presents a 
well preserved residue with saturated free fatty acids from C12:0 to C22:0, branched C17:0, 
unsaturated fatty acid C16:1 and C18:1, dicarboxylic acid, a range of mono- and diacylglycerols, 
phytanic acid and cholesterol as a trace element. A minor peak of plasticiser indicates 
contamination of the storage of the sherd in a plastic bag (fig. 21, table 9). This lipid distribution 
is characteristic of degraded ruminant animal fat (Dudd et al. 1999, Evershed et al. 1995, 
Evershed et al.  2002, Kimpe et al. 2002). Palmitic and stearic acid are the major peaks with a 
C16:0 to C18:0 ratio of 0.73 suggesting loss of palmitic acid through oxidation and/or 
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hydrolysation: dicarboxylic acid is a degradation product which originates from fatty acids by 
oxidation and C16:0 is twice more soluble in water than C18:0 (Leray 2010 www.cyberlipid.org).  
 
 

 
 

Fig.20. Chromatogram of sample 1225 F. Peak identities: IS – internal standard. 
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Fig. 21. Partial chromatogram of sample 1225 I. Peak identities: 1 – glycerol; 2 - n-alkane; 3 –
silane; 4 - C12:0; 5 – C14:0; 6 – plasticiser; 7 - C15:0; 8 – palmitoleic C16:1; 9 – C16:0; 10 – 
C17:0 (branched); 11 – C17:0; 12 – C18:0 (not derivatised); 13 – phytanic acid; 14 – oleic 
C18:1; 15 – C18:0; 16 – C19:0; 17 – monomyristin; 18 – C20:0; 19 – MAG C17; 20 – C21:0 
(trace); 21 – 2-monopalmitin; 22 – monopalmitin; 23 – C22:0; 24 – 2-monostearin; 25 – 
monoolein; 26 – monostearin; 27 – C19 MAG; 28 – C20 MAG; IS – internal standard; 29 – DAG 
C28:0; 30 – DAG C30:0; 31 – DAG C32:0; 32 – DAG C34:0; 33 – DAG C36:0; 34 – dicarboxylic 
acid; 35 – cholesterol (trace); 36 - alkene. 

 

 

12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 
Time (min) 

Relative abundance 

1225 IA R 

5 

9 

15 

22 

26 

IS 

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 
Time (min) 

Relative abundance 

1225IA R 

1 36 2 3 4 

1 

7 
2 6 

5 

2 
2 

36 
8 

14 

9 

13 

12 

11 

10 

15 

34 

21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 
Time (min) 

Relative abundance 

1225IA R 

15 

16 

17 

18 19 
20 

26 22 

23 

24 

25 

21 

2 2 2 28 27 2 

IS 

32 
31 

30 

29 

33 

35 



21 
 

 

Sherd 1446 

The absorbed residue of the sherd has been sampled on the interior (fig. 22) and exterior (fig. 
23) surface of the sherd. The sample of the interior surface is very rich (table 8) and well 
preserved with a wide range of free fatty acids from C10:0 to C24:0, C17:0 branched, the 
unsaturated fatty acids C16:1 and C18:1, monoacylglycerols including the monoacylglycerol of the 
C18:1, diacylglycerols, trace amounts of phytanic acid and cholesterol. This lipid distribution is 
characteristic of degraded ruminant animal fat (Dudd et al. 1999, Evershed et al. 1995, 
Evershed et al. 2002, Kimpe et al. 2002). The most abundant fatty acids are myristic (C14:0), 
palmitic (C16:0) and stearic (C18:0) acid with a C16:0 to C18:0 ratio of 0.59. The ratio of 
monopalmitin to monostearin is around 1, suggesting that the sample has lost C16:0 and C14:0 
relative to C18:0 but not C14:0 relative to C16:0 – in fact the C14:0/C16:0 ratio looks about right for 
milk. To confirm the presence of the milk fat, compound specific stable isotope analysis is 
needed.  

The sample from the exterior surface of the sherd (fig. 23) has a less rich but comparable lipid 
distribution (table 8). The lipids are preserved well within the clay matrix. The rather rich lipid 
distribution on the exterior of the sherds is due to spoilage like boiling over.    

 

 

 

 
 

Fig. 22. Partial chromatogram of sample 1446I. Peak identities: 1 – glycerol (trace); 2 – C10:0 
(trace); 3 – C12:0 (trace); 4 – C13:0 (trace); 5 – C14:0; 6 – n-alkane; 7 – C15:0; 8 – C16:1; 9 – 
C16:0; 10 – C17:0 (branched); 11 – C17:0; 12 – phytanic acid (trace); 13 – C18:1; 14 – C18:0; 
15 – C19:0; 16 – monomyristin; 17 – C20:0; 18 – C21:0; 19 – 2-monopalmitin; 20 – 
monopalmitin; 21 – C22:0; 22 – C23:0; 23 – 2-monostearin; 24 – monostearin; 25 – C24:0; 26 – 
monoarachidin; 27 – cholesterol (tr); IS – internal standard; 28 – dimyristin C28 diacylglycerol; 
29 – C30 diacylglycerol; 30 – dipalmitin C32 diacylglycerol; 31 – C34 diacylglycerol; 32 – 
distearin C36 diacylglycerol. 
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Fig. 23. Partial chromatogram of sample 1446 E. Peak identities: 1 – silane; 2 – n-alkane; 3 – 
glycerol; 4 – alkene; 5 – C12:0; 6 – C14:0; 7 – plasticiser; 8 – C15:0; 9 – C16:0; 10 – C17:0 
(branched); 11 – C17:0; 12 – C18:0 (not derivatised); 13 – phytanic acid; 14 – C18:1; 15 – 
C18:0; 16 – C19:0; 17 – C20:0; 18 - monomyristin; 19 – monopalmitin; 20 – C22:0; 21 – C23:0; 
22 –  monostearin; 23 – C24:0; 24 – cholesterol (trace); IS – internal standard; 25 – C30 
diacylglycerol; 26 – C32 diacylglycerol; 27 – C34 diacylglycerol. 

 

22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 
Time (min) 

Relative abundance 

1446 E 

20 

19 

18 

17 
16 

15 

2 
2 
21 24 2 

2 
23 

22 

IS 

26 27 
25 

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 
Time (min) 

Relative abundance 

1446 E 

2 
5 4 

3 

2 
1 

8 

2 
7 

6 

2 

9 

2 4 

14 
13 

12 

11 

10 

15 

10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32.00 
Time (min) 

Relative abundance 

1446 E 

9 

15 

IS 



23 
 

 

3.3.2 Discussion and conclusion 
 
Free fatty acids 
 
Due to depletion of the unsaturated fatty acids relative to the saturated fatty acids, the fatty acid 
fraction is rarely diagnostic. The wide range of fatty acids, although, is interesting. Short-chain 
fatty acids are found in dairy products. However, degradation reactions can give rise to shorter 
chain fatty acids in ancient samples. Unsaturated fatty acids are depleted but C16:1 and C18:1 
were seen in these samples. The ratio of C16:0 (palmitic acid) to C18:0 (stearic acid) is sometimes 
used to indicate an origin for the lipid residue. Ratios of 1:1 tend to suggest animal products 
since the amount of C18:0 is lower in plants compared to C16:0. Therefore higher ratios can 
indicate plant lipid. However, free fatty acid ratios must be treated cautiously and can only be 
used as a very general guide. In general, the high abundance of C18:0 would tend to suggest 
that the lipid residues are predominantly derived from animal tissues. The odd-chain fatty acids 
from C13:0 to C23:0 are found in esterified form in the lipids of many bacterial species and they 
can usually be detected at trace levels in most animal tissues, presumably having been taken 
up as part of the food chain. In particular, they occur in appreciable amounts (5% or more) in 
the tissues of ruminant animals. 
 
Phytanic acid, known as an isoprenoid fatty acid, is formed in animal tissues, including aquatic 
organisms, and normally it occurs at low levels only in tissues, with the concentrations being 
highest in herbivores. For example, phytanic acid is found at levels of up to 1% normally in milk 
fat and adipose tissue from cows. In the absence of other biomarkers of aquatic organisms, the 
presence of phytanic acid suggests a ruminant source.  
 
Taken together these data indicate that the lipids are consistent with animal products, three 
sherds (1068, 1225 and 1446) being consistent with ruminant animal products. 
 
 
 
 
Sterols  
 
Cholesterol was present as a trace element in most sherds, indicating, again, towards an animal 
origin of the lipid. 
 
Other biomolecules 
 
Low levels of alkanes, alkenes and alkanols were detected in a number of the sherds. These 
molecules are largely undiagnostic. The alkanes and alkenes indicate plants but the low levels 
could result from infiltration from the soil. The ketones in sherd 129 I result from thermal 
alteration of fatty acids. 

 

Future work 
 
Single-compound carbon isotope determinations on the major saturated fatty acids present. 
This method has been used to differentiate ruminant adipose from ruminant dairy products 
(Evershed 2008). 
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1. Einleitung 

Das Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie (CEZA) erhielt am 08.04.2011 von Herrn Dr. 
Adrie Tol den Auftrag zur naturwissenschaftlichen Untersuchung mehrerer bronzezeitlicher 
Keramikfragmente (Abb. 1) aus Tilburg-Tradepark (NE), die als Gusstiegel- bzw. 
Gussformfragmente angesehen werden. Zu klären war die Zugehörigkeit der Fragmente 
untereiander und die ehemalige Funktionalität der Keramik. 

 

 

2. Materialien und Methoden 

Von allen Fragmenten wurden Proben abgetrennt, diese wurden getrocknet, homogenisiert 
und jeweils ein Aliquot für die instrumentelle Neutronenaktivierungsanalyse (INAA) aktiviert. 
Die INAA ermöglicht die Bestimmung einer großen Anzahl von Elementen in geringen 
Konzentrationen (Spurenelemente) und damit eine herkunftsspezifische Charakterisierung 
des verwendeten Tons. Da die meisten Hauptelemente nur schwach oder gar nicht aktiviert 
werden bzw. nur kurzlebige Nuklide erzeugt werden, wurden für die Bestimmung der 
Hauptelemente und für die technologischen Untersuchungen Schliffe angefertigt und mittels 
Lichtmikroskopie, sowie Rasterelektronenmikroskopie (REM) mit angeschlossener 
Elektronenstrahlmikroanalyse mit energiedispersivem Röntgenspektrometer (EDX) 
ausgewertet (s. Tite et al. 1982; 1985). Da sich rein morphologisch drei bzw. vier 
verschiedene Gruppen unterscheiden lassen wurde jeweils nur ein Schliff von einem 
Fragment dieser Gruppen untersucht (s. unten).  
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3. Ergebnisse 

Wie aus den Ergebnissen der Mikrobereichsanalyse (Tab. 1) und der INAA (Tab. 2) 
ersichtlich, ist die Zusammensetzung aller Keramikfragmente hinsichtlich der Tonmatrix 
vollkommend einheitlich, d.h. alle sind aus demselben Ton hergestellt. Rein morphologisch 
gliedern sie sich jedoch in mindestens drei Gruppen. Nur zwei Fragmente (MA-111604, MA-
111615) gehören zu den auf der konvexen Außenseite rotbraun gefärbten bis 2,5 cm dicken 
Scherben, die nur wenig Hitzeeinwirkung aufweisen (Abb. 2-3). Die Innenseite weist eine 
Farbskala von anfänglich oxidierender Hitzeeinwirkung zu mehr reduzierenden Bedingungen 
auf. 

 
Abb. 2: Schrumpfungsrisse und versinterte Tonmatrix (MA-111604). Neben Quarz und Feldspäten 
(hellgrau) findet sich noch Rutil und Eisenoxid (hell).  

 
Abb. 3: Durch den oxidierenden Brand ist der Farbton am Rand ins Rotbraune umgeschlagen (MA-
111604). 
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Eine weitere Gruppe bilden grau bis graubraun gebrannte Scherben mit 1,5 bis 2 cm 
Wandstärke. Diese Gruppe unterscheidet sich von der dritten Gruppe nur durch die 
Wandstärke und durch die meist weniger geblähte Wandung (Abb. 4-5).  

Die Wandung ist bei der dritten Gruppe bis zu 2,9 cm dick, hellgrau bis weiß, sehr stark 
aufgebläht und fortgeschritten verglast (Abb. 6-7). Im Schliff (MA-111606) wird eine ca. 1mm 
dünne stärker mit Quarz gemagerten äußere Schicht sichtbar die weniger als die weiße 
aufgeschäumte Schicht verglast ist (s. unten). Im Vergleich der Zusammensetzung zwischen 
den inneren und den äußeren Schichten macht sich lediglich die stärker mit Sand gemagerte 
Tonschlickerschicht bemerkbar (Tab.1). 

 

Abb. 4: Fortgeschrittene Verglasung und Blasenbildung (MA-111605) 

 

Abb. 5: Äußerer Bereich der Scherben der Gruppe 2 mit grober Blasenbildung und nahezu 
durchgehender Verglasung mit Zersetzung der Quarzkristalle.  
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Abb. 6: Übergang zum stärker aufgeschäumten Außenbereich (hell) gegenüber dem dunkleren 
Innenbereich (MA-111606). 

 

 

Abb. 7: Fortgeschritten verglaste und stark aufgeschäumte Tonmatrix (MA-111606). 

 

Zwei Fragmente dieser Gruppe weisen umgekehrte Verglasungen und Blasenbildung auf. 
Dabei überlagert das verglaste und stark aufgeschäumte Innere eine weniger stark der Hitze 
ausgesetzte Tonschicht (Abb. 8-9). Rehren (2009) hat dies bei neolithischen Tiegeln aus der 
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Schweiz ebenfalls beobachtet und als wiederholte Benutzung mit mehrfacher 

Tonschichtenerneuerung interpretiert.  

 
Abb. 8: Auf dem weißen aufgeschäumten inneren Tonkern liegt eine dunklere weniger geblähte 
Schicht (MA-111616). 

 
Abb. 9: Verglaste, aber weniger geblähte Oberfläche des Tiegels (MA-111616). 

 
Die makroskopische Untersuchung ergab nur ein Fragment (MA-111606), welches 
Verfärbungen aufweist, welche auf Metallreste hinweisen. Diese sind jedoch nicht an der 
Oberfläche, sondern unterhalb der bereits beschriebenen weniger aufgeblähten ca. 1 mm 
dicken Tonschicht (Abb. 10). Auch hier lässt sich vermuten, dass der Tiegel mehrfach benutzt 
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worden sein könnte, indem eine neue mit Sand vermengte Tonschlickerschicht aufgebracht 
worden ist. Bei den Metallresten handelt es sich um metallische Kupfertropfen innerhalb einer 
verschlackten Schicht mit eingelagerten Zinndioxidkristallen (Abb. 10). Ein korrodierter 
Metalltropfen bestand ursprünglich noch aus Bronze (Abb. 11). 

 

Abb. 10: Zwischen dem aufgeschäumten Tonkern, und der weniger geblähten Außenschicht befindet 
sich ein verschlackter Bereich mit Zinndioxid, sekundär umgewandelten Kupferverbindungen und 
metallisches Kupfer bzw. Bronze (s. Abb. 11). 

 

 

Abb. 11: In einem korrodierten Metalltropfen hat sich δ-Eutektoid (Cu31Sn8) erhalten (MA-111606). 
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Nach Präparation der Schliffe enthielt ein weiteres Fragment (MA-111616) noch Reste der 
Metallverarbeitung. An der Oberfläche findet sich dünne verschlackte Schicht mit 
Zinndioxidkristallen und metallischen Kupfertropfen (Abb. 12-13). 

 

 
Abb. 12: Schlackenschicht mit Kupfertropfen und rautenförmigen Cassiteritkristallen (MA-111616). 
 

 
Abb. 13: Qualitatives Elementverteilungsbild (Falschfarben) von Abbildung 12. 
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Tabelle 1: Mittlere Zusammensetzung der Tiegelkeramik; EDX-Mittelwerte als gängige Oxide 
umgerechnet; alle Angaben in Masseprozent. 
 
Pr.-Nr. Bereich Na 2O MgO Al 2O3 SiO2 P2O5 SO2 K2O CaO TiO2 FeO 

MA-111604 Gesamt 2,0 1,2 10 73 2,5 0,5 1,5 0,4 0,6 7,5 

MA-111605 Gesamt 2,1 1,6 13 70 1,4 0,2 1,9 0,8 0,6 8,7 

MA-111606 Innere Schicht 2,5 1,9 11 74 1,6 0,5 1,6 0,5 0,6 6,0 

MA-111606 Äußere Schicht 2,4 1,8 9 79 1,8 0,4 1,8 0,7 0,5 2,9 

MA-111616 Innere Schicht 1,8 1,3 11 75 0,3 <0,1 2,0 0,4 0,6 7,3 

MA-111616 Äußere Schicht 1,6 1,3 11 74 0,8 0,1 2,3 0,5 0,6 7,7 

 

 

4. Zusammenfassung 

Für alle Keramikfragmente wurde derselbe Ton verwendet. Eine Gliederung in mindestens 
drei Gruppen ist nur morphologisch und durch den unterschiedlichen Verglasungsstand 
möglich. Dabei sind die als Gruppe 1 bezeichneten, rotbraun gefärbten Scherben keinen 
höheren Temperaturen ausgesetzt gewesen und deshalb entweder als noch nicht benutzte 
Tiegel oder Gussformen zu interpretieren, oder eben nicht zwingend mit dem Metallguss in 
Verbindung zu bringen. Die übrigen Scherben sind jeweils von innen und von außen befeuert 
worden, was zu unterschiedlichen Stadien der Verglasung und Aufblähung geführt hat. Da 
dies mit einer Volumenzunahme verbunden ist, spricht vieles dafür, dass die erstgenannten 
Scherben tatsächlich noch unbenutzte Tiegel oder Gussformen darstellen. Eine Trennung 
zwischen Tiegel und Gussform ist nicht zweifelsfrei möglich, da man auch bei Gussformen 
mit einer beidseitigen Befeuerung rechnen muss (Tite et al. 1985, 54). Der fortgeschrittene 
Stand der Verglasung und der beobachtete Neuauftrag einer Tonschicht über den bereits 
verglasten Tonkörper sprechen jedoch sehr für eine Verwendung als Tiegel. Das Fehlen von 
spezifischen Mineralphasen und der gefundene Bronzetropfen sprechen wiederum für 
Gusstiegel und nicht für Reaktionstiegel für die Verhüttung von Kupfererz. 
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Tabelle 2: Alle Angaben in mg kg-1 (ppm) außer Na, K und Fe in Masseprozent (wt %); die unterschiedlichen Nachweisgrenzen von Zirconium 
resultieren aus einer während der Messung aufgetretenen Detektorstörung.  

 

Pr.-Nr. Na % K % Sc Cr Fe % Co Zn As Rb Zr Sb Cs Ba La Ce Nd Sm Eu Tb Yb Lu Hf Ta Th U 
MA-111604 0,69 1,2 8,6 87 3,71 5,8 37 15,3 48 330 0,74 2,5 800 30,6 59 23 5,7 0,94 0,68 2,8 0,38 12,7 1,3 10,31 3,1 
MA-111605 0,66 1,5 8,8 89 3,83 5,8 33 19,1 71 350 0,65 4,3 480 31,7 62 30 6 1,06 0,69 3 0,39 12,1 1,1 10,44 3,2 
MA-111606 0,69 1,7 8,9 86 3,45 5,8 24 11,0 71 300 0,61 4,5 480 31,1 59 18 5,9 1,05 0,67 2,7 0,38 11,3 1,2 9,99 3,1 
MA-111607 0,72 1,2 8,8 98 3,82 6,6 25 5,4 61 360 0,87 3,9 440 31,9 57 30 6,1 0,95 0,67 2,6 0,43 12,4 1,16 10,67 3,5 
MA-111608 0,63 1,7 9,2 105 3,96 7,1 25 15,5 60 390 0,72 3,6 800 32,5 60 19 6,1 1,03 0,86 3,1 0,4 13,9 1,22 11,8 3,3 
MA-111609 0,59 1,4 9,0 111 3,9 6,4 29 17,3 62 420 0,76 3,8 800 31,2 53 20 5,9 0,99 0,27 2,4 0,4 14 1,25 11,1 3,2 
MA-111610 0,57 1,1 8,0 105 2,0 5,0 22 3,3 62 380 0,40 3,3 450 26,9 48 17 4,9 1 0,59 2,2 0,32 10,9 1,02 9,68 2,5 
MA-111611 0,64 1,6 8,3 89 3,07 5,6 25 7,4 66 340 0,55 3,8 440 28,4 55 30 5,2 0,84 0,65 2,4 0,35 11,9 0,97 9,58 2,8 
MA-111612 0,58 1,0 7,5 86 2,92 5,5 24 7,8 57 280 0,56 3,5 350 26,8 59 < 14 4,6 0,7 0,7 2,3 0,35 10,6 0,95 9,35 2,7 
MA-111613 0,65 1,1 8,6 89 3,9 7,0 26 15,4 58 < 680 0,75 3,6 800 31,2 55 30 6,1 0,9 0,25 2,5 0,4 12,9 1,13 10,43 3,3 
MA-111614 0,64 0,9 8,8 92 3,85 6,4 26 14,1 63 < 670 0,68 4,6 600 31,4 56 20 6 0,96 0,26 2,7 0,37 13,2 1,2 10,52 3,4 
MA-111615 0,70 1,2 8,3 94 3,79 7,2 30 9,8 39 < 610 0,69 2,1 1000 30,0 56 < 16 5,4 0,9 0,33 2,6 0,41 14,2 1,1 10,06 3,1 
MA-111616 0,73 1,4 8,6 92 3,8 6,5 29 4,5 67 < 650 0,84 3,9 450 30,9 59 19 5,8 1,09 0,32 2,8 0,4 13,1 1,2 9,94 3,2 
MA-111617 0,68 1,3 8,5 87 3,66 6,6 28 18,0 65 < 600 0,68 4,4 500 31,9 59 22 6 1,2 0,27 2,3 0,4 12,5 1,15 10,01 3,1 
MA-111729 0,68 2,1 7,9 79 2,52 5,5 27 3,9 69 < 540 0,65 4,1 430 27,9 52 16 5 0,89 0,39 2 0,33 11,5 1 8,98 2,7 

 



 
 
Bijlage12. 1 Tilburg-Tradepark, overzicht van geïnventariseerde grondmonsters.  

Legenda: S = slecht, M = matig, R = redelijk, G = goed, U = uitstekend, j = ja, n = nee, g = geen, w = weinig, v = veel, (v) = verkoold, (o) = onverkoold, e = 1-10, + = 
11-50, ++ = 51-100, +++ = >100. 
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179 29 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
231 46 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
238 76 . . . . . . . . . . . . n . . . . . e 
239 114 . . . . . . . . . . . . n . . . . . e 
292 26 . . w w g S . . . . . . n . . antropogeen (v) . . . 
298 21 w w w w w S . . . . . . n 2 graan? (v), emmerkaf? (v) antropogeen (v) . . e 
349 49 . . . . . . . . . . . . n . . . . . e 
350 1 . . . . . . . . . . . . n . . . . . e 
356 4 . . w w g S . . . . . . n . . antropogeen (v) . . +++ 
361 11 w . . w g M . . . . . . n . emmer (v) . . . +++ 
389 20 . . . . . . . . . . . . n . . . . . + 
394 28 w . . w g S . . . . . . n . graan . . . + 
405 22 v w w v v R . . . . . . j 4 emmer (v), emmerkaf (v), gerst (v) antropogeen (v) e . . 
425 20 . . . . . . . . . . . . n . . . . . + 
430 19 w . . w g S . . . . . . n . gerst (v) . . . e 
468 18 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
469 258 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
489 12 w . w w w S . . . . . . n . graan (v), rogge?(v) antropogeen . . . 
494 289 w . v v v R . . . . . . j 2 haver (v), gierst? (v) antropogeen (v) . . . 
528 16 . . . . . . . . . . . . n . . . . . + 
536 13 . . w w w R . . . . . . n . . antropogeen . . . 
538 81 w . w w w M . . . . . . n . tarwe (v) antropogeen . . . 
668 101 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
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670 42 . . . . . . . . v v w R n . . antropogeen (o) . . e 
871 138 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
873 42 . . w w g G . . . . . . n . . . . . . 
918 1 . . . . . . . . w w g ? n . . . . . e 
923 22 . . r r w R . . . . . . n . . antropogeen . . + 
924 23 w . w w w M . . . . . . n 2 gerst? (v) antropogeen (v) . . ++ 
926 128 w w v v v G . . . . . . j 4 graan (v), emmerkaf (v) antropogeen (v) . . +++ 
927 22 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
1021 5 . . . . . . . . v v v S ? 4 . antropogeen (o), waterplanten (o) . . . 
1023 8 . . w w g R . . v v r R ? 6 braam (o) antropogeen (o), oever/water (o) . . e 
1053 6 w . r r v R . . . . . . ? 2 rogge/tarwe (v) antropogeen (v) . . . 
1144 112 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
1146 111 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
1185 29 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
1186 52 . . . . . . . . . . . . n . . . . . +++ 
1228 15 . w w r v G . . w w g R ? 4 emmerkaf (v) antropogeen . . + 
1230 162 . . w w g S . . . . . . n . . antropogeen (v) . . + 
1270 108 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
1272 116 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
1282 147 w . . w g S . . . . . . n . graan (v) . . . e 
1283 146 . w . w g S . . . . . . n . tarwekaf (v) . . . e 
1284 144 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
1286 127 . . w w w S . . . . . . n 2 hazelnoot (v) antropogeen (v) . . + 
1287 149 w . v v v R . . . . . . j 4 tarwe (v), hazelnoot (v) antropogeen (v) . . ++ 
1291 28 . . w w g R . . . . . . n . . antropogeen (v) . . . 
1299 46 . . . . . . . . w w g R n . . antropogeen . . . 
1299 14 w . w w w S . . . . . . n . graan (v) antropogeen (v) . . +++ 
1300 31 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
1310 1 . . w w w G . . v v v M ? 8 . waterplanten (o/v), antropogeen (o) e . . 
1331 15 . . w w g R . . v v w M n 4 braam (o) water/oever/hei . . e 
1335 1 . . w w g R . . v v v M n 4 braam (o) hei (v), antropogeen (o), bos (o), hei . . e 
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(o) 
1337 3 . . . . . . . . . w g R n . . antropogeen . . . 
1344 1 w . w w w S . . v v v S ? 8 peulvruchten (v), braam (o) antropogeen, grasland, bos e . + 
1357 72 . . . . . . . . w w w S n . braam (o) antropogeen (o) . . . 
1361 80 w . w w m . . . . . . . n . gierst (v) antropogeen e . + 
1362 79 . . . . . . . . w w g M n . framboos (o) . . . e 
1384 59 . . w w g M . . . . . . n . . . . . . 
1385 101 . . v v w R . . . . . . n 2 hazelnoot (v) antropogeen (v) . . + 
1392 64 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
1450 11 ? . . w g G . . . . . . n . haver (v) . . . e 
1451 24 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
1455 15 . . . . . . . . w w g M n . . . . . +++ 
1460 17 . . w w g S . . . . . . n . . antropogeen . . e 
1565 33 w . r r v R . . . . . . n 2 gerst (v), haver (v) antropogeen . . . 
1605 3 . . . . . . . . . . . . n . . . . . . 
1608 4 . . . . . . . . w w w R n . . antropogeen (o) . . e 
1609 1 . . w w g R . . v v w M n 4 . antropogeen (o) . . + 
1652 18 . . w w w R . . . . . . n . . antropogeen (v) . . e 
 



Bijlage12. 2 Tilburg-Tradepark, overzicht van geanalyseerde grondmonsters.  

monster volume (l) spoor put structuur/locatie context vulling datering 
298 2 21 1 huis 7 kuil bij huis 1 midden bronstijd 
405 5 22 1 huis 7 silo bij huis 4 midden bronstijd 
494 1 289 1 huis 7 paalkuil huis 1 midden bronstijd 
926 4 128 20 huis 49 paalspoor huis 1 midden bronstijd 
1021 5 5 30 locatie 14 waterput (basis) 5 late ijzertijd 
1023 5 8 30 locatie 14 waterput (basis) 7 midden bronstijd 
1053 4 6 35 huis 57 paalkuil huis 1 midden bronstijd 
1228 4 15 23 huis 43 paalspoor huis 1 midden bronstijd 
1287 5 149 28 spieker 73 kuil bij spieker 1 midden bronstijd 
1310 5 1 2 locatie 9 perceelgreppel beekdal (jongste fase) 4 19e eeuw? 
1331 5 15 30 locatie 8 plaggengreppel (oudste vulling) 3 18e/19e eeuw? 
1335 4 1 41 locatie 8 plaggengreppel (jongste vulling) 3 19e eeuw? 
1337 3 3 41 locatie 8 plag uit plaggengreppel vlak 18e/19e eeuw? 
1344 5 1 2 locatie 9 perceelgreppel beekdal (oudste fase) 1 18e eeuw? 
1565 5 33 66 huis 7 paalkuil huis 1 midden bronstijd 
1608 5 4 64 locatie 15 waterput (basis) 4 midden bronstijd 
1609 5 1 64 locatie 15 waterkuil (basis) 4 midden bronstijd 

 
 
 
 
 
 

 



Bijlage12. 3 Tilburg-Tradepark, analyseresultaten van de verkoolde monsters. 
Legenda: o = onverkoold, cf = gelijkend op (determinatie niet zeker), + = tientallen, ++ =honderden, +++ >1000, x = aanwezig (niet gekwantificeerd), mbrons = 
Midden-Bronstijd, paalk = paalkuil. 

vondstnummer 1228 1287 1565 298 494 1053 405 926 . 
spoor 15 149 33 21 289 6 22 128 

 put 23 28 66 1 1 35 1 20 
 context paalk kuil paalk kuil paalk kuil silo paalk 
 datering mbrons mbrons mbrons mbrons mbrons mbrons mbrons mbrons 
 Gebruiksplanten 

         Granen 
         Cerealia indet., fragment . 2 3 17 2 2 +++ 1 Granen 

Hordeum vulgare var. vulgare . . 1 . . . 3 . Bedekte gerst 
cf. Panicum miliaceum . . . . 1 . . . Pluimgierst? 
Triticum . . . . . 2 118 . Tarwe 
Triticum dicoccon . 3 . 4 . . 73 7 Emmer 
Triticum dicoccon, aarvorkje 1 . . . . . 3 1 Emmer 
Triticum dicoccon, compleet aartje . . . . . . 3 . Emmer 
Triticum dicoccon, kafbasis 1 1 . . . . 65 13 Emmer 
Fruit en noten 

         Corylus avellana, schaalfragment . 16 . . 1 2 . . Hazelnoot 
Rubus fruticosus (o) . 2 . . . . . . Gewone braam 
Groenten  

         Vicia faba var. minor, hilum . . . . . . 1 . Duivenboon 
Wilde planten 

         Planten van voedselrijke akkers en tuinen 
         Chenopodium album 3 3 1 3 2 4 . 8 Melganzenvoet 

Fallopia convolvulus 3 1 5 3 4 . . 11 Zwaluwtong 
Fallopia convolvulus, fragment . . . . e . . e Zwaluwtong 
Fumaria officinalis . . . . . . . 1 Gewone duivenkervel 
Galeopsis angustifolia-type 1 . . . . . . . Smalle raai 
Persicaria maculosa . . . . 1 . . . Perzikkruid 
cf. Sherardia arvensis . . . . 1 . . . Blauw walstro? 
Solanum nigrum . . 1 . . . . . Zwarte en Beklierde nachtschade 
Stellaria media . 1 . . . . . . Vogelmuur 
Planten van matig voedselrijke akkers 

         Avena . . 1 . 2 . . 3 Haver 



vondstnummer 1228 1287 1565 298 494 1053 405 926 . 
spoor 15 149 33 21 289 6 22 128 

 put 23 28 66 1 1 35 1 20 
 context paalk kuil paalk kuil paalk kuil silo paalk 
 datering mbrons mbrons mbrons mbrons mbrons mbrons mbrons mbrons 
 Avena, kafnaald 1 . . . 3 . . . Haver 

Echinochloa crus-galli . . . . 2 2 . . Hanenpoot 
Rumex acetosella . 6 24 1 + + 1 6 Schapenzuring 
Spergula arvensis . 1 . . . . . . Gewone spurrie 
Tredplanten 

         Lolium perenne-type . . 28 . 28 4 2 32 Engels raaigras-type 
Polygonum aviculare 3 . . . . 1 . . Gewoon varkensgras 
Planten van voedselrijke ruigten 

         Persicaria lapathifolia . 2 . 2 1 . . . Beklierde duizendknoop 
Persicaria lapathifolia/maculosa 5 5 6 1 5 7 3 29 Beklierde duizendknoop/Perzikkruid 
Planten van storingsmilieus 

         Persicaria mitis . 1 . . . . . 2 Zachte duizendknoop 
Rumex crispus-type . 1 . . 5 . . 8 Krulzuring-type 
Oeverplanten (en natte graslanden) 

         Carex acuta-type . . . . . . . 1 Scherpe zegge-type 
Eleocharis palustris/uniglumis . . . . . . 1 1 Gewone waterbies/Slanke waterbies 
Galium palustre . . . . . . . 2 Moeraswalstro 
Graslandplanten 

         Agrostis/Poa . . . 1 2 . . 1 Struisgras/Beemdgras 
Phleum . 1 . . . . . . Doddegras 
Plantago lanceolata . 3 3 . 8 4 . 6 Smalle weegbree 
Poaceae . 1 1 . . 4 1 . Grassenfamilie 
Ranunculus acris/repens . . . . . . . 3 Scherpe-/Kruipende boterbloem 
Stellaria graminea . . . . . . . 1 Grasmuur 
Trifolium arvense-type . . 1 . 1 . . 4 Hazenpootje 
Vicia sativa . . . . 6 . . 5 Smalle en Voederwikke 
Heide- en veenplanten 

         Potentilla erecta . . . . . . . 1 Tormentil 
Diverse plantenvondsten 

         Bromus . . . . 1 2 . . Dravik 
Cyperaceae . . . . . . 2 . Cypergrassenfamilie 
Fabaceae . 2 . . . . . . Vlinderbloemenfamilie 



vondstnummer 1228 1287 1565 298 494 1053 405 926 . 
spoor 15 149 33 21 289 6 22 128 

 put 23 28 66 1 1 35 1 20 
 context paalk kuil paalk kuil paalk kuil silo paalk 
 datering mbrons mbrons mbrons mbrons mbrons mbrons mbrons mbrons 
 cf. Galium . . . . 1 . . . Walstro? 

indet 1 . 3 1 . . 3 2 Niet determineerbaar 
cf. Medicago . . . . . 1 . 1 Rupsklaver? 
Malva, zaad . . . . . . . 1 Kaasjeskruid 
Vicia, kleinzadig . . . . 23 4 1 11 Wikke 
Overige vondsten 

         aardewerk . . x . . 1 . . aardewerk 
houtskool x x x x x x . x houtskool 
bereid voedsel 1 . . . . 1 . . bereid voedsel 

 



Bijlage 12.4 Tilburg-Tradepark, analyseresultaten van de onverkoolde monsters. 
Legenda: v = verkoold, cf. = gelijkend op (determinatie niet zeker), + = tientallen, ++ =honderden, +++ >1000, x = aanwezig (niet gekwantificeerd), mbrons = 
Midden-Bronstijd, lijz = Late-IJzertijd. 

monster 1609 1608 1023 1021 1344 1310 1331 1335 1337   
spoor 1 4 8 5 1 1 15 1 3   
vulling 4 4 7 5 1 4 3 3    
put 64 64 30 30 2 2 30 41 41   
context waterkuil waterkuil waterput waterput perceels-

greppel 
perceels-
greppel 

plaggen-
greppel 

plaggen-
greppel 

plag   

datering mbrons mbrons mbrons lijz 18e? 19e 18e/19e 19e  18e/19e    
Gebruiksplanten            
Granen            
Cerealia indet., fragment (v) . . . 1 . . . . . Granen 
Fruit en noten            
Corylus avellana . . 1 . . . . . . Hazelnoot 
Rubus cf. idaeus . . . . 2 3 . 4 . Framboos? 
Rubus fruticosus + 1 1 . ++ + +++ ++ 2 Gewone braam 
Planten van voedselrijke akkers en tuinen            
Chenopodium album 3 2 5 + 8 . 1 1 . Melganzenvoet 
Chenopodium polyspermum . . . . 1 . . . . Korrelganzenvoet 
Euphorbia helioscopia . . . . 1 . . . . Kroontjeskruid 
Fallopia convolvulus 3 . . . . . 2 . . Zwaluwtong 
Persicaria maculosa . . . . . . . 6 . Perzikkruid 
Persicaria maculosa (recent?) . . . . . . . . 1 Perzikkruid 
Solanum nigrum . 6 8 . . . . 1 . Zwarte nachtschade 
Stellaria media . . + . 5 5 . . . Vogelmuur 
Urtica urens . . . . . 1 . . . Kleine brandnetel 
Planten van matig voedselrijke akkers            
Aphanes inexpectata . . . . . . 1 1 . Kleine leeuwenklauw 
Rumex acetosella 3 . 3 4 . . 1 . . Schapenzuring 
Tredplanten            
Capsella bursa-pastoris . . . 2 . . . . . Gewoon herderstasje 
Plantago major . . 3 2 . . . . . Grote en Getande weegbree 
Poa annua . . 3 1 . . . . . Straatgras 
Poa annua (recent) . . . . 2 1 . . . Straatgras 
Polygonum aviculare . . 1 . . . . . . Gewoon varkensgras 



monster 1609 1608 1023 1021 1344 1310 1331 1335 1337   
spoor 1 4 8 5 1 1 15 1 3   
vulling 4 4 7 5 1 4 3 3    
put 64 64 30 30 2 2 30 41 41   
context waterkuil waterkuil waterput waterput perceels-

greppel 
perceels-
greppel 

plaggen-
greppel 

plaggen-
greppel 

plag   

datering mbrons mbrons mbrons lijz 18e? 19e 18e/19e 19e  18e/19e    
Sagina apetala/procumbens . . . . . . . 1 . Tengere-/Liggende vetmuur 
Planten van voedselrijke ruigten            
Cirsium arvense/palustre . . . . . 1 . 2 . Akkerdistel/Kale jonker 
Persicaria lapathifolia 2 . 4 . . . . . . Beklierde duizendknoop 
Persicaria lapathifolia/maculosa (v) . . 3 . . . . . . Beklierde duizendknoop of 

Perzikkruid 
Urtica dioica 2 . . . . . . . . Grote brandnetel 
Viola cf. hirta . . . . . . 3 . . Ruig viooltje? 
Planten van storingsmilieus            
Carex hirta 1 . . . . . . . . Ruige zegge 
Hydrocotyle vulgaris . . 3 1 . . 3 + . Gewone waternavel 
Juncus articulatus-type ++ . + + . + e + e Zomprus-type 
Juncus effusus-type ++ 4 + ++ . + e ++ e Pitrus-type 
Rumex crispus-type (recent) . . . . . . . . 1 Krulzuring-type 
Agrostis stolonifera . . . . . . . 1 . Fioringras 
Mentha arvensis/aquatica . . . 1 . . . . . Akker-/Watermunt 
Eleocharis palustris/uniglumis 6 1 + . . . . . . Gewone waterbies/Slanke 

waterbies 
Planten van natte, stikstofrijke plaatsen            
Juncus bufonius . . . +++ . . + . . Greppelrus 
Persicaria hydropiper 3 . 4 6 . . . . . Waterpeper 
Persicaria mitis 4 2 ++ . . . . 4 . Zachte duizendknoop 
Lythrum portula 1 . + . . . . . . Waterpostelein 
Persicaria minor + 7 +++ . . . . + . Kleine duizendknoop 
Waterplanten            
Alisma, zaad . . . . . . 3 9 . Waterweegbree 
Callitriche . . + . . . . . . Sterrenkroos 
Lemna . . 1 +++ . . . . . Eendenkroos 
Utricularia minor/vulgaris 1 . 2 . . . . . . Klein-/Groot blaasjeskruid 
Ranunculus subgen. Batrachium . . . 2 . . . . . Waterranonkels 



monster 1609 1608 1023 1021 1344 1310 1331 1335 1337   
spoor 1 4 8 5 1 1 15 1 3   
vulling 4 4 7 5 1 4 3 3    
put 64 64 30 30 2 2 30 41 41   
context waterkuil waterkuil waterput waterput perceels-

greppel 
perceels-
greppel 

plaggen-
greppel 

plaggen-
greppel 

plag   

datering mbrons mbrons mbrons lijz 18e? 19e 18e/19e 19e  18e/19e    
Potamogeton polygonifolius . . 10 . . + . + . Duizendknoopfonteinkruid 
Dierlijke waterorganismen            
Trichoptera . . x . . e . x . Schietmotten (kokerjuffers) 
Diaptomus castor . . x . . . . . . Roeipootkreeftje 
Cladocera, ephippia x x . . . x x x . Watervlooien 
Oeverplanten (en natte graslanden)            
Carex acuta-type . . 3 3 . . . . . Scherpe zegge-type 
Galium palustre . . 7 . . . . . . Moeraswalstro 
Glyceria fluitans 1 1 +++ + . 3 . 2 . Mannagras 
Glyceria fluitans (v) . . . . . 1 . . . Mannagras 
Lycopus europaeus . . . . . . 7 8 . Wolfspoot 
Scutellaria galericulata . . 1 . . . . . . Blauw glidkruid 
Sparganium emersum . 2 . . . . . . . Kleine egelskop 
Graslandplanten            
Ajuga reptans . . . . 3 12 . 3 . Kruipend zenegroen 
Carex disticha-type . . + . . 4 2 + . Tweerijige zegge-type 
Luzula multiflora . . 1 . . 1 . . . Veelbloemige veldbies s.l. 
Carex caryophyllea . . . . . . . 1 . Voorjaarszegge 
Heide- en veenplanten            
Carex echinata . . 3 . . . . + . Sterzegge 
Carex rostrata/vesicaria . 3 . . . . . . . Snavelzegge/Blaaszegge 
Ranunculus flammula . . +++ + . 1 . . . Egelboterbloem 
Carex flava-type . . . . . 2 1 . . Gele zegge-type 
Carex panicea . . . . . . . 1 . Blauwe zegge 
Erica tetralix . . . . . . 1 + . Gewone dophei 
Erica tetralix, blad . . . . 1 . . . . Gewone dophei 
Ericaceae, wortels (v) . . . . . e 2 . . Heifamilie 
Juncus squarrosus . . . . . . 1 . . Trekrus 
Carex pilulifera . . . . 4 2 2 5 . Pilzegge 



monster 1609 1608 1023 1021 1344 1310 1331 1335 1337   
spoor 1 4 8 5 1 1 15 1 3   
vulling 4 4 7 5 1 4 3 3    
put 64 64 30 30 2 2 30 41 41   
context waterkuil waterkuil waterput waterput perceels-

greppel 
perceels-
greppel 

plaggen-
greppel 

plaggen-
greppel 

plag   

datering mbrons mbrons mbrons lijz 18e? 19e 18e/19e 19e  18e/19e    
Danthonia decumbens . . 1 . . 1 . . . Tandjesgras 
Potentilla erecta . . 4 2 3 3 1 + . Tormentil 
Bomen            
Betula pendula/pubescens 1 . . . 1 . . 1 . Ruwe en Zachte berk 
Betula pendula/pubescens, bast . e . . . . . . . Ruwe en Zachte berk 
Quercus petraea/robur, knop . . . . e . . e . Winter-/Zomereik 
Diverse plantenvondsten            
cf. Oenanthe . . . . . . . . 1 Torkruid? 
Cyperaceae . . . 1 1 . . . . Cypergrassenfamilie 
indet 1 . . . 2 1 . . . Niet determineerbaar 
indet (v) . . . . 2 . . . . Niet determineerbaar 
indet, rizoom 3 . . . . . . . . Niet determineerbaar 
Malva, zaad (v) . . 1 . . . . . . Kaasjeskruid 
Monocotylodones, rizoom (v) . . e . 1 . . . . Eénzaadlobbigen 
Persicaria . . . 2 . . 1 . . Duizendknoop 
Poa 1 . . . . . . . . Beemdgras 
Rosa/Rubus, doorn . . . . . . 1 1 . Roos/Braam 
Stachys arvensis/sylvatica . . . . . 2 . . . Akker-/Bosandoorn 
Taraxacum (recent?) . . . . . 1 . . . Paardenbloem 
Viola . . . . . 1 . 1 . Viooltje 
Poaceae . . . . . . . 1 . Grassenfamilie 
cf. Matricaria . . . 1 . . . . . Kamille? 
Overige vondsten            
hout x x x . . . . x .  hout 
houtskool x . x x . . x x .  houtskool 
Insecta x . x x . . . x . Insecten 
Acari x . . . . . . x . Mijten 
Cenococcum x . . . . . . . .  Bodemschimmel 
brokken verkoold materiaal . . . . . . x . .   
 



Bijlage12. 4 Tilburg-Tradepark, resultaten van het houtonderzoek. Voor de legenda wordt verwezen naar bijlage 12.6 en bijlage12 7. 

put spoor vnr. soort artspec. stc L B D Odiam Sdiam PV PL cons. schors Njr. dendro C14 advies 
1 5025 2 Betula . . . . . . . . . . . . . . w 
30 5 1025 Alnus  paal 1a >16 . . 4 5 ? >4? r sw < . . w 
30 5 1026 Quercus plank 13a c.50 6-13 3-4 . c.15? ? >15 m s c.20 ? . d?w 
30 5 1027 Alnus paal 1b? >16 . . 7? 7? 3ax . g sw? < . . w 
30 5 1028 Salix paal 1b >25 . . 7 7 5 16 g xsw . . . w 
30 5 1029 Betula paal 1b >70 . . 6 6 5 c 7 g xsw < . . w 
30 5 1030 Salix paal 1b >50 . . 5 5 3a >7 g xsw . . . w 
30 5 1031 Betula paal 1b >40 . . 6 6 3a c 10 g xsw . . . w 
30 5 1032 Betula paal 1b >55 . . 6 6 3a c11 g xsw < . . w 
30 5 1035 Alnus paal 1b >60 . . 8,5 8,5 3a 22 g xsw . . . fw 
30 5 1036 Betula paal 1b >50 . . 6 6 6 12 g xsw < . . fc 
30 5 1037 Betula paal 1b >50 . . 4 4 >3 ? g xsw < . x w 
30 5 1038 Alnus paal 1b >40 . . 6 6 3a c 15 g xsw . . . fc 
30 8 1040 Prunus a/c bsp 18b >48 . 5-6 58 c. 60 . . r xsw < . ? fc 
64 4 1606 Alnus paal 1b >50 . . 10 10 2ax 40 g xsw < . . ftw 
64 4 1613 Betula paal 1b >50 . . 5 5 3axxx 18 g xsw < . . ftw 
64 4 1598 Betula paal 1b >40 . . 6 6 4axx c 17 g xsw < . . c?t 
64 4 1601 Betula paal 1b >30 . . 5 5 3ax 22 g xsw < . * w 
64 4 1597 Alnus paal 1b >30 . . 6 6 3ax? 16 g xsw < . . w 
64 4 1600 Betula paal 1b >40 . . 6 6 3a c 21 g xsw < . * w 
64 4 1602 Betula paal 1b >30 . . 4 4 2a? >10 s xsw < . . w 
64 4 1596 Betula paal 1b >27 . . 5 5 1ax 14 g xsw < . . ftw 
64 4 1599 Alnus paal 1b >30 . . 4 4 1 7 g xsw < . . ftw 
64 4 1612 Betula paal 1b >40 . . 6 6 3a? >12 g xsw < . * w 
64 4 1595 Betula paal 1b >30 . . 4 4 3ax 12 g xsw < . . c?ft 
64 4 1614 Betula paal 1b >40 . . 4,5 4,5 ? ? m xsw < . . w 



vervolg Bijlage 12.5 Tilburg-Tradepark, resultaten van het houtonderzoek. 

put spoor vnr. opmerkingen 
1 5025 2 los stukje, verdroogd? 

30 5 1025 alleen punt, afgerond, zijden niet meer zichtbaar 

30 5 1026 gebroken, punt? 

30 5 1027 alleen punt, rechte bijl 

30 5 1028 bijlsporen 

30 5 1029 aantal zijtakken weggekapt, punt met metalen bijl 

30 5 1030 . 

30 5 1031 . 

30 5 1032 niet erg brede bijl, platte (niet holle) facetten 

30 5 1035 snede recht, facet vlak, slordig gemaakt; scheursporen 

30 5 1036 scheve braamsporen dus bijl, met rechte snede 

30 5 1037 zijtakken grof afgekapt, punt afgebroken 

30 5 1038 . 

30 8 1040 doorworteld, veel kapsporen binnen, op richel binnen-onderkant sterk gebogen snede, rechte+scheve bramen! 1 buitendeel ontschorst? 

64 4 1606 diepere facetten, heel onscherp gereedschap 

64 4 1613 . 

64 4 1598 veel korte iets holle kapjes, bijl? 

64 4 1601 iets holle facetten 

64 4 1597 extra facet bij punt? 

64 4 1600 einde punt eraf 

64 4 1602 holle facetten 

64 4 1596 holle facetten 

64 4 1599 1 klap helft punt, andere helft gescheurd 

64 4 1612 iets holle facetten 

64 4 1595 iets holle facetten 

64 4 1614 doorworteld, punt? 



Bijlage12. 5 Uitleg van de codering gebruikt in bijlage 4 alle afmetingen zijn in cm ( > = groter dan; stuk 
incompleet). 

put werkput 
spoor spoor 
vnr. vondstnummer 
soort houtsoort Alnus          els 
   Betula          berk 
   Prunus a/c=Prunus avium/cerasus  kers 
   Quercus           eik 
   Salix          wilg 
artspec. omschrijving van het artefact  
stc stamcode = schematisch aangeven van de wijze waarop het object in de stam georiënteerd is 

(grondvorm), zie bijgevoegd schema.  
L lengte 
B breedte 
D hoogte/dikte 
Odiam  diameter van het object 
Sdiam  diameter van oorspronkelijke stam of tak 
PV puntvorm, d.w.z. het aantal vlakken waarmee de punt is gemaakt halverwege de punt 
 2  2 bekapte vlakken enz. 
 x  kleine extra kap 
 a  één vlak van punt die niet bekapt of bewerkt is, naast het aantal bekapte vlakken 
 aa  twee vlakken van punt die niet bewerkt zijn, naast het aantal bekapte vlakken 

 Deze onbewerkte vlakken zijn dus niet inbegrepen in het aantal vlakken aangegeven met een 
cijfer. Bijvoorbeeld: 4aa = punt gevormd door 4 bewerkte vlakken en twee onbewerkte. 

PL puntlengte, d.w.z. de lengte van het hoogste kapvlak van de punt (PL = 0: vlak gekapte 
onderkant) 

cons. conservering 
 g  goed 
 m  matig 
 s  slecht 
 r redelijk 
schors aanwezigheid van schors (x), wankant (w), spint (s) 
Njr aantal jaarringen  
dendro monster voor dendrochronologisch onderzoek. 
C14 monster voor 14 C-datering. *=één van de drie monsters te gebruiken voor datering 
advies t  advies voor tekenen 
 f  advies voor fotograferen 
 c  advies voor conservering 
 d advies voor dendrochronologisch dateren 
 w weggooien 
opmerking extra opmerkingen 



Bijlage12. 6 Verklaring van de in bijlage 5 gebruikte stamcodes (stc). 
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hele stam 
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drie- (11b) of vierzijdig (11) 
gerechte ‘balk’ uit kwart stam 

 
 
2 

 

 
 
halve stam 
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eenzijdig gerechte ‘plank’ 
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derde stam 
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radiale ‘plank’ door hart 
(kwartiers) 
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kwart stam 
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radiale ‘plank’ maximaal tot hart  
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radius kleiner dan  
boog 
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tangentiale ‘plank’, hart hooguit 
rakend (h), breedte groter dan 
radius (dosse) 
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radius gelijk aan boog 
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‘plank’ hart hooguit rakend (h), 
breedte maximaal radius 
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radius groter dan boog 
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relatief klein deel uit stam 
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eenzijdig gerechte ‘balk’ 
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segment van een uitgeholde stam 
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twee-(9bb), drie- (9b) of 
vierzijdig (9) gerechte 
‘balk’ door het hart van 
de stam 

19 

 

L-profiel 

 
 
10 

 

 
twee- (10bb), drie- (10b) 
tot vierzijdig (10) 
gerechte ‘balk’ uit halve 
stam 

 
 
 

 

 
 
0 = onbekend 
99 = eigen vorm (zie tekst) 
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