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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft Archol bv in juni 2011 en oktober 2013 een 

archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd 

op de locaties Zwaluwse straat en Zuidkamerlaan in het plangebied Zwaluwenbunders 

te Tilburg. Aanleiding voor het onderzoek is de toekomstige ontwikkeling van het 

gebied, die gepaard gaat met grootschalige grondwerkzaamheden. Doel van het 

door Archol uitgevoerde proefsleuvenonderzoek was het vaststellen van eventuele 

vindplaatsen in de ondergrond en het vaststellen van de inhoudelijke en fysieke 

kwaliteit ervan. 

De noordelijke locatie, Zwaluwse straat, heeft geen vindplaatsen opgeleverd. Op 

de locatie Zuidkamerlaan is een behoudenswaardige vindplaats aangetroffen uit de 

periode late bronstijd. Aangetroffen zijn een vierpalige spiekerplattegrond en enkele 

losse sporen, waarvan een met aardewerk. Voor de locatie Zwaluwse straat wordt geen 

verder onderzoek geadviseerd. Voor de locatie Zuidkamerlaan is het advies een ver-

volgonderzoek uit te voeren rondom het sporencluster.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft Archol bv in juni 2011 en oktober 2013 

een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven 

uitgevoerd op de vindplaatsen Zwaluwse straat en Zuidkamerlaan in het plangebied 

Zwaluwenbunders te Tilburg. Aanleiding voor het onderzoek is de toekomstige 

ontwikkeling van het gebied. De geplande ontwikkelingen zullen gepaard gaan met 

grootschalige grondwerkzaamheden welke een directe bedreiging vormen voor de 

in de bodem verwachte archeologische resten. In 2008 – 2010 zijn een bureau- en 

booronderzoek en een oppervlaktekartering uitgevoerd door RAAP Archeologisch 

Adviesbureau bv en E. Heunks landschapsarcheoloog.1 Dit heeft geleid tot een 

gespecificeerde verwachting, waarbij het plangebied is opgesplitst in delen met 

een hoge, middelhoge en lage archeologische verwachting.2 Aan zowel de locatie 

Zwaluwse straat als Zuidkamerlaan is een hoge verwachtingswaarde toegekend. 

Doel van het door Archol uitgevoerde proefsleuvenonderzoek was het vaststellen 

van eventuele archeologische relicten op beide locaties en het vaststellen van de 

inhoudelijke en fysieke kwaliteit ervan. 

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied Zwaluwenbunders is gelegen in het oosten van het gebied Rugdijk-

Kouwendijk/ Zuidkamerlaan, dat zich ten noordoosten van de bebouwde kom van 

Tilburg bevindt. Het onderzoeksgebied bestaat uit twee locaties binnen het plangebied 

Zwaluwenbunders, te weten Zwaluwse straat en Zuidkamerlaan. Het plangebied 

1  Heunks & Keunen 2009; Verhoeven & Heunks 2010.
2  Koopmans & Spoelstra 2009; Heunks & Keunen, 2009; Verhoeven & Heunks 2010.
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Zwaluwenbunders ligt ca. 250 m ten oosten van de Burgemeester Bechtweg (fig. 1.1). 

De onderzoekslocatie Zwaluwse straat betreft de noordelijke van de twee onderzochte 

vindplaatsen. Dit terrein bevindt zich ca. 500 m ten zuiden van de Zwaluwse straat 

en heeft een omvang van ca. 1,6 ha. De onderzoekslocatie Zuidkamerlaan ligt 350 m 

verder naar het zuiden, ca. 350 m noordelijk van de straat Hazennest-Oost en heeft een 

oppervlak van ca. 1,5 ha. 

Ten tijde van het veldwerk was het noordelijke terrein in gebruik als grasland, in het 

oostelijke deel ervan lag een vennetje. Vanwege aanwezige ecologische waarden was 

dit ven echter niet beschikbaar voor onderzoek. Het zuidelijke terrein was tot kort voor 

de uitvoering van het onderzoek in gebruik als boomkwekerij. Kort voor het onderzoek 

zijn de boompjes verwijderd en is de grond geploegd.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) van 

kracht geworden. Deze wet regelt de omgang met het archeologische erfgoed. Iedere 

initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, kan door de overheid 

verplicht worden een rapport te overleggen waaruit de archeologische waarde van het 

te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch 

vooronderzoek vereist. Dit vooronderzoek bestaat uit twee fasen: bureauonderzoek 

en Inventariserend Veldonderzoek (IVO). Het doel van een bureauonderzoek is 

het opstellen van een ‘gespecificeerde archeologische verwachting’. Worden er 

vindplaatsen in het plangebied verwacht, en zo ja, welke typen vindplaatsen? 

Het IVO dient deze vindplaatsen daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de 

omvang en waarde in kaart te brengen (waarderende fase). Proefsleuvenonderzoek is 

een van de methodes die kan worden toegepast bij een IVO.

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, karterende en waarderende fase 

in de vorm van proefsleuven. Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, op 

basis van het advies van Archol bv, een besluit te nemen over het vervolgtraject. Als 

geen archeologische waarden zijn aangetroffen, kan het besluit inhouden dat het 

archeologische onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied behou-

denswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 

verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in de grond 

behouden), of tot een archeologische opgraving.

Voorafgaand aan het onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.3 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de in dit PvE vastgestelde methodiek en 

de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3). 

Gemeentelijk archeoloog drs. G. van den Eynde trad tijdens het onderzoek op als 

bevoegd gezag namens de gemeente Tilburg.

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. In juni 2011 is de locatie Zwaluwse straat 

onderzocht. Op dat moment was de locatie Zuidkamerlaan nog niet toegankelijk 

vanwege een boomkwekerij. De locatie is daarom in een later stadium, namelijk in 

oktober 2013, onderzocht. 

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd door een team van Archol (zie tabel 1.2) 

bestaande uit een veldwerkleider en enkele veldarcheologen. In 2011 was tevens 

een vrijwillige specialist metaaldetectie aanwezig. Het project is uitgevoerd onder 

auspiciën van  senior-KNA–archeoloog drs. A. Tol.

3  Pruijsen 2011.
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Soort onderzoek: IVO proefsleuven

Projectnaam: Tilburg Zwaluwenbunders - vindplaatsen 

Zwaluwse straat & Zuidkamerlaan

Archolprojectcode: TZB1303

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol) bv

Periode van uitvoering veldwerk: 6-7 juni 2011 & 28-29 oktober 2013 

Periode van uitvoering uitwerking: oktober 2011 & november 2013

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Tilburg

Plaats: Tilburg

Toponiem: Zwaluwse straat, Zuidkamerlaan

Coördinaten gebied: Zwaluwse straat: 135.800/ 400.530

Zuidkamerlaan: 135.900/ 400.140

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg (M. Verhoef)

Bevoegd gezag: Gemeente Tilburg (G. van den Eynde)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 46823

ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s): 423136

ARCHIS-waarnemingsnummer(s): in aanvraag

Beheer en plaats van documentatie en 

vondsten:

Depot voor bodemvondsten Noord-Brabant/ 

e-depot voor de Nederlandse archeologie 

(DANS)

Geomorfologie: Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden 

(2M9)

Bodem: Veldpodzol (Hn23)

Naam Functie

drs. A.J. Tol projectleiding

drs. C.M. van der Linde veldwerkleider 2011

J. van der Leije MA veldwerkleider 2013 & veldarcheoloog 2011

A. Porreij-Lyklema MA veldarcheoloog 2011 & 2013

A.J. Louwen MA veldarcheoloog 2011

drs. I.M. van Wijk veldarcheoloog 2013

drs. M E. Hemminga veldarcheoloog 2013

P. van de Geer MA veldarcheoloog 2011

A. Manders vrijwillige specialist metaaldetectie

 

Tabel 1.2 
Samenstelling veldteam.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Methodiek

2.1 Doelstelling

Doel van het IVO is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische 

verwachting zoals geformuleerd in het vooronderzoek. Er dient te worden vastgesteld 

of er vindplaatsen in de ondergrond aanwezig zijn. Van de eventuele vindplaatsen 

dient de inhoudelijke en fysieke kwaliteit (aard, ouderdom, omvang, gaafheid en 

conservering) te worden vastgesteld teneinde tot een waardestelling te kunnen 

komen.

2.2 Vraagstellingen

Het onderzoek heeft een karterend en waarderend karakter. Omdat bovendien op 

voorhand onzeker was of op beide locaties daadwerkelijk archeologische vindplaatsen 

aanwezig zijn, hebben de in het PvE4 geformuleerde vraagstellingen overwegend 

een algemeen karakter. Vanwege de kans op archeologische resten uit het (vroeg-)

neolithicum hebben enkele onderzoeksvragen specifiek betrekking op deze periode. 

Enkele onderzoeksvragen voor de locatie Zwaluwse straat richten zich specifiek op het 

hier aanwezigheid ven en de mogelijke bijdrage ervan door middel van pollenanalyse 

voor een vergroting van de kennis over vegetatiereconstructie, landgebruik en milieu-

omstandigheden. Voor een volledige lijst van de onderzoeksvragen wordt verwezen 

naar bijlage III.

2.3 Methodiek en strategie 

Veldwerk
Het veldwerk is uitgevoerd conform de KNA (versie 3.3 en het PvE. Om de 

aanwezigheid van /dichtheid aan grondsporen eenduidig in kaart te brengen zijn 

80 m lange doorgetrokken (verkennende) sleuven gecombineerd met kleine, 30 m 

lange sleuven (SIKB-leidraad methode B1). Alle sleuven zijn 4 m breed (fig. 2.1). De 

sleuven waren haaks op het landschap georiënteerd teneinde goed inzicht te krijgen 

in de landschappelijk en archeologische variatie. Dit betekent dat de putten op de 

locatie Zwaluwse straat een oost-west oriëntatie hadden en de putten op de locatie 

Zuidkamerlaan een noordwest-zuidoost oriëntatie. Op de locatie Zwaluwse straat 

zijn in totaal5 sleuven aangelegd, met een totaal oppervlak van 800 m2. Op de locatie 

Zuidkamerlaan zijn 7 sleuven aangelegd. Een van de sleuven is uitgebreid om een 

aangetroffen sporencluster beter in kaart te brengen. Op dit terrein is totaal 1374 m2 

aangelegd.

 

Met behulp van een graafmachine voorzien van een zogenoemde gladde bak zijn 

de sleuven laagsgewijs aangelegd. Volgens het PvE zouden drie  vlakken aangelegd 

worden: één direct onder de antropogene bovengrond, één op het sporenvlak in de top 

van de ongeroerde ondergrond (C-horizont) en een controlevlak 30 tot 40 cm onder 

het sporenvlak. Doel van het controlevlak was het vaststellen van de aanwezigheid van 

sporen met een “uitgeloogde” top. In verband met het ontbreken van archeologische 

sporen in bijna alle putten (zie hoofdstuk 4) is besloten, het tweede vlak direct 30 tot 

40 cm onder het sporenvlak aan te leggen. Een derde vlak is niet aangelegd.

4  Pruijsen 2011.
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Vanwege de hoge verwachting voor steentijdresten zijn na de aanleg van vlak 1 

megaboringen (diameter boorkop 15 cm) geplaatst om eventuele concentraties 

vuurstenen artefacten op te sporen. De boringen zijn in een 2x2,5 m grid geplaatst. 

De boringen zijn tot 20 cm in de schone C-horizont gezet en de opgeboorde grond is 

gezeefd over een maaswijdte van 5 x 5 mm (fig. 2.2). 

Om inzicht te krijgen in de gaafheid en landschappelijke opbouw van het onderzoeks-

gebied heeft het veldteam om de 20 m profielkolommen gedocumenteerd van 1 m 

breed. Hierbij zijn de geomorfologische en bodemkundige kenmerken vastgelegd, 

alsmede de aftopping van het bodemprofiel.

De vlakken, sporen, profielkolommen en boringen, zijn driedimensionaal ingemeten 

met behulp van een Robotic Total Station (2011) en een DGPS (2013). Voor de inzet van 

een Robotic Total Station zijn voor aanvang van het veldonderzoek grondslagpunten 

uitgezet door een extern landmeetkundig bureau5 en in het Rijksdriehoeksnet en ten 

opzichte van NAP ingemeten.

Uitwerking
Er is slechts een beperkte hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen (zie bijlage 

II). Alle vondsten zijn gewassen en ingevoerd in de projectdatabase. Hierbij zijn de 

vondsten per materiaalcategorie geteld en gewogen. Alle vondsten zijn vervolgens 

gedetermineerd, met uitzondering van een fragment gecorrodeerd metaal uit een 

greppel uit de Nieuwe tijd. 

Er zijn drie botanische monsters verzameld: twee algemene monsters en een houts-

koolmonster. Een van de algemene monsters (vnr.8) is door BIAX Consult gewaardeerd 

op de geschiktheid voor 14C-onderzoek en vervolgens gedateerd in het Poznaz 

Radiocarbon Laboratory, Polen.

  

5  Geoservice landmeetkunde.

Figuur 2.2 
Het zeven van de boringen met behulp van 
een handzeef.
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Landschappelijk, archeologisch & historisch kader

Het onderstaande landschappelijke, archeologische en historische kader is gebaseerd 

op de resultaten van de uitgevoerde vooronderzoeken.6

3.1 Landschap

Het onderzoeksgebied is gelegen in het Zuid-Nederlandse zandgebied, in het meest 

westelijk gelegen deel van de Roerdalslenk (voorheen aangeduid als Centrale Slenk). 

Dit is een tektonisch dalingsgebied met een zuidoost-noordwestelijke oriëntatie. De 

grofzandige fluviatiele afzettingen uit het Midden-Pleistoceen (Formaties van Sterksel 

en Stramproy) zijn hier door  daling diep weggezakt en gedurende de laatste fase van 

het Midden-Pleistoceen en het Laat-Pleistoceen afgedekt door een dik pakket eolische  

en fluvioperiglaciale afzettingen (Formatie van Boxtel). 

Vanaf het Midden-Weichselien verdween de vegetatie en trad verstuiving en 

verspoeling op. Hierdoor werd op grote schaal zand afgezet, de zogenaamde fluviope-

riglaciale afzettingen.7 In het Laat-Weichselien (vanaf ca. 13.000 BP) waaide het zand 

lokaal op en vormde zo lange paraboolvormige ruggen, het dekzand.8 Waar de fluvio-

periglaciale afzettingen oost-west oriëntatie ruggen vormen, worden de dekzanden 

gekenmerkt door een zuidwest-noordoostelijke oriëntatie. In het deelgebied 

Zuidkamerlaan is tijdens ondernomen booronderzoeken in de meeste boringen 

geen dekzand aangetroffen.9 Er is sprake van een fluvioperiglaciaal landschap dat 

wordt gekenmerkt door een glooiend reliëf met lokale, vrij kleine opduikingen. Grote 

doorstromende beekdalen ontbreken.

Met de aanvang van het Holoceen (10.000 BP) werd het klimaat definitief milder 

en werd het dekzand en de fluvioperiglaciale afzettingen door een toenemende 

vegetatie vastgelegd. Er trad bodemvorming op en de grondwaterspiegel steeg. 

Uit booronderzoek is gebleken dat er binnen het plangebied sprake is van een grote 

variatie aan bodemtypen. Binnen de hogere delen komen nattere zones voor, met 

natte bodemprofielen. Deze natte zones zijn soms opgevuld met een esdek ,waardoor 

ze moeilijk te herkennen zijn. De droge bodems bestaan uit vaaggronden en droge 

podzolbodems, de natte bodems zijn als gooreerdgronden en natte podzolbodems 

te karakteriseren. Het oorspronkelijke landschap kenmerkt zich als een versnipperd, 

relatief nat, dekzandlandschap vanwege het ontbreken van markante hoogtegradiën-

ten. Als gevolg van grondverzet en plaggenbemesting in de afgelopen eeuwen blijkt 

het oorspronkelijke reliëf over grote oppervlakten genivelleerd. Dit is af te leiden uit de 

aanwezigheid van enkeerdgronden of het voorkomen van een dikke A-horizont (dikker 

dan 50 cm). De hoogste delen van het oorspronkelijke landschap zijn onthoofd als 

gevolg van latere grondbewerking, resulterend in vaaggronden. 

3.2 Archeologische context

In deze paragraaf worden de bekende vindplaatsen in en nabij plangebied 

Zwaluwbunders besproken. De meeste informatie is afkomstig uit Heunks & Keunen 

2009 en Verhoeven & Heunks 2010. In het kader van de ontwikkeling van het gebied 

6  Heunks & Keunen, 2009, Verhoeven & Heunks 2010.
7  In de oude lithostratigrafische indeling van Zagwijn & Van Staalduinen Oud Dekzand genoemd. 
8  In de oude lithostratigrafische indeling van Zagwijn & Van Staalduinen Jong Dekzand genoemd.
9  Heunks & Keunen, 2009.
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Rugdijk-Kouwenberg/ Zuidkamer, waar het plangebied Zwaluwbunders deel van 

uitmaakt, is er in 2008 en 2009 een uitgebreid bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis 

hiervan is een gespecificeerde archeologische verwachting is geformuleerd.10 Dit ver-

wachtingsmodel is vervolgens in 2010 getoetst door middel van een archeologisch 

booronderzoek en oppervlaktekartering.11 Naast het toetsen van de archeologische 

verwachting had het onderzoek als doel het verkrijgen van een eerste indruk van de 

aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en diepteligging van 

archeologische resten. Dit heeft geleid tot een aangepaste archeologische verwachting 

(fig. 3.1). 

De informatie die tijdens de bovenstaande onderzoeken is verzameld, is aangevuld 

met de resultaten van onderzoeken buiten het gebied Rugdijk-Kouwenberg/ 

Zuidkamer.

De archeologische waarnemingen in de archeoregio beperken zich vrijwel uitsluitend 

tot prehistorische vindplaatsen. De archeoregio kan worden gedefinieerd als 

een golvend dekzandlandschap op de noordflank van een omvangrijk versneden 

dekzandplateau (met centraal hierop Tilburg gesitueerd). De flank heeft een geleidelijk 

verloop in noordoostelijke richting. De vindplaatsen bevinden zich voornamelijk op 

kleine dekzandkopjes en dateren in de periode neolithicum tot en met midden-brons-

tijd. Jongere prehistorische vindplaatsen zijn nauwelijks bekend. 

Er zijn vier waarnemingen bekend uit het plangebied Zwaluwbunders (fig. 3.2). Voor 

het onderzoek aan de Zwaluwse straat is vooral RAAP-objectnummer 181 van belang, 

een vindplaats die gelegen is in een laagte ca. 500 m ten noordwesten van het hier 

besproken proefsleuvenonderzoek. Er zijn diverse vuursteenvondsten gedaan die 

mogelijk een kampement uit het mesolithicum of neolithicum representeren, dat 

oorspronkelijk op een (inmiddels geëgaliseerd) zandkopje lag. 

De overige waarnemingen betreffen mesolitische vuursteenvondsten op een 

geëgaliseerde akker in het westen van het Rugdijk-Kouwenberg/Zuidkamer-terrein12, 

een vuursteenvindplaats uit de periode neolithicum-bronstijd en een losse, onbekende 

vondst in het zuiden van het plangebied.13

Hieronder worden enkele vindplaatsen genoemd die zich (tot enkele kilometers) buiten 

het plangebied bevinden, maar voor het begrip van de prehistorische bewoning binnen 

de archeoregio belangrijk zijn.

· Ca. 3 km ten westen van Zwaluwse straat bevindt zich de vindplaats Tilburg-Noord 

Kraaiven.14 In de jaren ’80 van de vorige eeuw is hier een laat-paleolithische vuur-

steenconcentratie opgegraven. Tevens is er een zeer rijke mesolithische vindplaats 

aangetroffen, die ten dele opgegraven is. Op de oorspronkelijke Kraaivense heide 

zijn zes grafheuvels uit de midden-bronstijd gevonden.

· Ongeveer 500 m ten westen van de Kraaivense heide, bij Kapelmeesterlaan15 is een 

complete vuurstenen bijl gevonden. 

· Een andere vuurstenen bijl werd gevonden bij de Loonse Weg.16 

10  Koopmanschap & Spoelstra 2009; Heunks & Keunen 2009.
11  Verhoeven & Heunks 2010.
12  RAAP-objectnummer 46.
13  RAAP-objectnummers 82/88 en 29.
14  ARCHIS-meldingen 35432, 35401, 35418, 35431, 36497, 443908, 44909.
15  ARCHIS-waarnemingsnummer 13944.
16  ARCHIS-waarnemingsnummer 34903.

Figuur 3.1 
Archeologische verwachtingskaart voor 

het gebied Rugdijk-Kouwendijk/Zuidkamer 
(Verhoeven & Heunks 2010). Het roze gebied 
rond waarnemingsnummer 411280 geeft de 
locatie Zwaluwse straat aan, het gebied rond 

vondstnummer 413808 locatie Zuidkamerlaan.
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· Op een zandpad langs de Oude Loonse Baan ten noorden van de bebouwde kom 

van Tilburg werd door een amateur-archeoloog een concentratie van vuurstenen 

afslagen gevonden.17 

· Even ten westen van het Rugdijk-Kouwenberg/Zuidkamer terrein ligt de vindplaats 

Hemeltjens.18 Hier komen diverse oppervlakte vondsten vandaan, waaronder 2 

fragmenten van vuurstenen bijlen uit het neolithicum, een vuurstenen spits, een 

klingmes, schrabbers, klingen, fragmenten van ijzertijdaardewerk en een fragment 

van een maalsteen.

· Tijdens de begeleiding van het graven van een waterleiding tussen het 

Quirijnstokpark te Tilburg (ten westen van Hazennest) en de Kreitmolenstraat 

te Berkel-Enschot zijn in 2012 een boerderij uit de midden-bronstijd, een 

gedeponeerde Hilversum-urn en enkele sporen uit de late prehistorie aangetroffen, 

op een afstand van 500 m ten zuidoosten van Zwaluwenbunders.19

· Ca. 5 km ten zuidwesten van het plangebied bevindt zich de vindplaats 

Schaapsven. Op een dekzandopduiking direct ten noorden van het Schaapsven zijn 

in de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd, uiteindelijk in 2009 en 2010 

resulterend in opgravingen van enkele gebiedsselecties.20 Hier zijn onder andere 

nederzettingssporen uit het midden-neolithicum en de bronstijd aangetroffen.21

Er  ligt één AMK-terrein in de omgeving van de Zwaluwse straat. Op ca. 2 km 

ten noorden van de site is het terrein Houtsestraat22 gesitueerd; een terrein met 

17  ARCHIS-waarneming 34900.
18  ARCHIS-waarnemingsnummer 411279 en RAAP-objectnummers 183, 67 en 196.
19  ARCHIS-onderzoeksmelding: 49797; Leije in voorbereiding.
20  Meurkens in voorbereiding.
21  ARCHIS-onderzoeksmeldingen: 21640, 32228, 33834.
22  AMK-terrein 8209.
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Figuur 3.2 
Archis-meldingen (rood) en RAAP-
waarnemingen (blauw) uit de omgeving van 
het onderzoeksgebied, met als ondergrond de 
IKAW (Indicatieve Kaart voor Archeologische 
Waarden.). De zwarte ster geeft de locatie van 
het onderzoeksgebied weer.
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waarschijnlijk nederzettingssporen uit de late bronstijd en/of vroege ijzertijd en sporen 

van bewoning uit het mesolithicum. RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft bij 

veldkarteringen nog diverse waarnemingen gedaan die niet in ARCHIS staan vermeld. 

Ook deze betreffen hoofdzakelijk vuursteenvondsten.23 

3.3 Historische context

Vóór de ontginning vormde het onderzoeksgebied een heideveld. Het heideveld was 

verdeeld in een noordelijk deel (Zwaluwenbunders), een zuidelijk deel (De Hemeltjens) 

en scheidde de (Oost)heikant van buurtschap de Kuil in Udenhout. De ontginning van 

het areaal vond vermoedelijk plaats tussen 1894 en 1929. Het veld werd verdeeld in 

blokvormige percelen, die als grasland in gebruik werden genomen. Nadien is door 

middel van een verbeterde waterhuishouding het grasland op de Zwaluwenbunders 

omgezet in bouwland. Talrijke singels zijn hierbij verdwenen, evenals enkele 

overgebleven heideveldjes en vennetjes. De hoofdstructuur van de ontginning is, 

ondanks herverkaveling, hetzelfde gebleven. Op het onderzoeksterrein van Zwaluwse 

straat is nog een vennetje bewaard gebleven.24 

3.4 Landschappelijke en archeologische resultaten vooronder-
zoek 

Locatie Zwaluwse straat
Op het  AHN (Aktueel Hoogtebestand Nederland) is zichtbaar dat de locatie Zwaluwse 

straat zich op een relatief laag gelegen dekzandvlakte bevindt, tussen de 11 en 11,5 

m + NAP. De hoogte van het pleistocene oppervlak zoals aangetroffen tijdens het 

booronderzoek is in de Zwaluwse straat geeft eenzelfde beeld. Volgens de bodemkaart 

(fig. 3.3) kenschetst de bodem in het onderzoeksgebied Zwaluwse straat zich als 

een zeer sterk lemige veldpodzol. De boringen die tijdens het vooronderzoek zijn 

gezet, tonen alle een AC-profiel met in de top een 30-40 cm dikke bouwvoor, die 

abrupt overgaat in een gereduceerd dekzand met gleyverschijnselen.25 Op basis van 

deze boringen is de bodem als gooreerdgrond geclassificeerd. In één boring in het 

noordelijke deel van het terrein is er sprake van een AC-profiel onder de bouwvoor. De 

bodem is hier aangemerkt als vaaggrond. 

Direct ten westen van het onderzoeksgebied Zwaluwse straat bevindt zich een 

vennetje dat niet onderzocht is. Het is onbekend of dit ven een prehistorische 

ouderdom heeft, of dat het slechts een, in historische tijden uitgegraven, drenkplaats 

betreft.

In 1988 zijn er tijdens een veldkartering door een amateurarcheoloog diverse 

archeologische vondsten gedaan. Er werden onder andere vuursteen (musketstenen 

en een transversale spits), acht onregelmatig gevormde glazen kralen, een houten 

dobbelsteen en enkele fragmenten vroeg–neolithisch, ‘Limburg-achtig’ aardewerk 

gevonden. De datering van de vondsten loopt uiteen van het neolithicum tot de 

middeleeuwen.

De archeologische verwachting voor de locatie Zwaluwse straat is als middelmatig 

voor de steentijd aangemerkt. Het vennetje kan in de tijd van de jager/verzamelaars 

23  Heunks & Keunen 2009.
24  Heunks & Keunen 2009.
25  Verhoeven & Heunks 2010.
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Figuur 3.3 
Bodemkaart.
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Figuur 3.4 
Geomorfologische kaart.
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een voedselbron van betekenis zijn geweest door de aanwezigheid van verschillende 

planten en dieren. De combinatie van bekende oppervlakte vondsten en de ligging in 

de buurt van een vennetje (gradiëntzone) maakt dat de locatie Zwaluwse Straat een 

hoge verwachting toegewezen is. 

Locatie Zuidkamerlaan
De onderzoekslocatie Zuidkamerlaan is gelegen op een (kleine) zandkop. Op de 

geomorfologische kaart staat het terrein aangemerkt als dekzandvlakte (fig. 3.4). 

Plaatselijk zijn restanten van het oorspronkelijke esdek aanwezig.26 Tijdens de 

veldkartering zijn op de locatie een fragment van een vuurstenen (duim)schrabber, 

een vuurstenen microkling en een klein wandfragment handgevormd aardewerk  

aangetroffen. Op basis van de landschappelijke ligging en het aantreffen van de 

vondsten heeft Zuidkamerlaan een hoge archeologische verwachting gekregen. Op 

basis van het vondstmateriaal wordt een jachtkamp of neolithische nederzetting 

verwacht. Tijdens het booronderzoek is  een esdek geconstateerd, waardoor eventuele 

archeologische vindplaatsen mogelijk in situ bewaard zijn gebleven.

26  Verhoeven & Heunks 2010.
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Resultaten

4.1 Landschappelijke situatie 

Locatie Zwaluwse straat
Zoals op basis van het vooronderzoek werd verwacht, bestaat de ondergrond 

uit fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van Boxtel (ook wel Oude 

Dekzandafzettingen genoemd). De fluvioperiglaciale afzettingen kenmerken zich door 

een gelamineerde opbouw, een sterk lemig karakter , sterke kryoturbatie en gleyver-

schijnselen (roest en vlekkerigheid). Deze gleyverschijnselen manifesteren zich tot 

ten minste 1,5 m onder maaiveld. De vlakte lijkt enkele flauwe welvingen gekend te 

hebben waarvan één in het westen van het terrein gelegen was. Deze is door moderne 

bewerking echter geheel geëgaliseerd. 

Boven de fluvioperiglaciale afzettingen is een eoIisch pakket van ca 20 cm afgezet. 

Deze eolische toplaag wordt gekenmerkt door een matige en alleen lokale podzolisatie 

met inspoelings- (B-horizont) en uitspoelingsverscheinselen (fig. 4.1). De B-horizont 

kenmerkt zich door vrij dikke humusfibers, ze zijn indirect een aanwijzing voor een 

oorspronkelijk zwak moerige of in elk geval zeer humusrijke A-horizont. In het oosten 

van het terrein is alleen nog een AC-profiel bewaard gebleven.

De oorspronkelijke bodem wordt direct afgedekt door de moderne bouwvoor. Deze 

heeft over het hele terrein een vrij constante dikte van ca 30 cm. Het maaiveld ligt op 

11,2 – 11,7 m + NAP. 

Locatie Zuidkamerlaan
Ook op de locatie Zuidkamerlaan bestaat de ondergrond uit fluvioperiglaciale 

afzettingen. Deze bestaan in bijna alle profielen uit sterk zandig leem (Lz3), met enkele 

zandlensjes (Zs3) en gleyverschijnselen. De afzettingen zijn over het algemeen lichtgrijs 

tot lichtbruingrijs van kleur, hier en daar is de kleur meer oranje door roestvorming. 

bouwvoor

eolische toplaag

fluvioperiglaciale ondergrond

0.689 m+NAP

Figuur 4.1 
Representatief profiel van de locatie Zwaluwse 
straat met een eolische bovenlaag waarvan 
de top wordt gekenmerkt door een matige en 
alleen lokale podzolisatie met inspoelings- en 
uitspoelingsverschijnselen. 

4
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Hier en daar is een dunne laag zand aanwezig op het leem, maar er lijkt nergens sprake 

te zijn van dekzand, hoewel het onderzoeksgebied volgens het vooronderzoek op een 

dekzandkop zou liggen en tijdens het booronderzoek geel dekzand in de boringen is 

aangetroffen. Mogelijk is het ontbreken van het dekzand het resultaat van recente 

verploeging.

Op basis van de NAP-hoogtes van het vlak is goed te zien dat in het oosten (putten 6 

en 7) en centraal (putten 9 en 10) relatief hogere delen liggen. In het noorden ligt een 

lokale laagte (fig. 4.2). De ondergrond toont grijs gevlekt met humusinspoeling- en 

uitspoelingsvlekken (fig. 4.3). Ditzelfde is waargenomen in het meest oostelijk deel van 

put 10.

Bodemvorming is nergens aangetroffen. In de meeste gevallen gaat de C-horizont 

abrupt over in de moderne bouwvoor, welke een dikte heeft van 25 tot 50 cm. 
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Figuur 4.2 
Hoogte vlak 2, locatie Zuidkamerlaan.

Figuur 4.3 
Opgravingsvlak ter plaatse van de lokale 
laagte in put 9. Foto genomen richting 
noordwest.



Zwaluwenbunders    25

Op enkele locaties is nog een zogenoemde mollenlaag waargenomen, waarin de 

bouwvoor en de C-horizont door bioturbatie vermengd zijn geraakt. In tegenstelling 

tot de verwachting op basis van het booronderzoek is geen esdek waargenomen (fig. 

4.4). Het maaiveld bevindt zich tussen 11,6 en 12,2 m + NAP.

4.2 Sporen en structuren

Locatie Zwaluwse straat
Op de noordelijke locatie zijn uitsluitend sporen uit de Nieuwste tijd (1800 – heden) 

waargenomen. Deze waren alle aan de huidige bouwvoor te koppelen. In de putten 1 

zijn 3 recente paalsporen aangetroffen, waarvan er een gecoupeerd is. Verder zijn in 

de putten 2, 3 en 5 (perceels)greppels aangetroffen. De greppel in put 2 bevatte onder 

andere rubber en recent ruitglas (fig. 4.5). 

Locatie Zuidkamerlaan
Ook op de locatie Zuidkamerlaan zijn de meeste van de aangetroffen sporen te 

dateren in de Nieuwste tijd. Interessant is echter een cluster sporen in put 10, in het 

centrale deel van het onderzoeksterrein. Hier zijn zes paalsporen en twee kuilen 

aangetroffen uit een oudere periode. Vier paalsporen in het zuiden van de put vormen 

samen een spieker met een grondplan van 2,3 bij 2,7 m. Twee van de sporen (de 

nummers 5 en 7) zijn gecoupeerd en bleken 24 en 35 cm diep en een ronde bodem te 

hebben. De opvulling van de sporen is grijs gevlekt (fig. 4.6). In het zuiden werd de 

spieker oversneden door een recente greppel (spoor 6).

De overige vier sporen lagen verspreid in de put en kunnen niet aan een structuur 

worden toegeschreven. Een van de kuilen (spoor 2) is gecoupeerd. Het spoor was 20 

cm diep en had  een lichtgrijze, gevlekte en vaag begrensde vulling (fig. 4.7). Botanisch 

onderzoek van de kuilinhoud  heeft verkoolde graankorrels van gerst, emmer en 

pluimgierst en enkele zaden van wilde planten opgeleverd (bijlage IV). De verkoolde 

graankorrels zijn gedateerd door middel van 14C-analyse. Deze dateert het spoor 

in de periode 905 – 806 cal v. Chr. (95% betrouwbaarheid), aan het eind van de late 

bronstijd.27 De datering wordt ondersteund door twee aangetroffen fragmenten 

handgevormd aardewerk uit de kuil, die in de periode late bronstijd – Romeinse tijd 

geplaatst kunnen worden. Tevens wijst de aanwezigheid van pluimgierst op een 

datering in de bronstijd of jonger.28 

27  Poz-59133, 2700 + 30 BP.
28  Het botanisch onderzoek is uitgevoerd door L. Kooistra van BIAX-Consult.

Figuur 4.4 
Representatief bodemprofiel (AC-profiel) op 
de locatie Zuidkamerlaan.
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De overige sporen hebben geen vondsten op geleverd. Op basis van de ligging nabij 

het late bronstijd spoor en de overeenkomstige opvulling is het echter aannemelijk dat 

alle sporen in dezelfde periode geplaatst kunnen worden. 

De paalsporen, kuilen en de spiekerplattegrond doen bewoning in de directe nabijheid 

vermoeden, hoewel de spieker ook geïsoleerd in een akkercomplex kan hebben 

gelegen. Het is onduidelijk waar de bewoning zich heeft bevonden. Indien bewoning 

in de directe nabijheid verondersteld wordt, speelde deze zich af ten noorden of 

ten zuiden van put 10. De putten 8 en 11 ten noordoosten en noordwesten van het 

sporencluster zijn leeg en richting het westen lijkt het landschap tevens lager en natter 

te zijn. 

De sporen uit de Nieuwste tijd bestaan uit greppels. In de putten 7 en 8, op de 

westelijke helft van het onderzoeksterrein, zijn 13 greppels aangetroffen met een 

oriëntatie haaks op de lengterichting van de putten (oost-west). De greppels lijken per-

ceelsgebonden te zijn. Ze hebben een onderlinge afstand van slechts enkele meters en 

zijn ca. 50 cm breed. De greppels zijn slechts enkele cm in het vlak bewaard gebleven 

en hebben een opvulling gelijk aan de bouwvoor. Uit de opvulling van de greppels zijn 

Figuur 4.6 
Plattegrond van vierpalige spieker in het vlak, 
foto richting het oosten.

Figuur 4.7 
Doorsnede van de gecoupeerde kuil, spoor 2, 
foto richting het oosten.
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enkele fragmenten geglazuurd aardewerk verzameld. Op basis van de dichte spreiding 

hebben de sporen mogelijk een functie als afwateringsgreppel gehad. 

In de putten 6, 10 en 12 zijn perceelgreppels aangetroffen. In een daarvan is aardewerk 

aangetroffen dat in de middeleeuwen (1 fragment mogelijk in de Romeinse tijd) 

gedateerd kan worden. Dit is interessant omdat uit historische informatie (paragraaf 

3.3) blijkt dat het terrein rond 1900 ontgonnen is en voordien woeste grond was. De 

aanwezigheid van het aardewerk kan twee dingen betekenen. Ofwel de scherven 

zijn van elders aangevoerd, ofwel het gebied is in de middeleeuwen voor landbouw 

gebruikt en daarna in onbruik geraakt,waarmee het terrein tot woeste grond geworden 

is.

De meest oostelijke put is sterk verstoord tot ca 25 cm in de C-horizont.

4.3 Vondstmateriaal

Locatie Zwaluwse straat
Op de noordelijke locatie bestaat het vondstmateriaal uit slechts één klein fragment 

vuursteen van 4 mm groot (vnr. 2) en een nog kleiner fragment houtskool (vnr. 1) (fig. 

4.8). Beide vondsten zijn aangetroffen tijdens het boren. Het houtskoolfragment is 

afkomstig uit put 1, de vuurstenen splinter uit put 4.

Locatie Zuidkamerlaan
Het vondstmateriaal van de zuidelijke locatie bestaat uit vijf stuks vuursteen, 

zes scherven handgevormd aardewerk, 3 baksteenfragmenten en twee scherven 

geglazuurd aardewerk uit de Nieuwe tijd.

Vuursteen
Drie van de vijf vuurstenen zijn gevonden bij het boren. De vondsten bevonden zich 

niet dicht bij elkaar, maar zijn verspreid over het terrein aangetroffen (fig. 4.8). Het 

betreft een ongemodificeerde terrasgrind, een afgeknotte afslag op terrasvuursteen en 

een splinter (tabel 4.1).

Bij de aanleg van het tweede vlak zijn in put 10 twee bij elkaar gelegen vuurstenen 

aangetroffen. Het betreft een decortificatieafslag en een kernvernieuwingsafslag.29 De 

vondsten kunnen worden gedateerd in de periode neolithicum – ijzertijd.

vondstnr put vlak spoor type

3 6 1 5040 ongemodificeerd terrasgrind

4 9 1 5040 afgeknotte afslag op terrasvuursteen

5 10 1 5030 splinter

6 10 2 5010 decortificatieafslag

6 10 2 5010 kernvernieuwingsafslag

Handgevormd aardewerk
Twee fragmenten handgevormd aardewerk zijn aangetroffen in de gecoupeerde kuil 

in put 6 (vnr. 7). Het betreffen wandfragmenten die niet nader te dateren zijn dan late 

bronstijd – Romeinse tijd. 

Uit de perceleringsgreppel uit de Nieuwste tijd in put 6 zijn tijdens de vlakaanleg 

vier fragmenten handgevormd aardewerk verzameld (vnr. 13). Drie daarvan zijn 

wandfragmenten van een kogelpot en behoren tot de volle middeleeuwen. Daarnaast 

is er een randfragment dat Romeins zou kunnen zijn, maar eerder uit de middeleeuwen 

dateert.30 

29  Het vuursteen is gedetermineerd door dr. S. Knippenberg.
30  Het handgevormde aardewerk is gedetermineerd door drs. L. Meurkens.

Tabel 4.1 
Vuursteenvondsten van de locatie 
Zuidkamerlaan.
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Aardewerk Nieuwe tijd
Beide fragmenten geglazuurd aardewerk zijn verzameld uit greppels. Uit een van 

de afwateringsgreppels in put 8 (spoor 5) is een fragment Westerwald-keramiek 

aangetroffen (vnr. 11), dat voorkomt vanaf de 17e eeuw. Een oor in steengoed 

verzameld uit een perceelsgreppel in put 10 (spoor 6, vnr. 14). Deze kan niet nader 

worden gedateerd dan Nieuwe tijd.31

Baksteen
De baksteenfragmenten zijn verzameld uit greppels in put 6 ( spoor 1) en put 8 (spoor 

4). Het betreft kleine fragmenten zonder verdere informatiewaarde. De fragmenten 

dateren in de periode middeleeuwen – Nieuwe tijd.

31  Het gedraaide aardewerk is gedetermineerd door M. Goddijn MA.
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Synthese32

5.1 Conclusie

In de gespecificeerde archeologische verwachting die is opgesteld door Verhoeven 

& Heunks33 is uitgegaan van een hoge verwachting voor de locaties Zwaluwse straat 

en Zuidkamerlaan. De verwachting berust op archeologische vondsten die eerder in 

het gebied zijn en de landschappelijke ligging (langs de rand van een vennetje). De 

locatie Zuidkamerlaan zou zich ter hoogte van een kleine dekzandopduiking bevinden. 

Hier werden bij een veldkartering enkele vuurstenen artefacten en een fragment 

handgevormd aardewerk aangetroffen. De opgestelde archeologische verwachting is 

met behulp van het proefsleuvenonderzoek getoetst. 

Locatie Zwaluwse straat
De locatie Zwaluwse straat is gelegen in een relatief laag gelegen dekzandvlakte die 

oorspronkelijk waarschijnlijk enkele flauwe welvingen kende. Een daarvan lijkt gelegen 

te hebben op het midden van het terrein, maar deze is door moderne bewerking 

van de bodem geheel geëgaliseerd. In de top van de dekzandvlakte heeft zich in 

het verleden een veldpodzol ontwikkeld die over het algemeen ‘natte’ kenmerken 

vertoont. In de ondergrond komen tot ten minste 1,5 m onder maaiveld gleyver-

schijnselen voor die veroorzaakt zijn door sterke fluctuaties in het grondwaterpeil 

in vroegere tijden. Het vennetje ten westen van de locatie was niet voor onderzoek 

beschikbaar. De ouderdom ervan is dan ook onbekend. Mogelijk betreft het slechts 

een, in recente tijden, gegraven drenkplaats of eendenkooi.34

Er is geen archeologische vindplaats aangetroffen op de locatie. Sporen ouder 

dan de Nieuwste tijd zijn niet aangetroffen. Het vondstmateriaal bestaat uit een 

vuurstenen splinter en een klein fragment houtskool met onbekende datering. 

Beide vondsten komen uit de B/C-horizont, dicht onder de huidige bouwvoor. De 

voorwerpen zijn dermate klein dat de oorspronkelijke stratigrafische positie onzeker 

is. Het nagenoeg ontbreken van archeologische resten lijkt op het eerste gezicht te 

moeten worden verklaard door de aftopping van de bodem. In een groot deel van 

het terrein is de oorspronkelijke bodem tot in de C-horizont onthoofd. Het is daarom 

niet uitgesloten dat op de locatie oorspronkelijk toch archeologische resten aanwezig 

waren. De eerder vermelde oppervlaktevondsten kunnen de schamele resten van een 

verploegde vindplaats zijn. De brede datering en gevarieerde samenstelling van het 

vondstmateriaal geven geen uitsluitsel over de aard en ouderdom van de vindplaats. 

Mogelijk is de locatie in het verleden slechts incidenteel gebruikt. Waarschijnlijk is dit 

gebruik niet gepaard gegaan met het roeren van de bodem. In de proefsleuven zijn 

grondsporen geen waargenomen. De mate van verstoring was niet dusdanig groot, dat 

bij een afgetopte sporenniveau alle sporen verdwenen zouden zijn.

Geconcludeerd mag worden dat ter plaatse van locatie Zwaluwse straat hooguit 

sprake is geweest van incidenteel gebruik van het terrein. Vermoedelijk was de locatie 

vanwege de relatief lage ligging niet interessant voor bewoning. Dit is zeker het geval 

geweest als het vennetje inderdaad een meer recente ouderdom heeft. In dat geval is 

er geen reden om aan te nemen dat het terrein een aantrekkingskracht gehad heeft op 

jager-verzamelaars. 

32  De in bijlage III vermelde onderzoeksvragen zullen in dit hoofdstuk worden beantwoord. 
33  Verhoeven & Heunks 2010.
34  Pruijsen 2011.
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Locatie Zuidkamerlaan
Het onderzoek op de locatie Zuidkamerlaan heeft meer resultaten opgeleverd, 

hoewel van de verwachte vuursteenvindplaats geen sprake is. Ook deze locatie lijkt 

zich in een dekzandvlakte te bevinden, echter met meer reliëf. Op basis van het 

vooronderzoek werd een dekzandkopje verwacht, maar deze is in de proefsleuven niet 

waargenomen. Op de meeste plekken zijn lemige fluvioperiglaciale afzettingen direct 

onder de bouwvoor waargenomen en geen dekzand. Op enkele locaties blijkt een 

dunne zandlaag boven het leem te liggen, maar ook deze is eerder van perifluviglaciale 

dan eolische origine. Het is echter mogelijk dat het dekzand ontbreekt door recente 

verploeging. In het noordelijk centrale deel lijkt een plaatselijke laagte of depressie 

aanwezig. Ten zuiden hiervan en in het oosten zijn relatief hogere delen aangetroffen.

Op het centraal gelegen hogere deel (put 10) is een klein cluster sporen aangetroffen, 

evenals enkele aardewerk en vuurstenen vondsten uit de prehistorie – Romeinse tijd. 

Aangetroffen zijn een spieker, twee losse paalsporen en twee losse kuilen. Op basis 

van een wandscherf handgevormd aardewerk en een 14C-datering van vijf tarwekorrels 

moet de vindplaats in de periode late bronstijd worden geplaatst. Vanwege de diffuse 

spreiding van de sporen is het begrenzen van het cluster zeer moeilijk. Hoewel 

spiekers ook ten midden van akkercomplexen voorkomen, doet de spiekerplatte-

grond bewoning in de nabije omgeving vermoeden. Op basis van de resultaten uit 

het proefsleuvenonderzoek komt hiervoor vooral de centraal gelegen hogere deel in 

aanmerking. Richting het westen is het landschap lager en natter. Hier worden geen 

sporen meer verwacht. Richting het oosten, waar het eveneens lager wordt, zijn geen 

sporen aangetroffen (putten 8 en 11) (fig. 5.1).

Vuursteen is verspreid over het onderzoeksterrein aangetroffen. Gezien de 

verspreiding en het lage aantal kan niet van een vuursteenvindplaats gesproken 

worden. Het materiaal bevond zich in de bovenste centimeters van de ongestoorde 

ondergrond, direct onder de bouwvoor. Het betreft een splinter, drie afslagen en een 

ongemodificeerde terras-kei. Het lage aantal vuursteenvondsten en het ontbreken 

van sporen ouder dan de late bronstijd wijzen erop dat het terrein in de periode 

neolithicum – midden-bronstijd niet vaker dan incidenteel bezocht is. 

Evaluatie methodiek
De tijdens het onderzoek toegepaste onderzoeksmethodiek bestond uit de aanleg 

van verscheidene sporenvlakken en het karteren van een vondststrooiïng door middel 

van het uitzeven van boorkolommen. Een dergelijke gecombineerde aanpak is een 

efficiënte en effectieve werkwijze voor het opsporen van een steentijdvindplaats.35 

De verticale gaafheid van de bodem is op de beide onderzoekslocaties echter slechter 

dan verwacht, waardoor een eventueel vondstniveau inmiddels is verdwenen. Voor 

toekomstige onderzoeken is het aan te raden tijdens het vooronderzoek op voorhand 

de gaafheid van de bodem ter plaatse van potentiële vindplaatsen scherper in beeld te 

krijgen, bijvoorbeeld door  middel van enkele kleine proefputten. Indien op dergelijke 

gronden de bodemgaafheid ongunstig blijkt te zijn, kan direct gekozen worden voor 

een regulier proefsleuvenonderzoek.

5.2 Waardering

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richtlijnen van 

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

35  Verhagen et al. 2011.
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hand van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven of vindplaatsen 

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

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

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 

in principe ook behoudenswaardig geacht (7 punten of meer). Dit ‘vangnet’ heeft 

tot doel er voor te zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar 

desondanks inhoudelijk van groot belang, niet beschermd of onderzocht worden.

Op de locatie Zwaluwse straat zijn geen archeologische overblijfselen aangetroffen. 

Deze locatie wordt daarom niet gewaardeerd. Een waardering van de locatie 

Zuidkamerlaan volgt hieronder op basis van de genoemde parameters en de 

bijbehorende criteria (tabel 5.1).

Vindplaats Zuidkamerlaan

Beleving
Deze waardering heeft voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten. Het 

criterium schoonheid, de esthetisch-landschappelijk waarde, is niet van toepassing op 

het te beoordelen plangebied. 

Er is ook geen sprake van een herinnering die verbonden is aan het verleden. Er heeft 

geen noemenswaardige historische gebeurtenis plaatsgevonden en evenmin bestaan 

er volksverhalen of andere verbondenheid met het onderzochte gebied. 

Het plangebied blijkt niet op ‘beleving’ te waarderen. De waarde zal daarom moeten 

blijken uit de fysieke en inhoudelijke kwaliteit.

Fysieke kwaliteit
Hiermee wordt de mate bepaald waarin de archeologische resten nog intact zijn en in 

situ liggen. De criteria hiervoor zijn gaafheid en conservering. De aanwezigheid van 

mogelijke verstoringen in relatie tot de stabiliteit van de fysieke omgeving is bepalend 

voor de gaafheid van de sporen en structuren; de conservering heeft betrekking op de 

staat van de daarin aanwezige vondsten. 

De gaafheid van de aangetroffen sporen kan als middelhoog worden gescoord (score 

2). De sporen zijn afgetopt, maar de diepere sporen zijn nog goed bewaard gebleven, 

hetgeen gebruikelijk is voor sporenvindplaatsen onder akkerlagen op de Brabantse 

zandgronden.

Ook de conservering van de vindplaats is middelhoog (score 2). Aangetroffen zijn 

enkele vuursteenvondsten en een enkel fragment aardewerk. Het aantal aangetroffen 

vuursteen vondsten is beperkt en de vondsten liggen bovendien sterk verspreidt over 

het hele onderzoeksterrein, waardoor niet van een vuursteenvindplaats gesproken 

kan worden. Materiaal dat gekoppeld kan worden aan de aangetroffen sporen beperkt 

zich tot slechts twee gefragmenteerde fragmenten aardewerk. De waardering van 

een grondmonster uit de een van de kuilen heeft verkoolde macroresten opgeleverd, 

onverkoold materiaal is vergaan.
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Totale score voor fysieke kwaliteit is vier punten. Op fysieke gronden is de vindplaats 

in principe niet behoudenswaardig, maar bij een dergelijke middelmatige score wordt 

ook naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of het terrein toch 

behoudenswaardig is

Inhoudelijke kwaliteit
Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, informatie-

waarde, ensemblewaarde en representativiteit. 

De vindplaats Zuidkamerlaan scoort hoog op zeldzaamheid. Uit de directe omgeving 

zijn verscheidene vindplaatsen bekend uit de periode neolithicum – midden bronstijd, 

zoals Schaapsven, Retentiebekken en Waterleiding. Deze vindplaatsen bevinden zich 

op kleine kopjes en welvingen in het dekzandlandschap. Jongere vindplaatsen, uit de 

periode late bronstijd – ijzertijd zijn nagenoeg onbekend. Er wordt verondersteld dat 

het landschap gedurende de late prehistorie vernatte en de regio ongeschikt raakte 

voor bewoning. De vindplaats Zuidkamerlaan lijkt een van de jongste vindplaatsen 

te zijn en vertegenwoordigt de fase waarin het gebied ten noorden van Tilburg 

daadwerkelijk onbewoonbaar raakte. 

De ensemblewaarde van de vindplaats wordt middelhoog gescoord. De vindplaats 

maakt deel uit van een grotere landschappelijke eenheid met bewoning uit de 

steentijd-bronstijd/ ijzertijd, dat over grote oppervlakten nog intact is. Hierbij kan 

de vindplaats in verband worden gebracht met de oudere  bewoning te Schaapsven, 

Retentiebekken en Waterleiding. 

Vanwege de geringe omvang en onduidelijkheid over de aard/ ligging van de bewoning 

is de informatiewaarde onzeker. Deze wordt daarom middelhoog gescoord.

Op basis van de inhoudelijke kwaliteit blijkt de vindplaats Zuidkamerlaan behoudens-

waardig (score 7 punten of hoger).

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinnering n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 2

Representativiteit n.v.t.

5.3 Advies

Locatie Zwaluwse straat
Er is geen behoudenswaardige vindplaats vastgesteld. Er wordt geen aanvullend 

archeologisch onderzoek geadviseerd. Voor wat de archeologie betreft is er geen 

belemmering voor verdere ontwikkeling van het plangebied.

Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 

meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt 

teneinde het documenteren van toevalsvondsten te garanderen.

Tabel 5.1 
Waardering vindplaats Tilburg 
Zwaluwenbunders – Zuidkamerlaan n.a.v. het 
proefsleuvenonderzoek.
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Locatie Zuidkamerlaan
Er is een behoudenswaardige vindplaats uit de periode late bronstijd aangetroffen. 

De sporen zijn alleen in put 10 aangetroffen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek 

is gebleken dat de sporen een redelijk diffuse verspreiding hebben, waardoor het 

vaststellen van de omvang van de vindplaats met behulp van smalle sleuven niet 

mogelijk is. Geadviseerd wordt daarom het perceel waarop put 10 gelegen is (fig. 5.1) 

in eerste instantie te onderzoeken door middel van brede sleuven. Indien de resultaten 

daartoe aanleiding geven kunnen de vlakken tussen de sleuven worden aangelegd. 
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put vlak spoor type gecoupeerd nap diepte structuur

1 1 1 recente verstoring ja 11,388

1 1 888 natuurlijke verstoring nee 11,427

1 1 999 recente verstoring nee 11,264

1 2 888 natuurlijke verstoring nee 11,316

2 1 888 natuurlijke verstoring nee 10,977

2 1 999 recente verstoring nee 11,044

3 1 999 recente verstoring nee 11,411

4 1 1 natuurlijke verstoring ja 11,367 18

4 1 2 natuurlijke verstoring ja 11,364

5 1 999 recente verstoring ja 11,257 10

6 2 1 greppel nee 11,548 26

6 2 2 greppel nee 11,548 30

7 2 1 greppel nee 11,675

7 2 2 greppel nee 11,698

7 2 3 greppel nee 11,709

7 2 4 greppel nee 11,660

7 2 5 greppel nee 11,610

8 2 1 greppel nee 11,113 14

8 2 2 kuil nee 11,260

8 2 3 greppel nee 11,296 10

8 2 4 greppel nee 11,306 8

8 2 5 greppel nee 11,428 4

8 2 6 greppel nee 11,526 5

8 2 7 kuil nee 11,518

8 2 8 greppel nee 11,528 10

8 2 9 greppel ja 11,538 2

8 2 10 greppel ja 11,538 12

8 2 11 kuil nee 11,531

8 2 12 greppel ja 11,532 20

8 2 13 greppel ja 11,476 5

8 2 14 greppel ja 11,419 5

8 2 15 greppel ja 11,381 1

8 2 16 greppel ja 11,257 34

8 2 17 greppel nee 11,295

9 2 1 depressie nee 11,551

10 2 1 paalkuil nee 11,774

10 2 2 kuil ja 11,682 20

10 2 3 paalkuil nee 11,634

10 2 4 kuil nee 11,550

10 2 5 paalkuil ja 11,524 24 1

10 2 6 sloot nee 11,449

10 2 7 paalkuil ja 11,568 35 1

10 2 8 paalkuil nee 11,495 1

10 2 9 paalkuil nee 11,459 1

12 1 999 recente verstoring nee

12 2 1 greppel ja 11,225 17

12 2 999 recente verstoring nee 11,305

Bijlage I Sporenlijst
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vondstnr put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht

1 1 1 5040 houtskool 1 0,1

2 4 1 5040 vuursteen 1 0,1

3 6 1 5040 vuursteen 1 68

4 9 1 5040 vuursteen 1 3

5 10 1 5030 vuursteen 1 0,1

6 10 2 5010 vuursteen 2 93

7 10 2 2 1 aardewerk handgevormd 2 249

8 10 2 2 1 monster algemeen 1

9 10 2 1 monster houtskool

10 8 2 4 1 baksteen 2 66

11 8 2 5 1 aardewerk Nieuwe tijd 1 48

12 7 2 5 1 metaal onbepaald 1 1009

13 6 2 1 1 aardewerk handgevormd 4 213

13 6 2 1 1 baksteen 1 61

14 10 2 6 1 aardewerk Nieuwe tijd 1 674

15 10 2 7 1 monster algemeen 1

Bijlage II Vondsten- en monsterlijst
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Bijlage III Onderzoeksvragen

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

zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden?

2. Indien het onderzoek in bepaalde zones géén archeologische resten of beperkte 

archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke 

verklaring is hiervoor dan te geven?

 

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

resten? 

4. Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij?

5. Wat is de horizontale verspreiding van de archeologische resten? Bestaan er verschillen 

tussen materiaalcategorieën? Hoeveel vondstconcentraties kunnen onderscheiden 

worden en wat is de oppervlakte van elk? Wat is de verspreiding van de grondsporen? 

Bestaat er een relatie tussen de ligging van de grondsporen en de vondstconcentra-

ties? Zo ja welke?  

6. Wat is de verticale verspreiding van de archeologische resten? Bestaan er verschillen 

tussen materiaalcategorieën? Is er sprake van een archeologische stratigrafie? 

Wat is de relatie tussen de vondstspreidingen en de geologische en bodemkundige 

eenheden? Bestaat er een relatie tussen de grondsporen en verticale spreiding van de 

archeologische resten? 

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

vondstmateriaal? 

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

resten? 

9. Wat is per site:

a. de omvang (horizontaal en verticaal);

b. de geologische en/of bodemkundige context;

c. de aard (complextype). Zijn uit de grondsporen huizen en/of andere structuren te 

herleiden? Zo ja, wat is de functie ervan geweest?

d. de typo(morfo)logische samenstelling van de gevonden archeologische resten 

(grondsporen en mobilia)? 

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

behoren ze? 

10. Om welke typen Off-site-verschijnselen gaat het, gelet op de vondsten en 

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

11. Wat was is de onderlinge relatie tussen sites en/of Off-site-verschijnselen? 

12. Wat is de kwaliteit van de botanische en zoologische resten en is onderzoek aan deze 

resten zinvol voor het beantwoorden van vragen over economische (voedselvoorzie-

ning) en ambachtelijke activiteiten (productie en onderhoudsactiviteiten)? 

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

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

conservering van de vondstconcentratie(s). Waardoor zijn eventuele verschillen in 

gaafheid en conservering tussen concentraties en materiaalcategorieën te verklaren? 

15. Op welk niveau zijn grondsporen herkenbaar en hoe duidelijk tekenen de sporen zich 

af? Is er een relatie tussen de aanwezigheid van grondsporen en de geologische of 

bodemkundige situatie? Zijn er aanwijzingen anderszins die van invloed zijn geweest 

op de conservering van grondsporen? 

16. Wat is de verstoring die is opgetreden a.g.v. latere prehistorische en historische 

activiteiten? In hoeverre is het natuurlijk bodemprofiel en daarmee het neolithische 

vondstniveau verstoord bij de aanleg en het (eerste) gebruik van het terrein als akker 

(oude akkerlaag/plaggendek)? 

Paleo-landschappelijk:
17. Hoe ziet de landschappelijke opbouw van de onderzoeksgebieden eruit? In hoeverre 

komt de opbouw overeen met het beeld van het vooronderzoek?

18. Wat is de paleo-landschappelijke en -ecologische context van de onderzoeksgebieden? 

Liggen in (of in de omgeving) van de onderzoeksgebieden locaties die geschikt zijn voor 

pollenanalyse? Wat is de te verwachten kwaliteit? 

19. Wat is de paleogeografische betekenis van het ven op locatie Zwaluwse straat? 

Wanneer is deze laagte gevormd en welke processen liggen hieraan ten grondslag?

20. Welke invloed heeft de aanwezigheid en het karakter van het ven op locatie Zwaluwse 

straat door de tijd gehad op de gebruiksmogelijkheden van het aangrenzende gebied 

en de relatie met omliggende gebieden? 

Archeologische Monumentenzorg
21. In welk opzicht draagt de vindplaats bij aan de verbreding en verdieping van de kennis 

van het Zuid-Nederlandse (midden-) neolithicum?

22. In hoeverre is de in het PvE voorgestelde onderzoeksmethode efficiënt en doelgericht 

gebleken voor het onderzoeken van onderhavige vindplaats. Welke strategiewijzi-

gingen zijn tijdens het veldwerk doorgevoerd? Zijn er aanbevelingen voor toekomstig 

onderzoek van dergelijke locaties?

23. Wat zegt de fysieke kwaliteit van de grondsporen over de archeologische potentie van 

vergelijkbare sites in de regio Tilburg?
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Bijlage IV Resultaten waardering macrorestenmonster
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