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Samenvatting

Naar aanleiding de bouw van een nieuw schoolgebouw langs de Sportweg in Tilburg 

heeft de gemeente in 2015 een archeologisch proefsleuvenonderzoek laten uitvoeren 

op het terrein van de school. Omdat op basis van de resultaten van dit onderzoek niet 

vastgesteld kon worden of de aangetroffen resten een behoudenswaardige vindplaats 

betroffen, heeft Archol in 2016 een aanvullend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De 

resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot een directe doorstart naar de opgraving 

van de behoudenswaardige resten.

Het onderzoek heeft sporen en vondsten opgeleverd uit de perioden volle 

middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd C. In de volle middeleeuwen werd het hoger 

gelegen terrein ten zuidoosten van het plangebied bewoond. Binnen het onderzoeks-

gebied bevonden zich nog net enkele sporen van een boothuis uit deze periode. In 

de late middeleeuwen schoof de bewoning op naar het lager gelegen noordelijke 

deel van het terrein. Het onderzoeksgebied maakt vanaf de late middeleeuwen 

deel uit van het gehucht, of herdgang, de Reit. Het hoger gelegen zuidelijk deel 

van het terrein vormde de rand van het grootschalige akkercomplex De Schijf. Het 

akkergebied werd afgebakend door een simpele landweer of houtwal. De bewoning 

bevond zich langs een van de belangrijkste wegen in het gebied, de Reitsestraat. Deze 

weg werd waarschijnlijk aangelegd tussen 1450 en 1550, en is tot in de 20e eeuw in 

gebruik geweest. Rond 1600 vond opnieuw een verschuiving plaats in de bewoning. 

De bewoning bleef zich concentreren langs de Reitsestraat, maar verplaatste zich in 

zuidwestelijke richting. Van historische kaarten is bekend dat er begin 19e eeuw vier 

woningen in het onderzoeksgebied stonden, in de loop van de 19e eeuw werd een 

vijfde woning bijgebouwd. Sporen van deze bewoning zijn teruggevonden in de vorm 

van grote kuilen, ontstaan bij de sloop van de woningen tussen 1954 en 1962. Tevens 

zijn enkele kuilen en een waterput aangetroffen die zich in de tuinen van de huizen 

bevonden. Het noordelijk deel van het terrein, dat in de late middeleeuwen bewoond 

werd, is in de Nieuwe tijd als (moes)tuin gebruikt, zo getuige de vele moestuinbedden.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van BRO heeft Archol in 2016 een archeologisch onderzoek uitgevoerd 

aan de Sportweg te Tilburg. Aanleiding voor het onderzoek vormt het voornemen 

tot nieuwbouw van een school: de Jozefmavo. Hierbij zou de ondergrond verstoord 

worden. De diepte van de verstoring was ten tijde van het onderzoek onbekend, maar 

zou tenminste tot 1 m onder maaiveld reiken. Hierbij zouden archeologische resten 

verloren kunnen gaan. Een proefsleuvenonderzoek op het terrein, uitgevoerd in 2015, 

heeft sporen en vondsten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd opgeleverd. Op 

basis van het onderzoek kon echter niet goed worden bepaald in hoeverre deze resten 

behoudenswaardig waren. Archol heeft daarom een aanvullend proefsleuvenonder-

zoek uitgevoerd. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek hebben geleid tot de 

directe doorstart naar een opgraving. 

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied ligt in het westelijke deel van de bebouwde kom van Tilburg. Het ca. 

5.500 m2 grote plangebied wordt in het zuiden begrensd door de Sportweg en in het 

noorden door de spoorlijn tussen Tilburg en Breda (Figuur 1.1). In het oosten bevindt 

zich bebouwing en in het westen wordt het terrein begrensd door een parkeerstrook, 

die nog een restant van de vroegere Reitsestraat is. Ten tijde van het onderzoek was 

het noordelijk deel van het terrein in gebruik als sportveld (grasland), het zuidelijke 

deel lag braak.
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Figuur 1.1 
Ligging van het onderzoeksgebied Tilburg 
Sportweg.
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Als sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen en 

een deels is overgegaan in de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit 

de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een 

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het 

bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met 

bijbehorende standaardrapportages. 

Het vooronderzoek voor het plangebied Tilburg Sportweg is in 2014 uitgevoerd 

door Aeres Milieu bv en bestond uit een bureau- en verkennend booronderzoek.1 

In aanvulling hierop is namens de gemeente Tilburg een historische verkenning 

uitgevoerd.2 Het vooronderzoek heeft in 2015 geleid tot een proefsleuvenonderzoek, 

dat eveneens door Aeres Milieu is uitgevoerd.3 Het proefsleuvenonderzoek leverde 

sporen en vondsten op uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd, maar Aeres heeft 

deze als niet-behoudenswaardig gewaardeerd. De gemeente Tilburg is hier niet mee 

akkoord gegaan en daarom heeft Archol een aanvullend proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd. Indien behoudenswaardige resten aangetroffen zouden worden, zou direct 

doorgestart moeten worden naar een opgraving. Dit bleek inderdaad het geval en 

Archol heeft de behoudenswaardige resten opgegraven. 

Het onderzoek heeft gefaseerd plaatsgevonden. Het eerste deel is uitgevoerd tussen 

8 en 14 juni 2016. Omdat er nog een noodgebouw van de Jozefmavo aanwezig was op 

het oostelijk deel van het terrein is dit deel na het verwijderen van dit gebouw, op 12 en 

13 juli 2016 onderzocht.

Voorafgaand aan het onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.4 Dit 

PvE is in eerste instantie opgesteld ten behoeve van het proefsleuvenonderzoek door 

Aeres. Voor het aanvullende proefsleuvenonderzoek en de aansluitende opgraving is 

het PvE in 2016 aangevuld en geactualiseerd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht 

van BRO. De gemeente Tilburg, in naam van drs. G. Van den Eynde, is het bevoegd 

gezag. Het onderzoek is uitgevoerd door een team van Archol, bestaande uit een 

veldwerkleider en een wisselend team van veldarcheologen (Tabel 1.1). Het veldteam 

werd ondersteund door een projectleider en tijdens de uitwerking zijn enkele externe 

specialisten betrokken.

1  Van der Feest & Hagens 2015.
2  Van Putten 2015.
3  Van der Veen & Van der Feest 2016.
4  Lanzing 2015 & Lanzing 2016.
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Landschappelijk, archeologisch en historisch kader

2.1 Landschappelijk kader

Onderstaande beschrijving van de omgeving op gebied van geologie en bodemge-

steldheid is gebaseerd op het bureauonderzoek.5

Het plangebied is centraal gelegen in het dekzandlandschap van de Roerdalslenk. Dit 

is een tektonisch dalingsgebied begrensd door breuken en de opheffingsgebieden 

(horsten) van het Kempisch Hoog (ten zuidwesten) en de Peelhorst (ten noordwesten). 

In het Vroeg Pleistoceen en begin van het Midden Pleistoceen raakte de Roerdalslenk 

opgevuld met grove zanden en grind van de Rijn en Maas. Nadat deze grote rivieren 

hun loop naar het oosten hadden verlegd werd de Roerdalslenk gedurende de ijstijden 

van het Midden- en Laat Pleistoceen opgevuld met afzettingen van lokale oorsprong 

(Formatie van Boxtel). Het betreft Brabants leem, fluvioperiglaciale en eolische 

afzettingen. Deze afzettingen hebben een dikte van 15 tot wel 45 meter.

In het Midden Weichselien wordt dekzand (Laagpakket van Wierden) over het 

landschap afgezet. Binnen het dekzandpakket kan een grondrijk niveau worden 

aangetroffen, de Laag van Beuningen. In het Laat Weichselien werd opnieuw dekzand 

afgezet, voornamelijk in ZW – NO georiënteerde ruggen (eveneens Laagpakket van 

Wierden). Tijdens de vorming van dit jongere dekzand zijn plaatselijk ook leemlagen, 

veen en bodems ontstaan. Een voorbeeld van een dergelijke bodem is de grijswitte en 

houtskoolrijke Laag van Usselo, die op hoge terreindelen is gevormd.

Aan het einde van het Weichselien en in het Holoceen werd het klimaat milder. Door de 

groei van vegetatie werd het dekzand gefixeerd. In de beekdalen werd nog zand en klei 

afgezet en lokaal vond veenvorming plaats (Boxtel Formatie; Singraven Laagpakket). 

Als gevolg van het mildere klimaat vond bodemvorming plaats. Vanaf het neolithicum 

werd de bodemvorming beïnvloed door de mens, die door ontbossing verantwoor-

delijk was voor het voorkomen van verstuiving van het dekzand. Systematische 

ontbossingen vanaf de (late) middeleeuwen hebben grootschalige verstuivingen 

veroorzaakt. Hierdoor ontstonden landduinen. Deze stuifzanden worden tot het 

Laagpakket van Kootwijk van de Formatie van Boxtel gerekend en worden gekenmerkt 

als reliëfrijke zones in het landschap.

Op de geomorfologische kaart is het plangebied niet gekarteerd vanwege de 

bebouwde kom van Tilburg. In de omgeving komen zones voor van golvende 

dekzandvlaktes en lage landduinen. Op basis van de hoogteligging van het plangebied 

wordt verwacht dat deze in een golvende dekzandvlakte ligt, ten noorden van de hoge 

dekzandrug waarop Tilburg gelegen is (Figuur 2.1). Dit beeld komt overeen met de 

paleogeografische basiskaart van Tilburg, waarop het gebied zich op de overgang van 

hoger gelegen rug of plateau naar een relatief laag gelegen welving of flank bevindt 

(Figuur 2.2).6 

Het plangebied is ook op de bodemkaart niet gekarteerd vanwege de ligging in de 

bebouwde kom van Tilburg. In de omgeving van het plangebied komen hoge zwarte 

enkeerdgronden met lemig fijn zand en veldpodzolgronden met zwak lemig, fijn zand 

voor.

5  Van der Feest & Hagens 2015.
6  Heunks 2007.

2
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Figuur 2.1 
Overzicht van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de ligging 
van het plangebied (in blauw) (bron: Van der Feest & Hagens 2015.

Figuur 2.2 
Uitsnede van de paleogeografische basiskaart van de gemeente Tilburg met 
de ligging van het plangebied (bron: Heunks 2007).
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2.2 Archeologisch- en historisch kader 

Het grondgebied van Tilburg werd al in het eind van het Weichselien bezocht door 

rondtrekkende jager-verzamelaars. Ook uit de jongere perioden van de prehistorie 

tot en met de middeleeuwen zijn talkrijke vindplaatsen bekend. Omdat op het terrein 

aan de Sportweg alleen sporen en vondsten uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd 

zijn aangetroffen, zal hier alleen worden ingegaan op de bekende archeologische 

en historische gegevens uit deze jongere perioden. Deze paragraaf is grotendeels 

overgenomen uit het historische bureauonderzoek van Van Putten.7

2.2.1 Ontwikkeling van herdgangen

In de volle middeleeuwen waren de hoger gelegen delen van het landschap in 

gebruik voor bewoning en beakkering. In de late middeleeuwen, de 12e en 13e eeuw, 

werden deze oude, hooggelegen woon- en akkergronden omgevormd tot open, 

aaneengesloten akkercomplexen. De bewoning verplaatste zich naar de lager gelegen 

randen van de akkercomplexen. Hier ontstonden kleine buurtschappen die in Tilburg 

‘herdgangen’ worden genoemd. Deze herdgangen zouden in recentere tijden samen 

uitgroeien tot de huidige stad. In de meeste herdgangen waren de boerderijen 

gegroepeerd rond een driehoekig plein ( ‘plaatse’) waar zich gewoonlijk een drinkkuil 

voor het vee bevond, die ook als brandkuil dienst kon doen. Later werden deze kuilen 

ook gebruikt voor het wassen van wol en geweven stukken. Aan het plein stonden vaak 

eiken of linden en verder lagen de meeste herdgangen in de nabijheid van een kleine 

waterloop. Niet alle herdgangen hadden overigens de hierboven beschreven structuur, 

want sommige gehuchten ontwikkelden zich tot een ‘straatnederzetting’. In een enkel 

geval bestond een herdgang uit verspreid gelegen groepjes boerderijen. 

Landwegen, waarvan de loop vooral bepaald werd door het reliëf, verbonden de 

herdgangen met elkaar. Langs de talrijke kleine stroompjes die het gebied doorkruisten 

lagen de gras–en hooilanden, op de hoger gelegen delen bevonden zich de akkers, 

waarop onder meer rogge, haver, gerst en boekweit verbouwd werd. Het grootse 

gedeelte van het gebied werd echter in beslag genomen door ‘gemene’ gronden of 

‘gemeijnt’, woeste grond in gemeenschappelijk bezit, voornamelijk bestaande uit 

heidevelden met hier en daar wat opgaand geboomte, en met vennen en moerassen 

op plaatsen waar leemlagen in de ondergrond de waterafvoer belemmerden. Hier 

weidden de inwoners hun schapen, plagden ze de heide, sprokkelden ze geriefhout, 

staken ze turf en dolven ze leem. 

Hoewel er, vooral vanaf de 20e eeuw, als gevolg van stedenbouwkundige 

ontwikkelingen tal van verstoringen zijn opgetreden, is de laatmiddeleeuwse structuur 

in het huidige stratenpatroon van Tilburg nog steeds heel duidelijk herkenbaar. Deze 

‘blauwdruk’ van de stad vormt dan ook een essentieel element van het cultureel 

erfgoed van Tilburg. 

Dat de middeleeuwse structuur door de eeuwen heen bewaard bleef, hangt samen 

met de uitgestrektheid van het grondgebied van Tilburg. De bevolkingstoename kon 

heel lang worden opgevangen door te bouwen langs de bestaande verbindingswegen, 

waardoor de typische lintbebouwing ontstond. Vervolgens werd er gebouwd in de 

open ruimten tussen de herdgangen zodat de bestaande structuur vrijwel onaangetast 

bleef.

7  Van Putten 2015.
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2.2.2 De Reit

De Reit (of De Rijt) was een van de laatmiddeleeuwse herdgangen van Tilburg. De 

oudst bekende vermelding van de Rijt als herdgang dateert uit 1423.8 De naam 

is afgeleid van een waterloop die al in 1390 in een oorkonde wordt genoemd. De 

bewoning van de Reit was in de 16e eeuw geconcentreerd rond een driehoekig 

plein, waar enkele landwegen bij elkaar kwamen (Figuur 2.3). Aan de zuidoostzijde 

grensde de Reit aan ‘de Schijf’, een omvangrijk akkercomplex dat centraal tussen de 

herdgangen de Veldhoven, de Heuvel, Korvel, de Bergdijk en de Reit gelegen was. 

Ten westen van de Reit lagen akkers en weilanden. Ten noorden van de Reit lag de 

herdgang de (Reitse) Hoeven. De grens tussen de Reit en de Hoeven werd gevormd 

door de waterloop de Werft (voorheen de Rijt, Figuur 2.4). 

Het stroompje waaraan de Reit zijn naam ontleende, heette vanaf de 15e eeuw de 

Werft. De watergang heeft een natuurlijke oorsprong, maar zal in de loop der eeuwen 

ongetwijfeld voor een deel uitgegraven zijn. Vanaf de 19e eeuw stond de Werft bekend 

onder de naam Oude Leij. Een tweede belangrijke waterloop voor de Reit is ‘waterloop 

32’ die vanuit het zuidwesten de waterkolk in het midden van het plein de Reit 

doorkruiste en uitmondde in de Werft.

De belangrijkste weg in de Reit was een landweg die vanaf de huidige Friezenlaan 

in noordelijke richting liep, langs de westzijde van het plein de Reit en vandaar in 

noordoostelijke richting verder ging. In de 16e eeuw heette deze weg ‘Die Rijtstraet’ en 

tot in de 20e eeuw was de straat ter hoogte van onderhavig onderzoeksgebied bekend 

als de Reitsestraat.9 

2.2.3 Bewoningsgeschiedenis na 1800

Uit de kadastrale minuut uit 1811-1832 blijkt dat het driehoekige plein van de Reit 

in 1832 vrijwel geheel bestond uit weiland (Figuur 2.4).10 Tot ver na de Tweede 

Wereldoorlog behield het gebied een landelijk karakter, met de Reitsestraat als enige 

verharde weg. Na 1950 stonden er aan de westzijde van de Reitsestraat, ter hoogte 

van huidig onderzoeksgebied, zeven huizen. Aan de oostzijde stonden er acht. Al deze 

huizen zijn door de gemeente aangekocht en tussen 1954 en 1962 gesloopt.

2.3 Vooronderzoek

Op basis van het uitgevoerde booronderzoek blijken de verwachte podzolgronden in 

het onderzoeksgebied niet meer aanwezig en blijkt ook de top van de C-horizont in 

veel gevallen geroerd.11 Aan de noordzijde van het plangebied zijn diepere verstoringen 

aangeboord, die door de auteurs worden toegeschreven aan de voormalige 

Reitsestraat of de Oude Leij. Op basis van het booronderzoek werden alleen 

archeologische resten uit de late middeleeuwen en vooral uit de Nieuwe tijd verwacht.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek heeft Aeres verschillende archeologische sporen 

aangetroffen (Figuur 2.5). Een zuidwest-noordoost lopende greppel is op basis van het 

aardewerk in de 13e – 15e eeuw gedateerd. De overige sporen dateren uit de 19e of 

vroege 20e eeuw.12 

8  Trommelen 1994, 399.
9  Trommelen 1994, 399.
10  Van der Putten 2015, 11.
11  Van der Feest & Hagens 2015, 19.
12  Van der Veen & Van der Feest 2016, 11-15.
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Figuur 2.3 
Ligging van de Reit op de kaart van Zijnen 
uit 1760. De rechterkant is naar het noorden 
gericht (bron: Van Putten 2015, 8).

Reitsestraat De Werft/ Oude Leij

Waterloop 32

Figuur 2.4 
Ligging van de Reit 
op de kadasterkaart 
uit 1832, gebaseerd 
op de Oorspronkelijk 
Aanwijzende Tafel (bron: 
Van der Putten 2015). Het 
plangebied (rood) ten 
noorden van het drie-
hoekige plein. In blauw 
zijn De waterlopen De 
Werft en ‘waterloop 32’ 
ingetekend. 
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Methodiek

3.1 Doelstelling

Conform het PvE heeft het proefsleuvenonderzoek als doel vast te stellen of de 

archeologische resten in het plangebied behoudenswaardig zijn. Indien inderdaad 

behoudenswaardige resten worden aangetroffen, dienen deze middels een opgraving 

te worden onderzocht.

3.2 Vraagstellingen13

3.2.1 Algemeen

1. Wat is de aard, omvang en kwaliteit van de archeologische sporen en structuren? 

2. Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(en)? 

3. Wat is de datering van de vindplaats(en)? 

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

vondstcategorieën behoren zij? 

5. In hoeverre komen de onderzoeksresultaten uit het vooronderzoek overeen met de 

resultaten uit het proefsleuvenonderzoek? 

6. Hoe is de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw van het onder-

zoeksgebied? In hoeverre sluit de aangetroffen geomorfologische en bodemkundige 

opbouw aan of wijkt deze af van de paleografische reconstructie van Heunks van het 

gebied? 

7. Wat is de relatie van de sporen en/of vondsten met de bodemopbouw? 

8. Welke eigenschappen van de (natuurlijke) omgeving speelden een rol bij de 

locatiekeuze voor bewoning? 

9. Indien geen of nauwelijks archeologische resten worden aangetroffen: wat is de reden 

hiervoor? 

10. Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect 

daarvan op de archeologische resten?

11. Welke mogelijkheden zijn er voor paleo-ecologisch en botanisch onderzoek en 

welke bijdrage kan dit onderzoek leveren aan de reconstructie van het natuurlijke 

landschap en de benutting daarvan? Denk aan de rol van landbouw en veeteelt in de 

voedseleconomie en handel. 

12. Hoe verhouden de aangetroffen resten zich tot de op historische kaarten opgetekende 

resten van De Reit, de Reitsestraat en de Oude Leij? 

3.2.2 Nederzettingsgeschiedenis en landgebruik 

13. Reconstrueer in detail de ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis in ruimtelijke, 

chronologische (relatief en absoluut) en materiële zin. 

14. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 

van de sporenclusters en wat is de onderlinge samenhang? 

15. Wat is per bewoningsfase in het onderzoeksgebied: 

 a.  de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing van de bewoningsporen, 

 b.  de relatie van de bewoning met geologische en/of bodemkundige eenheden, 

 c.   de omvang (inclusief verticale dimensies), 

13  Overgenomen uit het PvE: Lanzing 2016.

3
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 d.  de aard /complextype / functie van de gerelateerde bewoningsporen, 

 e.  de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia), 

 f.   de vondst- en spoordichtheid van de bewoning, 

 g.  de stratigrafie, 

 h.  de ouderdom, periodisering, typo-chronologische classificaties 

 i.   de inrichting van de huizen en erven 

16. Wat zijn de aanwijzingen voor landinrichting en -gebruik (off-site-patronen) in de 

verschillende fasen van de bewoning (wegen, perceelsindeling, akkers, grondstofwin-

ning, vennen, et cetera)? Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke 

activiteiten? 

17. Wanneer en waarom zijn de vindplaatsen/sporenclusters als nederzetting verlaten of 

in onbruik geraakt? 

3.2.3 Materiële cultuur 

18. Bespreek de materiële cultuur van de verschillende perioden van bewoning en/

of gebruik aan de hand van de verschillende soorten vondstmateriaal en per 

aangetroffen periode. 

19. In hoeverre is in de verspreiding van materiële vondsten en hun context binnen of 

buiten de nederzetting een specifiek patroon te herkennen?

3.3 Strategie

Het onderzoek is gestart als een proefsleuvenonderzoek. Er zijn daarom in eerste 

instantie vier proefsleuven aangelegd, verspreid over het terrein, om inzicht te krijgen 

in de verspreiding, aard en waarde van de archeologische resten. De proefsleuven 

hadden een breedte van 4 m en een wisselende lengte (put 1 t/m 4, Figuur 3.1). In 

totaal is er 464 m2 aan proefsleuven gegraven, wat overeenkomt met 8% van het 

plangebied.

Op basis van de resultaten van de proefsleuven is besloten tot het graven van 

uitbreidingen. In overleg met het bevoegd gezag is in het zuiden slechts een aantal 

extra sleuven gegraven (putten 6, 7 en 10). In het noordelijk deel van het terrein is een 

groter, aaneengesloten blok opgegraven (putten 5, 8 en 9). De opgraving heeft direct 

aansluitend aan de proefsleuvenfase plaatsgevonden, in juni 2016. Het oostelijk deel 

van het plangebied was destijds nog niet voor onderzoek beschikbaar, omdat hier nog 

een noodgebouw van een school stond. Dit deel van het terrein is daarom een maand 

later, in juli, onderzocht (put 11, 12 en 14). De zone tussen put 10 en 11 kon vanwege de 

ligging van enkele kabels en leidingen niet worden onderzocht. Ten noorden van put 3, 

4, 5 en 8 bevond zich een riool in de bodem.

In de ondergrond van het noordelijk deel van het onderzoeksgebied werden de resten 

van de voormalige Reitsestraat verwacht. Hier zijn in eerste instantie elf boringen 

geplaatst, om de opbouw van de ondergrond en de exacte ligging van de oude weg 

beter in kaart te brengen (Figuur 3.2). Uiteindelijk is besloten ook een smalle sleuf 

aan te leggen, dwars op het verwachte tracé van de weg (put 13). Doel van deze sleuf 

was met name een betere beschrijving en documentatie van het profiel en een betere 

koppeling aan de gegevens uit de boringen en proefsleuven van Aeres. Vanwege de 

ligging van het riool kon put 13 niet verder naar het zuiden worden doorgetrokken. In 

totaal is 2.361 m2 opgegraven.
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Locaties van de gedocumenteerde profielen 
(zwart) en boringen (rood).
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3.4 Werkwijze veldwerk

Het onderzoek is uitgevoerd conform het PvE en versie 3.3 van de KNA. De werkputten 

zijn aangelegd met behulp van een graafmachine voorzien van een gladde bak. Er is 

laagsgewijs verdiept, waarbij het tussenvlak steeds visueel en met een metaaldetector 

is geïnspecteerd op de aanwezigheid van vondsten. Er is één archeologisch vlak 

aangelegd en gedocumenteerd. Dit vlak is aangelegd in de top van de onverstoorde 

ondergrond (C-horizont). Alle vlakken zijn gefotografeerd en daarna ingetekend 

met een DGPS. De vlakbeschrijving van de sporen is ingevoerd in een velddatabase, 

waarna de sporen zijn gecoupeerd, getekend, gefotografeerd en afgewerkt. Enkele 

omvangrijke greppels zijn met behulp van de graafmachine afgewerkt. Om het 

landschap in kaart te brengen zijn er verspreid over het onderzoeksgebied elf profielen 

gedocumenteerd (bijlage IV).

Aanlegvondsten zijn verzameld in vakken van 5 x 5 m. Vondsten uit sporen zijn 

verzameld per spoor en vulling. Uit sporen die rijk waren aan bouwmateriaal en 

subrecent vondstmateriaal zijn selectief vondsten verzameld, zodat de ouderdom van 

de sporen vastgesteld kon worden (bijlage III). Kansrijke sporen zijn bemonsterd voor 

botanisch onderzoek en/ of 14C-analyse. In totaal zijn er achtien monsters verzameld. 

Geen van deze monsters is uiteindelijk gewaardeerd of geanalyseerd.
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

De ondergrond van het onderzoeksgebied bestaat uit fluvioperiglaciale afzettingen van 

de Formatie van Boxtel (S5030). De afzettingen bestaan afwisselend uit matig fijn zand 

en lemig zand, lichtgeelbruin van kleur en met sporen van roest. In het zuidelijk deel 

van het onderzoeksgebied ligt de top van de fluvioperiglaciale afzettingen rond 13,5 m 

+ NAP; richting het noorden loopt het reliëf iets af richting 13 m + NAP.

Op het hele terrein is er sprake van een afgetopte oude bodem: een zogenoemd 

AC-profiel. De bovengrond is zandig, mogelijk heeft zich op het terrein oorspronkelijk 

wel een (dun) pakket dekzand bevonden, dat tegenwoordig compleet in de 

bovengrond is opgenomen. Bijna op het hele terrein is de bovengrond tot in de 

C-horizont geroerd. Langs de Sportweg en de voormalige Reitsestraat kan de 

verstoring waarschijnlijk in verbrand gebracht worden met de sloop van de bewoning 

halverwege de 20e eeuw (Figuur 4.1). Hier en daar zijn in de werkputten nog de sporen 

van een tandenbak zichtbaar in de C-horizont en in de bovengrond bevindt zich veel 

bouwpuin. 

In het noordoosten van het onderzoeksgebied (put 3 en een deel van put 5) is de 

bovengrond relatief onverstoord. In de A-horizont hier komt weinig puin voor en er lijkt 

sprake te zijn van een onverstoorde enkeerd (ook wel esdek genoemd, S5020, Figuur 

4.2). Op de overgang van de A-horizont naar de C-horizont is een mollenlaag (S5025) 

aanwezig, die de intactheid van de bodemopbouw benadrukt. 

Het maaiveld bevindt zich rond 14 m + NAP.

Figuur 4.1
Profiel 1 in het zuiden van het onderzoeksge-
bied. De bodem is als gevolg van de sloop van 
woningen in de 20e eeuw tot in de C-horizont 
omgezet.

4
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Figuur 4.2 
Profiel 9, waarin het nog aanwezige esdek in 
het noordelijk deel van het terrein waarneem-
baar is.
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Bewoningssporen uit de middeleeuwen en Nieuwe 
tijd

5.1 Inleiding

Archeologische sporen zijn aangetroffen over het hele terrein. Alle sporen bevonden 

zich in één vlak: in de top van de C-horizont. De sporen zijn gedateerd op basis van 

het daarin aangetroffen vondstmateriaal (determinatie van het aardewerk en bak-

steenformaten) en de aard van de opvulling van de sporen. Op basis van de opvulling 

zijn grofweg twee soorten te onderscheiden: sporen met een (licht)grijze vulling en 

sporen met een donkergrijsbruine kleur. Het laatste type sporen is licht humeus en 

scherper begrensd dan de sporen met een grijze vulling (Figuur 5.2). Op basis van het 

vondstmateriaal dateren de grijze sporen uit de late middeleeuwen en begin Nieuwe 
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Figuur 5.1 
Alle sporenkaart.
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tijd (tot ca. 1600); de donkergrijsbruine sporen hebben een jongere datering. 

In totaal zijn er in de database 495 sporen geregistreerd, waarvan er 367 aan 

antropogene activiteit zijn toegeschreven (bijlage I en II). De overige sporen zijn 

vervallen als vlek, natuurlijke verstoring of bodemlaag. Enkele sporen zijn als recente 

verstoring gedocumenteerd. In het noorden van put 3 is een verstoring aanwezig die 

samenhangt met het hier aanwezige riool. In put 2 en 9 is een aantal vergravingen 

aangetroffen. Op grond van het daarin aangetroffen plastic en pvc zijn deze als 

recent weggeschreven. In het zuidelijke deel van put 11 ten slotte is een betonnen put 

aangetroffen. De sporen uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd worden hieronder per 

periode beschreven.

5.2 Volle middeleeuwen (900-1200)

Sporen uit de volle middeleeuwen zijn alleen aangetroffen in het zuidoostelijk deel van 

de opgraving. Hier bevinden zich vier sporen (S447 –S450) die deel uit lijken te maken 

van een plattegrond (Figuur 5.3). De sporen hebben een lichtgrijze tot beige opvulling 

met brokjes verbrande klei. De twee zuidelijk gelegen sporen (S447 en S449) betreffen 

staanders. De sporen hebben in het vlak een ovale vorm en in doorsnede de vorm van 

een zadeltas. De sporen zijn 68 en 70 cm diep (Figuur 5.4). De twee sporen ten noorden 

van de staanders zijn de wandstijlen (S448 en S450). In het vlak zijn ze rond en kleiner 

dan de staanders. De diepte van de wandstijlen is 30 cm. 

De plattegrond bevindt zich grotendeels ten zuidoosten van het onderzochte 

terrein. Op basis van de ligging van de sporen lijken deze deel uit te maken van een 

bootvormige plattegrond, dus ruwweg tussen 900 en 12oo dateren. De sporen hebben 

geen vondsten opgeleverd die deze datering kunnen bevestigen dan wel ontkrachten.

Figuur 5.2 
Voorbeeld van het verschil in opvulling tussen 
een spoor uit de late middeleeuwen (A) en 
een spoor uit de Nieuwe tijd (B).
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Figuur 5.3 
Sporen uit de periode 900-1200 (alleen de 
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tie van de ligging van de plattegrond.

Figuur 5.4 
Doorsnede van een van de staanders van de 
bootvormige plattegrond, spoor 447.
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5.3 Late middeleeuwen/ Nieuwe tijd A (1300-1600)

Bijna alle sporen uit de periode 1300 – 1600 zijn gevonden in het oostelijke deel van 

de opgraving. Mogelijk hebben sporen uit deze periode zich oorspronkelijk ook in het 

westelijk deel van het plangebied (putten 1, 2, 6 en 10) bevonden, maar dit terrein is in 

een jongere periode grotendeels omgezet. Ook in de ‘onverstoorde’ delen zijn in het 

westelijk deel van de opgraving echter nauwelijks sporen uit de late middeleeuwen/ 

Nieuwe tijd A aangetroffen. In totaal zijn er 191 sporen te dateren tussen 1300 en 1600. 

Het betreffen paalsporen, kuilen en greppels (Figuur 5.5). Ze worden onderverdeeld 

in sporen die te relateren zijn aan de bewoning enerzijds en aan de landinrichting 

daarbuiten anderzijds.

5.3.1 Bewoningsareaal

Het merendeel van de sporen bevindt zich in het noordelijk deel van het onderzochte 

areaal. In het cluster sporen was maar één structuur te herkennen, een hooimijt. Het 

betreft een ronde structuur met een doorsnede van 4,6 m. De oostelijke helft van de 

hooimijt is slecht bewaard en in totaal zijn er negen paalsporen terug gevonden. Deze 

hebben in het vlak een ronde tot ovale doorsnede, de diepte van de sporen ligt tussen 

de 2 en 52 cm. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de sporen van de hooimijt. 

Gezien de relatief grote hoeveelheid sporen rondom de hooimijt, lijkt de structuur 

zich niet op of bij een akker bevonden te hebben. De hooimijt zal eerder op of nabij 

een erf hebben gelegen. Omdat verder geen structuren herkend konden worden, is de 

inrichting van dit erf of het bewoningsareaal onbekend. Wat wel zichtbaar is, is dat het 

bewoningsterrein in het zuiden wordt begrensd door een ONO-WZW georiënteerde 

greppel. De greppel is maximaal 1,9 m breed en maximaal 52 cm diep. De opvulling 

is lichtgrijs en gelaagd, wat wijst op een langzame opvulling (Figuur 5.6). Tijdens het 

afwerken van de greppel is een fragment aardewerk aangetroffen dat tussen 1150 en 

1350 dateert. De greppel lijkt echter ook overeen te komen met een perceelsgrens op 

de kadastrale minuut uit 1811-1832 (Figuur 5.10). Dit kan er op wijzen dat de greppel 

meerdere eeuwen in gebruik is gebleven. Het zou ook zo kunnen zijn dat de vondst 

opspit uit een ouder spoor betreft en de greppel dus recenter is aangelegd. Opvallend 

is echter wel dat er veel sporen aanwezig zijn ten noorden van de greppel, terwijl deze 

in de zone direct ten zuiden ervan nagenoeg aanwezig zijn. Dit laatste zou inderdaad 

voor een oudere aanleg datum pleiten.

Figuur 5.6 
Doorsnede van greppel S93, in put 3. 
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 Binnen het bewoningsareaal zijn ook enkele, smallere greppels aangetroffen. 

Deze greppels kunnen het bewoningsareaal hebben ingedeeld of kunnen hebben 

gefungeerd als greppels om overtollig (regen)water af te voeren.

Richting het oosten, westen en noorden lopen de sporen door tot buiten de grenzen 

van het onderzoeksgebied. Mogelijk was de bewoning al gelegen langs de Reitsestraat 

(zie onder). De omvang van het bewoningsareaal bedraagt tenminste 27 x 23 m.

5.3.2 Een mogelijke landweer of houtwal

Ca. 13 m ten zuiden van de bewoning bevinden zich twee greppels parallel aan de 

zuidelijke begrenzing van het bewoningsareaal. De greppels maken waarschijnlijk 

onderdeel uit van een houtwal of landweer (Figuur 5.7). Een houtwal is een perceelaf-

scheiding die vaak bestaat uit twee greppels met daartussen een aarden wal. Op de 

wal groeien bomen of struiken. In combinatie met de greppels en wal zijn soms ook 

palissaden, palenrijen of struikelkuilen aangelegd. Een houtwal werd gebruikt om wild 

(en vee) buiten de landbouwpercelen te houden, daarnaast werden ze gebruikt voor 

brandhout. 

Een landweer is een verschijnsel dat zijn oorsprong kent in de late middeleeuwen, de 

meeste landweren dateren uit de periode tussen 1350 en 1450.14 Landweren kennen 

een breed scala aan verschijningsvormen en ze konden verschillende functies vervullen. 

Over het algemeen werden ze aangelegd om territoriale grenzen te markeren en te 

verdedigen, om dorpen te verdedigen en/of om gemeenschappelijke weidegebieden 

te omheinen. In het laatste geval dienden ze om het vee binnen het gemeenschap-

pelijk graasgebied en buiten de akkers te houden. De meest simpele landweren, die 

met een voornamelijk agrarische functie, bestonden uit niet meer dan een begroeide 

aarden wal met een greppel aan een of beide zijden. Dergelijke landweren zijn dan 

ook moeilijk van eenvoudige houtwallen en doorgaande sloten te onderscheiden. 

Landweren met een verdedigingsfunctie konden echter uitgebreid zijn, met hele 

reeksen struikelkuilen voor paarden. 15

De houtwal of landweer van Tilburg Sportweg bestaat uit twee parallelle greppels 

die op 2-2,5 m afstand van elkaar liggen (Figuur 5.8). Tussen de greppels kan een wal 

opgeworpen zijn, sporen hiervan zijn echter niet teruggevonden. De noordelijke van 

de twee greppels (S466/ S435) is in het westen ca. 80 cm breed en wordt richting het 

oosten steeds breder, tot een maximale breedte van 3,5 m. De greppel is maximaal 

70 cm diep en opgevuld met een gehomogeniseerd pakket grijsbruin zand. In de 

opvulling zijn twee fasen herkend, wat er op wijst dat de greppel ten minste eenmaal 

opnieuw is uitgegraven (Figuur 5.9). In de greppel zijn tien scherven aangetroffen 

die het spoor in de periode 1300-1500 dateren. Onderin de greppel zijn twee rijen 

paalsporen aangetroffen, die tot ca. 20-30 cm onder de onderkant van de greppel 

waren ingegraven. De palen zijn op een onderlinge afstand van 1,3 tot 2 m geplaatst en 

lijken op basis van de sporen rechtop te hebben gestaan. In het westelijk deel van de 

greppel is maar één rij paalsporen aangetroffen. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen 

dat het ontbreken van een tweede rij palen en het versmallen van de greppel richting 

het westen een gevolg zijn van conservering. Over de hele breedte van de greppel is 

het sporenvlak namelijk op dezelfde NAP hoogte (13,4 m + NAP) aangelegd.

De zuidelijke greppel (S462/S432) is met een maximale breedte van 1,5 m smaller dan 

de noordelijke en met een diepte van ca. 30 cm ook ondieper. In deze greppel zijn geen 

paalsporen aangetroffen. De greppel wordt oversneden door een paalspoor (S461). Het 

14  Van Hoof & Jansen 2006, 28.
15  Van de Linde 2007, 339-340.
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Figuur 5.7 
Een laatmiddeleeuwse houtwal of landweer 
(donkergrijs. De sporen in lichtergrijs kunnen 
mogelijk ook met de structuur geassocieerd 
worden.

Figuur 5.8 
De twee greppels van de houtwal/ landweer 
in het sporenvlak. Foto richting het westen.



32 Sportweg te tilburg

paalspoor en enkele naastgelegen paalsporen maken op basis van opvulling geen deel 

uit van de structuur; ze behoren tot een jongere periode. Twee greppels die vanuit de 

zuidelijke greppel in zuidelijke richting lopen lijken wel met de structuur geassocieerd 

te kunnen worden, hoewel de precieze functie niet duidelijk is (Figuur 5.7). Deze sporen 

hebben een onderlinge afstand van 3 m en zijn slechts enkele centimeters diep. 

De greppels van de houtwal/ landweer zijn niet aangetroffen in het westelijk deel van 

de opgraving, ten westen van de zone met kabels en leidingen. Waarschijnlijk is de 

verstoring van het terrein door de sloop van woningen in de 20e eeuw de oorzaak van 

het ontbreken van de greppels in dit deel van het terrein. Het sporenvlak is hier ca. 40 

cm lager aangelegd, onder de verstoring van de bovengrond. Aangezien de greppels 

van de houtwal richting het westen ondieper worden, zullen ze in het westelijke deel 

van het onderzoeksgebied geheel zijn vergraven. Gezien de lichte kromming in de 

greppels en de aanwezigheid van de weg in het oosten van het onderzoeksgebied zal 

de constructie naar het zuiden toe afgebogen zijn.

Gezien de lichte constructie van de structuur te Tilburg Sportweg kan deze worden 

beschreven als houtwal of als landweer met een agrarische functie. De palen in de 

greppel zullen hebben gediend om het vee buiten het akkergebied te houden en 

misschien ook als verdediging van de bewoning ten noorden van de landweer/ houtwal. 

De structuur heeft waarschijnlijk de grens gevormd tussen de herdgang ‘De Reit’ in het 

noorden en het grootschalige akkercomplex ‘de Schijf’ ten zuidoosten ervan.

5.4 Nieuwe tijd (1600-1950)

De meeste van de 176 sporen uit deze periode bevinden zich in een ca. 25 m brede 

strook langs de voormalige Reitsestraat. Ze zijn dan ook te relateren aan de bebouwing 

die zich hier tot aan de sloop halverwege de 20e eeuw heeft bevonden. Het is moeilijk 

gebleken een nauwkeurige fasering aan te brengen in de sporen die in de Nieuwe tijd 

dateren. Veel van het vondstmateriaal dateert niet nauwkeuriger dan 1600-1900. 

5.4.1 Bewoning langs de Reitsestraat

In het zuidwestelijk deel van het onderzoeksterrein zijn sporen van bewoning en van de 

sloop van bewoning langs de Reitsestraat teruggevonden. Het is bekend dat de Reit al 

in de 16e eeuw bewoond werd, maar niet duidelijk is of dit ook voor het huidige onder-

zoeksgebied geldt.16 Volgens de kadastrale minuut uit 1811-1832 hebben binnen de 

grenzen van het onderzoeksgebied in de 19e eeuw vier woningen gestaan (Figuur 5.10). 

Op een kaart uit 1907 is aan de zuidwestkant een vijfde huis bijgebouwd (Figuur 5.11). 

16  Van Putten 2015, 2.

1

2

3

Figuur 5.9 
Doorsnede van de noordelijke greppel van de 
houtwal. Vulling 1 = nazak; vulling 2 = opvull-
ing jongere fase; vulling 3 = opvulling oudere 
fase.
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Tussen 1954 en 1962 zijn de woningen gesloopt.

Op de sporenkaarten is na projectie van de historische kaart te zien dat op de 

locaties van de woningen grote kuilen (S258, S265, S285 & S277) in de sleuven zijn 

aangetroffen. In deze kuilen was bouwpuin aanwezig en op enkel plekken zijn sporen 

van een tandenbak in het vlak waargenomen. De kuilen vormen de restanten van de 

gesloopte woningen. De woningen zijn grondig gesloopt; sporen van de constructie 

van de huizen zijn niet teruggevonden. Wel zijn er sporen teruggevonden van de 

indeling van de erven. Dit betreffen enkele greppels, kuilen en een waterput. 

De waterput (S13) is in de meest zuidwestelijke punt van het onderzoeksterrein 

gevonden en heeft een diameter van 2,8 m. Het spoor is niet gecoupeerd en over de 

constructie kunnen daarom geen uitspraken worden gedaan. Een scherf aardewerk uit 

het spoor dateert tussen 1790 en 1900. De waterput bevindt zich op het perceel dat 

pas na 1811-1832 bewoond is geraakt. De waterput kan eigendom zijn geweest van de 

bewoner van dit, meest zuidelijk gelegen, pand

Op hetzelfde perceel, op enkele meters afstand van de waterput zijn twee opvallende 

kuilen aangetroffen (S250 en S234, Figuur 5.12). De kuilen hadden een rechthoekige 

doorsnede en waren gevuld met bouwpuin, glas, aardewerk etc. Meest opvallend aan 

Legenda

greppel
paalspoor
kuil
recent
waterput
muuruitbraak
drain

Figuur 5.10 
Sporen uit de periode 1600-1950 geprojec-
teerd op de kadastrale minuut 1811-1832 
(alleen de sporen uit de periode 1600-1950 
zijn in kleur weergegeven).
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de sporen is een dun, zeer humeus bandje langs de wanden en de bodem van de kuilen. 

Mogelijk kunnen de kuilen worden geïnterpreteerd als beerkuilen. Van de huizen die 

langs de Reitsestraat hebben gestaan, is bekend dat ze geen inpandige wc’s hadden. 

De huizen hadden een schuurtje achter in de tuin met een gat in de grond.17 Opvallend 

is wel dat de kuilen S234 en S250 op of tegen de locatie van het huis aanliggen. Het zou 

aannemelijker zijn een beerkuil verder van het huis af, achter in de tuin aan te leggen. 

Mogelijk moet daarom toch aan een andere functie worden gedacht.

In het zuiden van het onderzoeksgebied, in put 1, zijn enkele smalle noordoost – 

zuidwest georiënteerde greppels aangetroffen (S33, S38, S43, S50 en S51; Figuur 5.13). 

Het is niet duidelijk of de sporen met de bewoning langs de Reitsestraat in verband 

te brengen zijn, of aan de sloopwerkzaamheden gerelateerd moeten worden. De 

opvulling van de sporen en het aangetroffen vondstmateriaal wijzen er in ieder geval 

op dat de greppels niet het verlengde zijn van de sporen van de houtwal of landweer. 

Mogelijk kunnen de sporen worden geïnterpreteerd als bodemverbeteringsgreppels of 

zijn ze gebruikt bij de indeling van de tuinen.

Ten noorden van de bebouwing, ter hoogte van perceel 577 op de kadastrale minuut, 

is de bodem over een areaal van ca. 23 x 23 m grootschalig omgezet door de aanleg 

van bloem- of moestuinbedden. De aanwezigheid van deze bedden bevestigt de 

informatie uit het historisch onderzoek van Van Putten, waarin het perceel als tuin 

staat aangegeven.18 In één van de huizen woonde voor de sloop een bloemenkweker, 

mogelijk is dit perceel zijn eigendom geweest.

17  Tijdens de veldcampagne kwam er een man (naam onbekend) op bezoek wiens opa nog in 
één van de woningen langs de Reitsestraat had gewoond. De man zelf kwam daar als kind op 
bezoek. Hij kon zich nog enkele kenmerken van de huizen en percelen herinneren.

18  Van Putten 2015, 9.
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Figuur 5.11 
Sporen uit de periode 1600-1950 geprojec-
teerd op een kaart uit 1907 (bron kaart: Van 
Putten 2015).
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5.4.2 De Reitsestraat

Tijdens de aanleg van de werkputten in het noorden van het onderzoeksgebied, werd 

aan de noordelijke rand van de putten 3, 5 en 8 de insteek van een diepe, greppel 

aangetroffen (S121). De put kon vanwege de aanwezigheid van een riool niet verder 

naar het noorden worden aangelegd om het spoor beter in kaart te brengen. Haaks 

op de voormalige Reitsestraat is daarom een rij boringen geplaatst. Op basis van de 

resultaten van de boringen is besloten om ook aan de noordzijde van het riool nog een 

korte sleuf aan te leggen (put 13). 

Figuur 5.12 
Doorsnede van de mogelijke beerkuil S250.

Figuur 5.13 
Greppels in het vlak van put 1. Foto richting 
het westen.
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Figuur 5.14 
Doorsnede van greppel S121 in put 3. 
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Figuur 5.15 
Doorsnede van de twee greppels ten 
noorden van de Reitsestraat.
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De greppel aan de zuidzijde van de Reitsestraat heeft een diepte van ten minste 1 

m en lijkt zich in het laagste deel van het landschap te bevinden, waar de C-horizont 

rond 12,9 m + NAP ligt. De greppel heeft een donkerbruingrijze homogene vulling die 

onderin humeus en iets kleiig is (Figuur 5.14). De humeusiteit van de opvulling wijst 

erop dat de greppel langere tijd heeft open gelegen; in ieder geval lang genoeg voor 

de accumulatie van organisch materiaal op de bodem. Ook het vondstmateriaal uit 

de greppel wijst op een gebruik gedurende meerdere eeuwen. Materiaal onderuit de 

greppel wijst op een aanleg tussen 1450 en 1550. Op basis van materiaal bovenin de 

greppel was deze in ieder geval aan het einde van de 18e eeuw nog in gebruik. 

De put ten noorden van het riool was helaas grotendeels verstoord. Het meest 

zuidelijke deel van de sleuf lijkt daarnaast verstoord door de aanleg van het riool. 

Wel zijn nog twee greppels noordoost-zuidwest lopende herkend, waarvan de meest 

zuidelijke en oudste (S482) qua opvulling sterk op de greppel ten zuiden van de 

Reitsestraat lijkt (Figuur 5.15). Deze greppel heeft geen vondsten opgeleverd. Ten 

noorden van greppel S482 loopt greppel S481 die door S482 oversneden wordt. In de 

greppel zijn zes fases herkend, waarbij de meeste vullingen wijzen op een bewuste 

demping (Figuur 5.16). Vondsten uit de greppel dateren tussen 1300 en 1700.

In de twee noordelijke proefsleuven van Aeres is ook een humeus ‘ophogingspakket’ 

aangetroffen. Aeres interpreteerde het pakket als restant van de Reitsestraat of als 

opvulling van de Oude Leij/ De Werft. Helaas is de put niet over de hele lengte tot in 

de C-horizont verdiept om zo de doorsnede van het ophogingspakket beter in kaart 

te brengen. Waarschijnlijk zal het humeuze pakket overeen komen met het in put 13 

aangetroffen pakket.

Op basis van de ligging van de greppels S121 en S482 zullen deze tussen ca. 1500 

en 1800 de Reitsestraat hebben geflankeerd. Ze zijn zodoende te interpreteren 

als bermgreppels. Langs het nog bestaande restant van de Reitsestraat dat nu als 

parkeerterrein in gebruik is, zijn nu geen greppels (meer) aanwezig. Op basis van het 

vondstmateriaal lijken de greppels niet te hebben bestaan tot halverwege de 20e eeuw, 

toen de weg waarschijnlijk verwijderd is. Ze lijken al in een eerdere fase in de 19e eeuw 

buiten gebruik geraakt te zijn. De licht kleiige opvulling van de greppels zou er op 

kunnen wijzen dat ze in verbinding stonden met De Oude Leij/ de Werft, net ten oosten 

van het onderzoeksgebied.

Figuur 5.16 
Doorsnede van de greppels S482 (links) en 
S481 (rechts) in put 13. 
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Vondstmateriaal

6.1 Aardewerk

A.C. van der Venne

6.1.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek zijn er 177 scherven aardewerk verzameld. Een deel van de 

vondsten (32 fragmenten) is afkomstig uit de verstoorde bovengrond, de overige 

vondsten zijn verzameld uit de sporen. Het aardewerk is geanalyseerd met als 

voornaamste doel het dateren van de aangetroffen sporen. Hiertoe is het aardewerk 

per vondstnummer gedetermineerd naar bakselsoort en waar mogelijk naar 

vormgroep en type. Vervolgens zijn per vondstnummer de dateringen vastgesteld 

voor de afzonderlijk gedetermineerde items. De resultaten hiervan zijn opgenomen 

in de database. De scherven zijn 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). De scherven 

hebben een gezamenlijk gewicht van ruim 4,6 kg, wat neerkomt op gemiddeld 26 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. Archeologisch compleet materiaal ontbreekt.

Tijdens de determinatie is zoveel mogelijk verwezen naar de classificatie van 

aardewerk in het zogenaamde ‘Deventer-systeem’.19 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.

6.1.2 Resultaten

Het aardewerk dat tijdens het onderzoek is aangetroffen, kan worden onderverdeeld 

in negen bakselgroepen. De relevante aardewerksoorten worden hieronder beknopt 

gepresenteerd. Per aardewerksoort wordt een beschrijving gegeven van het baksel, 

het vormenrepertoir en de relevante daterende kenmerken. 

baksel DS-bakselcode N MAErand EVE gewicht (g)

steengoed met oppervlaktebehandeling s2 25 1 1,00 1124

blauwgrijs aardewerk, Elmpt-type bg 1 0 0,00 6

grijsbakkend aardewerk g 37 4 0,45 1087

roodbakkend aardewerk r 76 13 1,30 1821

witbakkend aardewerk w 2 0 0,00 17

majolica m 3 0 0,00 29

Europees porselein ep 7 1 0,15 80

industrieel wit aardewerk iw 23 7 1,40 458

pijpaarde py 3 2 0,50 15

totaal  177 28 4,80 4637

19  Clevis & Kottman 1989.

Tabel 6.1 
Totaaloverzicht van het aardewerk van Tilburg 
Sportweg.

6
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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.20 Bij het onderzoek van Tilburg zijn 25 fragmenten steengoed met opper-

vlaktebehandeling (s2) aangetroffen. Het oudste steengoed betreft enkele scherven 

van kannen uit Langerwehe uit de 15e of 16e eeuw. Eén kan uit het Rijnland heeft een 

smalle hals met kraagrand en dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de 15e of 

het eerste kwart van de 16e eeuw. Het overige steengoed dateert uit de Nieuwe tijd. 

Hieronder bevinden zich onder andere fragmenten van voorraadpotten of (grote) 

kannen uit Langerwehe. Enkele fragmenten zijn afkomstig van kannen uit Raeren uit 

de 16e of eerste helft van de 17e eeuw, waaronder één standvoet met een reliëfver-

siering van verticale cannelures. Ook is een fragment van een knikker (of flessenstop) 

te noemen van 4 cm in doorsnede. Tenslotte bevindt zich onder het steengoed een 

blauw beschilderde kan uit het Westerwald met een datering in de 18e of 19e eeuw en 

fragmenten van 19e-eeuwse cilindrische flessen.

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 

20  Bartels 1999, 48-85.
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Figuur 6.1 
Verhouding van het aantal scherven per bak-
selgroep uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd 
(N = 177).
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1350.21 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.

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.22 Waar het eerste 

grijsbakkende aardewerk vandaan komt is niet geheel duidelijk. De massaproducten 

zijn waarschijnlijk regionaal vervaardigd. Bekende productiecentra zijn onder 

andere Bergen op Zoom, Aardenburg, Leiden, Delft, Haarlem en Utrecht. Bekende 

productiecentra (uit de 15e eeuw) vlakbij Tilburg zijn onder andere ’s-Hertogenbosch 

en Oosterhout.23 Vrijwel in alle gevallen werd grijsbakkend aardewerk samen met 

roodbakkend aardewerk geproduceerd.24 Naar gelang de ovenatmosfeer (reducerend 

of oxiderend) wordt het product grijs of rood van kleur. Tijdens het onderzoek zijn 37 

fragmenten grijsbakkend aardewerk gevonden, waaronder fragmenten van kannen 

met kraagrand, kommen met omgeslagen rand (g-kom-18?) en naar buiten geknikt 

rand (g-kom-5 of g-kom-23?) en een vuurstolp. Enkele van de kommen waren voorzien 

van horizontale oren. De kommen hebben onder andere gediend als melkteil voor het 

scheiden van melk en room. Nadat ze gevuld met vers gemolken melk op een koele 

plaats werden gezet, kwam na enige tijd de room bovendrijven die van de ondermelk 

kon worden geschept.25 De vuurstolp was versierd met een brede kleistrip met 

vingerindrukken. Vuurstolpen dienden om ’s avonds en ’s nachts het vuur af te dekken, 

zodat het bleef smeulen en geen brandgevaar opleverde. Bovenstaande vormen zijn 

niet nauwkeurig te dateren.

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.26 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).27 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.28 Bij het 

onderzoek in Tilburg is één holle steel van een dergelijke vroege bakpan 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 

21  Verhoeven 2011, 125.
22  Janssen 1983, 205. Arts 1994, 212.
23  Arts 2014, 161. Janssen & Nijhof 2010.
24  Bartels 1999, 93, 105.
25  Bruijn 1979, 78. Arts 1992, 135. Arts 1994, 212. 
26  Bartels 1999, 93, 105.
27  Arts & Visser 1996, 52.
28  Janssen 1983, 197. Arts 1994, 204.



42 Sportweg te tilburg

de meeste vormen geheel geglazuurd.29 Bij het huidige onderzoek zijn 19 fragmenten 

aardewerk met spaarzaam glazuur aanwezig, onder andere afkomstig van de 

hierboven genoemde bakpan en enkele grapen. Noemenswaardig is een bord met 

een versiering van slibvegen (Figuur 6.2). Dergelijke borden dateren doorgaans uit het 

einde van de 14e en de eerste helft van de 15e eeuw. Van enkele vormen is onduidelijk 

of deze dateren uit de 15e of 16e eeuw, zoals enkele grapen met kraagrand, een 

kom met horizontale oren en slib aan de binnenzijde (r-kom-109) en een vergiet op 

standlobben. Het overige roodbakkende aardewerk is jonger, waaronder fragmenten 

van een bakpan, een bord op standring, een bloempot, grapen, een kachelpan, een 

kom met slibversiering op de rand, een pispot, een doofpot en een voorraadpot. Dit 

roodbakkende aardewerk lijkt alle perioden te vertegenwoordigen van het begin van 

de 14e tot en met het einde van de 19e eeuw.

Witbakkend aardewerk (w)
Naast fragmenten grijs- en roodbakkend aardewerk zijn twee fragmenten witbakkend 

aardewerk aangetroffen met (geel) loodglazuur aan de binnenzijde en (groen) glazuur 

met koperoxide aan de buitenzijde. Waarschijnlijk dateren deze fragmenten uit de 18e 

of 19e eeuw.

Majolica
Majolica komt in de middeleeuwen al voor rond het Middellandse-Zeegebied. Kort 

na 1500 vestigden een aantal ambachtslieden van keramiek en glas uit dat gebied 

zich in de Lage Landen. Zij vestigden zich onder andere in Vlaanderen, en hun 

producten verschijnen dan ook op de Nederlandse markt.30 Majolica kenmerkt zich 

door een dekkende laag wit tinglazuur waarop aan de zichtbare zijde monochrome 

of polychrome decoratie is aangebracht. De achterzijde is bedekt met transparant 

loodglazuur. Op de borden zijn vaak afdrukken van proenen zichtbaar, die werden 

gebruikt om de borden in de oven te stapelen. In de 16e eeuw was majolica nog een 

luxeproduct. Aan het eind van de 16e eeuw raakt het breder verspreid en met de komst 

van het faience in het tweede kwart van de 17e eeuw verliest het zijn luxe uitstraling. 

Vanaf het eind van de 17e eeuw wordt het gebruik algemener.31 Bij het onderzoek 

van Tilburg Sportweg zijn slechts drie fragmenten gevonden van majolica dat in de 

Lage Landen is vervaardigd. Het betreft allemaal blauw beschilderde fragmenten van 

borden. Waarschijnlijk dateren deze uit de 17e eeuw.

29  Bartels 1999, 107.
30  Bartels 1999, 201.
31  Jaspers 2010, 127-128.

Figuur 6.2 
Bord met slibversiering, ca. 1400 (vnr. 44).
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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.32 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.33 Pas in de eerste helft van de 19e eeuw wordt het Europees porselein 

voor brede lagen van de bevolking betaalbaar.34 In het laatste kwart van de 19e eeuw 

is een toename in het aantal vormen te zien en wordt het algemeen.35 Tijdens het 

onderzoek zijn zeven fragmenten Europees porselein gevonden van een beeldje 

van een meisje met een groen kapje, een deksel met een knop in de vorm van een 

doodskop, een kop met vormoor en twee schotels. Eén schotel is beschilderd met een 

dubbele gouden lijn langs de rand.

Industrieel wit (iw) 
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.36 Tussen 1760 en 1820 wordt het aardewerk steeds witter van kleur. Na 

1800 is het merendeel gemaakt van het zeer witte baksel.37 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 1836.38 Bij het onderzoek van 

Tilburg Sportweg zijn 23 fragmenten industrieel wit aardewerk gevonden, afkomstig 

van borden (o.a. iw-bor-4), een kom (iw-kom-4), koppen en twee zalfpotten (o.a. 

iw-zal-3). De koppen zijn onder andere versierd met geplooide wand. Eén kop heeft 

een blauw floraal gestippeld drukdecor. Waarschijnlijk dateren al deze vondsten uit de 

19e eeuw.

Pijpaarde (py)
De fragmenten van pijpaarde zijn afkomstig van twee tabakspijpen met een 

trechtermodel. Het trechtervormige model dateert uit het eind van de 17e of eerste 

helft 18e eeuw.39 De eerste pijp is voorzien van een reliëf versiering op de ketel in de 

vorm van een visser en op de andere zijn een gedeeltelijke tekst ‘..BG’. De tweede pijp 

is voorzien van een reliëf roos en op de andere zijde een eierkorf met stippen rondom. 

Een parallel uit Gouda wordt gedateerd tussen 1720 en 1740.40

6.1.3 Conclusie

De oudste vondst betreft een fragment blauwgrijs aardewerk uit de periode tussen 

1150 en 1350. Ander aardewerk uit de volle middeleeuwen ontbreekt. De scherf is 

32  Krabath 2011, 3, 6.
33  Bartels 1999, 195-200.
34  Krabath 2011, 6.
35  Bartels 1999, 195-200.
36  Bartels 1999, 238.
37  Bartels 1999, 250.
38  Bartels 1999, 239-240.
39  Duco 1987, 26-27.
40  http://kleipijp.nl/index.php/18e-eeuw/27-verzameling/verzameling-kleipijpen/239-kleipi-

jp-76
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aangetroffen in een greppel die in de periode 1300 – 1600 gedateerd wordt (spoor 

93). Een holle steel van een roodbakkende bakpan, verzameld uit een greppel in 

het noordelijk deel van het onderzoeksgebied (spoor 207) dateert in de eerste helft 

van de 14e eeuw. Dit maakt het waarschijnlijk dat het terrein is ontgonnen vanaf de 

eerste helft van de 14e eeuw. Een oudere datering kan gezien de scherf blauwgrijs 

aardewerk echter niet geheel worden uitgesloten. Gezien het overige aardewerk en 

bouwkeramiek is het terrein vanaf de eerste helft van de 14e eeuw continu in gebruik 

gebleven. Bijzondere voorwerpen die zouden kunnen wijzen op een bovengemiddelde 

welstand, ontbreken volledig.

6.2 Bouwkeramiek

A.C. van der Venne

Tabel 6.2 geeft een overzicht van de bouwkeramiek dat is gevonden bij het 

archeologisch onderzoek. De brokken rode baksteen hebben wisselende formaten van 

6,7 cm dik (1250-1450), 11,5 x 5,5 cm (1350-1600), 10/10,5 x 4,5/5,5 cm (1450-1600) en 

17 x 7/8,5 x 3,5/5 cm (1550-1900).41 Ook de gele en appelbloesem baksteen hebben een 

klein formaat van 7,5 x 3,5/4 cm en komen niet eerder voor dan de tweede helft van 

de 16e eeuw.42 De dakpanfragmenten zijn bol of hol van vorm. Waarschijnlijk betreft 

het resten van golfpannen, die voornamelijk voorkomen vanaf de tweede helft van de 

16e eeuw. De fragmenten van plavuizen zijn twee tot 3 cm dik en niet nauwkeurig te 

dateren. De rode plavuis is voorzien van slib en loodglazuur aan de bovenzijde. Eén van 

de grijze plavuizen is machinaal vervaardigd en dateert uit de 19e of het begin van de 

20e eeuw. 

bouwkeramiek subcategorie N gewicht (g)

verbrande leem  2 26

baksteen appelbloesem 6 473

 geel 2 539

 rood 48 12130

 paars 2 356

dakpan grijs 3 147

 rood 4 308

plavuis grijs 3 817

 rood 1 427

totaal  71 15223

6.3 Glas

A.C. van der Venne

Tijdens het onderzoek zijn negen fragmenten glas gevonden, waaronder twee 

fragmenten vensterglas, twee fragmenten van een smal cilindrisch lampenglas uit 

de 19e eeuw, twee fragmenten van meerhoekige bekers uit de 18e of 19e eeuw, een 

knikker uit de 20e eeuw, een knoop van melkglas en een cilindrisch flesje uit de 19e 

eeuw of het begin van de 20e eeuw. 

41  Voor de baksteenformaten is gekeken naar het schema met baksteenformaten van de ge-
meente ‘s-Hertogenbosch en de artikelen van Berends 1989 en Strijbos 1995.

42  Stenvert & Tussenbroek 2007, 164.

Tabel 6.2 
Totaaloverzicht van het bouwkeramiek van 
Tilburg Sportweg.
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6.4 Metaalvondsten

C. Nooijen

Bij het onderzoek aan de Sportweg in Tilburg zijn negen metalen voorwerpen 

aangetroffen (Tabel 6.3). Al deze vondsten waren in een slechte staat, zij waren bedekt 

met een dikke corrosiekorst en meestal incompleet. 

De meerderheid van de vondsten bestaat uit ijzeren spijkers, te weten vijf exemplaren. 

Daarnaast zijn er drie fragmentarische voorwerpen, waarvan de oorspronkelijke functie 

niet meer is te achterhalen. 

Eén vondst is een nadere beschrijving waard. Het betreft de bak van een lepel, 

gemaakt van een koperlegering (vnr. 12). Dit is bijzonder, want eetlepels werden over 

het algemeen vervaardigd uit tin. Een enkele keer wordt een exemplaar gevonden 

van een koperlegering. Meestal is deze in Engeland vervaardigd en vaak vertind of 

verzilverd.43 De vorm van de lepelbak komt met name voor in de latere 17e en de 18e 

eeuw. De lepel is afkomstig uit een kuil in put 2 (spoor 59) die met de sloop van de 

woningen in de 20e eeuw in verband wordt gebracht.

vnr. put vak spoor vulling aantal gewicht (g) categorie determinatie

10 1 25 1 46,1 ijzer spijker

12 2 59 1 16,6 koperlegering lepel

28 5 2 5025 1 73 ijzer spijker

32 5 124 2 1 14,4 ijzer brok

41 5 6 5025 1 55 ijzer brok

55 6 258 1 16,1 ijzer spijker

67 6 234 1 23,6 ijzer staaf

89 12 466 1 1 5 ijzer spijker

93 13 482 1 1 10,2 ijzer spijker

6.5 Natuursteen

S. Knippenberg

Tijdens het inventariserend onderzoek is een klein aantal van 15 stenen verzameld 

met een totaalgewicht van iets meer dan 14 kg. Twee stenen zijn tijdens het machinaal 

afgraven van de afdekkende bodemlagen aangetroffen. Het overige materiaal is 

uit de grondsporen afkomstig. Daarbij kunnen tien stenen met de middeleeuwse 

bewoningsfase en drie stenen met de sporen uit de Nieuwe tijd geassocieerd worden. 

Het materiaal is door de bank genomen groot van omvang: 80% is groter dan 8 cm, 

waarvan het merendeel een grootte heeft tussen 11 en 18 cm. De stenen zijn weinig 

gefragmenteerd, slechts drie stenen betreffen fragmenten of zijn incompleet. Ook 

het percentage stenen met sporen van verbranding of verhitting is met drie laag te 

noemen. Twee van deze verbrande stukken zijn laagvondsten.

Vrijwel al het materiaal bestaat uit rolstenen van steensoorten, die veelvuldig 

voorkomen in riviergrinden van Maas en Rijn. Melkwitte gangkwarts, kwartsiet, 

kwartsitische zandsteen en zandsteen zijn herkend. Ook heeft een van de sporen een 

natuurlijk stuk kalksteen opgeleverd, een zachtere steensoort, die sporadisch in de 

dezelfde grinden kan worden aangetroffen. Uitzondering hierop vormt een fragment 

donkergrijze lei aangetroffen in een kuil uit de Nieuwe tijd langs de Reitsestraat (vnr. 

43  Zie Klijn 1987, 133, voor een lepel met een vergelijkbare bak, voor lepels van een koperlegering 
(XVIId). Voor andere lepels van een koper32legering zie ook Baart 1977, 316 en Calisch 1993, 
550.

Tabel 6.3 
Overzicht van de metaalvondsten van Tilburg 
Sportweg.
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55; spoor 258). Dit betreft een gemijnde steensoort, die vermoedelijk als daktegel is 

geïmporteerd. Leisteen werd vanaf de Romeinse tijd in ons land aangevoerd en met 

name vanaf de volle middeleeuwen tot zelfs heden aan toe vormen dakleien een veel 

gebruikt bouwmateriaal.44 

Er zijn twee werktuigen herkend. Het gaat om rolstenen gebruikt als klopsteen, 

aangetroffen in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied (sporen 121 en 207. 

Daarnaast is het opmerkelijk dat de rolstenen in geringe mate bekapt zijn. Datzelfde 

geldt voor een stuk vuursteen. Of dit laatste stuk opspit van prehistorisch materiaal 

betreft kan niet met zekerheid bepaald worden, het is een moeilijk te duiden artefact 

en derhalve niet typisch prehistorisch.

44 Dubelaar 2002; Janse 1986.
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Synthese

7.1 Bewoningsgeschiedenis van herdgang de Reit

Het archeologisch onderzoek aan de Sportweg te Tilburg was met name gericht op het 

in kaart brengen van de middeleeuwse en nieuwetijdse bewoningsgeschiedenis. Uit 

historische bronnen is het bestaan van het gehucht De Reit bekend vanaf 1423 en van 

historisch kaartmateriaal weten we dat ter hoogte van het onderzoeksgebied huizen 

hebben gestaan in de Nieuwe tijd. Voorafgaand aan het archeologisch onderzoek was 

echter niet bekend wanneer de herdgang zich precies ontwikkeld heeft en hoe het 

gebied in de loop der eeuwen is ingedeeld.

Het archeologisch onderzoek heeft nieuwe informatie over de geschiedenis van de Reit 

opgeleverd, hoewel in de kennis van de chronologische en ruimtelijke ontwikkeling 

nog steeds veel lacunes bestaan. In dit hoofdstuk worden de gegevens van het 

archeologisch onderzoek en de bekende historische gegevens gecombineerd om een 

zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de bewoning langs de Reitsestraat. 

De onderzoeksvragen uit het PvE zijn ingedeeld in drie thema’s: algemeen; nederzet-

tingsgeschiedenis en landgebruik en; materiële cultuur. De vragen worden hieronder 

in de lopende tekst, per periode, beantwoord. Er konden geen botanische monsters 

worden geanalyseerd, de onderzoeksvraag met betrekking tot paleo-ecologisch en 

botanisch onderzoek (vraag 11) is daarom niet te beantwoorden.

Landschap
Conform de gegevens van de paleogeografische reconstructie van Heunks45 ligt het 

onderzoeksgebied op de overgang van een hoger gelegen dekzand rug of plateau in 

het zuidoosten naar een lager gelegen flank. Deze landschappelijke overgang uit zich 

in de veldgegevens in de NAP-waarden van de top van de C-horizont. Het zuidoostelijk 

deel is het hoogst gelegen, de top van de C-horizont ligt hier rond 13,5 m + NAP. 

Richting het noorden en westen dalen de waarden tot ca. 13 m + NAP. Deze C-horizont 

bestaat uit fluvioperiglaciale, lemige afzettingen. Dekzand is in het onderzoeksge-

bied niet aangetroffen. De archeologische sporen zijn aangetroffen in de top van de 

C-horizont. 

Situatie in de periode 900-1200
Juist op het hoogst gelegen deel van het terrein zijn de oudste archeologische resten 

aangetroffen. Hier zijn vier sporen van een bootvormige plattegrond uit de periode 

900-1200 gevonden. Het betreffen twee staanders en twee wandpalen van een 

bijgebouw of huis, dat grotendeels ten zuidoosten van het plangebied lag. Er is geen 

vondstmateriaal uit deze periode aangetroffen. 

Het aantreffen van de sporen bevestigt het bestaande beeld waarbij volmiddeleeuwse 

bewoningskernen zich in de hogere delen van het landschap bevinden, waarna de 

bewoning in de loop van de 13e eeuw naar de lagere delen opschuift.46 Op basis van 

het aantreffen van slecht enkele sporen van één plattegrond uit de volle middeleeuwen 

kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een continue bewoning vanaf de 

volle middeleeuwen. Er kan net zo goed sprake zijn van een bewoningshiaat waarna de 

nieuwe bewoners zich in de lagere delen van het landschap hebben gevestigd. 

45  Heunks 2007.
46  Dirkx & Soonius 1993, 81.

7
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Situatie in de periode 1300-1600
Vanaf de late middeleeuwen maakt het onderzoeksgebied deel uit van het gehucht, of 

herdgang, de Reit. De uit het jongere kaartmateriaal bekende  ‘kern’ van dit gehucht, 

een driehoekig plein, bevindt zich ten zuiden van het onderzoeksgebied. 

Het onderzoeksgebied maakte in ieder geval sinds halverwege de 15e eeuw deel uit van 

de herdgang. In het noordelijk deel van het opgegraven terrein zijn bewoningssporen 

aangetroffen. De sporen bestaan uit een hooimijt, paalsporen, kuilen en greppels 

die over een gebied van 23 x 27 m zijn aangetroffen, ten zuiden van de voormalige 

Reitsestraat. Het vondstmateriaal bestaat uit steengoed met oppervlaktebehandeling, 

grijsbakkend aardewerk en roodbakkend aardwerk. Op basis van dit aardewerk is het 

begin van de bewoning tussen 1300 en 1450 te plaatsen.  

Ook de Reitsestraat, die is aangegeven op historisch kaartmateriaal, lijkt zijn oorsprong 

rond 1500 te hebben. Van de weg zelf zijn resten teruggevonden, maar wel zijn er 

twee bermgreppels aangetroffen, die de weg geflankeerd hebben. De opvulling van 

greppels is licht kleiig, wat erop zou kunnen wijzen dat ze in verbinding stonden met 

de waterloop de Oude Leij/ de Werft. Onderin de greppel die aan de zuidkant van de 

weg gelopen heeft zijn een baksteenfragment, een scherf roodbakkend en een scherf 
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Situatie in de periode 900-1200.
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grijsbakkend aardewerk gevonden die een indicatie vormen voor de datering van de 

aanleg van de greppel (en van de weg) tussen 1450 en 1500. Opvallend is dat zich in het 

zuidwestelijk deel van het onderzoeksgebied geen bewoning langs de weg bevond. Het 

kan niet worden uitgesloten dat de zich hier aanwezige bewoning niet meer zichtbaar 

is in het bodemarchief, door recentere bouw- en sloopwerkzaamheden.

Het hoger gelegen, zuidelijke deel van het onderzoeksgebied is in deze periode 

niet meer bewoond. Dit deel van het terrein maakte waarschijnlijk deel uit van het 

akkercomplex De Schijf dat zich ten zuidwesten van de Reit bevind. De grens tussen de 

bewoning en het akkercomplex werd gevormd door een houtwal of simpele landweer, 

bestaande uit twee greppels waartussen zich waarschijnlijk een wal bevonden heeft. 

In de noordelijke van de twee greppels waren palen geplaatst om het vee van de 

akkers te houden en mogelijk ook om de bewoners van de herdgang te verdedigen. 

De landweer komt niet terug op historische kaarten en het aardewerk dateert tussen 

1300 en 1500. Hoewel de Schijf als akkergebied tot in de 19e of 20e eeuw in gebruik is 

geweest, lijkt de landweer dus al in een eerdere fase ontmanteld te zijn, in ieder geval 

voor het begin van de 19e eeuw.
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Situatie in de periode 1600-1950
Rond 1600 lijkt het noordelijke deel van het onderzoeksterrein onbewoond geraakt, 

en als tuin en akkerland in gebruik genomen te zijn. De bewoning schuift langs de 

Reitsestraat naar het zuidwestelijk deel van het onderzoeksgebied. Wanneer dit 

deel van het terrein voor bewoning in gebruik genomen is, is moeilijk te zeggen. 

Oudere sporen kunnen door recentere graafwerkzaamheden verloren gegaan zijn 

en het vondstmateriaal uit de aanwezige sporen dateert vaak niet nauwkeuriger dan 

1600-1900 of 1700-1900. 

Volgens de kadastrale minuut uit het begin stonden er begin 19e eeuw vier woningen 

binnen het onderzoeksgebied. Deze woningen zijn ook nog te zien op de kaart uit 1907 

en het betreft de gebouwen die tussen 1954 en 1962 zijn gesloopt. De sporen van de 

sloop van de woningen zijn nog terug te vinden als grote kuilen met daarin bouwpuin, 

metaal, glas en aardewerk. Op de kaart van 1907 is te zien dat er na het begin van 

de 19e eeuw een vijfde huis is bijgebouwd naast de reeds bestaande bebouwing. Op 

het erf van dit huis zijn twee kuilen teruggevonden, waarin een grote hoeveelheid 

vondstmateriaal is aangetroffen. Het materiaal dateert allemaal in de periode 

1800-1900, wat de jongere ouderdom van dit erf bevestigt. De Reitsestraat ter hoogte 
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van het onderzoeksgebied is in de jaren 60 van de 20e eeuw buiten gebruik geraakt. 

Voor enkele gebouwen aan de westzijde van de straat werd de naam in 1966 gewijzigd 

naar Sportweg. De greppels langs de straat zijn waarschijnlijk al eerder in onbruik 

geraakt, het vondstmateriaal dateert tot in het einde van de 18e eeuw. Het in onbruik 

raken van de greppels zou met de verharding van de straat in samenhang gebeurd 

kunnen zijn. Wanneer de weg met kinderkopjes bestraat is, is echter niet bekend. 

7.2 Conclusie en aanbevelingen

Het archeologisch onderzoek heeft meer detail en invulling gegeven aan de 

geschiedenis van de Reit, een van de laat middeleeuwse herdgangen van Tilburg . De 

ontdekking van volmiddeleeuwse bewoning in het onderzoeksgebied was onverwacht 

en ook het bestaan van een houtwal/ landweer was op basis van de historische 

gegevens onbekend. De opgraving heeft het bestaan van bermgreppels langs de 

Reitsestraat aangetoond en geleid tot meer inzicht in de verschuiving van de bewoning 

door de eeuwen heen. Een nauwkeurige indeling in de bewoning en de verschuiving 

daarin per eeuw (of nauwkeuriger) kon niet worden gemaakt, hiervoor boden de 

sporen en vondsten uit met name de periode 1600-1950 te weinig handvatten. 

De resultaten van het onderzoek sluiten in principe aan op de resultaten van het proef-

sleuvenonderzoek van Aeres. Het ophogingspakket dat Aeres in het noorden van het 

terrein heeft aangetroffen, maakt inderdaad deel uit van de Reitsestraat. Doordat 

Aeres het vlak op deze locatie echter niet heeft verdiept, weten we niet of Aeres 

de bermgreppel langs de Reitsestraat aangesneden heeft, of dat het pakket anders 

geïnterpreteerd moet worden. Ook de interpretatie en datering van de andere sporen 

sluit aan op de resultaten van de opgraving. De interpretatie van de vier paalsporen in 

het zuidelijk deel van het terrein is echter twijfelachtig; de ligging en omvang van de 

sporen lijkt hiervoor te onregelmatig.

Om meer grip te krijgen op de ontwikkeling van herdgangen zoals de Reit wordt 

aanbevolen deze historische kernen in de toekomst in het vizier te houden bij 

ontwikkelingen en daarmee samenhangend archeologisch onderzoek. Traditioneel 

worden de herdgangen immers gezien als het begin van het jongere Tilburg. Om een 

zo goed en gedetailleerd mogelijk beeld te kunnen schetsen van het ontstaan en 

ontwikkeling van de herdgangen en zijn bewoning, is een goed historisch kader en een 

nauwe samenwerking tussen archeologen en historici van groot belang.
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Lijst van figuren

Figuur 1.1 Ligging van het onderzoeksgebied Tilburg Sportweg.

Figuur 2.1 Overzicht van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de ligging 

van het plangebied (in blauw) (bron: Van der Feest & Hagens 2015.

Figuur 2.2 Uitsnede van de paleogeografische basiskaart van de gemeente Tilburg met 

de ligging van het plangebied (bron: Heunks 2007).

Figuur 2.3 Ligging van de Reit op de kaart van Zijnen uit 1760. De rechterkant is naar 

het noorden gericht (bron: Van Putten 2015, 8).

Figuur 2.4 Ligging van de Reit op de kadasterkaart uit 1832, gebaseerd op de 

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (bron: Van der Putten 2015). Het plangebied (rood) 

ten noorden van het driehoekige plein. In blauw zijn De waterlopen De Werft en 

‘waterloop 32’ ingetekend.

Figuur 2.5 Sporenkaart van het proefsleuvenonderzoek door Aeres (bron: Van der Veen 

& Van der Feest 2016, bijlage II).

Figuur 3.1 Puttenkaart van de proefsleuven, de opgravingsputten en de locaties van de 

proefsleuven van Aeres.

Figuur 3.2 Locaties van de gedocumenteerde profielen (zwart) en boringen (rood).

Figuur 4.1 Profiel 1 in het zuiden van het onderzoeksgebied. De bodem is als gevolg 

van de sloop van woningen in de 20e eeuw tot in de C-horizont omgezet.

Figuur 4.2 Profiel 9, waarin het nog aanwezige esdek in het noordelijk deel van het 

terrein waarneembaar is.

Figuur 5.1 Alle sporenkaart.

Figuur 5.2 Voorbeeld van het verschil in opvulling tussen een spoor uit de late 

middeleeuwen (A) en een spoor uit de Nieuwe tijd (B).

Figuur 5.3 Sporen uit de periode 900-1200 (alleen de sporen met een datering tussen 

900 en 1200 zijn in kleur weergegeven). In grijs een indicatie van de ligging van de 

plattegrond.

Figuur 5.4 Doorsnede van een van de staanders van de bootvormige plattegrond, spoor 

447.

Figuur 5.5 Sporen uit de periode 1300-1600 (alleen de sporen met een datering tussen 

1300 en 1600 zijn in kleur weergegeven).

Figuur 5.6 Doorsnede van greppel S93, in put 3.

Figuur 5.7 Een laatmiddeleeuwse houtwal of landweer (donkergrijs. De sporen in 

lichtergrijs kunnen mogelijk ook met de structuur geassocieerd worden.

Figuur 5.8 De twee greppels van de houtwal/ landweer in het sporenvlak. Foto richting 

het westen.

Figuur 5.9 Doorsnede van de noordelijke greppel van de houtwal. Vulling 1 = nazak; 

vulling 2 = opvulling jongere fase; vulling 3 = opvulling oudere fase.

Figuur 5.10 Sporen uit de periode 1600-1950 geprojecteerd op de kadastrale minuut 

1811-1832 (alleen de sporen uit de periode 1600-1950 zijn in kleur weergegeven).

Figuur 5.11 Sporen uit de periode 1600-1950 geprojecteerd op een kaart uit 1907 (bron 

kaart: Van Putten 2015).

Figuur 5.12 Doorsnede van de mogelijke beerkuil S250.

Figuur 5.13 Greppels in het vlak van put 1. Foto richting het westen.

Figuur 5.14 Doorsnede van greppel S121 in put 3.

Figuur 5.15 Doorsnede van de twee greppels ten noorden van de Reitsestraat.

Figuur 5.16 Doorsnede van de greppels S482 (links) en S481 (rechts) in put 13.

Figuur 6.1 Verhouding van het aantal scherven per bakselgroep uit de middeleeuwen 

en Nieuwe tijd (N = 177).

Figuur 6.2 Bord met slibversiering, ca. 1400.
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Figuur 7.1 Situatie in de periode 900-1200.

Figuur 7.2 Situatie in de periode 1300-1600.

Figuur 7.3 Situatie in de periode 1600-1950.
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Bijlage II Sporenlijst

put vlak spoor type gecoupeerd NAP diepte datering

1 1 1 kuil ja 25 Nieuwe tijd

1 1 2 greppel nee 13,425 Nieuwe tijd

1 1 3 greppel ja 13,428 20 Nieuwe tijd

1 1 4 vlek ja 13,417 8

1 1 5 paalspoor nee 13,390 Nieuwe tijd

1 1 6 paalspoor nee 13,488 Nieuwe tijd

1 1 7 vlek ja 13,480 7

1 1 8 vlek ja 13,570 1

1 1 9 paalspoor ja 13,546 9 Nieuwe tijd

1 1 10 kuil nee 13,579 Nieuwe tijd

1 1 11 drain nee 13,579 Nieuwe tijd C

1 1 12 vlek ja 13,579 5

1 1 13 waterput nee 13,568 Nieuwe tijd B

1 1 14 greppel nee 13,520 Nieuwe tijd

1 1 15 paalspoor ja 13,490 25 Nieuwe tijd

1 1 16 kuil ja 13,522 25 Nieuwe tijd

1 1 17 kuil nee 13,506 Nieuwe tijd

1 1 18 kuil nee 13,503 Nieuwe tijd

1 1 19 kuil nee 13,510 Nieuwe tijd

1 1 20 paalspoor ja 13,442 12 Nieuwe tijd

1 1 21 kuil nee 13,475 Nieuwe tijd

1 1 22 kuil nee 13,504 Nieuwe tijd

1 1 23 paalspoor ja 13,493 23 Nieuwe tijd B

1 1 24 paalspoor ja 13,437 17 Nieuwe tijd

1 1 25 paalspoor ja 13,435 12 Nieuwe tijd

1 1 26 kuil nee Nieuwe tijd

1 1 27 kuil nee Nieuwe tijd

1 1 28 kuil nee 13,433 Nieuwe tijd

1 1 29 vlek ja 13,441 5

1 1 30 greppel nee 13,436 Nieuwe tijd

1 1 31 kuil nee 13,464 Nieuwe tijd

1 1 32 kuil nee 13,458 Nieuwe tijd

1 1 33 greppel nee 13,484 Nieuwe tijd C

1 1 34 greppel nee 13,477 Nieuwe tijd

1 1 35 kuil nee 13,448 Nieuwe tijd C

1 1 36 kuil nee 13,497 Nieuwe tijd

1 1 37 greppel nee 13,503 Nieuwe tijd

1 1 38 greppel ja 13,506 2 Nieuwe tijd

1 1 39 kuil ja 13,535 30 Nieuwe tijd

1 1 40 kuil nee 13,492 Nieuwe tijd

1 1 41 vlek ja 13,540 6

1 1 42 vlek ja 13,554 2

1 1 43 greppel nee 13,528 Nieuwe tijd

1 1 44 vlek ja 13,558 0

1 1 45 paalspoor ja 13,597 8 Nieuwe tijd

1 1 46 kuil nee Nieuwe tijd

1 1 47 greppel ja 13,665 8 Nieuwe tijd

1 1 48 kuil nee 13,632 Nieuwe tijd

1 1 49 kuil nee 13,575 Nieuwe tijd

1 1 50 greppel nee 13,585 Nieuwe tijd

1 1 51 greppel nee 13,559 Nieuwe tijd

1 1 52 greppel ja 13,596 2 Nieuwe tijd

1 1 53 greppel ja 13,624 8 Nieuwe tijd

1 1 54 natuurlijke verstoring nee

1 1 55 kuil nee 13,636 Nieuwe tijd

1 1 5030 C-horizont nee
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put vlak spoor type gecoupeerd NAP diepte datering

2 1 56 greppel nee 13,434 Nieuwe tijd

2 1 57 kuil nee 13,441 Nieuwe tijd

2 1 58 kuil nee 13,433 Nieuwe tijd

2 1 59 kuil nee 13,438 Nieuwe tijd C

2 1 60 greppel ja 13,477 15 Nieuwe tijd

2 1 61 paalspoor ja 13,484 21 Nieuwe tijd

2 1 62 kuil nee 13,500 Nieuwe tijd

2 1 63 kuil nee 13,508 Nieuwe tijd

2 1 64 vlek ja 13,437 8

2 1 65 paalspoor ja 13,477 18 Nieuwe tijd

2 1 66 natuurlijke verstoring ja 13,535

2 1 67 natuurlijke verstoring ja 13,509

2 1 68 natuurlijke verstoring ja 13,513

2 1 5030 C-horizont nee

3 1 69 recente verstoring nee 13,098 Nieuwe tijd C

3 1 70 greppel ja 12,822 9 late middeleeuwen

3 1 71 greppel ja 23 late middeleeuwen

3 1 72 paalspoor ja 12,831 48 late middeleeuwen

3 1 73 onbekend nee late middeleeuwen

3 1 74 paalspoor ja 12,800 18 late middeleeuwen

3 1 75 greppel ja 12,844 0 late middeleeuwen

3 1 76 greppel ja 12,797 0 late middeleeuwen

3 1 77 paalspoor ja 12,884 48 late middeleeuwen

3 1 78 paalspoor ja 12,816 17 late middeleeuwen

3 1 79 paalspoor ja 12,869 34 late middeleeuwen

3 1 80 greppel ja 13,090 20 late middeleeuwen

3 1 81 paalspoor ja 13,088 22 late middeleeuwen

3 1 82 paalspoor ja 13,115 17 late middeleeuwen

3 1 83 vlek ja 13,087 1

3 1 84 vlek ja 13,114 1

3 1 85 paalspoor ja 13,12 18 Nieuwe tijd

3 1 86 paalspoor ja 13,139 18 Nieuwe tijd

3 1 87 paalspoor ja 13,103 34 Nieuwe tijd

3 1 88 paalspoor ja 13,146 42 late middeleeuwen

3 1 89 paalspoor ja 13,099 16 late middeleeuwen

3 1 90 paalspoor ja 13,123 38 late middeleeuwen

3 1 91 paalspoor ja 12 late middeleeuwen

3 1 92 natuurlijke verstoring nee 13,095

3 1 93 greppel ja 13,121 52 late middeleeuwen B

3 1 94 drain nee 13,303 Nieuwe tijd C

3 1 95 paalspoor ja 13,269 30 late middeleeuwen

3 1 117 greppel ja 12,909 25 late middeleeuwen

3 1 118 kuil ja 12,928 40 late middeleeuwen

3 1 119 vlek ja 12,889 1

3 1 120 vlek ja 12,883 1

3 1 121 greppel ja 13,074 100 Nieuwe tijd

3 1 5020 esdek nee

4 1 96 kuil ja 13,033 10 Nieuwe tijd C

4 1 97 greppel ja 13,451 19 late middeleeuwen B

4 1 98 kuil ja 13,424 12 late middeleeuwen

4 1 99 kuil ja 13,446 12 Nieuwe tijd

4 1 100 paalspoor ja 13,450 34 late middeleeuwen B

4 1 101 kuil ja 13,456 15 late middeleeuwen

4 1 102 greppel ja 13,515 4 late middeleeuwen

4 1 103 greppel ja 13,540 12 Nieuwe tijd C

4 1 104 paalspoor ja 13,444 30 late middeleeuwen

4 1 105 greppel ja 13,483 5 Nieuwe tijd

4 1 106 paalspoor ja 13,464 51 late middeleeuwen B

4 1 107 paalspoor ja 13,465 16 late middeleeuwen
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4 1 108 paalspoor ja 13,403 41 late middeleeuwen

4 1 109 paalspoor ja 13,414 12 late middeleeuwen

4 1 110 paalspoor ja 13,405 16 Nieuwe tijd

4 1 111 paalspoor ja 13,350 18 Nieuwe tijd

4 1 112 greppel ja 13,300 36 late middeleeuwen

4 1 113 paalspoor ja 13,131 25 late middeleeuwen

4 1 114 paalspoor ja 13,140 62 late middeleeuwen

4 1 115 vlek ja 13,122 2

4 1 116 paalspoor ja 13,146 20 late middeleeuwen

4 1 122 kuil ja 13,414 10 Nieuwe tijd C

4 1 123 paalspoor ja 13,386 36 late middeleeuwen

4 1 999 drain nee 13,476 Nieuwe tijd C

4 1 5020 laag nee

5 1 93 greppel nee 13,380 late middeleeuwen B

5 1 121 greppel nee 12,595 Nieuwe tijd

5 1 124 kuil ja 13,428 48 Nieuwe tijd B

5 1 125 kuil ja 13,521 8 late middeleeuwen

5 1 126 natuurlijke verstoring nee 13,452

5 1 127 vlek ja 13,403 2

5 1 128 kuil ja 13,421 28 late middeleeuwen

5 1 129 vlek ja 13,432 2

5 1 130 paalspoor ja 13,352 26 late middeleeuwen

5 1 131 paalspoor ja 13,328 16 late middeleeuwen

5 1 132 paalspoor ja 13,314 6 late middeleeuwen

5 1 133 paalspoor ja 13,299 16 late middeleeuwen

5 1 134 paalspoor ja 13,280 14 late middeleeuwen

5 1 135 paalspoor ja 13,333 16 late middeleeuwen

5 1 136 paalspoor ja 13,308 20 late middeleeuwen

5 1 137 natuurlijke verstoring ja 13,294 3

5 1 138 paalspoor ja 13,264 20 late middeleeuwen B

5 1 139 greppel nee 13,256 late middeleeuwen B

5 1 140 paalspoor ja 13,222 18 late middeleeuwen B

5 1 141 muur nee 13,316 Nieuwe tijd

5 1 142 paalspoor ja 13,342 28 late middeleeuwen B

5 1 143 paalspoor ja 13,368 23 late middeleeuwen B

5 1 144 paalspoor ja 13,364 27 late middeleeuwen B

5 1 145 natuurlijke verstoring ja 13,344 6

5 1 146 paalspoor ja 13,314 24 late middeleeuwen

5 1 147 paalspoor nee 13,313 late middeleeuwen B

5 1 148 vlek ja 13,285 1

5 1 149 paalspoor ja 13,230 43

5 1 150 natuurlijke verstoring ja 13,222 4

5 1 151 greppel ja 13,237 10 late middeleeuwen B

5 1 152 paalspoor ja 13,238 38 late middeleeuwen

5 1 153 natuurlijke verstoring ja 13,215

5 1 154 paalspoor ja 13,224 13 late middeleeuwen

5 1 155 paalspoor ja 13,232 5 late middeleeuwen

5 1 156 paalspoor ja 13,286 20 Nieuwe tijd

5 1 157 paalspoor ja 13,285 25 late middeleeuwen

5 1 158 paalspoor ja 13,279 25 late middeleeuwen

5 1 159 vlek ja 13,28 1

5 1 160 natuurlijke verstoring ja 13,242

5 1 161 paalspoor ja 13,156 2 late middeleeuwen B

5 1 162 greppel nee 13,074 late middeleeuwen

5 1 163 paalspoor nee 13,043 late middeleeuwen

5 1 164 paalspoor nee 13,046 late middeleeuwen

5 1 165 paalspoor nee 13,036 late middeleeuwen

5 1 166 natuurlijke verstoring ja 13,237

5 1 167 vlek ja 13,232 2
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5 1 168 paalspoor ja 13,111 16 late middeleeuwen

5 1 169 natuurlijke verstoring ja 13,084

5 1 170 natuurlijke verstoring ja 13,034

5 1 171 paalspoor ja 13,196 52 late middeleeuwen B

5 1 172 paalspoor ja 13,099 36 late middeleeuwen

5 1 173 vlek ja 13,095

5 1 174 natuurlijke verstoring ja 13,100 1

5 1 175 paalspoor ja 13,030 36 late middeleeuwen

5 1 176 natuurlijke verstoring ja 13,031

5 1 177 vlek ja 12,994 6

5 1 178 paalspoor ja 12,973 25 late middeleeuwen

5 1 179 kuil ja 13,156 13 late middeleeuwen

5 1 180 paalspoor ja 13,056 late middeleeuwen

5 1 181 paalspoor ja 13,066 22 Nieuwe tijd

5 1 182 vlek ja 13,041 3

5 1 183 paalspoor ja 12,954 10 late middeleeuwen

5 1 184 kuil ja 12,650 25 late middeleeuwen

5 1 185 paalspoor ja 12,921 10 late middeleeuwen

5 1 186 paalspoor ja 12,916 10 late middeleeuwen

5 1 187 paalspoor ja 12,941 16 late middeleeuwen B

5 1 188 paalspoor ja 12,984 6 late middeleeuwen

5 1 189 paalspoor ja 12,974 8 late middeleeuwen

5 1 190 vlek ja 13,006 3

5 1 191 vlek ja 12,969 2

5 1 192 paalspoor ja 12,950 6 late middeleeuwen

5 1 193 ja 12,944 4

5 1 194 paalspoor ja 12,888 13 late middeleeuwen

5 1 195 paalspoor ja 12,903 19 late middeleeuwen

5 1 196 paalspoor ja 12,884 17 late middeleeuwen

5 1 197 natuurlijke verstoring ja 12,996 2

5 1 198 vlek ja 12,978 1

5 1 199 vlek ja 12,994 1

5 1 200 paalspoor ja 12,996 23 late middeleeuwen

5 1 201 paalspoor ja 13,000 10 late middeleeuwen

5 1 202 paalspoor ja 13,079 24 late middeleeuwen

5 1 203 kuil nee 12,938 late middeleeuwen

5 1 204 vlek ja 12,903 2

5 1 205 kuil nee 12,859 late middeleeuwen B

5 1 206 greppel ja 12,826 10 late middeleeuwen

5 1 207 greppel ja 12,749 15 late middeleeuwen B

5 1 208 kuil nee 12,79 late middeleeuwen B

5 1 209 vlek ja 12,771 6

5 1 210 paalspoor ja 12,961 30 late middeleeuwen

5 1 211 paalspoor ja 12,887 11 late middeleeuwen

5 1 212 vlek ja 12,881 3

5 1 213 paalspoor ja 12,796 7 late middeleeuwen

5 1 214 paalspoor ja 12,905 20 late middeleeuwen

5 1 215 paalspoor ja 12,855 35 late middeleeuwen

5 1 216 paalspoor ja 26 late middeleeuwen

5 1 217 paalspoor ja 20 late middeleeuwen

5 1 218 paalspoor ja 20 late middeleeuwen

5 1 219 vlek ja 12,778 2

5 1 220 vlek ja 12,748 3

5 1 221 greppel ja 15 late middeleeuwen

5 1 222 greppel ja 12,668 6 late middeleeuwen B

5 1 352 paalspoor ja 13,320 31 late middeleeuwen

5 1 353 paalspoor ja 13,287 24 late middeleeuwen

5 1 354 paalspoor ja 13,32 26 late middeleeuwen

5 1 355 paalspoor ja 13,342 29 late middeleeuwen
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5 1 356 paalspoor nee 13,34 late middeleeuwen

5 1 357 paalspoor ja 19 late middeleeuwen

5 1 358 paalspoor ja 13,305 20 late middeleeuwen

5 1 359 paalspoor ja 13,218 23 late middeleeuwen

5 1 360 paalspoor ja 13,116 45 late middeleeuwen

5 1 999 drain nee 13,380 Nieuwe tijd C

5 1 5025 laag nee

5 1 5030 C-horizont nee

6 1 223 greppel nee 13,639 Nieuwe tijd

6 1 224 vlek ja 13,511

6 1 225 vlek ja 13,482

6 1 226 vlek ja 13,496

6 1 227 paalspoor ja 13,517 12 Nieuwe tijd

6 1 228 natuurlijke verstoring ja 13,366

6 1 229 kuil nee 13,477 Nieuwe tijd

6 1 230 kuil nee 13,422 Nieuwe tijd

6 1 231 kuil nee 13,439 Nieuwe tijd

6 1 232 paalspoor ja 13,416 8 Nieuwe tijd

6 1 233 drain nee 13,431 Nieuwe tijd C

6 1 234 paalspoor ja 13,464 36 Nieuwe tijd C

6 1 235 vlek ja 13,432 6

6 1 236 paalspoor ja 13,455 16 Nieuwe tijd

6 1 237 vlek ja 13,426

6 1 238 kuil nee 13,428 Nieuwe tijd B

6 1 239 paalspoor nee 13,455 Nieuwe tijd

6 1 240 paalspoor ja 13,452 19 Nieuwe tijd

6 1 241 paalspoor ja 30 Nieuwe tijd

6 1 242 paalspoor nee 13,460 Nieuwe tijd

6 1 243 paalspoor ja 13,448 24 Nieuwe tijd C

6 1 244 paalspoor ja 13,422 13 Nieuwe tijd

6 1 245 paalspoor ja 13,412 8 Nieuwe tijd

6 1 246 vlek ja 13,416

6 1 247 paalspoor nee 13,429 Nieuwe tijd

6 1 248 vlek ja 13,419 1

6 1 249 paalspoor nee 13,435 Nieuwe tijd

6 1 250 paalspoor ja 13,416 35 Nieuwe tijd C

6 1 251 paalspoor ja 13,416 13 Nieuwe tijd

6 1 252 paalspoor nee 13,411 Nieuwe tijd

6 1 253 kuil nee 13,422 Nieuwe tijd

6 1 254 vlek ja 13,348

6 1 255 vlek ja 13,340

6 1 256 vlek ja 13,340

6 1 257 vlek ja 13,358

6 1 258 kuil nee 13,217 Nieuwe tijd C

6 1 259 kuil nee 13,321 Nieuwe tijd

6 1 260 natuurlijke verstoring ja 13,277

6 1 261 paalspoor ja 13,211 11 Nieuwe tijd

6 1 262 paalspoor ja 13,174 22 Nieuwe tijd

6 1 263 paalspoor ja 13,137 20 Nieuwe tijd

6 1 264 natuurlijke verstoring ja 13,183

6 1 265 kuil nee 13,176 Nieuwe tijd C

6 1 266 kuil ja 13,403 10 Nieuwe tijd C

6 1 267 kuil nee 13,397 Nieuwe tijd

6 1 268 vlek ja 13,431

6 1 269 greppel ja 13,437 24 Nieuwe tijd

6 1 270 greppel nee 13,448 Nieuwe tijd

6 1 271 vlek ja 13,422 7

6 1 272 paalspoor nee 13,448 Nieuwe tijd

6 1 273 vlek ja 13,436 7
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6 1 274 kuil ja 13,426 8 Nieuwe tijd

6 1 275 greppel ja 13,353 7 Nieuwe tijd

6 1 276 kuil nee 13,453 Nieuwe tijd

6 1 297 paalspoor ja 13,337 28 Nieuwe tijd

7 1 277 kuil nee 13,359 Nieuwe tijd C

7 1 278 kuil ja 13,371 40 Nieuwe tijd

7 1 279 natuurlijke verstoring ja 13,379

7 1 280 kuil ja 13,384 18 late middeleeuwen B

7 1 281 vlek ja 13,379 13

7 1 282 vlek ja 13,387

7 1 283 paalspoor ja 13,405 23 Nieuwe tijd

7 1 284 vlek ja 13,395 4

7 1 285 kuil nee 13,403 Nieuwe tijd

7 1 286 kuil nee 13,417 Nieuwe tijd C

7 1 287 vlek ja 13,388 8

7 1 288 vlek ja 13,418 10

7 1 289 vlek ja 13,431 12

7 1 290 kuil nee 13,425 Nieuwe tijd

7 1 291 kuil nee 13,409 Nieuwe tijd

7 1 292 kuil ja 13,415 20 Nieuwe tijd

7 1 293 kuil nee 13,329 Nieuwe tijd

7 1 294 greppel nee 13,300 Nieuwe tijd

7 1 295 natuurlijke verstoring ja 13,277

7 1 296 kuil nee 13,315 Nieuwe tijd

8 1 121 greppel nee 12,966 Nieuwe tijd

8 1 298 kuil ja 13,578 60 late middeleeuwen

8 1 299 paalspoor ja 13,565 30 late middeleeuwen

8 1 300 drain nee 13,597 Nieuwe tijd C

8 1 301 greppel ja 13,470 33 late middeleeuwen B

8 1 302 vlek ja 13,307 3

8 1 303 boomval nee 13,230

8 1 304 greppel ja 0 late middeleeuwen

8 1 305 natuurlijke verstoring ja 13,203 0

8 1 306 natuurlijke verstoring ja 13,195 0

8 1 307 natuurlijke verstoring ja 13,205 0

8 1 308 natuurlijke verstoring ja 13,203 0

8 1 309 kuil nee 13,245 Nieuwe tijd C

8 1 310 vlek ja 13,295 2

8 1 311 vlek ja 13,347 5

8 1 312 kuil nee 13,429 Nieuwe tijd C

8 1 313 kuil nee 13,410 Nieuwe tijd C

8 1 314 paalspoor ja 26 late middeleeuwen

8 1 315 laag ja 13,409 0

8 1 316 natuurlijke verstoring ja 13,313 0

8 1 317 paalspoor ja 13,209 22 late middeleeuwen B

8 1 318 greppel ja 13,190 4 late middeleeuwen

8 1 319 kuil nee 13,002 Nieuwe tijd C

8 1 320 vlek ja 13,157 2

8 1 321 kuil ja 13,100 2

8 1 322 vlek ja 13,125 4

8 1 323 vlek ja 13,123 8

8 1 324 natuurlijke verstoring ja 13,130 0

8 1 325 natuurlijke verstoring ja 13,151 0

8 1 326 vlek ja 13,169 12

8 1 327 natuurlijke verstoring ja 13,140 2

8 1 328 natuurlijke verstoring ja 13,154 3

8 1 329 natuurlijke verstoring ja 13,187 3

8 1 330 natuurlijke verstoring ja 13,216 0

8 1 331 natuurlijke verstoring ja 13,180 0
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8 1 332 natuurlijke verstoring ja 13,179 0

8 1 333 natuurlijke verstoring ja 13,137 0

8 1 334 paalspoor ja 13,090 33 late middeleeuwen

8 1 335 natuurlijke verstoring ja 13,148 0

8 1 336 greppel ja 13,071 11 late middeleeuwen B

8 1 337 paalspoor ja 13,378 17 late middeleeuwen

8 1 338 paalspoor ja 13,107 12 late middeleeuwen

8 1 339 kuil ja 13,089 36 late middeleeuwen

8 1 340 kuil ja 13,091 31 late middeleeuwen

8 1 341 paalspoor nee 13,105 late middeleeuwen

8 1 342 paalspoor ja 13,083 10 late middeleeuwen

8 1 343 paalspoor ja 13,046 14 late middeleeuwen

8 1 344 natuurlijke verstoring ja 13,068 2

8 1 345 paalspoor nee 13,064 late middeleeuwen

8 1 346 paalspoor ja 12,921 late middeleeuwen

8 1 347 paalspoor ja 3 late middeleeuwen

8 1 348 paalspoor ja 13,124 14 late middeleeuwen

8 1 349 natuurlijke verstoring ja 13,087 2

8 1 350 greppel ja 13,020 4 late middeleeuwen

8 1 361 drain nee 13,453 Nieuwe tijd C

8 1 362 kuil ja 13,492 27 Nieuwe tijd

8 1 363 greppel ja 13,507 28 late middeleeuwen B

8 1 364 kuil ja 13,427 24 Nieuwe tijd C

8 1 365 kuil ja 13,445 26 Nieuwe tijd C

8 1 366 kuil ja 13,520 32 Nieuwe tijd C

8 1 367 kuil ja 4 Nieuwe tijd C

8 1 368 greppel ja 13,486 8 late middeleeuwen

8 1 369 vlek ja 2

8 1 370 kuil nee 13,500 Nieuwe tijd C

8 1 371 paalspoor ja 13,575 11 Nieuwe tijd C

8 1 372 kuil nee 13,421 Nieuwe tijd

8 1 373 paalspoor ja 13,542 26 late middeleeuwen

8 1 374 paalspoor ja 13,430 42 late middeleeuwen

8 1 375 vlek ja 13,402 1

8 1 376 vlek ja 13,403 1

8 1 377 vlek ja 13,415 2

8 1 378 vlek ja 13,425 1

8 1 379 vlek ja 13,411 2

8 1 380 greppel ja 13,405 8 Nieuwe tijd

8 1 381 greppel nee 13,304 late middeleeuwen B

8 1 382 kuil ja 13,276 5 late middeleeuwen

8 1 383 kuil ja 13,278 14 late middeleeuwen

8 1 384 paalspoor ja 13,301 28 late middeleeuwen

8 1 385 paalspoor ja 13,294 26 late middeleeuwen

8 1 386 vlek ja 13,319 8

8 1 387 paalspoor ja 13,319 23 late middeleeuwen

8 1 388 kuil nee 13,386 late middeleeuwen

8 1 389 kuil nee 13,360 Nieuwe tijd C

8 1 390 vlek ja 13,355 5

8 1 391 paalspoor ja 13,466 44 late middeleeuwen

8 1 392 vlek ja 13,444 2

8 1 393 vlek ja 13,465 3

8 1 394 vlek ja 3

8 1 395 kuil nee 13,496 Nieuwe tijd C

8 1 396 kuil nee 13,472 Nieuwe tijd C

8 1 397 kuil nee 13,434 late middeleeuwen

8 1 398 kuil nee 13,428 late middeleeuwen

8 1 399 natuurlijke verstoring ja 13,474 0

8 1 401 paalspoor ja 13,080 14 late middeleeuwen
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8 1 402 paalspoor ja 13,016 32 late middeleeuwen

8 1 403 paalspoor ja 13,066 40 late middeleeuwen

8 1 404 paalspoor ja 13,116 9 late middeleeuwen

8 1 405 paalspoor ja 13,080 34 late middeleeuwen

8 1 406 vlek ja 13,019 4

8 1 407 paalspoor ja 13,032 28 late middeleeuwen

9 1 408 paalspoor ja 13,579 26 late middeleeuwen

9 1 409 kuil ja 13,579 37 late middeleeuwen B

9 1 410 natuurlijke verstoring ja 13,568 4

9 1 411 kuil ja 13,547 40 late middeleeuwen

9 1 412 drain nee 13,576 Nieuwe tijd C

9 1 413 recente verstoring nee 13,586 Nieuwe tijd C

9 1 414 greppel ja 13,442 17 late middeleeuwen B

9 1 415 kuil nee 13,486 Nieuwe tijd

10 1 50 greppel nee 13,590 Nieuwe tijd

10 1 416 natuurlijke verstoring ja 13,609 12

10 1 417 greppel ja 13,587 16 Nieuwe tijd

10 1 418 kuil nee 13,589 Nieuwe tijd

10 1 419 kuil nee 13,42 Nieuwe tijd

10 1 420 natuurlijke verstoring ja 13,528 4

10 1 421 recente verstoring nee 13,514 Nieuwe tijd

10 1 422 kuil nee 13,363 Nieuwe tijd

10 1 423 kuil nee 13,166 Nieuwe tijd

10 1 424 recente verstoring nee 13,228 Nieuwe tijd

10 1 425 paalspoor ja 13,23 10 Nieuwe tijd

10 1 426 kuil ja 13,270 17 Nieuwe tijd

10 1 427 kuil nee 13,298 Nieuwe tijd

11 1 428 recente verstoring nee 13,516 Nieuwe tijd C

11 1 429 drain nee 13,548 Nieuwe tijd C

11 1 430 kuil nee 13,509 Nieuwe tijd

11 1 431 paalspoor ja 13,571 21 Nieuwe tijd

11 1 432 greppel ja 13,408 23 late middeleeuwen B

11 1 433 kuil ja 13,509 17 late middeleeuwen

11 1 434 recente verstoring nee 13,453 Nieuwe tijd C

11 1 435 greppel ja 13,348 34 late middeleeuwen B

11 1 436 paalspoor ja 13,476 20 late middeleeuwen

11 1 437 greppel ja 13,283 16 late middeleeuwen B

11 1 438 kuil nee 13,199 Nieuwe tijd C

11 1 439 vlek nee 13,529

11 1 440 vlek ja 13,536 3

11 1 441 vlek nee 13,543

11 1 442 vlek nee 13,550

11 1 443 vlek ja 13,545 4

11 1 444 paalspoor nee 13,249 5 late middeleeuwen B

11 1 445 paalspoor nee 13,425 late middeleeuwen B

11 1 446 paalspoor ja 13,321 32 late middeleeuwen B

12 1 447 PGK ja 13,531 68 late middeleeuwen A

12 1 448 paalspoor ja 13,477 30 late middeleeuwen A

12 1 449 paalspoor ja 13,552 70 late middeleeuwen A

12 1 450 paalspoor ja 13,480 35 late middeleeuwen A

12 1 451 drain nee 13,582 Nieuwe tijd C

12 1 452 paalspoor ja 13,432 18 late middeleeuwen

12 1 453 paalspoor nee 13,350 late middeleeuwen B

12 1 454 paalspoor ja 13,423 20 late middeleeuwen

12 1 455 paalspoor ja 13,529 12 late middeleeuwen

12 1 456 paalspoor ja 13,494 20 late middeleeuwen

12 1 457 greppel ja 13,512 5 late middeleeuwen

12 1 458 paalspoor ja 13,522 14 late middeleeuwen

12 1 459 greppel ja 13,526 8 late middeleeuwen
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12 1 460 paalspoor ja 13,518 31 Nieuwe tijd

12 1 461 paalspoor ja 13,477 21 Nieuwe tijd

12 1 462 greppel nee 13,529 late middeleeuwen B

12 1 463 paalspoor ja 13,446 45 Nieuwe tijd

12 1 464 kuil nee 13,461 Nieuwe tijd C

12 1 465 paalspoor ja 13,423 25 Nieuwe tijd

12 1 466 greppel ja 13,442 70 late middeleeuwen B

12 1 467 drain nee 13,538 Nieuwe tijd C

12 1 468 paalspoor ja 13,079 50 late middeleeuwen B

12 1 469 paalspoor ja 13,224 60 late middeleeuwen B

12 1 470 paalspoor ja 13,124 70 late middeleeuwen B

12 1 471 paalspoor ja 13,183 46 late middeleeuwen B

12 1 472 paalspoor ja 13,069 62 late middeleeuwen B

12 1 473 paalspoor ja 13,226 55 late middeleeuwen B

12 1 474 paalspoor ja 13,260 40 late middeleeuwen B

12 1 475 paalspoor ja 13,103 62 late middeleeuwen B

12 1 476 paalspoor ja 13,126 40 late middeleeuwen B

12 1 477 paalspoor ja 13,333 60 late middeleeuwen B

12 1 478 paalspoor ja 13,118 40 late middeleeuwen B

12 1 479 paalspoor ja 13,062 52 late middeleeuwen B

12 1 480 paalspoor ja 13,061 58 late middeleeuwen B

12 1 999 recente verstoring nee 13,388 Nieuwe tijd C

13 1 481 greppel ja 12,325 114 Nieuwe tijd

13 1 482 greppel ja 11,915 146 Nieuwe tijd

13 1 999 recente verstoring nee 12,499 Nieuwe tijd C

13 94 482 greppel nee Nieuwe tijd

14 1 999 recente verstoring nee 13,528 Nieuwe tijd B
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BijlageIII Vondstenlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht (gr.) put vlak vak spoor vulling

1TEG Tegel 1 432,7 1 1 5 1

2BKS Baksteen 1 337,8 1 1 6 1

3BKS Baksteen 1 256,4 1 1 9

4BKS Baksteen 2 321,2 1 1 13 1

5ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 3 55,8 1 1 13 2

6ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 3 112,8 1 1 17

6BKS Baksteen 1 65,2 1 1 17

7ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 17,9 1 1 33

8ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 20,3 1 1 35

9ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 3,6 1 1 45

10MFE Metaal ijzer 1 46,1 1 1 25

11ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 26,7 1 1 23

12MBR Metaal brons 1 16,6 2 1 59

13ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 3 54,2 3 1 1 5020

14KPIJ Kermiek pijpen 1 6,5 3 1 2 5020

15ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 9 156,1 3 1 2 5020

15MSL Metaalslak 2 9,8 3 1 2 5020

15BKS Baksteen 1 99,7 3 1 2 5020

15TEG Tegel 1 26,4 3 1 2 5020

16ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 7,6 3 1 2 121

16BKS Baksteen 1 156,2 3 1 2 121

17DKP Dakpan 1 30,5 3 1 3 5020

17ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 4,4 3 1 3 5020

19ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 12,2 4 1 100

20KPIJ Kermiek pijpen 1 2,7 4 1 4 5020

20ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 8 98,6 4 1 4 5020

20BKS Baksteen 5 185,4 4 1 4 5020

21ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 24,6 4 1 5 5020

22ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 21,5 4 1 106

23ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 11,6 3 1 121 3

23BKS Baksteen 3 718,3 3 1 121 3

23SXX Steen onbepaald 1 1046,5 3 1 121 3

27VKL Verbrande klei 1 13,6 3 1 88 1

28BKS Baksteen 1 52,3 5 1 2 5025 1

28MFE Metaal ijzer 1 73 5 1 2 5025 1

29ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 82,3 5 1 101 5025 1

30ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 2,3 5 1 126 1

32MFE Metaal ijzer 1 14,4 5 1 124 2

33ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 14 244,9 5 1 151 1

34ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 3 87,2 5 1 187 1

35ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 14,2 5 1 151 1

36BKS Baksteen 3 1842,5 5 1 106 207

36SXX Steen onbepaald 7 7824,8 5 1 106 207

36ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 8 550,6 5 1 106 207

37SXX Steen onbepaald 1 2857,8 5 1 205

37BKS Baksteen 2 893,4 5 1 205

37ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 3 88,4 5 1 205

38ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 63,7 5 1 206

39BKS Baksteen 1 800,3 5 1 208

40ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 7 68,2 5 1 209

41ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 33 5 1 6 5025

41MFE Metaal ijzer 1 55 5 1 6 5025

41SXX Steen onbepaald 2 1897,3 5 1 6 5025

41BKS Baksteen 1 98,1 5 1 6 5025

42ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 34,2 5 1 7 5025

43ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 13,9 5 1 187

44ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 3 86,5 5 1 107 5025

45SXX Steen onbepaald 1 405,5 5 1 207

45ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 61,1 5 1 207
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vondstnummer omschrijving aantal gewicht (gr.) put vlak vak spoor vulling

45BKS Baksteen 2 659,3 5 1 207

52VKL Verbrande klei 1 12 5 1 162 1

53BKS Baksteen 1 54,2 5 1 183 1

54ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 3 42,5 6 1 238

55ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 6 126,7 6 1 258

55MFE Metaal ijzer 1 16,1 6 1 258

55BKS Baksteen 2 37,4 6 1 258

55SLE Steen Leisteen 1 3,7 6 1 258

56ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 82,4 7 1 280

57ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 19,9 7 1 285

58ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 3,8 7 1 283

59ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 23,2 5 1 139 1

60ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 51,9 5 1 222 1

62ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 5,6 5 1 93

63ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 89,3 5 1 207 1

63BKS Baksteen 3 1829,4 5 1 207 1

64GL Glas 1 7,6 7 1 278 1

64ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 8,3 7 1 278 1

65GL Glas 1 1,3 6 1 250

65BOUW Bouwmateriaal keramisch 8 640,7 6 1 250

65ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 35 1356,3 6 1 250

65SVU Steen vuursteen 1 41 6 1 250

65ODB Dierlijk bot 2 120,9 6 1 250

66ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 3,3 6 1 250

66GL Glas 6 245,6 6 1 250

67ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 3 123,7 6 1 234

67BOUW Bouwmateriaal keramisch 14 5397,9 6 1 234

67MFE Metaal ijzer 1 23,6 6 1 234

67GL Glas 1 6 6 1 234

68ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 7 6 1 241

69ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 2,8 6 1 235

70BKS Baksteen 4 128,3 6 1 243 1

70ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 6,1 6 1 243 1

71ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 6 8 1 399

73ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 14,5 8 1 326 1

74ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 2,3 8 1 317 1

75SVU Steen vuursteen 1 8,9 8 1 336 1

79ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 3 85,8 8 1 319 1

80ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 3,2 9 1 409 1

81BOUW Bouwmateriaal keramisch 1 64 11 1 435

81AME Aardewerk middeleeuwen 4 242 11 1 435

82ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 3 14,8 11 1 432 1

84BOUW Bouwmateriaal keramisch 1 4,6 12 1 456

86AME Aardewerk middeleeuwen 1 2 12 1 453 1

86BOUW Bouwmateriaal keramisch 3 835 12 1 453 1

88AME Aardewerk middeleeuwen 2 338,8 12 1 466 2

89MFE Metaal ijzer 1 5 12 1 466 1

89ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 5 33,7 12 1 466 1

90AME Aardewerk middeleeuwen 1 5,6 12 1 466 4

91ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 27,2 12 1 457 1

92AME Aardewerk middeleeuwen 1 74,3 12 1 466 2

92BOUW Bouwmateriaal keramisch 1 104,2 12 1 466 2

93MFE Metaal ijzer 1 10,2 13 1 482 1

93BOUW Bouwmateriaal keramisch 1 9,7 13 1 482 1

93ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 17,2 13 1 482 1



Sportweg te tilburg    71

Bijlage IV Profielen en boringen

Profielen en boringen Tilburg Sportweg

1

profiel: 1
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.295, Y: 397.093, kaartblad: 50F, hoogte: 14,10, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,10 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 13,80 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 13,50 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, zeer fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye
Bodemkundig: C-horizont

 Einde op 80 cm -Mv / 13,30 m +

profiel: 2
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.333, Y: 397.090, kaartblad: 50F, hoogte: 14,18, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,18 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 13,98 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 13,73 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, zeer fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde op 66 cm -Mv / 13,52 m +

profiel: 3
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.329, Y: 397.119, kaartblad: 50F, hoogte: 14,02, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,02 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

10 cm -Mv / 13,92 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

56 cm -Mv / 13,46 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, zeer fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Litho-stratigrafie: Formatie van Kreftenheye
Bodemkundig: C-horizont

 Einde op 70 cm -Mv / 13,32 m +
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2

profiel: 4
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.392, Y: 397.159, kaartblad: 50F, hoogte: 14,17, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV, opmerking: vanaf 200 m -mv geboord

0 cm -Mv / 14,17 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 14,07 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 13,57 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Opmerking: s5020

100 cm -Mv / 13,17 m +
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: fragmenten aardewerk
Opmerking: S5020

160 cm -Mv / 12,57 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, oranjebruin
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, fragmenten aardewerk
Opmerking: s5050

230 cm -Mv / 11,87 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, lichtgeelbruin, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5030

 Einde op 250 cm -Mv / 11,67 m +

profiel: 5
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.391, Y: 397.146, kaartblad: 50F, hoogte: 14,07, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,07 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 13,97 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 13,32 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: esdek

108 cm -Mv / 12,99 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde op 140 cm -Mv / 12,67 m +

profiel: 6
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.365, Y: 397.128, kaartblad: 50F, hoogte: 14,13, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,13 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

10 cm -Mv / 14,03 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 13,43 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, bruingeel, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

 Einde op 90 cm -Mv / 13,23 m +
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profiel: 7
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.368, Y: 397.148, kaartblad: 50F, hoogte: 14,09, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,09 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 13,99 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 13,19 m +
Lithologie: leem, sterk zandig, bruingeel, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

 Einde op 136 cm -Mv / 12,73 m +

profiel: 8
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.378, Y: 397.124, kaartblad: 50F, hoogte: 14,12, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,12 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 14,02 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

57 cm -Mv / 13,55 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtbruingeel, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde op 80 cm -Mv / 13,32 m +

profiel: 9
beschrijver: JL, datum: 10-6-2016, X: 132.382, Y: 397.154, kaartblad: 50F, hoogte: 14,10, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,10 m +
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

70 cm -Mv / 13,40 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 12,80 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, geeloranje
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

 Einde op 150 cm -Mv / 12,60 m +

profiel: 10
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.350, Y: 397.132, kaartblad: 50F, hoogte: 13,96, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 13,96 m +
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 13,66 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Archeologie: spikkels houtskool

75 cm -Mv / 13,21 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtbruingeel
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde  op 90 cm -Mv / 13,06 m +
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profiel: 11
beschrijver: JL, datum: 12-7-2016, X: 132.362, Y: 397.089, kaartblad: 50F, hoogte: 14,07, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,07 m +
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 13,67 m +
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtbruingeel, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont

65 cm -Mv / 13,42 m +
Lithologie: leem, zwak zandig, oranjebruin, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde op 75 cm -Mv / 13,32 m +

boring: 1001
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.388, Y: 397.159, kaartblad: 50F, hoogte: 14,11, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,11 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 13,71 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: met lichte zandbrokjes (C), aangevoerd

90 cm -Mv / 13,21 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: met lichte zandbrokjes (C), aangevoerd

150 cm -Mv / 12,61 m +
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Archeologie: interpretatie: spoor
Opmerking: enkel grindje

200 cm -Mv / 12,11 m +
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtbruingeel, veel dikke zandlagen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 230 cm -Mv / 11,81 m +

boring: 1002
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.387, Y: 397.161, kaartblad: 50F, hoogte: 14,06, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,06 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 13,81 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: met lichte zandbrokjes (C), aangevoerd

65 cm -Mv / 13,41 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 12,66 m +
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment aardewerk, interpretatie: spoor

225 cm -Mv / 11,81 m +
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtbruingeel, veel dikke zandlagen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 230 cm -Mv / 11,76 m +
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boring: 1003
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.386, Y: 397.163, kaartblad: 50F, hoogte: 14,09, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,09 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 13,59 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: met lichte zandbrokjes (C), aangevoerd

60 cm -Mv / 13,49 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald), interpretatie: weg

 Einde boring op 61 cm -Mv / 13,48 m +

boring: 1004
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.384, Y: 397.165, kaartblad: 50F, hoogte: 14,16, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,16 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 13,66 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: met lichte zandbrokjes (C), aangevoerd

60 cm -Mv / 13,56 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald), interpretatie: weg

 Einde boring op 61 cm -Mv / 13,55 m +

boring: 1005
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.383, Y: 397.167, kaartblad: 50F, hoogte: 14,15, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,15 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 13,85 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: met lichte zandbrokjes (C), aangevoerd

50 cm -Mv / 13,65 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkerbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment aardewerk, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: porcelein op -90

110 cm -Mv / 13,05 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

165 cm -Mv / 12,50 m +
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtoranjebruin
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 12,35 m +
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boring: 1006
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.382, Y: 397.170, kaartblad: 50F, hoogte: 14,12, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,12 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 13,82 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: met lichte zandbrokjes (C), aangevoerd

100 cm -Mv / 13,12 m +
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: weg

130 cm -Mv / 12,82 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald), interpretatie: spoor

210 cm -Mv / 12,02 m +
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtoranjebruin
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 230 cm -Mv / 11,82 m +

boring: 1007
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.381, Y: 397.172, kaartblad: 50F, hoogte: 14,14, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,14 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 13,79 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: met lichte zandbrokjes (C), aangevoerd

100 cm -Mv / 13,14 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald), interpretatie: weg

160 cm -Mv / 12,54 m +
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtoranjebruin
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 175 cm -Mv / 12,39 m +

boring: 1008
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.379, Y: 397.174, kaartblad: 50F, hoogte: 14,07, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,07 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 13,87 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: met mortel; met lichte zandbrokjes (C), aangevoerd

60 cm -Mv / 13,47 m +
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 61 cm -Mv / 13,46 m +
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boring: 1009
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.378, Y: 397.176, kaartblad: 50F, hoogte: 14,10, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,10 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

15 cm -Mv / 13,95 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: met lichte zandbrokjes (C), aangevoerd

60 cm -Mv / 13,50 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 12,70 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtoranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 12,60 m +

boring: 1010
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.381, Y: 397.171, kaartblad: 50F, hoogte: 14,14, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 14,14 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 13,14 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

175 cm -Mv / 12,39 m +
Lithologie: leem, sterk zandig, grijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

 Einde boring op 300 cm -Mv / 11,14 m +
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boring: 1011
beschrijver: JL, datum: 8-6-2016, X: 132.382, Y: 397.169, kaartblad: 50F, hoogte: 13,96, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, 
plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: BRO, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 13,96 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 13,61 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 13,46 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 12,96 m +
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, donkerbruin, matig fijn
Archeologie: interpretatie: spoor

120 cm -Mv / 12,76 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, zwak grindig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, interpretatie: spoor

260 cm -Mv / 11,36 m +
Lithologie: leem, sterk zandig, grijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

 Einde boring op 300 cm -Mv / 10,96 m +
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