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Samenvatting

Vanaf eind 2015 heeft Archol diverse onderzoeken uitgevoerd in plangebied Den 

Bogerd in Udenhout. Dit rapport vormt de basisrapportage voor fase 1, fase 2 en 

de locaties dassenburcht en populierenbos. Met het onderzoek naar naastgelegen 

gebieden is reeds gestart en onderhavig rapport moet dan ook als eerste deel van een 

reeks worden beschouwd. Op basis van het vooronderzoek werden vooral sporen uit 

de ijzertijd en Romeinse tijd verwacht. Deze perioden bleken echter relatief beperkt 

vertegenwoordigd. 

Het onderzoeksgebied is gelegen in een dekzandlandschap en wordt gekenmerkt door 

welvingen. Deze opbouw is in het Pleistoceen onder fluvioperiglaciale omstandigheden 

gevormd. Restanten van bodems zijn vooral aangetroffen in lokale depressies. Hierbij 

is sprake van een dunne A-horizont, sterke uitspoeling en lokaal ook van inspoeling. 

De ondergrond wordt gekenmerkt door sterke gley-verschijnselen, kryoturbatie 

en bioturbatie. Hoewel het sporenniveau redelijk goed geconserveerd is, is de 

zichtbaarheid van de sporen slecht. Het natuurlijk reliëf en variaties in de samenstelling 

zullen hebben geresulteerd in verschillende soorten vegetaties op relatief korte 

afstanden. Helaas werden weinig geschikte contexten aangetroffen om de biotische 

elementen van het landschap te reconstrueren. 

De beschikbare gegevens wijzen erop dat Den Bogerd een gebied is dat verschillende 

landschapstypen omvat. Enerzijds zien we hoger gelegen zandige gronden waarop 

eik, beuk en es konden gedijen; gronden die vanaf de prehistorie tot op heden 

geschikt waren om te beakkeren. Anderzijds zien we lager gelegen lemige gronden 

en depressies; locaties waar we niet alleen elzen mogen verwachten, maar ook wilgen 

en lindes. En hoewel deze gronden vermoedelijk niet altijd even geschikt waren om 

te akkeren, waren ze wel geschikt voor bewoning, als hooilanden of voor het weiden 

vee. Daarnaast boden beide landschapstypen mogelijkheden tot de exploitatie van 

natuurlijke bronnen: vruchten, noten, planten, bomen en wilde dieren. 

De eerste activiteiten binnen het onderzoeksgebied dateren uit het midden- en 

laat-neolithicum. Er is sprake van een dunne spreiding vondstmateriaal, bestaand 

uit aardewerk en vuursteen, maar mogelijk ook van een haardkuil. De resten laten 

zich lastig duiden, maar zouden kunnen wijzen op de aanwezigheid van een special 

activity site of kamp. Tekenen van bewoning zien we pas vanaf de tweede helft van 

de midden-bronstijd: drie grote plattegronden en een kleinere plattegrond, gelegen 

op het hogere en zandige deel van het onderzoeksgebied. De gebouwen waren 

vermoedelijk niet gelijktijdig in gebruik en vormen de weerslag van een erf dat door 

het onderzoeksgebied werd verplaatst. De huizen liggen op het hogere, drogere deel. 

De erven zijn slechts in beperkte mate te reconstrueren en bevatten elementen als 

(water)kuilen en een omheind terrein. 

Het is lastig te zeggen of het gebied continue werd bewoond of in gebruik was 

vanaf de midden-bronstijd t/m de vroege ijzertijd. Wel is duidelijk dat er in de late 

bronstijd en vroege ijzertijd sprake was van bebouwing. De structuren laten zich lastig 

exact dateren en zijn daarmee - in de meeste gevallen - niet in erven te groeperen. 

Uitzondering is een plattegrond uit het eind van de vroege ijzertijd. Deze structuur 

mag geassocieerd worden met een waterput, enkele bijgebouwen en kuilen. Duidelijk 

is dat de bewoning zich in de late bronstijd - vroege ijzertijd meer op de lagere, lemige 
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delen van het landschap concentreert. Werd het terrein droger en daarmee beter 

bewoonbaar? Of is dit de uitkomst van druk op de beschikbare landbouwgrond, zij het 

door bevolkingsgroei of uitputting van de grond? Hier is momenteel geen antwoord op 

te geven. 

Na de vroege ijzertijd lijkt sprake van een hiaat. Hoewel enkele scherven aardewerk 

en de vondst van een grafmonument bij het vooronderzoek wijzen op activiteiten in 

of nabij het onderzoeksgebied in de midden-ijzertijd verschijnen de eerste sporen 

van bewoning pas weer in de late ijzertijd. Aan weerszijden van en parallel aan de 

laagte zijn huisplattegronden gevonden van het type Oss-Ussen 5a. Beide liggen op de 

overgang van de hogere naar de lagere delen. Mogelijk heeft dit te maken met drogere 

omstandigheden in de late ijzertijd. Over de bestaanseconomie, de materiële cultuur 

en de inrichting van het erf en het landschap in deze periode zijn, gezien de beperkte 

hoeveelheid sporen en vondsten, geen uitspraken te doen. 

Op basis van het vooronderzoek was de verwachting op het aantreffen van resten 

uit de Romeinse tijd hoog. In het onderzochte gebied zijn echter nauwelijks sporen 

of vondsten uit deze periode gevonden. De beperkte hoeveelheid vondstmateriaal 

wijst op activiteiten in de 2e en/of 3e eeuw n.Chr. Vermoedelijk was in het westelijk 

deel van het plangebied sprake van bewoning ter hoogte van een waterput die bij 

het vooronderzoek is gevonden. Ten noorden hiervan zijn verkavelingsgreppels 

aangetroffen. Er is slechts een beperkt oppervlak aan deze zijde onderzocht, waardoor 

weinig te zeggen valt over de exacte lay-out en functie van het greppelsysteem. Dit 

geldt ook voor de veronderstelde bewoning. 

Na de Romeinse tijd lijkt Den Bogerd enkele eeuwen niet of nauwelijks in gebruik te 

zijn geweest. Over de oorzaak zijn op basis van de huidige gegevens geen uitspraken 

te doen. Hoewel enkele scherven en een 14C-datering kunnen wijzen op activiteiten in 

de 10e tot 12e eeuw, dateren de eerste duidelijke aanwijzingen uit de 13e en 14e eeuw. 

Het terrein wordt in 1232 door de hertog van Brabant ter ontginning aan de abdij 

van Tongerloo gegeven. In de 13e en 14e eeuw voegt men daad bij woord. Greppels 

worden aangelegd, het gebied wordt in percelen verdeeld en geleidelijk veranderen de 

woeste gronden in akkers. In het oosten ligt het erf aan de Mortel 3. Het archeologisch 

onderzoek wijst uit dat het erf aan de Mortel 3 niet alleen is terug te leiden tot begin 

19e eeuw, maar tot de 14e-16e eeuw. De infrastructuur uit het gebied is op basis van 

kaarten in ieder geval terug te leiden tot begin 19e eeuw. Gezien de sterke samenhang 

met de greppels is het mogelijk dat een deel van deze paden in oorsprong ook uit de 

late middeleeuwen dateert. Uit de vondsten, sporen en het beschikbare kaartmateriaal 

spreekt een duidelijke relatie tussen het erf aan de Mortel 3 en de ontginning en het 

gebruik van het gebied: een relatie die tot aan de bouw van de nieuwe woonwijk 

voortduurde. 

De landschappelijke variatie maakt van Den Bogerd een aanlokkelijke locatie. Voor 

de promotie van de ontwikkeling van het plangebied wordt gebruik gemaakt van het 

gezegde ‘Als een koning te rijk’; een gezegde dat ook goed lijkt op te gaan voor de 

oudtijdse bewoners van Den Bogerd.
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Inleiding

1.1 Aanleiding

Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV) heeft eind 2015, begin 2016 en 

begin 2017 in opdracht van Grond Exploitatie Maatschappij (GEM) Den Bogerd 

archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Den Bogerd. Aanleiding 

vormde het voornemen van de GEM het betreffende plangebied te ontwikkelen 

voor woningbouw. Hier zullen de komende jaren ongeveer 380 nieuwe woningen 

worden gebouwd (Figuur 1.2). De geplande werkzaamheden zouden eventueel 

aanwezige archeologische resten kunnen verstoren. Om deze resten in kaart te 

brengen heeft de GEM Den Bogerd achtereenvolgens een bureauonderzoek, een 

verkennend booronderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van 

proefsleuven laten uitvoeren.1 Deze vooronderzoeken hebben uitgewezen dat binnen 

het plangebied diverse behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig zijn. De arealen 

van de vindplaatsen hebben een dubbelbestemming Waarde Archeologie gekregen 

in het bestemmingsplan Den Bogerd (2014). Door de geplande bouwactiviteiten en 

infrastructuur zal een duurzaam behoud van de archeologische resten in situ niet 

mogelijk zijn. GEM Den Bogerd heeft daarom besloten tot vervolgonderzoek van de 

vindplaatsen in de vorm van definitieve onderzoeken (DO). Tevens is een aanvullend 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op percelen die eerder niet voor onderzoek 

beschikbaar waren. 

1.2 Plangebied Den Bogerd

Het plangebied bevindt zich aan de noordzijde van Udenhout en beslaat een 

omvangrijk terrein van ca. 24 ha groot (Figuur 1.1). In het zuiden wordt het gebied 

begrensd door de noordelijke rand van de bebouwde kom van Udenhout, ten westen 

door de tuinen van de bebouwing aan de Groenstraat, ten oosten door de Mortel 

en in het noorden deels door de Mortel en deels door aangrenzende percelen. De 

voorgenomen ontwikkelingen zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Dit geldt ook 

voor het archeologisch onderzoek. Onderhavig onderzoek betreft de deelgebieden 

woningbouwfase 1 (3,2 ha), woningbouwfase 2 (1,9 ha), dassenburcht (0,5 ha) en 

populierenbos (1 ha). Figuur 2.6 geeft weer waar deze gebieden liggen binnen het 

plangebied en hoe deze zich verhouden tot de resultaten van het vooronderzoek. 

De onderzoeksgebieden van fase 1 en 2 liggen in het oosten van het plangebied en 

lagen ten tijde van het archeologisch onderzoek deels braak of waren in gebruik 

als akker of weiland. Hierbij waren enkele percelen gescheiden door hekken en 

een bomenrij. In het midden van het plangebied was een dassenburcht aanwezig. 

De dassen zijn in het najaar van 2016 gevangen en begin 2017 herplaatst. De oude 

burcht moest toen onklaar worden gemaakt door de gangen te vergraven. Deze 

werkzaamheden zijn samengevoegd met een archeologisch onderzoek. Tussen de 

burcht en woningbouwfase 1 en 2 lagen enkele percelen met populieren. Deze zijn 

begin 2017 verwijderd waarna ook deze percelen konden worden onderzocht door 

middel van proefsleuven. 

1  Van Dijk & De Boer 2007; Mostert & Verbeek 2007; Verbeek & Mostert 2012

1
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Ter voorbereiding van de ontwikkelingen is inventariserend onderzoek uitgevoerd 

(paragraaf 2.4). Op basis hiervan zijn meerdere vindplaatsen onderscheiden en 

daarbinnen clusters met, naar verwachting, sporen en vondsten uit de ijzertijd en 

Romeinse tijd. Daarnaast kunnen in het gehele plangebied sporen en vondsten van het 

agrarisch cultuurlandschap uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd worden verwacht. 

Op basis van het proefsleuvenonderzoek bleek het lastig de vindplaatsen scherp 

te begrenzen; waarbij voor de definitieve opgravingen van fase 1 en 2 is gekozen 

voor een gefaseerde uitvoering bestaande uit brede transecten en uitbreidingen op 

locaties met sporen (paragraaf 4.1). Hierbij was sprake van een aantal belemmeringen, 

zoals een bomenrij en een gronddepot, waardoor de onderzoeken moesten worden 

opgeknipt. Het archeologisch onderzoek naar fase 1 is in het najaar en de winter 

van 2015/2016 uitgevoerd. Fase 2 is in de zomer van 2016 en het voorjaar van 2017 

onderzocht. In 2017 zijn ook de locaties dassenburcht en populierenbos onderzocht. 

Het proefsleuvenonderzoek ter hoogte van het populierenbos leverde daarbij geen 

aanleiding op tot verder onderzoek. Dit deelgebied, evenals de andere deelgebieden, 

zijn na het veldonderzoek vrijgegeven. 

Voor de rapportage gelden twee thema’s als richtinggevend: de reconstructie van 

de bewonings- en gebruiksgeschiedenis van het onderzoeksgebied in relatie tot het 

landschap enerzijds en een duiding van de kenniswinst in de regio Tilburg anderzijds. 

Een integrale bespreking van de resultaten is daarbij onmisbaar. Om die reden is 

gekozen voor een gezamenlijke rapportage van deze projecten. 

De opdracht voor de archeologische onderzoeken is verstrekt door GEM den Bogerd. 

Binnen de GEM Den Bogerd zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: Van der 

Weegen Bouwgroep BV, Jansen Bouwontwikkeling en de gemeente Tilburg. Hierbij 

treedt dhr. M. van de Werf van Prince Projecten op als vertegenwoordiger. Drs. F.P. 
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Figuur 1.1 
Ligging van het plangebied (ster).
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Kortlang van ArchAeO is betrokken bij het project als toezichthouder namens het 

bevoegd gezag, de gemeente Tilburg. Ten behoeve van het onderzoek van fase 1 is 

een Programma van Eisen (PvE) opgesteld en goedgekeurd door het bevoegd gezag.2 

Dit PvE is voor fase 2 aangevuld met een oplegblad.3 Voor het onderzoek naar de 

burcht en het populierenbos is geen nieuw PvE opgesteld maar vormden de bestaande 

documenten het uitgangspunt. 

Voor alle onderzoeken geldt dat het veldwerk en de rapportage zijn uitgevoerd door 

een team van Archol BV, aangevuld met specialisten (Tabel 1.1). Alle werkzaamheden 
zijn uitgevoerd conform het PvE en de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA versie 3.3 en versie 4).

2  Van den Eynde & Kortlang 2015.
3  Kortlang 2016.

Figuur 1.2 
Ontwikkelingsplan Den Bogerd (bron: GEM 
Den Bogerd). 
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Naam Functie Organisatie

J. Aal MA veldarcheoloog Archol BV

S.H. Baas MA veldarcheoloog Archol BV

R. van Bemmel machinist Basten BV

drs. J. de Bruin specialist - Romeins aardewerk/bouwkeramiek Universiteit Leiden

dr. ir. M.J. Driessen specialist - Romeins metaal Universiteit Leiden

P. van de Geer MA veldarcheoloog Universiteit Leiden

S. Geerts stagiair Universiteit Leiden

M.A. Goddijn veldarcheoloog Archol BV

drs. T.A. Goossens projectmanager Archol BV

prof. T. Goslar specialist - 14C-onderzoek Poznan Radiocarbon Laboratory

S.D. Hagedoorn MA veldarcheoloog Archol BV

E.E. van Hees BA specialist - botanie/hout/houtskool Universiteit Leiden

drs. E. Heunks fysisch-geograaf Heunks landschapsarcheologie

D. IJdo MA veldassistent Archol BV

R. Jansen machinist Basten BV

J. Kempkens restauratie en conservering Restaura

dr. S. Knippenberg projectleider
specialist - vuursteen/natuursteen

Archol BV

L.M. Kootker MSc specialist - dierlijk botmateriaal Archeoplan Eco

J. van der Leije MA veldwerkleider Archol BV

T. Lupak restauratie en conservering Restaura

drs. A. Maurer specialist - palynologie RAAP Archeologisch Adviesbureau

drs. L. Meurkens specialist - prehistorisch aardewerk/metaal Archol BV

A. Porreij-Lyklema MA veldarcheoloog - metaaldetectie Archol BV

drs. A. Pol specialist - munten middeleeuwen/Nieuwe tijd Universiteit Leiden

R. Semeijn BA veldassistent Archol BV

F. van Spelde MA veldarcheoloog - metaaldetectie Archol BV

M. Stolk MA specialist - metaalslakken Marijn Stolk Archeologie

drs. R. Timmermans veldarcheoloog
archeologisch tekenaar

Raf Timmermans archeologisch 
tekenaar

drs. A.C. van de Venne specialist - aardewerk/bouwkeramiek/glas mid-
deleeuwen/Nieuwe tijd

Kerament

drs. B. Veselka specialist - fysische anthropologie/histologisch 
onderzoek

Stichting LAB

M. van Zon MA projectleider
rapporteur

Archol BV

1.4 Administratieve gegevens

1.4.1 Woningbouwfase 1

Soort onderzoek: Definitieve Opgraving (DO)

Projectnaam: Den Bogerd woningbouwfase 1

Archolprojectcode: TDB1567

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden BV

Periode van uitvoering veldwerk: 5 t/m 23 oktober 2015; 20 en 21 januari 2016 

Periode van uitvoering uitwerking: november 2015 t/m oktober 2017 

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Tilburg

Plaats: Udenhout

Toponiem: Den Bogerd, Mortel

Coördinaten gebied: 138.992/402.740 (centrum)

Opdrachtgever: GEM Den Bogerd
M. van de Werf (Prince Projecten)

Bevoegd gezag: Gemeente Tilburg
drs. J. Op ‘t Hoog

Toezichthouder namens het bevoegd gezag: ArchAeO BV
drs. F.P. Kortlang

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 3301287100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal depot van Noord-Brabant 

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.
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1.4.2 Woningbouwfase 2

Soort onderzoek: Definitieve Opgraving (DO)

Projectnaam: Den Bogerd woningbouwfase 2

Archolprojectcode: TDB1621

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden BV

Periode van uitvoering veldwerk: 30 juni t/m 21 juli 2016; 14 en 15 maart 2017 

Periode van uitvoering uitwerking: augustus 2016 t/m oktober 2017

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Tilburg

Plaats: Udenhout

Toponiem: Den Bogerd, Mortel

Coördinaten gebied: 139.113/402.777 (centrum)

Opdrachtgever: GEM Den Bogerd
M. van de Werf (Prince Projecten)

Bevoegd gezag: Gemeente Tilburg
drs. G. van den Eynde

Toezichthouder namens het bevoegd gezag: ArchAeO BV
drs. F.P. Kortlang

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4004220100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal depot van Noord-Brabant 

1.4.3 Dassenburcht en populierenbos

Soort onderzoek: Dassenburcht: Definitieve Opgraving (DO)
Populierenbos: Inventariserend onderzoek d.m.v. proef-
sleuven (IVO-p) 

Projectnaam: Den Bogerd Dassenburcht en IVO-p

Archolprojectcode: TDB1690

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden BV

Periode van uitvoering veldwerk: 1 t/m 16 maart 2017 

Periode van uitvoering uitwerking: maart 2017 t/m oktober 2017

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Tilburg

Plaats: Udenhout

Toponiem: Den Bogerd, Mortel

Coördinaten gebied: Dassenburcht: 138.795/402.924 (centrum)
Populierenbos: 138.937/402.917 (centrum)

Opdrachtgever: GEM Den Bogerd
M. van de Werf (Prince Projecten)

Bevoegd gezag: Gemeente Tilburg
drs. G. van den Eynde

Toezichthouder namens het bevoegd gezag: ArchAeO BV
drs. F.P. Kortlang

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4036370100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal depot van Noord-Brabant 
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Onderzoekskader

2.1 Landschappelijk kader

E. Heunks

2.1.1 Laat-pleistocene periglaciale processen aan de basis van het hui-
dige reliëf

Het natuurlijke reliëf van het huidige landschap waarin het onderzoeksgebied is 

gesitueerd, is gevormd gedurende de laatste grootschalige koude periode van het 

Pleistoceen: het Weichselien (ca. 115.000-11.700 jaar geleden). In deze periode werd 

onder toendra- en poolomstandigheden een dik pakket fijnzandige sedimenten 

afgezet. Deze dekzanden behoren tot de Formatie van Boxtel waarvan de dikte 

ter hoogte van het onderzoeksgebied 5-10 m bedraagt.4 Behalve zuiver eolische 

afzettingen waarbij fijn zand door de wind is verplaatst en opgestoven tot ruggen, 

werd in deze periode tevens op grote schaal fijn sediment door smeltwater en neerslag 

opgenomen, verplaatst en in de vorm van lemige sequenties weer afgezet. Leemlagen 

ontstonden ook door een combinatie van wind en neerslag, waarbij löss-achtig 

materiaal uit de atmosfeer kon neerslaan. 

Hoewel gedurende de laatste ijstijd voornamelijk een toendra- en poolklimaat 

heerste, waren er onderbrekingen met hogere temperaturen. In deze interstadialen 

stabiliseerde de dekzandsedimentatie, trad plantengroei op en kon zich een humeuze 

bodem ontwikkelen. Een dergelijke bodem is onder andere aangetroffen tijdens 

diverse archeologische veldonderzoeken ten noordoosten van de bebouwde kom van 

Tilburg.5 Deze bodem bevindt zich hier tussen 3 en 4 m onder het maaiveld. Op basis 

van 14C-datering en de pollensamenstelling van de bodem lijkt deze gevormd in een 

vroege fase van het Weichselien, maar mogelijk is deze nog veel ouder.

Het huidige oppervlaktereliëf van het onderzoeksgebied en omgeving is in hoge mate 

het resultaat van geleidelijke fluviatiele erosie en versnijding van het periglaciale 

dekzandlandschap. Doordat lokale smeltwaterstromen zich insneden in het 

dekzandpakket, ontstonden daarbuiten hogere delen die als plateaus of ruggen 

bewaard zijn gebleven. Anders dan vaak verondersteld wordt, zijn op veel plaatsen in 

deze regio de hogere delen dus niet het resultaat van opwaaiing en accumulatie van 

dekzanden. Dit verklaart ook waarom op veel plaatsen zeer siltrijke zanden en zelfs 

lemige fluvioglaciale afzettingen dagzomen.6 Wel is het reliëf van dit erosielandschap 

op veel plaatsen geaccentueerd in de laatste koude periode van het Weichselien: de 

late Dryas (13.050-11.700 jaar geleden). In deze laatste grootschalige verstuivingsfase 

zijn, door lokale uitstuiving van vlakten, de hogere delen verder opgestoven met een 

dun eolisch dek (laagpakket van Wierden: voorheen aangeduid met de term ‘Jong 

Dekzand’). In veel gevallen betreft het relatief kleine opduikingen met een dikte tot ca. 

1 m.7 In deze periode ontstonden ook enkele, zuidwest-noordoost georiënteerde grote 

4  Schokker 2003, figuur 2.2.
5  O.a. Van der Leije & Heunks 2013.
6  Onder andere de ‘dekzandrug’ tussen Tilburg en Oisterwijk lijkt eerder als een fluvioglaciaal 

dekzandplateau te kunnen worden opgevat met een diepe versnijding aan de zuidzijde (het 
dal van de Leij) en lokale versnijdingen aan de noordzijde (O.a. Dijkstra e.a. in voorbereiding.)

7  Onder andere aangetroffen in het archeologisch plangebied Loven-Noord Schaapsven en 
Tradepark-Noord, resp. ten noordoosten en ten zuiden grenzend aan de bebouwde kom van 
Tilburg: Meurkens 2015; Tol 2015.

2
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dekzandruggen, waaronder die van de Drunense Duinen en de Midden-Brabantse 

dekzandrug. Deze grote stuifzandcomplexen overstoven ook dalen en vlakten, 

waardoor hier geen sprake is van een fluvioperiglaciaal erosielandschap. 

Op de paleogeografische kaart van de regio Tilburg ligt het onderzoeksgebied in een 

omvangrijk gebied met dekzandwelvingen en enkele plateaus/ruggen (Figuur 2.1).8 

Dit complex van iets hoger gelegen gronden wordt omgeven door lager gelegen 

gronden met aan de noordzijde het moerasgebied van de Brand, aan de zuidoostzijde 

een vlakte met leemkuilen en de westzijde een vlakte met de voormalige natte 

heidevelden. De paleogeografie van het onderzoeksgebied wordt gedomineerd door 

een zuidwest-noordoost georiënteerd periglaciaal dal. Fase 1 en 2 van het onderzoek 

liggen ten oosten van deze laagte. De dassenburcht ligt ten westen van de laagte 

en het populierenbos ligt erin. Het dal ligt ter hoogte van het plangebied tot ca. 1,5 

m lager dan omliggende gronden (8,3 m resp. 9,8 m +NAP). In deze laagte is in het 

verleden watergang de Roomleij gegraven (Figuur 2.4). Er zijn geen aanwijzingen dat 

8  Heunks 2012.
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de laagte in het Holoceen nog als beekdal heeft gefungeerd.9 Dat geldt overigens 

voor de meeste periglaciale dalen in de regio. Dit hangt onder andere samen met het 

geringe hydrologische achterland. Het dal mondt noordoostelijk uit in de moerassen 

van de Brand en omgeving. Oorspronkelijk liep het dal door, maar met het ontstaan 

van de dekzandrug van de Drunense Duinen in de Late Dryas, is de waterafvoer samen 

met die van diverse andere dalen, geblokkeerd geraakt. 

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) zijn de op de paleogeografische 

kaart weergegeven landschapseenheden in de omgeving van het onderzoeksgebied 

in meer detail terug te vinden (Figuur 2.2). Er is sprake van een behoorlijke regionale 

oppervlaktegradiënt in noordelijke en noordoostelijke richting van ca. 1 m per km. 

Daardoor lijkt het onderzoeksgebied veel lager te liggen ten opzichte van de gebieden 

ten zuidwesten hiervan, maar ten opzichte van gebieden ten noordoosten hiervan ligt 

het juist weer veel hoger. Ten aanzien van een analyse van de gebruiksmogelijkheden 

en de archeologische potentie zijn juist de lokale relatieve hoogteverschillen van 

belang.

9  Verbeek & Mostert 2012, 28-29. 

Figuur 2.2 
Oppervlaktereliëf van het landschap rondom 
het onderzoeksgebied (rode cirkel; bron: 
www.ahn.nl).
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2.1.2 Holoceen: klimaatverbetering, bodemvorming en vernatting

Vanaf het Holoceen (ca. 11.700 jaar geleden) trad een definitieve klimaatsverbetering 

op. Door het mildere klimaat ontstond al snel een gesloten vegetatiedek, waardoor 

dekzand en fluvioperiglaciale afzettingen werden vastgelegd en bodemvorming kon 

optreden. Op de hogere delen van het dekzandlandschap konden juist in de eerste 

fase van het Holoceen in relatief korte tijd dikke humuspodzolen tot ontwikkeling 

komen. Onder invloed van een lage grondwaterstand en een zuur milieu (naaldbos) 

waren de omstandigheden ideaal voor een sterke uitspoeling van humus, ijzer en 

aluminium. Ook in de iets lagere delen kon het podzoleringsproces optreden, maar 

in minder mate. Wel neemt juist op flanken van dekzandruggen en opduikingen de 

dikte van de B-inspoelingshorizont vaak toe als gevolg van grondwaterfluctuaties 

in deze zones. In de laagste delen, vooral in zones met lemige fluvioperiglaciale 

afzettingen, kon geen uitspoeling optreden en beperkte de bodemvorming zich tot 

opeenhoping van organisch materiaal en humus (beek- en gooreerd gronden). In de 

lagere delen van het dekzandlandschap kon met een geleidelijke stijging van het 

grondwater gedurende het Holoceen veenvorming optreden. De veenvorming leidde 

met name vanaf het Atlanticum (7300-3700 v.Chr.) tot een verdere stagnatie van het 

grondwater en vernatting van het Brabantse landschap. Opmerkelijk is dat tot op 

heden tijdens archeologisch onderzoek in de regio Tilburg geen duidelijke aanwijzingen 

zijn gevonden voor een structurele vernatting van het landschap. Dit valt onder 

andere af te leiden uit de landschappelijk soms wel erg lage ligging van prehistorische 

nederzettingen op lemige gronden en het ontbreken van aanwijzingen voor veengroei. 

Een verklaring kan zijn dat in de regio Tilburg (en daarmee ook Udenhout) sprake is 

van een behoorlijke natuurlijke oppervlaktegradiënt met relatief diep ingesneden 

periglaciale dalen. Oppervlaktewater kan hierdoor gemakkelijk worden afgevoerd. 

Daarnaast zijn de gronden op de meeste plaatsen redelijk doorlatend en ontbreekt een 

groot achterland.

 

Op de bodemkaart (schaal 1:50.000) is bijna het gehele onderzoeksgebied 

gekarteerd als hoge zwarte enkeerdgrond, lemig fijn zand met oude klei, beginnend 

tussen 40 en 120 cm -Mv en ten minste 20 cm dik (zEZ23t). De grondwatertrap 

is VI. Enkeerdgronden zijn dikke akkerlagen (>50 cm) die kunnen zijn ontstaan 

door eeuwenlange bemesting met plaggen vanaf het eind van de middeleeuwen. 

Het kan echter ook gaan om een veel recenter verschijnsel waarbij de bodem in 

korte tijd is opgehoogd met zwarte grond met als doel een verbetering van de 

grondwaterhuishouding en/of de bewerkbaar van de grond te bewerkstelligen en 

niet zo zeer een verbetering van de vruchtbaarheid. Daarnaast kan de grond diep 

zijn omgezet, waardoor eveneens een dikke geroerde toplaag is ontstaan die als 

enkeerdgrond kan zijn gekarteerd.

De gedetailleerdere bodemkaart van het herinrichtingsgebied ‘De Leijen-West’ laat 

een veel gedifferentieerder beeld zien met over korte afstand een afwisseling van 

gebieden met enkeerdgronden, gooreerdgronden, beekeerdgronden en kleiige leek- of 

woudeerdgronden (Figuur 2.3).10 Het gaat overal om gronden met een zandig siltrijke 

en/of kleiige toplaag. De dikte van de humeuze A-horizont varieert tussen 30 en 50 cm 

(eerdgrond), en meer dan 50 cm (enkeerdgrond). De top van leemrijke afzettingen ligt 

tussen 40 en 150 cm -Mv. 

10  Leenders 1992.
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Deze bodemopbouw stemt redelijk overeen met de paleogeografische en 

bodemkundige bevindingen van het proefsleuvenonderzoek dat aan de opgraving 

vooraf ging.11 Het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door fluvioperiglaciale 

afzettingen met plaatselijk een dun dek van eolische siltrijke zanden. De toplaag 

bestaat uit een 40 tot 100 cm dik cultuurdek, waarbinnen meerdere fasen zijn te 

onderscheiden. Interessant is dat op veel plaatsen aan de basis van dit cultuurdek een 

(vlekkerige) oude akkerlaag is vastgesteld. Op grond van uiterlijke, kenmerken en de, 

in verhouding tot de afdekkende akkerlagen daarboven, relatief hoge dichtheid aan 

fragmenten aardewerk uit de ijzertijd en Romeinse tijd, dateert deze laag volgens de 

onderzoekers uit de prehistorie of Romeins tijd. Een jongere datering is echter niet uit 

te sluiten. De akkerlaag is tijdens het proefsleuvenonderzoek met name vastgesteld 

in de zone ten westen van de Roomleij. Ten oosten daarvan, de zone waar het 

leeuwendeel van de onderhavige opgravingen heeft plaatstgevonden, ontbreekt de 

akkerlaag op de meeste plaatsen. De oorzaak is niet bekend.12

Onder de akkerlaag vangt het natuurlijke bodemprofiel aan en wat daarbij het 

opvalt, is dat tijdens het proefsleuvenonderzoek nergens aanwijzingen zijn gevonden 

voor podzolbodems.13 Dit lijkt samen te hangen met het sterk lemige karakter van 

de zandgronden, waardoor het proces van uit- en inspoeling niet heeft kunnen 

plaatsvinden. De bodemvorming beperkt zich hierdoor tot gley-verschijnselen 

(roestvorming en vlekken). Dat geldt ook voor het laagste deel van het landschap 

rondom de Roomleij waar beekafzettingen ontbreken.

11  Verbeek & Mostert 2012.
12  Verbeek & Mostert 2012, afbeelding 3.2. 
13  Verbeek & Mostert 2012, 26.

Figuur 2.3 
Uitsnede bodemkaart De Leijen-West 
(Leenderts 1992). Het onderzoeksgebied 
(rode cirkel) ligt in een zone met sterk lemige 
gooreerdgronden (cZn35) en grondwatertrap 
VI (relatief droog). Het dal van de Roomleij is 
gekarteerd als woudeerdgrond (pLn5) en het 
iets lager gelegen gebied ten oosten van het 
onderzoeksgebied is weergegeven als dal-
vormige laagte met een beekeerdgrond met 
zandige leem (cZg37). Het bebouwd gebied 
van Udenhout (wit) is niet gekarteerd.



20 UdenhoUt-den Bogerd

2.2 Historisch-geografisch kader14

De oorsprong van het huidige Udenhout ligt in de 13e eeuw of eerder. In 1232 gaf 

de hertog van Brabant de bossen in Udenhout ter ontginning aan de abdij van 

Tongerloo, later gevolgd door de abdij ter Kameren en verscheidene particulieren. 

Het onderzoeksgebied valt samen met de noordelijke helft van een ca. 45 ha groot 

ontginningsblok dat los staat van de historische ontginningsassen Groenstraat en 

Kreitenmolenstraat. Het is mogelijk dat de melding uit 1232 met dit ontginningsblok 

samenhangt. De ontginning van de aanwezige bossen werd zeer systematisch ter 

hand genomen en bestond uit lange, smalle stroken (‘hoeven’). In Udenhout liggen de 

ontginningsstroken evenwijdig aan elkaar en liepen van hoog naar laag, respectievelijk 

van het vruchtbare, lemige zand naar de natte zware leem. Zo was er sprake van 

een eerlijke verdeling van de goede en slechte gronden onder de ontginners. De 

percelering van Den Bogerd is onregelmatiger van vorm dan deze strookvormige 

boshoevenontginningen en bestaat uit blokken van diverse formaten. Er wordt 

daarom vermoed dat de eerste ontginningen al waren begonnen, voordat de abdij van 

Tongerloo het gebied verwierf.15 

14  Gebaseerd op: Van Dijk & De Boer 2007; Dirx & Soonius 1993, 77-80; Van den Eynde & Kortlang 
2015, 10; Verbeek & Mostert 2012, 16-18.

15  Dirx & Soonius 1993, 79-80.
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Figuur 2.4 
Uitsnede van de kadasterkaart van 1811-1832 
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De gronden werden vaak in serie uitgegeven. Zo werden de eerste gronden te 

Udenhout uitgegeven aan de abdij van Tongerloo in 1232, gevolgd door nog eens acht 

hoeven in 1290 en nog eens vier hoeven in 1299. Dit proces is in de toponiemen nog 

terug te vinden, zoals de veldnamen Achthoeven en Zeshoeven (Figuur 2.1). Pal ten 

oosten van het onderzoeksgebied ligt één van de oudste landgoederen in en rond 

Udenhout: Mortel. Dit landgoed wordt voor het eerst vermeld aan het einde van de 

14e eeuw en later verder opgedeeld waarna zich een klein buurtschap vormde. Het 

toponiem Mortel verwijst naar een komvormige uitholling, al dan niet gevuld met 

onvaste grond, of simpelweg een moerassige plek.16 Gezien de landschappelijke 

context is een dergelijke benaming niet verwonderlijk (paragraaf 2.1). Er wordt melding 

gemaakt van een hoeve genaamd de ‘Havicksdonck’, waarvan de locatie onzeker is. 

Vermoedelijk is de naam een verwijzing naar een zandige opduiking in of langs het 

dal van de Roomleij. Dergelijke opduikingen kunnen de basis zijn geweest voor de 

vroegste fasen van ontginning.

Mortel is als klein gehucht terug te vinden op de kadasterkaart van 1811-1832 (Figuur 

2.4). Dit sluit aan bij het beeld van de regio, waarbij de indeling en het gebruik van 

het landschap vrijwel onveranderd blijft tot in de 19e eeuw.17 Op deze kaart zien wij 

ook een omgracht terrein liggen ten noorden van het onderzoeksgebied. Mogelijk 

betreft het de locatie van een omgrachte hoeve die uit historische bronnen bekend 

is. Dit landgoed was in de 13e eeuw eigendom van de familie van Oisterwijk en werd 

16  Trommelen & Trommelen 1994, 360.
17  Van Dijk & De Boer 2007, 41.
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22 UdenhoUt-den Bogerd

mogelijk aan het einde van de 14e eeuw verwoest. Vanaf dat moment wordt niet langer 

van een hoeve maar een goed in de Mortel gesproken. De restanten van de hoeve zijn 

nog lang zichtbaar geweest. In de 19e eeuw is de ruïne opgeruimd in het kader van 

werkverschaffing. 

De kadasterkaart uit 1811-1832 toont ons tevens de perceelsgrenzen en de ligging 

van enkele wegen binnen het onderzoeksgebied aan het begin van de 19e eeuw; 

grenzen en wegen die tot de ontwikkeling van het gebied als woonwijk nog werden 

gehandhaafd. Zo was het Kerkpad, dat van Mortel naar de Roomleij liep, ten tijde van 

de opgraving nog in gebruik als pad. Ook de Roomleij is nog steeds herkenbaar in het 

huidige landschap als een smalle sloot die in de zomermaanden vrijwel droog staat. 

2.3 Archeologisch kader 

Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) ligt onderzoeksgebied 

Udenhout-Den Bogerd in een zone met een hoge kans op het aantreffen van 

archeologische waarden (Figuur 2.5). Deze hoge trefkans is gerelateerd aan 

de aanwezigheid van enkeerdgronden (paragraaf 2.1.2). Op de Archeologische 

Monumentenkaart (AMK) wordt het onderzoeksgebied niet weergegeven als deel 

van een terrein met vastgestelde archeologische waarde. Dergelijke terreinen zijn 

evenmin in de directe omgeving geregistreerd. Er zijn verscheidene vondstmeldingen 

die met het onderzoeksgebied in verband kunnen worden gebracht.18 Deze hebben 

betrekking op het reeds uitgevoerde vooronderzoek, waarbij vondstmateriaal en 

bewoningssporen uit de steentijd, ijzertijd, Romeinse tijd en in mindere mate uit de 

late middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn aangetroffen (zie ook paragraaf 2.4).

De oudste resten van menselijke aanwezigheid in het gebied dateren uit de steentijd. 

Het gaat daarbij om losse vondsten, zoals een 13.000 jaar oude kerfspits uit het jong-

paleolithicum B, fragmenten uit paleo- en mesolithicum, een vuurslag uit het laat-

neolithicum en een verondersteld fragment van een (laat)-neolithische hamerbijl.19 

Neolithische vindplaatsen met grondsporen zijn op de Brabantse zandgronden nog 

altijd een zeldzaamheid en bevinden zich op enige afstand van het onderzoeksgebied: 

Tilburg-Schaapsven-B, Tilburg-Retentiebekken en Fietspad-Rauwbrakenweg.20 

Ook voor de bronstijd dient naar de wijdere regio van Tilburg te worden gekeken. 

Hier zijn verschillende vindplaatsen met bewoningssporen uit de midden-bronstijd 

onderzocht: Tilburg-Retentiebekken, Fietspad-Rauwbrakenweg, Berkel-Enschot-

Waterleidingtracé en Tilburg-Tradepark Noord.21 Hierbij zijn meerdere driebeukige 

huisplattegronden aangetroffen die typerend zijn voor de midden- en late bronstijd. 

Opvallend is daarbij dat in ieder geval een deel van de huisplattegronden van de 

vindplaatsen Retentiebekken en Tradepark-Noord uit de eerste helft van de midden-

bronstijd dateert en daarmee ouder is dan de datering die gewoonlijk aangehouden 

wordt voor dit type plattegrond (op zijn vroegst rond 1.500 v.Chr.).22 De plattegronden 

lijken deel uit te maken van geïsoleerd liggende erven die zich in de loop van de 

midden-bronstijd door het gebied verplaatsten. Dichterbij het onderzoeksgebied zijn, 

in het tracé van een waterleiding op ca. 2 km ten zuiden van het onderzoeksgebied, 

18  Archisnrs. 416.910, 425.736, 444.694.
19  Vuurslag: Archisnr. 14.602. Overige vondsten: Mostert & Verbeek 2007; Verbeek & Mostert 

2012.
20  Meurkens 2015.
21  Van der Leije 2015; Meurkens 2015; Tol 2015.
22  Arnoldussen 2008; Meurkens 2015; Tol 2015.
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enkele kuilen gevonden met aardewerk dat in de (vroege) bronstijd kan worden 

gedateerd.23 

Hoewel sporen van bewoning uit de bronstijd tot op heden vrijwel geheel ontbraken 

rond Udenhout zijn er binnen en nabij het plangebied wel begravingen aangetroffen. 

Het betreft de gecremeerde resten van een vrouw en een kind die, op basis van 
14C-onderzoek, in de vroege bronstijd gedateerd kunnen worden.24 Ten noordoosten 

van het onderzoeksgebied zijn tijdens graafwerkzaamheden in 1906 een grote ronde 

urn en drie kokerbijltjes opgegraven.25 De vondsten behoren vermoedelijk tot een 

grafcontext die in de urnenveldperiode (late bronstijd-vroege ijzertijd) gedateerd kan 

worden.

De perioden ijzertijd en Romeinse tijd zijn beter vertegenwoordigd in de nabijheid van 

het onderzoeksgebied. Zo bevindt zich op 1 km ten westen van Udenhout-Den Bogerd 

een vindplaats die middels boringen, proefsleuven en een opgraving is onderzocht: 

Udenhout-Vincentius.26 Op deze locatie zijn nederzettingssporen aangetroffen 

daterend van vroege ijzertijd t/m de vroege of midden-Romeinse tijd. Het zwaartepunt 

ligt in de midden- tot late ijzertijd, waaruit enkele waterputten, -kuilen en een 

ven met een houten constructie dateren. Ten zuiden van Den Bogerd, op ca. 2 km 

afstand, zijn sporen van een spieker en enkele scherven gevonden die wijzen op een 

nederzettingsterrein uit de ijzertijd. Net ten noordwesten van het onderzoeksgebied 

werd tijdens het vooronderzoek een grafmonument aangetroffen dat op basis 

van 14C-onderzoek uit de midden-ijzertijd dateert.27 Tijdens datzelfde onderzoek 

werden binnen de grenzen van onderhavig onderzoeksgebied nederzettingssporen 

gedocumenteerd, daterend van vroege ijzertijd t/m Romeinse tijd. Op iets grotere 

afstand ten noordoosten van het onderzoeksgebied werden met een metaaldetector 

Romeinse metaalvondsten gedaan: enkele munten, een fibula en een bronzen 

beeldje.28 Tezamen geven de waarnemingen een beeld van verspreide bewoning, 

beakkering en veeteelt voor de ijzertijd en Romeinse tijd. In hoeverre sprake was van 

bewoningscontinuïteit is daarbij moeilijk te bepalen. 

Middeleeuwse vindplaatsen zijn beperkt vertegenwoordigd. Zo is in de nabijheid 

enkel een kuil uit de 7e eeuw gevonden te Udenhout-Vincentius. De dichtstbijzijnde 

sporen van bewoning vinden we rondom Berkel-Enschot, ten zuiden van Udenhout. 

Het betreft onder andere de vindplaats Berkel-Enschot Hoge Hoek, waarbij resten 

uit de vroege, volle en late middeleeuwen zijn aangetroffen.29 Verder is tijdens 

het onderzoek in een waterleidingstracé op een locatie een cluster kuilen uit de 

middeleeuwen gevonden en op een andere locatie een nederzettingsterrein uit 

de 11e tot 14e eeuw.30 Vindplaatsen met een beperktere tijdsdiepte, bestaand uit 

één bewoningsfase, zijn daar eveneens vertegenwoordigd.31 Gezien de historische 

vermeldingen, waaronder de vermelding van het goed De Strijdhoef dat op ca. 1,4 

km ten westen van Udenhout-Den Bogerd lag, is het aannemelijk dat ook dichterbij 

het onderzoeksgebied sprake moet zijn van nog te ontdekken middeleeuwse 

23  Archisnr. 444.982, Van der Leije 2015.
24  Archisnr. 444.694; Verbeek & Mostert 2012, 68.
25  Archisnr. 36.216; Knippenberg 1959, 50.
26  Archisnrs. 425.799, 434.936, 442.477.
27  Verbeek & Mostert 2012, 69.
28  Archisnr. 401.882.
29  Van Zon 2014.
30  Archisnrs. 444.984, 444.980; Van der Leije 2015.
31  Archisnrs. 30.785, 431.484; Verwers & Kleij 1995, 119.
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vindplaatsen.32 De periode Nieuwe tijd wordt enkel vertegenwoordigd door losse 

vondsten en perceleringsgreppels.33

2.4 Vooronderzoek

In 2007 is een bureaustudie uitgevoerd voor Udenhout-Zuid, -Noord en Kreitenmolen.34 

Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de archeologische en 

cultuurhistorische waarden als basis voor een beheerbestemmingsplan. In datzelfde 

jaar vond het eerste inventariserende onderzoek binnen het plangebied plaats, 

uitgevoerd door BILAN: een karterend booronderzoek en oppervlaktekartering.35 

Op basis van de resultaten werden binnen het plangebied vondstmateriaal en 

bewoningssporen uit de steentijd, ijzertijd, Romeinse tijd en in mindere mate uit 

de late middeleeuwen en Nieuwe tijd verwacht. Hierbij is advies uitgebracht voor 

vervolgonderzoek door middel van proefsleuven. Dit advies is overgenomen door 

het bevoegd gezag, waarna BAAC in 2011 een grootschalige proefsleuvencampagne 

heeft uitgevoerd.36 Men heeft hierbij het gehele plangebied (ca. 24 ha) door middel 

van proefsleuven gekarteerd en gewaardeerd. Op basis van verhoogde dichtheden 

aan sporen zijn drie vindplaatsen onderscheiden. Hierbij dient te worden opgemerkt 

dat buiten deze vindplaatsen ook archeologische sporen zijn aangetroffen en dat 

deze begrenzing dus eerder iets zegt over afname in sporendichtheid dan dat het een 

daadwerkelijke afbakening vormt van een archeologische vindplaats. Het gaat om de 

volgende vindplaatsen (Figuur 2.6):

- vindplaats 1, gelegen in het westelijk deel van het plangebied en bestaande uit drie 

sporenclusters, aangemerkt als zones. Hier zijn sporen en grafstructuren uit de 

bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd aangetroffen; 

- vindplaats 2, gelegen in het oostelijk deel van het plangebied en bestaande uit 

twee sporenclusters. Hier zijn sporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd aangetroffen;

- vindplaats 3, niet te begrenzen binnen het plangebied. Het betreft de sporen die 

samenhangen met het agrarisch cultuurlandschap uit de late middeleeuwen tot 

Nieuwe tijd.

Het deelgebied van de dassenburcht omvat een klein deel van vindplaats 1. De 

proefsleuven laten hier al uitgebreide verstoringen van de burcht zien, waarbij een 

verwachting lastig is uit te spreken voor dit plangebied. Binnen het oostelijke deel van 

het onderzochte gebied zijn zone D en E van vindplaats 2 aanwezig. Zone D betreft 

het grootste sporencluster binnen vindplaats 2 (4,7 ha) en bevindt zich deels buiten de 

grenzen van het onderzochte gebied. Zone D omvat enkele spiekers, bijgebouwen en 

een waterput. De bijgebouwen en de waterput kunnen in de vroege ijzertijd worden 

gedateerd. De andere structuren zijn breder gedateerd: ijzertijd tot Romeinse tijd. Het 

kleinere sporencluster (0,8 ha) van zone E bevindt zich wel geheel binnen de grenzen 

van het onderzochte gebied. Dit cluster bestaat uit paalsporen daterend uit de ijzertijd 

en Romeinse tijd. Bij het vooronderzoek zijn twee structuren herkend: een deel van een 

bijgebouw uit de vroege ijzertijd en een spieker uit de Romeinse tijd. 

Het onderzoeksgebied maakt daarnaast onderdeel uit van vindplaats 3. Dit is een 

areaal met sporen van het agrarisch cultuurlandschap uit de late middeleeuwen tot 

32  Archisnr. 414.406.
33  Archisnrs. 409.661, 419.470, 440.271.
34  Van Dijk & De Boer 2007.
35  Mostert & Verbeek 2007.
36  Verbeek & Mostert 2012.
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Nieuwe tijd. Deze vindplaats is niet te begrenzen, waarbij sporen over het gehele 

plangebied kunnen worden aangetroffen. De sporen bestaan voornamelijk uit greppels 

die voor een groot deel overeenkomen met de perceelgrenzen op de kadasterkaart 

van 1811-1832. Daarnaast moet ter hoogte van de Mortel 3 rekening worden gehouden 

met resten van voorgangers van dit erf. Een belangrijk punt van aandacht is het 

middeleeuwse ontginningsblok. De oostelijke begrenzing van dit blok wordt vermoed 

in fase 2 van het plangebied. 
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Doel- en vraagstellingen

3.1 Doel

Doelstelling van het project is ex situ behoud van de archeologische resten voor 

zover deze zich binnen de grenzen van de verschillende onderzoeksgebieden 

bevinden, zodat het terrein kan worden vrijgegeven voor verdere ontwikkeling. Het 

algemene doel van archeologisch onderzoek is het documenteren en veilig stellen van 

archeologische resten en daarmee het documenteren en veilig stellen van informatie 

die van belang is voor kennisvorming over het verleden in de regio Tilburg. Inhoudelijk 

dienen de uitwerking en de rapportage van de opgravingsresultaten een zinvolle 

bijdrage te leveren aan de kennis over de lange termijn ontwikkeling van de bewoning 

en de inrichting van landschap van het gebied Den Bogerd/Udenhout en de regio 

Tilburg. De hier gepresenteerde onderzoeken vormen onderdeel van een langduriger 

project, waarbij ook naastgelegen deelgebieden zullen worden onderzocht. Elke 

rapportage vormt daarbij een bouwsteen, bestaand uit een gedegen presentatie van de 

resultaten en een synthese. Op deze wijze wordt voortschrijdend inzicht gewaarborgd 

en vervult elk rapport een sturende rol voor de invulling van vervolgonderzoek. 

3.2 Onderzoeksthema’s

Ten behoeve van het onderzoek zijn in het PvE verschillende vragen opgenomen 

(Bijlage 1).37 Beantwoording van deze vragen dient te resulteren in een samenhangend 

beeld van de aard, omvang, datering en inhoudelijke betekenis van de aangetroffen 

archeologische resten, in het bijzonder van resten uit de bronstijd en ijzertijd en sporen 

van de latere ontginning. De vragen zijn te relateren aan de volgende thema’s: 

- Het (paleo)landschap en bodem;

- De ontwikkeling en het gebruik van het (cultuur)landschap;

- De ontwikkeling en het karakter van de bewoning.

De aangetroffen resten maken het in wisselende mate mogelijk een beeld van het 

(paleo)landschap en de bodem te schetsen. Dit geldt eveneens voor de ontwikkeling 

en het gebruik van het (cultuur)landschap. Zo is het mogelijk de abiotische elementen 

van het landschap te beschrijven, maar is een reconstructie van het paleoreliëf door 

de wisselende bodemopbouw slechts in beperkte mate te geven. Een beschrijving van 

de biotische elementen en een vegetatiereconstructie zijn door het veelal ontbreken 

van geschikte monsterlocaties eveneens van beperkte aard. Het onderzoek naar 

het aangetroffen houtskool kan daarentegen wel bijdragen aan inzichten in de 

houtige vegetatie ter plaatse. Voor dit onderzoek zijn tijdens de evaluatie van fase 1 

aanvullende vragen geformuleerd (Bijlage 1). Een analyse van de sporen, vondsten 

en monsters, zowel in relatie tot elkaar als tot het landschap, maakt het daarnaast 

mogelijk een beeld te schetsen van de ontwikkeling en het karakter van de bewoning 

en inrichting van omliggende arealen in de loop van de late prehistorie en in de late 

middeleeuwen - Nieuwe tijd. 

37  Van den Eynde & Kortlang 2015.
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Methodiek en onderzoeksstrategie

4.1 Veldwerk

4.1.1 Opgraving

Op basis van het eerder uitgevoerde vooronderzoek zijn diverse sporenclusters 

aangewezen binnen de onderzoeksgebieden. Deze clusters zijn geselecteerd voor 

vervolgonderzoek in de vorm van een definitief onderzoek. Uitzondering zijn het 

onderzoeksgebied van de dassenburcht en het populierenbos. Deze waren niet 

of slechts gedeeltelijk toegankelijk tijdens het vooronderzoek. Hier is aanvullend 

inventariserend onderzoek uitgevoerd. Tijdens de verschillende onderzoeken is 

gestreefd naar een kosteneffectieve werkwijze, waarbij in het veld in samenspraak met 

(de toezichthouder van) de gemeente Tilburg inhoudelijke afwegingen en keuzes zijn 

gemaakt. 

Er zijn in totaal 42 putten aangelegd waarmee een oppervlakte van ca. 3,2 ha is 

onderzocht (Figuur 4.1). Hierbij zijn om te beginnen enkele transecten onderzocht. 

Op basis van de resultaten in deze werkputten is een voorstel gedaan voor het 

verdere verloop van het onderzoek. Deze voorstellen zijn in de weekoverleggen 

besproken, waarna in overleg met bevoegd gezag en opdrachtgever besloten is welke 

uitbreidingen aan te leggen. Het uitgangspunt was dat sporenclusters voldoende 

begrensd moesten kunnen worden. Hierbij is een buffer gehanteerd van 10 m zonder 

sporen. 

Voor de onderzoeksgebieden van de dassenburcht en het populierenbos was sprake 

van een andere aanpak. Bij het populierenbos zijn drie proefsleuven aangelegd om de 

conservering van deze percelen te bepalen. Hierbij is een dekkingsgraad van iets meer 

dan 3% behaald. Dit is relatief weinig, maar het vrijwel ontbreken van archeologische 

resten en de zeer sterke verstoring door het populierenbos pleitten tegen verder 

onderzoek. Voor de dassenburcht was vooraf bepaald dat deze geheel moest worden 

opgegraven. Het doel was hier tweeledig: de ontmanteling van de burcht door deze 

volledig te doorgraven enerzijds en het archeologisch onderzoek anderzijds. 

In totaal hebben er vier campagnes plaatsgevonden van oktober 2015 tot en met 

maart 2017 (paragraaf 1.4). De onderzoeksgebieden van fase 1 en 2 kenden enkele 

beperkingen in de beschikbaarheid, waardoor op een later tijdstip is teruggekeerd om 

het onderzoek af te maken. De gefaseerde uitvoer ging tezamen met een gefaseerde 

vrijgave van het terrein. Zo werd het onderzoeksgebied van fase 1 reeds ontwikkeld 

tijdens de uitvoer van het veldwerk van fase 2. De eerste bewoners vestigden zich hier 

in 2016. 

Zowel bij het inventariserend veldonderzoek als de opgravingen zijn methoden en 

technieken gehanteerd zoals beschreven in het PvE en de Archol-werkinstructies. 

Alle putten zijn daarbij in twee vlakken onderzocht: een vlak onder de bouwvoor, op 

de bovenzijde van de oude akkerlaag of - bij het ontbreken daarvan - 20-30 cm boven 

de onverstoorde ondergrond (tussenvlak) en een vlak onder de geroerde lagen in 

de top van de onverstoorde ondergrond (sporenvlak). Het tussenvlak is aangelegd 

om de oude akkerlaag af te kunnen zoeken op vondstmateriaal en sporen, zoals 

karrensporen of houtskoolmeilers. Hierbij is het vlak systematisch afgepiept en zijn 

4
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Figuur 4.1 
Overzicht van de onderzochte putten, profielen en boringen. De rode streeplijn geeft het geologisch profiel van Figuur 5.2 weer. 
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eventuele vondsten verzameld en ingemeten. Waar sprake was van midden-bronstijd 

plattegronden is een selectie van de sporen gezeefd om te kijken in hoeverre de 

beperkte hoeveelheden vondstmateriaal op die wijze konden worden aangevuld. Dit 

leverde geen resultaten op. 

De werkzaamheden voldoen aan de eisen zoals opgesteld in het PvE en de KNA versie 

3.3 en versie 4. Er is afgeweken op de volgende punten: 

- In het PvE stond een maximum lengte van 50 m voorgeschreven voor de 

werkputten. Met het gebruik van rTS en GPS zijn dergelijke maxima niet 

noodzakelijk en administratief ook niet altijd wenselijk;

- In overleg met fysisch-geograaf Eckhart Heunks is voorgesteld om af te zien van 

bemonstering van de oude akkerlaag, omdat deze een hoge mate aan bioturbatie 

en daarmee contaminatie vertoonde. Specialistisch onderzoek naar deze laag is 

daardoor niet zinvol. Dit voorstel is akkoord bevonden door opdrachtgever en 

bevoegd gezag.

Verder is tijdens het veldwerk van fase 1 in samenwerking met de opdrachtgever 

een kijkmiddag georganiseerd voor geïnteresseerden. Deze vond plaats op 

woensdagmiddag 21-10-2015 en trok ca. 80 bezoekers, waaronder toekomstige 

bewoners van de nieuwe woonwijk (Figuur 4.2). Hierbij is een presentatie gegeven bij 

het ketenpark en werd een toelichting gegeven op de grondsporen in put 16.

4.1.2 Fysisch-geografisch en bodemkundig onderzoek

De fysisch-geografische en bodemkundige opbouw is gedocumenteerd aan de hand 

van profielkolommen. Deze zijn beschreven door een archeoloog met ervaring op 

de pleistocene gronden van Noord-Brabant, onder begeleiding van fysisch-geograaf 

Figuur 4.2 
Impressie van de open dag.
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Eckhart Heunks. De profielen zijn, conform het PvE, minimaal in één lengtewand 

(NW-ZO) van de werkput gezet met een onderlinge afstand van maximaal 25 m (Figuur 

4.1). Hierbij is rekening gehouden met variatie in opbouw en reliëf. Waar nodig is 

het grid vericht. De 1 m brede kolommen zijn verdiept tot minimaal 30 cm onder het 

sporenvlak, gefotografeerd en beschreven in het programma Deborah. Een selectie is 

uitgeboord om de diepere ondergrond in kaart te kunnen brengen (Bijlage 4). Tijdens 

het veldwerk is één raai profielkolommen uitgebreid met enkele boringen om de relatie 

met het nabijgelegen periglaciale dal te kunnen leggen. Alle profielen en boringen 

zijn lithogenetisch en bodemkundig geïnterpreteerd. De textuur is conform NEN5104 

beschreven.38

4.2 Formatieprocessen en conservering

De conservering van het sporenvlak is over het algemeen goed. Wel is er sprake van 

variatie, waarbij hogere delen sterker zijn aangetast dan omringende lagere delen. 

Voor fase 1 van het plangebied geldt dat jongere ploegactiviteiten de bovenste 

centimeters van het archeologisch niveau hebben aangetast, maar gezien de 

resterende diepte van de paalsporen en de deels geconserveerde oude akkerlaag, is 

er geen reden om aan te nemen dat er veel van het archeologisch niveau verdwenen 

is (Figuur 4.3; paragraaf 5.2.1). Jongere sporen, zoals de perceleringsgreppels, hebben 

het niveau tot een dieper niveau verstoord. Naar verhouding betreft het echter 

een beperkt oppervlak. Ter hoogte van putten 6, 14 en 15 hebben vrij recent nog 

graafwerkzaamheden plaatsgevonden waarbij de bovengrond diep is omgezet (Bijlage 

21). Hierbij is een deel van het archeologisch vlak verstoord geraakt en afgetopt. Ook 

rondom de boerderij op de Mortel 3 was sprake van grote en diepe verstoringen. Deze 

zijn ontstaan bij de bouw en sloop van enkele stallen met ondergrondse gierkelders. Op 

sommige locaties, vooral in de lagere en nattere delen, vormden de oude proefsleuven 

een verstorende factor: het vlak in deze sleuven was blauwgroen uitgeslagen en sporen 

waren vrijwel onherkenbaar geworden. 

Natuurlijke fenomenen en verstoringen hebben een grote invloed gehad op de 

zichtbaarheid. Vooral in het noordoosten van het onderzochte gebied was sprake van 

verbleking van de natuurlijke ondergrond. Hierbij is niet alleen de bodem verbleekt, 

maar ook de daarin aanwezige sporen. De dikte van deze laag varieerde van enkele 

centimeters tot decimeters, waarbij sporen zónder houtskool pas zichtbaar werden 

onder de verbleking. Het is aannemelijk dat we hierdoor meerdere sporen missen. 

De zichtbaarheid van de sporen werd daarnaast over het gehele onderzochte gebied 

bemoeilijkt door de lemige ondergrond die veel gley-verschijnselen vertoonde: 

roestvorming, verbleking en vlekken (paragraaf 5.2.1). De regelmaat van structuren 

zoals huisplattegronden maakte het meestal mogelijk niet herkende sporen alsnog te 

lokaliseren. Logischerwijs tekenden sporen met een vuile, houtskoolrijke vulling zich 

hierbij vele malen duidelijker af dan de lichtere sporen. Figuur 4.3 geeft een indruk van 

paalsporen uit de bronstijd (huis 1), ijzertijd (huis 23) en late middeleeuwen-Nieuwe tijd 

(gebouw 37). 

Tijdens het vooronderzoek werd al geconstateerd dat er veel sporen van bioturbatie 

(mollengangen, wortels) zichtbaar waren.39 Ook bij het definitieve onderzoek was 

dit het geval. Vooral de bovenzijde van de sporen heeft hieronder geleden, waarbij 

sporen soms geheel onherkenbaar waren geworden. Binnen het plangebied van 

38  Lurvink 1989.
39  Verbeek & Mostert 2012, 27.

Figuur 4.3 
Enkele representatieve doorsneden van 
sporen uit verschillende perioden. 
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Binnenstijlen van huis 1

Middenstaanders van huis 23

Paalsporen van gebouw 37
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de dassenburcht werden daarnaast sporen van twee burchten gevonden, die een 

aanzienlijk deel van het sporenvlak hebben verstoord. In het westen was een oude 

burcht aanwezig, waarvan de gangen reeds volledig opgevuld en gehomogeniseerd 

waren. In het midden werden de gangen van de burcht aangesneden die moest worden 

ontmanteld (Figuur 4.4). Op diverse locatie waren er bomen(rijen) aanwezig die een 

verstorende rol speelden door sterke doorworteling en door de ontrekking van water 

uit de bodem. 

De conservering van het vondstmateriaal is wisselend. Het aardewerk dat uit sporen 

komt, is redelijk bewaard gebleven. Het aardewerk dat uit geroerde grondlagen 

afkomstig is, is matig tot slecht bewaard gebleven: de vondsten zijn vaak niet nader te 

determineren, omdat ze sterk gefragmenteerd zijn. De conservering van onverbrand 

organisch materiaal en metaal is slecht tot matig, maar dit is een bekend verschijnsel 

op de Noord-Brabantse zand- en leemgronden.

4.3 Uitwerking

4.3.1 Landschap

De veldgegevens zijn gebruikt voor de beschrijving van de fysisch-geografische 

kenmerken van het onderzoeksgebied. Rekening houdend met de vragen in het PvE is 

aandacht besteedt aan:

- Het (paleo)landschap en bodem;

- De samenstelling en datering van de oude akkerlaag.

Om goed zicht te krijgen op de relatie tussen de hogere en lagere delen is een raai 

profielkolommen met aanvullende boringen samengevoegd tot een west-oost profiel 

(profiel A, Figuur 5.1). In combinatie met de hoogtekaart van het sporenvlak is een 

beschrijving van het paleoreliëf opgesteld. De profielbeschrijvingen vormden de basis 

voor de analyse van de natuurlijke bodem, de oude akkerlaag en het antropogene 

dek (Bijlage 4). Voor de datering van de lagen is gekeken naar de datering van het 

aardewerk en de verticale spreiding daarvan. Het biotisch deel van het landschap is 

vervolgens onderzocht aan de hand van specialistisch onderzoek naar macrobotanie, 

palynologie en houtskool (paragraaf 4.3.3). 

Figuur 4.4 
Diergangen van de dassenburcht. 
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4.3.2 Sporen en structuren

Essentieel voor het reconstrueren van de bewonings- en gebruiksgeschiedenis 

van het onderzoeksgebied is het herkennen en het dateren van structuren. Tijdens 

het veldwerk is hiermee al begonnen. De structuren zijn vervolgens binnen verder 

uitgezocht en aangevuld. Voor sommige clusters bleek dit een lastig karwei, mede 

door de hierboven beschreven formatieprocessen. Hierdoor bleek het niet eenvoudig 

om tot een eenduidige interpretatie te komen. In de catalogus worden de structuren 

beschreven en wordt ingegaan op deze moeilijkheden en eventuele alternatieve 

interpretaties (Bijlage 2).

Op basis van ruimtelijke associatie en gelijkenissen in spoorvorm en opvulling waren 

uiteindelijk 99 structuren te herleiden, variërend in datering van midden-bronstijd tot 

en met Nieuwe tijd: 9 huizen, 6 bijgebouwen, 50 spiekers, 7 palenrijen, 1 waterput, 

8 kuilen, 15 greppels en 3 paden (Bijlage 2). Hierbij kon 65 % van de oudtijdse, 

antropogene sporen aan een structuur worden toegewezen. Het onderscheid in 

de verschillende tijdsvakken was relatief eenvoudig te maken op basis van kleur, 

begrenzing en vondstmateriaal. Voor de datering is onder andere gebruik gemaakt 

van de datering van de aardewerkcomplexen. Veelal gaat het om een globale datering. 

In enkele gevallen was er geschikt materiaal - bij voorkeur verbrande graankorrels - 

uit een spoorvulling beschikbaar voor 14C-datering (Bijlage 3). De monsters zijn 

geselecteerd door E. van Hees van het Botanisch Laboratorium van de Faculteit der 

Archeologie (Universiteit Leiden). De datering van de 14C-monsters is uitgevoerd 

door het Poznan Radiocarbon Laboratory in Polen. De resultaten zijn niet kritiekloos 

overgenomen. In de catalogus en rapportage wordt ingegaan op de invloed van 

depositieprocessen, de kans op vervuiling en op ‘oud-hout’-effecten.40 Van dit 

laatste zal niet of nauwelijks sprake zijn geweest: de ingestuurde resten betreffen 

zoveel mogelijk verkoolde zaden of graankorrels. Alleen voor de mogelijke meilers is 

houtskool ingestuurd. Omdat veel sporen zijn gebioturbeerd, is het niet verwonderlijk 

dat er jonger materiaal is aangetroffen, herkenbaar als zeer jonge dateringen die niet 

in verhouding staan tot de ouderdom van de context. 

Alle structuren en structuren zijn zo aan een periode toegekend. Deze periodisering 

is gehanteerd als contextdatering voor specialistisch onderzoek van bijvoorbeeld 

natuursteen, metaalslak en houtskool. Hierbij dient in gedachten te worden gehouden 

dat, net als bij het aardewerk en verkoold materiaal, sprake kan zijn van opspit/

contaminatie. Omdat deze categorieën chronologisch minder tot niet diagnostisch 

zijn, is niet altijd vast te stellen in welke mate hiervan sprake is. Waar relevant wordt 

hier bij de resultaten aandacht aan besteed.

4.3.3 Specialistisch onderzoek

Per vondstcategorie is gekeken welke vondsten in aanmerking kwamen voor analyse. 

Deze selectieprocedure is uitgevoerd in samenspraak met het bevoegd gezag en het 

provinciaal depot van Noord-Brabant. Hierbij zijn vooral de metaalvondsten aan een 

kritische scan onderworpen waarbij de (sub)recente stukken zijn gedeselecteerd. 

De rest van het materiaal is aan diverse specialisten voorgelegd en macroscopisch 

bekeken. Hierbij is per categorie een tabel opgesteld met de kenmerken (Bijlagen 

7 t/m 13). Waar relevant wordt deze tabel vergezeld door een beschrijving van de 

40  Lanting & Van der Plicht 2003, 150-152 en 158.
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gevolgde methodiek en gebruikte afkortingen. Op basis van de eventueel aanwezige 

diagnostische kenmerken en/of de context waarin het materiaal is aangetroffen, is 

een onderverdeling gemaakt in complexen uit verschillende tijdsvakken om een beeld 

te kunnen schetsen van de materiële cultuur per periode. Hierbij is ook de ruimtelijke 

spreiding geanalyseerd. Waar relevant zal deze in de rapportage worden besproken. 

Het specialistisch onderzoek naar grondmonsters heeft zich gericht op het achterhalen 

van natuurlijke en antropogene elementen in de omringende omgeving per periode 

(Bijlage 17). De mogelijkheden voor palynologisch en macrobotanisch onderzoek 

bleken daarbij beperkt. Dit is voor de gronden van Noord-Brabant niet verrassend: 

in de meeste contexten zijn alleen verkoolde resten bewaard gebleven. Onverkoolde 

resten kunnen hier alleen onder de grondwaterspiegel worden verwacht, zoals in 

waterputten. Tijdens het onderzoek is slechts één waterput aangetroffen, waarbij de 

vullingen alleen geschikt bleken voor palynologisch onderzoek. Het pollenonderzoek 

bestond uit een analyse van enkele preparaten uit deze waterput en een venige bodem 

in de ondergrond (Bijlage 16 en 18). Het onderzoek naar verkoolde, macrobotanische 

resten betrof voornamelijk waarderingen van enkele tientallen monsters met als doel 

het verkrijgen van geschikt materiaal voor 14C-onderzoek. De resultaten van deze 

waarderingen worden wel behandeld, maar van een uitgebreide analyse is geen sprake 

omdat hiervoor geschikte contexten ontbraken. 

Daarentegen is wel hoog in gezet op het onderzoek naar houtskool (Bijlage 15). Tijdens 

het veldwerk werden diverse kuilen aangetroffen met wisselende hoeveelheden 

houtskool. Per context is gekeken welke houtsoorten aanwezig zijn en voor welke 

functie de kuil gebruikt kan zijn. Betreft het bijvoorbeeld meilers, haardkuilen of 

afvalkuilen? Daarnaast is gekeken naar de mogelijke herkomst van het hout. Groeiden 

de soorten in de omgeving of was er sprake van aanvoer? Werd er geselecteerd? 

Bijvoorbeeld op vers vs. dood hout; jong vs. oud of op specifieke delen of soorten. In 

combinatie met een datering levert houtskoolonderzoek tevens informatie op over de 

houtige vegetatie in de omgeving en eventuele veranderingen daarin. Dit is met name 

interessant in het licht van de veronderstelde ontginning van het gebied vanaf 1232 

(paragraaf 2.2). 
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Landschappelijke context

E. Heunks

5.1 De paleogeografische opbouw

Figuur 5.1 geeft een goed beeld van de paleogeografische opbouw ter hoogte van 

het onderzoeksgebied. Deze komt overeen met de verwachtingen op basis van de 

resultaten van voorgaande onderzoeken, maar levert tevens de nodige nuanceringen 

(paragraaf 2.1).

 

De top van het ongestoorde bodemprofiel bestaat uit sterk tot uiterst siltrijke zanden 

die als fluvioperiglaciale dekzandafzettingen kunnen worden geïnterpreteerd. 

Alleen plaatselijk lijkt sprake van een zeer dun dekje met relatief zandige en siltrijke 

afzettingen, die als laatste eolische afzettingen in de Late Dryas kunnen zijn 

gesedimenteerd. Dit dek is echter zeer dun en is hier niet, zoals elders in de regio 

het geval kan zijn, medebepalend voor het oppervlaktereliëf. Mogelijk zijn laagten in 

het dekzandlandschap wel door een laatste eolische sedimentatiefase hier enigszins 

genivelleerd geraakt. 

Het paleoreliëf ter hoogte van de opgraving laat zich redelijk lezen aan de hand 

van de vlakhoogtekaart (Figuur 5.2). Het werkelijke oorspronkelijke maaiveld moet 

echter hoger gezocht worden, omdat de zwarte toplaag en ook eventueel aanwezige 

bodemverkleuringen bij aanleg van het vlak zijn afgegraven. Hierbij lijken de 

oorspronkelijke hogere delen meer te zijn afgetopt en de lagere delen beter te zijn 

geconserveerd (paragraaf 5.2). Het reliëf zal iets geprononceerder zijn geweest dan dat 

het zich nu laat aflezen uit de vlakhoogtekaart. 

Het onderzoeksgebied van fase 1 is gesitueerd op het hoogste deel van het paleoreliëf 

(Figuur 2.6 en Figuur 5.2). Deze relatieve hoogte kent een lichte zuid-noord gradiënt 

overeenkomstig met de regionale gradiënt (Figuur 2.2). Naar het oosten gaat de 

rug over in een iets lager deel van het dekzandlandschap en wordt aan de westzijde 

doorsneden door het tot ca. 1,5 m lager gelegen smeltwaterdal met daarin de 

gegraven loop van de Roomleij. Aan het maaiveld is deze laagte minder markant als 

gevolg van een antropogene opvulling met een ca. 50-75 cm dik pakket zwarte grond 

(boring 1 en 2, Figuur 5.1). De onderliggende natuurlijke leemrijke afzettingen hebben 

precies dezelfde kenmerken als de leemrijke dekzanden buiten het smeltwaterdal 

en het lijkt dan ook niet om holocene beekafzettingen te gaan. Het deelgebied 

‘dassenburcht’ ten westen van het smeltwaterdal ligt weer relatief hoog. Ook hier 

liggen leemrijke zanden en lemige afzettingen (vrijwel) aan het oppervlak en ontbreekt 

een eolische toplaag van enige betekenis.

Op een wisselende diepte tussen 1 en 1,5 m -Mv gaan de leemrijke zanden in de top 

over in veel lemiger afzettingen. Op de meeste plaatsen is dit een homogeen pakket 

licht grijze zandige leem (Lz3) hoewel hierbinnen ook sprake lijkt van zandarme 

leemtrajecten (Lz1). Rond 2 m -Mv gaat dit pakket over in leem (Lz3) met zandlagen. 

Figuur 5.3 geeft een goed beeld van de bovenste 1,5 m van het bodemprofiel. Dit 

profiel toont een onduidelijke en grillige overgang naar het onderliggende leem. Die 

grilligheid is het gevolg van kryotubatie, waarbij onder invloed van grondijswerking 

(smelten en weer opvriezen) bodemlagen verticaal deformeren met vorming van 

5
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zandlobben en -wiggen en gefragmenteerde leemlagen. Kryoturbatie toont zich het 

sterkst in profielen met grote texturele verschillen en abrupte overgangen hierin. De 

top van het profiel, en daarmee de top van de C-horizont, is wel wat gehomogeniseerd 

als gevolg van bodemleven.

5.1.1 Een pleni- of vroeg-glaciale bodem

Rond 2,5 m -Mv ligt de top van een dik pakket homogene siltrijk zand. Dit pakket 

is waterverzadigd, zeer compact en met de handguts moeizaam doordringbaar 

(‘klapzand’). In een aantal dieper uitgeboorde profielen werd op een wisselende diepte 

(2,8-4,15 m -Mv) de top van een donkerbruin zandig humeuze tot venige voormalige 

(beekeerd)bodem aangetroffen (Tabel 5.1). In twee gevallen is deze bodem in het veld 

gekwalificeerd als een veenlaag. De top hiervan toont zeer donker en bestaat uit amorf 

veraard veen (Figuur 5.4). Elders betreft het matig tot sterk humeuze siltrijke zanden. 

De dikte van de bodem varieert tussen de 10 en 45 cm. Onder de voormalige bodem 

vangt een vergelijkbaar waterverzadigd zandpakket aan als erboven. 

De diepte waarop de bodem is aangetroffen varieert tussen 6,85 en 5,6 m +NAP 

(Tabel 5.1). Ervan uitgaand dat het één en dezelfde bodem betreft toont deze dus 

enig reliëf en is deze gevormd in een licht geaccidenteerd landschap. Er is daarbij 

geen eenduidige relatie te vinden met het huidige oppervlak. Zowel in relatief hoge 

als lage delen van het plangebied is de bodem meer en minder diep onder het huidige 

oppervlak aangetroffen. Het voormalige lokale dekzandreliëf lijkt dan ook door 

latere sedimentatieprocessen volledig teniet gedaan.41 Daarbij heeft blijkbaar geen 

of weinig erosie plaatsgevonden, anders was de bodem niet bewaard gebleven. Een 

(voornamelijk) eolische genese van afdekkend leem- en –zandpakket is daarmee 

waarschijnlijker dan een fluviatiele of fluvioperiglaciale genese. Er is geen relatie te 

leggen tussen de diepteligging van de bodem, de dikte ervan en de humeuziteit/het 

veengehalte. Zowel hoog als laag zijn venige als humeuze bodems aangetroffen en 

zowel hoog als laag kan de bodem relatief dik of dun ontwikkeld zijn (Tabel 5.1). 

profiel
top

cm -Mv
basis

cm- Mv
top

m +NAP
basis

m +NAP textuur/humusgehalte

403 415 475 5,60 5,00 Zs4-h2 / Vz3

2208 280 305 6,85 6,60 Vz3

2303.1 330 345 6,10 5,95 Zs4 -h1/2

2303.2 270 280 6,20 6,10 Lz3 - h2/3

2607 270 280 6,20 6,10 Zs4 - h2/hl

2701 330 340 6,28 6,08 Zs4 - h1/2

De beschreven profielopbouw (lemig zand - leem - leem met zandlagen - lemig 

compact zand - paleobodem/veen lemig compact zand) toont grote overeenkomsten 

met andere locaties in de regio Tilburg. Een voorbeeld hiervan is de opbouw die werd 

aangetroffen bij een archeologische begeleiding van een watergang in Loven-Noord.42 

De daar aangetroffen bodem is op basis van polleninhoud, 14C-onderzoek en 

stratigrafische positie globaal gedateerd in het Eemien of vroeg-Weichselien. Uit de 

conclusies van dat rapport: 

41  Afgaand op de waarnemingen elders in de regio Tilburg lijkt de bodem op regionale schaal 
wel het huidige grootschalige reliëf te volgen. Zo ligt de bodem ter hoogte van de Watergang 
Loven-Noord rond 8,8 m +NAP (Mv: 12,0 m +NAP) en nog zuidelijker bij Tradepark al rond 12,0 
m +NAP (Mv: 14,0 m +NAP).

42  Van der Leije & Heunks 2013.

Tabel 5.1 
Overzicht van de profielen waarin een 
voormalig bodemoppervlak kon worden 
vastgesteld. Voor ligging zie Figuur 4.1.
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Geconcludeerd kan worden dat in de bodem van Tilburg noord-oost op een diepte van 

3,0 -4,0 m beneden maaiveld een fossiele bodem uit een interstadiaal geconserveerd is 

gebleven met een ouderdom van tenminste 71.000 jaar en mogelijk een nog veel hogere 

ouderdom. Dat betekent dat het dekzandpakket daarboven geheel is afgezet gedurende 

het midden- en laat-Weichselien, de periode waarin het gros van de dekzanden is 

gesedimenteerd. Mogelijk beslaat de bovenste 3-4 m zelfs de gehele formatie van Boxtel 

en is de bodem gevormd in het warme Eemien of een nog vroegere Saalien-interstadiaal. 

Opvallend daarbij is dat dit dek is afgezet zonder dat daarbij de onderliggende bodem 

verstoord is geraakt. Dat wijst op beperkte verticale erosieprocessen en sluit aan op het 

beeld van een in hoofdzaak onder eolische omstandigheden gesedimenteerde afzetting.43

Ook van de bodem in Den Bogerd zijn van één locatie uit de pleistocene bodem twee 

monsters genomen ten behoeve van 14C-onderzoek en pollenanalyses (profiel 403, 

Figuur 5.1). Een precieze datering van het bemonsterde veenpakket is niet bekend 

aangezien, gelijk aan locatie Loven-Noord, de ingestuurde 14C-monsters buiten het 

dateerbare bereik van de 14C-dateringmethode vallen. Dit leverde wel een terminus 

ante quem van 50.000 BP op. Naar aanleiding van deze datering zijn de monsters 

onderworpen aan palynologisch onderzoek (Bijlage 16).44 Beide monsters bleken 

daarbij rijk aan goed geconserveerde pollen en schetsen een beeld van het landschap 

ten tijde van de bodemvorming. Hieruit kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken:

De lage percentages boompollen van beide monsters wijzen samen met de 

soortensamenstelling op een open landschap met soorten die indicatief zijn voor 

een steppe-toendralandschap. Daarbij wijzen diverse soorten op vochtige maar 

goed gedraineerde, zure (zand)bodems. Selaginella is een typische Pleniglaciale en 

Laat-glaciale plant. Andere gebruikelijke Pleniglaciale soorten zoals Zilverschoon 

(Dryas octopetala), Jeneverbes (Juniperus) en Kraaiheide (Empetrum nigrum) ontbreken 

nagenoeg in de onderzochte lagen. Deze soorten zijn gevoelig voor zeer strenge vorst, 

en hun afwezigheid is een aanwijzing voor een klimaat met strenge winters en weinig 

neerslag waarbij een beschermende sneeuwlaag ontbreekt.45 De vondst van enkele 

stuifmeelkorrels van Kraaiheide in monster M249 is een wellicht een kleine aanwijzing 

voor gunstigere omstandigheden. Het grootste verschil tussen beide monsters is dat de 

pollenassemblage uit de bovenste laag (monster 248) is gevormd in een vochtiger milieu 

dan het monster uit de onderliggende laag (monster 249). Ook de toename van sporen 

van veenmos in monster 249, wijst op toenemende vochtige omstandigheden.46 

In een uitgebreide studie naar de zogenaamde Dansgaard-Oeschger klimaat cycli is aan 

de hand van 14C-  en OSL-dateringen een overzicht verkregen van de start van relatief 

warme perioden binnen het pleniglaciaal.47 Deze ‘D-O cycli’ worden gekenmerkt door 

een snelle, kortstondige opwarming van het klimaat gedurende enkele decennia waarna 

het klimaat over de tijdsspanne van enkele eeuwen weer afkoelt. Tijdens deze korte 

warme periode in een D-O cyclus stijgt de temperatuur, neemt de neerslag toe en dooit 

een deel van de permafrost. Hierdoor ontstaat in lager gelegen delen van het landschap 

een gunstige situatie voor veenvormende vegetaties. Deze veenvormende vegetaties 

zouden in het bodemarchief waarneembaar zijn als bruine venige lagen tussen dekzand 

afzettingen. De datering van het veenpakket (ouder dan 50.000 BP) geeft aan dat 

43  Heunks 2013, 27.
44  Maurer 2016. 
45  Van Geel et al. 2010.
46  Maurer 2016, 5.
47  Van Geel et al. 2010.
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Figuur 5.2 
Hoogtekaart van het 
sporenvlak. 

0-40 cm -Mv
Ap: actuele akkerlaag

40-65 cm -Mv
C-gley (Zs3-4, gehomogeniseerd
door bodemleven)

65-120 cm -Mv
C-gley (Zs4 + bijmenging Lz3,
kryoturbatie)

>120 cm -Mv
C-gley: (Lz3 + bijmenging Zs4,
kryoturbatie)    

Maaiveld 9,75 m +NAP

Figuur 5.3 
Profiel 403: representatief 
voor de landschappelijke 
opbouw van het onderzoeks-
gebied. Voor ligging zie Figuur 
4.1. 
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het veenpakket gevormd zou kunnen zijn gedurende D-O cyclus 14, 15, 16 of 17. Voor 

Noord-West Europa lijkt D-O cyclus 14 de meest gunstige omstandigheden voor het 

vormen van veenvormende vegetaties te bewerkstelligen. De start daarvan is gedateerd 

rond 54.170 BP (gecalibreerd).48

Gezien de wijde verbreiding van de aangetroffen bodem en het ontbreken van andere 

doorlopende fossiele bodems in de bovenste 4 tot 5 m van het dekzandpakket in 

de regio Tilburg, mag worden uitgegaan van een omvangrijke interstadiale periode, 

waarin het klimaat drastisch warmer moet zijn geweest. Hoewel met die gedachte D-O 

cyclus 14 dan inderdaad een kansrijke kandidaat is, stelt Maurer in een mondelinge 

toelichting, dat ook een oudere vroege Weichsel-datering niet kan worden uitgesloten. 

5.2 De bodemkundige opbouw

5.2.1 De natuurlijke bodemvorming

Op de meeste plaatsen ontbreken aanwijzingen voor (restanten van) natuurlijke 

bodems. Afgaand op de aangetroffen diepe prehistorische sporen en de aanwezigheid 

van een deels geconserveerde oude akkerlaag, is er geen reden om aan te nemen 

dat er veel grond is afgevoerd als gevolg egalisatie, zandwinning of andere vormen 

van grondverzet. Waarschijnlijker is dan ook dat hier het natuurlijke bodemprofiel 

bestaat uit vaaggronden, waarbij geen of nauwelijks podzolisatie kon optreden als 

gevolg van het hoge siltgehalte van de toplaag. Wel konden onder de relatief natte 

omstandigheden sterke gley-verschijnselen optreden zoals roestvorming, verbleking 

en vlekkerigheid in de top van de intacte bodem (C-gley). De lemige ondergrond vanaf 

ca. 1,0 tot 1,5 m -Mv zal hebben bijgedragen aan een overwegend nat bodemprofiel.

Afwijkend zijn de lokale laagten in het landschap waar wel restanten van podzolen zijn 

aangetroffen. Opvallend daarbij is de sterke uitspoeling en E-vorming en het ontbreken 

van een duidelijke B-inspoelingshorizont. Dit sluit aan op de sterke gley-verschijnselen 

en wijst op zeer natte omstandigheden waaronder deze podzolen zijn ontstaan. In 

de iets lagere delen, zoals uitblazingen, zal het extra nat zijn geweest. Ingespoeld 

materiaal (humus, ijzer- en aluminiumverbindingen) kon hierdoor niet goed neerslaan 

en is met het grondwater lateraal afgevoerd naar doorlatende zandige zones in het 

48  Maurer 2016, 6.

Figuur 5.4 
Boring ter hoogte van profiel 403. Voor lig-
ging zie Figuur 4.1. Top van een ca. 60 cm dik 
veenpakket (4,15-4,75 -Mv; 5,6-5 m +NAP). 
Een oude bodem die moet zijn ontstaan 
gedurende een interstadiaal binnen het Vroeg 
Weichselien.



UdenhoUt-den Bogerd   43

leemdek. De slechte doorlaatbaarheid van de onderliggende leemlaag zal hier zeker 

een rol in hebben gespeeld.

Een extreem voorbeeld van een depressie met podzol-vorming is aangetroffen in 

het zuidoostelijke deel van put 5 (Figuur 5.5 en Figuur 5.6). Deze depressie heeft een 

wat ovale vorm en een zuidwest-noordoost oriëntatie met aan het maaiveld een 

lengtedoorsnede van ca. 40 m. De oorspronkelijke laagte is in het huidige landschap 

niet meer zichtbaar als gevolg van antropogene opvulling. Het materiaal waarmee 

de ca. 70 cm diepe depressie is gevuld, bestaat uit een vrij schoon (humusarm) maar 

rommelig pakket uiterst siltrijk zand. De vrij geleidelijke, door bioturbatie gekenmerkte 

overgang naar de zwarte toplaag lijkt te wijzen op een vrij oude opvulling. De vondsten 

uit dit pakket wijzen op een oorsprong in de late middeleeuwen en Nieuwe tijd 

(paragraaf 9.3.2). De reden voor de egalisatie van het terrein zal te maken hebben 

gehad met het in cultuur brengen van gronden ten behoeve van akkerbouw.

De onderkant van het opgebrachte pakket wordt gekenmerkt door de restanten van 

de toplaag van de oorspronkelijke bodem (Ah, Figuur 5.6). Deze lijkt bij aanleg van 

de ophoging doorspit en/of gebroken, waardoor deze zeer fragmentarisch toont. 

Deze laag en ook de basis van de ophooglaag worden gekenmerkt door fragmenten 

handgevormd prehistorisch aardewerk die op grond van uiterlijke kenmerken globaal 

gedateerd kunnen worden in de periode bronstijd-ijzertijd. Naar de randen van de 

depressie komt deze relatief vondstrijke laag omhoog en sluit aan op de humeuze 

geroerde toplaag. 

Onder de restanten van de oorspronkelijke Ah is een ruim 20 cm dikke sterk gebleekte 

uitspoelingshorizont zichtbaar. De B-inspoelingshorizont daaronder is daarentegen 

juist matig ontwikkeld en bestaat vooral uit relatief dunne banden met B-materiaal, 

onderbroken door gebleekte/vergleyde banden. Het ontbreken van een duidelijke 

B-horizont wijst op zeer natte omstandigheden ten tijde van de podzolering, hetgeen 

wijst op een venachtige situatie en aansluit op de lemige ondergrond.49 De op dezelfde 

depressieflank aangetroffen ijzerknollen/concreties bevestigen het bestaan van een 

kwelstroom en de natte omstandigheden in deze depressie. 

Op enkele locaties, met name aan de noordoostzijde van het plangebied, toont de 

top van de onderliggende C-horizont ‘vuilig’ en gebleekt. Anders dan de donkerder 

kleurende geroerde lagen daarboven zouden deze op het eerste gezicht wel als oude 

(prehistorische) akkerlaag geïnterpreteerd kunnen worden. Het blijkt echter te gaan 

om een natuurlijk fenomeen waarbij als gevolg van lithologische verschillen en een 

relatief hoog grondwaterpeil verbleking van de natuurlijke bodem heeft opgetreden. 

De laag is aangetroffen in de iets lager gelegen delen van het terrein en manifesteert 

zich vaak direct onder de geroerde toplaag, maar in sommige gevallen ook pas op 

enige diepte onder de top van de C-horizont (Figuur 5.7). De gebleekte laag heeft 

zich in alle gevallen ontwikkeld in relatief zandige afzettingen direct boven lemigere 

/ siltrijkere afzettingen. Eerder lijkt hier sprake van een pseudogley situatie, waarbij 

verticaal verplaatsend (regen)water stagneert op een minder doorlatende laag. Dit 

hangwater leidt tot periodiek waterverzadigde omstandigheden, waardoor hier 

dicht onder het oppervlak reducerende omstandigheden kunnen voorkomen. In 

een dergelijke bodemmilieu kan ijzer oplossen, waardoor de bodem kan verbleken. 

49  Bij onderzoek te Tilburg-Loven-Noord Schaapsven werd in een ven juist wel een duidelijke, 
donkerbruine en verkitte B-inspoelingshorizont aangetroffen op de bodem. Daar echter was 
de ondergrond zandig en ontbrak een leemlaag: Meurkens 2015.
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Figuur 5.5 
De noordzijde van werkput 5: extreme uitspoeling in de 
top van een lokale depressie. De laagte is later antro-
pogeen opgevuld geraakt en niet meer in het huidige 
landschap zichtbaar. Aan de oostzijde van het profiel is 
een verstoring zichtbaar, dit is een proefsleuf van het 
vooronderzoek. 

Maaiveld 9,85 m +NAP

Ap: actuele akkerlaag

70-90 cm -Mv 
E-uitspoelingshorizont

90-110 cm -Mv
B-/BC-inspoelingshorizont

30-60 cm -Mv

0-30 cm -Mv

opgebracht materiaal + bioturb.
Ap: oude akkerlaag

60-70 cm -Mv: restant Ah 

>110 cm -Mv 
C-gley (Zs4 /Lz3, kryoturbatie)

Figuur 5.6 
Profiel 510: bodemopbouw in de kern van de 
depressie. Voor ligging zie Figuur 4.1.
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Maaiveld 9,30 m +NAP

0-20 cm  -Mv
Ap: actuele akkerlaag

20-30 cm  -Mv
C-droog (Zs3-4 + bioturbatie Ap)

30-45 cm  -Mv
C-gley  (Zs3-4)

>45 cm  -Mv
C-gley (Lz3)

Figuur 5.7 
Profiel 2601: een opvallende grijs 
gebleekte laag in de top van de 
C-horizont als gevolg van hangwater 
(pseudogley). Voor ligging zie Figuur 
4.1.

Maaiveld 9,71 m +NAP

0-30 cm  -Mv
Ap: actuele akkerlaag

30-45 cm  -Mv
Ap: oude akkerlaag

>45 cm  -Mv
C-gley (Lz3)

Figuur 5.8 
Profiel 3302: onder de actuele akker-
laag is een oudere akkerlaag zicht-
baar met aan de onderzijde enkele 
spitsporen. Voor ligging zie Figuur 4.1.
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Opgelost ijzer kan vervolgens weer neerslaan en ophopen in vaste vorm onder drogere 

omstandigheden, leidend tot de vorming van roestvlekken en ijzerconcreties op het 

contactvlak naar de lemiger afzettingen daaronder.

Opvallend is dat tijdens het vooronderzoek nergens (al dan niet afgetopte) horizonten 

van een podzolprofiel zijn waargenomen.50 Uit de definitieve onderzoeken blijkt 

dat deze dus in lokale laagtes wel aanwezig zijn. Deze laagtes zijn overigens bij het 

vooronderzoek wel aangesneden, maar de bodemopbouw is daarbij niet als dusdanig 

herkend. 

5.2.2 De oude akkerlaag en het antropogene dek

De top van de bodem bestaat binnen de opgegraven delen overal uit een geroerd 

pakket zwarte grond met daaronder op meerdere plaatsen een menglaag (A-C). De 

zwarte toplaag heeft een beperkte dikte tot maximaal 50-60 cm, op veel plaatsen 

is deze echter ook dunner tussen 30 en 50 cm. Kijken we naar conservering van 

het archeologisch vlak en de waarnemingen in de depressie dan is het aannemelijk 

dat er in ieder geval op sommige locaties grond is opgebracht. Er zijn binnen het 

antropogene pakket geen aanwijzingen gedaan voor een mogelijk intact akkerdek 

(Aan) met een chronologische scheiding van ophooglagen. Wel is in meerdere profielen 

onder de verstoorde toplaag een oude akkerlaag vastgesteld: een homogene laag met 

een vuile geelbruine kleur en een vrij geleidelijke overgang (via een bioturbatie zone) 

naar de C-horizont. In één profiel konden spitsporen worden waargenomen aan de 

basis van dit pakket (Figuur 5.8)

Uit de oude akkerlaag is relatief veel vondstmateriaal afkomstig, variërend van 

aardewerk tot steen en metaal. Een deel van het scherfmateriaal dateert uit de 

prehistorie en Romeinse tijd. Gezien het uiterlijk van de laag is het echter niet 

aannemelijk dat deze zo oud is. Daarvoor toont de laag te donker en is deze te 

humeus. De spoorvullingen van de prehistorische structuren zijn veel grijzer en lichter 

van kleur (vergelijk Figuur 4.3 en Figuur 5.8). De aanwezigheid van ruim jongere 

scherven en metaalvondsten wijst op vorming van de laag bij ploegactiviteiten uit de 

middeleeuwen en/of Nieuwe tijd. De basis van deze ploegvoor is op de flanken en in 

de laagtes gevrijwaard van verdere verstoring. Op de hogere delen is de laag geheel 

opgenomen in de bouwvoor (Figuur 9.1 en paragraaf 9.2.5).

 

50  Verbeek & Mostert 2012, 26. 
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Een neolithisch kamp?

6.1 Inleiding

Verspreid over het onderzoeksgebied zijn vondsten uit het neolithicum aanwezig. 

Mogelijk mag ook een haardkuil tot deze periode worden gerekend. Neolithische 

vindplaatsen met grondsporen zijn relatief zeldzaam in westelijk Noord-Brabant.51 

Vondsten uit deze periode zijn talrijker, maar betreffen vaak een bijvangst bij 

onderzoek naar archeologische resten uit andere periodes. Den Bogerd laat zich 

daarbij lastig duiden, zoals de titel van dit hoofdstuk ook benadrukt. Een duiding als 

kamp is hier verleidelijk, maar niet onomstotelijk te bewijzen. 

6.2 Kuil 85

Kuil 85 is de enige spoorcontext die mogelijk uit het neolithicum dateert. Het spoor 

is rond van vorm met een diameter van 1,1 m. De doorsnede laat een licht concave 

bodem zien, waarbij de primaire vulling bijna zwart van kleur is en de secundaire 

vulling licht grijs (Figuur 6.2). De kuil was nog 34 cm diep. Het oorspronkelijk maaiveld 

is op deze locatie afgetopt en zal hoger hebben gelegen dan het aangelegde vlak. De 

kuil zal 70 cm of dieper zijn geweest. De primaire vulling is rijk aan houtskoolstof en 

-spikkels. Houtskoolonderzoek wijst uit dat de kuil vermoedelijk als haardkuil heeft 

gefungeerd (paragraaf 6.5): er is een vuur in de kuil gestookt (primaire vulling), waarna 

het spoor is dichtgegooid (secundaire vulling). 

De kuil leverde geen dateerbaar vondstmateriaal op en 14C-onderzoek bleek door de 

geringe hoeveelheid houtskool niet mogelijk. Het principe van een haardkuil kan in 

elk tijdsvak zijn toegepast, maar kuilen van een dergelijk formaat en opvulling worden 

vaak in verband gebracht met vindplaatsen uit het meso- en neolithicum. Qua gebruik 

moet gedacht worden aan zaken zoals voedselbereiding of de productie van houtskool 

of teer. Ze komen op het dekzandlandschap van Noord-Brabant en Limburg slechts 

sporadisch voor, maar zijn van zandige opduikingen in de Scheldestreek (België) en 

uit het noorden en midden van Nederland goed bekend, beschreven en gedateerd. 

Voorbeelden hiervan zijn projecten te Hanzelijn-Oude Land, Bedrijvenpark H2O 

bij knooppunt Hattumerbroek en Dronten N23/N307 vindplaats 5.52 Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat de neolithische exemplaren zich van de mesolithische 

kunnen onderscheiden door een grotere omvang (diameter 1,2-1,7 m, diepte ca. 0,8 m) 

en geïsoleerde ligging.53 Het mesolithische cluster van Dronten laat echter zien dat de 

omvang niet indicatief hoeft te zijn. Ook hier zijn haardkuilen met een diameter van 

meer dan 1 m aangetroffen.54 

Kijken we naar het vondstmateriaal dat in het onderzoeksgebied is aangetroffen dan is 

er sprake van een duidelijke vertegenwoordiging van het midden- en laat-neolithicum 

(paragraaf 6.3 en 6.4). Vondsten uit het mesolithicum beperken zich tot enkele niet 

nader omschreven stukken vuursteen uit het vooronderzoek.55 De ruimtelijke spreiding 

van het neolithische vondstmateriaal vertoont daarnaast een clustering ter hoogte van 

kuil 85. Hoewel harde bewijzen ontbreken, lijken deze indirecte aanwijzingen op een 

datering van de haardkuil in het neolithicum te wijzen. 

51  Van der Linde 2016, 100-101.
52  Knippenberg & Hamburg 2011; Knippenberg & Hamburg 2012; Opbroek & Hamburg 2012.
53  Knippenberg & Hamburg 2011, 177-178; Knippenberg & Hamburg 2012, 124-125.
54  Opbroek & Hamburg 2012, 123, figuur 5.6.
55  Verbeek & Mostert 2012, 60-61.
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Figuur 6.1 
Udenhout-Den Bogerd - sporen en vondsten uit het neolithicum.
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6.3 Aardewerk

L. Meurkens

Vijf scherven zijn op basis van het baksel en/of de versiering in het neolithicum te 

dateren. De scherven zijn afkomstig uit de afdekkende lagen, een paalspoor (v. 382) en 

een boomval (v. 427, Figuur 6.1). Twee scherven zijn versierd en dateren uit het laat-

neolithicum. Bij één van de scherven gaat het om een wandfragment van een Veluwe 

klokbeker (v. 191, Figuur 6.3). De scherf is versierd met een zone van horizontale en 

verticale groeven, met daarboven een zone met groeven in een kruislings patroon. 

Een tweede scherf is versierd met een zone met kleine ronde indrukken (v. 472, 

Figuur 6.3). De indrukken - pinpricks - lijken opgevuld te zijn met botpasta. Het betreft 

vermoedelijk een fragment laat-neolithisch bekeraardewerk. 

Drie andere scherven zijn op basis van baksel als mogelijk midden- of laat-neolithisch 

aardewerk gedetermineerd. De scherven zijn relatief hard gebakken en gemagerd 

met relatief grof gebroken steengruis (kwarts en/of graniet). Bij een van de scherven 

(v. 382) zijn de mageringspartikels wel zichtbaar maar gladgestreken. Dit kenmerk 

zien we vaak terug bij aardewerk uit het midden-neolithicum. Problematisch is dat 

bij de opgraving ook materiaal is aangetroffen dat dateert uit de late bronstijd en 

vroege ijzertijd. Gedurende deze periode wordt steengruis ook als mageringsmateriaal 

gebruikt, maar is het aardewerk over het algemeen genomen iets fijner afgewerkt. Bij 

individuele scherven is het onderscheid tussen beide groepen echter moeilijk te maken. 

Figuur 6.2 
Kuil 85. 

Figuur 6.3 
Versierde scherven uit het laat-neolithicum. 
Schaal 1:1 (tekenaar: R. Timmermans). 
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6.4 Vuursteen

S. Knippenberg

Een gering aantal van 26 vuurstenen is gedurende de verschillende fases van het 

veldwerk geborgen (Figuur 6.1). Daarvan is iets meer dan de helft (N=14) aangetroffen 

tijdens het machinaal verdiepen van de afdekkende bodemlagen. De overige vondsten 

komen uit grondsporen: kuil 85, sporen uit de late bronstijd en ijzertijd, sporen 

uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd en natuurlijke verstoringen. Aangezien 

de fijnkorrelige lemige zanden waarop de vindplaats ligt geen steenmateriaal van 

enige omvang bevatten, dient ervan uitgegaan te worden dat al het vuursteen door 

mensen naar de locatie Den Bogerd is getransporteerd. Hierbij kan het materiaal 

licht werpen op specifieke, aan vuursteen gerelateerde activiteiten die ter plaatse 

zijn uitgevoerd. Buiten vier onbewerkte terrasgrindjes (v. 131, v. 229, v. 335, v. 389) en 

één door verbranding gebroken en onbewerkt stuk vuursteen (v. 340) uit een van de 

laatmiddeleeuwse houtskoolrijke kuilen, gaat het om bewerkt en gebruikt vuursteen. 

6.4.1 Vuursteensoorten

Onder de vuursteenvariëteiten is in ieder geval Haspengouwse vuursteen 

(N=3) herkend, soms ook wel licht grijs Belgisch genoemd. Dit materiaal met 

glasachtige textuur en soms zeer karakteristieke matrix betreft in één geval een 

terrasvuursteen. De andere twee artefacten bezitten geen natuurlijke buitenkant. Deze 

vuursteenvariëteit komt van oorsprong in de Haspengouw (Hesbaye) regio voor, ten 

zuidwesten van Luik, waar het sinds de Lineaire Bandkeramiek gewonnen werd.56 Het 

kan echter ook sporadisch in de Maasgrinden worden aangetroffen, hetgeen voor het 

merendeel van het materiaal van Udenhout de meest waarschijnlijke herkomst is.57

Onder het onbewerkt materiaal bevindt zich een Maaseitje. Naast het Haspengouw 

vuursteen duidt dit stuk ook op exploitatie van Maasgrinden. Het blijft alleen de vraag 

of dit onbewerkte stuk geassocieerd kan worden met het bewerkte materiaal. De 

dichtstbijzijnde ontsluitingen van riviergrinden, behorend tot de Formatie van Sterksel, 

liggen op 11,7 km ten zuidwesten van de vindplaats.58 Onder deze grinden bevinden 

zich afzettingen die met de Maas zijn aangevoerd. 

Dat niet alleen sterk mechanisch verweerd terrasvuursteen is aangetroffen, toont ook 

een distaal klingfragment van glasachtige vuursteen met slechts licht afgesleten, maar 

nog wel enigszins ruw aanvoelende witte cortex. Mogelijk dat het bij dit materiaal 

om vuursteen gaat dat na erosie uit de kalk aan minder lang transport onderhevig is 

geweest en dus dichter bij het primaire voorkomen moet zijn verzameld.

Het enige artefact waarvoor een secundaire herkomst niet opgaat, betreft een grijze 

vuursteen met nog ruw aanvoelende cortex. Het is goed mogelijk dat het hierbij 

om direct uit de kalk gewonnen materiaal gaat. Vanaf het midden-neolithicum is in 

Limburg en verschillende regio’s van België systematisch naar vuursteen gemijnd.59 

Het in Udenhout aangetroffen artefact vertoont sterke overeenkomsten met 

materiaal dat uit de Rijckholtmijnen afkomstig is. In deze mijnen is specifiek naar 

vuursteenhoudende lagen gegraven, behorend tot de Kalksteen van Lanaye, Formatie 

56  Allard 2005; De Grooth 2014.
57  Scheurs 2007.
58  Mulder et al. 2003.
59  De Grooth 2005; Hubert 1988; Rademakers 1998.
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van Gulpen.60 Dit materiaal stond vroeger bekend onder de naam Rijckholt, vernoemd 

naar de locatie van de mijnen, maar recentelijk is gekozen om het materiaal naar de 

geologische lagen te noemen: Lanaye.61  

Met uitzondering van dit artefact gaat het, voor zover vast te stellen, in nagenoeg 

alle gevallen om secundair vuursteen. Hierbij dient wel vermeld te worden dat meer 

dan de helft van het bewerkte vuursteen geen resten van cortex meer bevat en dat 

het materiaal een zekere variatie vertoont aan kleur en textuur: de kans is groot dat 

onder het materiaal zonder cortex nog meer primair materiaal aanwezig is. Bij veel 

van het secundaire vuursteen is het materiaal aan een dermate langdurige en sterke 

mechanische verwering onderhevig geweest, dat er van de oorspronkelijk vaak 

witte cortexrand niets meer is overgebleven en alleen een gerold en gepatineerd 

vuursteenoppervlak resteert. Ook bezitten veel stukken oude gepatineerde 

splijtvlakken. De gemiddeld kleine omvang van de stukken, waaronder de kernen, sluit 

goed aan bij een secundaire herkomst. 

6.4.2 Artefacten

Onder het materiaal bevinden zich zeven werktuigen, vier kernen, vier afslagen, drie 

klingen en twee stukken afval. Het grote aandeel werktuigen is opvallend. Een vijfde 

kern dateert op basis van de afbouw (bipolair) uit de bronstijd (paragraaf 7.4). Bijna de 

helft van de artefacten bezit retouche. Onder de werktuigen is sprake van variatie. Er 

zijn twee schrabbers, een afgeknotte kling, een groot spitsklingachtig werktuig en drie 

geretoucheerde stukken herkend. 

60  Felder & Bosch 1998; Felder & Bosch 2000.
61  De Grooth 2008; De Grooth 2011.

Figuur 6.4 
Een selectie van de vuurstenen artefacten. 
Schaal 1:1 (tekenaar: R. Timmermans). 
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Onder de schrabbers bevindt zich een “eindschrabber” op een kling met afmetingen 

van 3,8 x 1,8 x 0,6 cm (v. 190, Figuur 6.4). Het is een atypisch stuk, aangezien de 

steilretouche niet op het distale maar op het proximale uiteinde is aangebracht. De 

andere schrabber betreft een knoopschrabber op een kleine afslag met afmetingen 

van 1,5 x 1,6 x 0,5 cm (v. 385, Figuur 6.4). Beide schrabbers zijn gemaakt van 

Haspengouwse vuursteen en op 5 m afstand van elkaar verzameld uit de oude 

akkerlaag. De afgeknotte kling is gemaakt van glasachtige bruine vuursteen en werd 

verzameld uit greppel 3b, daterend uit de Nieuwe tijd. Het is eveneens een atypisch 

exemplaar, aangezien de retouche op het distale uiteinde een lichte welving vertoont 

(v. 705, Figuur 6.4). Het stuk meet 2,6 x 1,4 x 0,4 cm.

Het spitsklingachtige artefact springt het meest in het oog (v. 940, Figuur 6.4). 

Het is van de gemijnde Lanaye-vuursteen vervaardigd. Het is niet duidelijk of de 

grondvorm een grote afslag of een brede kling betreft, aangezien het artefact dermate 

secundair bewerkt is dat alleen het distale deel van het oorspronkelijk afgeslagen 

stuk resteert. Het artefact is langs beide lange zijdes unifaciaal steil geretoucheerd, 

waarbij het distale deel van het werktuig tot een stompe punt is bewerkt. De wijze van 

retouchering, alsmede de vorm van het puntige uiteinde en de dikte van het artefact 

vertonen de meeste gelijkenis met spitsklingen, die vanaf het midden-neolithicum 

gangbare werktuigen vormen en waarvan met name in de Michelsbergcultuur 

omvangrijke exemplaren bekend zijn. Sensu stricto betreft het mogelijk geen kling, 

maar vergelijkbare werktuigen zijn op verschillende grondvormen aangetroffen.62 

Dit exemplaar past met zijn relatief aanzienlijke afmetingen (5,9 x 3,3 x 0,8 cm) goed 

bij een midden-neolithische datering. De vondst is afkomstig uit een paalspoor van 

spieker 44, daterend uit de late bronstijd of vroege ijzertijd. 

Onder de niet nader te specificeren geretoucheerde stukken bevinden zich twee 

bijlafslagen (v. 654, v. 764). Bij beide bezit een deel van de dorsale vlak nog restanten 

van het geslepen bijloppervlak. De twee stukken zijn nadat ze van de bijl afgeslagen 

waren, geretoucheerd en als afslagwerktuig gebruikt. Het derde stuk betreft een 

steilgeretoucheerd mediaal werktuigfragment (v. 660). De fragmentatie bemoeilijkt 

helaas een verdere toewijzing.

De vier kernen zijn alle klein in formaat en verschillen in de wijze van afbouw. 

Twee kernen met ieder twee slagvlakken getuigen van een gestructureerde wijze 

van afbouw, die vermoedelijk ouder is dan het laat-neolithicum. Een getest stuk 

met slechts één negatief (v. 571) en een kernfragment (v. 406) laten zich moeilijker 

plaatsen. Dit laatste fragment is afkomstig uit kuil 85. De wijze van afbouw is niet 

te achterhalen en de datering van het stuk is dan ook niet nader te specificeren. Het 

samen voorkomen van kernen, afslagen en afval kan duiden op vuursteenbewerking 

ter plaatse. Het dient wel daarbij vermelding, dat het slechts om een klein aantal 

artefacten gaat, die qua vuursteentype sterk variëren. 

6.4.3 Conclusie

Overzien we het geheel dan past qua datering in ieder geval een deel van het 

vuursteen bij een midden-neolithische ouderdom. De spitskling sluit goed aan bij 

de macrolithische werktuigen van de Michelsbergcultuur.63 Het feit dat het om 

gemijnde vuursteen gaat ondersteunt dit nog verder. Daarnaast is het gebruik van 

62  Knippenberg 2013; Knippenberg 2014.
63  Knippenberg 2013; Knippenberg 2014; Scheurs 2005.
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Haspengouwse vuursteen eveneens een goede indicator voor neolithische datering: de 

verspreiding van dit materiaal vangt aan in deze periode. Ook de bijlafslagen passen 

goed in een midden- en laat-neolithische context. Het kleine knoopschrabbertje kan uit 

deze periode dateren of daarvoor. Ook de klingen en klingwerktuigen passen binnen 

de range aan midden-neolithisch vuursteen, waarbij een oudere datering echter niet 

kan worden uitgesloten. De relatief grote omvang van de klingen maakt evenwel 

dat een mesolithische datering niet erg voor de hand ligt, een laat-paleolithische 

datering kan daarentegen niet worden uitgesloten. Ten slotte dient te worden 

opgemerkt dat het gebruik van de bipolaire techniek op één enkele uitzondering na 

niet is vastgesteld. Dit lijkt aan te sluiten bij een oudere datering dan de bronstijd 

dan wel het laat-neolithicum, waarin het gebruik van deze techniek als onderdeel van 

de opportunistische afbouw veelvuldig werd gebruikt.64 Het gebruik van vuursteen 

in de ijzertijd kan gemakshalve worden uitgesloten.65 Alle argumenten tegen elkaar 

afwegend lijkt een datering in het midden-neolithicum het meest voor de hand te 

liggen voor een groot deel van het materiaal. 

Het geringe aantal artefacten binnen dit complex maakt het moeilijk om verder 

te achterhalen wat voor activiteiten zich ter plaatse hebben afgespeeld. Het 

aantal werktuigen is naar verhouding hoog en het aantal artefacten dat met 

vuursteenbewerking geassocieerd kan worden, zoals debitage en kernen, is gering. Dit 

zou erop kunnen wijzen dat met name het gebruik van vuurstenen werktuigen een rol 

speelde en niet zozeer de bewerking ervan; een aanname die lastig is te staven. Kijken 

we naar het geringe totale aantal neolithische vondsten en het vrijwel ontbreken 

van grondsporen dan ligt het in ieder geval niet voor de hand dat het materiaal met 

een permanent bewoonde nederzetting geassocieerd kan worden. We kijken hier 

mogelijk naar de neerslag van een kortstondig bezochte locatie, waar men specifieke 

activiteiten heeft uitgevoerd: een zogenaamde special activity site. Wat die activiteiten 

precies zijn geweest, is zonder gebruiksporenonderzoek niet nader vast te stellen. De 

aanwezigheid van schrabbers doet in ieder geval vermoeden dat huidbewerking een rol 

heeft gespeeld. 

6.5 Houtskool

E.E. van Hees

De primaire vulling van kuil 85 is bemonsterd voor houtskoolonderzoek. Helaas leverde 

het monster weinig determineerbare resten op (Bijlage 15). Veel van het materiaal 

was dusdanig gefragmenteerd dat het poeder was geworden. Dit is een aanwijzing 

voor de aanwezigheid van relatief veel zuurstof tijdens de verbranding, waardoor het 

hout sneller is verast. Dit wijst op een open vuur of haard. De mate van fragmentatie 

is dermate hoog dat er geen jaarringen konden worden onderscheiden en slechts zes 

van de veertien fragmenten op soort konden worden gedetermineerd. Het betreft een 

fragment eik (Quercus sp.), een fragment beuk (Fagus sylvatica) en vier fragmenten 

els (Alnus sp.). De kwaliteit was niet hoog. Zo levert elzenhout(-skool) relatief weinig 

energie als brandstof en was er sprake van ‘gedraaide’ en amorfe delen, wat doet 

denken aan de aanwezigheid van knoesten. Eén tak had sporen van een insect. Deze 

zijn met het hout mee verkoold. Insecten leven doorgaans op of in dood hout en 

leggen eitjes in levend hout, waarna de larven gangen maken om uit te vliegen. In dit 

geval lijkt het erop dat de sporen afkomstig zijn van larven, wat erop kan wijzen dat het 

64  Drenth 2005; Peeters 2001a; Peeters 2001b.
65  Verhart 2016.
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hout vers verzameld is. Ook zijn er tekenen van pof aanwezig. Dit kan een aanwijzing 

zijn voor het vasthouden van vocht of sappen door het hout. 

De beschikbaarheid en de nabijheid van het hout lijken een grotere rol te hebben 

gespeeld dan de kwaliteit. De zuurstofrijke omstandigheden en het gebruik van 

elzenhout wijzen erop dat kuil 85 niet is gebruikt om houtskool te produceren. De 

daadwerkelijke functie laat zich echter niet ontwaren uit het houtskool. Werd het vuur 

bijvoorbeeld gestookt om voedsel te bereiden of om huiden te roken? Wel is duidelijk 

dat de aangetroffen boomsoorten in of nabij het onderzoeksgebied konden groeien. 

Eiken-beukenbossen zijn als climaxvegetatie te vinden op de wat hogere en drogere 

zand- en leemgronden. De els geeft daarentegen de voorkeur aan een vochtigere 

standplaats en zal in de lagere, nattere delen van het landschap te vinden zijn geweest. 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de depressie in het zuidoosten van 

put 5 of het smeltwaterdal dat het onderzoeksgebied doorkruist (paragraaf 5.1). De 

aangetroffen boomsoorten kunnen binnen een straal van 100 m rondom haardkuil 85 

hebben gegroeid. 

6.6 Beschouwing

Verspreid over het onderzochte gebied zijn vondsten uit het neolithicum aangetroffen. 

Het merendeel bevond zich op het hogere, zandige deel van het onderzoeksgebied 

(Figuur 6.1). Op deze locatie is niet alleen vondstmateriaal aangetroffen, maar ook 

een haardkuil waarvan een neolithische datering wordt verondersteld. De geringe 

hoeveelheid aardewerk dateert uit het midden- en late neolithicum. Het aantal 

vuurstenen artefacten is groter en vormt de weerslag van activiteiten die zich hebben 

afgespeeld voorafgaande aan de bewoning gedurende de midden-bronstijd. De 

meeste aanwijzingen zijn er voor een midden-neolithische datering. Het is onzeker hoe 

het materiaal samenhangt met het (vuur)steenmateriaal dat bij het vooronderzoek is 

aangetroffen. Hierin is eveneens een neolithische component benoemd, waaronder 

een verondersteld fragment van een hamerbijl, maar ook een mesolithische 

component bestaand uit afslagen en een kern. Uit het rapport is echter niet te 

herleiden waar deze typeringen en dateringen op berusten.66 

Vanaf het midden-neolithicum zijn de eerste permanent bewoonde nederzettingen 

in westelijk Noord-Brabant bekend. Daarnaast was er tot in de bronstijd nog sprake 

van tijdelijke bewoonde nederzettingen en kampen, ingericht voor seizoensgebonden 

bewoning of exploitatie van niet-gedomesticeerde voedselbronnen of grondstoffen.67 

Uit de regio zijn nederzettingsterreinen uit het neolithicum bekend te Tilburg-

Schaapsven-B, Tilburg-Retentiebekken en Fietspad-Rauwbrakenweg.68 Voor deze 

locaties is niet met zekerheid te zeggen of het om permanente of seizoensgebonden 

bewoning gaat. En hoewel er diverse vindplaatsen met midden- en laat-neolithische 

vondsten zijn, is er tot op heden geen vindplaats onderzocht die als kamp kan worden 

gedefinieerd. Het betreft veelal geïsoleerde vondsten of clusters niet-geassocieerde 

vondsten die palimpsesten vertegenwoordigen.69 

Den Bogerd verschilt duidelijk van de hierboven genoemde nederzettingsterreinen: 

er zijn geen sporen van gebouwen aanwezig en de hoeveelheid vondstmateriaal 

66  Verbeek & Mostert 2012, 60-61.
67  Van der Linde 2016, 80-81.
68  Meurkens 2015.
69  Van der Linde 2016, 81-82.



UdenhoUt-den Bogerd   55

is gering. Het relatief hoge percentage werktuigen suggereert daarbij dat het hier 

niet om een permanent bewoonde nederzetting gaat, maar om een kortstondig 

gebruikte special activity site of kamp. Hierbij dient gerealiseerd te worden dat ter 

plaatse sprake is van een palimpsest, waarbij mogelijk meerdere bezoeken aan 

het gebied zijn vertegenwoordigd. Het is daarbij lastig vast te stellen of het hier 

om geïsoleerde vondsten en/of niet-geassocieerde vondsten gaat. Kijken we naar 

de spreiding van het materiaal en de ligging ten opzichte van kuil 85 dan is het 

verleidelijk om te veronderstellen dat een deel van de vondsten met elkaar en de kuil 

samenhangt (Figuur 6.5). Hierbij moet vooral gedacht aan de vondsten, waaronder 

twee schrabbers, die binnen 10 m van kuil 85 zijn gevonden. De vondst van twee 

schrabbers doet vermoeden dat huidbewerking een rol speelde, een activiteit waarin 

ook de nabijgelegen haardkuil een rol kan hebben gespeeld. Een huid is eenvoudig 

te conserveren door deze schoon te schrapen en vervolgens in de rook te hangen. 

Hierdoor worden bacteriën gedood en blijft de huid langer houdbaar.70 

70  Koops-Besijn & Cappers 2010.
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Boeren in de bronstijd en ijzertijd

7.1 Inleiding

Sporen en vondsten uit de late prehistorie zijn relatief goed vertegenwoordigd 

binnen het onderzochte gebied (Figuur 7.1). Dit geldt met name voor de midden-

bronstijd en de urnenveldperiode. Het beeld dat uit deze resten spreekt is in 

overeenstemming met andere vindplaatsen in westelijk Noord-Brabant. Den Bogerd 

verschaft ons daarbij vooral informatie over de landschappelijke setting van dergelijke 

vindplaatsen. Huidig onderzoek vormt slechts een eerste fase van een groter geheel. 

Naar verwachting zullen sporen uit de late prehistorie ook op naast gelegen percelen 

worden aangetroffen en zal na toekomstig onderzoek een gedetailleerder beeld van 

de ontwikkelingen in de late prehistorie kunnen worden geschetst. In Bijlage 2 is per 

structuur een beschrijving opgenomen van de afmetingen, typologische kenmerken en 

beargumentatie van de datering. 

7.2 Sporen en structuren

7.2.1 Huisplattegronden

Huisplattegronden uit de midden-bronstijd of het begin van de late bronstijd
Op het hogere, meer zandige deel van het onderzoeksgebied zijn vier plattegronden 

gevonden die op basis van de constructie uit de midden-bronstijd of het begin van 

de late ijzertijd dateren (Figuur 7.2 en Tabel 7.1). Slechts in enkele gevallen werd 

aardewerk gevonden dat een dergelijk datering ondersteunt (Bijlage 2). Plattegronden 

1 en 16 vertonen de meeste overeenkomsten. De dragende, driebeukige constructie 

bestaat uit twee rijen binnenstijlen en twee rijen buitenstijlen. De binnenstijlen zijn 

zowel in de lengte- als in de breedterichting op regelmatige afstanden geplaatst. 

Deze zullen doormiddel van dwars- en langsliggers met elkaar zijn verbonden. De 

buitenstijlen bevinden zich niet op een lijn met de binnenstijlen en lijken rondom de 

kern van de constructie te zijn geplaatst, zonder een duidelijke verbinding daarmee. 

Huis 1 en 16 vertonen overeenkomsten met de typen Zijderveld-Dodewaard en 

Breda-Goirle.71 Type Zijderveld-Dodewaard dateert in de midden-bronstijd B; type 

Breda-Goirle in de late bronstijd - vroege ijzertijd. Op basis van het vondstmateriaal 

dateren de plattegronden van Den Bogerd uit het eind van de midden-bronstijd of het 

begin van de late bronstijd. 

Op het eerste oog lijkt huisplattegrond 3 ook in deze categorie te passen. Kijken we 

echter kritischer naar de opbouw van de kern dan zien we verschillen. Zo is de kern van 

deze plattegrond relatief breed en onregelmatig. Hierbij kan wel sprake zijn geweest 

van dwarsliggers, maar niet van langsliggers omdat de binnenstijlen niet op een lijn 

liggen. Dit geldt vooral voor de westelijke helft van de plattegrond. De korte zijde heeft 

een afgerond uiterlijk en moet voorzien zijn geweest van een schilddak. Hier is sprake 

van een ondiepe greppel en kuil die het huis omgeven. Mogelijk kijken we hier naar een 

drupgoot voor de afvoer van regenwater afkomstig van het dak. In het verlengde ervan 

ligt een diepere kuil waarin wat nederzettingsafval terecht is gekomen. De oostelijke 

kopse kant is minder compleet waardoor het onduidelijk is hoe deze eruit heeft 

gezien. Mogelijk wijst de meer onregelmatige opbouw erop dat huis 3 ouder is dan 

71  Hiddink 2014, 175, 181-182.
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Figuur 7.1 
Udenhout-Den Bogerd - sporen en vondsten uit de bronstijd en ijzertijd.
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structuur 3

structuur 1

structuur 16

structuur 27

Figuur 7.2 
Huisplattegronden uit de midden-bronstijd of het begin van de late bronstijd. Schaal 1:200. 
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huisplattegrond 1 en 16. Vergelijkbare plattegronden zijn gevonden in Tilburg-Loven 

Noord en Tradepark Noord.72

Ook plattegrond 27 laat zich lastig typeren en dateren. Uit de plattegrond is één scherf 

afkomstig die dateert uit de late bronstijd of vroege ijzertijd. Een 14C-datering pleit 

daarbij voor een datering op het eind van de late bronstijd of in de vroege ijzertijd. 

Hierbij moet echter in gedachten worden gehouden dat op deze locatie ook huis 80 

lag, een structuur die wel duidelijk uit de late bronstijd of vroege ijzertijd dateert (zie 

onder). Er kan dus sprake zijn van intrusief materiaal dat met deze jongere plattegrond 

samenhangt. De opbouw van plattegrond 27 wijst mogelijk op toepassing van de 

halve-portalen constructie, typerend voor het midden-bronstijd huistype Nijnsel of 

Oss-Ussen 1.73 Zo zijn de buitenstijlen van vergelijkbare diepte als de binnenstijlen 

en in sommige gevallen zelfs dieper. De plattegrond is echter niet compleet en een 

gebruik van dwars- en/of langsliggers is ook zeer goed mogelijk. De structuur valt 

daarmee niet te typeren. Wel wordt hier uitgegaan van een functie als hoofdgebouw en 

niet als bijgebouw. Deze aanname is gebaseerd op het formaat en de veronderstelling 

dat bijgebouwen vaak eenvoudiger van opbouw zijn. Aard, type en datering blijven 

daarbij echter in hoge mate onzeker. 

Huisplattegronden uit de late bronstijd tot vroege ijzertijd
Nog eens vier plattegronden zijn toe te schrijven aan de periode late bronstijd tot 

vroege ijzertijd (Figuur 7.3 en Tabel 7.2). Deze plattegronden liggen deels op het 

hogere, meer zandige deel maar voornamelijk op de lemige gronden ten oosten 

hiervan. Een duidelijk verschil met voorgaande periode is de afname van de lengte: 

de plattegronden zijn aanzienlijk kleiner. Huizen 60 en 70 vertonen daarbij enige 

gelijkenis, hoewel beide matig tot slecht geconserveerd zijn. Huis 60 is gerelateerd 

aan kuil 50 en op basis van het daarin aanwezige aardewerk vrij specifiek in de 9e 

eeuw v.Chr. te dateren. Helaas is deze plattegrond zo incompleet dat er over de 

constructie geen uitspraken kunnen worden gedaan. Wel lijkt de opbouw overeen te 

kunnen komen met die van huis 70. Structuur 70 is niet zo precies te dateren, maar is 

aanzienlijk beter geconserveerd. Deze plattegrond toont een duidelijk kern, bestaand 

uit een combinatie van binnen- en middenstijlen. Hierbij waren de binnenstijlen 

wel verbonden door dwarsliggers, maar stonden de middenstijlen los hiervan. De 

daklast werd verder vermoedelijk gedragen door wand- en buitenstijlen. Deze zijn 

slechts in beperkte mate bewaard gebleven. De plaatsing van deze stijlen wijst voor 

beide kopse kanten op een schilddak. Mogelijk kunnen we huisplattegronden 60 en 

70 zien als varianten van het type Sint-Oedenrode/Oss-Ussen 2.74 Dit type dateert 

uit de late bronstijd-vroege ijzertijd. Het kent een hoge mate aan variatie en wordt 

gekarakteriseerd door een afwisseling/combinatie van het aantal beuken, variërend 

van twee tot vier beuken. Voor huis 60 en 70 lijkt hier geen sprake van. Wel deelt 

huis 70 enkele andere karakteristieken: een beperkte lengte, relatief veel wand- en 

buitenstijlen en een schilddak. Het is lastig te zeggen of dit ook voor huis 60 geldt. 

72  Meurkens 2015; Tol 2015.
73  Hiddink 2014, 173.
74  Hiddink 2014, 177-181.

str. oriëntatie
 lengte 

(m)
breedte 

(m)
paren binnen-

stijlen (N)
geschat paren 

binnenstijlen (N)

breedte 
kern

(m)

afstand tussen 
paren binnen-

stijlen (m)

centrale 
palen 

(N)
inpandige 
kuilen (N)

1 WNW-OZO >27 6,4 11 11 3,1-3,4 2,2-2,8 2 0

3 WNW-OZO > 31,5 6,4 11 15 3,2-4,3 1,5-2,8 1 0

16 WNW-OZO >25,8 ca. 6,7 9 12 3,2-3,3 1,9-2,8 2 1

27 WNW-OZO >9,8 5,9 5 5 2-2,6 1,8-2,8 0 0

Tabel 7.1 
Huisplattegronden uit de midden-bronstijd of 
het begin van de late bronstijd. 
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Ook plattegrond 80 is lastig te typeren. Met deze structuur kunnen enkele scherven 

in verband worden gebracht die wijzen op een datering in de late bronstijd - ijzertijd. 

De kern van de constructie bestaat uit twee paar binnenstijlen en een middenstijl. 

Hieromheen zijn drie paren wandstijlen aanwezig, deze sporen doen in diepte niet 

onder voor de kern en zullen ook een dragende of ondersteunende rol hebben 

vervuld. Het gebouwtje is relatief klein, maar incompleet. Zo kunnen enkele sporen 

ten zuidoosten of noordoosten ook bij de structuur behoord hebben. Ter plaatse 

is echter ook sprake van een andere structuur (str. 27), waarbij onzeker is wat bij 

welke plattegrond hoort. De kern vertoont overeenkomsten met een variant van het 

type Sint-Oedenrode/Oss-Ussen 2 dat te Beek en Donk-Kerkakker is gevonden. Dit 

exemplaar heeft een beter geconserveerde wand en is voorzien van buitenstijlen. De 

kern van de constructie lijkt wat betreft de plaatsing van de midden- en binnenstijlen 

sterk op structuur 80. Helaas kon ook het exemplaar van Beek en Donk niet nader 

worden gedateerd dan in de late bronstijd of vroege ijzertijd. 

Huisplattegrond 57 is beter te typeren en te dateren. De structuur kan in verband 

worden gebracht met een inpandige kuil (str. 52) en een waterput (str. 46) die beide 

uit de tweede helft van de vroege ijzertijd dateren (Figuur 7.1). Ook op basis van het 

vondstmateriaal dat uit de sporen van plattegrond 57 afkomstig is, mag een datering in 

de tweede helft van de vroege ijzertijd worden verondersteld. De dragende constructie 

is rechthoekig van vorm en vierbeukig. De daklast werd verdeeld over een groot aantal 

sporen: middenstijlen, binnenstijlen, wandstijlen en buitenstijlen. Deze elementen 

liggen op een lijn waarbij sprake moet zijn geweest van een onderling dwarsverband. 

De noordwestelijke hoek van de plattegrond is het best geconserveerd. De wand 

liep hier rondom de kern: er was sprake van een schilddak. De constructie vertoont 

overeenkomsten met het hierboven omschreven type Sint-Oedenrode/Oss-Ussen 2, 

maar lijkt door zijn geheel vierbeukige opbouw ook op varianten van het type Haps/

Oss-Ussen 4.75 Dit laatste type dateert uit de midden-ijzertijd. Mogelijk betreft huis 57 

een overgangsvariant tussen de twee. Klassieke Haps-huizen, daterend uit de midden-

ijzertijd, zijn in ieder geval niet aangetroffen. 

Huisplattegronden uit de late ijzertijd
Langs de laagte in het midden van het plangebied zijn twee plattegronden uit de 

late ijzertijd gevonden (Figuur 7.4 en Tabel 7.3). Beide hebben eenzelfde ligging 

en oriëntatie (zuidwest-noordoost). Huisplattegrond 23 is daarbij beduidend beter 

geconserveerd dan plattegrond 69. Laatst genoemde ligt echter te midden van vele 

verstoringen van een dassenburcht. Dat de wandstijlen niet of nauwelijks bewaard 

zijn gebleven, is dan ook niet verwonderlijk. Beide plattegronden bevinden zich 

in delen van het onderzoeksgebied met een hoog leemgehalte en een hoge mate 

aan kryoturbatie. De sporen tekenden zich daarbij zeer slecht af (Figuur 4.3). Beide 

structuren zijn niet volledig opgegraven en lopen door in naastgelegen percelen. 

75  Hiddink 2014, 182-186.

str. oriëntatie
 lengte 

(m)
breedte 

(m)
paren binnen-

stijlen (N)
middenstijlen 

(N)

breedte 
kern

(m)

afstand tussen 
paren binnen-

stijlen (m)
inpandige 
kuilen (N)

57 ZZW-NNO >15,9 ca. 9 6 6 3,3-3,5 2,4-4 1

60 N-Z >13,2 >7,2 - - - - 0

70 NW-ZO ca. 16 > 7,2 3 3 3,6-4,1 5,6-6,1 0

80 NNW-ZZO >8,2 >5,2 2 1 3-3,1 6,1 0

Tabel 7.2 
Huisplattegronden uit de late bronstijd  tot 
vroege ijzertijd. 
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Figuur 7.3 
Huisplattegronden uit de late bronstijd en vroege ijzertijd. Schaal 1:200. 
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De plattegronden kenmerken zich door een tweebeukige opbouw bestaand uit een rij 

diepere middenstaanders en dubbele rijen, ondiepe wandstijlen. Voor plattegrond 23 

kon een ingangspartij in de lange wand worden herkend, waarbij er tegenover mogelijk 

sprake was van een tweede ingang. Het uiterlijk van de kopse kant is zeer onzeker. De 

tweebeukige opbouw met dubbele wandstijlen is typerend voor type Oss-Ussen 5.76 

Helaas zijn er uit de sporen nauwelijks vondsten afkomstig, waardoor de plattegronden 

alleen op typologische gronden in de late ijzertijd kunnen worden gedateerd. 

str. oriëntatie  lengte 
(M)

breedte 
(m)

middenstijlen
(N)

Afstand tussen 
middenstijlen (m)

inpandige 
kuilen (N)

23 ZW-NO >16,5 5,4 5 of meer 2,5-4,2 0

69 ZW-NO >19 5,4 4 of meer 2,8-5,2 0

7.2.2 Bijgebouwen

In totaal 54 plattegronden kunnen als bijgebouw worden bestempeld. In de catalogus 

is een onderscheid gemaakt tussen eenvoudige structuren (spiekers) enerzijds en wat 

uitgebreidere constructies anderzijds (Bijlage 2). De bijgebouwen zijn - zo mogelijk - 

getypeerd naar de indeling van Schinkel (Tabel 7.4).77 De structuren zullen veelal 

76  Schinkel 1998, 193-194.
77  Schinkel 1998, 255-266.
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structuur 23

structuur 69

Figuur 7.4 
Huisplattegronden uit de late ijzertijd. 
Schaal 1:200. 

Tabel 7.3 
Huisplattegronden uit de late ijzertijd. 
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gefunctioneerd hebben als opslag. Slechts in een aantal gevallen kan op basis van het 

vondstmateriaal of 14C-onderzoek een datering worden gegeven. Deze vallen uit in 

de late bronstijd - (vroege) ijzertijd. Eenzelfde datering wordt verondersteld voor de 

rest van de structuren. Gezien de aanwezigheid van huisplattegronden uit de midden-

bronstijd is het in theorie ook mogelijk dat enkele bijgebouwen uit deze periode 

dateren. Hier zijn echter geen directe aanwijzingen voor. Op basis van de ruimtelijke 

associatie tot huis 23 is één spieker (str. 22) tot de late ijzertijd gerekend (Figuur 

7.1). Het valt niet uit te sluiten dat enkele andere bijgebouwen ook uit deze periode 

dateren. 

type toelichting N %

Driehoekig 3-palig 1 2

IA twee rijen palen; 4-palig 26 48

IB twee rijen palen; 6-palig; lengte>breedte 11 20

IC twee rijen palen; 6-palig; breedte>lengte 2 4

ID twee rijen palen; meer dan 6 palen 5 9

IIA drie rijen palen; tweebeukig; 9-palig 2 4

IIB drie rijen palen; tweebeukig; 12-palig of meer 5 9

IIC drie rijen palen; éénbeukig 1 2

indet. niet te typeren 1 2

Totaal Totaal 54 100

Driehoekig
Bijgebouw 75 bleek een vreemde eend in de bijt (Figuur 7.5). De structuur bestaat uit 

drie paalsporen, geplaatst in een gelijkbenige driehoek. Driehoekige varianten van 

zogenaamde hooiruiters zijn bekend uit historische bronnen en werden tot in de 20e 

eeuw toegepast.78 Een hooiruiter werd gebruikt om hooi te drogen en daarmee te 

bewaren. De drie-palige variant bestond uit drie staanders en drie leggers die met 

behulp van touwen aan elkaar waren bevestigd (Figuur 7.6). Het hooi werd vervolgens 

op en tegen de ruiter gestapeld.

Type I
Het overgrote deel van de bijgebouwen behoort tot het type I: structuren bestaand uit 

twee rijen palen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in verschillende subtypes, 

78  Schot et al. 2000, 119.

Figuur 7.6 
Voorbeeld van een drie-palige structuur in 
Ribe Viking Center (Denemarken, fotograaf: 
M. Pruijssen).

Tabel 7.4 
Overzicht van het aantal bijgebouwen per 
type. 
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afhankelijk van het aantal palen en de verhoudingen tussen lengte en breedte: 

vier-palig (IA); zes-palig waarbij de lengte groter is dan de breedte (IB); zes-palig 

waarbij de breedte groter is dan de lengte (IC) en structuren met meer dan zes palen 

(ID). Type IA is het meest eenvoudig en komt veelvuldig op Den Bogerd voor (Tabel 

7.4). Oppervlaktes variëren daarbij van 2,3 m2 tot 9,8 m2. Helaas is het merendeel van 

deze spiekers niet of nauwelijks te dateren en is het lastig vast te stellen of er sprake is 

van ontwikkelingen in de loop van tijd. Het merendeel van deze structuren heeft een 

oppervlak tussen de 3 en 5 m2, zoals spieker 4 (Figuur 7.5). Slechts drie exemplaren zijn 

7 m2 of groter, waaronder spieker 10 (Figuur 7.5).

Type IB komt in mindere mate voor, maar is nog steeds relatief goed vertegenwoordigd 

(Tabel 7.4). Er is daarbij sprake van duidelijk rechthoekige spiekers (str. 5 en 35, Figuur 

7.5), maar ook van meer vierkante grondvormen die qua afmetingen sterk lijken op 

type IA (str. 7, Figuur 7.5). De rechthoekige exemplaren zijn veelal groter en bereiken 

oppervlaktes van 8,7 tot 16,9 m2. Exemplaren van type IC dateren uit dezelfde periode 

en onderscheiden zich van IB door een andere verhouding tussen lengte en breedte 

(str. 45, Figuur 7.5). Van dit type zijn slechts twee exemplaren gevonden. Het betreft 

een structuur die op dezelfde plek is herbouwd (str. 45 en 71, Figuur 7.1). Type ID is 

iets beter vertegenwoordigd en kent vrijwel vierkante structuren (str. 39, Figuur 7.5) 

maar ook rechthoekige structuren met een groter oppervlak (str. 6, Figuur 7.5). De 

oppervlaktes variëren van 4,7 tot 19,9 m2. Het incomplete gebouw 9 is lastig te typeren 

(Figuur 7.5), mogelijk betreft het hier ook een vertegenwoordiger van het type ID. 

Type II
Een klein deel van de bijgebouwen behoort tot het type II: structuren bestaand uit 

drie rijen palen. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt in drie subtypes. Type IIA 

bestaat uit negen palen (str. 15, Figuur 7.5). De twee exemplaren van Den Bogerd 

worden gekenmerkt door een aanzienlijk oppervlak (18,9-22 m2). Type IIB bestaat 

uit twaalf palen of meer. De constructie van de exemplaren van Den Bogerd varieert 

van twaalf (str. 29, Figuur 7.5) tot veertien palen (str. 28, Figuur 7.5).79 Voor de grote 

plattegronden van dit type is, bijvoorbeeld te Breda-Huifakker, gesuggereerd dat het 

huisplattegronden zouden kunnen zijn.80 Bij Den Bogerd dateren deze plattegronden 

gelijk met enkele huisplattegronden, waaronder huis 57 en lijkt een interpretatie als 

bijgebouw meer voor de hand te liggen. Met het afnemen van het formaat van de 

huizen in de late bronstijd - vroege ijzertijd zou het niet verwonderlijk zijn dat de 

opslaggebouwen juist wat omvangrijker worden.

Slechts één plattegrond kan als type IIC worden bestempeld (str. 2, Figuur 7.5). Bij 

deze plattegronden bestaat de middelste rij sporen enkel uit palen in de korte zijden. 

In tegenstelling tot types IIA en IIB is dit type dus éénbeukig in plaats van tweebeukig. 

Het is onzeker of sprake was van een verhoogd vloerniveau. Alsnog kan de structuur 

gebruikt zijn voor opslag, maar ook voor andere activiteiten. 

7.2.3 Waterput 46

Naast huis 57 ligt een waterput die op basis van het vondstmateriaal uit dezelfde 

periode dateert en vermoedelijk tot het erf van dit huis behoort. Het spoor is ovaal 

79  Zie bijlage 2 voor beschrijving van de structuren. Structuur 29 is slecht geconserveerd, waarbij 
negen sporen bewaard zijn gebleven. Structuur 28  telt een ‘extra’ spoor dat als reparatie of 
verstevigings is geïnterpreteerd.  

80  Van der Linde 2016, 123-124.



UdenhoUt-den Bogerd   67

van vorm en wordt in de coupe gekenmerkt door een trechtervormige doorsnede. 

Het spoor wordt geleidelijk smaller tot op de oxidatie/reductie grens. Vanaf dit niveau 

verloopt de insteek vrij recht naar beneden, totdat deze door een veenlaag snijdt en 

ca. 0,5 m in de onderliggende zandlaag reikt. De uitgraving lijkt bewust tot onder 

de veenlaag te zijn doorgevoerd, mogelijk in verband met de aanwezigheid van een 

permanent watervoerende laag eronder (Figuur 7.7). 

Een deel van de insteek is hierbij opgevuld met brokken van de verspitte ondergrond, 

vooral bestaand uit lemig materiaal. De kern is hierbij vrijgehouden en versterkt met 

een beschoeiing bestaand uit vier planken/palen (paragraaf 7.8, Bijlage 2). Onderin 

werd een compleet profiel van een grote kom gevonden (paragraaf 7.3.2). De bodem 

van de pot was op de bodem van de put geplaatst en steunt tegen de zijkant van de 

kern. Mogelijk was deze ook als versteviging bedoeld. 

S28.1385
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nazakSpoor :

Ondergrond :

insteekkern

zandige leem veenzand

hout aardewerkrecent

oxidatie/ reductie grens

vlak 4
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m +NAP
NWZO

N
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Figuur 7.7 
Waterput 46.
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Nadat het hout werd geplaatst is het onderste deel van de kern dichtgegooid met 

brokken verspitte ondergrond. Hierbij is vooral gebruikt gemaakt van het venige 

materiaal. Mogelijk functioneerde dit pakket als een filter. Gezien de ervaringen 

bij het ontgraven is het goed voor te stellen dat water en sediment vrij makkelijk 

opwellen. Dit zou betekenen dat de kern vrij snel dicht zou slibben. Het pakket met 

veenbrokken is redelijk vast en erosiebestendig en laat wel water door maar geen 

grote hoeveelheden sediment. 

Gedurende de gebruiksfase en erna is de put geleidelijk opgevuld met dunne lagen 

silt en humus. Hierin is ook vondstmateriaal terecht gekomen. Het aardewerk wijst 

op een datering in de tweede helft van de vroege ijzertijd. Helaas kon deze datering 

niet verder worden gespecificeerd met dendrochronologisch en 14C-onderzoek van de 

beschoeiing (paragraaf 7.8).

7.2.4 Kuilen

Verspreid over het onderzochte gebied zijn sporen aanwezig die als kuil zijn getypeerd. 

In de meeste gevallen is sprake van weinig tot geen vondsten en is op basis van de 

geringe diepte, vage begrenzing en lichte opvulling ook niet altijd zeker of het een 

antropogeen of natuurlijk spoor betreft. In enkele gevallen kon wel een duidelijke 

functie en/of datering worden gegeven (Bijlage 2). 

In de depressie in het zuidoostelijk deel van put 5 zijn twee sporen aanwezig die 

op basis van hun diepte en opvulling als waterkuil zijn bestempeld: kuil 55 en 84 

(Figuur 7.1). De sporen zijn rond tot ovaal van vorm en vergelijkbaar qua afmetingen. 

De doorsnede kenmerkt zich daarbij door steile zijden en een vrij ronde bodem 

(Figuur 7.8). De diepte is gering (47-74 cm) en de sporen zullen niet tot onder de 

grondwaterspiegel hebben gereikt. De sterk lemige ondergrond zal er echter wel voor 

gezorgd hebben dat hemelwater enige tijd in de kuil kon blijven staan. Alleen uit kuil 

55 is een scherf afkomstig, daterend uit de midden-bronstijd of het begin van de late 

bronstijd. Gezien de gelijkenis in vorm en opvulling wordt ook voor kuil 84 uitgegaan 

Figuur 7.8 
Waterkuil 84.
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van een datering in de midden- of late bronstijd. 

De overige noemenswaardige kuilen bevinden zich vaak in de nabijheid van 

huisplattegronden of zelfs daarbinnen: kuilen 51, 52, 56 en 83 (Figuur 7.1). Deze 

sporen zijn rond tot ovaal van vorm en tonen een bijna rechthoekige doorsnede, 

met rechte of schuine zijden en een vlakke bodem (Figuur 7.9). De diameter varieert 

van 1 tot 1,7 m. De diepte van 10 tot 40 cm. De vorm en ligging suggereren dat het 

hier om voorraadkuilen gaat. Voorraadkuilen worden als volgt gedefinieerd: een 

kuil in de grond bedoeld voor de opslag van allerhande objecten en goederen, niet 

alleen levensmiddelen.81 Dergelijke kuilen kunnen inpandig voorkomen, maar bij 

opslag van granen kan sprake zijn van een ligging op het erf. Qua grondspoor moet 

gedacht worden aan een kuil van een redelijk formaat (ca. 0,5 m of meer), enkele 

dm’s diep en een relatief rechthoekige doorsnede. Kuilen 51, 52, 56 en 83 lijken aan 

deze omschrijving te voldoen. Wat er in de kuilen werd opgeslagen is onduidelijk, 

hier zijn geen resten van gevonden. Wel is duidelijk dat de kuilen na het gebruik zijn 

dichtgegooid. 

Bij kuilen 51 en 52 was sprake van een relatief grote hoeveelheid scherfmateriaal. Op 

basis hiervan konden de sporen in de vroege ijzertijd worden gedateerd. Voor kuil 51 

is het onzeker waar het spoor bij hoorde, omdat de nabijgelegen structuren enkele 

eeuwen ouder zijn. Mogelijk moet het erf waartoe deze kuil behoorde buiten het 

onderzochte deel worden gezocht. Kuil 52 kan vermoedelijk tot huisplattegrond 57 

worden gerekend en zou dan inpandig zijn geweest. Binnen het onderzochte gebied 

is slechts één ander voorbeeld van een inpandige kuil aangetroffen: een ondiepe kuil 

binnen huisplattegrond 16, daterend uit de midden-bronstijd of het begin van de late 

bronstijd. 

In kuilen 56 en 83 werden weinig scherven gevonden, maar wel grote stukken 

maalsteen van respectievelijk 1 en 1,3 kg. Kuil 56 bevindt zich op 30 m van 

huisplattegrond 57 en kan ook op basis van het aangetroffen scherfmateriaal uit 

dezelfde periode dateren: de tweede helft van de vroege ijzertijd. Ook kuil 3 lijkt op 

een erf te liggen. Dit spoor ligt op 25 m van huisplattegrond 3 en ook hier wijst het 

vondstmateriaal op een gelijke datering: midden- tot begin late bronstijd. 

De laatste noemenswaardige kuil is kuil 50. Dit spoor bevatte de resten van negen 

aardewerken potten (paragraaf 7.3.2). Het spoor lijkt niet veel groter of dieper te zijn 

geweest dan het cluster scherven. De primaire functie is dan ook niet te achterhalen. 

Was het een inpandige voorraadkuil of een ondiep paalspoor van de constructie van 

huis 60 (Figuur 7.3)?

81  Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus/typologie/1279

Figuur 7.9 
Kuil 52.
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7.2.5 Palenrijen en greppels

Er zijn zeven palenrijen en drie greppels binnen het onderzochte gebied aanwezig 

die op basis van kleur, begrenzing en vondstmateriaal uit de late prehistorie dateren 

(Bijlage 2). In de meeste gevallen gaat het om structuren die slechts over enkele meters 

te volgen zijn en daarmee lastig zijn te duiden. Een functie als begrenzing ligt voor de 

hand, maar de aard en omvang van het begrensde gebied zijn onzeker. Daarbij kan ook 

niet altijd worden uitgesloten dat de rij paalsporen behoort tot een plattegrond die 

deels buiten de opgraving ligt of simpelweg slecht bewaard is gebleven. 

De palenrijen zijn onder te verdelen in enkel- en dubbelgestelde rijen. De 

dubbelgestelde rijen zijn daarbij het best te herkennen en lijken ook duidelijk 

hekwerken te hebben gevormd die een gebied omgeven. Zo vormt structuur 68, 

gelegen in het westen, de hoek van een omheining die zich verder grotendeels buiten 

het onderzochte gebied bevindt. De andere dubbelgestelde rijen - structuren 61, 62 en 

67, gelegen in het noordoosten - kunnen met elkaar samenhangen en zouden dan een 

terrein van 38 x 38 m hebben omgeven. Deze structuren zijn echter maar over korte 

lengte bewaard gebleven, waarbij dit niet met zekerheid te zeggen valt. 

Ten aanzien van de greppels zijn eveneens weinig uitspraken te doen. Zo zijn greppels 

8 en 9 slechts over enkele meters waargenomen en is de datering onzeker. De greppels 

liggen op de overgang van een lager gelegen deel ten oosten naar een hoger gelegen 

deel ten westen ervan. De sporen zijn ondiep en hebben gezien de ligging eerder 

gefunctioneerd als begrenzing dan als afwatering. Ook voor greppel 10 mag een 

functie als begrenzing worden verondersteld. Deze greppel omgeeft een terrein van 

39 x 22 m en toont in sommige coupes een duidelijk rechthoekige doorsnede van ca. 

20 cm breed en 28 cm diep. De rechthoekige en smalle vorm wijst op een gebruik als 

standgreppel: in het spoor waren palen en/of vlechtwerk geplaatst. Hierbij kan gedacht 

worden aan een functie als veekraal. 

Voor alle palenrijen en greppels is de datering onzeker. In de meeste gevallen wordt 

dan ook uitgegaan van een datering in de late bronstijd - vroege ijzertijd, omdat de 

overige sporen en vondsten ook overwegend uit deze periode dateren. Voor greppel 

10 lijkt dit niet op te gaan. De greppel wordt door diverse sporen en structuren 

oversneden. Mogelijk geldt voor deze context een midden-bronstijd datering. 

Daarnaast wordt voor palenrij 68 een datering in de late ijzertijd verondersteld, 

omdat de enige nabijgelegen structuur ook uit deze periode dateert. Onderzoek naar 

naastgelegen percelen moet uitwijzen of deze aanname correct is. 

7.3 Aardewerk

L. Meurkens

7.3.1 Vroege bronstijd tot begin late bronstijd 

Een groep van 330 scherven heeft een datering in de bronstijd gekregen. Het gros van 

de scherven dateert uit de midden-bronstijd of op de overgang naar de late bronstijd. 

Verder is één scherf mogelijk wikkeldraadaardewerk gevonden (v. 454.2, Figuur 7.10). 

Dit type aardewerk dankt zijn naam aan de karakteristieke prikkeldraadvormige 

indrukken die gemaakt worden met een omwikkelde draad en dateert uit de vroege 

bronstijd (ca. 2000-1800 v.Chr.). De randscherf uit Udenhout lijkt versierd met 
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indrukken van een wikkeldraadstempel, maar door de geringe grootte van de scherf 

kan dit niet met zekerheid worden vastgesteld. 

De overige scherven (N=32) zijn op basis van baksel in de periode midden-bronstijd 

gedateerd. Acht scherven zijn gevonden in grondsporen. De overige exemplaren in de 

afdekkende lagen. Enkele scherven zijn ter hoogte van de dassenburcht verzameld. De 

rest van het materiaal is allemaal afkomstig uit het onderzoeksgebied van fase 1 en kan 

worden geassocieerd met huizen 1, 3 en 16 (Figuur 7.1). Het aardewerk is uitgevoerd 

in een voor de midden-bronstijd kenmerkend baksel. Het aardewerk is relatief grof. 

De meeste scherven zijn gemagerd met grof mageringsmateriaal: gebroken kwarts 

(N=11) of een combinatie van kwartsgruis en potgruis (N=19). Het mageringsmateriaal 

steekt veelal door het baksel heen en rondom de mageringspartikels hebben zich 

haarscheurtjes gevormd in het aardewerk. Bij de overige scherven waarvan het 

mageringsmateriaal bepaald kon worden, is gebruik gemaakt van (grove) grindjes, 

potgruis of organisch materiaal. Het aardewerk is zonder uitzondering ruw afgewerkt. 

De dikte van de scherven ligt tussen 9 en 17 mm. De dikteklasse van de meeste 

scherven (N=10) bedraagt 13-14 mm. In vijf gevallen was het mogelijk de potvorm te 

reconstrueren. Het gaat daarbij om gesloten vormen zonder hals. De potten hebben 

een min of meer tonvormig profiel (v. 146.3, Figuur 7.10). Bij één van deze potten 

was de rand aan de buitenzijde versierd met nagelindrukken (v. 222.4, Figuur 7.10). 

Afgezien van deze randscherf is geen versiering aanwezig.

Het aardewerk uit deze groep lijkt hoofdzakelijk uit de midden-bronstijd te dateren. 

Naast de kenmerkende baksels wijst de wanddikte ook in deze richting. Dikwandig 

aardewerk (dikte boven 13 mm) dat kenmerkend is voor de midden-bronstijd maakt 

met 18 scherven het grootste deel uit van het complex. Ook het nagenoeg ontbreken 

van versiering en de aanwezige potvormen wijzen in deze richting. Door de geringe 

grootte van het complex kan echter niet worden uitgesloten dat het aardewerk jonger 

dateert, op de overgang naar de late bronstijd.

Figuur 7.10 
Aardewerk uit de vroeg- en midden-bronstijd. 
Schaal 1:1 (tekenaar: R. Timmermans).
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7.3.2 Late bronstijd tot midden ijzertijd

Het grootste deel van het aardewerk (N=612) kan op basis van baksel in de periode 

van de late bronstijd tot de ijzertijd worden gedateerd. Het aardewerk is afkomstig 

uit zowel sporen (N=379) als afdekkende lagen (N=233). De technologische en 

typologische karakteristieken van het complex staan uiteengezet in Tabel 7.5. Hierin 

worden enkele contexten met een relatief grotere hoeveelheid aardewerk afgezet 

tegen de rest van het vondstmateriaal uit grondsporen en lagen. Deze contexten zullen 

hieronder nader worden toegelicht. 

kuil 50
waterput 46

kuil 51
overige 
sporen lagen

  N % N % N % N % N %

Totaal 43   64 37   235   233  

mageringsmateriaal 43   64 37 235   233  

steengruis (kwarts) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

potgruis 37 86 55 86 33 89 202 85 175 75

potgruis en steengruis 1 2 0 0 0 0 9 4 9 4

potgruis en grind 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1

potgruis en verbrand bot 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0

organisch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zand  0 0 0 0 0 0 3 1 4 2

zand en potgruis 0 0 1 2 0 0 3 1 0 0

zand en steengruis 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1

niet zichtbaar 3 7 8 12 4 11 15 6 41 17

                 

afwerking buitenzijde 43   64   37 235   233  

glad/gepolijst 7 16 17 27 9 24 55 23 36 15

ruw 33 77 16 25 8 22 99 42 149 64

besmeten 0 0 25 39 20 54 58 25 42 18

onduidelijk 3 7 6 9 0 0 23 10 6 3

                 

potvorm 11   7   3 15   7  

open 0 0 1 14 0 0 2 13 2 29

gesloten met hals 5 46 5 72 2 67 6 40 5 71

gesloten zonder hals 2 18 1 14 1 33 5 34 0 0

gesloten onbepaald 4 36 0 0 0 0 2 13 0 0

                 

randversieringsfrequentie 5   7   3 31   13  

versierd 2 40 2 29 2 67 6 19 2 15

onversierd 3 60 5 71 1 33 25 81 11 85

                 

wandversieringsfrequentie 32   54   32 198   214  

versierd 6 19 2 4 0 0 4 2 8 4

onversierd 26 81 52 96 32 100 194 98 206 96

                 

wandversieringstechniek 0   2   0 4   8  

nagel-/vingertopindrukken 6 100 0 0 0 0 2 50 3 37

kalenderberg(-achtig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

spatelindrukken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kamstreek 0 0 2 100 0 0 1 25 3 38

stafband (on)versierd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

groeven 0 0 0 0 0 0 1 25 2 25

combinatie groeven/
vingertopindrukken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabel 7.5 
Technologische en typologische 
kenmerken van het aardewerk uit de 
late bronstijd - ijzertijd. 
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Op basis van de technologische en typologische kenmerken en een aantal 

diagnostische stukken is de vrij brede datering late bronstijd - ijzertijd verder aan te 

scherpen. Zo wijst het lage aandeel versierd aardewerk op een datering in de vroege- 

of midden-ijzertijd.82 Hetzelfde geldt voor het relatief grote aandeel aardewerk met 

een besmeten oppervlak. Besmijting is een manier van afwerken waarbij het oppervlak 

opzettelijk geruwd wordt door voor het bakken een kleipapje aan te brengen. Deze 

afwerkingstechniek verschijnt in de late bronstijd. In deze periode is het percentage 

besmijting echter nooit hoger dan 10%. Pas in de vroege en midden-ijzertijd wordt 

deze techniek echt populair en kan het percentage besmijting soms wel 50% bedragen. 

Het gebruikte mageringsmateriaal kan ook iets over de datering zeggen. Dit geldt 

in het bijzonder voor het gebruik van steengruis of fijne grindjes (al dan niet in 

combinatie met andere mageringsmaterialen). Dit wijst op een datering in de late 

bronstijd of vroege ijzertijd, omdat dit mageringsmateriaal na deze periode niet of 

nauwelijks meer voorkomt. De datering van dit complex valt dus grotendeels in de late 

bronstijd en vroege ijzertijd.

Kuil 50
Kuil 50 ligt in het noordoosten van het onderzoeksgebied en hangt vermoedelijk 

samen met huis 60. Dit ondiepe spoor leverde een relatief klein maar bijzonder 

complex aardewerk op (Figuur 7.11, Figuur 7.12 en Tabel 7.5). De scherven zijn te 

herleiden tot negen potten. Bij vier individuen was in ieder geval een deel van de 

scherven secundair verbrand. Op basis van de secundaire verbranding, de positie van 

de scherven en de grote hoeveelheid reconstrueerbare vormen kan gesteld worden dat 

het complex intentioneel en op zorgvuldige wijze in de kuil is geplaatst. Het gaat niet 

om zwerfafval dat bij toeval in de kuil is beland. De scherven lagen op en naast elkaar 

in een ondiep kuiltje en waren afgedekt door grote scherven van individu 6. Hieronder 

volgt een beschrijving per individu. 

82  Van den Broeke 2012, 112.

Individu 1 

(v. 847.1, 

Figuur 

7.12)

Een compleet profiel van een drieledige gesloten pot met rompknik, 

relatief lange schouder en korte hals (vormtype 45a). Het aardewerk 

is ruwwandig en gemagerd met potgruis en stukjes verbrand bot (zie 

kader). De pot is volledig versierd. Op de buik en schouder bestaat de 

versiering uit parallelle lijnen van aaneengesloten nagelindrukken met 

verschillende oriëntatie. De hals is versierd met twee horizontale rijen 

losse nagelindrukken. Een deel van de scherven is secundair verbrand.

Individu 2 

(v. 846.2 

en 847.2, 

Figuur 

7.12)

Bodem- en wandscherven, vermoedelijk van een gesloten pot met hals. 

Het aardewerk is ruwwandig en gemagerd met potgruis. De versiering 

is vergelijkbaar met die op individu 1 en bestaat uit een vlakdekkende 

versiering van aaneengesloten nagel- of spatelindrukken. Het patroon 

verschilt wel. In dit geval is sprake van een Kalenderberg-achtig patroon 

van parallelle rijen aaneengesloten nagelindrukken in vlakken, waarbij de 

oriëntatie van de rijen per vlak verschilt.

Individu 3 

(v. 846. 3 

en 847.3, 

Figuur 

7.12) 

Rand- en wandscherven van een licht gesloten pot met een knik op de 

overgang van schouder naar hals, vormtype 45b of 53. De pot is versierd 

met nagelindrukken aan de binnenzijde van de rand. Daarnaast is op de 

buik en op de overgang van schouder naar hals een rij losse vingertopin-

drukken aanwezig.
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Het complex kan op basis van verschillende kenmerken in de late bronstijd gedateerd 

worden. De versiering op individuen 1, 2 en 9, bestaande uit reeksen van fijne 

nagelindrukken met geringe tussenafstand, is kenmerkend voor de tweede fase van de 

late bronstijd tot overgang van de vroege ijzertijd (fase A) en komt dan vooral voor bij 

zg. lappen- of lobbenschalen en geoorde kommen.83 Ook de versiering op individu 3, 

bestaande uit rijen van losse vingertopindrukken met grote tussenafstand, is in de late 

bronstijd te dateren. Vergelijkbare versieringsmotieven zijn onder andere bekend uit 

Elst (prov. Utrecht) uit een complex dat door middel van 14C-onderzoek gedateerd is 

in de 9e eeuw v.Chr. Voor kuil 50 bleek 14C-onderzoek door het ontbreken van geschikt 

materiaal niet mogelijk. Wat betreft aanwezige vormtypes is individu 4 in de late 

bronstijd te dateren. Kommen of bekers waarvan het oor niet aan de bovenzijde van de 

rand bevestigd is maar pas onder de rand begint, dateren namelijk zonder uitzondering 

in de late bronstijd.84

Waterput 46
In de waterput werden in totaal 64 scherven handgevormd aardewerk gevonden. 

Daarnaast werden drie scherven kustaardewerk (briquetage) en vier fragmenten van 

een keramisch object verzameld. Vermoedelijk zijn de fragmenten afkomstig van een 

weefgewicht. De technologische kenmerken van het complex staan uiteengezet in 

Tabel 7.5.

83  Van den Broeke 2012, 115.
84  Van den Broeke 2012, 69.

Individu 4 

(v. 846.4 

en 847.4, 

Figuur 

7.12)

Licht gesloten kom/beker met ooraanzet. Het oor begint pas onder de 

rand. Het aardewerk is gemagerd met potgruis en is deels secundair 

verbrand.

Individu 5 

(v. 847.5, 

Figuur 

7.12)

Meerdere (deels passende) rand- en wandscherven van een gesloten met 

licht geknikt profiel, vormtype 43 of 45b. Het aardewerk is gepolijst en 

gemagerd met een combinatie van kwartsgruis en potgruis. Een deel van 

de scherven is secundair verbrand.

Individu 6 

(v. 846.1 

en 848.1) 

Bodem- en wandscherven (deels passend) van een relatief grote gesloten 

pot, precieze vormtype onduidelijk. Het aardewerk is gemagerd met 

potgruis en deels secundair verbrand.

Individu 7 

(v. 847.7 

en 846.5)

Wandscherven van een gesloten kom met (?) korte hals. Het aardewerk is 

gepolijst en gemagerd met potgruis.

Individu 8 

(v. 847.8) 

Wandscherf van een gesloten pot, het precieze vormtype is onduidelijk. 

Het aardewerk is gladwandig en gemagerd met potgruis. 

Individu 9 

(v. 849, 

Figuur 

7.12) 

Wandscherf van een gesloten drieledige pot, het precieze vormtype 

is onduidelijk. De pot is vermoedelijk vlakdekkende versierd geweest. 

Op de schouder zijn parallelle verticale rijen van fijne aaneengesloten 

nagelindrukken aanwezig.
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In de kern van de put werd een compleet profiel van gepolijste kom gevonden (v. 

903.1, Figuur 7.15). De kom is vrij breed en laag en vanwege de sterke kromming van 

de schouder te determineren als een vormtype 21. Dit vormtype komt gedurende 

twee periodes in de ijzertijd voor, namelijk: van de tweede helft van de vroege ijzertijd 

tot in de eerste helft van de midden-ijzertijd en later in de tweede helft van de late 

ijzertijd en de Romeinse tijd. Kijken we naar de andere randfragmenten dan ligt een 

datering in de vroege- tot midden-ijzertijd het meest voor de hand. Zo is er sprake 

van een randscherf van een gladwandige kom of schaal met licht gebogen wand (v. 

912.3, Figuur 7.15). De diameter is lastig te bepalen door de geringe omvang van de 

scherf, maar lijkt relatief groot (ca. 40 cm) en van vormtype 3b. Schalen van dit type 

zijn talrijk tot en met de eerste helft van de midden-ijzertijd. Zeer grote schalen met 

een randdiameter tot meer dan 50 cm komen vooral in de tweede helft van de vroege 

ijzertijd voor. 

Er zijn ook randfragmenten van kleinere potvormen aanwezig. Het betreft onder 

andere twee randfragmenten van gesloten potten met een S-vormig profiel, 

waarschijnlijk behorend tot vormtype 55a (v. 908.5 en 908.7, Figuur 7.15). Deze 

potvorm komt gedurende de gehele ijzertijd voor, maar is met name gedurende de 

vroege ijzertijd (in het bijzonder fase C) en in de late ijzertijd (in het bijzonder fase 

K) zeer populair. Een derde fragment is afkomstig van een licht gesloten drieledige 

Figuur 7.11 
Kuil 50.



76 UdenhoUt-den Bogerd

Figuur 7.12 
Een selectie van het aardewerk uit kuil 50. Schaal 1:2 (tekenaar: R. Timmermans).
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Botmateriaal als magering 

M. van Zon & B. Veselka 

Individu 1 (v. 847.1) uit kuil 50 is gemagerd met verbrand botmateriaal. Hoewel fragmenten verbrand bot vaker worden 

aangetroffen in aardewerk, betreft het in de meeste gevallen een incidenteel stukje. Bij deze pot is het verbrande bot verspreid 

over alle breuken zichtbaar en betreft het een doelbewuste toevoeging. Verschraling met botmateriaal lijkt vooral voor te 

komen in het gebied ten noorden van de Rijn en dateert daar vanaf de late ijzertijd met een hoogtepunt in de Romeinse 

tijd.1 Dit aardewerkindividu is echter ruim ouder en vooralsnog het enige voorbeeld met een dergelijke magering uit de 

late bronstijd. Het roept de volgende vragen op: waarom is deze pot wél gemagerd met verbrand bot en de andere potten 

niet? Is het een verschil in maker en was de keuze voor bot een persoonlijke? Is de toevoeging van het bot functioneel en/of 

symbolisch? Betreft het dierlijk of menselijk bot? 

Enkel de laatste vraag is op dit moment te beantwoorden. Drie fragmenten zijn daarvoor onderworpen aan histologisch 

onderzoek: een microscopische analyse van de celstructuur (Bijlage 20).2 Bij dergelijk onderzoek is het verschil tussen dierlijk 

materiaal enerzijds en menselijk materiaal anderzijds duidelijk waarneembaar (Figuur 7.13). Bij dierlijk materiaal is sprake van 

een zogenaamde plexiforme celstructuur. Dit geldt overigens niet alleen voor de koe, maar bijvoorbeeld ook voor het varken, 

het schaap en andere soorten vee. De monsters van Den Bogerd vertonen een plexiforme celstructuur (Figuur 7.14). Het 

betreft dus dierlijk en geen menselijk materiaal. 

1  Van den Broeke 2012, 131.
2  Veselka 2017.

Figuur 7.13 
Verschil in celstructuur tussen een koe (links) en een mens (rechts; bron: http://what-when-how.com/forensic-sciences/skeletal-analysis). 

Figuur 7.14 
De celstructuur van de drie monsters van Den Bogerd (bron: Veselka 2017, 4, afb. 2). 
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kom of pot (v. 908.7, Figuur 7.15). De schouder en hals zijn glad. De buik is besmeten. 

Het betreft een vormtype 42a of 55a. Deze vormtypes zijn chronologisch moeilijk te 

plaatsen. Type 42a komt gedurende de gehele ijzertijd voor, maar is met name vanaf 

de tweede helft van de midden-ijzertijd populair. Type 55a komt ook gedurende de 

gehele ijzertijd voor met pieken in de vroege ijzertijd en de late ijzertijd. Het laatste 

randfragment is van een gladwandige gesloten pot met een min of meer geknikte 

overgang (binnenzijde) van schouder naar hals (v. 903.2, Figuur 7.15). De buik lijkt 

versierd te zijn met kamstreken; een versiering die ook op een wandscherf aanwezig is 

(v. 902.3, Figuur 7.15). Op basis van de hoekige overgang van schouder naar hals gaat 

het vermoedelijk om vormtype 55b. De datering van dit type beslaat de gehele vroege 

ijzertijd. 

 

Naast deze diagnostische stukken behoren ook drie fragmenten kustaardewerk tot 

het complex uit waterput 46. Dit aardewerk werd gebruikt in de productie van zout 

langs de Noordzeekust. Het zout werd vervolgens in de container verhandeld naar 

het achterland. Kustaardewerk heeft een vrij typerend baksel dat zich kenmerkt door 

magering met organisch materiaal en een stoepkrijtachtig uiterlijk. Het aardewerk is 

meestal feloranje tot rood van kleur. Bepaalde vormtypes zijn vaak relatief scherp te 

dateren. Bij één van de fragmenten uit waterput 46 was de potvorm nog herkenbaar (v. 

908.8, Figuur 7.15). Het gaat om een zogenaamd ‘gootje’. Deze vorm is relatief scherp 

te dateren in de tweede helft van de vroege ijzertijd, een datering die ook op gaat voor 

het complex als geheel. Uit de waterput is hout afkomstig dat is onderworpen aan 

dendrochronologisch en 14C-onderzoek. Dit leverde een brede datering op - 723-471 

cal. v.Chr. (95,4%) - die de datering van het aardewerk in ieder geval niet tegenspreekt. 

Kuil 51
Op enkele meters van kuil 50 ligt kuil 51 (Figuur 7.1), waaruit 37 scherven afkomstig 

zijn. De technologische kenmerken van het complex staan uiteengezet in Tabel 7.5. 

Opvallend is een bodemscherf van een gladwandige pot (v. 766.3, Figuur 7.16). De 

bodem is nogal atypisch van vorm en bestaat uit een voetje in de vorm van een soort 

nop met een centrale del. Uit de kuil zijn ook enkele wand- en randscherven afkomstig. 

Twee scherven zijn mogelijk afkomstig van dezelfde gladwandige pot met lange hals. 

De aanzet naar de schouder is bewaard gebleven. Gezien de lange hals moet het om 

één van de vormtypes 73-76 gaan, maar welke precies is onduidelijk. Dergelijke vormen 

dateren tussen het einde van de vroege ijzertijd en het begin van de midden-ijzertijd. 

Een randscherf van een gesloten tonvormige kom of pot met vingertopindrukken op de 

rand en besmijting tot aan de rand, sluit hierop aan. Hoewel het vormtype onduidelijk 

is, komen volledig besmeten potten pas vanaf de tweede helft van de vroege ijzertijd 

voor tot en met de eerste helft van de late ijzertijd. Al met al lijkt het complex op het 

einde van de vroege ijzertijd of begin van de midden-ijzertijd te dateren.

Overige contexten
Figuur 7.16 geeft een overzicht van enkele andere diagnostische stukken, afkomstig uit 

andere structuren en de afdekkende lagen. De stukken verschaffen een beeld van de 

samenstelling van het complex. Er zijn verschillende vormen en formaten aanwezig. Zo 

zijn er verscheidene stukken met oren, een kenmerk voor de late bronstijd en vroege 

ijzertijd. Behalve een wandscherf met aanzet van een bandoor (v. 149.1, Figuur 7.16) is 

er ook een randscherf van een open kom met een klein oor gevonden (v. 159.3, Figuur 

7.16). Het oor sluit aan de bovenzijde op de rand aan. Deze zogenaamde Henkeltasse 

(vormtype 51) komt uitsluitend in de vroege ijzertijd voor. Beide scherven zijn 

afkomstig uit de geroerde grondlagen in put 3. 
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Figuur 7.15 
Een selectie van het aardewerk uit waterput 46. Schaal 1:2 (tekenaar: R. Timmermans).
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Zoals gezegd zijn verschillende vormtypen in het complex aanwezig. Zo is in kuil 52 

een randfragment van een gladwandige, ongeprofileerde kom of schaal van vormtype 

1 gevonden (v. 874.3, Figuur 7.16). De wand is vrij steil en recht. De rand is aan de 

binnenzijde afgeschuind met een duidelijke rib (randtype A2). Deze combinatie 

van vorm- en randtype beperkt zich vrijwel uitsluitend tot de vroege ijzertijd.85 De 

randscherven die met huis 57 samenhangen zijn van een tonvormige pot en een 

gesloten pot met (slap) S-vormig profiel. De tonvormige pot, vormtype 23a, heeft een 

besmeten buik en een rand versierd met vingertopindrukken (v. 772.1, Figuur 7.16). 

Vormtype 23a is een van de meest veelvoorkomende vormtypes vanaf de tweede helft 

van de vroege ijzertijd tot en met de eerste helft van de late ijzertijd. De andere pot, 

vormtype 55a, heeft ook een besmeten buik en versierde rand, maar een ruwe hals (v. 

862.1, Figuur 7.16). Potten van vormtype 55a zijn goed vertegenwoordigd binnen het 

complex. Behalve de exemplaren uit waterput 46 zien we nog een exemplaar met een 

versiering van vingertoppen op de rand (v. 236.3, Figuur 7.16), evenals een vrij compleet 

profiel zónder versiering (v. 182.4, Figuur 7.16). Vormtype 55a komt gedurende de 

gehele ijzertijd voor, maar kent pieken in de vroege en de late ijzertijd. 

Ook de andere potvormen wijzen op een datering in de vroege ijzertijd. Zo is uit 

een paalspoor van bijgebouw 10 een randscherf van een licht gesloten pot met hals 

(vormtype 43) afkomstig. Vormtype 43 komt voornamelijk voor in complexen uit de 

vroege ijzertijd en een enkele keer in complexen uit de midden-ijzertijd. De pot heeft 

een ruwwandig oppervlak en is gemagerd met potgruis. De rand is bovenop versierd 

met nagelindrukken. Op de geknikte overgang van buik naar schouder bevindt zich 

een rij vingertopindrukken (v. 452.2, Figuur 7.16). In het noordoosten zijn vervolgens 

nog twee randfragmenten gevonden die ook aansluiten bij een datering in de vroege 

ijzertijd. Uit de geroerde bovenlaag is een rand scherf met een duidelijk geknikt profiel 

afkomstig (v. 839, Figuur 7.16). De hals is relatief lang en meet 1,5 x de lengte van de 

schouder. Het betreft een vormtype 72, daterend op het eind van de vroege ijzertijd 

of de eerste helft van de midden-ijzertijd. Uit het nabijgelegen bijgebouw 45 is een 

randscherf van een gesloten pot zonder hals met tonvormig profiel afkomstig (v. 775.1, 

Figuur 7.16). Dit vormtype 23a is één van de meest voorkomende types en dateert 

vanaf de tweede helft van de vroege ijzertijd tot en met de eerste helft van de late 

ijzertijd.

In het complex zijn ook lagere vormen aanwezig. Zo is sprake van een licht gesloten 

schaal met hals (v. 182.3, Figuur 7.16). Deze vertegenwoordiger van vormtype 71 is 

gladwandig en gemagerd met potgruis. Vormtype 71 komt gedurende de gehele 

ijzertijd voor, maar was met name populair in de eerste helft van de vroege ijzertijd 

en de tweede helft van de midden-ijzertijd. Een randscherf van een gesloten schaal 

of pot met hals en een geknikte overgang van schouder naar hals behoort mogelijk 

ook tot dit type (v. 398, Figuur 7.16). Ook deze scherf heeft een gladwandig oppervlak 

en is gemagerd met potgruis. De scherf kan ook van een vormtype 55b afkomstig 

zijn. Vormtype 55b komt gedurende de gehele vroege ijzertijd voor. Het laatste 

noemenswaardige randfragment is van een licht gesloten schaal of pot zonder hals 

(v. 608.1, Figuur 7.16). Op de overgang van buik naar schouder een scherpe knik. Het 

betreft een vormtype 32 of 33. Deze vormen verschijnen op zijn vroegst aan het eind 

van de vroege ijzertijd, maar zijn voornamelijk in de midden- en late ijzertijd populair.

85 Van den Broeke 2012, 89-90.

Figuur 7.16 
Aardewerk uit de late bronstijd - midden-ijzer-
tijd. Schaal 1:2 (tekenaar: R. Timmermans).
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7.3.3 Late ijzertijd

Een klein aantal scherven dateert uit de late ijzertijd of Romeinse tijd. Daaronder 

bevindt zich een randscherf van een licht gesloten ruwwandige kom of pot, 

vermoedelijk vormtype 52 (v. 113, Figuur 7.17). De rand is aan de buitenzijde versierd 

met vingertopindrukken. De datering is vooral gebaseerd op dit laatste kenmerk. 

Versiering aan de buitenzijde van de rand verschijnt namelijk op zijn vroegst in 

de tweede helft van de late ijzertijd. Een tweede scherf kan op basis van baksel 

in deze periode gedateerd worden. Het gaat om een wandscherf gemagerd met 

organisch materiaal. Het gebruik van organisch mageringsmateriaal is te dateren 

vanaf de tweede helft van de late ijzertijd. Bij de overige vier scherven is de datering 

hoofdzakelijk gebaseerd op de hardheid van de scherven in vergelijking met het 

aardewerk uit de late bronstijd -ijzertijd. De datering is in deze gevallen onzeker. Een 

datering in de Romeinse tijd kan daarbij niet worden uitgesloten, maar lijkt gezien de 

jongere datering van het gedraaide aardewerk niet zeer aannemelijk (paragraaf 8.3). 

7.4 Vuursteen

S. Knippenberg

Slechts één van de vondsten vuursteen dateert op basis van technologische aspecten 

uit de bronstijd. Het overige materiaal dateert vermoedelijk uit het midden-

neolithicum (paragraaf 6.4). Het artefact uit de bronstijd betreft een klein bipolair 

kerntje.86 Deze wijze van afbouw past bij de opportunistische technologie die vanaf het 

laat-neolithicum zijn intrede doet en vooral in de bronstijd gangbaar was. De kern is 

gevonden bij de vlakaanleg en is afkomstig uit de geroerde bovenlaag, op ca. 20 m ten 

zuidoosten van huis 3 (v. 2, Figuur 7.1). 

7.5 Steen

S. Knippenberg

Het veldwerk heeft een gering aantal natuursteen aan het licht gebracht. In totaal 

gaat het om 69 vondsten. Het merendeel van dit materiaal moet waarschijnlijk met de 

prehistorische bewoning en andere activiteiten binnen het onderzochte areaal verband 

houden. Ca. 25% van materiaal komt uit prehistorische grondsporen. Daarbij verdient 

de vondstrijke waterput 46 uit de vroege ijzertijd met 18 stenen vermelding. Daarnaast 

kan op basis van werktuig- en grondstoftype een groot aantal laagvondsten met 

enige voorzichtigheid eveneens aan deze periode toegevoegd worden. Ook het niet 

diagnostische materiaal past goed binnen een prehistorische context. 

86  Van Gijn & Niekus 2001.

Figuur 7.17 
Aardewerk uit de late ijzertijd. Schaal 1:1 
(tekenaar: R. Timmermans).
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7.5.1 Steensoorten

Een gevarieerd palet aan steensoorten is herkend onder het prehistorische 

natuursteen. Zandsteen en kwartsiet komen veruit het meest voor, gevolgd door 

graniet, tefriet, kwartsitische zandsteen, kwarts en conglomeraat. Onder het 

zandsteen is een duidelijke variatie aanwezig in korrelgrootte, waarbij middelgrove 

en grovere variëteiten de overhand hebben. Twee stukken conglomeraat 

vertegenwoordigen de meest grove sedimentaire varianten onder de collectie.

Voor zover vast te stellen, gaat het bij het aangetroffen materiaal om secundaire 

rolstenen, die goed passen bij exploitatie van grindrijke ontsluitingen van 

rivierafzettingen van Rijn en Maas.87 Dit geldt niet alleen voor veelvoorkomende 

steensoorten zoals kwarts, kwartsiet, kwartsitische zandsteen, en zandsteen, maar 

ook voor graniet dat in geringe mate voorkomt binnen afzettingen van de Maas.88 

Dichtstbijzijnde plaatsen waar ontsluitingen van deze riviergrinden aan het oppervlak 

ontsloten worden, liggen op ca. 11,7 km ten zuidwesten, waar zich afzettingen van de 

Formatie van Sterksel (St1) aan het oppervlak bevinden.89 

Het enige materiaal dat met zekerheid uit primaire context is gemijnd en over grotere 

afstand is getransporteerd, betreft tefriet. Dit vulkanische uitvloeiingsgesteente, 

vroeger ook wel bekend onder de naam basaltlava, komt uit de regio rond Mayen waar 

het sinds het neolithicum als grondstof voor maalstenen gewonnen wordt.90 Pas in de 

late bronstijd verschijnt het als maalsteenmateriaal in Nederland en met name vanaf 

de ijzertijd komt het wijd verspreid in nederzettingscontexten voor.91 

7.5.2 Artefacten

Onder het materiaal is het percentage werktuigen of fragmenten daarvan hoog te 

noemen. Op meer dan 30% is een gebruiksvlak herkend. Bij vrijwel alle werktuigen 

gaat het om fragmenten, veelal van geringe omvang. Onder dit materiaal bevinden 

zich verschillende maalstenen, klop/wrijfstenen, slijpstenen, een wrijfsteen en een 

mogelijke wetsteen.

Maalstenen behoren tot het meest vertegenwoordigde werktuigtype. Onder de als 

maalstenen geclassificeerde stukken bevinden zich twee grote fragmenten (resp. 1 

en 1,3 kg). Deze stukken zijn afkomstig uit kuil 56 en kuil 83. Het stuk uit kuil 56 is hier 

afgebeeld (v. 683, Figuur 7.18). Het is gemaakt van een grofkorrelig gesteente met 

hoekige minerale insluitsels. De steen bezit foliatie en is daarmee metamorf. Mogelijk 

betrof het in oorsprong graniet. Het fragment uit kuil 83 is gemaakt van graniet. 

Daarnaast komen twee afslagen voor, waarvan de dorsale zijde nog delen van een 

maalvlak bezit. Voor het overige gaat het om meerdere kleine fragmenten zandsteen, 

graniet en tefriet. Bij al deze stukken is een duidelijk plat tot licht concaaf door gebruik 

afgesleten vlak aanwezig. De maalvlakken vertonen een zekere variatie in de mate 

van afslijting. In de meeste gevallen bezitten de vlakken nog diepere ruw aanvoelende 

putjes. Deze zijn het gevolg van het bouchaderen of opkloppen van het gebruiksvlak 

om het (weer) ruw te maken. Bij het poreuze tefriet was dit opkloppen niet nodig 

aangezien dit materiaal door zijn poreusheid vanzelf ruw blijft. Daarnaast zijn ook 

meer egaal afgesleten vlakken aanwezig. Ten slotte zijn er enkele brokken tefriet 

87  Berendsen 2011.
88  Lijn 1963.
89  Mulder et al. 2003.
90  Joachim 1985; Kars 1983.
91  Van den Broeke 1987; Van Heeringen 1985.
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aangetroffen, die geen duidelijk maalvlak meer bezitten, maar hoogstwaarschijnlijk 

wel van een maalsteen afkomstig zijn. Ditzelfde geldt mogelijk ook voor twee brokken 

graniet. Bij de fragmenten van graniet en zandsteen gaat het waarschijnlijk om de 

als passief gebruikte maalstenen, ook wel liggers genoemd. Niet alleen het plat tot 

lichtelijk concave maalvlak wijst hierop. Ook een aantal werktuigen die waarschijnlijk 

als actieve of lopersteen zijn gebruikt en een duidelijk andere morfologie bezitten, 

suggereren dit. 

Onder de actief gebruikte werktuigen bevinden zich vier klop/wrijfstenen en een 

wrijfsteen. Drie van de klop/wrijfstenen zijn gemaakt van glimmerkwartsiet. Een vierde 

klop/wrijfsteen en de wrijfsteen zijn gemaakt van zandsteen. Bij klop/wrijfstenen 

bezit het gebruiksvlak afgevlakte klopsporen die duidelijk het gevolg zijn van een 

Figuur 7.18 
Een klop/wrijfsteen en een maalsteenfrag-
ment. Schaal 1:2 (fotograaf: M.E. Hemminga).
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handeling, waarbij zowel een kloppende als wrijvende beweging is gemaakt, enigszins 

vergelijkbaar met een stamper. Bij een wrijfsteen vertoont het gebruiksvlak alleen 

afslijting als gevolg van een wrijvende of schurende handeling. Bij al deze werktuigen 

en fragmenten kan worden vastgesteld dat het gebruiksvlak plat tot convex is. 

Bij twee exemplaren betreft het kleine fragmenten, in drie overige gevallen is een 

groter deel van het werktuig bewaard gebleven. Bij deze laatste exemplaren is het 

duidelijk dat het om kleine in de hand te houden rolstenen gaat, waarvan twee 

tegenoverliggende uiteindes zijn benut als gebruiksvlak (v. 603, Figuur 7.18). Bij 

beide werktuigen bezit ieder gebruiksvlak twee facetten. Dit type werktuig treft men 

veelvuldig aan in de prehistorie en dan met name in het neolithicum en de bronstijd.92 

Gebruikssporenonderzoek elders heeft uitgewezen dat dit soort stenen zijn benut om 

plantaardig materiaal te verpulveren dan wel te vermalen. Ze kunnen dus als de actieve 

helft van maalstenen worden gezien.93

Ten slotte bevat het complex drie werktuigen die waarschijnlijk als slijpgereedschap 

hebben gediend. Daaronder bevindt zich één complete lange zandstenen rolsteen, 

die twee zijdes bezit met lichte sporen van afslijting (v. 74, Figuur 7.19). Gezien de 

vorm en omvang (15,5 x 4,3 x 3,5 cm) gaat het om een wetsteen. De andere twee 

artefacten betreffen fragmenten van oorspronkelijk aanzienlijke werktuigen, waarbij 

de aanwezigheid van een vrijwel plat tot lichtelijk concaaf gebruikt vlak duidt op 

een passief gebruikt werktuig. De zeer regelmatige afslijting, waarbij zich ook een 

duidelijke glans heeft gevormd, suggereert dat ze gebruikt zijn als slijpsteen.

92  Zie bijv. Knippenberg et al. 2012.
93  Knippenberg 2010; Knippenberg et al. 2012.

Figuur 7.19 
Een zandstenen wetsteen. Schaal 1:2 
(fotograaf: M.E. Hemminga).
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7.5.3 Conclusie

In de inleiding was reeds gesteld dat het materiaal grotendeels aan de prehistorische 

fases binnen het gebruik van het terrein te Udenhout kan worden toegeschreven. 

Een nadere specificatie tot welke periodes het materiaal precies hoort, is op basis van 

het natuursteen zelf moeilijk te geven. Hierbij is vooral gelet op de datering van de 

contexten (paragraaf 4.3.3). Er zijn daarbij enkele tendensen zichtbaar. Zo is het kleine 

aandeel tefriet opvallend. Dit materiaal komt vanaf de late bronstijd in Nederland 

voor. Het kleine aandeel suggereert dat het meeste materiaal uit Den Bogerd rond de 

periode van deze introductie of daarvoor ligt.94 

Op basis van de dateringen van de contexten en de spreiding van het materiaal is 

er echter ook duidelijk sprake van materiaal uit de vroege ijzertijd. Zo kunnen met 

huis 57 en enkele nabijgelegen structuren, zoals kuil 56 en waterput 46, verschillende 

werktuigen in verband worden gebracht. Zo heeft waterput 46, naast enkele brokjes 

tefriet, vooral maalsteengereedschap opgeleverd van andere steensoorten, zoals 

zandsteen en graniet. Ook het maalsteenfragment van kuil 56 is van graniet gemaakt. 

Beide contexten dateren uit de tweede helft van de vroege ijzertijd en laten zien dat 

gedurende deze periode het tefriet nog niet alom vertegenwoordigd was en dat nog 

steeds meer lokaal voorkomende gesteentes werden gebruikt. Het slijpgereedschap 

laat zich wat moeilijker vastpinnen, aangezien dit voor de prehistorie over het 

algemeen zeldzamere artefacten zijn. 

Het materiaal past goed binnen een nederzettingscontext. Het voorkomen van 

zowel liggers als loperequivalenten duidt op lokale verwerking van voedselgewassen. 

Dit geldt voor de bewoningsperiode van midden-bronstijd t/m vroege ijzertijd. 

Steenmateriaal uit de late ijzertijd is niet aangetroffen. Ook het slijpgereedschap 

sluit goed aan bij een nederzettingscontext. Opvallend is vooral de hoeveelheid 

steenmateriaal. Deze is zeer gering te noemen is, zeker wanneer we het onderzochte 

oppervlak in ogenschouw nemen en ons realiseren dat meerdere prehistorische 

huisplaatsen zijn aangetroffen. Op de eerste plaats ligt dit vermoedelijk aan de 

conservering van de vindplaats, waarbij weinig van oude cultuurlagen bewaard 

is gebleven. Ook is er weinig materiaal in grondsporen terecht gekomen. 

Laatprehistorische complexen, met name die uit de ijzertijd, bestaan vaak uit grote 

hoeveelheden door verbranding gebroken rolstenen, veelal als kook- of haardstenen 

geïnterpreteerd. Dergelijk materiaal vormt slechts een opvallend gering aandeel 

binnen het steen van Udenhout-Den Bogerd. Het relatief hoge aandeel aan werktuigen 

binnen het complex suggereert dat men efficiënt met het materiaal omsprong en dat 

steenmateriaal vermoedelijk niet makkelijk voorhanden was. 

7.6 Dierlijk botmateriaal

L.M. Kootker 

Uit enkele prehistorische sporen, verspreid over het oosten van het gebied, is verbrand 

bot verzameld. Het betreft twaalf fragmenten met een totaalgewicht van 4,6 g. Door 

tijdens de analyse de fragmenten te passen zijn betere resultaten te behalen bij de 

determinatie. Het aantal resten neemt daardoor af omdat de passende fragmenten 

als één skeletelement zijn geteld. Op deze wijze zijn elf fragmenten overgebleven. 

94  Van Heeringen 1985.



UdenhoUt-den Bogerd   87

Het bot is afkomstig uit contexten daterend uit de late bronstijd - vroege ijzertijd. 

Met uitzondering van een fragment uit kuil 56 is al het materiaal afkomstig uit het 

noordoosten van het onderzoeksgebied. Enkele fragmenten zijn afkomstig uit 

paalsporen van palenrij 62 en huis 70. Het merendeel van de fragmenten (N=6) is 

afkomstig uit kuil 51. 

Alle fragmenten zijn wit gecalcineerd, conform verbrandingsstadium 5. Dit betekent 

dat het vuur waarmee zij in aanraking zijn gekomen hoge temperaturen had bereikt, 

corresponderend met temperaturen van 800°C en hoger.95 Negen fragmenten 

vertonen geen soort- of elementspecifieke kenmerken en konden niet worden 

gedetermineerd. Eén fragment uit kuil 51 is afkomstig van een rechter scheenbeen 

van een varken. Dit betreft de bovenste groeischijf (proximale epifyse) die nog niet 

vergroeid was met de schacht (diafyse). Dit dier is derhalve maximaal 3,5 jaar oud 

geworden.96

7.7 Een bronzen ring 

Slechts één metaalvondst kan - mogelijk - uit de late prehistorie dateren. Het betreft 

een bronzen ringetje met een diameter van ca. 2 cm (Figuur 7.20). De ring is gemaakt 

van een staafje met een ronde doorsnede (ø 5 mm). Bij het buigen is het staafje licht 

getordeerd. De vondst heeft geen diagnostische kenmerken waaraan een datering kan 

worden ontleend. De ring sluit niet aan bij de andere metaalvondsten en lijkt ouder. De 

nabijheid van overwegend prehistorische sporen, waaronder huis 3 (midden-bronstijd) 

en huis 57 (vroege ijzertijd) pleit voor een prehistorische datering (Figuur 7.1). 

7.8 Hout

E.E. van Hees

Er zijn vier stukken hout afkomstig uit waterput 46. Deze stukken zijn onderzocht en 

beschreven (Bijlage 14). Alle vier de stukken zijn eik en zijn mogelijk uit dezelfde boom 

gekliefd. Alle palen zijn gescheurd/gekliefd met een scherpe, ijzeren bijl waarbij drie 

stukken zijn aangepunt. Het vierde stuk is zonder aanpunting in de waterput geplaatst. 

Er zijn geen aanwijzingen dat het hergebruikt hout betreft. Waarschijnlijk groeide de 

eik in de nabije omgeving en is gekapt en vervolgens gekliefd om de waterput mee te 

beschoeien. 

Drie van de stukken bevatten duidelijk spint, maar helaas onvoldoende ringen voor 

dendrochronologisch onderzoek. Het vierde stuk bleek wel voldoende ringen (N=100) 

te hebben, waarbij nog drie jaar aan spint aanwezig was. Vermoedelijk is hierin de 

boom van hart tot buitenkant vertegenwoordigd. Een monster hiervan is ingestuurd 

voor dendrochronologisch onderzoek. Helaas leverde dit geen match op met de 

referentiechronologieën (Bijlage 19).97 Ook na aanvullend 14C-onderzoek kon het hout 

niet nader worden gedateerd dan 723-471 cal. v.Chr. (95,4%; Bijlage 2 en 3).

95  Voor een overzicht van de verschillende kenmerken van verbrand materiaal zie: Lemmers 
2011. 

96  Habermehl 1975.
97  Van der Linden 2016.

Figuur 7.20 
Een bronzen ring. Schaal 1:1 (foto: Restaura).
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7.9 Palynologie

A. Maurer 

Waterput 146 is bemonsterd voor palynologisch onderzoek (Bijlage 16). Hierbij zijn 

twee submonsters bekeken: één op 10 cm vanaf de onderzijde van de pollenbak en 

één op 40 cm vanaf de onderzijde (Bijlage 2, figuur 20). Door monsters van twee 

niveaus te onderzoek is het mogelijk om eventuele veranderingen in de loop van tijd 

vast te stellen. Beide monsters bevatten matig- tot redelijk goed geconserveerde 

palynologische resten. De conserveringskwaliteit loopt echter uiteen, wat zich uit 

in relatief hoge percentages gecorrodeerde stuifmeelkorrels. Hierbij geldt dat de 

conservering in het onderste monster beter is dan in het bovenliggende monster. 

 

7.9.1 Resultaten

Het onderste monster is rijk aan matig tot redelijk goed geconserveerd stuifmeel. 

De diversiteit aan taxa is hoog. Verreweg het grootste deel van de stuifmeelkorrels 

is afkomstig van natuurlijke vegetatie. Slechts ca. 3% van de aangetroffen 

stuifmeelkorrels betreft antropogene indicatoren zoals bijvoet (Artemisia) en 

duizendknoop (Persicaria maculosa-type). De duidelijkste antropogene indicator is 

een stuifmeelkorrel van graan (Cerealia). Bij de stuifmeelkorrels van niet-boompollen 

(61,5%) domineren daarbij de pollen van grassen (Poaceae). Cypergrassen (Cyperaceae) 

zijn ook relatief goed vertegenwoordigd. Andere aangetroffen pollentypen zijn 

struikheide (Calluna vulgaris) en klaver (Trifolium). De aanwezigheid van deze taxa 

duiden op het voorkomen van (nat) grasland. Bij de boompollen (38,5%) domineert 

els en in mindere mate eik en berk. Tevens bevat het monster stuifmeelkorrels van 

hazelaar (Corylus), linde (Tilia) en wilg (Salix). 

Het bovenste monster bestaat grotendeels uit boompollen (69,5%) waarvan het 

grootste deel afkomstig is van els. Daarnaast zijn ook linde en hazelaar goed 

vertegenwoordigd en in mindere mate berk en eik. Bij de pollen uit de kruidlaag 

domineren de grassen. Tevens bevat het monster lage aantallen stuifmeelkorrels van 

cypergrassen, struikheide en lintbloemigen (Liguliflorae). Indicatoren voor menselijke 

activiteiten zijn schaars. Van graan is slechts één stuifmeelkorrel aangetroffen. Andere 

antropogene indicators zijn smalle weegbree (Plantago lanceolata) en melde (Atriplex-

type), soorten die voorkomen op verstoorde bodems zoals nederzettingsterreinen, 

akkerranden en begraasd grasland. 

7.9.2 Conclusie

Bij de interpretatie van monsters uit waterputvullingen dient enige voorzichtigheid 

te worden betracht. Deze contexten zijn per definitie gevormd onder menselijke 

invloed en zijn dus een relatief onbetrouwbare weerspiegeling van de nabije 

vegetatiesamenstelling. Desalniettemin is een waterputvulling vaak wel een 

bron van goed geconserveerd stuifmeel en kan derhalve inzicht verschaffen in de 

landbouwactiviteiten op- en rond de nederzetting. 

Het onderste monster wordt gedomineerd door stuifmeelkorrels van grassen en 

andere taxa uit de kruidlaag. Samen met de lage percentages stuifmeelkorrels van 

de diverse boomtaxa duidt dit op een open landschap. De menselijke invloed wordt 

benadrukt door de aanwezigheid van een gering aantal pollen van bijvoet en granen. 
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In het bovenste monster is het aandeel stuifmeelkorrels van boompollen vele malen 

hoger: het is gestegen van 38,5% naar 69,5%. Dit valt te wijten aan een sterke stijging 

van pollen van els (van 19,2% naar 50%). Het kan zijn dat de elzenpopulatie in de 

nabije omgeving van de waterput sterk is gestegen. Een andere mogelijkheid is dat 

een elzenboom zich nabij de waterput heeft gevestigd. Els is een windbestuiver 

en produceert grote hoeveelheden pollen die zich wijd verspreiden. Bij het lokaal 

voorkomen van els kan dit een sterke vertekening in het pollenbeeld opleveren. De 

rest van de pollenassemblage wijkt slechts weinig af van het beeld dat uit het onderste 

monster komt. Grassen domineren nog steeds terwijl melde, smalle weegbree en 

graan aanwijzingen zijn voor menselijke activiteiten in de nabije omgeving. 

7.10 Macrobotanie en houtskool

E.E. van Hees

Enkele tientallen monsters zijn gewaardeerd voor 14C-onderzoek. Hierbij is vooral 

gelet op de aanwezigheid van verkoolde zaden of vruchten enerzijds en tekenen van 

recentere intrusies, zoals doorworteling, anderzijds. De hoeveelheid botanische resten 

bleek daarbij beperkt. Om die reden zullen de resultaten hieronder periode worden 

gegroepeerd en besproken. Voor aanvullende contextinformatie wordt verwezen naar 

Bijlage 17. Voor twee kuilen is daarnaast ook houtskoolonderzoek uitgevoerd. 

7.10.1 Midden bronstijd tot begin late bronstijd

Gebruiksplanten
Van de categorie ‘gebruiksplanten’ zijn alleen resten van granen (Cerealia) gevonden. 

Een klein aantal fragmenten en zaden kon daarbij op soort worden geïdentificeerd 

als tarwe (Triticum aestivum) en pluimgierst (Panicum milliaceum). Puimgierst kan 

daarbij door de mens geconsumeerd kan zijn, maar ook gediend kan hebben als 

veevoer. Aanwijzingen voor het verwerken van deze granen, zoals kafresten, zijn 

niet aangetroffen. Wel kunnen verkoolde stengels die behoren tot de grassenfamilie 

(Poaceae), afkomstig zijn van de graangewassen. Dit is niet met zekerheid vast te 

stellen, hoewel de verkoolde toestand van de resten wel een aanwijzing is voor 

verwerking ervan.

Wilde planten en onkruiden
Onder de akkeronkruiden zijn verkoolde en onverkoolde resten gevonden van: 

beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia), muur (Stellaria sp.), gewoon 

varkensgras (Polygonum aviculare), melganzenvoet (Chenopodium album), 

leeuwenklauw (Aphanus sp.), spurrie (Spergula arvensis) en schapenzuring 

(Rumex acetosella). Onderzoek naar dergelijke onkruiden kan inzicht geven in de 

omstandigheden op de akkers. Het aantal onderzochte monsters vormt hierin 

een beperking. Toch mogen we op basis van de soortensamenstelling voorzichtig 

concluderen dat de akkers op voedselrijke tot matig voedselrijke bodems hebben 

gelegen. 

Resten van wilde planten zijn eveneens schaars. We zien daarbij resten van: netel 

(Lamium sp.), tormentil of duizendschoon (Potentilla cf. anserina), zegge (Carex 

sp.), brunel (Prunella vulgaris), rus (Juncus sp.) en nachtschade (Solanum sp.). De 

vertegenwoordiging is te schaars voor een goede afspiegeling van de lokale vegetatie, 

maar over het geheel genomen wijzen de soorten op een vochtig en open landschap. 
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De vondst van een zaadje van smalbladige weegbree (Plantago lanceolata) wijst 

daarnaast, net als de schapenzuring, op beloping of begrazing. 

Houtskool
Voor twee contexten is ook gekeken naar de samenstelling en eigenschappen van het 

aanwezige houtskool: kuil 83 en de kuil die langs de noordelijke zijde van huis 3 ligt 

(S871; Bijlage 15). Voor kuil 83 geldt dat de fragmenten houtskool vooral afkomstig 

zijn van eik (Quercus sp.) en in mindere mate van els (Alnus sp.) en es (Fraxinus 

excelsior). Een groot deel kon niet nader worden gedetermineerd (Figuur 7.21). Dit is 

niet verwonderlijk omdat de conservering matig tot slecht is en het houtskool sterk 

is verpoederd. Dit is een aanwijzing voor de aanwezigheid van relatief veel zuurstof 

bij het verbranden van het hout, waardoor het sneller verast. Dit wijst erop dat het 

houtskool is ontstaan bij een open vuur of haard: van doelbewuste houtskoolproductie 

lijkt dan ook geen sprake. Ook het gebruik van els pleit hiertegen: deze soort levert 

geen goede houtskool. Er is in enkele fragmenten pof-effect aanwezig, maar er is geen 

schimmel aangetroffen. Er zijn daarom geen directe aanwijzingen voor het lang drogen 

van het brandhout, noch voor het gebruik van sprokkelhout. Door de hoge mate van 

fragmentatie is het maximaal aantal waargenomen jaarringen slechts zes. Over het 

algemeen is er sprake van een zwakke kromming van de jaarringen wat duidt op hout 

dat afkomstig is uit de stam, maar er zijn ook verkoolde stukken tak gevonden.

Kuil S871 leverde nog minder gegevens op. Slechts twee van de negen fragmenten 

houtskool konden worden geïdentificeerd als eik. De andere fragmenten waren fragiel 

of amorf, wat wijst op de aanwezigheid van veel zuurstof tijdens de verbranding. 

Van één fragment konden drie jaarringen worden geteld. Er zijn geen pof-effecten of 

schimmels geconstateerd. Ook voor deze context is houtskoolproductie uit te sluiten 

en betreft het vermoedelijk huisafval, afkomstig uit huis 3.

7.10.2 Late bronstijd tot vroege ijzertijd

Gebruiksplanten
In diverse monsters zijn graankorrels aangetroffen. Een deel hiervan kon op soort 

worden gedetermineerd: tarwe, pluimgierst en gerst (Hordeum vulgare). Behalve 

verkoolde grasstengels en takjes zijn er ook verkoolde aarspilfragmenten gevonden. 

Dit betekent dat ten minste een deel van de verwerking of het schonen van de granen 

op de nederzetting heeft plaatsgevonden. Voor één verkoolde kafnaald kan worden 

vastgesteld dat het haver of oot (Avena sp.) betreft. Voor de ijzertijd zijn de eerste 

aanwijzingen bekend voor het verbouwen van een haver, een plant die ook als wilde 

cultuurvolger voorkomt.98 

98  Bakels 1997, 21.

Legenda
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N=60

Figuur 7.21 
Determinatie op soort van het houtskool uit 
kuil 83.
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Naast de granen zijn er ook andere soorten aangetroffen die tot de gebruiks- of 

consumptieplanten zijn te rekenen. In twee monsters zijn resten gevonden van de 

vlinderbloemenfamilie (Fabaceae) waartoe bijvoorbeeld de - in cultuur gebrachte - 

tuinboon (Vicia faba) en de erwt (Pisum sativum), maar ook wild voorkomende wikke 

(Vicia sp.) behoren. Op basis van de gevonden resten is niet uit te sluiten dat het om 

een wilde variant gaat, maar dergelijke gewassen kunnen ook wel degelijk lokaal zijn 

verbouwd of geconsumeerd. 

 

Verder zijn resten van vruchten gevonden: de gewone braam (Rubus fruticosis) en 

de druif (Vitis vinifera). De braam past prima in dit tijdsvak en kan in de omgeving 

hebben gegroeid en zijn verzameld om op te eten. De druif is echter een ander verhaal, 

deze soort komt pas voor vanaf de Romeinse tijd wanneer deze wordt ingevoerd en 

mogelijk verbouwd.99 De paalsporen waarin deze resten zijn aangetroffen, behoren 

echt tot bijgebouw 29 dat uit de vroege ijzertijd dateert. Om de datering te verifiëren 

zijn enkele pitten ingestuurd voor 14C-onderzoek. Hierbij bleek sprake van recent, 

intrusief materiaal. 

   

Wilde planten en onkruiden
Onder de onkruiden zijn resten vertegenwoordigd van: beklierde duizendknoop, 

gewoon varkensgras, melganzevoet en zwaluwtong (Fallopia convolvulus): een beperkt 

aantal soorten maar wel met gemeenschappelijke kenmerken. Deze soorten komen 

vaak voor als pioniersvegetatie en geven de voorkeur aan voedselrijke tot matig 

voedselrijke bodems. Verder zijn enkele resten van zegge en een elzenkatje gevonden: 

indicatoren voor een relatief open en vochtig landschap. Een vruchtje van een lid van 

de asterfamilie (Asteraceae) is helaas niet op soort te determineren. Deze familie is 

zeer omvangrijk. Voorbeelden zijn het madeliefje en de paardenbloem. 

7.10.3 Late ijzertijd

Gezien de beperkte hoeveelheid sporen en vondsten uit deze periode is het niet 

verrassend dat de macrobotanische resultaten voor de late ijzertijd ook beperkt van 

omvang zijn. Monsters uit twee paalsporen van huis 23 zijn hiervoor onderzocht.

Er is één verkoolde gerstekorrel (Hordeum vulgare) aangetroffen. Van de volgende 

wilde planten is ook telkens één zaadje aangetroffen: zegge, gewoon varkensgras en 

beklierde duizendknoop. 

7.10.4 Conclusie

De conservering is over het algemeen slecht. Alleen verkoolde resten zijn bewaard 

gebleven, maar die zijn ook vaak te gefragmenteerd om er een identificatie aan 

te verbinden. Daarnaast wijst de vondst van enkele druivenpitten evenals de (sub)

recente 14C-dateringen op vervuiling met jonger materiaal (Bijlage 3). Gezien de 

mate van bioturbatie is dit niet verwonderlijk. Toch geven het macrobotanisch en 

anthrocologisch onderzoek enig idee van de consumptie- en gebruiksplanten enerzijds 

en de planten/bomen in de omgeving anderzijds. 

We zien voor alle perioden resten van gangbare granen: tarwe, pluimgierst, gerst en 

mogelijk ook haver of oot. Er zijn echter ook verkoolde granen aangetroffen die niet 

99  Pals 1997, 34.
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op soort konden worden gedetermineerd. De aanwezigheid van andere soorten is 

dan ook niet uit te sluiten. Voor de late bronstijd - vroege ijzertijd lijkt sprake van de 

meeste variatie. Dit kan ook te wijten zijn aan een relatief grotere vertegenwoordiging 

in het sporenbestand, waardoor ook meer verkoolde resten in de bodem terecht zijn 

gekomen. Uit deze periode zijn ook resten aangetroffen die wijzen op de verwerking 

van granen. Dat dergelijke resten voor de midden-bronstijd en late ijzertijd ontbreken, 

betekent niet dat daar in deze perioden geen sprake van was. De verkoolde toestand 

van de korrels pleit namelijk ook voor de verwerking ervan. 

Voor de late bronstijd - vroege ijzertijd zijn ook resten van andere gebruiksplanten 

gevonden. Zo zijn er enkele verkoolde zaadjes van een braam gevonden en zijn er 

uit twee contexten resten afkomstig van soorten uit de vlinderbloemenfamilie. Deze 

familie omvat onder andere tuinboon en de erwt. Het is helaas niet vast te stellen of 

het hier om een wilde variant gaat of een gewas dat hier werd verbouwd. 

Het onderzochte houtskool dateert uit de midden-bronstijd en wijst op de 

aanwezigheid van eik, es en els in de omgeving. De eik en es kennen hogere en drogere 

standplaatsen. De els geeft de voorkeur aan vochtigere omgevingen. Beide milieus 

zijn in of nabij Den Bogerd te vinden. De akkeronkruiden wijzen op een relatief open 

en vochtig landschap. Daarnaast zijn er indicatoren voor beloping (mens of vee) en het 

omwerken van grond. Dit beeld lijkt voor de opvolgende periodes niet te veranderen, 

zoals blijkt uit het macrobotanisch onderzoek maar ook uit het palynologisch 

onderzoek (paragraaf 7.9). Hier moet wel in gedachten worden gehouden dat de 

vertegenwoordiging te beperkt is voor een goede afspiegeling van de lokale vegetatie 

en eventuele veranderingen daarin. 

7.11 Beschouwing

De vroege bronstijd en de eerste helft van de midden-bronstijd zijn in het onderzochte 

gebied niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Slechts één scherf dateert uit de 

vroege bronstijd. In de wijdere omgeving zijn wel aanwijzingen voor bewoning of 

activiteiten in deze periode (paragraaf 2.3). Hierbij moet vooral gedacht worden 

aan de crematieresten die tijdens het vooronderzoek in de westelijke helft van het 

onderzoeksgebied zijn gevonden. Deze zijn op basis van 14C-onderzoek in de vroege 

bronstijd gedateerd.100 Toekomstig onderzoek naar deze percelen moet uitwijzen of 

hier meer graven liggen en/of in de nabijheid sprake was van bewoning. 

Voor de tweede helft van de midden-bronstijd en het begin van de late bronstijd is 

wel duidelijk sprake van bewoning en activiteiten binnen het onderzochte gebied. 

We zien drie grote plattegronden (str. 1, 3 en 16) en een kleinere plattegrond (str. 27) 

die op 50 tot 120 m afstand van elkaar zijn gevonden. Bij andere onderzoeken naar 

nederzettingsterreinen uit de midden-bronstijd, bijvoorbeeld te Tilburg-Tradepark 

Noord en Breda, kon worden geconcludeerd dat de nederzettingsvorm in deze 

periode diffuus was. Erven lagen daarbij enkele honderden meters uit elkaar.101 Dit 

lijkt ook voor Den Bogerd te gelden. De plattegronden zullen daarbij niet tegelijkertijd 

in gebruik zijn geweest. Vermoedelijk was sprake van verschuivende bewoning: 

bijvoorbeeld van huis 3, naar huis 1 en naar huis 16. Het is onzeker hoe plattegrond 27 

hier in past. Huisplattegronden 1 en 3 geven ons daarbij ook een kijkje in de inrichting 

van het omringende erf. Zo is ten oosten van huis 3 sprake van enkele kuilen die 

100  Archisnr. 444.694; Verbeek & Mostert 2012, 68.
101  Van der Linde 2016, 106; Tol 2015. 
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vermoedelijk tot het erf mogen worden gerekend. Ten oosten van huis 1 is daarnaast 

sprake van een afgebakend terrein: een mogelijke veekraal. De huizen bevinden zich 

op de hogere, meer zandige delen het landschap, waar er voldoende mogelijkheden 

waren tot beakkering en het weiden van vee. In de laagte in het zuidoosten van put 5 

werden twee waterkuilen (str. 55 en 84) gevonden die niet aan een van de huizen zijn te 

koppelen maar wel uit de midden-bronstijd of het begin van de late bronstijd dateren. 

Het is lastig te zeggen of er sprake is van continuïteit in bewoning vanaf de midden-

bronstijd t/m de vroege ijzertijd. Wel is duidelijk dat er een plattegrond (str. 70) uit het 

eind van de late bronstijd in het noordoostelijke deel aanwezig is en een plattegrond 

(str. 57) uit het eind van de vroege ijzertijd in het oosten. Op beide locaties is sprake 

van bijgebouwen en kuilen uit de late bronstijd en/of vroege ijzertijd. Plattegronden 

60 en 80 zijn lastiger te plaatsen. Structuur 80 betreft daarnaast de enige plattegrond 

uit deze periode die op het hogere, meer zandige deel van het onderzoeksgebied 

ligt. Plattegronden 57, 60 en 70 liggen aan de oostelijke randen ervan, in de lagere en 

lemige delen. Mogelijk is dit een aanwijzing voor veranderingen in de waterstanden 

in het gebied. Werd het terrein droger en daarmee beter bewoonbaar? Voor de 

late bronstijd - vroege ijzertijd is net als in voorgaande periode sprake van enkele 

boerderijen met erven. De hoofdgebouwen zijn daarbij aanzienlijk kleiner en we 

zien forse aantallen bijgebouwen van wisselende formaten, waarbij het in de meeste 

gevallen niet mogelijk is de bijgebouwen op erfniveau aan een hoofdgebouw te 

koppelen. Voor de vroege ijzertijd is ook sprake van een waterput (str. 146) die tot het 

erf van huis 57 kan worden gerekend. Tot dit erf behoren mogelijk ook enkele van de 

nabijgelegen bijgebouwen en kuilen. Dit complex dateert op het eind van de vroege 

ijzertijd. 

Hierna lijken er enkele eeuwen niet of nauwelijks activiteiten in het gebied te zijn 

geweest. Er zijn geen sporen uit de midden-ijzertijd aangetroffen, maar wel enkele 

scherven langs de zuidelijke rand van het onderzoeksgebied. Mogelijk kijken we 

hier naar ruis van een erf dat zich buiten de opgraving bevindt. De landschappelijke 

context van de scherven zou er op kunnen wijzen dat men weer de voorkeur geeft 

aan de hogere, zandige gronden voor bewoning. Wel is tijdens het vooronderzoek 

een grafmonument in het westelijk deel van het onderzoeksgebied gevonden dat uit 

deze periode dateert.102 De omvang van een eventueel grafveld en de locatie van de 

bijbehorende bewoning zijn vooralsnog onzeker. Duidelijk is wel dat in de late ijzertijd 

opnieuw gewoond en vermoedelijk ook geakkerd wordt binnen het opgegraven 

gebied. We zien twee huisplattegronden aan weerszijden van een laagte. De huizen 

bevinden zich aan de randen van de opgegraven gebieden en zijn daarmee vooralsnog 

lastig in te kaderen. Mogelijk verschaft toekomstig onderzoek meer inzicht in de 

context. 

Gegevens ten aanzien van de begroeiing in de omgeving zijn beperkt in omvang en 

verschaffen ons slechts een globaal beeld, waarbij het lastig is vast te stellen of er 

sprake was van veranderingen in de loop van tijd. Uit dit beeld spreekt enige variatie, 

wat gezien de landschappelijke situering niet verwonderlijk is. Er was enerzijds sprake 

van hogere, drogere delen waarop kon worden geakkerd maar ook eik/beuk/es 

groeiden. Anderzijds was er sprake van open, natte delen waarin geweid kon worden 

en waarschijnlijk els/wilg/linde groeiden. Er zijn aanwijzingen voor de verwerking en 

consumptie van enkele gangbare granen: tarwe, pluimgierst, gerst en mogelijk ook 

102  Verbeek & Mostert 2012, 69.
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haver of oot. De vondst van verschillende maalsteenfragmenten wijst erop dat de 

granen werd verwerkt en genuttigd. Het palynologisch onderzoek wijst uit dat graan 

in ieder geval in de vroege ijzertijd lokaal werd verbouwd. Voor de andere perioden 

ontbreken directe aanwijzingen, maar lijkt dit wel aannemelijk. Het is onzeker wat voor 

vee men hield. Botmateriaal blijft op deze gronden alleen in verbrande vorm bewaard 

en het onderzoek heeft hiervan slechts enkele fragmenten opgeleverd. Hierbij is 

duidelijk dat men in ieder geval varken hield en geziende verbrande staat van de resten 

ook consumeerde. 

De materiële cultuur vertoont sterke overeenkomsten met andere prehistorische 

vindplaatsen in de omgeving en bestaat voornamelijk uit handgevormd aardewerk en 

steen. Noemenswaardig zijn hierbij een bronzen ring, die helaas niet nader te dateren 

valt, en het aardewerkcomplex van kuil 50 uit de 9e eeuw v.Chr. In deze kuil is ook 

een pot met (dierlijk) botmagering aanwezig, waarbij parallellen uit deze periode in 

Nederland niet bekend zijn. De depositie van negen aardewerken individuen in een 

kuil prikkelt de verbeelding. Waarom werden deze potten kapot gemaakt, verbrand 

en vervolgens begraven? Naar de betekenis ervan blijft het gissen. Dit geldt ook voor 

andere mogelijk deposities, zowel afkomstig uit midden-bronstijd contexten als late 

bronstijd - vroege ijzertijd contexten. Hierbij moet gedacht worden aan de grote 

maalsteenfragmenten uit kuilen 56 en 83, het scherfmateriaal uit kuil 52 maar ook 

de aanwezigheid van stenen werktuigen in sporen van enkele plattegrond evenals de 

vondst van een neolithische spitskling in een bijgebouw uit de late bronstijd of vroege 

ijzertijd. Ook de vondsten van meerdere weefgewichten uit het vooronderzoek mag in 

dit licht worden gezien. Een duiding ervan is lastig en heeft meer onderbouwing nodig 

dan deze waarnemingen. Mogelijk dat toekomstig onderzoek in naastgelegen percelen 

hierin meer duidelijkheid verschaft. 
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Een Romeins greppelsysteem

8.1 Inleiding

Resten uit de Romeinse tijd zijn slechts beperkt aanwezig binnen het onderzochte 

gebied. Het betreft een viertal greppels in de westelijke helft van het plangebied 

(Figuur 8.1). De geringe hoeveelheid Romeinse sporen komt overeen met het 

bescheiden aantal vondsten uit deze periode. 

8.2 Greppels

Bij het onderzoek van de dassenburcht is een bundel greppels gedocumenteerd met 

een grillig uiterlijk: greppels 12a, 12b en 12c (Figuur 8.1). De greppels lopen redelijk 

parallel aan elkaar en zijn via enkele proefsleuven richting het zuidwesten te volgen. 

Het is onzeker of ze ook richting het noordoosten doorlopen. Het rechte verloop 

en de afwezigheid van bewoningssporen in de nabijheid en wijzen op een functie 

als begrenzing of verkaveling. De greppels variëren in diepte van 24 tot 48 cm. De 

onderzijdes van de sporen tekenen zich in de coupes duidelijk komvormig af. Naar 

boven worden de sporen grilliger en breder. De greppels zijn uitgegraven in een relatief 

lager gelegen en natter deel van het terrein. Het is niet ondenkbaar dat ze behalve als 

verkaveling ook als ontwatering hebben gediend. Mogelijk is de grillige vorm daarbij 

te wijten aan natte omstandigheden, waarbij de zijkanten deels zijn weggespoeld of 

ingezakt. Greppels 12a, 12b en 12c worden als opeenvolgende fasen van hetzelfde 

systeem beschouwd: met het dichtspoelen van de eerste fase werd er naast een 

nieuwe greppel uitgegraven. Er is echter maar een klein deel onderzocht en verder 

onderzoek moet uitwijzen in hoeverre deze aanname correct is. 

Greppel 13 is bij het proefsleuvenonderzoek ter hoogte van het populierenbos 

aangetroffen en is slechts over een beperkte afstand te volgen. Ook hier is sprake van 

een komvormige doorsnede met een diepte van 38 cm. Het spoor is alleen richting 

het oosten te volgen, waar deze lijkt te eindigen in een proefsleuf. Het verloop 

richting het westen kon niet worden bepaald. Greppel 13 is vermoedelijk ook een 

verkavelingsgreppel. Het is onduidelijk of greppels 12 en 13 tot hetzelfde systeem 

behoren.

Er is geen vondstmateriaal uit de greppels afkomstig dat licht kan werpen op een 

datering. De datering is gebaseerd op waarnemingen uit het proefsleuvenonderzoek, 

waarin een datering in de ijzertijd of Romeinse tijd wordt verondersteld.103 Het 

regelmatige verloop van de greppels lijkt daarbij eerder te wijzen op een datering in de 

Romeinse tijd dan in de ijzertijd. 

8.3 Aardewerk

J. de Bruin

In totaal zijn 33 scherven gedraaid aardewerk uit de Romeinse tijd geborgen. Het 

materiaal is matig verweerd, op enkele uitzonderingen na die verregaand verweerd 

zijn. Er zijn verschillende baksels en vormen te onderscheiden. Er zijn zeven 

103  Verbeek & Mostert 2012, 47-48.
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Udenhout-Den Bogerd - sporen uit de Romeinse tijd.
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fragmenten Bataafs grijs gevonden, uitgevoerd in baksel Oss-Ussen 4.104 De scherven 

zijn voornamelijk afkomstig van kommen met een horizontale rand en dateren uit de 

gehele Romeinse tijd. Eenzelfde datering geldt voor de ruwwandige scherven en een 

sterk verweerd randfragment van een dolium (type Stuart 147).105 

Een fragment van een middelgrote standamfoor van het type Haalebos 8052, 

dateert nauwkeuriger: vanaf 125 of zelfs 150 n.Chr. De amfoor is vervaardigd in het 

voor Noord-Brabant kenmerkende baksel: leerbruin van kleur, betrekkelijk dun en 

met een schuurpapierachtig oppervlak.106 Er is één fragment geverfd aardewerk 

gevonden. Dit aardewerk wordt traditioneel opgedeeld in een aantal technieken. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de indeling van Brunsting.107 De scherf is afkomstig van 

een beker, uitgevoerd in techniek B, en kan vanaf de late 1e tot in de 3e eeuw n.Chr. 

dateren. Enkele scherven zijn afkomstig van voorraadpotten van het type Holwerda 

142, uitgevoerd in het Low Lands ware baksel. Deze wijzen op een datering ná 150 

n.Chr.108 Een dunwandige terra nigra scherf kan afkomstig zijn van een beker van het 

type Niederbieber 33, die voornamelijk in de 3e eeuw n.Chr. voorkomt.109 Dit is echter 

allerminst zeker, omdat het een wandfragment betreft.

Hoewel het complex erg klein is, kan wel gesteld worden dat er geen duidelijk 

materiaal uit de 1e eeuw aanwezig is. Enkele scherven pleiten voor een datering ná 150 

n.Chr. voor het aardewerkcomplex als geheel. Een duidelijke einddatering is niet te 

geven. Dit ligt vermoedelijk ergens in de 3e eeuw n.Chr. 

8.4 Beschouwing

Hoewel de hoeveelheid sporen en vondsten uit de Romeinse tijd gering is voor het 

onderzochte oppervlak, mogen we concluderen dat er in of nabij het plangebied 

sprake was van activiteiten in de 2e en/of 3e eeuw n.Chr. De waarnemingen van 

het vooronderzoek wijzen op de aanwezigheid van een uitgebreid en regelmatig 

greppelsysteem in het westelijk deel van het plangebied. Het is echter lastig om 

op basis van proefsleuven een dergelijk systeem te reconstrueren en tijdens het 

hier onderhavige onderzoek kon slecht een klein deel ervan worden onderzocht. 

Toekomstig onderzoek moet uitwijzen hoe dit systeem er daadwerkelijk uitzag. De 

functie ligt vermoedelijk in het verkavelen en het ontwateren van deze locatie. Dit zou 

kunnen wijzen op een agrarisch gebruik van een aanzienlijk deel van het plangebied in 

de Romeinse tijd. 

Een dergelijk systeem bevindt zich doorgaans in de periferie van een nederzetting. 

Sporen van bebouwing zijn tot op heden nog niet in de definitieve onderzoeken 

aangetroffen. Wel is tijdens het vooronderzoek een Romeinse waterput gevonden 

(Figuur 8.1). Dit mogen we als aanwijzing zien voor bewoning in de nabijheid. De 

datering van de put ligt vermoedelijk in de midden-Romeinse tijd en zou daarbij in 

theorie gelijktijdig kunnen zijn met greppels 12 en 13. In de nabijheid van de waterput 

zijn tijdens het vooronderzoek scherven importaardewerk (N=23) en fragmenten van 

Romeinse dakpannen (N=11) gevonden.110 Het aantal dakpanfragmenten is relatief 

104  Collins et al. 2009, 175.
105  Typebenaming ontleend aan: Stuart 1977.
106  Hiddink 2010, 182.Typebenaming ontleend aan: Haalebos 1990. 
107  Brunsting 1937, 70-72.
108  Typebenaming ontleend aan: Holwerda 1923.
109  Typebenaming ontleend aan: Oelmann 1914.
110  Verbeek & Mostert 2012, 45-46, 64.
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hoog en er zijn zowel fragmenten van tegulae als imbrices gevonden. Mogelijk wijst 

dit op gebouw met een pannendak in de nabije omgeving. Het is onduidelijk of de 

gebruikers van een gebouw met pannendak bijvoorbeeld een bijzondere positie 

innamen en dat een dergelijk gebouw als een kleine, regionale variant van een 

villa kan worden gezien of dat het een ontwikkeling in de loop van tijd is, waarbij 

dit bouwmateriaal in de loop van de Romeinse tijd binnen het bereik van alle 

plattelandsbewoners kwam.111 Ook werd bouwmateriaal regelmatig secundair gebruikt, 

als verharding van een vloer of als basis van een haard. Het materiaal is vooralsnog niet 

goed te duiden.

Uit de regio Tilburg zijn relatief weinig vindplaatsen uit de Romeinse tijd bekend. Het 

betreft in alle gevallen sporen van bewoning. Zo zien we kleine, rurale nederzettingen 

te Berkel-Enschot-Zandstraat en Tilburg-Surfplas-Zuid.112 Te Tilburg-HaVeP is mogelijk 

een geïsoleerde, éénfasige boerderij aangetroffen. Hier kan echter niet worden 

uitgesloten dat het om een kleine uitsnede van een nederzetting gaat.113 Ook voor 

Tilburg-Piushaven en Udenhout-Vincentius is niet duidelijk wat de aard en omvang 

van de bewoning ter plaatse is.114 Vooralsnog is niet te zeggen hoe Den Bogerd zich 

verhoudt tot deze vindplaatsen. 

 

111  Van Enckevort & Hendriks 2014, 252.
112  Van Putten & Ter Wal 2006, 22; Ter Schegget 1995, 14-30.
113  Van Zon 2015.
114  Hazen 2010.
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Ontginning en bewoning in de late middeleeuwen 
en Nieuwe tijd

9.1 Inleiding

Verspreid over het onderzoeksgebied zijn sporen en vondsten uit de late 

middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig. Net als op veel locaties in de regio Tilburg 

sluiten deze vondsten aan bij de ontginning van het gebied en een gebruik als 

akkerland. Dergelijke vindplaatsen zijn niet uniek in westelijk Noord-Brabant. Het 

onderzoek van Den Bogerd is echter op twee vlakken van duidelijke meerwaarde. 

Allereerst zijn er voor dit gebied verschillende historische bronnen beschikbaar die in 

relatie tot de archeologische resten voor een beter begrip van de ontginning en het 

latere gebruik kunnen zorgen. Een gedegen historisch-geografisch onderzoek was ten 

tijde van deze rapportage nog niet beschikbaar. Wel kan worden gesteld dat het erf 

aan de Mortel 3, bekend van kaarten vanaf het begin van de 19e eeuw, vermoedelijk 

al uit de 15e-16e eeuw of eerder dateert. Daarnaast leverden de opgravingen sporen 

op die te relateren zijn aan de vroegste fase van ontginning: houtskoolrijke kuilen die 

licht kunnen werpen op de datering, het houtbestand en het beheer ervan. Dergelijke 

sporen zijn slechts sporadisch in Zuid-Nederland aangetroffen en onderzocht. 

9.2 Sporen en structuren

9.2.1 Gebouw 37

Achter op het erf van de Mortel 3 is de enige gebouwstructuur uit deze periode 

aangetroffen (Figuur 9.1). Gebouw 37 is door vele (sub)recente graafactiviteiten 

helaas vrij slecht bewaard gebleven (Figuur 9.2). Zo is de constructie niet geheel te 

achterhalen en zijn de maximale afmetingen onzeker. Wat resteert zijn sporen van 

de oostelijke lange zijde en de zuidelijke kopse kant. Een vlek in het noordwesten 

zou ook nog tot de plattegrond kunnen hebben behoord. Het gebouw zou dan ca. 

9,5 x 23 m zijn geweest, maar breder en langer is eveneens mogelijk. Hierbinnen was 

vermoedelijk sprake van gebinten die op stiepen rustten. Hiervan zijn geen sporen 

gevonden en het is dan ook onzeker van hoeveel beuken er sprake was. Wel kan een 

mogelijke ingang worden aangewezen: in de zuidoostelijke hoek is sprake van een 

opening (1,9 m) die aan weerszijden wordt geflankeerd door paalsporen in een L-vorm. 

Op deze wijze kon de druk van de dakvoet op de juiste wijze worden opgevangen en 

een opening worden gecreëerd. 

Hoewel de plattegrond incompleet is, geeft de locatie van de ingang ons een idee 

van het type. Bij de Brabantse langgevelboerderijen zitten de ingangen namelijk in 

de lange zijde en niet in de korte zijde. De langgevelboerderij komt in de loop van 

de 18e eeuw in zwang. De huidige bebouwing aan de Mortel 3 en diens voorganger 

betreffen boerderijen van dit type. Plattegrond 37 moet ouder zijn en kan een proto-

langgevelboerderij of een Vlaamse schuur betreffen.115 Beide typen vinden hun 

oorsprong in de late middeleeuwen en komen voor tot in de Nieuwe tijd. De functie 

van het gebouw is daarmee onzeker: betreft het hier een hoofdgebouw of een 

grote schuur? In dit opzicht zijn enkele sporen aan de zuidzijde van de plattegrond 

115  Mondelinge mededeling Johan Verspay 27-07-2017.
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Udenhout-Den Bogerd - sporen uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd.
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noemenswaardig (Figuur 9.1 en Figuur 9.2). De kuilen zijn afgerond rechthoekig 

van vorm, 20-50 cm diep en liggen op regelmatige afstanden van elkaar. Mogelijk 

betreft het restanten van een constructie waarvan de exacte lay-out onbekend is. De 

ruimtelijke samenhang en sterke gelijkenis in vorm is anders niet goed te verklaren. 

Dit cluster kon niet geheel in kaart worden gebracht: ten zuiden ervan was sprake van 

een bomenrij en diepe verstoringen door de sloop van een stal. Mochten deze sporen 

inderdaad de resten van een ander gebouw betreffen dan bestaat de mogelijkheid dat 

de twee structuren tegen elkaar aan waren gebouwd: een woondeel en een schuur 

voor opslag en stalling. 

Het weinige vondstmateriaal dat met gebouw 37 samenhangt kent een brede 

datering. Zo is er sprake van één scherf roodbakkend aardewerk (ca. 14e-16e eeuw) 

en enkele fragmenten gele, rode en appelbloesem baksteen (ca. 1550-19e eeuw). 

Het 14C-onderzoek geeft enerzijds een datering op het eind van de middeleeuwen, 

namelijk: 1327-1450 cal. n.Chr. (95,4%).116 Anderzijds is sprake van een jongere 

datering, ruim in de Nieuwe tijd: 1646-heden cal. n.Chr. (95,4%).117 Deze brede 

spreiding in dateringen kan worden verklaard door een lange gebruiksperiode: een 

periode waarin een deel van de constructie in ieder geval één keer is versterkt of 

vervangen, getuige de jongere sporen in de oostelijke lange zijde. Vermoedelijk 

kent gebouw 37 zijn oorsprong op het eind van de middeleeuwen of in het begin 

van de Nieuwe tijd. De ruimtelijke samenhang met greppel 3, de grens van het oude 

ontginningsblok, zou een dergelijke datering ondersteunen. Gebouw 37 ligt parallel 

aan dit greppelsysteem en de greppel omgeeft het bijbehorende erf. De oudste fase 

(greppel 3a) bevat vondsten uit het laatste kwart van de 14e eeuw t/m de eerste helft 

van de 16e eeuw. Dit overlapt met een van de 14C-dateringen. De jongere 14C-datering 

zou dan mogelijk te relateren te kunnen zijn aan een reparatie of juist de sloop. Het 

gebouw moet gesloopt zijn vóór het eind van de 18e eeuw. De structuur is namelijk niet 

terug te vinden op de kadasterkaart van 1811-1832. Hierop zien we wel de voorganger 

van de boerderij op de Mortel 3 en haar bijgebouwen. Of de sloop daarbij in de 18e 

eeuw of eerder geplaats moet worden is niet te zeggen. 

9.2.2 Overige paalsporen en kuilen

Verspreid over het onderzoeksgebied zijn nog enkele paalsporen en kuilen aanwezig 

die uit de late middeleeuwen of Nieuwe tijd dateren (Figuur 9.1). De paalsporen zijn 

niet aan structuren toe te wijzen en kunnen mogelijk behoord hebben tot hekwerken. 

De kuilen beslaan een variatie aan functies. Naast mogelijke houtskoolmeilers (zie 

onder) zien we plantkuilen en bodemverbeteringskuilen. De plantkuilen vertonen 

samenhang met de percelering: ze liggen langs of in het verlengde van greppels en 

kunnen restanten van hagen of houtwallen zijn. De bodemverbeteringskuilen zijn in 

het zuidoosten van het opgegraven gebied aanwezig. De bodem is hier relatief diep 

omgezet, wat gezien het hoge leemgehalte niet verwonderlijk is: het doorbreken van 

de grondstructuur zorgt voor een betere doorlaatbaarheid, waarbij zuurstof en water 

makkelijker doordringen. 

9.2.3 Greppels

De greppels van Den Bogerd zijn in de meeste gevallen meerfasig en vertonen 

onderlinge samenhang. Ze vormen gezamenlijk de verkaveling van het gebied. 

116  Poz-88201: 500 ± 35 BP.
117  Poz-88202: 210 ± 30 BP.
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Daarnaast zullen ze geholpen hebben in de ontwatering van het terrein. De 

verschillende systemen zijn vergeleken met kaartmateriaal van 1811-1832 tot heden 

(Bijlage 2). Deze vergelijking wijst uit dat het merendeel van de greppels lange tijd als 

perceelsgrens heeft gefungeerd, veelal tot aanvang van het onderzoek. Dit geldt niet 

voor greppels 4, 11 en 16. Deze greppels vertonen wel dezelfde kleur en oriëntatie, 

maar kunnen ouder zijn dan de grenzen die zijn opgetekend. In het geval van greppel 

4 is dit echter niet waarschijnlijk: deze context vertoont een duidelijke relatie met 

greppel 3 en pad 48, contexten die wel zijn afgebeeld. 

4m0



0

4m

spoordiepte str. 37 reparatie

8.83 m+NAP



spoordiepte overig

spoordiepte str. 37

Poz-88201

Poz-88202

Figuur 9.2 
Gebouw 37 en enkele nabijgelegen kuilen. 
Schaal 1:200. 
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De andere greppels zijn in meerdere fasen te onderscheiden. Deze fasen zijn - zo 

mogelijk - voorzien van een datering, gebaseerd op vondstmateriaal, oversnijdingen 

en de vertegenwoordiging op historisch kaartmateriaal. Op basis hiervan is vaak wel 

te onderscheiden wat de oudste of jongste fase van een systeem is (Figuur 9.1; licht 

oranje (oud) naar donkerbruin (jong)), maar valt hier geen harde datering aan te 

hangen. Met uitzondering van greppel 3 dateert het vondstmateriaal uit de greppels 

op z’n vroegst uit de tweede helft van de 16e eeuw. Het vondstmateriaal wijst voor de 

oudste fase van greppel 3 op een datering in het laatste kwart van de 14e eeuw t/m de 

eerste helft van de 16e eeuw. Deze greppel komt overeen met de grens van het oude 

ontginningsblok, dat zijn vermoedelijke oorsprong in de late middeleeuwen heeft 

(paragraaf 2.2). De datering van greppel 3 sluit hierop aan. 

Greppel 3 begrenst niet alleen het ontginningsblok maar omgeeft tevens het erf van 

gebouw 37: een aanwijzing dat dit erf met het gebruik van dit blok samenhangt. De 

afmetingen van het erf zijn onzeker, omdat de noordelijke begrenzing onduidelijk is. 

Indien het erf werd omgeven door greppel 3 en 5 dan was het erf ca. 50x100 m. Een 

andere optie is dat greppel 7 de noordelijke grens vormde. In dat geval was het erf ca. 

50x120 m. 

9.2.4 Paden

Binnen het onderzochte gebied zijn sporen van drie paden aangetroffen: structuren 

48, 49 en 86 (Figuur 9.1). Pad 86 was ten tijde van het onderzoek nog in gebruik, 

hier is dan ook maar een klein deel van onderzocht. Het pad tekende zich daarbij 

af als een vrij recent verstoorde baan, bestaand uit omgezette grond. Paden 48 en 

49 waren niet langer in gebruik en konden ook door middel van dwarscoupes in het 

profiel worden gedocumenteerd. Beide tekenden zich af als komvormige karrensporen 

met een onderlinge afstand van 1,4-1,5 m. De structuren leverden weinig tot geen 

vondstmateriaal op. Met pad 48 kunnen een fragment rode baksteen (na ca. 1550) 

en een fragment grijsbakkend aardewerk (14e-15e eeuw) worden geassocieerd. Het 

vondstmateriaal van pad 49 bestaat uit een fragment gele baksteen en een fragment 

rode baksteen (beiden na ca. 1550). 

Op basis van de weinige vondsten is het lastig te zeggen over welke tijdsspanne de 

paden in gebruik zijn geweest. Een vergelijking met het beschikbare kaartmateriaal 

verschaft hier meer duidelijkheid in. Pad 86 is daarbij al op de kadasterkaart van 

1811-1832 terug te vinden als het Kerkpad en is tot op de dag van vandaag als pad of 

weg gebruikt (Figuur 2.4). Ook pad 49 is op deze kaart aanwezig en is gebruikt tot 

in 1997. Hierna is het pad verlegd naar de huidige loop van de Mortel. Een oudere 

oorsprong kan voor beide paden niet worden uitgesloten. Pad 48 begint op de 

samenkomst van het Kerkpad en de Mortel, wat zou wijzen op een vergelijkbare 

ouderdom. Echter, dit pad is niet op de kadasterkaart van 1811-1832 te vinden. Het lijkt 

een relatief kortstondig gebruikte route te zijn geweest: de hoeveelheid karrensporen 

is beperkt en het pad is alleen aanwezig op kaarten uit de periode 1850-1866. 

9.2.5 Een oude akkerlaag

In verschillende profielen is onder de bouwvoor een oude akkerlaag aanwezig. Deze 

laag is relatief humeus en bruin van kleur, waarbij op één locatie ook spitsporen in 

de basis van het pakket werden waargenomen (paragraaf 5.2.2). Uit de laag zijn 

prehistorische en Romeinse scherven afkomstig die als opspit worden bestempeld. 
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De rest van het materiaal dateert namelijk uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. 

De oudste scherven zijn gevonden ter hoogte van de dassenburcht. Het zijn twee 

wandfragmenten van kogelpotaardewerk (ca. 900-1150). In het oostelijk deel van het 

onderzoeksgebied is een fragment blauwgrijs Elmpt-type aardewerk (ca. 1150-1350) 

gevonden. Verder zijn steengoed, grijsbakkend aardewerk, roodbakkend aardewerk, 

witbakkend aardewerk, industrieel wit aardewerk, industrieel kleur aardewerk en 

pijpaarde aanwezig. De scherven vertegenwoordigen alle perioden vanaf de late 

middeleeuwen.

Figuur 9.1 geeft de ruimtelijke spreiding van de oude akkerlaag weer. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat de laag op de hogere delen, zo rondom greppel 1, wel 

aanwezig zal zijn geweest maar door latere ploegactiviteiten geheel is opgenomen in 

de bouwvoor. Aan de oostzijde lijkt wél sprake van een daadwerkelijke grens: de laag 

is ten oosten van greppel 3a niet meer aangetroffen. De relatie met greppel 3a en het 

vondstmateriaal wijzen er op dat deze oude akkerlaag het resultaat is van spit- en 

ploegactiviteiten in de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. Mogelijk ligt de oorsprong 

nog iets daarvoor, in de volle middeleeuwen, maar de aanwijzingen hiervoor zijn erg 

gering. Wel is duidelijk dat de laag gedurende de opvolgende perioden nog enkele 

malen is omgezet, waarbij telkens nieuw vondstmateriaal in de bodem terecht is 

gekomen. 

9.3 Aardewerk

A.C. van de Venne 

Het complex aardewerk uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd kan worden 

onderverdeeld in elf bakselgroepen (Tabel 9.1). De scherven zijn daarbij 

gekwantificeerd volgens het principe van het aantal fragmenten, Minimum Aantal 

Exemplaren (MAE, op basis van randen) en door middel van een schatting van het 

aantal potequivalenten (op basis van het bewaard gebleven randpercentage: Estimated 

Vessel Equivalent, ofwel EVE). Tijdens de determinatie is zoveel mogelijk verwezen 

naar de classificatie van aardewerk in het zogenaamde ‘Deventer-systeem’.118 Dit 

is een classificatiesysteem voor aardewerk en glas, waarmee scherven worden 

gedetermineerd op materiaalsoort en, indien mogelijk, op vorm en type. Ieder type 

heeft in het systeem een eigen typenummer. Deze wijze van determinatie maakt 

het mogelijk complexen snel en eenvoudig te beschrijven en vooral met elkaar te 

vergelijken. Hierdoor komen bijvoorbeeld regionale verschillen naar voren.

De scherven hebben een gezamenlijk gewicht van bijna 7 kg, wat neerkomt op 

gemiddeld 24 g per scherf. Dit betekent dat de scherven redelijk goed geconserveerd 

zijn. Ondanks de redelijke conservering met relatief grote scherven is het aardewerk 

tegelijk ook erg gefragmenteerd. Alleen de greppels leverden wat completer materiaal 

op. Hieronder wordt per aardewerksoort een beschrijving gegeven van het baksel, het 

vormenrepertoire en de relevante daterende kenmerken. 

118  Clevis & Kottman 1989.
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baksel DS-bakselcode N MAErand EVE gewicht (g)

steengoed met oppervlaktebehandeling s2 16 1 0,05 296

kogelpotaardewerk kp 6 0 0,00 18

blauwgrijs aardewerk, Elmpt-type bg 1 0 0,00 5

grijsbakkend aardewerk g 12 1 0,05 159

roodbakkend aardewerk r 235 17 3,25 6279

witbakkend aardewerk w 1 0 0,00 5

faience f 2 0 0,00 9

Europees porselein ep 1 1 1,00 172

industrieel wit aardewerk iw 4 1 0,05 20

industrieel kleur aardewerk ik 1 0 0,00 2

pijpaarde py 10 1 1,00 19

Totaal   289 22 5,40 6984

9.3.1 Aardewerksoorten

Steengoed met oppervlaktebehandeling (s2)
Het eerste echte steengoed dateert vanaf ca. 1300. Hierbij is de magering in het 

baksel niet meer te herkennen en volledig gesinterd. Aanvankelijk werd dit zowel in 

Zuid-Limburg als het Rijnland vervaardigd, maar vanaf het midden van de 14e eeuw 

waren het voornamelijk Duitse productiecentra die steengoed produceerden en 

exporteerden, zoals Langerwehe en Siegburg. Andere bekende productiecentra uit de 

late middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn onder andere Aken, Keulen, Frechen, Raeren en 

Westerwald.119 

Bij het onderzoek van Udenhout-Den Bogerd zijn enkele fragmenten steengoed met 

oppervlaktebehandeling (s2) aangetroffen. Het oudste steengoed betreft enkele 

scherven van kannen uit Langerwehe uit de 14e of 15e eeuw. Verder zijn scherven te 

noemen van voorraadpotten of (grote) kannen uit het Rijnland, die dateren uit de 15e 

of 16e eeuw. Een fragment van een kan met geribbelde hals uit Raeren (s2-kan-64?) 

is jonger en dateert tussen ca. 1575 en 1675, evenals een fragment van een kan met 

reliëfversiering en kobaltblauw. Een dergelijke versiering is in Raeren toegepast vanaf 

het laatste kwart van de 16e eeuw, maar wordt vanaf het midden van de 17e eeuw ook 

in Westerwald toegepast. Verder zijn enkele fragmenten te noemen van steengoed uit 

Westerwald met een datering in de tweede helft van de 17e en 18e eeuw, waaronder 

twee fragmenten van zogenaamde P-kruiken uit Westerwald (s2-fle-5). Dergelijke 

119  Bartels 1999, 48-85.

Figuur 9.3 
Verhouding van het percentage scherven per 
bakselgroep uit de middeleeuwen en Nieuwe 
tijd.

Tabel 9.1 
Totaaloverzicht - aardewerk. 
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kruiken komen vooral voor in de periode tussen 1680 en 1740 en werden gebruikt als 

container voor bronwater.120 De jongere variant van deze flessen, uit de 19e eeuw, is 

cilindrisch van vorm. Hiervan is een fragment gevonden met een deel van een merk (.. 

KAN).

Kogelpotaardewerk (kp)
Kogelpotaardewerk komt in de middeleeuwen in een groot deel van Nederland 

algemeen voor. Het is in West-Nederland vervaardigd vanaf het begin van de 8e eeuw 

en blijft in gebruik tot in de 13e en 14e eeuw.121 Landelijk bestaat echter een grote 

variatie in het voorkomen van deze aardewerksoort. Zo lijkt kogelpotaardewerk 

in Vlaanderen en ook Zeeland en Brabant rond het midden van de 12e eeuw te 

verdwijnen, terwijl het in Noord-Holland tot rond het midden van de 14e eeuw in 

productie blijft. De vroegste voorbeelden van kogelpotaardewerk uit de Kempen 

dateren uit de 9e eeuw. Omdat onder dit aardewerk naast vormen met ronde bodems 

ook vormen voorkomen met een vlakke tot lensvormige bodem, wordt vaak gesproken 

van Zuid-Nederlands handgemaakt aardewerk. Daarnaast heeft dit zogenaamde Zuid-

Nederlandse handgemaakte aardewerk over het algemeen een gelaagdheid op het 

breukvlak met meestal een donkere kern, afgewisseld met twee lichte buitenste lagen 

die weer aan de buitenzijde donker zijn, al komen ook egale baksels voor.122 

In Udenhout zijn slechts zes fragmenten kogelpotaardewerk gevonden. Deze hebben 

een donkergrijze buitenzijde met lichtere kern en zijn met zand gemagerd. De 

scherven kunnen alleen algemeen worden gedateerd van de 10e tot in de 12e eeuw. 

Overig aardewerk uit deze periode ontbreekt, met uitzondering van één fragment 

blauwgrijs aardewerk.

Blauwgrijs aardewerk (bg)
Blauwgrijs aardewerk is een verzamelnaam die - onder andere in het Deventer 

Systeem - wordt gebruikt voor handgevormd blauwgrijs aardewerk met een 

zandmagering. Een groot deel van baksels binnen deze groep is daarentegen toe te 

schrijven aan specifieke productiecentra zoals Paffrath en Elmpt. Bij het onderzoek is 

één wandfragment blauwgrijs Elmpt-type aardewerk gevonden. Dit aardewerk is in 

de omgeving van de Duitse dorpjes Elmpt en Brüggen geproduceerd van ca. 1150 tot 

1350.123 Het betreft hoofdzakelijk handgemaakt aardewerk. Het baksel is donker tot 

lichtgrijs van kleur. Vaak is de binnenkant licht gebleven, met een donkere buitenzijde. 

Kenmerkend is dat van de buitenkant soms schilfers zijn afgebroken, waardoor het 

lichtere baksel zichtbaar wordt. De potten hebben soms een metaalachtige glans. 

De scherven hebben een grof zandig baksel, met korrelgroottes tot 0,8 mm. Het 

vormenspectrum bestaat uit kogelpotten, voorraadpotten, kannen en kommen. Voor 

het wandfragment van Den Bogerd is niet te zeggen om welke vorm het gaat. 

Grijsbakkend aardewerk (g)
Grijsbakkend aardewerk komt op vanaf het einde van de 13e eeuw en verdringt in 

Brabantse steden zoals ’s-Hertogenbosch en Eindhoven vanaf het tweede kwart van 

de 14e eeuw het Elmpter aardewerk van de markt.124 Waar het eerste grijsbakkende 

aardewerk vandaan komt is niet geheel duidelijk. De massaproducten zijn 

waarschijnlijk regionaal vervaardigd, onder andere in Bergen op Zoom, Aardenburg, 

120  Bartels 1999, 72.
121  Verhoeven 1998.
122  Verhoeven 1998, 47-48.
123  Verhoeven 2011, 125.
124  Arts 1994, 212; Janssen 1983, 205.
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Leiden, Delft, Haarlem en Utrecht. Bekende productiecentra (uit de 15e eeuw) vlakbij 

Tilburg zijn onder andere ’s-Hertogenbosch en Oosterhout.125 Vrijwel in alle gevallen 

werd grijsbakkend aardewerk samen met roodbakkend aardewerk geproduceerd.126 

Naar gelang de ovenatmosfeer (reducerend of oxiderend) wordt het product grijs of 

rood van kleur. Tijdens het onderzoek zijn twaalf fragmenten grijsbakkend aardewerk 

gevonden, waaronder een afgeplatte rand van een pot of grape en een horizontaal oor 

met groef van een pot.

 

Roodbakkend aardewerk (r)
Roodbakkend aardewerk is veruit de grootste vondstgroep onder het aardewerk. 

Evenals het grijsbakkend aardewerk is dit, zoals hierboven besproken, vanaf de tweede 

helft van de 13e en 14e eeuw vervaardigd in de meeste steden.127 Tot dusver bekende 

productiecentra in Noord-Brabant zijn Bergen op Zoom (13e-20e eeuw), Breda (13e 

eeuw), Oosterhout (17e-19e eeuw), Geertruidenberg (16e-18e eeuw), ’s-Hertogenbosch 

(15e eeuw), Steensel (19e eeuw), Deurne (17e-20e eeuw) en Oeffelt/Boxmeer (17e-19e 

eeuw).128 Roodbakkend aardewerk bleef in ’s-Hertogenbosch en Eindhoven tot het 

midden van de 14e eeuw een zeldzaam product. De enkele exemplaren die doorgaans 

worden gevonden, zijn hoogversierde kannen, bakpannen en vetvangers.129 Van dit 

vroege roodbakkende aardewerk zijn geen kenmerkende fragmenten gevonden. 

In de 15e eeuw neemt de aanwezigheid van roodbakkend aardewerk in de regio toe. 

Deze voorwerpen zijn voornamelijk voorzien van spaarzaam glazuur. De ontwikkeling 

van spaarzaam geglazuurd naar volledig inwendig geglazuurd roodbakkend aardewerk 

vond plaats in de eerste helft van de 15e eeuw. Pas aan het eind van de 16e eeuw zijn 

de meeste vormen geheel geglazuurd.130 Bij het huidige onderzoek zijn slechts negen 

fragmenten aardewerk met spaarzaam glazuur gevonden, onder andere afkomstig van 

grapen en een olielamp. Het meeste roodbakkende aardewerk van Den Bogerd lijkt te 

dateren van het einde van de 16e tot en met de 18e eeuw, waaronder fragmenten van 

een bakpan (r-bak-13?), borden (r-bor-6, r-bor-13, r-bor-18), bloempotten, grapen, een 

kan, koppen (r-kop-14), (doof)potten, een melkteil (r-kom-32) en een hengselpot. Een 

groot deel hiervan is waarschijnlijk afkomstig uit Oosterhout. Zo is de melkteil met zeer 

zware geprofileerde rand (r-kom-32) een typisch product voor dit productiecentrum.131 

Twee borden zijn voor een groot deel compleet en versierd met slib (Figuur 9.4). 

Het eerste bord staat op standring (r-bor-18) en heeft een versiering op de spiegel in 

de vorm van een ster van dunne lijnen met daartussen telkens een rij slibmeanders. 

Ook de vlag is versierd met meanders (Figuur 9.4, links). Het tweede bord staat op 

standlobben (r-bor-6) en heeft een versiering op de spiegel in de vorm van een ster van 

dubbele lijnen met daarbinnen kleine stippen en op de vlag een slibarcering (Figuur 

9.4, rechts). Borden met een dergelijke versiering dateren doorgaans rond 1600.132

De jongste fragmenten roodbakkend aardewerk dateren uit het einde van de 18e eeuw, 

waaronder enkele fragmenten die zijn voorzien van loodglazuur met mangaanoxide, 

een fragment van een schotel met afgeronde kraagrand (r-bor-13) en een afgeronde 

kraagrand van een schotel of kachelpan.

125  Arts 2014, 161; Janssen & Nijhof 2010.
126  Bartels 1999, 93, 105.
127  Bartels 1999, 93, 105.
128  Arts & Visser 1996, 52.
129  Arts 1994, 204; Janssen 1983, 197.
130  Bartels 1999, 107.
131  Kleij 1996, 119; Kleij 2009, 153-154.
132  Bartels 1999, 644 (cat. 417).
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Witbakkend aardewerk (w)
Naast fragmenten grijs- en roodbakkend aardewerk is één fragment witbakkend 

aardewerk aangetroffen met loodglazuur aan de binnenzijde. Vermoedelijk betreft 

dit een wandfragment van een kachelpan van zogenaamd Frankfurter waar, dat uit 

het Midden-Rijngebied afkomstig is. Het komt in Nederland voor tussen 1760 en 

1900. Overigens zijn in Nederland op veel plaatsen imitaties van deze kachelpannen 

gemaakt die nauwelijks van het Duitse materiaal te onderscheiden zijn.133 De vondst is 

afkomstig uit de oude akkerlaag ter hoogte van put 4 (Figuur 4.1). 

Faience (f)
Faience is de technologische opvolger van majolica en komt voor vanaf het einde 

van de 16e eeuw. Het is in tegenstelling tot majolica aan beide zijden voorzien van 

tinglazuur. De eerste faience is geïmporteerd uit onder andere Italië. Vanaf het tweede 

kwart van de 17e eeuw wordt faience echter ook in de Lage Landen geproduceerd. 

Dan komt het een lange tijd naast majolica voor en maakt een explosieve groei door 

na 1650, wanneer faience de overhand krijgt.134 Het werd in verschillende plaatsen in 

West-Nederland, maar ook in Friesland en België geproduceerd. Later concentreerde 

de productie zich voornamelijk in Delft.135 Rond 1800 valt de productie van faience 

sterk terug door de opkomst van het industrieel wit aardewerk. Bij het huidige 

onderzoek is slechts één klein fragment faience gevonden met een restant van een 

polychrome beschildering met geel en paars. 

Europees porselein (ep)
Europees porselein was in de periode van 1725 tot 1850 zeer kostbaar door het 

ingewikkelde productieproces. In eerste instantie is het vooral vervaardigd in Duitsland, 

maar ook in andere plaatsen in Europa verschijnen porseleinfabrieken. De eerste 

productie vond in 1710 plaats in Meißen.136 In Nederland werd in 1762 voor het eerst 

porselein geproduceerd in Weesp. Het vormenspectrum beperkt zich in eerste instantie 

voornamelijk tot koppen en schotels, een enkel bord, beeldjes en eierdoppen.137 Pas 

in de eerste helft van de 19e eeuw wordt het Europees porselein voor brede lagen 

133  Bartels 1999, 166-167.
134  Bartels 1999, 201-236.
135  Jaspers 2010, 128.
136  Krabath 2011, 3, 6.
137  Bartels 1999, 195-200.

Figuur 9.4 
Borden met slibversiering uit Oosterhout, ca. 
1600. Schaal 1:5 (fotograaf: M.E. Hemminga).
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van de bevolking betaalbaar.138 In het laatste kwart van de 19e eeuw is een toename 

in het aantal vormen te zien en wordt het algemeen.139 Tijdens het onderzoek is een 

nagenoeg complete conische kop (ep-kop-7) met afgebroken vormoor gevonden met 

een Saksisch blauw drukdecor (Figuur 9.5). Gezien het beeldmerk aan de onderzijde, 

van fabrikant Jäger in Eisenberg, dateert de kop van tussen 1930 en 1945; al is het merk 

ook gebruikt in de jaren ’70 van de 20e eeuw.140

Industrieel wit (iw) en kleur (ik) aardewerk
Industrieel wit aardewerk is zoals de naam aangeeft op industriële wijze gemaakt en 

heeft een wit baksel met transparant loodglazuur. De klei is tijdens het vervaardigen 

in mallen geperst en/ of gegoten. De productie van het zogenaamde creamware start 

in Engeland vanaf 1759 in de Wedgwood fabriek. Rond 1763 wordt het in Nederland 

geïntroduceerd.141 Tussen 1760 en 1820 wordt het aardewerk steeds witter van kleur. 

Na 1800 is het merendeel gemaakt van het zeer witte baksel.142 Vanaf het begin 

van de 19e eeuw wordt ook in Frankrijk, Luxemburg en België industrieel aardewerk 

vervaardigd. In Nederland komt de productie van dit aardewerk tot grote bloei 

vanaf de oprichting van een fabriek in Maastricht door Petrus Regout in 1836.143 

Industrieel gekleurd aardewerk is op dezelfde manier vervaardigd als het industrieel 

wit aardewerk, alleen met andere grondstoffen/ klei. Bij het onderzoek van Den 

Bogerd zijn slechts vier fragmenten industrieel wit aardewerk gevonden, afkomstig 

van een bord, kom, kop en schotel. De kop is versierd met een blauw floraal gestippeld 

drukdecor. Het fragment industrieel kleur aardewerk is bruin en versierd met een gele 

lijn. Waarschijnlijk dateren al deze vondsten uit de 19e eeuw.

Pijpaarde (py)
De fragmenten van pijpaarde zijn afkomstig van tabakspijpen. De aangetroffen 

kleipijpen kunnen worden gedateerd vanaf (het midden van) de 17e eeuw tot en met 

de 18e eeuw. Eén vrij dik wandfragment van een ketel is vermoedelijk afkomstig van 

een langgerekt dubbelconisch of trechtermodel en dateert daarmee waarschijnlijk uit 

de tweede helft van de 17e of eerste helft van de 18e eeuw. Eén pijpenkop is compleet, 

namelijk een vroeg ovaal model met in reliëf op de zijkant een N met parelkroon. 

Doorgaans maakt de parelkroon rond 1730 plaats voor de bladerkroon.144 Een datering 

rond 1730 lijkt daarom aannemelijk. Ten slotte is een fragment gevonden van een 

zogenaamde schelppijp met knorrenmotief en spoor (v. 71, Figuur 9.6). Dergelijke 

pijpen ontstaan rond 1730.145

9.3.2 Conclusie

De oudste scherven, waaronder kogelpotaardewerk en blauwgrijs aardewerk, zijn 

te associëren met de oude akkerlaag. Deze scherven dateren uit de volle en late 

middeleeuwen en zijn mogelijk afkomstig van bewoning in de omgeving waarbij het 

materiaal met huisafval of mest over de akkers is verspreid. De scherven zouden erop 

kunnen wijzen dat het gebied in de 12e eeuw, maar mogelijk zelfs eerder in de 10e 

of 11e eeuw, is ontgonnen. Andere aanwijzingen hiervoor ontbreken. Enkele jongere 

138  Krabath 2011, 6.
139  Bartels 1999, 195-200.
140  Röntgen 2007, 65 (488).
141  Bartels 1999, 238.
142  Bartels 1999, 250.
143  Bartels 1999, 239-240.
144  Duco 1987, 77.
145  Duco 1987, 100, 102.

Figuur 9.5 
Kop van Europees porselein (ep-kop-7) uit 
Eisenberg, 1930-1945. Schaal 1:2 (fotograaf: 
M.E. Hemminga). 

Figuur 9.6 
Schelppijp met knorrenmotief en spoor, 
vanaf ca. 1730. Schaal 1:1 (fotograaf: M.E. 
Hemminga). 
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scherven, uit de 14e en 15e eeuw, duiden op bewoning in de buurt van de vindplaats 

en kunnen mogelijk in verband worden gebracht met gebouw 37. Het roodbakkend 

aardewerk wijst eveneens op activiteiten in de 15e eeuw, maar toont ook een 

nadrukkelijke vertegenwoordiging van materiaal uit de tweede helft van de 16e eeuw 

t/m de 18e eeuw. Dit materiaal is ook in verband te brengen met het erf aan de Mortel 

3. Hierbij is het niet zeker of het materiaal (deels) samenhangt met gebouw 37 en/of 

jongere bebouwing. De jongere vondsten uit de sporen en geroerde lagen wijzen er 

op dat het terrein vanaf toen continu in gebruik is gebleven en het erf aan de Mortel 3 

bewoond is gebleven tot op de dag van vandaag. Bijzondere voorwerpen die zouden 

kunnen wijzen op een bovengemiddelde welstand ontbreken. 

9.4 Bouwkeramiek

A.C. van de Venne 

Tabel 9.2 geeft een overzicht van de bouwkeramiek die is gevonden. Het materiaal is 

vooral afkomstig uit sporen rondom de Mortel 3 maar ook uit greppels die verder van 

dit erf liggen. De hoofdmoot bestaat uit baksteenfragmenten. Opvallend zijn de bruin 

of paars tot grijs versinterde bakstenen. De fragmenten zijn vervormd en enkele zijn 

zelfs verglaasd. Het is overigens niet ongebruikelijk dat dergelijke ‘mislukte’ bakstenen, 

die in de oven dicht bij het vuur hebben gelegen, gewoon zijn gebruikt. De meeste 

brokken rode baksteen hebben een formaat van 8/10 x 3,5/4,5 cm. Dergelijke formaten 

komen doorgaans voor vanaf de tweede helft van de 16e eeuw. Vier fragmenten 

hebben een formaat van 10,5/11 x 5 cm. Dergelijke formaten zijn gebruikt in de 

(tweede helft van de) 15e en 16e eeuw. De appelbloesem baksteen heeft een formaat 

van 7,5 x 4 cm. De gele baksteen heeft nagenoeg dezelfde afmeting (7,2/7,7 cm x 3,4/5 

cm). Ook deze formaten komen doorgaans voor vanaf de tweede helft van de 16e 

eeuw. 

De dakpanfragmenten zijn bol of hol van vorm. Waarschijnlijk betreft het resten van 

golfpannen. Eén eind 19e- of 20e-eeuws bouwfragment, mogelijk een dakpan of andere 

afdekking, is gemaakt van composiet en is voorzien van een reliëfmerk in de vorm van 

een W of VV-monogram met stippen rondom (Figuur 9.7). Parallellen zijn onbekend. 

Onder de plavuizen is een grijs exemplaar te noemen met een afmeting van 15 x 2,5 

cm. De fragmenten van rode plavuizen zijn 2,2 cm dik. Al met al is binnen het complex 

bouwkeramiek een brede datering vertegenwoordigd, met zowel elementen uit de 

15e-16e eeuw als uit de 19e-20e eeuw. 

bouwkeramiek subcategorie N gewicht (g)

verbrande leem   3 31

mortel   2 167

wandtegel faience 1 61

  industrieel wit 3 130

baksteen appelbloesem 6 1345

  geel 5 1062

  rood 54 11646

  versinterd 18 6064

dakpan grijs 7 1142

  rood 13 722

  composiet 1 695

plavuis grijs 1 525

  rood 4 428

Totaal   118 24018

Tabel 9.2 
Totaaloverzicht - bouwkeramiek. 
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9.5 Glas

A.C. van de Venne

Tijdens het onderzoek zijn 16 fragmenten glas gevonden. Het betreft onder andere 

drie bodems van groene wijnflessen met holle bodem, afkomstig uit greppel 3b (Figuur 

9.8). Het exemplaar met een licht opgestoken bodem dateert mogelijk uit de tweede 

helft van de 17e eeuw. De twee exemplaren met een hoge opgestoken bodem dateren 

waarschijnlijk uit de 18e eeuw.146 Daarnaast zijn een fragment van een kleurloos flesje 

met het (inhouds)merk ‘350’ op de bodem en een compleet cilindrisch (medicijn)flesje 

(Figuur 9.9) gevonden. Beide zijn in een vorm geblazen. Het fragment is afkomstig uit 

greppel 3b dateert en waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19e eeuw.147 Het flesje is 

afkomstig uit greppel 6b en dateert uit de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw.148

De overige fragmenten, waaronder twee flessen, dateren uit (het begin van) de 20e 

eeuw en zijn niet aan een nadere analyse onderworpen. Hieronder bevindt zich een 

fles abdijsiroop, afkomstig uit een afvalkuil achterop het erf van de Mortel 3. De kuil 

bevatte ca. 20 van deze flessen waarvan er één als pars pro toto is verzameld. Begin 20e 

eeuw en in het bijzonder tijdens de Spaanse griep (1918-1920) werd dergelijke siroop 

als ‘medicijn’ gepromoot.

146  Kottman 1999, 266, 962-965, 972-976.
147  Kottman 1999, 988 (cat. 162).
148  Kottman 1999, 967-968.

Figuur 9.7 
Composiet bouwfragment met blindmerk. 
Schaal 1:2 (fotograaf: M.E. Hemminga). 

Figuur 9.8 
Bodems van drie groene wijnflessen uit de 17e 
en 18e eeuw (fotograaf: M.E. Hemminga). 

Figuur 9.9 
Glazen (medicijn)flesje uit de 19e of het begin 
van de 20e eeuw. Schaal 1:1 (fotograaf: M.E. 
Hemminga).



112 UdenhoUt-den Bogerd

9.6 Steen

S. Knippenberg

Zeven stukken steen kunnen op basis van grondstof, manier van bewerking of op basis 

van de context uit de late middeleeuwen of Nieuwe tijd dateren. Zo werd in greppel 

1b een clustertje stenen gevonden. Hiervan zijn twee stukken verzameld en bekeken. 

Deze bleken onbewerkt. Het betreft stukken grijze, fijnkorrelige zandsteen met een 

enkel fossiel. De functie is niet te achterhalen. 

De vijf andere stukken zijn beter te duiden. Hierbij gaat het om dakbedekking en 

bouwmateriaal. In het westen van het onderzoeksgebied is een klein fragment van 

een bouwsteen gevonden in de bouwvoor, vervaardigd van een fijne kalkzandsteen. 

De andere fragmenten zijn verspreid over het oostelijk deel van het onderzoeksgebied 

gevonden. Het zijn drie plaatvormige fragmenten leisteen en een plaatvormig 

fragment fijnkorrelige schalie. De schalie is duidelijk gelaagd en zou recent kunnen 

zijn. Het leisteen varieert in kleur van donker grijs tot donker paarsgrijs. Leisteen 

werd sinds de Romeinse tijd gewonnen als bouwmateriaal en is met name gedurende 

de middeleeuwen en later een veelvoorkomend benut gesteente voor een gebruik 

als dakbedekkingtegels. De Duitse Eifel, Zuid-België en Noord-Frankrijk zijn daarbij 

belangrijke mijngebieden geweest.149 Vermoedelijk hebben alle aangetroffen 

fragmenten aan dit soort dakbedekkingsplaten toebeho ord, gezien de geringe 

dikte van de stukken. Één fragment bezit nog een deel van een aanhechtingsgat, 

kenmerkend voor dit soort platen. 

9.7 Dierlijk botmateriaal

L.M. Kootker 

Uit greppel 3a is één fragment dierlijk botmateriaal afkomstig (Bijlage 11). Dit 

fragment is wit gecalcineerd, conform verbrandingsstadium 5. Dit betekent dat 

het vuur waarmee zij in aanraking zijn gekomen hoge temperaturen had bereikt, 

corresponderend met temperaturen van 800°C en hoger.150 Het fragment is afkomstig 

van een groot zoogdier, zoals rund of paard. 

9.8 Metaal151

Bij metaaldetectie van de lagen onder de bouwvoor en diverse sporen zijn 314 

metaalvondsten gedaan. Het materiaal is aan een waardering onderworpen om 

te kijken of er sprake was prehistorisch, Romeins of middeleeuws materiaal. Waar 

mogelijk is daarbij het type object en de datering bepaald (Bijlage 12). Drie vondsten 

zijn daarbij ingestuurd voor röntgenonderzoek. Hierbij bleek één vondst mogelijk 

prehistorisch in datering (zie paragraaf 7.7). De rest van het materiaal is beduidend 

jonger en dateert vooral uit de 18e-20e eeuw. De hoofdmoot bestaat daarbij uit ijzer, 

maar er is ook sprake van lood, koper en gietijzer. Het betreft onder andere knopen, 

loodjes, spijkers, ijzerdraad, gereedschap, bestek, beslagstukken en een hoefijzer. 

149  Dubelaar 2002; Janse 1986.
150  Voor een overzicht van de verschillende kenmerken van verbrand materiaal zie: Lemmers 

2011. 
151  Waardering uitgevoerd door: drs. L. Meurkens (Archol, metaal-prehistorie), dr. ir. M.J. Driessen 

(Universiteit Leiden, metaal - Romeinse tijd) en drs. A. Pol (Universiteit Leiden, munten - mid-
deleeuwen/Nieuwe tijd). 
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Deze vondsten hangen vermoedelijk samen met het agrarisch gebruik van het 

onderzoeksgebied en de bewoning van de Mortel 3. 

Daarnaast is sprake van een grote component kogels: 45 stuks. Binnen het complex 

zijn verschillende vormen en formaten aanwezig. Zo zijn er klassieke ronde 

musketkogels (16e-18e eeuw) gevonden, maar ook kogels met een meer stereotype 

kogelvorm (18e-19e eeuw). De vondsten zijn lastig te duiden: moeten we denken aan 

gevechtshandelingen of betreft het de weerslag van bijvoorbeeld schietoefeningen van 

een individu of een lokale schutterij? 

Verspreid over het terrein is een aanzienlijk aantal munten verzameld: 28 stuks. De 

conservering is slecht tot matig, waarbij de munten niet altijd leesbaar zijn. Meer dan 

de helft dateert uit de 19e en 20e eeuw. Zo zijn er zes Nederlandse centen gevonden, 

waarvan bij drie een jaartal kon worden ontwaard: eenmaal 1832 en tweemaal 1942. 

Ook is er sprake van een Duitse pfennig (ca. 1820) en tien Belgische 2 centimes. De 

overige munten zijn ouder: enkele duiten, oorden en een 2 stuiverstuk. De duiten 

dateren uit de 17e-18e eeuw. Voor drie daarvan konden de ouderdom en herkomst niet 

bepaald worden. Voor de andere drie wel. Het betreft een duit uit West-Friesland (18e 

eeuw), één uit Utrecht (18e eeuw) en één uit Gelderland (1759). De oorden zijn iets 

ouder en dateren uit de 16e-17e eeuw. Voor twee konden de ouderdom en herkomst 

niet worden bepaald. De andere twee betreffen een oord uit zuid Nederland (17e eeuw) 

en een oord van Filips II (1555-1598). Het 2 stuiverstuk is afkomstig uit Zeeland en 

dateert uit de 17e eeuw. 

9.9 Metaalslakken

M. Stolk 

Bij de opgraving van Den Bogerd zijn zeven slakken aangetroffen met een gezamenlijk 

gewicht van 266 g. Het betreft vier smeedslakken, twee haardfragmenten en één sintel 

(Bijlage 13). Deze vondsten hangen samen met smeedactiviteiten waarbij ijzer bewerkt 

werd tot een eindproduct (Tabel 9.3). Het materiaal is afkomstig uit ploeglagen en 

greppels daterend uit de 16e-18e eeuw. Binnen een duidelijke bewoningscontext 

zou dergelijk smeedafval geïnterpreteerd kunnen worden als restant van incidentele 

smeedactiviteiten voor lokaal of eigen gebruik. De context en de sterke spreiding van 

het materiaal maken het echter lastig om deze link te leggen. Vermoedelijk is het als 

afval met ander materiaal op de akkers terecht gekomen.  

 

Naast het smeedafval, zijn drie fragmenten moerasijzererts aangetroffen in 

de depressie in het zuidoosten van put 5. Het materiaal is zeer compact, sterk 

ijzerhoudend en zou eventueel gebruikt kunnen worden als grondstof voor de 

winning van ijzer. Er zijn echter geen productieslakken aangetroffen die hierop wijzen. 

Daarnaast is de vondstlocatie zeer rijk aan ijzerknollen/concreties, als resultaat van een 

kwelstroom en natte omstandigheden (paragraaf 5.2.1). Hierbij is goed mogelijk dat de 

stukken op de locatie zelf gevormd zijn. 

actie grondstof object afvalproduct eindproduct

produceren erts oven productieslak wolf

herverhitten wolf oven/smeedhaard herverhittingsslak gesmede wolf/baar

smeden gesmede wolf/baar smeedhaard smeedslak gebruiksvoorwerp 

Tabel 9.3 
Vereenvoudigde weergave van de chaîne 
opératoire van ijzer. Naast de in de tabel geno-
emde grondstof was in ieder stadium ook 
houtskool als brandstof en leem voor de bouw 
van een oven of haard benodigd (bron: De Rijk 
2015, 155, tabel 10.19).
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9.10 Houtskool

E.E. van Hees & M. van Zon 

Tijdens het veldwerk en de analyse zijn 29 kuilen bestempeld als mogelijke 

houtskoolmeilers (Tabel 9.4 en Bijlage 2). Kijken we naar de spreiding dan valt 

op dat merendeel in groepjes voorkomt. Hierbij vertonen vooral de sporen in de 

westelijke helft clustering (Figuur 9.10). Deze samenhang wordt ondersteund door de 

overeenkomsten in vorm en opvulling. We zien twee rijen parallel aan perceelsgrenzen: 

spoor 117, 123 en 124 met een west-oost oriëntatie (cluster C) en spoor 175, 208 en met 

een zuid-noord oriëntatie (cluster D). Deze grenzen zijn aanwezig op de kadasterkaart 

van 1811-1832 en daaropvolgende kaarten t/m de huidige topografische kaart. Tussen 

cluster C en D zien we twee clusters met een rechthoekige tot vierkante lay-out 

(cluster A en B). Cluster E is omvangrijker maar onregelmatiger in de spreiding en kent 

een grotere variatie aan vormen en afmetingen. Het is onzeker of S416 en S1001 tot 

dit cluster behoren. S923 is eveneens niet aan cluster toe te kennen. Al deze sporen 

bevinden zicht ten westen van greppel 3: de grens van het oude ontginningsblok. 
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Figuur 9.10 
Overzicht van de (mogelijke) houtskoolmei-
lers en clusters (A-F) daarin. In grijs de grep-
pels daterend uit late middeleeuwen-Nieuwe 
tijd (paragraaf 9.2.3).



UdenhoUt-den Bogerd   115

‘Cluster’ F bestaat uit twee op elkaar lijkende kuilen, die als enige ten oosten van 

deze grens liggen. Sommige kuilen werden in het tussenvlak aangetroffen en waren 

nog slechts enkele cm’s diep en lastig te begrenzen. Nemen we deze conservering in 

ogenschouw dan is het goed voor te stellen dat er oorspronkelijk meer van dergelijke 

kuilen op het terrein aanwezig waren. 

De vorm is veelal rond tot ovaal en de coupes tonen een ronde tot rechthoekige 

doorsnede. Hierbij was meestal geen sprake van een dikke homogene houtskoolband 

(Figuur 9.11). De vullingen waren sterk gevlekt en soms zelfs zeer licht van kleur. 

Wel is er sprake van een relatief grotere hoeveelheid houtskool in verhouding tot 

andere sporen. Om die reden is een aanzienlijk deel bemonsterd met het oog op 

houtskoolonderzoek in de hoop dat de samenstelling iets zegt over de functie van 

de betreffende kuil. Hieronder volgt per context een uiteenzetting van de resultaten. 

Figuur 9.11 toont - waar mogelijk - een foto van de doorsnede en de verdeling van de 

aangetroffen houtsoorten. 

cluster spoor
vorm  
vlak

vorm  
doorsnede

afmetingen  
(m)

diepte  
(cm) 14C-datering

A 72 ovaal rechthoekig 1,2 x 1 31 166MHK: 1049-1257- cal. 
n.Chr. (95,4%; Poz-81853: 
860 ± 30 BP)

A 73 ovaal rechthoekig 2,1 x 0,8 22 165MA: 1217-1282 cal. 
n.Chr. (95,4%; Poz-81852: 
770 ± 30 BP)

A 74 ovaal rond 1,2 x 0,8 24 -

A 749 rond rond ø 0,7 13 -

A 750 afgerond vierkant rond 1,2 x 1 32 -

A 751 ovaal rond 1,9 x 1,1 36 -

B 78 ovaal rond 0,5 x 0,4 21 180MA: 1223-1291 cal. 
n.Chr. (95,4%; Poz-81855: 
740 ± 30 BP)

B 79 rond indet. ø 0,3 9 -

B 81 ovaal rond 0,7 x 0,6 15 -

C 117 ovaal rond 1,3 x 1 20 320MHK: 1292-1400 cal. 
n.Chr. (95,4%; Poz-81856: 
620 ± 30 BP)

C 123 ovaal rond 1 x 0,8 16 -

C 124 ovaal rond 1,2 x 0,9 26 -

C 144 afgerond vierkant rond 0,8 x 0,7 15 -

C 149 rond indet. ø 0,5 9 -

D 175 afgerond vierkant rond 1,5 x 1,4 20 -

D 208 ovaal rond 1,2 x 1 22 350MHK: 1276-1392 cal. 
n.Chr. (95,4%; Poz-81857: 
665 ± 30 BP)

D 211 ovaal rond 0,7 x 0,5 14 -

D 561 ovaal rond 1,3 x 1 24 392MHK: 1220-1285 cal. 
n.Chr. (95,4%; Poz-81858: 
755 ± 30 BP)

E 1002 rond indet. 1,3 x 1 - -

E 1166 rond rond ø 1,4 12 -

E 1168 ovaal indet. 1,4 x 1,2 - -

E 1169 ovaal indet. 1,3 x 1 - -

E 1170 ovaal indet. 3,8 x 3,3 - -

E 1243 ovaal onregelmatig 0,6 x 0,4 34 836MHK: 1259-1385 cal. 
n.Chr. (95,4%; Poz-88206: 
705 ± 30 BP)

F 1808 afgerond vierkant rond 1,1 x 0,8 16 -

F 1852 rond rond ø 0,7 14 943MHK: 1256-1385 cal. 
n.Chr. (95,4%; Poz-88207: 
710 ± 30 BP)

- 416 afgerond vierkant indet. 0,7 x 0,7 3 -

- 923 ovaal indet. 1,2 x 1,1 3 -

- 1001 ovaal indet. 0,6 x 0,5 - -

Tabel 9.4 
Basiskenmerken van de mogelijke houtskool-
meilers.  
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Figuur 9.11 
Overzicht per context met 
een impressie van het 
spoor en een taart-
diagram met de aange-
troffen houtsoorten. 
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9.10.1 Resultaten

Cluster A
Cluster A bestaat uit zes sporen in een rechthoekige lay-out (6,4 x 5,7 m). Van dit 

cluster zijn twee sporen anthrocologisch onderzocht: spoor 72 en 73. Spoor 72heeft 

een rechthoekige doorsnede en is sterk gevlekt opgevuld. In de vulling bevonden zich 

enkele grote brokken houtskool. Verreweg het meeste hout is afkomstig van takken. Er 

zijn 1 tot 26 jaarringen in de fragmenten waargenomen, wat wijst op (het gebruik van) 

relatief jong takhout. En hoewel deze takken veelal voorzien waren van de wankant, 

kon slechts voor één fragment het seizoen worden bepaald: het voorjaar. Hierbij 

geldt, net als bij alle opvolgende contexten, dat slechts in een beperkt aantal gevallen 

het aantal ringen kon worden bepaald. Qua soorten zien we een samenstelling van 

overwegend beuk, een aanzienlijk deel eik en enkel fragment els. Enkele fragmenten 

zijn ingestuurd voor 14C-onderzoek: 1049-1257 cal. n.Chr. (95,4%).152

Spoor 73 ligt ten oosten van spoor 72 en toont sterke gelijkenissen in vorm en 

opvulling. Ook hier bestaat de houtskool voornamelijk uit resten van beukenhouten 

takken met enkele fragmenten eik. Relatief veel kon niet op soort worden 

gedetermineerd. Enkele takken hebben spint of wankant, maar slechts van één 

fragment kon het seizoen (voorjaar) worden bepaald. Er zijn 3 tot 57 jaarringen 

waargenomen, waarbij het merendeel afkomstig is van jonge takken. In enkele 

takken waren er aanwijzingen in het jaarringenpatroon voor een scheve groei, wat 

een aanwijzing kan zijn voor de omstandigheden van de groeiplaats, bijvoorbeeld een 

helling of een overheersende of beperkte lichtinval. Enkele fragmenten zijn ingestuurd 

voor 14C-onderzoek: 1217-1282 cal. n.Chr. (95,4%).153

Cluster B
Enkele meters verder op ligt een klein vierkant cluster kuilen (3,9 x 3,2 m) met een 

geringe omvang en diepte. Eén van de sporen is anthrocologisch onderzocht: spoor 

78. Uit dit relatief kleine spoor is naar verhouding veel houtskoool afkomstig. Ook 

hier is relatief veel takhout aanwezig. Er zijn 1 tot 28 jaarringen waargenomen in de 

verschillende fragmenten. Voor één fragment kon het seizoen worden vastgesteld: 

het voorjaar. Het totale aandeel eik in dit in dit spoor is wat hoger dan dat van beuk. 

Enkele fragmenten vertonen tekenen van pof en mee verkoolde insectengangen. 

Dit wijst erop dat het hout is aangetast voordat het als brandhout fungeerde. Enkele 

fragmenten zijn ingestuurd voor 14C-onderzoek: 1223-1291 cal. n.Chr. (95,4%).154

Cluster C
Van de west-oost georiënteerde rij is één spoor onderzocht: spoor 117. De 

overheersende soort is beuk. Hiernaast is vooral eik gevonden en een fragment els. 

Veel van de fragmenten zijn afkomstig van takken met 2 tot 30 jaarringen. Voor 

twee fragmenten kon het kapseizoen worden vastgesteld: het voorjaar. Bij enkele 

fragmenten eikenhout zijn zogenaamde ‘thyllen’ geconstateerd: celwanden van 

de vaten die loslaten. Dit kan erop wijzen dat het hout al dood was voordat het als 

brandhout werd gebruikt. Verder vertonen enkele fragmenten pof en ook verglazing. 

Dit kan een aanwijzing zijn voor hoge temperaturen en een bepaalde mate van 

zuurstof tijdens de verhitting. Enkele fragmenten zijn ingestuurd voor 14C-onderzoek: 

1292-1400 cal. n.Chr. (95,4%).155

152  Poz-81853: 860 ± 30 BP.
153  Poz-81852: 770 ± 30 BP.
154  Poz-81855: 740 ± 30 BP.
155  Poz-81856: 620 ± 30 BP.
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Cluster D
Van de zuid-noord georiënteerde rij zijn alle drie de sporen anthrocologisch 

onderzocht. De sporen liggen 5,8 tot 6 m uit elkaar. Op één fragment eik na zijn alle 

geïdentificeerde stukken uit spoor 175 afkomstig van beuk. Insectengangen wijzen op 

de aantasting van het geselecteerde levende hout. Er is pof aanwezig en de stukken 

die zijn achtergebleven lijken niet van de beste kwaliteit. Er is sprake van knoesten 

en vaak is het hout gedraaid of amorf. In tegenstelling tot voorgaande contexten 

betreft hier niet overwegend hout van takken. Wel zijn er beperkte aantallen jaarringen 

waargenomen (N=3-8).

Twee meter naar het noorden ligt spoor 208. In dit spoor was een zeer donkere vulling 

aanwezig die is bemonsterd en onderzocht. De conservering in dit spoor is relatief 

goed, waardoor veel fragmenten op soort konden worden gedetermineerd. Beuk 

heeft hierbij een groter aandeel dan eik. Het eikenhout is opvallend van vorm: veel 

fragmenten hebben kapsporen en lijken op houtskoolsnippers of spaanders. Wellicht is 

dit houtafval dat gebruikt is als aanmaakhout. Van beide soorten zijn veel fragmenten 

afkomstig van takken. Het aantal jaarringen loopt uiteen van 3 tot 80. Slechts twee 

fragmenten hebben zoveel ringen, de overige fragmenten zitten meer in de 3 tot 

30 range. In één tak is veel pof waargenomen, wat een aanwijzing kan zijn voor de 

aanwezigheid van vocht in het hout ten tijde van verhitting. Enkele fragmenten zijn 

ingestuurd voor 14C-onderzoek: 1276-1392 cal. n.Chr. (95,4%).156

Spoor 561 is het meest noordelijke spoor van deze rij van drie en lijkt sterk op spoor 

208. Deze contexten lijken niet alleen op elkaar in vorm en opvulling, maar ook wat 

betreft de samenstelling van het houtskool. Zo zijn de verhoudingen tussen het 

aandeel beuk en het aandeel eik nagenoeg gelijk. Het aantal jaarringen loopt uiteen 

van 2 tot 40, wat in het geval van takhout wijst op een aandeel relatief oude takken. 

Dit aandeel is niet groot: het merendeel heeft 2 tot 20 jaarringen. Er zijn tekenen 

van pof aanwezig. Voor een relatief groot aantal fragmenten kon het seizoen worden 

bepaalden. In enkele gevallen is dit de zomer, maar het merendeel wijst op herfst/

winter. Enkele fragmenten zijn ingestuurd voor 14C-onderzoek: 1220-1285 cal. n.Chr. 

(95,4%).157

Cluster E
Aan de westzijde van greppel 3 is sprake van een cluster houtskoolrijke kuilen met 

een matige conservering. Een deel hiervan betrof niet meer dan een ondiepe vlek 

houtskool in het voorgegraven vlak. Van dit cluster zijn drie sporen onderzocht: 

spoor 1002, 1166 en 1243. Voor spoor 1002 konden slechts 50 stuks worden bekeken 

en hoewel een aanzienlijk deel op soort kon worden gedetermineerd bleek het in de 

meeste gevallen onduidelijk of het hout van takken of stammen betrof. Voor enkele 

fragmenten lijkt het om spaanders te kunnen gaan. Ondanks de hoge mate van 

fragmentatie is het houtskool niet poederig maar stevig. Dit wijst op een beperkte 

zuurstoftoevoer tijdens de verhitting.

Een vergelijkbare situatie geldt voor spoor 1166: het houtskool is sterk gefragmenteerd 

maar stevig. Opvallend is de vertegenwoordiging van soorten. Dit spoor is het enige 

waarin eik verreweg de boventoon voert. In tegenstelling tot de andere sporen is beuk 

slechts in beperkte mate aanwezig. Het aantal jaarringen loopt uiteen van 2 tot 21, wat 

wijst op jong hout.

156  Poz-81857: 665 ± 30 BP.
157  Poz-81858: 755 ± 30 BP.
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Spoor 1243 is relatief klein en zeer onregelmatig van vorm. Het houtskool uit dit 

spoor is slecht geconserveerd en sterk gefragmenteerd. Slechts één fragment woog 

meer dan 0,5 g. Voor relatief veel fragmenten kon de soort niet worden bepaald. De 

soorten die wel zijn waargenomen, zijn met name beuk en een klein percentage eik, de 

waargenomen jaarringen variëren per fragment van 5 tot 15. Enkele fragmenten zijn 

ingestuurd voor 14C-onderzoek: 1259-1385 cal. n.Chr. (95,4%).158

Cluster F
Dit ‘cluster’ bestaat uit twee kuilen in het uiterste noorden van het opgegraven gebied: 

spoor 1808 en 1852. Beide sporen zijn anthrocologisch onderzocht. Voor spoor 1808 

zijn enkele fragmenten afkomstig van takken. De overheersende houtsoort is beuk, 

naast een klein aandeel eik. Het aantal jaarringen varieert van 5 tot 24. In het monster 

zijn resten van verhitte klei en ijzeroer aangetroffen. De resten reageerden niet op een 

magneet en kunnen zijn ontstaan bij het verhitten van de bodem van de kuil. 

Het houtskool uit spoor 1852 vertoont gelijkenissen met dat uit spoor 1808. Ook hier 

is sprake van een groot aandeel beuk en een klein aandeel eik. Er zijn relatief veel 

kleine takjes aangetroffen en het aantal jaarringen varieert van 5 tot 23. Dit is de enige 

context, waarbij duidelijk tekenen van verhitting rondom het spoor zijn waargenomen. 

Enkele fragmenten zijn ingestuurd voor 14C-onderzoek: 1256-1385 cal. na Chr. 

(95,4%).159 

9.10.2 Conclusie

Het houtskool uit deze laatmiddeleeuwse kuilen is over het algemeen vrij uniform 

van samenstelling. De overheersende soort is beuk. Voor één context overheerst eik 

overduidelijk (spoor 1166) en voor een ander is de verdeling bijna 50/50 (spoor 78). 

Behalve beuk en eik is in enkele contexten ook een enkel fragment els aangetroffen. 

Deze uniforme samenstelling en geringe vertegenwoordiging van els wijkt af van de 

prehistorische contexten, waarin meer soorten zijn aangetroffen en de els wel duidelijk 

aanwezig is. Voor de late middeleeuwen moet op basis van de huidige landschappelijke 

situatie, het toponiem Mortel (paragraaf 2.2) en de vondst van bies (paragraaf 9.11) 

echter wel worden uitgegaan van vergelijkbare vochtige omstandigheden waarin de 

els vermoedelijk ruim vertegenwoordigd was. Er is sprake van een verschil tussen de 

houtsoorten die in de kuilen zijn aangetroffen en de soorten die vermoedelijk in de 

omgeving groeiden. Kijken we naar de kwaliteiten van deze soorten dan verschillen 

eik/beuk duidelijk van els. Eik en beuk leveren een goede kwaliteit houtskool; els 

absoluut niet. Het soortenspectrum dat bij het houtskoolonderzoek is aangetroffen 

wijst dan ook op doelbewuste selectie: een selectie gericht op de kwaliteit en niet zo 

zeer bepaald door de beschikbaarheid. 

Op basis hiervan zouden de houtskoolrijke kuilen in aanmerking komen voor een 

typering als meiler: een kuil gebruikt voor de productie van houtskool. Hierbij zijn twee 

methoden gangbaar: een kuil in de grond of een oven op het oppervlak (Figuur 9.12). 

Het graven van een kuil om hout te verbranden, zorgt voor betere controle over de 

ontbranding. Zo is er minder invloed van wind en kan de kuil ook worden afgedekt. 

Om houtskool te produceren is niet alleen geschikt hout nodig, maar ook een hoge 

temperatuur en een beperkte hoeveelheid zuurstof. 

158  Poz-88206: 705 ± 30 BP.
159  Poz-88207: 710 ± 30 BP.
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Een typering als meiler is daarmee niet alleen te baseren op het soortenspectrum. 

Jorinde Pijnnaken-Vroeijenstijn heeft onderzocht welke andere variabelen van 

toepassing kunnen zijn (Bijlage 15a).160 Zij heeft gekeken naar: 

- vorm en afmeting;

- aan-/afwezigheid van een homogene, diepzwarte laag; 

- dominante houtsoort; 

- vertegenwoordiging van tak- vs. stamhout; 

- jaarringenpatroon;

- aan-/afwezigheid van pof;

- aan-/afwezigheid van verglazing. 

Dit onderzoek is een eerste stap in systematisch onderzoek. Nader onderzoek en 

toepassing van haar methodiek op nieuwe contexten maakt het mogelijk deze verder 

bij te stellen en te bepalen wat de waarde van elke variabele is. Onderzoek naar de 

temperatuur waarbij het de houtskool is ontstaan, zou daarbij van meerwaarde kunnen 

zijn. De huidige dataset is relatief klein, maar geeft duidelijk weer dat sprake is van 

een grotere variatie in verschijningsvormen dan vaak wordt gedacht voor meilers. 

Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de stereotype sporen met een homogene 

houtskoolband. Ook de heterogene sporen kunnen in aanmerking komen voor een 

dergelijke interpretatie. Kijkend naar de handelingen die moeten hebben plaatsen 

gevonden dan is dat ook niet verwonderlijk: de houtskool - het product - werd immers 

uit de kuil gehaald en de ongewenste restanten - zoals takjes -bleven achter. Op basis 

van de geringe omvang van de dataset is niet te zeggen voor welk doeleinde houtskool 

is geproduceerd. Het voordeel van houtskool versus hout is dat houtskool lichter is 

(makkelijker te vervoeren) en hogere temperaturen kan bereiken. Het kan gaan om 

huishoudelijke brandstofvoorziening, waarvoor men in later eeuwen veengebieden 

begon af te steken zoals in nabijgelegen gebied De Brand. Een andere mogelijkheid is 

toepassing bij ambachtelijke activiteiten zoals het bewerken van metaal.161 

Ruimtelijk is er sprake van verschillende clusters. De sporen binnen een cluster lijken 

daarbij sterk op elkaar. Het is lastig om deze groepen chronologisch te plaatsen. 

Cluster A en B lijken het oudst en tonen overwegend 14C-dateringen in de 13e-eeuw 

en mogelijk ouder. De overige clusters lijken wat jonger te zijn en dateren uit de 

13e-14e eeuw. Het jaar 1232 is hierbij belangrijk: in dat jaar gaf de hertog van Brabant 

de bossen in Udenhout ter ontginning aan de abdij van Tongerloo, later gevolgd door 

de abdij ter Kameren en verscheidene particulieren. Mogelijk heeft deze vermelding 

betrekking op het oude ontginningsblok dat zich binnen het plangebied bevindt. 

Clusters C t/m F dateren ná dit jaar. Voor clusters A en B is een datering ná dit jaartal 

mogelijk, maar kan een oudere datering niet worden uitgesloten. 

Op basis van de 14C-dateringen is geen gedetailleerde fasering te geven. Om zicht 

te krijgen op eventuele veranderingen in het bosbeheer en de ontginning van het 

gebied is het jaarringenpatroon onderzocht. Hierbij is gekeken naar gelijkenissen met 

snoeicycli zoals beschreven door Rackham.162 Cycli die kenmerkend zijn voor de eerste 

fase van bosbeheer (5-15 jaar) dateren veelal uit de middeleeuwen. In de loop van tijd 

worden de intervallen kleiner (3-5 jaar) om de opbrengsten te vergroten. De overgang 

hiertussen is geleidelijk, per gebied afhankelijk en niet eenduidig te dateren. 

160  Pijnnaken-Vroeijenstijn 2017.
161  Scott & Damblon 2010, 3.
162  Rackham 1990.
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Het merendeel van de monsters sluit aan bij de langere cycli en duidt erop dat het 

merendeel van kuilen uit de eerste fase van bosbeheer dateert. In enkele monsters 

zijn echter ook al aanwijzingen voor een verschuiving naar kortere intervallen. Dit 

geldt voor kuilen van clusters A en B, maar ook voor kuilen van clusters C en D. Dit 

wijst erop dat reeds in de 13e eeuw sprake was geleidelijk korter wordende intervallen. 

Interessant is de ruimtelijke spreiding. Zo vertonen de clusters E en F alleen langere 

snoeicycli. Mogelijk kijken we naar verschillende percelen, waarbij clusters A t/m D 

samenhangen met percelen die gedurende langere tijd werden onderhouden (en 

geëxploiteerd?). De meer regelmatige opbouw van deze clusters zou ook daarbij 

aansluiten. Cluster E en F behoren dan mogelijk tot percelen die minder regelmatig 

werden onderhouden. Hoewel statistisch weinig te zeggen is over de samenstelling 

van het bos waaruit het hout voor verkoling afkomstig is, is gezien de verdeling van 

het jaarringenpatroon aannemelijk dat het hout afkomstig is uit secundaire bossen. Dit 

zijn bosbestanden die zijn ontstaan na verstoring van het primaire bos. Dit wijst op een 

continue exploitatie van het houtbestand gedurende de late middeleeuwen. 

9.11 Macrobotanie

E.E. van Hees

Voor deze periode is slechts een klein aantal monsters onderzocht. In een paalspoor 

van gebouw 37 zijn twee zaden van het akkeronkruid (mel)ganzenvoet (Chenopodium 

cf. album) en een verkoold vruchtje van bies (Scirpus sp.) aangetroffen. De bies is 

een indicator voor vochtige omstandigheden. Daarnaast leverden de onderzochte 

monsters van gebouw 37 enkele verkoolde twijgjes en grasstengels (Poaceae) 

Figuur 9.12 
Een 16e eeuwse impressie van twee methoden 
van houtskoolproductie. Boven: een kuil in de 
grond, ook wel Grubenmeiler genoemd. Onder: 
een oven of Platzmeiler op het oppervlak (bron: 
Smith & Gnudi 2015, 177-178, fig. 23-24). 
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op. Er zijn dus geen directe aanwijzingen gevonden voor het voorkomen van 

cultuurgewassen. De vondst van (mel)ganzenvoet duidt echter wel op akkers of 

omgewerkte grond in de omgeving. 

9.12 Beschouwing

De oorsprong van het huidige Udenhout ligt in de 13e eeuw of eerder. In 1232 gaf 

de hertog van Brabant de bossen in Udenhout ter ontginning aan de abdij van 

Tongerloo, later gevolgd door de abdij ter Kameren en verscheidene particulieren. 

Het plangebied Den Bogerd valt samen met de noordelijke helft van een ca. 45 ha 

groot ontginningsblok. Mogelijk zijn dit de gronden uit de melding uit 1232. Hoewel 

enkele scherven en een 14C-datering kunnen wijzen op activiteiten in de 10e tot 12e 

eeuw dateren de eerste duidelijke aanwijzingen uit de 13e en 14e eeuw. Voor deze 

periode zien we houtskoolrijke kuilen die vermoedelijk te bestempelen zijn als meilers 

en gebruikt zijn voor productie van houtskool. Houtskoolonderzoek wijst uit dat 

specifieke soorten werden geselecteerd (eik en beuk). In het beheer is een verschuiving 

waarneembaar van snoeicycli van 5-15 jaar naar 3-5 jaar. Dit wijst erop dat het 

houtbestand intensiever werd onderhouden. In deze periode bestond de begroeiing 

uit eik, beuk en els. Vermoedelijk was sprake van eenzelfde relatief open en vochtig 

landschap als in de late prehistorie en huidige tijd. 

In deze periode of iets later is opnieuw sprake van bebouwing binnen het onderzochte 

gebied. Het is hierbij lastig te zeggen of gebouw 37 uit de 14e, 15e of 16e eeuw dateert 

en of deze een oudere voorganger kende. Uit het eind van de 14e eeuw is de oudste 

vermelding bekend van een landgoed aan de Mortel. Het landgoed aan de Mortel 

werd later verder opgedeeld waarna zich een klein buurtschap vormde. Het is onzeker 

hoe gebouw 37 hier in past. Eén van de 14C-dateringen van gebouw 37 sluit aan op 

deze 14e-eeuwse vermelding: 1327-1450 cal. n.Chr. (95,4%).163 Mogelijk kunnen we 

de exploitatie van het houtbestand ook aan deze melding relateren, deze activiteiten 

concentreren zich in de 13e en 14e eeuw, alsmede de oudste datering voor greppel 3 op 

het einde van de 14e eeuw. Greppel 3 vormt de grens van het oude ontginningsblok, 

waarbij sprake is van een duidelijke relatie tussen de akkers ten westen ervan en het erf 

ten oosten ervan. Greppel 3 vormt immers de grens van beiden. Hierbij is het onzeker 

of we gebouw 37 als hoofdgebouw moeten zien of dat het een grote schuur betreft. 

Wel staat vast dat hierna continu sprake is geweest van een erf op deze locatie. Aan 

het begin van de 19e eeuw is op de kadasterkaart van 1811-1832 een boerderij met 

bijgebouwen zichtbaar aan de Mortel 3. Gebouw 37 moet toen al gesloopt zijn. Deze 

boerderij brandt in 1944 af. Vermoedelijk hangt een deel van het materiaal uit greppel 

3c samen met de sloop. De boerderij wordt herbouwd: de huidige bebouwing van de 

Mortel 3. 

 

Het vondstmateriaal uit de andere verkavelingsgreppels lijkt over het geheel genomen 

jonger te dateren: op z’n vroegst uit de tweede helft van de 16e eeuw. De vullingen 

waaruit deze vondsten afkomstig zijn, zijn te relateren aan de gebruiksfase of de 

demping ervan. Wordt gekeken naar de ligging van enkele kuilenclusters, in het 

bijzonder cluster D, dan is sprake van een relatie tussen de houtskoolrijke kuilen en 

greppels 1 en 2. Dit is een aanwijzing dat in ieder geval een deel van deze grenzen 

ouder is en uit de 13e-14e eeuw kan dateren. In de loop van de 15e en 16e werden de 

lagere delen van het terrein, zoals de depressie in het zuidoosten van put 5, in gebruik 

163  Poz-88201: 500 ± 35 BP.
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genomen. Deze diepe depressie is opgevolgd en geëgaliseerd (paragraaf 5.2.1). De vrij 

geleidelijke, door bioturbatie gekenmerkte overgang naar de zwarte toplaag lijkt te 

wijzen op een vrij oude opvulling. De vondsten uit dit pakket wijzen op een oorsprong 

in de late middeleeuwen en Nieuwe tijd (paragraaf 9.3.2). De reden voor de egalisatie 

van het terrein zal te maken hebben gehad met het in cultuur brengen van gronden ten 

behoeve van akkerbouw.

Het is lastig te zeggen hoe de paden in dit beeld passen. Op basis van het 

kaartmateriaal dateren deze in ieder geval uit de 19e eeuw, maar op basis van het 

vondstmateriaal mag een datering in de 15e-16e eeuw worden verondersteld. Het is 

daarbij mogelijk dat, net als bij de greppels, sprake is van een oudere oorsprong. 
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Synthese: de bewonings- en gebruiksgeschiedenis 
van Udenhout-Den Bogerd

10.1 Inleiding

Onderzoeksvragen: 1, 2, 3, 9, 10.
Vanaf eind 2015 heeft Archol diverse onderzoeken uitgevoerd in plangebied Den 

Bogerd in Udenhout. Dit rapport vormt de basisrapportage voor fase 1, fase 2 en de 

locaties dassenburcht en populierenbos. Deze onderzoeken geven hierbij vooral inzicht 

in de archeologische resten in de oostelijke helft van het plangebied. Het onderzoek 

in de westelijke helft beperkt zich in dit rapport enkel tot de locaties dassenburcht 

en populierenbos. Met het onderzoek naar naastgelegen gebieden is reeds gestart, 

waarbij het hier gepresenteerde beeld kan worden aangevuld en eventueel gewijzigd. 

Onderhavig rapport moet dan ook als eerste deel van een reeks worden beschouwd. 

Op basis van het vooronderzoek werden vooral sporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd 

verwacht. Deze perioden bleken echter relatief beperkt vertegenwoordigd. Wél werden 

meerdere plattegronden uit de midden- en late bronstijd aangetroffen. De historische 

verkaveling kon goed in kaart worden gebracht en is waar mogelijk vergeleken met het 

beschikbare kaartmateriaal. 

De conservering van sporenniveau is over het algemeen goed. Jongere 

ploegactiviteiten hebben de bovenste centimeters van het archeologisch niveau 

aangetast, maar gezien de resterende diepte van de paalsporen en een deels 

geconserveerde oude akkerlaag, is er geen reden om aan te nemen dat er veel van 

het archeologisch niveau is verdwenen. Wel is sprake van variatie, waarbij hogere 

delen sterker zijn aangetast dan de omringende lagere delen. Natuurlijke fenomenen 

en verstoringen hebben doorgaans een grotere invloed op de conservering en 

zichtbaarheid gehad. Vooral in het noordoosten van het onderzochte gebied was 

sprake van verbleking van de natuurlijke ondergrond. Hierbij is niet alleen de bodem 

verbleekt, maar ook de sporen die daarin aanwezig zijn. De zichtbaarheid van de 

sporen werd daarnaast over het gehele onderzochte gebied bemoeilijkt door de 

lemige ondergrond die veel gley-verschijnselen vertoonde: roestvorming, verbleking 

en vlekken. Logischerwijs tekenden sporen met een vuile, houtskoolrijke vulling zich 

hierbij vele malen duidelijker af dan de lichtere sporen. 

De conservering van het vondstmateriaal is wisselend. Het aardewerk dat uit sporen 

komt, is redelijk bewaard gebleven. Het aardewerk dat uit geroerde grondlagen 

afkomstig is, is matig tot slecht bewaard gebleven: de vondsten zijn vaak niet nader te 

determineren omdat ze sterk gefragmenteerd zijn. De conservering van onverbrand 

organisch materiaal en metaal is slecht tot matig, maar dit is een bekend verschijnsel 

op de Noord-Brabantse zand- en leemgronden.

Al met al heeft het onderzoek voor veel verschillende periodes gegevens opgeleverd. 

Door een combinatie van archeologisch, ecologisch en fysisch-geografisch onderzoek 

is het mogelijk een bewonings- en gebruiksgeschiedenis te schetsen voor dit stukje van 

de gemeente Tilburg. Hierbij geldt voor alle perioden dat de resten zich vermoedelijk 

buiten het onderzochte gebied voortzetten. 

10
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neolithicum

late bronstijd - vroege ijzertijd

midden bronstijd - begin late bronstijd
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Romeinse tijd

late ijzertijd

late middeleeuwen - Nieuwe tijd

Legenda

sterk siltig zand
sterk siltig zand met gley-
verschijnselen
sterk zandige leem
leem
oude akkerlaag

100m0
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Figuur 10.1 
Overzicht van de sporen & structuren 
per tijdvak in relatie tot de samen-
stelling van de ondergrond. 
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10.2 Het fysieke landschap

Onderzoeksvragen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Het onderzochte gebied is gelegen in een dekzandlandschap en wordt gekenmerkt 

door welvingen. De opbouw is in het Pleistoceen onder fluvioperiglaciale 

omstandigheden gevormd. Op ca. 2,5 m -Mv is een oude venige bodem gevonden, 

gevormd in een fase zonder sedimentatie. Deze bodem is vooralsnog niet aan 

archeologische resten te relateren en is afgedekt door een nieuw pakket afzettingen. 

Hierna hebben smeltwaterstromen het dekzandlandschap doorsneden en geërodeerd, 

waarbij de hogere delen als terrassen of plateaus zijn overgebleven. In het midden van 

het onderzoeksgebied is sprake van een grofweg zuid-noord georiënteerde laagte. In 

dit smeltwaterdal is in de Nieuwe tijd de Roomleij uitgegraven. De ondergrond is hier 

sterk lemig. Aan weerszijden ervan loopt het reliëf op (ca. 1,5 m). Aan de westzijde is 

sprake van sterk lemige zanden, gekenmerkt door een hoge mate aan kryoturbatie en 

gley-verschijnselen. Aan de oostzijde zijn gelijke afzettingen aanwezig, maar worden 

deze lokaal afgedekt door een dun dekje relatief siltrijke afzettingen. Dit dekje kan 

worden geïnterpreteerd als de laatste eolische afzettingen uit de Late Dryas. 

Restanten van bodems zijn vooral aangetroffen in lokale depressies. Hierbij is sprake 

van een dunne A-horizont, met sterke uitspoeling en lokaal ook van inspoeling. 

Dit sluit aan op de waargenomen sterke gley-verschijnselen en wijst op zeer natte 

omstandigheden waaronder deze bodems zijn ontstaan. Elders bestond het natuurlijke 

bodemprofiel vermoedelijk uit dunne vaaggronden. Door het hoge siltgehalte van 

de ondergrond kon hier nauwelijks podzolisatie optreden. Al met al is sprake van 

overwegend natte bodemprofielen in de laagtes en op de flanken. De bodems op 

de hogere, meer zandige delen zullen onder droge omstandigheden zijn gevormd 

maar dit is door aftopping lastig te reconstrueren. Het natuurlijk reliëf en variaties in 

de samenstelling zullen hebben geresulteerd in verschillende soorten vegetaties op 

relatief korte afstanden. Helaas werden er geen geschikte contexten aangetroffen 

om de biotische elementen van het landschap voor aanvang van bewoning/gebruik te 

reconstrueren. 

10.3 Neolithicum

Onderzoeksvragen: 6, 8, 19 t/m 30.
Op het hogere, meer zandige deel van het plangebied zijn verschillende vondsten uit 

het neolithicum gedaan: enkele scherven aardewerk en diverse vuurstenen werktuigen. 

De meeste stukken wijzen op een datering in het midden-neolithicum. Hoewel ter 

plaatse sprake is van een palimpsest van vooral losse vondsten, mag mogelijk voor 

enkele vondsten een relatie met elkaar en een haardkuil worden verondersteld (str. 

85, Figuur 10.1). Het is verleidelijk te denken dat we hier kijken we naar de resten van 

een special activity site of kamp: een tijdelijk gebruikte locatie voor bijvoorbeeld de 

exploitatie van voedselbronnen of grondstoffen. De vondst van twee schrabbers zou 

daarbij kunnen wijzen op huidbewerking, een activiteit waarin ook de nabijgelegen 

haardkuil een rol kan hebben gespeeld. Houtskoolonderzoek wijst uit dat er in de 

nabijheid eiken, beuken en elzen stonden. Gezien de samenstelling en het reliëf van de 

ondergrond is dit niet verwonderlijk: de hogere, meer zandige delen waren geschikt 

voor de eik en beuk, de naastgelegen lagere delen zullen natter zijn geweest en passen 

prima bij de els. Hout van deze bomen werd verzameld om een vuur te stoken op het 

hogere deel van het onderzoeksgebied. 
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10.4 Bronstijd en ijzertijd

Onderzoeksvragen: 6, 8, 19 t/m 30.

10.4.1 Midden bronstijd - begin late bronstijd

De vroege bronstijd en de eerste helft van de midden-bronstijd zijn in het onderzochte 

gebied niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Slechts één scherf dateert uit de 

vroege bronstijd en tijdens het vooronderzoek werden crematieresten uit dezelfde 

periode gevonden. Toekomstig onderzoek naar deze percelen moet uitwijzen of 

hier meer graven liggen en of in de nabijheid sprake was van bewoning. Duidelijke 

tekenen van bewoning zien we pas vanaf de tweede helft van de midden-bronstijd 

(Figuur 10.1): drie grote plattegronden en een kleinere plattegrond, alle gelegen 

op het hogere en zandige deel van het onderzoeksgebied. De gebouwen waren 

vermoedelijk niet gelijktijdig in gebruik en vormen de weerslag van een erf dat door 

het onderzoeksgebied werd verplaatst. De erven zijn slechts in beperkte mate te 

reconstrueren en bevatten elementen zoals kuilen en een omheind terrein. Het is 

onzeker of enkele van de bijgebouwen ook uit deze periode dateren. Wel zijn er in een 

lokale depressie twee waterkuilen gevonden. 

Qua begroeiing lijkt sprake te kunnen zijn van een vergelijkbare situatie als in het 

neolithicum. Het houtskool wijst op de aanwezigheid van eik en els, maar ook es. 

Daarnaast levert macrobotanisch onderzoek ons aanvullende informatie. Zo wijzen 

onder andere beklierde duizendknoop, melganzenvoet en zegge op een open en 

vochtig landschap. Een landschap waarin kon worden geakkerd. Directe aanwijzingen, 

zoals pollen, ontbreken. Macrobotansich onderzoek wijst in ieder geval op de 

verwerking en consumptie van granen als tarwe en pluimgierst. Dit wordt ondersteund 

door de vondst van maal- en wrijf-/klopstenen. Of de granen lokaal verbouwd werden 

is onzeker maar wel aannamelijk. Ook de aanwezigheid van vee is niet met zekerheid 

te stellen. De aanwezigheid van een omheind terrein ten oosten van huis 1 lijkt hier wel 

op te wijzen, maar fysieke resten zijn niet bewaard gebleven. De bestaanseconomie is 

daarmee niet te reconstrueren. 

10.4.2 Late bronstijd - vroege ijzertijd 

Het is lastig te zeggen of sprake is van continuïteit in bewoning vanaf de midden-

bronstijd t/m de vroege ijzertijd. Wel is duidelijk dat er op het eind van de late bronstijd 

en het eind van de vroege ijzertijd sprake was van bewoning. Twee huisplattegronden 

laten zich vrij strak dateren. Voor twee andere plattegronden en het merendeel van 

de bijgebouwen geldt dit niet. De mate van continuïteit en de indeling van erven 

is daarmee lastig vast te stellen. Mogelijk verschaft onderzoek naar naastgelegen 

percelen hierin nog inzicht. Duidelijk is wel dat drie van de vier plattegronden op de 

lagere, meer lemige delen van het landschap aanwezig zijn. Werd het terrein droger 

en daarmee beter bewoonbaar? Of is dit de uitkomst van druk op de beschikbare 

landbouwgrond, zij het door bevolkinggroei of uitputting van de grond? Hier is 

momenteel geen antwoord op te geven. 

Wel wijzen macrobotanisch en palynologisch onderzoek uit dat de situatie niet veel 

lijkt te zijn veranderd: in de nabijheid groeiden eik en els, maar ook wilg en linde. Het 

kruidenbestand wijst op een open en nat landschap. Pollenonderzoek wijst uit dat in 

de vroege ijzertijd graan werd verbouwd. Een waarneming die voor de late bronstijd 
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niet kan worden bevestigd maar wel aannemelijk is. Macrobotanisch onderzoek wijst 

op de verwerking en consumptie van tarwe, pluimgierst en gerst, maar mogelijk ook 

op gewassen zoals de tuinboon of erwt. Uit deze periode dateren ook enkele verbrande 

fragmenten bot, onder andere afkomstig van varken. Net als voor voorgaande periode 

is niet te zeggen hoe akkerbouw, veeteelt en jagen/verzamelen zich ten op zichte van 

elkaar verhouden. 

De materiële cultuur vertoont sterke overeenkomsten met andere prehistorische 

vindplaatsen in de omgeving en bestaat voornamelijk uit handgevormd aardewerk en 

steen. De aardewerkdepositie van kuil 50 springt daarbij in het oog. Naar de betekenis 

ervan blijft het gissen, maar duidelijk is wel dat in de kuil een pot aanwezig is die 

vooralsnog geen parallellen in Nederland kent. Enkele paalsporen en kuilen hebben 

daarnaast ook vondsten opgeleverd die eventueel als deposities zijn te interpreteren. 

Hierbij moet gedacht worden aan de vondst van een omvangrijk stuk maalsteen en de 

neolithische spitskling, beide afkomstig uit late bronstijd of vroege ijzertijd contexten. 

Ook de vondsten van meerdere weefgewichten bij het vooronderzoek mag in dit licht 

worden gezien. Een duiding ervan is lastig en heeft meer onderbouwing nodig dan 

deze waarnemingen. Mogelijk dat toekomstig onderzoek in naastgelegen percelen 

hierin meer duidelijkheid verschaft. 

10.4.3 Late ijzertijd 

Na de vroege ijzertijd lijkt sprake van een hiaat. Hoewel enkele scherven aardewerk en 

de vondst van een grafmonument bij het vooronderzoek wel wijzen op activiteiten in 

of nabij het onderzoeksgebied in de midden-ijzertijd verschijnen de eerste sporen van 

bewoning pas weer in de late ijzertijd (Figuur 10.1). Aan weerszijden van en parallel 

aan de laagte zijn huisplattegronden gevonden van het type Oss-Ussen 5a (str. 23 en 

69). Huisplattegrond 23 wordt daarbij vergezeld door een spieker. De plattegronden 

liggen op de overgang van de hogere naar de lagere delen, een trend die ook voor 

andere vindplaatsen in westelijk Noord-Brabant is waargenomen.164 Mogelijk heeft dit 

maken met drogere omstandigheden in de late ijzertijd. Over de bestaanseconomie, 

de materiële cultuur en de inrichting van het erf en het landschap in deze periode zijn 

gezien de beperkte hoeveelheid sporen en vondsten geen uitspraken te doen. 

10.5 Romeinse tijd

Onderzoeksvragen: 6, 8, 19 t/m 30.
Na de late ijzertijd lijkt het gebied enige tijd niet of nauwelijks te zijn gebruikt. 

De vraag is of het hier een daadwerkelijk hiaat betreft of dat de bewoning zich 

bijvoorbeeld naar locaties net buiten het onderzochte gebied verplaatste. Net als 

voor de late ijzertijd zijn resten uit de Romeinse tijd beperkt vertegenwoordigd, ook 

wanneer we de waarnemingen uit het vooronderzoek in ogenschouw nemen (Figuur 

10.1). Het smeltwaterdal in het midden van het onderzoeksgebied lijkt hierbij een 

mogelijke grens te vormen. De grondsporen bevinden zich ten westen ervan of juist in 

de laagte. Ten oosten ervan zijn slechts enkele tientallen scherven gevonden. 

Het geringe aantal sporen en vondsten wijst op activiteiten in de 2e en/of 3e eeuw 

n.Chr. Vermoedelijk was sprake van bewoning ter hoogte van de waterput die bij het 

vooronderzoek is gevonden. Ten noorden hiervan zijn verkavelingsgreppels aanwezig. 

164  Van der Linde 2016, 147.
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Er is slechts een beperkt oppervlak aan deze zijde onderzocht, waardoor weinig te 

zeggen valt over de exacte lay-out en functie van het greppelsysteem. Dit geldt ook 

voor de veronderstelde bewoning. Toekomstig onderzoek naar aangrenzende delen zal 

hier meer duidelijkheid in verschaffen. 

10.6 Late middeleeuwen en Nieuwe tijd

Onderzoeksvragen: 6, 8, 11 t/m 36. 
Na de Romeinse tijd lijkt Den Bogerd enkele eeuwen niet of nauwelijks in gebruik te 

zijn geweest. Over de oorzaak zijn op basis van de huidige gegevens geen uitspraken 

te doen. Hoewel enkele scherven en een 14C-datering kunnen wijzen op activiteiten in 

de 10e tot 12e eeuw, dateren de eerste duidelijke aanwijzingen uit de 13e en 14e eeuw. 

De oorsprong van het huidige Udenhout ligt in deze periode: in 1232 gaf de hertog 

van Brabant de bossen in Udenhout ter ontginning aan de abdij van Tongerloo, later 

gevolgd door de abdij ter Kameren en verscheidene particulieren. Het plangebied Den 

Bogerd valt samen met de noordelijke helft van een ca. 45 ha groot ontginningsblok. 

Mogelijk zijn dit de gronden uit de melding uit 1232. 

In de 13e-14e eeuw was het onderzoeksgebied rijk aan elzen, maar ook aan eiken-

beukenbosjes. Vermoedelijk was sprake van eenzelfde relatief open en vochtig 

landschap als in de late prehistorie en huidige tijd. Delen van het terrein moeten toen 

al zijn ontgonnen, aangezien analyse van het houtskool uitwijst dat het in deze periode 

niet langer een primair (onverstoord) bos betrof. Er was sprake van beheer, waarbij 

verschuiving waarneembaar is van snoeicycli van 5-15 jaar naar 3-5 jaar. Dit wijst erop 

dat het houtbestand intensiever werd onderhouden. 

Vermoedelijk worden in deze periode de eerste verkavelingsgreppels uitgegraven. 

Deze aanname is gebaseerd op de ruimtelijke associatie tussen de mogelijke meilers en 

greppels 1 en 2. Vondstmateriaal uit greppel 3 wijst eveneens op een oorsprong van dit 

systeem in de late middeleeuwen. Deze greppel komt overeen met de oostelijk grens 

van het oude ontginningsblok en toont duidelijke samenhang met de ondergrond: 

ten westen ervan zien we hogere, drogere en zandige gronden, geschikter voor 

een gebruik als akker. Ten oosten zien we lager gelegen en meer lemige gronden, 

geschikter als hooilanden en - in het geval van Den Bogerd - ook te gebruiken voor 

bewoning. Greppel 3 begrenst daarbij niet alleen een akkerperceel, maar omgeeft ook 

de voorlopers van het erf aan de Mortel 3: een teken dat er sprake is van een relatie 

tussen dit erf en het gebruik van het ontginningsblok. Het archeologisch onderzoek 

wijst uit dat dit erf niet alleen is terug te leiden tot begin 19e eeuw, maar mogelijk tot 

in de 14e eeuw. De infrastructuur uit het gebied is op basis van kaarten in ieder geval 

terug te leiden tot begin 19e eeuw. De verschillende paden vertonen echter sterke 

samenhang met de verkaveling, waarbij het mogelijk is dat een deel van deze paden in 

oorsprong ook uit de late middeleeuwen dateert. 

10.7 Conclusie: kenniswinst en vragen voor de toekomst

Onderzoeksvragen: 2, 3
Het hier gepresenteerde onderzoek toont aan dat Den Bogerd een gebied is dat 

verschillende landschapstypen omvat. Enerzijds zien we hoger gelegen zandige 

gronden waarop eik, beuk en es konden gedijen; gronden die vanaf de prehistorie tot 

op heden geschikt waren om te beakkeren. Anderzijds zien we lager gelegen lemige 

gronden en depressies; locaties waar we niet alleen elzen mogen verwachten, maar 
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ook wilgen en lindes. En hoewel deze gronden vermoedelijk niet altijd even geschikt 

waren om te akkeren, waren ze wel geschikt voor bewoning, als hooilanden of voor het 

weiden vee. Daarnaast boden beide landschapstypen mogelijkheden tot de exploitatie 

van natuurlijke bronnen: vruchten, noten, planten, bomen en wilde dieren. Deze 

aspecten maken van Den Bogerd een aanlokkelijke locatie  (Figuur 10.2). 

De eerste bevestiging hiervan zien we voor het neolithicum. De resten uit deze periode 

laten zich echter lastig lezen en interpreteren. Dit is inherent aan de dunne spreiding 

vondsten en het nagenoeg ontbreken van grondsporen. Neolithische vindplaatsen zijn 

relatief zeldzaam en dit geldt in het bijzonder voor tijdelijk gebruikte locaties. Binnen 

landschappen als Den Bogerd zouden dergelijke vindplaatsen wel verwacht mogen 

worden, want hoewel het boerenbedrijf in het midden-neolithicum in opmars was, 

vormden het jagen en verzamelen nog steeds een belangrijke aanvulling. Permanent 

of seizoensgebonden bewoonde locaties, zoals Tilburg-Schaapsven-B, kennen hun 

eigen problematiek maar zijn relatief goed te herkennen: er is sprake van grondsporen 

en een spreiding vondstmateriaal. Voor tijdelijk gebruikte locaties is de zichtbaarheid 

vele malen slechter, puur en alleen al omdat de archeologische neerslag veel 

geringer is. Daarnaast is het lastig vast te stellen of vondsten samenhang vertonen of 

palimpsesten vertegenwoordigen. Hoewel voorzichtigheid geboden is, is de potentiële 

kenniswinst hoog. Het vrijwel ontbreken van dergelijke vindplaatsen is een aanzienlijke 

kennislacune. Van belang is een actieve onderzoekshouding waarbij de vondsten 

niet enkel als bijvangst worden onderzocht en beschreven, maar waarbij gezocht 

wordt naar eventueel aanwezige onderlinge relaties. Integratie van verschillende 

specialistische onderzoeken is hierbij van belang, evenals het plotten van de vondsten. 

Op z’n minst ontstaat zo een beeld van de context en spreiding van het materiaal, 

ook als hier geen grondsporen aan te koppelen zijn. Zijn er bijvoorbeeld clusters te 

herkennen en zo ja, is te verklaren hoe deze zijn ontstaan en wat hun landschappelijke 

context is? 

Voor de midden-bronstijd t/m vroege ijzertijd zijn naar verhouding veel gegevens 

beschikbaar. Toekomstig onderzoek zal bijdragen aan verdere inkadering en het 

volgen van ontwikkelingen door tijd en ruimte. Hierin zijn enkele punten van aandacht 

te benoemen. Allereerst de start van bewoning. Op basis van de huidige gegevens is 

dit niet nader te specificeren dan midden-bronstijd. De vondst van crematieresten 

uit de vroege bronstijd geeft echter wel aan dat het terrein al eerder werd bezocht. 

Zijn er voor deze periode of de eerste helft van de midden-bronstijd ook tekenen 

van bewoning in het onderzoeksgebied? Daarnaast is het onzeker wat de mate 

van continuïteit/discontinïteit is en wat hieraan ten grondslag ligt. Het laatste punt 

heeft betrekking op de fysieke omgeving en de bestaanseconomie. De tot op heden 

onderzochte contexten leveren weinig gegevens op ten aanzien van de planten en 

bomen in de omgeving en de verbouwde gewassen. Indien bij vervolgonderzoek 

geschiktere contexten worden aangetroffen, dan verdient het de aanbeveling om 

hiervoor - zo mogelijk - een combinatie van palynologisch, macrobotanisch en 
14C-onderzoek uit te voeren. Het 14C-onderzoek blijkt daarnaast voor de prehistorische 

contexten niet onproblematisch: er is sprake van vervuiling met jonger materiaal door 

bioturbatie; sommige dateringen zijn relatief breed door het Hallstatt-plateau in de 

calibratiecurve en in sommige gevallen is het lastig de datering aan een specifieke 

structuur te koppelen omdat er sprake is van meerdere fasen van bebouwing ter 

plaatse. De structuren zijn veelal beter te dateren op basis van typologie en/of 

vondstmateriaal. Bij vervolgonderzoek zou 14C-onderzoek beperkter kunnen worden 

ingezet, waarbij de aandacht vooral uit dient te gaan naar afwijkende plattegronden en 

plattegronden die behoren tot de vroegste fase van bewoning. 
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Figuur 10.2 
Overzicht van de sporen & structuren uit diverse tijdsvakken in relatie tot de samenstelling van de ondergrond. 
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Voor de midden-ijzertijd t/m Romeinse tijd is het van belang grip te krijgen op de 

omvang van de aanwezige sporen en structuren. Is er inderdaad niet of nauwelijks 

sprake van activiteiten in deze periodes of zag dat gebruik er anders uit dan ervoor? 

Onderzoek naar naastgelegen deelgebieden zal hierin vermoedelijk een belangrijke 

rol vervullen. Afhankelijk van het aantreffen van resten uit deze perioden kan mogelijk 

ook onderzoek plaatsvinden naar de vestigingslocatie en bijvoorbeeld de biotische 

elementen van het landschap. 

Het houtskoolonderzoek naar kuilen uit de late middeleeuwen levert enkele 

interessante resultaten op. Zo zijn er duidelijke aanwijzingen voor de selectie van 

hout en daarmee voor houtskoolproductie ter plaatse. De vraag rijst echter of een 

vergelijkbare gang van zaken geldt voor de andere percelen en dan in het bijzonder 

voor het gebied ten westen van het smeltwaterdal. Mochten er bij toekomstig 

onderzoek nog houtskoolrijke kuilen worden aangetroffen dan is anthrocologisch 

en 14C-onderzoek sterk aan te bevelen om hier zicht op te krijgen. De dataset is 

momenteel nog te gering in omvang om harde uitspraken aan te verbinden. 

Voor Udenhout zijn diverse historische bronnen beschikbaar die - mits onderworpen 

aan gedegen onderzoek - licht kunnen werpen op de ontginningsgeschiedenis van het 

onderzoeksgebied. De archeologische resten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd 

vormen hierop niet alleen een aanvulling, maar ook een invulling. We kunnen hiermee 

greep krijgen op activiteiten die niet uit het bronmateriaal te ontwaren zijn. Een 

vergelijking tussen deze gegevens is dan ook aan te bevelen, waarbij sprake dient te 

zijn van een uitwisseling tussen beide werkvelden. Enerzijds kan dergelijk onderzoek 

vragen genereren die getoetst kunnen worden door archeologisch onderzoek 

en anderzijds kunnen opgravingsresultaten, zoals hierboven beschreven, beter 

worden begrepen en ingekaderd door historisch geografisch onderzoek. Belangrijke 

onderwerpen zijn de datering van de ontginning en de relatie met en tussen 

omringende erven zoals de Mortel 3 en het omgrachte terrein aan de noordzijde. 

Voor de promotie van de ontwikkeling van plangebied Den Bogerd wordt gebruik 

gemaakt van het gezegde ‘Als een koning te rijk’. Deze ruim opgezette en groene wijk, 

met veel verschillende bomen en een park is daarmee in grove lijnen een voortzetting 

van het beeld dat voor voorgaande perioden uit het archeologisch onderzoek spreekt. 

‘Als een koning te rijk’ past daarmee ook goed voor de oudtijdse bewoners van 

Den Bogerd. Toekomstig onderzoek naar naastgelegen deelgebieden zal dit beeld 

vermoedelijk alleen maar verder onderschrijven. Tevens zal dergelijk onderzoek het 

beeld verder aanvullen en wellicht tot nieuwe inzichten leiden. 
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Lijst van gebruikte afkortingen

Afkorting Toelichting

ABR Archeologisch Basis Register

AME aardewerk - middeleeuwen

ANT aardewerk - Nieuwe tijd

APH aardewerk - prehistorisch 

BKS baksteen

BOT bot - onbepaald

BOUW bouwmateriaal keramisch

BRONS bronstijd

BRONSM midden-bronstijd

BRONSMB midden-bronstijd B

BRONSL late bronstijd

BYZK bijzonder object - keramiek

BYZV bijzonder object - vuursteen

ca. circa

cal. gecalibreerd

cf. gelijkend op (determinatie niet zeker)

CNC concretie

DH driehoekig

DKP dakpan

excl. exclusief

GL glas

GR greppel

HK houtskool

HT hout

IJZ ijzertijd

IJZL late ijzertijd

IJZM midden-ijzertijd

IJZV vroege ijzertijd

incl. inclusief

indet. indetermineerbaar

KPIJ Keramiek - pijpen

MA monster - algemeen

MEL late middeleeuwen

MELB late middeleeuwen B

MESO mesolithicum

MFE metaal - ijzer

MHK monster - houtskool

min. minimaal

MP monster - pollen 

MPB metaal - lood

MSL metaalslak

Mv maaiveld

MXX metaal - onbepaald

NAP Normaal Amsterdams Peil

NAR Nederlandse Archeologische Rapporten

n.Chr. na Christus

NT Nieuwe tijd

NTV Nieuwe tijd A

NTM Nieuwe tijd B

NTL Nieuwe tijd C

prov. provincie

PvA Plan van Aanpak

PvE Programma van Eisen

ROM Romeinse tijd
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Afkorting Toelichting

S spoornummer

SLE steen - leisteen

str. structuur

SVU steen - vuursteen

SXX steen - onbepaald

TEG tegel

v. vondstnummer

v.Chr. voor Christus

VKL verbrande klei

verm. vermoedelijk

zg. zogenaamde
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Lijst van figuren

Figuur 1.1 Ligging van het plangebied (ster). 

Figuur 1.2 Ontwikkelingsplan Den Bogerd (bron: GEM Den Bogerd). 

Figuur 1.3 Tijdsbalk. 

Figuur 2.1 Uitsnede paleogeografische kaart van de regio Tilburg met de locatie van 

het onderzoeksgebied (rode cirkel; Heunks 2012). 

Figuur 2.2 Oppervlaktereliëf van het landschap rondom het onderzoeksgebied (rode 

cirkel; bron: www.ahn.nl). 

Figuur 2.3 Uitsnede bodemkaart De Leijen-West (Leenderts 1992). Het onderzoeks-

gebied (rode cirkel) ligt in een zone met sterk lemige gooreerdgronden (cZn35) 

en grondwatertrap VI (relatief droog). Het dal van de Roomleij is gekarteerd als 

woudeerdgrond (pLn5) en het iets lager gelegen gebied ten oosten van het onder-

zoeksgebied is weergegeven als dalvormige laagte met een beekeerdgrond met 

zandige leem (cZg37). Het bebouwd gebied van Udenhout (wit) is niet gekarteerd. 

Figuur 2.4 Uitsnede van de kadasterkaart van 1811-1832 met daarop de onderzoeksge-

bieden (zwart) en de voornaamste kaartelementen die in de tekst worden behandeld: 

de Roomleij (donkerblauw), de vermoedelijke locatie van de versterkte hoeve 

(lichtblauw), enkele paden (geel) en bebouwing (rood). 

Figuur 2.5 IKAW-kaart met de ligging van de hier besproken waarnemingsnummers en 

het onderzoeksgebied (rood omlijnd). 

Figuur 2.6 De resultaten van het vooronderzoek en de verschillende deelgebieden. 

Figuur 4.1 Overzicht van de onderzochte putten, profielen en boringen. De rode 

streeplijn geeft het geologisch profiel van Figuur 5.2 weer. 

Figuur 4.2 Impressie van de open dag. 

Figuur 4.3 Enkele representatieve doorsneden van sporen uit verschillende perioden. 

Figuur 4.4 Diergangen van de dassenburcht. 

Figuur 5.1 Geologisch profiel in west-oost richting door het midden van het opgegraven 

terrein. Voor de ligging van de profielkolommen en boringen zie Figuur 4.1. 

Figuur 5.2 Hoogtekaart van het sporenvlak. 

Figuur 5.3 Profiel 403: representatief voor de landschappelijke opbouw van het onder-

zoeksgebied. Voor ligging zie Figuur 4.1. 

Figuur 5.4 Boring ter hoogte van profiel 403. Voor ligging zie Figuur 4.1. Top van een ca. 

60 cm dik veenpakket (4,15-4,75 -Mv; 5,6-5 m +NAP). Een oude bodem die moet zijn 

ontstaan gedurende een interstadiaal binnen het Vroeg Weichselien. 

Figuur 5.5 De noordzijde van werkput 5: extreme uitspoeling in de top van een lokale 

depressie. De laagte is later antropogeen opgevuld geraakt en niet meer in het huidige 

landschap zichtbaar. Aan de oostzijde van het profiel is een verstoring zichtbaar, dit is 

een proefsleuf van het vooronderzoek. 

Figuur 5.6 Profiel 510: bodemopbouw in de kern van de depressie. Voor ligging zie 

Figuur 4.1. 

Figuur 5.7 Profiel 2601: een opvallende grijs gebleekte laag in de top van de C-horizont 

als gevolg van hangwater (pseudogley). Voor ligging zie Figuur 4.1. 

Figuur 5.8 Profiel 3302: onder de actuele akkerlaag is een oudere akkerlaag zichtbaar 

met aan de onderzijde enkele spitsporen. Voor ligging zie Figuur 4.1. 

Figuur 6.1 Udenhout-Den Bogerd - sporen en vondsten uit het neolithicum. 

Figuur 6.2 Kuil 85. 

Figuur 6.3 Versierde scherven uit het laat-neolithicum. Schaal 1:1 (tekenaar: R. 

Timmermans). 

Figuur 6.4 Een selectie van de vuurstenen artefacten. Schaal 1:1 (tekenaar: R. 
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Timmermans). 

Figuur 6.5 Dichthedenkaart van het neolithisch vondstmateriaal in relatie tot kuil 85. 

Figuur 7.1 Udenhout-Den Bogerd - sporen en vondsten uit de bronstijd en ijzertijd. 

Figuur 7.2 Huisplattegronden uit de midden-bronstijd of het begin van de late 

bronstijd. Schaal 1:200. 

Figuur 7.3 Huisplattegronden uit de late bronstijd en vroege ijzertijd. Schaal 1:200. 

Figuur 7.4 Huisplattegronden uit de late ijzertijd. Schaal 1:200. 

Figuur 7.5 Selectie bijgebouwen. Schaal 1:200. 

Figuur 7.6 Voorbeeld van een drie-palige structuur in Ribe Viking Center (Denemarken, 

fotograaf: M. Pruijssen). 

Figuur 7.7 Waterput 46. 

Figuur 7.8 Waterkuil 84. 

Figuur 7.9 Kuil 52.

Figuur 7.10 Aardewerk uit de vroeg- en midden-bronstijd. Schaal 1:1 (tekenaar: R. 

Timmermans). 

Figuur 7.11 Kuil 50. 

Figuur 7.12 Een selectie van het aardewerk uit kuil 50. Schaal 1:2 (tekenaar: R. 

Timmermans). 

Figuur 7.13 Verschil in celstructuur tussen een koe (links) en een mens (rechts; bron: 

http://what-when-how.com/forensic-sciences/skeletal-analysis). 

Figuur 7.14 De celstructuur van de drie monsters van Den Bogerd (bron: Veselka 2017, 

4, afb. 2). 

Figuur 7.15 Een selectie van het aardewerk uit waterput 46. Schaal 1:2 (tekenaar: R. 

Timmermans). 

Figuur 7.16 Aardewerk uit de late bronstijd - midden-ijzertijd. Schaal 1:2 (tekenaar: R. 

Timmermans). 

Figuur 7.17 Aardewerk uit de late ijzertijd. Schaal 1:1 (tekenaar: R. Timmermans). 

Figuur 7.18 Een klop/wrijfsteen en een maalsteenfragment. Schaal 1:2 (fotograaf: M.E. 

Hemminga). 

Figuur 7.19 Een zandstenen wetsteen. Schaal 1:2 (fotograaf: M.E. Hemminga). 

Figuur 7.20 Een bronzen ring. Schaal 1:1 (foto: Restaura). 

Figuur 7.21 Determinatie op soort van het houtskool uit kuil 83. 

Figuur 8.1 Udenhout-Den Bogerd - sporen uit de Romeinse tijd. 

Figuur 9.1 Udenhout-Den Bogerd - sporen uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. 

Figuur 9.2 Gebouw 37 en enkele nabijgelegen kuilen. Schaal 1:200. 

Figuur 9.3 Verhouding van het percentage scherven per bakselgroep uit de 

middeleeuwen en Nieuwe tijd. 

Figuur 9.4 Borden met slibversiering uit Oosterhout, ca. 1600. Schaal 1:5 (fotograaf: 

M.E. Hemminga). 

Figuur 9.5 Kop van Europees porselein (ep-kop-7) uit Eisenberg, 1930-1945. Schaal 1:2 

(fotograaf: M.E. Hemminga). 

Figuur 9.6 Schelppijp met knorrenmotief en spoor, vanaf ca. 1730. Schaal 1:1 (fotograaf: 

M.E. Hemminga). 

Figuur 9.7 Composiet bouwfragment met blindmerk. Schaal 1:2 (fotograaf: M.E. 

Hemminga). 

Figuur 9.8 Bodems van drie groene wijnflessen uit de 17e en 18e eeuw (fotograaf: M.E. 

Hemminga). 

Figuur 9.9 Glazen (medicijn)flesje uit de 19e of het begin van de 20e eeuw. Schaal 1:1 

(fotograaf: M.E. Hemminga). 

Figuur 9.10 Overzicht van de (mogelijke) houtskoolmeilers en clusters (A-F) daarin. In 
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grijs de greppels daterend uit late middeleeuwen-Nieuwe tijd (paragraaf 9.2.3). 

Figuur 9.11 Overzicht per context met een impressie van het spoor en een taartdiagram 

met de aangetroffen houtsoorten. 

Figuur 9.12 Een 16e eeuwse impressie van twee methoden van houtskoolproductie. 

Boven: een kuil in de grond, ook wel Grubenmeiler genoemd. Onder: een oven of 

Platzmeiler op het oppervlak (bron: Smith & Gnudi 2015, 177-178, fig. 23-24). 

Figuur 10.1 Overzicht van de sporen & structuren uit diverse tijdsvakken in relatie tot 

de samenstelling van de ondergrond. 
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