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Inleiding

1.1 Onderzoeksgebied en aanleiding

In opdracht van de gemeente Oosterhout heeft Archeologisch Onderzoek Leiden 

(Archol) bv van 13 tot en met 15 februari 2013 een inventariserend archeologisch 

onderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd in het Lukwelpark te Oosterhout. 

De gemeente is voornemens het Lukwelpark opnieuw in te richten. Hierbij worden 

onder andere nieuwe waterpartijen aangelegd, waarbij grondwerkzaamheden 

plaatsvinden die dieper gaan dan 0,30 meter –MV. 

Het Lukwelpark heeft een oppervlak van circa 9 hectare en ligt ingeklemd tussen 

de Slotlaan, de Bouwlingstraat en de Hertogenlaan. Het plangebied omvat alleen 

die delen van het park waar grondwerkzaamheden dieper dan 0,30 meter –MV 

gaan plaatsvinden. Dit bedraagt in totaal 1,6 hectare. Het plangebied is momenteel 

grotendeels in gebruik als park dat is ingericht in de jaren ’50 van de vorige 

eeuw. Binnen de grenzen van het park is ook een oude stortplaats aanwezig. In 

het noordelijke deel van het plangebied bevinden zich de flatgebouwen van de 

Hertogenlaan die gebouwd zijn aan het einde van de jaren ’60 van de vorige eeuw. 

1.2 Vooronderzoek

In juli 2010 is voor het plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd.1 Hieruit is 

gebleken dat een deel van het plangebied door (sub-)recente verstoringen een 

lage trefkans heeft voor archeologische waarden. Voor de overige delen van het 

plangebied (circa 4 ha) was dat op basis van de bekende waardekaarten (IKAW, CHW 

1  Van der Haar & Sophie 2010.
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Figuur 1.1 
Locatie plangebied.
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en bodemkaart) niet te bepalen. Op basis van de extrapolatie van de bodemkaart heeft 

dit deel van het plangebied een middelhoge tot hoge trefkans, afhankelijk van het 

type bodem. Om de conclusies uit het bureauonderzoek te toetsen en het bodemtype 

in het plangebied te bepalen is aansluitend hieraan een verkennend booronderzoek 

uitgevoerd.2 Op basis van het booronderzoek is geconcludeerd dat in een groot 

deel van het gebied met een middelhoge tot hoge archeologische verwachting een 

enkeerdgrond aanwezig is. Tevens bleek de mate van intactheid van het bodemprofiel 

zo groot dat sprake is van een hoge trefkans voor archeologische waarden. 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek en het booronderzoek is 

geadviseerd om  de delen van het plangebied met een middelhoge tot hoge trefkans 

nader te onderzoeken door middel van proefsleuven. Het bevoegd gezag heeft dit 

advies overgenomen. Ten behoeve van het proefsleuvenonderzoek is een Programma 

van Eisen (PvE) opgesteld.3 

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd door een veldteam van Archol. Fysisch-

geograaf dr. J. de Moor (Earth Integrated Archaeology) was als externe specialist bij 

het project betrokken.

1.3 Doel- en vraagstelling

Doel van het onderzoek was het vaststellen van de aan- of afwezigheid van 

archeologische vindplaatsen binnen die delen van het plangebied die door grond-

werkzaamheden verstoord gaan worden. Bij aanwezigheid van archeologische resten 

moest voldoende inzicht verkregen worden in de fysieke en inhoudelijke kwaliteit 

van de resten (aard, ouderdom, omvang, gaafheid en conservering) teneinde tot 

een waardestelling te komen. Om dit te kunnen realiseren is in het PvE een reeks 

vraagstellingen opgesteld, waarop het onderzoek een antwoord dient te geven. De 

vraagstellingen zijn in het PvE als volgt geformuleerd:4 

1.	 Zijn	er	in	de	ondergrond	archeologische	resten	in	de	vorm	van	grondsporen	of	andere	

resten	zoals	vuursteenconcentraties	of	gebouwplattegronden	aanwezig?

2.	 Wat	is	de	aard,	omvang,	datering	en	conserveringstoestand	van	de	archeologische	

resten,	grondsporen	en	structuren?	Wat	kan	er	in	dit	verband	worden	gezegd	over	de	

archeologische	verwachting	in	de	wijdere	omgeving	van	het	plangebied?

3.	 Wat	is	de	ruimtelijke	spreiding	van	de	archeologische	resten	en	sporen,	zowel	

horizontaal	als	verticaal/stratigrafisch?

4.	 Wat	is	de	geologische/bodemkundige	opbouw	van	het	onderzoeksgebied?	

5.	 Wanneer	is	het	plaggendek	ontstaan?

6.	 Welke	materiaalcategorieën	zijn	aanwezig	en	wat	is	hun	conserveringstoestand?

7.	 Wat	is	de	fysieke	kwaliteit	van	sporen	en	vondsten	per	site?

8.	 Bevatten	de	in	de	proefsleuven	nader	onderzochte	sporen	goed	geconserveerde	paleo-

ecologische	of	zoöacheologische	resten,	al	dan	niet	verbrand	of	verkoold?

9.	 Hoe	kunnen	de	aangetroffen	sites	gewaardeerd	worden	op	basis	van	de	fysieke	en	

archeologische	inhoudelijke	kwaliteit?

10.	Wat	kan	op	basis	van	de	bodemprofielen	en	vondsten	gezegd	worden	over	de	

ontginnings-	en	bewoningsgeschiedenis	van	het	gebied?

2  Van der Haar & Sophie 2010.
3  Craane & Sophie 2012.
4  Craane & Sophie 2012.
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11.	 Wanneer	zijn	de	archeologische	sites	als	woonplaats	of	anderszins	in	ongebruik	

geraakt?

12.	 Is	het	plangebied	(deels)	ontgrond	en	indien	dit	het	geval	is	zijn	er	kansrijke	en	

kansarme	zones	te	onderscheiden	voor	een	eventueel	vervolgonderzoek	of	behoud	in	

situ	?

Soort onderzoek: IVO-proefsleuven

Projectnaam: Oosterhout – Lukwelpark

Archolprojectcode: OLP1400

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 13-15 februari 2013 

Periode van uitvoering uitwerking: 18-22 februari 2013

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Oosterhout

Plaats: Oosterhout

Toponiem: Lukwelpark

Coördinaten gebied: 117.978 / 405.454

118.402 / 405.481 

118.428 / 405.004

117.916 / 402.243

Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout (Mw. drs. C. 

Rodenburg)

Bevoegd gezag: Gemeente Oosterhout (Mw. drs. C. 

Rodenburg)

Adviseur bevoegd gezag: Regio West-Brabant (Mw. drs. L. Weterings-

Korthorst)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 55469

Beheer en plaats van documentatie en 

vondsten:

Provinciaal depot bodemvondsten 

Noord-Brabant

Geomorfologie: Dekzand

Bodem: Enkeerdgrond

        

     

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Methodiek

2.1 Strategie en werkwijze veldwerk

Ter beantwoording van de vraagstellingen zijn in totaal 7 proefsleuven gegraven. In het 

PvE is een puttenplan opgenomen dat in principe gevolgd diende te worden (figuur 

2.1). Het ging daarbij om 7 proefsleuven met een breedte van 4 meter en een lengte 

variërend van 20 tot 120 meter. Het totaal te onderzoeken oppervlak bedroeg 1600 m2. 

Daarnaast was nog 100 m2 gereserveerd was voor eventuele uitbreidingen.

Voorafgaand aan het veldwerk bleek dat een aantal van de geplande sleuven door 

de aanwezigheid van kabels en leidingen en door reeds aanwezige vijvers in het 

Lukwelpark niet gegraven konden worden. In overleg met de opdrachtgever en het 

bevoegd gezag is hierop een alternatief puttenplan opgesteld, dat wat dekking betreft 

overeenkomt met het oorspronkelijke puttenplan. Enkele putten moesten iets ingekort 

worden. 

Tijdens het veldwerk bleek bovendien dat tussen de flatgebouwen aan de 

Hertogenlaan verwarmingsbuizen in de grond aanwezig waren die niet op KLIC 

aangegeven stonden. Hierdoor is put 7 korter geworden dan gepland. Buiten de 

geplande sleuven zijn geen uitbreidingen meer gegraven, omdat hier in het veld geen 

aanleiding toe was.
Figuur 2.1 
Puttenplan zoals voorgeschreven in het 
Programma van Eisen met geplande water-
partijen in blauw.

2
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2.2 Aanleg proefsleuven, documentatie en bemonstering

De proefsleuven zijn aangelegd met een graafmachine met gladde bak onder 

begeleiding van een archeoloog. Na verwijdering van de bouwvoor is het vlak 

laagsgewijs verdiept tot op het sporenvlak. Tijdens het verdiepen is de grond visueel 

geïnspecteerd op vondstmateriaal en is gezocht met een metaaldetector. 

Na aanleg van de sleuven zijn eventuele grondsporen aangekrast en genummerd 

en is het vlak gefotografeerd. Het veldteam heeft vervolgens met een robotic	Total	

Station de put ingemeten en het sporenvlak ingetekend. De keuze om sporen wel of 

niet te couperen is gemaakt op basis van inzicht in het veld. Recente en natuurlijke 

verstoringen zijn niet gecoupeerd. Antropogene sporen met onduidelijke functie 

en/of datering zijn gecoupeerd om de interpretatie te bepalen en om eventueel 

vondstmateriaal te kunnen verzamelen. Bij sporen met vergelijkbare uiterlijke 

kenmerken is slechts een selectie gecoupeerd. Greppels zijn voor zover mogelijk in het 

profiel gecoupeerd om de stratigrafische positie te kunnen bepalen. 

Er zijn geen grondmonsters genomen van de sporen omdat hier geen aanleiding toe 

was. Geen van de aangetroffen sporen had een vulling die kansrijk genoeg geacht werd 

voor de aanwezigheid van botanische resten. 

2.3 Fysisch-geografisch onderzoek

In iedere put zijn 1 meter brede profielkolommen gedocumenteerd om inzicht te 

krijgen in de bodemopbouw van het gebied en de mate van intactheid van de bodem. 

Tevens is op deze manier informatie verkregen over de geologische achtergrond 

van het gebied. De profielen zijn doorgezet tot circa 30 cm in de C-horizont. De 

kolommen hebben een onderlinge afstand van circa 20 meter. De profielkolommen zijn 

ingemeten, gefotografeerd, getekend en beschreven. 



IVO LukweLpark OOsterhOut    11






 

























5

7

6

2

1

3

4
P2

P1

P2

P1P2P3P4P5

P1
P2

P3

P1
P1

P2

P3

P3

P2

P1 5

7

6

2

1

3

4
P2

P1

P2

P1P2P3P4P5

P1
P2

P3

P1
P1

P2

P3

P3

P2

P1

P1

P2

P3

P4

118100

118100

118200

118200

118300

118300

40
53
00

40
53
00

40
54
00

40
54
00

N

50m0

Figuur 2.2 
Overzicht van gegraven proefsleuven met 
locaties van profielkolommen. 



12	 IVO LukweLpark OOsterhOut 



IVO LukweLpark OOsterhOut    13

Resultaten

3.1 Algemeen

Bij het proefsleuvenonderzoek is een oppervlak van 1544 m2 onderzocht. Dit komt neer 

op 9,65 % van het te verstoren deel van het plangebied. Het sporenvlak is aangelegd in 

de top van de C-horizont en lag op een diepte variërend van 40 tot 90 cm -MV. Putten 

1 t/m 3 zijn aangelegd in het Lukwelpark rondom de huidige vijvers. Putten 4 t/m 7 

bevinden zich tussen de flatgebouwen aan de Hertogenlaan. 

Put Oppervlak m2

1 99

2 526

3 89

4 263

5 214

6 226

7 127

Totaal 1544

3.2 Fysische geografie  

J.	de	Moor

3.2.1 Landschappelijk kader

Een belangrijk landschappelijk kenmerk van de regio rondom Oosterhout is het 

voorkomen van uitgestrekte dekzandafzettingen, bestaande uit zowel hoge en lage 

dekzandruggen als dekzandvlaktes en laagtes. De dekzanden worden lithostrati-

grafisch tot de Formatie van Boxtel gerekend, meer specifiek tot het Laagpakket 

van Wierden. Op deze zandgronden is gedurende het Holoceen een podzolbodem 

ontwikkeld, met name op de hogere en drogere delen. In de lagere, nattere delen 

van het landschap komen veelal goor- en beekeerdgronden voor. Vooral op de 

dekzandruggen zijn van oudsher de akkercomplexen gevestigd (op de bodemkaart 

vaak aangegeven als hoge zwarte enkeerdgronden). Naast de dekzanden komen in de 

omgeving van Oosterhout ook oudere afzettingen (Midden-Pleistoceen) van de Rijn en 

Maas aan of net onder het oppervlak voor. Deze afzettingen bestaan onder andere uit 

grof zand en grind en behoren tot de Formatie van Sterksel.

3.2.2. Bodemopbouw ter plaatse en conservering

Bij de beschrijving van de profielkolommen is onderscheid gemaakt tussen 

verschillende stratigrafische eenheden. Aan deze eenheden zijn in het veld 

laagnummers gegeven (tabel 3.2).

Tabel 3.1 
Aantal m2 per proefsleuf en het totaal 
aantal m2.

3
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S5000 Bouwvoor

S5001/5005 Oude bouwvoor / verrommeld pakket onder bouwvoor

S5020 B-horizont 

S5025 Overgang tussen B- en C-horizont

S5030 C-horizont

De natuurlijke bodemopbouw in het plangebied bestaat uit horizontaal gelaagd matig 

fijn tot fijn leemarm dekzand. Fluviatiele afzettingen van de Formatie van Sterksel zijn 

niet aangetroffen. Wellicht bevinden deze zich ter plekke nog wel onder het dekzand, 

maar door de hoge grondwaterstand was het niet mogelijk om een dieper profiel aan 

te leggen om de aan- dan wel afwezigheid van deze sedimenten aan te tonen. In het 

pakket dekzand heeft zich een haarpodzol gevormd. Deze podzolbodem was echter 

alleen nog in put 1 deels intact (figuur 3.2). In de meeste putten bevond zich onder 

een antropogeen pakket slechts een restant van de B-horizont (figuur 3.3), of waren 

restanten van de bodem in het geheel niet meer aanwezig (figuur 3.4)

Uit de profielkolommen is naar voren gekomen dat op grote delen van het terrein een 

aanzienlijke verstoring van de natuurlijke bodemopbouw heeft plaatsgevonden. Dit 

bleek in het bijzonder het geval in de putten 2, 3 en 4, waar geen restanten van de 

natuurlijke bodem meer aanwezig waren. Het vlak bevond zich in deze putten namelijk 

direct onder de bouwvoor in sterk uitgebleekt zand zonder sporen van bodemvorming. 

In deze putten bleek een flink deel van het natuurlijke bodemprofiel verdwenen door 

machinale grondwerkzaamheden, getuige de sporen van een zogenaamde tandenbak 

in put 2 (figuur 3.1). In put 4 was zelfs sprake van ontgrondingskuilen. Ook in de 

putten 5, 6 en 7 waren sporen van machinaal grondverzet in meer of mindere mate 

aanwezig, alhoewel het archeologisch niveau in deze putten op zich nog relatief goed 

geconserveerd was. 

Er is bij het onderzoek geen duidelijk plaggendek waargenomen in de profielen. 

Alhoewel de profielopbouw in het plangebied strikt genomen conform het 

Nederlandse bodemclassificatiesysteem als een hoge zwarte enkeerdgrond moet 

worden geclassificeerd, heeft in dit geval deze benaming geen enkele relatie met 

de daadwerkelijke ontstaanswijze van de huidige profielopbouw. Het in de meeste 

Tabel 3.2 
Laagnummers.

Figuur 3.1 
Sporen van machinaal grondverzet in put 2.
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werkputten aangetroffen pakket donkerbruingrijs, humeus zand (tussen de bouwvoor 

en het dekzand) is namelijk overal van recente ouderdom, getuige bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van industrieel wit aardewerk en zelfs fragmenten plastic in dit pakket 

(zie figuur 3.4). Naast de afwezigheid van een esdek is in de profielen ook geen fossiele 

akkerlaag aangetroffen. Vermoedelijk heeft er bij de bouw van de flatgebouwen en 

de aanleg van het park een aanzienlijke aftopping van de bodem plaatsgevonden, 

waarbij het profiel tot in de B en/of C horizont is afgegraven, waarna er weer grond is 

teruggestort. De mogelijkheid bestaat dat hierbij een plaggendek vergraven is, maar 

dit kon niet eenduidig worden aangetoond in de profielen. Alleen ter hoogte van put 

1 is de oorspronkelijke bodemopbouw (deels) bewaard gebleven; ook hier is er echter 

geen plaggendek aangetroffen. 

Figuur 3.2 
Detail van intacte haarpodzol in put 1.

Figuur 3.3 
Profiel 6.2.
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3.3 Archeologie

3.3.1 Inleiding en archeologisch kader

Uit het plangebied zelf en uit de directe omgeving van het plangebied zijn in 

Archis geen archeologische vindplaatsen bekend. Wel zijn in de directe omgeving 

verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat hier om een opgraving 

ter plaatse van de Nazarethkerk5 en verschillende bureau- en verkennende booronder-

zoeken.6 Geen daarvan heeft echter eenduidige archeologische resten opgeleverd. 

Bij een proefsleuvenonderzoek direct ten zuiden van het Lukwelpark, in het plangebied 

Paterserf (ten zuiden van het Wilhelminakanaal), zijn wel archeologische resten in 

de vorm van karrensporen en sporen van ontginningen aangetroffen.7 Dit gebied 

bleek in de 17e eeuw ontgonnen te zijn en in gebruik genomen als akkerland. Verder 

van het plangebied gelegen, op een afstand van ca. 350 meter ten noorden van het 

Lukwelpark, ligt een terrein van hoge archeologische waarde, namelijk de oude 

stadskern van Oosterhout (AMK-terrein 16869). 

Bij het proefsleuvenonderzoek in het Lukwelpark leverden vier van de zeven putten 

(proefsleuven 1, 4, 6 en 7) archeologische sporen op (figuur 3.5). Het gaat daarbij in 

de meeste gevallen om greppels. Alleen in put 4 zijn enkele andersoortige sporen 

aangetroffen. Door aanzienlijke verstoringen in deze put (ontgrondingskuilen) zijn deze 

sporen echter moeilijk te interpreteren. In de putten 2 en 3 kan de afwezigheid van 

archeologische sporen gekoppeld worden aan de verstoring van het bodemprofiel. In 

deze putten is het profiel namelijk aanzienlijk afgetopt, waardoor geen archeologische 

5  Archis onderzoeksmeldingsnummer 34685.
6  Archis onderzoeksmeldingsnummers 23597, 25177, 25179, 37305 en 37582.
7  Hazen & Deitch-van der Meulen 2010.

Figuur 3.4 
Profiel 4.4.



IVO LukweLpark OOsterhOut    17

11
80
50

11
80
50

11
81
00

11
81
00

11
81
50

11
81
50

11
82
00

11
82
00

11
82
50

11
82
50

11
83
00

11
83
00

11
83
50

11
83
50

405250

405250

405300

405300

405350

405350

405400

405400

N

25
m

0

Le
ge
nd
a

G
re
pp
el

K
ui
l

P
aa
ls
po
or

R
ec
en
t

Fi
gu

ur
 3

.5
 

A
lle

 s
po

re
nk

aa
rt

 m
et

 s
po

re
n 

in
ge

de
el

d 
na

ar
 ty

pe
.



18	 IVO LukweLpark OOsterhOut 

sporen meer verwacht hoeven te worden. In put 5 was het profiel relatief intact 

(onderkant B-horizont nog aanwezig) en konden in principe sporen aanwezig zijn. Deze 

zijn echter niet aangetroffen.

Spoortype Aantal

Greppel (GR) 12

Kuil (KL) 7

Paalkuil (PK) 8

Vlek (VL) 5

Recent (REC) 25

3.3.2 Sporen en structuren

Put 1
In de put zijn drie greppels aangetroffen. Greppel S1.1 en S1.2 lopen parallel aan 

elkaar en zijn gecoupeerd in het profiel. De greppels bevinden zich direct onder de 

bouwvoor. Er is dus geen datering vast te stellen op basis van stratigrafie. Greppel S1.3 

is haaks georiënteerd op greppels 1 en 2. Op basis van de vulling van de drie greppels 

is duidelijk dat deze een (sub-)recente ouderdom hebben. Een precieze datering is niet 

te geven aangezien er geen vondstmateriaal in de greppels aanwezig was. Op basis 

van historisch kaartmateriaal is het aannemelijk dat greppels 1 en 2 verband houden 

met ofwel een weg, of perceleringsgreppels. Beide staan aangegeven op de kadastrale 

minuutplan van 1811-32 (figuur 3.7). Ten zuiden van deze greppels bevindt zich een 

zone met spitsporenbanen. Deze zijn haaks op greppel 3 georiënteerd. 

Put 4
Het noordelijke en centrale deel van deze put bleek ernstig verstoord door sporen die  

waarschijnlijk als ontgrondingskuilen geïnterpreteerd moeten worden. Eén van deze 

kuilen is handmatig verdiept waaruit bleek dat deze nog minimaal 0,5 meter dieper 

onder het sporenvlak doorliep. Door het opkomende grondwater moest het verdiepen 

echter gestaakt worden. Het zuidelijke deel van de put bleek minder verstoord. 

Hier loopt het vlak ook geleidelijk omhoog en zijn verschillende archeologische 

sporen aangetroffen. Een ruime selectie van deze sporen is gecoupeerd, waarna een 

Tabel 3.3 
Type en aantal aangetroffen sporen.

Figuur 3.6 
Zone met spitsporen in put 1. 
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deel alsnog is komen te vervallen. De sporen bleken in die gevallen te bestaan uit 

concentraties van spitsporen en recente verstoringen. Daarnaast zijn 8 paalsporen 

aanwezig (S4.22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 en 30), waarvan er twee zijn gecoupeerd (S4.22 

en 4.23). De paalsporen zijn vrij klein met een maximale diameter van 15 centimeter en 

een maximale diepte van 24 cm. Geen van de paalsporen leverde vondstmateriaal op. 

Op basis van de vulling lijken ze in de middeleeuwen / Nieuwe tijd te dateren. 

Naast de paalsporen is één spoor gevonden dat als kuil (S4.11) geïnterpreteerd is 

(diepte 23 cm). Het spoor heeft in het vlak echter een nogal grillige vorm en wordt 

bovendien afgesneden door één van de ontgrondingskuilen, waardoor de interpretatie 

onduidelijk blijft. Op basis van de vulling en vondstmateriaal is dit spoor in de late 

middeleeuwen (15e eeuw) gedateerd. In de put zijn tenslotte 6 sporen aanwezig die 

als greppel zijn geïnterpreteerd. Een deel van deze greppels moet echter van recente 

datum zijn (waaronder S4.10) omdat ze de ontgrondingskuilen oversnijden. De overige 

greppels zijn gecoupeerd. Aangezien het profiel in deze put in zijn geheel verstoord 

was konden de greppels niet op basis van stratigrafie gedateerd worden. In één van 

de greppels S4.21 werd een ijzeren spijker gevonden. Ander vondstmateriaal was 

niet aanwezig. Op basis van de vulling kunnen de greppels in de late middeleeuwen 

of Nieuwe tijd gedateerd worden. Er is geen directe correlatie met de greppels zoals 

aangegeven op de kadastrale minuutplan (figuur 3.7). 

Put 2

Put 1

Put 7

Put 3 Put 2

Put 1

Put 7

Put 3

Put 4
Put 5Put 6

N

Kadasterkaart - minuutplan - 1811-1832  Bron: Watwaswaar.nl

100m0

Figuur 3.7 
Kadastrale minuutplan 1811-1832 met daarop 
de omtrek van de proefsleuven en de bij het 
proefsleuvenonderzoek gevonden greppels.
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Put 6
In deze put zijn drie greppels aanwezig waarvan S6.1 en 6.2 parallel aan elkaar lopen. 

De greppels zijn in het profiel gecoupeerd, maar konden gezien het verrommelde 

profiel niet duidelijk stratigrafisch geplaatst worden. Ook was geen vondstmateriaal 

aanwezig. Op basis van de vulling moeten de greppels in de Nieuwe tijd gedateerd 

worden. Greppel S6.3 ligt min of meer haaks  op de greppels 1 en 2, en kan op basis van 

de vulling in dezelfde periode gedateerd worden. Greppel 3 komt wat oriëntatie betreft 

enigszins overeen met één van de perceelsgreppels zoals aangegeven op de kadastrale 
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Figuur 3.8 
Sporenoverzicht put 4.
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minuutplan (figuur 3.7). Greppels 1 en 2 liggen haaks hierop en staan niet op deze 

kaart. Mogelijk betreft het hier oudere ontginningsgreppels.

Put 7
Er is één greppel in deze put gevonden. Deze is echter sterk verstoord door recente 

graafwerkzaamheden. Ook deze greppel leverde geen vondstmateriaal op en is op 

basis van de vulling in de Nieuwe tijd gedateerd. De greppel komt qua oriëntatie en 

ligging precies overeen met de perceelsscheiding zoals is aangegeven op de kadastrale 

minuutplan (figuur 3.7).   

3.3.3 Vondstmateriaal  

M.	Goddijn

Bij het proefsleuvenonderzoek zijn 26 scherven aardewerk en 3 stuks metaal 

gevonden. Deze vondsten worden hieronder beschreven.

Aardewerk 
Alle scherven zijn bekeken en beschreven. Hierbij is gelet op baksel, vorm, eventuele 

versiering, datering en aanwezigheid van glazuur. Alle fragmenten zijn ingevoerd in 

een database (bijlage 3). Alle fragmenten werden verzameld bij de aanleg van het vlak. 

Twintig fragmenten konden worden toegewezen aan grondsporen (inclusief recente 

verstoringen). De overige stukken zijn verzameld uit de afdekkende lagen. 

De fragmenten aardewerk uit de werkputten 2, 5 en 6 zijn als aardewerk uit de Nieuwe 

tijd gedetermineerd. Het gaat hierbij om een fragment van een steengoed jenever 

kruik (vnr. 1) en industrieel wit aardewerk (vnr. 2, 4 en 5). Daarnaast is roodbakkend 

aardewerk uit de 16e t/m 19e eeuw aanwezig (vnr. 6).

In put 4 werd naast aardewerk uit de Nieuwe tijd, afkomstig uit de afdekkende lagen, 

ook wat ouder aardewerk gevonden dat dateert uit de late middeleeuwen. Het gaat 

hierbij om zowel grijsbakkend aardewerk als roodbakkend aardewerk voorzien van 

spatglazuur. Dit glazuur werd ongeveer gebruikt tot het midden van de 16e eeuw. Het 

grijsbakkend aardewerk komt in Brabant voor tot het eind van de 15e eeuw. De vormen 

Figuur 3.9 
Twee gecoupeerde sporen uit put 4, paal-
spoor S4.24 en mogelijke kuil S4.11.
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die vastgesteld werden zijn een vuurklok, een vetvanger, twee bakpannen en een 

bakje van grijsbakkend aardewerk. De functie van dergelijke bakjes is onbekend. De 

bakpannen zijn voorzien van een driehoekige uitstekende lip aan de rand. Dergelijke 

randen zijn ongeveer in de 15e eeuw te dateren.8 Dit laat-middeleeuwse aardewerk is 

afkomstig uit sporen 4.7, 4.10, 4.11, 4.20 en 4.31. Van deze sporen is echter alleen spoor 

4.11 waarschijnlijk in deze periode te dateren, aangezien de overige sporen als recent 

geïnterpreteerd zijn (o.a. ontgrondingskuilen en sporen die deze ontgrondingskuilen 

oversnijden).

Metaal
De drie metalen objecten, twee van ijzer en één van koperlegering zijn afkomstig uit 

sporen in put 2 en put 4. Het object van koperlegering (vnr. 10) is gevonden in een 

recente verstoring in put 2. De functie is onduidelijk, maar net als de context wijst ook 

de conservering van dit object op een recente datering. De twee ijzeren objecten (vnrs. 

12 en 14) zijn sterk gecorrodeerd. Desondanks zijn ze te determineren als spijkers. De 

spijkers zijn afkomstig uit een ontzandingskuil (S4.31) en een greppel (S4.21).   

8  Groeneweg, 1992, 144.
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Conclusie

4.1 Conclusie

Bij het proefsleuvenonderzoek in het plangebied Oosterhout-Lukwelpark is in totaal 

1544 m2 (9,65 %) van het plangebied onderzocht door middel van proefsleuven. In 

grote delen van het plangebied bleek het oorspronkelijke bodemprofiel aangetast. 

Vermoedelijk hebben bij de aanleg van het park en de bouw van de flats aanzienlijke 

grondwerkzaamheden plaatsgevonden, waarbij de grond tot op de B- en of 

C-horizont is afgegraven, waarna vervolgens zwarte grond is teruggestort. In drie 

putten (proefsleuven 2 en 3) bleek dermate veel grond verdwenen te zijn, dat hier 

geen archeologische sporen meer verwacht hoeven te worden. In de overige putten 

(uitgezonderd delen van proefsleuf 4) was het verwachte archeologische niveau nog 

relatief intact (onderkant B-horizont of B-C horizont). 

De archeologische sporen bestaan uit sporen die vermoedelijk met de ontginning 

van het terrein in verband gebracht kunnen worden zoals greppels en concentraties 

spitsporen. Daarnaast zijn in put 4 aanwijzingen voor laat-middeleeuwse (150e eeuwse) 

activiteiten gevonden. Het gaat daarbij om één mogelijke kuil (S4.11) en enkele 

paalsporen en greppels die op basis van de vulling mogelijk in deze periode gedateerd 

moeten worden. 

Uit de militaire topografische kaart 1830-1850 (figuur 4.1) blijkt dat het plangebied 

in deze periode op de overgang van ontgonnen gebied naar de woeste gronden ligt. 

Deze laatste betroffen heidevelden en deels beboste percelen. In deze periode is 

geen bebouwing aanwezig binnen de grenzen van het plangebied. De ontginning in 

het plangebied staat op de historische kaart 1850-1900 aangegeven als “Achter de 

Slotjens”. De Slotjes zijn kleine landhuizen waarvan er ten noorden van het gebied 

“Achter de Slotjens” een aantal gelegen zijn: Huis Buitenzorg (circa 1700 (?)-1900, 

voorheen Huis Borsselen), Huis Braeckesteyn (circa 1800), Huis Limburg (1460, 

1798,1940) en Huis Beveren (circa 1740, met oudere kern). De Slotjes zijn gegroeid 

vanuit percelen die in de 13e/14e eeuw ontgonnen werden aan de rand van de woeste 

grond. Enige tijd na de ontginning ontstond bebouwing op deze percelen. De Slotjes 

zoals die vandaag de dag nog bestaan waren halverwege de 16e eeuw allemaal in 

gebruik.9  Uit de historische kaarten blijkt dat de ontginning waarop het plangebied 

gelegen is deel uitmaakt van een aaneengesloten blok van ontginningen die zich vanuit 

de oude stadskern van Oosterhout ontwikkeld hebben.  Hieruit kan worden opgemaakt 

dat het plangebied zich in de jongste fase van ontginning rondom de stadskern van 

Oosterhout ligt. Op basis van het in de afdekkende lagen gevonden aardewerk moet 

de ontginning van het terrein tussen 1600 en 1900 geplaatst worden.

4.2 Waardering

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richtlijnen van 

de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). Daarbij wordt aan de 

hand van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven of vindplaatsen 

behoudenswaardig zijn. In de eerste plaats wordt nagegaan of vindplaatsen vanwege 

hun belevingswaarde, op basis van de criteria schoonheid of herinnering (met een 

9  Koopmanschap & Visser-Poldervaart 2011, 22

4
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score van 1 tot 3 per criterium), als behoudenswaardig getypeerd kunnen worden. 

De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld: in principe 

wordt een vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt, indien de criteria gaafheid en 

conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren. Bij een middelmatige 

tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria 

gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. Indien te verwachten 

is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt het monument 

ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel er voor 

te zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks 

inhoudelijk van groot belang, uit de beoordeling vallen.

Bij het onderzoek in het plangebied Lukwelpark zijn twee soorten archeologische 

resten aangetroffen die een waardering behoeven, namelijk ontginningssporen en 

resten van laat-middeleeuwse activiteiten. Voor beide geldt dat de waarde beleving 

niet gescoord is aangezien geen sprake is van nog zichtbare monumenten. 

Figuur 4.1 
Uitsnede militaire topografische kaart 1830-
1850 (boven) en de Bonnekaart 1850-1900 
(onder). 
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De ontginningssporen in het plangebied worden op grond van de fysieke en 

inhoudelijke kwaliteit als niet behoudenswaardig geacht (tabel 4.1). De datering van de 

ontginning kon niet worden vastgesteld. De greppels leverden geen vondstmateriaal 

op. Bovendien konden ze door de aanzienlijke verstoring van het profiel in grote 

delen van het plangebied nergens stratigrafisch geplaatst worden en aan eventuele 

plaggendekken gekoppeld worden. Op basis van enkele aardewerkscherven uit de 

verrommelde afdekkende lagen waarbij naast industrieel wit materiaal ook aardewerk 

uit de periode 1600-1900 n.Chr. is aangetroffen kan voorzichtig geconcludeerd worden 

dat het terrein pas relatief laat ontgonnen is. Dit komt overeen met de ligging van het 

plangebied aan de rand van een aaneengesloten blok van ontginningen rondom de 

stadskern van Oosterhout.

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid n.v.t

Herinneringswaarde n.v.t

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1

Conservering 1

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde 1

De laat-middeleeuwse sporen in put 4 worden op basis van de fysieke kwaliteit niet 

behoudenswaardig geacht (tabel 4.2). In een groot deel van put 4, ook ter hoogte van 

de laat-middeleeuwse sporen, zijn namelijk grote verstoringen aanwezig, veroorzaakt 

door ontgronding. 

Deze hebben de vindplaats aangetast. Een waardering van deze vindplaats op 

inhoudelijke kwaliteit is lastig, omdat door de aanwezige verstoringen geen eenduidige 

interpretatie van de vindplaats te geven is. De afstand van het plangebied tot aan 

de stadskern van Oosterhout suggereert dat de laat-middeleeuwse sporen niet met 

Oosterhout zelf in verband gebracht moeten worden, maar dat het om bewoning of 

andersoortige activiteiten in het buitengebied gaat. Laat-middeleeuwse bewoning in 

de buitengebieden is nog altijd relatief zeldzaam in Noord-Brabant. Gezien de slechte 

conservering is de informatiewaarde van de vindplaats echter maar beperkt en wordt 

deze daarom ook niet behoudenswaardig geacht. 

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid n.v.t

Herinneringswaarde n.v.t

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1

Conservering 1

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 1

4.3 Advies

Op basis van de in paragraaf 4.2 gepresenteerde waarderingen adviseren wij om geen 

verder archeologisch onderzoek uit te laten voeren in het plangebied.

Tabel 4.1 
Waardering ontginningssporen.

Tabel 4.2 
Waardering laat-middeleeuwse sporen in 
put 4.
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4.4 Beantwoording onderzoeksvragen 

1.	 Zijn	er	in	de	ondergrond	archeologische	resten	in	de	vorm	van	grondsporen	of	andere	

resten	zoals	vuursteenconcentraties	of	gebouwplattegronden	aanwezig?

Ja, bij het proefsleuvenonderzoek zijn sporen van ontginning in de vorm van greppels 

gevonden. De greppels konden niet gedateerd worden. Op basis van enkele scherven 

in de afdekkende lagen kan de ontginning van het gebied waarschijnlijk vrij recent 

gedateerd worden, tussen 1600 en 1900. Naast ontginningssporen zijn  in proefsleuf 4 

sporen en vondstmateriaal uit de late middeleeuwen (15de eeuw) gevonden. De sporen 

in deze put zijn echter sterk aangetast door verstoringen en konden niet nader geduid 

worden. Er konden geen gebouwplattegronden in de sporen herkend worden.

2.	 Wat	is	de	aard,	omvang,	datering	en	conserveringstoestand	van	de	archeologische	

resten,	grondsporen	en	structuren?	Wat	kan	er	in	dit	verband	worden	gezegd	over	de	

archeologische	verwachting	in	de	wijdere	omgeving	van	het	plangebied?

Zie deels het antwoord op vraag 1. De conservering van de archeologische resten 

was matig tot slecht. In put 4 bevonden zich veel verstoringen veroorzaakt door 

ontgronding. Daarnaast hebben in een groot deel van het plangebied machinale 

grondwerkzaamheden plaatsgevonden, waardoor het oorspronkelijke profiel 

verdwenen is. Daardoor konden de ontginningsgreppels niet meer stratigrafisch 

geplaatst worden. De grondwerkzaamheden hebben zich gezien de sporen van 

machinale grondbewerking in verschillende putten over het gehele plangebied 

uitgestrekt met uitzondering van proefsleuf 1. 

3.	 Wat	is	de	ruimtelijke	spreiding	van	de	archeologische	resten	en	sporen,	zowel	

horizontaal	als	verticaal/stratigrafisch?

De ontginningssporen zijn verspreid over het gehele plangebied aanwezig. Sporen en 

vondstmateriaal uit de late middeleeuwen beperken zich tot put 4.De sporen tekenen 

zich af in de C-horizont onder de bouwvoor en verrommelde laag. De diepteligging van 

de archeologische sporen varieert tussen 40 en 90 cm onder maaiveld.

4.	 Wat	is	de	geologische/bodemkundige	opbouw	van	het	onderzoeksgebied?	

De top van het natuurlijke bodemprofiel in het plangebied bestaat uit horizontaal 

gelaagd matig fijn tot fijn leemarm dekzand. In de top van dit dekzandpakket heeft 

zich een haarpodzol gevormd. Deze was in verschillende putten nog deels intact 

(onderkant B-horizont aanwezig). Fluviatiele afzettingen van de Formatie van Sterksel 

die verwacht konden worden zijn niet aangetroffen. Wellicht bevinden deze zich ter 

plekke nog wel onder het dekzand, maar door de hoge grondwaterstand konden 

geen diepere profielen aangelegd worden om de aan- dan wel afwezigheid van deze 

sedimenten aan te tonen.

5.	 Wanneer	is	het	plaggendek	ontstaan?

Er kon bij het onderzoek geen eenduidig plaggendek aangetoond worden. Mogelijk 

heeft dit er oorspronkelijk wel gezeten, maar is het door machinale grondwerk-

zaamheden geheel verspit. Alhoewel de profielopbouw in het plangebied strict 

genomen conform het Nederlandse bodemclassificatiesysteem als een hoge zwarte 
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enkeerdgrond moet worden geclassificeerd, heeft deze benaming in dit geval geen 

enkele relatie met de daadwerkelijke ontstaanswijze van de huidige profielopbouw. 

6.	 Welke	materiaalcategorieën	zijn	aanwezig	en	wat	is	hun	conserveringstoestand?

Vondstmateriaal bestaat uit aardewerk uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. Het 

aardewerk is goed geconserveerd. Daarnaast zijn drie stuks metaal gevonden:  twee 

spijkers en een recent object. Deze zijn gecorrodeerd. 

7.	 	Wat	is	de	fysieke	kwaliteit	van	sporen	en	vondsten	per	site?

Zie vraag 2.

8.	 Bevatten	de	in	de	proefsleuven	nader	onderzochte	sporen	goed	geconserveerde	paleo-

ecologische	of	zooacheologische	resten,	al	dan	niet	verbrand	of	verkoold?

Omdat geen kansrijke sporen gevonden zijn voor het aantreffen van archeobotanische 

of  zoöarcheologische resten zijn er tijdens het onderzoek geen sporen bemonsterd. 

Dergelijke resten zijn dus niet gevonden.

9.	 Hoe	kunnen	de	aangetroffen	sites	gewaardeerd	worden	op	basis	van	de	fysieke	en	

archeologische	inhoudelijke	kwaliteit?

De ontginningssporen en laat-middeleeuwse (bewonings)sporen zijn op grond van de 

fysieke kwaliteit als niet behoudenswaardig geacht. Laat-middeleeuwse sporen in het 

buitengebied zijn op zich relatief zeldzaam, maar gezien de grote verstoringen in put 4 

is de informatiewaarde van de vindplaats beperkt.

10.	Wat	kan	op	basis	van	de	bodemprofielen	en	vondsten	gezegd	worden	over	de	

ontginnings-	en	bewoningsgeschiedenis	van	het	gebied?

Gezien de verstoring van het bodemprofiel kan op basis daarvan weinig gezegd 

worden over de ontginningsgeschiedenis van het gebied. Mogelijk is er wel een 

plaggendek aanwezig geweest, maar dit is geheel verspit. Op basis van enkele 

scherven aardewerk uit de afdekkende lagen kan de ontginning van het terrein dan  in 

de periode 1600-1900 geplaatst worden. In put 4 is vondstmateriaal en enkele mogelijk 

daarmee geassocieerde sporen uit de vijftiende eeuw gevonden. Deze konden echter 

niet nader geduid worden. 

11.	 Wanneer	zijn	de	archeologische	sites	als	woonplaats	of	anderszins	in	ongebruik

geraakt?

Het gebied is begin jaren ’50 van de vorige eeuw ingericht als park en heeft toen zijn 

agrarische bestemming verloren. Het Lukwelpark is in 1954 geopend en in 1977 heeft 

een herinrichting plaatsgevonden. In de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn de flats aan 

de hertogenlaan gebouwd. 

12.	 Is	het	plangebied	(deels)	ontgrond	en	indien	dit	het	geval	is	zijn	er	kansrijke	en	

kansarme	zones	te	onderscheiden	voor	een	eventueel	vervolgonderzoek	of	behoud	in	

situ	?
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Ter hoogte van proefsleuven 2, 3 en 4 is het bodemprofiel aanzienlijk verstoord door 

(machinale) grondwerkzaamheden. Ter hoogte van proefsleuven 2 en 3 en deels ook 

proefsleuf 4 is de verstoring dermate groot dat geen archeologische sporen meer 

verwacht hoeven te worden. De sporen van machinale grondwerking in proefsleuven 

2 en 3 (langs de vijver) kunnen zeer waarschijnlijk gerelateerd worden aan de (her)

inrichting van het park. 

In de overige proefsleuven was het bodemprofiel weliswaar verrommeld, eveneens 

door machinale grondwerkzaamheden, maar was het niveau waarop archeologische 

sporen verwacht kunnen worden (onderkant B-horizont) nog wel intact.  Afgezien 

van ontginningsgreppels werden in deze putten echter geen sporen aangetroffen. De 

sporen van machinale grondbewerking in deze putten zijn vermoedelijk te relateren 

aan de bouw van de flats aan de Hertogenlaan, eind jaren ’60 van de vorige eeuw. 
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Bijlage 1 Sporenlijst

put vlak spoor type gecoupeerd diepte opmerking

1 1 1 GR JA 26 gecoupeerd in profiel

1 1 2 GR JA 30 gecoupeerd in profiel

1 1 3 GR JA 8  

2 1 1 REC NEE recente verstoring (tandenbak) opgevuld met puin

2 1 2 REC NEE recente verstoring (tandenbak) opgevuld met puin

2 1 3 REC NEE recente verstoring (tandenbak) opgevuld met puin

2 1 4 REC NEE recente verstoring (tandenbak) opgevuld met puin

2 1 5 REC NEE recente verstoring (tandenbak) opgevuld met puin

2 1 6 REC NEE recente verstoring (tandenbak) opgevuld met puin

2 1 7 REC NEE verstoring met puinfragmenten

2 1 8 REC NEE verstoring met puinfragmenten

2 1 9 REC NEE verstoring met puinfragmenten

2 1 10 REC NEE verstoring met puinfragmenten

2 1 11 REC NEE verstoring met puinfragmenten

2 1 12 REC NEE verstoring met puinfragmenten

2 1 13 REC NEE verstoring met puinfragmenten

2 1 9999 REC NEE verstoring vermoedelijk veroorzaakt door rooien bomen 
+ restant haag

3 1 999 REC NEE verstoringen

4 1 1 GR JA 14 d. bruin grijs, gecoupeerd in profiel

4 1 2 KL JA 3 d. bruin grijs humeus. Mogelijk greppel?

4 1 3 KL JA 12  

4 1 4 KL NEE vermoedelijk recent

4 1 5 KL NEE vermoedelijk recent

4 1 6 KL NEE d. grijs bruin, als S3

4 1 7 REC NEE ontzandingskuil

4 1 8 REC NEE d. grijs, recent.

4 1 9 KL NEE Als S8, recent

4 1 10 GR NEE Kuil of greppel. Heterogene bruingele vulling + bks frag-
menten

4 1 11 KL JA 23 Heterogene bruingele vulling, vgl S10 + iets baksteen.

4 1 12 REC NEE Ontzandingskuil

4 1 13 VL JA 15 d. grijs bruin, mogelijk PK?

4 1 14 REC NEE Ontzandingskuil

4 1 15 VL NEE d. grijsbruin. Cluster spitsporen

4 1 16 VL NEE d. grijsbruin

4 1 17 REC NEE Ontzandingskuil

4 1 18 GR JA 10 Mogelijke greppel, bruingrijs homogene vulling

4 1 19 GR JA 10 Mogelijke greppel. Bruingrijs homogene vulling.

4 1 20 VL JA 26 Interpretatie onduidelijk. Vulling grijsbruin.

4 1 21 GR JA 10 Mogelijke greppel. Bruingrijs homogene vulling. 
Gecoupeerd in profiel

4 1 22 PK NEE grijs bruin

4 1 23 PK JA 24 grijsbruin

4 1 24 PK JA 20 grijsbruin

4 1 25 PK NEE Mogelijke pk. Grijsbruin

4 1 26 PK NEE grijsbruin

4 1 27 PK NEE grijsbruin

4 1 28 VL NEE recent

4 1 29 PK NEE grijsbruin

4 1 30 PK NEE grijsbruin

4 1 31 REC NEE ontzandingskuil

4 1 32 REC NEE Ontzandingskuil

4 1 33 REC NEE Ontzandingskuil

4 1 34 REC NEE Ontzandingskuil

5 1 999 REC NEE Recente verstoring / ontzandingskuil

6 1 1 GR JA 37 d. gr. bruin, homogeen. H1

6 1 2 GR JA 40 d. gr. Bruin. Homogeen H1

6 1 3 GR JA 20 d. gr. bruin. Homogeen. H1

7 1 1 GR JA 20 d. bruin grijs, homogeen. Gecoupeerd in profiel.
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Bijlage 2 Vondstenlijst

vondstnr categorie aantal gewicht(g) opmerking

1 ANT 1 21,4  

2 TEG 1 12,3 Fragment recente tegel

3 SXX 1 9 beton?

4 ANT 1 3,1  

5 ANT 1 14,2  

6 ANT 1 12,3  

7 ANT 5 165,9  

8 ANT 3 943,8  

9 ANT 1 55,4  

10 MCU 1 11,1 Recent

11 ANT 1 11,9  

12 MFE 1 18,1 spijker

12 ANT 3 31,8  

13 ANT 4 5,7  

14 MFE 1 42,6 spijker?

15 KPIJ 1 1,8  

ANT = aardewerk Nieuwe Tijd

TEG = Tegel

SXX = natuursteen

MCU = Metaal koper

MFE = Metaal ijzer

KPIJ = Kleipijp
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Bijlage 3 Determinatietabel aardewerk

vondstnr vsubnr put vlak spoor soort rand wand bodem add totaal datering opmerking

1 1 5 92 5001 s2 0 1 0 0 1 18-19 steengoed jeneverkruik

2 1 4 92 5001 iw 0 1 0 0 1 18B-20 tegel

3 1 2 1 2 mortel 0 1 0 0 1    

4 1 2 1 4 iw 0 1 0 0 1 18B-20  

5 1 2 1 11 iw 0 1 0 0 1 18B-20  

6 1 6 92 5001 r 0 1 0 0 1 16-19  

7 1 4 1 7 g 0 1 0 0 1 14-15 vuurklok

7 2 4 1 7 g 0 0 0 1 1 13-15  

7 3 4 1 7 r 0 2 0 0 2 13-19  

7 4 4 1 7 r 0 1 0 0 1 13-19 tegel

8 1 4 1 10 g 1 0 0 0 1 13-15 bakje

8 2 4 1 10 r 1 0 0 0 1 15 bakpan

8 3 4 1 10 r 1 0 0 0 1 13-16A vetvanger

9 1 4 1 11 r 1 0 0 0 1 15 bakpan

11 1 4 1 20 g 0 1 0 0 1 13-15  

12 1 4 1 31 g 0 1 0 0 1 13-15  

12 2 4 1 31 r 0 2 0 0 2 13-16A  

13 1 4 1 28 r 0 4 0 0 4 16-19  

15 1 4 1 5000 r 0 2 0 0 2 16-19  

15 2 4 1 5000 kpij 0 0 0 1 1 17-19 kleipijp

          Totaal 4 20 0 2 26    
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