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Samenvatting

In opdracht van de Gemeente Tilburg heeft Archol in 2016 een opgraving uitgevoerd 

op de vindplaats Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan, gelegen in het plangebied 

‘Rugdijk-Kouwendijk/Zuidkamer’. De gemeente Tilburg is voornemens het plangebied 

‘Rugdijk-Kouwendijk/Zuidkamer’ in de toekomst te ontwikkelen. Op de vindplaats 

Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan zijn sporen van een spiekerplattegrond en enkele 

losse kuilen uit de late bronstijd aangetroffen. De geplande grondwerkzaamheden 

vormen een directe bedreiging voor de vindplaats. Om die reden heeft de gemeente 

in haar rol als bevoegd gezag besloten dat de archeologische waarden middels een 

opgraving ex-situ behouden dienen te worden. Het doel is om middels de opgraving 

meer inzicht te krijgen in de laat-prehistorische bewoningsfase van de dekzandvlakte 

ten noorden van Tilburg.

Doel van het onderzoek is een samenhangend beeld te krijgen van de aard, omvang, 

datering en inhoudelijke betekenis van de aan te treffen archeologische resten. De 

onderzoeksvragen hadden vooral betrekking op het paleolandschap, de bewonings- en 

gebruiksfase van de late bronstijd en het ontbreken van aanwijzingen voor bewoning 

in de ijzertijd-vroege middeleeuwen. Daarbij lag de focus in eerste instantie op twee 

thema’s: “Landschap en Bewoning”, “Bewoningsresten late bronstijd”. Na de vondst 

van een bijzondere bronzen sikkel zijn daar nog twee thema’s aan toegevoegd: 

“Bronsdepositie in context” en “Materiaaleigenschappen bronsdepositie”.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de procesbeschrijvingen in de toen vigerende 

versie van de KNA (3.3), het PvE en het Plan van Aanpak. Het proefsleuvenonderzoek 

heeft al veel inzicht opgeleverd in de landschappelijke opbouw van het 

onderzoeksgebied. Het doel van het nieuwe aardwetenschappelijk onderzoek beperkte 

zich daarom in principe tot het aanvullen en detailleren van de bodemkundige en 

paleogeografische resultaten van het proefsleuvenonderzoek. Er zijn in totaal 12 

profielkolommen gedocumenteerd. Ten behoeve van de uitwerking van het fysisch 

geografisch onderzoek zijn alle kolombeschrijvingen gedigitaliseerd en is aan de hand 

hiervan een lang bodemkundig/geologisch profiel.

In totaal zijn negen putten aangelegd. Het archeologische vlak is aangelegd in de 

top van de C-horizont. Bij de aanleg is zoveel mogelijk het oorspronkelijke reliëf 

gevolgd. Na de vlakaanleg zijn alle sporen aangekrast, genummerd en ingemeten. Alle 

sporen zijn gecoupeerd, uitgezonderd de recente verstoringen en evident natuurlijke 

sporen. Vondsten zijn per context verzameld of digitaal ingemeten. In totaal zijn er 

27 monsters genomen. Deze monsters zijn voornamelijk afkomstig uit paalsporen die 

behoren tot structuren.
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Direct onder de geroerde bovengrond ligt over het hele onderzochte oppervlak een 

dun pakket van sterk siltige fijne zanden dat op de meeste plaatsen vrij abrupt over 

gaat in leemrijke afzettingen daaronder. Als gevolg van fluvioperiglaciale erosie zijn 

er reliëfverschillen ontstaan in de top van het oude dekzand met een onderscheid in 

dalvormige laagten, dekzandvlakten en dekzandplateaus. Dit oude dekzandreliëf is in 

hoge mate bepalend voor het actuele reliëf. De nederzetting bevond zich dus op een 

klein dekzandplateau aan de rand van een omvangrijke dekzandvlakte. 

De activiteit op de vindplaats Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan lijkt halverwege de 

midden-bronstijd B aan te vangen. Twee houtskoolmeilers zijn hoogstwaarschijnlijk 

de vroegst aangetroffen sporen. Gezien de ligging aan de grenzen van de opgraving 

is het aannemelijk dat er meer kuilen aanwezig zijn buiten het onderzoeksgebied die 

een rol hebben gespeeld in de ontginning van het gebied. Enige tijd later, aan het eind 

van de midden-bronstijd bevond zich een huis op de vindplaats. Rond dit huis was een 

erf aanwezig met één of meerdere spiekers voor de opslag van gewassen. In de elfde 

eeuw v.Chr., in het begin van de late bronstijd, is geen zichtbare bewoning aanwezig. 

Wel zijn er tenminste twee spiekers in deze periode gedateerd. Ook is er een kuil 

gegraven ter hoogte van de eerder genoemde huisplattegrond, waarin een bijzondere 

bronzen knopsikkel is gedeponeerd. Eventuele huisplattegronden die bij deze fase 

horen bevinden zich vermoedelijke net buiten het onderzoeksgebied. Tegen het einde 

van de bronstijd is weer een nieuw erf aangelegd. Dit huis dateert uit de negende 

eeuw v.Chr. Tenminste vier spiekers bevonden zich, al dan niet gelijktijdig, in de directe 

omgeving van het huis. Deze waren bedoeld voor de opslag van voedselgewassen. 

Uit het macrobotanisch onderzoek blijkt dat de akkers in deze periode op een zure, 

matig voedselrijke bodem lagen, waarop een niet al te intensieve vorm van akkerbouw 

plaats vond. Desondanks werden zowel zomer- als wintergranen verbouwd, waaronder 

het voor deze periode nieuwe pluimgierst. Het dieet werd daarnaast onder meer 

aangevuld met in de omgeving verzameld voedsel als hazelnoten en sleepruimen. 

Met de aanvang van de ijzertijd lijkt de bewoning uit het gebied te verdwijnen. Er is 

dan nog één spieker in het gebied aanwezig, waaruit we kunnen we opmaken dat er 

vermoedelijk nog wel geakkerd werd. 

Er is betrekkelijk weinig vondstmateriaal aanwezig en over het algemeen zijn de 

vondsten ook niet erg bijzonder. Uitzondering daarop is de bronzen knopsikkel uit de 

elfde eeuw v.Chr. die bewust in een kuil ter hoogte van een verlaten huisplattegrond 

lijkt te zijn gedeponeerd. De vondstomstandigheden wijzen op een bewuste depositie 

en niet op een verloren voorwerp. De sikkel, van een type kenmerkend voor de Lage 

Landen, is dan ook een vrij zeldzaam voorwerp. Het object werd mogelijk ergens in 

de (wijde) omgeving gemaakt en sowieso niet of nauwelijks buiten de Lage Landen 

verspreid. Uit de vervormde punt en het uitgehamerde snijvlak blijkt dat de sikkel 

frequent en langdurig gebruikt moet zijn geweest, vermoedelijk voor het oogsten van 

de graanproducten waarvan de verkoolde resten in de paalsporen van enkele spiekers 

zijn teruggevonden. Toen de sikkel niet meer bruikbaar was, of anderszins zijn rol 

verloor, is deze bewust gedeponeerd in een kuil. 
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Op basis van de kennis en resultaten opgedaan met dit onderzoek zijn een tweetal 

aanbevelingen te doen met betrekking tot eventueel toekomstig onderzoek. Reeds 

voorafgaand aan onderhavig onderzoek werd in het PvE vastgesteld dat weinig 

bekend is over de relatie tussen landschap, bewoning en landgebruik. De gehoopte 

intacte bodems en veenlagen zijn niet aangetroffen, doordat de laagste delen van het 

gebied buiten beschouwing zijn gebleven. Ook zijn waarschijnlijk de bij de vindplaats 

behorende waterputten buiten beeld gebleven, evenals andere slecht gekende 

fenomenen die in de lagere delen van het landschap moeten worden gezocht, zoals 

bijvoorbeeld rituele deposities. In de toekomst zouden dergelijke gebieden wel 

onderzocht moeten worden, bijvoorbeeld aan de hand van een extensieve manier van 

onderzoek. Booronderzoek kan ook uitkomst bieden om intacte bodems of veenlagen 

in kaart te brengen. Uit het onderzoek is verder gebleken dat zich ten zuiden en ten 

zuidoosten van het onderzoeksgebied een hoger gelegen gebied bevindt, waar zich 

vermoedelijk ook archeologische resten bevinden waarmee rekening zou moeten 

worden gehouden bij eventuele toekomstige ontwikkelingen in het gebied.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de Gemeente Tilburg heeft Archol van 7 tot en met 22 november 

2016 een opgraving uitgevoerd op de vindplaats Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan, 

gelegen in het plangebied ‘Rugdijk-Kouwendijk/Zuidkamer’  (Figuur 1.1). De 

gemeente Tilburg is voornemens dit gebied in de toekomst te ontwikkelen. Deze 

ontwikkelingen zullen gepaard gaan met grootschalige grondwerkzaamheden. 

In het kader hiervan zijn in 2008-2013 in opdracht van de gemeente verscheidene 

archeologische vooronderzoeken uitgevoerd. Tijdens deze onderzoeken is een 

gespecificeerde verwachting opgesteld en is de aanwezigheid van enkele vindplaatsen 

vastgesteld. Tevens zijn de vindplaatsen Zwaluwenbunders-Zwaluwsestraat en 

-Zuidkamerlaan middels proefsleuven gewaardeerd.1 Op de vindplaats Zuidkamerlaan 

zijn sporen van een vierpalige spiekerplattegrond en enkele losse kuilen uit de late 

bronstijd aangetroffen. De vindplaats werd behoudenswaardig geacht. De geplande 

grondwerkzaamheden vormen een directe bedreiging voor de vindplaats. Om die 

reden heeft de gemeente in haar rol als bevoegd gezag besloten dat de archeologische 

waarden middels een opgraving ex-situ behouden dienen te worden. Het doel is om 

middels de opgraving meer inzicht te krijgen in de laat-prehistorische bewoningsfase 

van de dekzandvlakte ten noorden van Tilburg.

1  Van der Leije 2014.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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1.2 Onderzoeksgebied

De vindplaats Zuidkamerlaan is gelegen in het oosten van het plangebied Rugdijk-

Kouwendijk/ Zuidkamerlaan,ten noordoosten van de bebouwde kom van Tilburg. 

(Figuur 1.2). De vindplaats ligt op ca. 100 m ten oosten van de Burgemeester Bechtweg 

en ca. 350 m noordelijk van de straat Hazennest-Oost. De oppervlakte van de 

vindplaats bedraagt 0,86 ha en het terrein was ten tijde van het veldwerk in gebruik als 

akker. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar 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. 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken overheid een 

besluit (het “selectiebesluit”) hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient te 

worden omgegaan. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit 

inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het 

plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.
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Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied (bron luchtfoto: 
PDOK).
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In 2008-2009 is een gedetailleerde archeologische verwachtingskaart opgesteld 

van het plangebied, vrij kort daarop gevolgd door een verkennend en karterend 

booronderzoek en een oppervlaktekartering.2 Op basis van de resultaten hiervan heeft 

Archol in juni 2011 en oktober 2013 een archeologisch inventariserend veldonderzoek 

door middel van proefsleuven uitgevoerd op de vindplaatsen Zwaluwsestraat 

en Zuidkamerlaan.3 In onderhavig plangebied is tijdens dit vooronderzoek een 

behoudenswaardige vindplaats aangetroffen. Omdat inpassing van de vindplaats niet 

mogelijk was, heeft de betrokken overheid, de Gemeente Tilburg besloten dat de 

vindplaats opgegraven diende te worden. 

Onderhavig rapport doet verslag van de archeologische opgraving van deze vindplaats. 

Opdrachtgever voor het onderzoek is de Gemeente Tilburg. Dhr. Guido van den Eynde 

trad op als de adviseur van het bevoegd gezag, eveneens de Gemeente Tilburg. Aan 

het onderzoek ligt een Programma van Eisen (PvE) ten grondslag, goedgekeurd door 

dhr. G. van den Eynde.4 In afwijking op dit PvE zijn in overleg met opdrachtgever en 

bevoegd gezag enkele extra putten aangelegd ten noorden en ten oosten van de drie 

oorspronkelijk geplande putten. Het veldonderzoek is uitgevoerd door een team van 

Archol en een externe fysisch geograaf (zie Tabel 1.2). Bij de uitwerking zijn diverse 

externe (materiaal-)specialisten betrokken.

Soort onderzoek: Opgraving (DO)
Projectnaam: Tilburg Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan
Archolprojectcode: TZB1662
Archis-zaaknummer: 4019417100

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Mevr. M. Verhoef
Bevoegd gezag: Gemeente Tilburg
Adviseur bevoegd gezag: dhr. G van den Eynde

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv
Periode van uitvoering veldwerk: 7 november 2016 – 22 november 2016 
Rapport gereed: Datum rapport gereed
Versie 1.1 (concept)
Goedkeuring bevoegd gezag Nog niet beoordeeld

Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Tilburg
Plaats: Tilburg
Toponiem: Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan
Coördinaten gebied: 135.980 / 400.140
Oppervlakte onderzoeksgebied: 8.626 m2 
Huidig grondgebruik: Akkerland

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

2  Heunks & Keunen 2009; Verhoeven & Heunks 2010.
3  Van der Leije 2014.
4  Tol 2016.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Naam Functie Bedrijf

drs. Adrie Tol Projectleider Archol

Pepijn van de Geer MA Veldwerkleider (Sr.KNA-archeoloog) Archol

Jordy Aal MA Archeoloog Archol

Sven Baas MA Archeoloog Archol

drs. E. Drenth Specialist aardewerk en vuursteen Archeomedia

drs. Eckhart Heunks Fysisch geograaf Heunks Landschapsarcheologie

drs. J. van der Laan Specialist hout Cambium

drs. W. van der Meer Specialist macrobotanie Biax Consult

dr. J. van der stok-Nienhuis Specialist metaal Metals Inc.

 

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

Het algemene doel van het archeologisch onderzoek is het documenteren van 

de archeologische resten en het veiligstellen van materiaal van de vindplaats en 

daarmee het veilig stellen (en documenteren) van de archeologische informatie die 

het plangebied bevat die van belang is voor kennisvorming over het verleden in de 

regio Tilburg. Specifiek is het doel het krijgen van inzicht in de laatste prehistorische 

bewoningsfase van de dekzandvlakte ten noorden van Tilburg.5 

2.2 Vraagstellingen

Doel van het onderzoek is een samenhangend beeld te krijgen van de aard, omvang, 

datering en inhoudelijke betekenis van de aan te treffen archeologische resten. De 

onderzoeksvragen hebben vooral betrekking op het paleolandschap, de bewonings- en 

gebruiksfase van de late bronstijd en het ontbreken van aanwijzingen voor bewoning in 

de ijzertijd-vroege middeleeuwen. Daarbij lag de focus in het PvE in eerste instantie op 

twee thema’s: “Landschap en Bewoning” en “Bewoningsresten late bronstijd”:6 

Thema 1 Landschap en bewoning
Op basis van de eerder uitgevoerde onderzoeken in de omgeving zijn de 

paleogeografische en pedogenetische ontwikkelingen en achterliggende processen 

op hoofdlijnen redelijk goed bekend. Minder goed bekend is de ontwikkeling van 

de vegetatie door de tijd heen en de relatie tussen bewoning en landschap. Zo is 

nog maar weinig bekend over het landschap (vegetatie) waarin de nederzettingen 

uit neolithicum en bronstijd gesticht werden en functioneerden. Tevens is de 

achtergrond van het ontbreken van bewoning in de ijzertijd, Romeinse tijd en vroege 

en volle middeleeuwen onduidelijk. Een van de factoren die een rol spelen in de 

kennisachterstand over de relatie tussen landschap, bewoning en landgebruik is 

ongetwijfeld de focus van de eerder onderzoeken op de hogere landschapsvormen. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek op Zuidkamerlaan is in put 9 een depressie 

aangesneden. In depressies kunnen natuurlijke lagen (bodems of veen) en waterputten 

aanwezig waarin mogelijk pollen bewaard gebleven zijn. Verondersteld werd dat 

rondom put 9 nog intacte bodems of veenlagen aanwezig zouden kunnen zijn. 

Deze zijn tijdens de opgraving echter niet aangetroffen, waardoor een deel van de 

onderzoeksvragen is komen te vervallen. Wel is aan de hand van een database met 

archeologische vindplaatsen gekoppeld aan de paleogeografische kaart van de regio 

Tilburg getracht de bewoningmogelijkheden in relatie tot landschappelijke kenmerken 

te analyseren.

Thema 2 Bewoningsresten late bronstijd
In Tilburg zijn tot nu toe maar enkele vindplaatsen uit de late bronstijd bekend. Geen 

van deze vindplaatsen heeft een eenduidige huisplaats opgeleverd. De vindplaats 

Zuidkamerlaan biedt mogelijk de kans een erf uit de late bronstijd compleet bloot te 

leggen.

5  Tol 2016, 11.
6  Tol 2016.

2
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Tijdens de opgraving is in een van de sporen een bronzen knopsikkel gevonden. 

Naar aanleiding hiervan zijn twee thema’s aan de vraagstelling toegevoegd. De 

vondst van de sikkel biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen naar praktijken 

rondom de depositie van deze voorwerpen. Dergelijke voorwerpen worden zelden 

in nederzettingscontext gevonden. (Wat is hiervan de achtergrond? Onder welke 

omstandigheden is deze sikkel hier wel gedeponeerd?) Enerzijds kan onderzoek 

worden gedaan naar de archeologische achtergrond van depositiepraktijken rondom 

brons, anderzijds biedt deze vondst de mogelijkheid archeometrisch onderzoek 

te verrichten naar de post-depositionele degradatieprocessen die een rol hebben 

gespeeld na de deponering van de vondst. Daarom zijn tijdens de evaluatiefase 

twee aanvullende gerelateerde thema’s opgenomen: “Bronsdepositie in context” en 

“Materiaaleigenschappen bronsdepositie”.7 Beide onderzoeksthema’s zijn aangevuld 

met nieuwe onderzoeksvragen.

2.3 Onderzoeksvragen

In het programma van Eisen waren een aantal onderzoeksvragen opgenomen waarvan 

tijdens de evaluatie bleek dat deze niet waren te beantwoorden met de behaalde 

resultaten. De vragen 4 en 5 waren opgesteld in de veronderstelling dat zich in het 

noorden van het plangebied een depressie zou bevinden, waar mogelijk goede 

conserveringsomstandigheden zouden heersen voor pollen en macrobotanische 

resten. Van een dergelijke depressie bleek echter geen sprake en nergens bestond de 

mogelijkheid om geschikte monsters te nemen voor palynologisch onderzoek. Voor 

vraag 6 gold grotendeels hetzelfde als voor de vragen 4 en 5, maar wat betreft de in 

de vraag genoemde mogelijkheden voor bewoning is er wel de mogelijkheid deze, met 

name voor de late bronstijd, te onderzoeken aan de hand van de in ‘De Leijen-West’ 

gekarteerd nederzettingen in combinatie met de regionale paleogeografische kaart 

van de omgeving Tilburg.8 Daarom is hiervoor een vervangende onderzoeksvraag 

opgenomen (vraag 6). De vragen 12 t/m 14 hadden betrekking op eventuele graven, 

welke niet zijn aangetroffen. De volgende vragen kunnen met de hier behaalde 

resultaten dus niet worden beantwoord en zullen achterwege worden gelaten:

4) Zijn in de depressie natuurlijke lagen of antropogene sporen aanwezig die geschikt 

zijn voor palynologisch onderzoek naar de vegetatie ten tijde van de late prehistorie – 

middeleeuwen.

5) Zijn er aanwijzingen met betrekking tot hydrologische geschiedenis van het landschap 

(vernatting /verdroging)? 

6) Hoe zag de vegetatie eruit gedurende de bewoning (m.n. late bronstijd) en de 

daaropvolgende ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen, en wat zegt dit over de 

mogelijkheden voor bewoning gedurende deze periodes? Wellicht zijn er in de vegeta-

tiereconstructies aanwijzingen te vinden dat het gebied gedurende bepaalde perioden 

niet geschikt was voor bewoning (te nat?).

12) Wat is de ouderdom van de graf/graven?

13) Hoe kan het dodenritueel gereconstrueerd worden aan de hand van de aangetroffen 

graf/graven en grafvondsten?

14) Wat is de samenstelling (leeftijd/geslacht) van de begraven persoon/personen?

7  Baas & Van de Geer 2017.
8  Dirkx & Soonius 1993.
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De volgende vragen uit het PvE en het evaluatieverslag zullen in dit rapport zo goed 

mogelijk worden beantwoord:

Algemeen
1) Hoe is de gaafheid en conservering van de vindplaats? Welke factoren hebben daarbij 

een rol gespeeld? Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is 

het effect daarvan op de archeologische resten?

Thema 1. Paleolandschap en bewoning
2) Wat is de geologische/bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied en 

in hoeverre sluit deze opbouw aan op verwachtingen op basis van het eerdere 

onderzoek: Archeologische verwachtingskaart onderzoeksgebied Rugdijk-

Kouwenberg/Zuidkamer (Heunks & Keunen 2009), Booronderzoek Plangebieden 

Rugdijk-Kouwenberg/Zuidkamer en Burgemeester Bechtweg (Verhoeven & Heunks 

2010), Proefsleuvenonderzoek Zwaluwenbunders – vindplaatsen Zwaluwse straat & 

Zuidkamerlaan (Van der Leije 2013).

3) Hoe zag het paleoreliëf er uit ten tijde van de bewoningsfasen en wat is de genese 

daarvan?

6) Wat was de relatie tussen de bewoning (m.n. late prehistorie) en het paleolandschap 

en wat zegt dit over de mogelijkheden voor bewoning gedurende deze periodes?

Thema 2. Bewoningsresten late bronstijd
7) Wat is de aard (nederzetting of special-activity site), omvang en datering van de 

bewoning(sresten)? Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een erf uit de late 

bronstijd? Zijn er aanwijzing voor gebruik van het terrein in de ijzertijd, Romeinse tijd 

en middeleeuwen, en (zo ja) hoe kan dit gebruik worden geïnterpreteerd?

8) Indien sprake is van een erf: hoe is dit ingericht? Wat zijn de typologische kenmerken 

van het hoofdgebouw?

9) Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij?

10) Wat zeggen de beschikbare gegevens (grondsporen, anorganische en/of organische 

resten) over de voedselvoorziening, uitwisseling met anderen en de uitgevoerde 

activiteiten (nijverheid)?

11) Hoe verhouden de aangetroffen vondsten en grondsporen zich tot die van de 

opgravingen Schaapsven, Fietspad/Retentiebekken?

Thema 3a. Bronsdepositie in context
15) Wat is er te zeggen over het gebruik van het object? Is het object gebruikt, en zo ja, 

hoe?

16) Wat is de context van de bronsdepositie op vindplaats- en spoorniveau? Betreft het 

hier een intentionele depositie? 

17) Onder welke omstandigheden is het brons gedeponeerd? Is het bijv. met andere 

vondsten gedeponeerd?

18) Heeft het bronzen object uit Zwaluwenbunders nog een bepaald behandeling 

ondergaan, zoal bijvoorbeeld verbranding, alvorens te worden gedeponeerd?

19) Wat is de context van de bronsdepositie met betrekking tot metaalgebruik en –

bewerking in de microregio in het algemeen en de vindplaats Tradepark in het 

bijzonder?

20) Hoe werd er met bronsdeposities omgegaan in de midden-/late bronstijd en hoe past 

de depositie van de vondst uit Zwaluwenbunders hierin (synthetiserend).
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Thema 3b. Materiaaleigenschappen bronsdepositie
21) Wat kan worden gezegd over de toestand van het voorwerp voordat het werd 

gedeponeerd?

22) Wat kan worden gezegd over de huidige toestand van het voorwerp en welke 

processen hebben hier invloed op gehad sinds het deponeren van het object? 

23) Wat zegt dit over de conserveringskansen van dergelijke objecten in de hier 

aangetroffen vondstomstandigheden?

De vragen 15 en 18 van thema 3a hebben ook betrekking op thema 3b.
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Methodiek veldwerk

3.1 Methodiek fysische geografie

Het proefsleuvenonderzoek heeft al veel inzicht opgeleverd in de landschappelijke 

opbouw van het onderzoeksgebied. Het doel van het onderhavige 

aardwetenschappelijk onderzoek beperkte zich daarom in principe tot het aanvullen 

en detailleren van de bodemkundige en paleogeografische resultaten van het 

proefsleuvenonderzoek. Van de eerste twee aangelegde putten is het oostelijke 

lengteprofiel (westelijke put) put, respectievelijk westelijk lengteprofiel (oostelijke 

put) aan de hand van kolomopnamen gedocumenteerd (tekenen, fotograferen). De 

bodems zijn beschreven volgens het Nederlandse Systeem voor Bodemclassificatie 

van De Bakker en Schelling en geven een bodemkundige beschrijving en interpretatie. 

Het aardwetenschappelijk veldonderzoek is uitgevoerd door Eckhart Heunks (Heunks 

Landschapsarcheologie) in samenwerking met de archeologen van Archol ter plaatse. 

Er zijn in totaal 12 profielkolommen gedocumenteerd; 6 kolommen in het westelijk 

profiel van de werkputten 13, 14 en 16 en 6 kolommen in het oostelijk profiel van 

werkput 15 (Figuur 3.1). De kolommen zijn 1 meter breed en liggen ca. 25 meter 

uit elkaar. Werkput 16 is aangelegd ten behoeve van het in kaart brengen van een 

mogelijk ven. In drie gevallen zijn de kolommen door middel van een aanvullende 

boring gedocumenteerd tot 4,5 m –Mv. De boringen zijn uitgevoerd met een guts met 

een diameter van 3 centimeter. Daarnaast zijn er in het bosperceel ten zuiden van de 

opgraving nog twee aanvullende boringen gezet. Bij deze boringen is ook gebruik 

gemakt van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm.

Ten behoeve van de uitwerking van het fysisch geografisch onderzoek zijn alle 

kolombeschrijvingen gedigitaliseerd en is aan de hand hiervan een lang bodemkundig/

geologisch profiel gemaakt over de putten 16-13-14 en de aangrenzende boringen 

in het ten zuiden van de opgravingen gelegen bosperceel. Op basis van de 

veldwaarnemingen is een gedetailleerde kaart van het paleoreliëf/-landschap van 

de vindplaats en directe omgeving gemaakt, waarbij ook de relatie tussen het 

oppervlaktereliëf en de bodemtypen uiteengezet is. 

Met betrekking tot het onderzoek naar de bewoningmogelijkheden in relatie 

tot landschappelijke kenmerken in met name de midden- en late bronstijd, is de 

landschappelijke ligging van de relevante vindplaatsen uit de microregio Tilburg-Noord 

– Berkel-Enschot - Udenhout geanalyseerd. Basis voor de landschappelijke ondergrond 

was de paleogeografische kaart van de regio Tilburg. Voor de vindplaatsenanalyse is 

gebruik gemaakt van de gemeentelijke database met archeologische vindplaatsen en 

van de vindplaatsen-catalogus van het van het onderzoek naar de ontwikkeling van het 

cultuurlandschap in De Leijen-West.9 

9  Dirkx & Soonius 1993.
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3.2 Methodiek opgraving

3.2.1 Strategie en aanleg

Het onderzoek is uitgevoerd conform de procesbeschrijvingen in de toen vigerende 

versie van de KNA (3.3), het PvE en het Plan van Aanpak.10 De opgraving is gefaseerd 

uitgevoerd. Daartoe was de vindplaats verdeeld in drie werkputten van ca. 140 x 17 m 

(Figuur 3.1: put 13/14, 15 en 18). 

Fase 1: in eerste instantie zijn de twee buitenste stroken opgegraven (put 13/14 en 

15). Ten noorden van de vindplaats is getracht de verwachte depressie op te sporen 

op zoek naar voor pollenanalyse geschikte lagen. Helaas bleek deze depressie niet 

aanwezig.

 

Fase 2: Na aanleg van de beide putten is in overleg met het bevoegd gezag ter 

plaatse bepaald of het in het kader van de beantwoording van de onderzoeksvragen 

noodzakelijk was de tussengelegen strook op te graven. Vooraf was in het PvE 

bepaald dat uitgebreid kon worden als: (1) sporenclusters/structuren/erf tot buiten 

het opgravingsgebied (de drie werkputten) doorlopen. Uitgangspunt was dat 

plattegronden, erven en andere sporenclusters aan de rand van het opgravingsgebied 

steeds volledig blootgelegd en onderzocht werden; of (2) in het deel van de depressie 

dat buiten het opgravingsgebied ligt, voor pollenonderzoek geschikte lagen aanwezig 

zouden zijn. Het eerste was het geval. Aangezien meerdere gebouw plattegronden 

waren aangetroffen werd het opgraven van de middelste put (put 18) inderdaad 

noodzakelijk geacht. Bovendien werd besloten het onderzoek ook tot buiten de drie 

stroken uit te breiden.

In totaal zijn negen putten aangelegd (zie Figuur 3.1). Het archeologische vlak 

is aangelegd in de top van de C-horizont. Bij de aanleg is zoveel mogelijk het 

oorspronkelijke reliëf gevolgd. Daar waar geen sporen aanwezig waren is het vlak ter 

controle iets dieper aangelegd. In werkput 13 en 17 is ter hoogte van de sporenclusters 

(huisplattegronden) een tweede vlak aangelegd om te controleren op eventueel 

gemiste sporen. Het eerste vlak is gedocumenteerd en afgewerkt alvorens er naar 

het tweede vlak verdiept is. De putten zijn gegraven door een graafmachine met 

gladde bak, waarbij de bovengrond (bouwvoor) laagsgewijs is verdiept tot het 

leesbare sporenvlak. Het verdiepen vond plaats onder permanente begeleiding 

van een KNA-archeoloog met gebruikmaking van een metaaldetector. Een senior-

archeoloog met ruime ervaring op de zandgronden is bij de aanleg van de eerste 

spoorvlakken aanwezig geweest en hield dagelijks toezicht op de juiste werkwijze bij 

de aanlegwerkzaamheden. 

3.2.2 Sporen en structuren

Na de vlakaanleg zijn alle sporen aangekrast, genummerd en ingemeten. Alle sporen 

zijn gecoupeerd, uitgezonderd de recente verstoringen en evident natuurlijke sporen. 

Greppels en andere sporen die samenhangen met de ontginning en het landgebruik 

vanaf de late middeleeuwen zijn selectief gecoupeerd en niet afgewerkt. Behalve 

enkele grote greppels/sloten zijn alle sporen met de hand gecoupeerd. De sporen zijn 

gedocumenteerd (foto/tekening) en beschreven in een database. 

10  Tol 2016; Van der Leije 2016
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3.2.3 Vondsten en monsters

Vondsten zijn per context verzameld of digitaal ingemeten indien afkomstig uit 

lagen. Vuurstenen artefacten en metalen voorwerpen zijn als puntlocatie (X-, Y- en 

Z-waarden) ingemeten. Vondsten uit sporen zijn per vulling verzameld. Ander 

vondstmateriaal is in vakken van 4 x 4 meter verzameld en geregistreerd. Na afloop 

van het veldwerk zijn alle vondsten verwerkt: naar categorie gesplitst, geteld en 

gewogen en opnieuw verpakt.

3.2.4 Monstername

In totaal zijn er 27 monsters genomen. Deze monsters zijn voornamelijk afkomstig 

uit paalsporen die behoren tot structuren. Daarnaast zijn er twee houtskoolmonsters 

genomen uit de houtskoolmeilers. Verder zijn er twee algemene monsters en drie 

bulkmonsters genomen van een kuil waarin een bronzen sikkel werd aangetroffen. 

De bulkmonsters hebben een volume van tien tot vijftien liter. Deze monsters zijn 

genomen nadat eerst een poging was gedaan om het spoor ter plekke in het veld 

droog te zeven. Echter door het hoge leem gehalte en vochtigheid van de grond bleek 

dit niet mogelijk. Hierop is besloten om de bulkmonsters mee te nemen en deze met 

water uit te zeven. 
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Figuur 3.1 
Puttenkaart (grijs) met putnummers, 
beschreven profielen en de locaties van de 
proefsleuven van het vooronderzoek (lich-
tgrijs).
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Landschappelijk kader

Eckhart Heunks

4.1 Laat-pleistocene periglaciale processen aan de basis van het 

huidige reliëf

Het natuurlijke reliëf van het huidige landschap waarin het onderzoeksgebied is 

gesitueerd is gevormd gedurende de laatste grootschalige koude periode van het 

Pleistoceen; het Weichselien (ca. 115.000 tot 11.700 jaar geleden). In deze periode werd 

gedurende de koude perioden (de stadialen) onder toendra- en poolomstandigheden 

een dik pakket fijnzandige sedimenten afgezet. Deze dekzanden behoren tot de 

Formatie van Boxtel waarvan de dikte ter hoogte van het onderzoeksgebied 5-10 

meter bedraagt.11 Behalve zuiver eolische afzettingen waarbij fijn zand en löss door de 

wind werd verplaatst en opgestoven tot ruggen, werd in deze periode tevens op grote 

schaal door smeltwater en neerslag fijn sediment opgenomen, verplaatst en in de 

vorm van lemige sequenties weer afgezet. Leemlagen konden ook ontstaan door een 

combinatie van wind en neerslag, waarbij löss-achtig materiaal uit de atmosfeer neer 

kon slaan.

Hoewel gedurende de laatste ijstijd er voornamelijk een toendra- en poolklimaat 

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

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

bodem ontwikkelen. Een dergelijke bodem is onder andere aangetroffen tijdens een 

groot aantal archeologische veldonderzoeken in de omgeving van Tilburg.12 Deze 

bodem bevindt zich hier tussen 3 en 4 meter onder het maaiveld. Het lijkt te gaan om 

een regionaal verschijnsel. Bij ontbreken van andere bodems binnen 5,0 m –Mv. is het 

vermoeden dat de bodem gevormd moet zijn gedurende een interstadiaal met een 

lange tijdsduur en/of een interstadiaal met aanmerkelijk hogere temperaturen. Op 

basis van enkele 14C-dateringen en de pollensamenstelling van de bodem moet dit 

interstadiaal gezocht worden in een vroege fase van het Pleniglaciaal, maar mogelijk is 

deze nog veel ouder (zie ook kader).13

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

het resultaat van geleidelijke fluviatiele erosie en versnijding van het periglaciale 

dekzandlandschap. Als gevolg van permaforst kon hemel- en smeltwater gedurende 

koude perioden niet de bodem in zijgen en werd oppervlakkig afgevoerd. Hierdoor 

ontstonden lokale beekjes die zich steeds dieper insneden in het dekzandpakket. 

De gronden buiten deze beekdalen werden relatieve hoogten en zijn als plateau’s of 

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

in deze regio de hogere delen niet of maar ten dele het resultaat van opwaaiing en 

accumulatie van dekzanden. Dit verklaart ook waarom op veel plaatsen zeer siltrijke 

11  Schokker 2003, Figuur 4.3.
12  Onder andere aangetroffen in de archeologische plangebieden Tradepark-Noord (Tol, 

2015), fietspad Eindhovenseweg (Heunks, 2017), Piushaven (lopende onderzoek Sweco), 
Loven-Noord Schaapsven (Meurkens 2015), Nieuwe Watergang Loven-Noord (Van der Leije 
& Heunks 2015) en Udenhout Den Bogerd (Van Zon 2018). Noemenswaardig tot slot is de 
vaststelling van een circa 100 cm dikke humeuze/venige laag vastgesteld in het centrum van 
Tilburg in de bouwput van het nieuwe stadskantoor (eigen waarnemingen 2016).

13  Onderzoeken Nieuwe Watergang Loven-Noord (van der Leije & Heunks 2015) en Udenhout 
Den Bogerd (Van Zon 2018).
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zanden en zelfs lemige fluvioglaciale afzettingen dagzomen.14 Wel is het reliëf van 

dit erosielandschap op veel plaatsen geaccentueerd in de laatste koude periode 

van het Weichselien: de late Dryas (13.050 – 11.700 jaar geleden). In deze laatste 

grootschalige verstuivingsfase zijn door lokale uitstuiving van vlakten, de hogere 

delen verder opgestoven met een dun eolisch dek (laagpakket van Wierden: voorheen 

aangeduid met de term ‘Jong Dekzand’). In veel gevallen betreft het relatief kleine 

opduikingen met een dikte tot circa 1,0 meter.15 Maar in deze periode ontstonden 

ook enkele, zuidwest-noordoost georiënteerde grote dekzandruggen, waaronder 

die van de Drunense Duinen en de Midden-Brabantse dekzandrug. Deze grote 

stuifzandcomplexen overstoven plaatselijk ook het ‘Oude Dekzand’-landschap.

14  Zo is bijvoorbeeld de markante ‘dekzandrug’ tussen Tilburg en Oisterwijk geen opgewaaide 
rug maar een fluvioperiglaciaal dekzandplateau met een diepe regionale versnijding aan de 
zuidzijde (het dal van de Leij) en lokale versnijdingen aan de noordzijde.

15  Een mooi voorbeeld hiervan is het dekzandkopje tegen het nabijgelegen Schaapsven 
(Meurkens 2015).
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Figuur 4.1 
Uitsnede paleogeografische kaart van de regio 
Tilburg (Heunks 2012) met ligging van het 
onderzoeksgebied.
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Op de paleogeografische kaart van de regio Tilburg ligt het onderzoeksgebied op 

een kleine dekzandkop aan de rand van een uitgestrekte dekzandvlakte ten noorden 

daarvan (Figuur 4.1). Juist ten zuiden van dit dekzandkopje ligt de overgang naar hoger 

gelegen en licht geaccidenteerde gronden (de dekzandwelvingen) met daarbinnen 

grotere dekzandruggen en- plateaus.

Een Vroeg-tot Midden-Weichselien of zelfs Eemien-bodem?

Tijdens een groot aantal archeologische 

onderzoeken in de afgelopen tien 

jaren in de regio Tilburg is in diverse 

handboringen op een diepte tussen 3,0 

en 4,0 meter beneden maaiveld een 

donkerkleurende humeuze en soms 

venige bodem aangetroffen. Daarnaast 

is de laag gezien in een bouwput 

naast het gemeentelijke stadskantoor 

van Tilburg. Hier betrof het een circa 

80 cm dikke veenlaag met stukken 

hout en andere plantenresten. De 

lithostratigrafische positie van deze 

begraven beekeerdachtige bodem is 

steeds vergelijkbaar. In alle gevallen 

betreft het de bovenste fossiele bodem 

gerekend vanaf het maaiveld. Deze 

bevindt zich iets onder de leemrijke 

afzettingen in de top van, of op enige 

diepte in een onderliggend pakket met 

relatief siltarme waterverzadigde fijne 

zanden. 

Op twee plaatsen is intussen de bodem 

nader onderzocht door middel van 

pollenonderzoek en een 14C-datering 

(locaties ‘Nieuwe waterloop Loven-Noord’ en ‘Udenhout-Den Bogerd’). In beide gevallen vallen de analyseresultaten buiten het 

dateerbare bereik van de C14-dateringmethode en blijkt de bodem ouder dan ca. 50.000 jaar. De pollensamenstelling wijst in 

beide gevallen op relatief warme omstandigheden met op locatie Udenhout Den Bogerd een boomarme vochtige toendrasteppe-

vegetatie en op locatie Loven-Noord een iets boom- en soortenrijkere vegetatie. Dit zou kunnen samenhangen met betere con-

serveringsomstandigheden op die locatie, maar niet uit te sluiten is dat beide bodems in verschillende interstadialen zijn gevormd. 

Wanneer precies is onderwerp van discussie. De pollensamenstelling van Loven noord sluiten een (laat) Eemien datering niet uit 

(ca. 120.000 jaar geleden), terwijl het voorkomen van veen in het monster van Den Bogerd goed zou kunnen passen in Dansgaard-

Oeschger klimaat cyclus nr. 14 (ca. 54.000 jaar geleden). Een oudere, vroege Weichsel-datering is in het laatste geval echter ook 

niet uit te sluiten. 

Het regionale voorkomen van de bodem en de steeds vergelijkbare lithostratigrafische positie ervan, maken het verleidelijk om 

deze te relateren aan een en dezelfde grootschalige warme periode. Een interstadiaal in het vroeg-pleniglaciaal of vroeg-glaciaal 

ouderdom is mogelijk, maar een Eemien-datering is zeker niet uit te sluiten. Een venige Eemien-bodem is onder andere aan de 

hand van OSL-dateringen vastgesteld bij Boxtel op een diepte rond 5,0 m –Mv.11 De lithostratigrafische context van deze bodem 

vertoont opvallend veel overeenkomsten met de aangetroffen bodems te Tilburg.

11  Schokker 2003, 71-85.

Figuur 4.2 
Verbreiding van (boor)waarnemingen met interstadiale Weichselien-, of mogelijk Eemien-
bodems met diepte van de top in m +NAP/m –Mv. De diepte waarop de top van de fossiele 
bodem is aangetroffen is redelijk constant (rond 4,0 m –Mv) en volgt het oppervlaktereliëf 
(ondergrond AHN).
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Op het Actueel Hoogtebestand Nederland zijn de op de paleogeografische kaart 

weergegeven landschapseenheden in de omgeving van het onderzoeksgebied meer 

in detail terug te vinden (Figuur 4.3). Hierop is te zien dat de vorm van de kleine 

dekzandkop mede is bepaald door de huidige perceelsindeling en de mate waarin 

per perceel egalisatie heeft plaatsgevonden. Alleen het onderzochte perceel toont 

een meest natuurlijk verloop van het oppervlaktereliëf en lijkt niet geëgaliseerd. 

Hier bereikt de dekzandkop ook haar hoogste ligging. Met name het perceel direct 

ten oosten aangrenzend laat een afgevlakt reliëf zien met een harde grens naar het 

onderzochte perceel. Aan de westzijde wordt het onderzochte perceel begrensd 

door een brede greppel, waardoor ook hier het oorspronkelijke natuurlijke verloop 

moeilijk te volgen is. De oorspronkelijke vorm van het dekzandkopje is al met al op 

basis van het AHN-beeld lastig te herleiden. Het hoogteverschil tussen de top van het 

dekzandkopje naar de gemiddelde hoogte van noordelijk en oostelijk aangrenzende 

vlakte bedraagt zo’n 70 cm (resp. 12,4 en 11,7 m +NAP). Binnen die vlakte zijn nog 

lagere delen te onderscheiden die tot meer dan een meter lager liggen (ca. 11,4 m 

+NAP, blauwe zones). In deze laagten zijn in het huidige landschap noordelijk van 

de Burgemeester Bechtweg twee vennen te onderscheiden. Vermoedelijk waren 

de meeste laagten in het verleden echter moerassig of zelfs (semi)permanent 

watervoerend (zie verder).

Juist ten zuiden en zuidoosten van het dekzandkopje liggen een aantal bospercelen 

met een opvallend hoge ligging rond 12,8 m +NAP, en een vrij abrupte overgang naar 

de noordelijk aangrenzende dekzandvlakte. Deze percelen zijn op de bodemkaart als 

Legenda
Hoogte maaiveld
(AHN, m+NAP)

Figuur 4.3 
Oppervlaktereliëf (AHN) van het landschap 
rondom het onderzoeksgebied (rode lijn).
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enkeerdgronden gekarteerd, wat mogelijk de hoge ligging en de hoekige vorm daarvan 

voor een deel verklaart. Toch blijkt uit booronderzoek dat hier het akkerdek plaatselijk 

maar net iets meer dan 50 cm te bedraagt en dat de hoge ligging dus ook mede 

veroorzaakt wordt door het pleistocene reliëf (zie ook paragraaf 4.2). Naar het westen 

en zuiden neemt de gemiddelde maaiveldhoogte geleidelijk toe.

Vennen en andere moerassige laagten op de kaart van Zijnen
Op de historische kaart van Diederik van Zijnen (1760) zijn meerdere vennen nabij 

het dekzandkopje herkenbaar (Figuur 4.4 en Figuur 4.5).16 Onder andere is een 

langgerekte ven-achtige laagte weergegeven aan de westzijde van de dekzandkop, 

waar het AHN-beeld in het huidige landschap ter hoogte van het akkerpad ook een 

laagte laat zien. Ook andere vennen op de kaart van Zijnen matchen goed met laagten 

in het AHN-beeld, wat aangeeft dat van Zijnen op dit punt erg accuraat moet zijn 

geweest. Op de latere, midden-19e eeuwse topografische kaarten zijn deze vennen 

niet meer weergegeven, terwijl het landschap dan nog geen grote veranderingen 

heeft ondergaan. Vermoedelijk zijn die vennen er dan ook nog wel, maar zijn deze 

door de cartografen van die tijd van ondergeschikt belang geacht, om ieder als 

afzonderlijk topografisch element vast te leggen. Daarnaast zal als gevolg van de grote 

heideontginningen en andere landbouwkundige ingrepen in de 19e en 20e eeuw de 

gemiddelde grondwaterstand zijn verlaagd, waardoor vennen en moerassen droog 

kwamen te liggen. Tevens zijn vennen en moerassen geslecht en opgenomen in het 

agrarisch areaal.

Aardig is dat op de kaart van Zijnen het onderzoeksgebied reeds deel uitmaakt van 

een klein mozaïek van percelen met een agrarische functie aan de rand van de lager 

gelegen heide ten westen daarvan. Deze percelen zijn hier waarschijnlijk in cultuur 

16  Zijnen 1760. Kaart van de Heerlijkheid Tilburg en Goirle. Zijnen gebruikte de opmetingen van 
de landmeter Daniel Verhoeven, verricht in 1732.

Figuur 4.4 
Uitsnede historische kaart van Diederik Zijnen 
uit 1760 met globale ligging van het onder-
zoeksgebied (rode ovaal).
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gebracht vanwege de aanwezigheid van de dekzandkop. Ook op latere kaarten tot in 

recente tijden blijft het terrein gekenmerkt door kleine percelen, waarbij specifiek het 

perceel waarop de opgraving heeft plaatsgevonden in vorm behouden blijft.17 Vanaf 

einde 19e eeuw tot in de jaren ’60 van de twintigste eeuw was dit perceel in gebruik 

ten behoeve van bosbouw, daarna krijgt het wederom een agrarische bestemming met 

wisselend landgebruik (akkerland, grasland, boomkwekerij).

4.2 Holocene ontwikkelingen: klimaatverbetering, 

bodemvorming en vernatting

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

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

dekzand en fluvioperiglaciale afzettingen werden vastgelegd en bodemvorming kon 

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

van het Holoceen in relatief korte tijd dikke humuspodzolen tot ontwikkeling komen. 

Onder invloed van een lage grondwaterstand en een zuur milieu (naaldbos) waren de 

omstandigheden ideaal voor een sterke uitspoeling van humus, ijzer en aluminium. 

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

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

B-inspoelingshorizont vaak toe als gevolg van grondwaterfluctuaties in deze zones. 

In de laagste delen, vooral in zones met lemige fluvioperiglaciale afzettingen, kon 

geen uitspoeling optreden en beperkte de bodemvorming zich tot opeenhoping van 

organisch materiaal en humus (beek- en gooreerdgronden).

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

grondwater als gevolg van de zeespiegelstijging gedurende het holoceen veenvorming 

17  www.topotijdreis.nl

Figuur 4.5 
Detail historische kaart van Diederik Zijnen 
uit 1760 met duiding van vennen en andere 
moerassige laagten (blauwe cirkels). De 
dekzandkop wordt omgeven door vele ven-
netjes en andere laagten, met name aan de 
lage westzijde.
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optreden. De eerste veenvorming leidde vanaf het Atlanticum (7300 – 3700 voor 

Chr.) tot een verdere stagnatie van het grondwater en vernatting van het Brabantse 

landschap. Het veenoppervlak bereikte haar grootste omvang in de late prehistorie. 

Het veenoppervlak nam vanaf de volle middeleeuwen geleidelijk af als gevolg van 

ontwatering, uitbreiding van de cultuurgronden en andere menselijke ingrepen. Deze 

veronderstelde vernatting is onder gevisualiseerd in een set paleogeografische kaarten 

van Nederland (Figuur 4.6).18

Opmerkelijk is dat tot heden tijdens archeologisch onderzoek in het grootste deel 

van de regio Tilburg geen duidelijke aanwijzingen zijn gedaan voor een structurele 

vernatting van het landschap.19 Dit valt onder andere af te leiden uit de landschappelijk 

soms wel erg lage ligging van laat-prehistorische nederzettingen op lemige gronden 

en het ontbreken van aanwijzingen voor veengroei. Een verklaring kan zijn dat in de 

regio Tilburg sprake is van een behoorlijke natuurlijke oppervlaktegradiënt met relatief 

diep ingesneden periglaciale dalen. Oppervlaktewater kan hierdoor makkelijk worden 

afgevoerd. Daarnaast zijn de gronden op de meeste plaatsen redelijk doorlatend. Tot 

slot ligt Tilburg met een gemiddelde maaiveldhoogte rond 10,0 m +NAP ruim boven 

de zeespiegel. Het effect van een stijgende zeespiegel gedurende het Holoceen op de 

grondwaterstand is hier alleen indirect (stagnatie waterafvoer stroomafwaarts) en dan 

vermoedelijk zeer beperkt merkbaar geweest.

Op de gedetailleerde bodemkaart van het herinrichtingsgebied ‘De Leijen-West’, 

schaal 1:25.000 (Figuur 4.7) bestaat een groot deel van het dekzandkopje uit een 

associatie van sterk lemige gooreerdgronden (tZn35) en veldpodzolgronden (Hn35) 

met een relatief dunne eerdlaag van 15-30 cm en grondwatertrap VI.20 Het meest 

westelijke, lager gelegen deel is gekarteerd als zeer sterk lemige veldpodzolgrond 

(Hn37.2c) met grondwatertrap V. De verbreiding van deze podzolen is gecorreleerd 

18  Vos & de Vries 2013.
19  Alleen in de noordwest hoek van de gemeente Tilburg zijn er aanwijzingen voor veenvorming 

op hogere gronden (Ball & Van Heeringen 2016, 45).
20  Leenders 1992.

Figuur 4.6 
Uitsnede paleogeografische kaart van 
Nederland, 500 voor Chr., met weergave van 
de maximale verbreiding van veengronden 
in midden-Brabant (bruine vlakken, Vos & de 
Vries 2013). In de regio Tilburg en de omgev-
ing van het plangebied (rode cirkel) wordt 
verondersteld dat de veengroei zich beperkte 
tot de beekdalen en geïsoleerde, slecht ged-
raineerde laagten in het dekzandlandlandsc-
hap (zoals bijvoorbeeld de moerassen van de 
Brand ten noorden van Udenhout).
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aan de lager gelegen gebieden binnen de dekzandvlaktes met grondwatertrap V. 

De hoger gelegen bospercelen juist ten zuiden van het onderzoeksgebied zijn als 

sterk lemige hoge zwarte enkeerdgronden gekarteerd (zEZ35). De grondwatertrap 

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

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

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

tijd is opgehoogd met zwarte grond, waarbij de doelstelling eerder gericht is op 

een verbetering van de grondwaterhuishouding en/of de bewerkbaar van de grond, 

dan op een verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Daarnaast kan de grond diep 

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

enkeerdgrond kan zijn gekarteerd.

Tijdens een verkennend booronderzoek in het kader van een archeolandschappelijke 

studie zijn ook boringen geplaatst ter hoogte van het onderzoeksgebied en 

aangrenzende bospercelen (Figuur 4.8).21 Terwijl in het onderzoeksgebied de 

boorprofielen worden gekenmerkt door vaaggronden met A-C profielen onder een 

dun esdek, zijn in het bos op veel plaatsen (restanten van) ‘droge podzolprofielen’ 

vastgesteld. Ook hier is overal een geroerde toplaag van meer dan 50 cm aanwezig, 

maar op de meeste plaatsen reikt deze niet veel dikker. Met een intact bodemprofiel 

hieronder betreft het waarschijnlijk geen oude akkergrond maar een jong verschijnsel 

waarbij grond stelselmatig is opgebracht dan wel omgezet.

Ook tijdens het proefsleuvenonderzoek dat aan de opgraving vooraf ging zijn ter 

hoogte van het plangebied voornamelijk gooreerdgronden aangetroffen met een A-C 

21  Verhoeven & Heunks 2010.

Figuur 4.7 
Uitsnede bodemkaart de Leijen West (uit: 
Leenders 1992). Het onderzoeksgebied (rode 
rechthoek) ligt in een zone met associatie 
van sterk lemige podzolgronden (Hn35) en 
gooreerdgronden (tZn35), grondwatertrap 
VI (relatief droog). Het meest westelijke lager 
gelegen deel bestaat uit zeer sterk lemige 
veldpodzolen met grondwatertrap V. Het 
bebouwd gebied van Tilburg is niet gekar-
teerd.
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profiel.22 De bodemvorming beperkt zich daarbij tot gley-verschijnselen (roestvorming 

en vlekkerigheid). De dikte van de A-horizont bedroeg maximaal 50 cm, zodat 

eigenlijk niet gesproken kan worden van een esdek. De top van de C-horizont was 

zeer lemig (Lz3 met zandlenzen) en er zijn geen duidelijke aanwijzingen gedaan voor 

de aanwezigheid van een laatste overstuivingslaag uit de Late Dryas. Die zou moeten 

worden gekenmerkt door een relatief laag siltgehalte en een homogene textuurmatrix.

22  Van der Leije 2014.

Figuur 4.8 
Resultaten verkennend en karterend 
booronderzoek plangebied Rugdijk-
Kouwenberg/Zuidkamer en Burgemeester 
Bechtweg (uitsnede kaartbijlage 2, Verhoeven 
& Heunks, 2010).
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Archeologisch kader

5.1 Archeologische microregio

Het plangebied maakt deel uit van een groter gebied met een bijzondere 

paleogeografische kenmerken en een eigen kenmerkende archeologische en 

historische ontwikkeling (de microregio). Het betreft een overwegend lager gelegen 

en natte dekzandvlakte die in het oosten grenst aan de groot dekzandplateau met 

de oude akkergronden (essen) van de Berkelse akkers en in het zuiden aan de grotere 

dekzandruggen en –plateau’s rond Tilburg. Het plangebied en de daaraan grenzende 

gebieden kennen een zeer variabele paleogeografische opbouw. Op korte afstand 

van elkaar bevinden zich kleinere dekzandplateau’s en kleinere zandkoppen, die van 

elkaar gescheiden zijn door de lager gelegen delen van een ondiepe dalvlakte. Het 

onderzoeksgebied Zuidkamerlaan ligt op een van deze dekzandkoppen. 

Het laag gelegen gebied is pas kortgeleden, in de loop van de 19e eeuw, ontgonnen 

en maakte daarvoor deel uit van de uitgestrekte heideterreinen ten noordoosten 

van Tilburg. Dit in tegenstelling tot de aangrenzende akkercomplexen die een 

middeleeuwse oorsprong hebben en gekenmerkt worden door de aanwezigheid van 

plaggendekken. De lager gelegen dekzandvlakte kenmerkt zich in archeologisch 

opzicht door bewoning vanaf het laat-paleolithicum tot en met de late bronstijd. 

Daarna is mogelijk sprake van een bewoningshiaat. Vindplaatsen uit de ijzertijd tot 

en met volle middeleeuwen zijn niet voorhanden. Dit is opmerkelijk omdat juist deze 

periode op de grotere dekzandruggen en plateau’s met oude akkers in de regio, (o.a. 

Tilburg-Tradepark), wel relatief goed vertegenwoordigd is. Het is onduidelijk of het 

gebied in de periodes waaruit geen vindplaatsen bekend zijn onbewoond was, of dat 

het op andere manieren gebruikt werd.

De oudste resten van menselijke aanwezigheid in de dekzandvlakte ten noorden 

van Tilburg dateren uit het laat-paleolithicum en mesolithicum.23 Het gaat daarbij 

hoofdzakelijk om losse vondsten. Op de vindplaats Tilburg - Fietspad-Rauwbrakenweg 

(Figuur 5.1) is wel een laat-mesolithische site aanwezig, die bestaat uit een intacte 

podzolbodem met vondsten. De aard van het vondstmateriaal lijkt te wijzen op een 

(langer bewoonde?) nederzetting en niet op een special-activity site. 

Bijzonder is de aanwezigheid van meerdere midden- tot laat-neolithische vindplaatsen 

(Tilburg - Schaapsven-B, -Retentiebekken en Fietspad-Rauwbrakenweg) bestaande 

uit clusters grondsporen en in enkele gevallen geassocieerd met concentraties 

vondstmateriaal (aardewerk, vuursteen en natuursteen). Neolithische vindplaatsen 

met grondsporen zijn op de Brabantse zandgronden nog altijd een zeldzaamheid. 

Daarbij zijn op een deel van de Tilburgse vindplaatsen ook kleine tweebeukige 

huisplattegronden herkend, die overeenkomsten vertonen met huisplattegronden uit 

deze periode in het Holocene gebied. De vindplaatsen zijn op basis van 14C-dateringen 

in de periode midden-neolithicum/laat-neolithicum A gedateerd. Cultureel zijn de 

vindplaatsen wat moeilijker in te kaderen. Op basis van het aanwezige aardewerk lijken 

de meeste vindplaatsen tot de Vlaardingen-cultuur gerekend te moeten worden.

23  Deze tekst is overgenomen en geactualiseerd uit het Programma van Eisen: Tol 2016.
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Het laat-neolithicum-B en de vroege bronstijd (klokbekers en wikkeldraadbekers) zijn 

hoofdzakelijk vertegenwoordigd door los vondstmateriaal. Daaronder bevindt zich een 

groot deel van een wikkeldraadpot uit vindplaats Tilburg - Schaapsven D. In het tracé 

van een waterleiding is daarnaast ook een klein cluster kuilen gevonden, dat ofwel in 

de vroege of het begin van de midden-bronstijd (vroege Hilversum-cultuur) dateert.24 

Duidelijke sporen van gebouwplattegronden uit de vroege bronstijd ontbreken, maar 

dit geldt voor het grootste deel van (pleistoceen) Nederland.

Bij de verschillende opgravingen in het gebied zijn meerdere vindplaatsen uit de 

midden-bronstijd (1800-1100 v. Chr.) gevonden. Het gaat daarbij zowel om de 

resten van nederzettingen met huisplattegronden als om een geïsoleerd liggende 

Hilversum-pot, die op zijn kop begraven was. Gezien de vondstlocatie in een 

relatief laaggelegen gebied gaat het hier mogelijk om een rituele depositie. Op de 

vindplaatsen Tilburg-Retentiebekken, Fietspad-Rauwbrakenweg en Waterleidingtracé 

werden in totaal vijf driebeukige huisplattegronden gevonden. Opvallend daarbij is dat 

in ieder geval een deel van de huisplattegronden van de vindplaats Retentiebekken 

dateert in de eerste helft van de midden-bronstijd en daarmee ouder is dan de datering 

die gewoonlijk aangehouden wordt voor dit type plattegrond (op zijn vroegst rond 

1500 v.Chr.).25 Deze dateringen en de 14C-dateringen van enkele andere vindplaatsen 

in Noord-Brabant (o.a. Tilburg-Tradepark) tonen aan dat deze ontwikkeling naar 

driebeukige plattegronden al eerder begint dan aanvankelijk gedacht, namelijk in 

de 17e/16e eeuw voor Chr. De plattegronden lijken deel uit te maken van geïsoleerd 

liggende erven die zich in de loop van de midden-bronstijd door het gebied 

verplaatsten. 

De late bronstijd en de gehele ijzertijd zijn opmerkelijk genoeg maar beperkt 

vertegenwoordigd. Het gaat, naast een handvol scherven van de verschillende 

vindplaatsen die niet nauwkeuriger te dateren waren dan de periode late bronstijd – 

ijzertijd, om een geïsoleerd liggend crematiegraf uit de late bronstijd op de vindplaats 

Retentiebekken, enkele scherven late bronstijd aardewerk in het tracé van de 

waterleiding en onderhavige vindplaats Zuidkamerlaan. Het weinige goed dateerbare 

materiaal lijkt zich dus tot de late bronstijd te beperken. Dit is opmerkelijk omdat juist 

deze periode op de grotere dekzandruggen en plateau’s met oude akkers in de regio, 

(o.a. Tilburg-Tradepark), wel relatief goed vertegenwoordigd is. 

Resten uit de Romeinse tijd, vroege en volle middeleeuwen zijn nauwelijks bekend 

uit het plangebied en omgeving. De dichtstbijzijnde bewoning uit de middeleeuwen 

is gevonden bij Berkel Enschot – Hoge Hoek en het hierbij gelegen deel van het 

waterleidingtracé. De vindplaats De Hemeltjens (vindplaats 8) is mogelijk een 

aanwijzing voor de aanwezigheid van een vroegmiddeleeuwse nederzetting in het 

uiterste noordoosten van het Oostkamer.26

Het plangebied en de aangrenzende delen (Retentiebekken, Schaapsven) lijken 

gedurende de late middeleeuwen en Nieuwe tijd tot de woeste gronden behoord 

te hebben. Er zijn aanwijzingen dat het gebied in ieder geval in de Nieuwe tijd voor 

ambachtelijke activiteiten is benut: tijdens het onderzoek van Sprengers & Roymans 

in plangebied Oostkamer zijn sporen van grondstofwinning (vindplaats 11: leemkuilen) 

24  Van der Leije 2015.
25  Arnoldussen 2008.
26  Sprengers & Roymans 2014, vindplaats 8.
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Figuur 5.1 
In de tekst genoemde vindplaats in de omgeving van Tilburg.
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en een steenoven uit circa 1830 (vindplaats 6) aangetroffen.27 De eerste ontginningen 

in het gebied vonden pas plaats vanaf het eind van de 19de eeuw, waarbij delen van 

de heide aangeplant werden met dennenbos. Ontginning voor agrarische doeleinden 

begon pas grotendeels in de loop van de 20ste eeuw. 

5.2 Resultaten van het proefsleuvenonderzoek

Het proefsleuvenonderzoek op onderhavige vindplaats Zwaluwenbunders - 

Zuidkamerlaan heeft ter plaatse een verhoging in de dekzandvlakte aangetoond. 

Op basis van het vooronderzoek werd een door de wind opgestoven dekzandkop 

verwacht, maar deze is in de proefsleuven niet waargenomen. Op de meeste plekken 

zijn lemige fluvioperiglaciale afzettingen direct onder de bouwvoor waargenomen en 

27  Sprengers & Roymans 2014.
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geen eolische afzettingen. Op enkele locaties blijkt een dunne zandlaag boven het 

leem te liggen, maar ook deze is eerder van fluvioperiglaciale dan eolische origine. Het 

is echter mogelijk dat een eolische toplaag ontbreekt door recente verploeging. In het 

noordelijke deel van put 9 lijkt een plaatselijke laagte of depressie aanwezig (Figuur 

5.3: put 9-noord). Ten zuiden hiervan (zuid put 9 en put 10) en in het westen (put 6 en 

7) zijn relatief hogere delen aangetroffen. Overal is een A-C profiel vastgesteld. De 

A-horizont heeft een dikte van 25 – 50 cm. Bodemkundig gezien is dus geen sprake van 

een enkeerdgrond.

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

evenals enkele handgemaakt aardewerk en vuurstenen vondsten uit de prehistorie 

– Romeinse tijd. Aangetroffen zijn een spieker, twee losse paalsporen en twee losse 

kuilen. Op basis van een wandscherf handgevormd aardewerk en een 14C-datering van 

vijf tarwekorrels kon de vindplaats in de periode late bronstijd worden geplaatst. 

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek werd ter hoogte van Zuidkamerlaan 

een vuursteenvindplaats vermoed. Inderdaad is verspreid over het onderzoeksterrein 

vuursteen aangetroffen. Gezien de verspreiding en het lage aantal kan niet van een 

vuursteenvindplaats gesproken worden. Het materiaal bevond zich in de bovenste 

centimeters van de ongestoorde ondergrond, direct onder de bouwvoor. Het betreft 

een splinter, drie afslagen en een niet gemodificeerde terras-kei. Het lage aantal 

vuursteenvondsten en het ontbreken van sporen ouder dan de late bronstijd wijzen 

erop dat het terrein in de periode neolithicum – midden-bronstijd niet vaker dan 

incidenteel bezocht is.
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

Eckhart Heunks

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het veldonderzoek geïntegreerd met reeds 

beschikbare bodemkundige, geologische en in bredere zin landschappelijke informatie 

(zie § 4.1). Bij het bespreken van de resultaten worden achtereenvolgend ingegaan op 

de volgende deelaspecten:

- § 6.2: een beschrijving van de paleogeografische opbouw en achterliggende 

processen. In deze paragraaf ligt het accent op de laat-glaciale ontwikkelingen 

waarin het landschap op hoofdlijnen wordt gevormd;

- § 6.3: een beschrijving van de bodemkundige opbouw en achterliggende processen. 

Sturend hierin is enerzijds het paleogeografische (laat-glaciale) uitgangslandschap 

en anderzijds de holocene processen die van invloed zijn op dit landschap, inclusief 

de invloed van de mens;

- § 6.4: vertaling van paleogeografische en bodemkundige resultaten naar een 

landschapsbeeld voor de bronstijd.

6.2 Beschrijving van de paleogeografische opbouw

Ten aanzien van de paleogeografische opbouw sluiten de veldwaarnemingen van 

onderhavig onderzoek goed aan op de bevindingen van het proefsleuvenonderzoek en 

geven meer detail hierin. Gedetailleerder inzicht is verkregen in de paleogeografische 

opbouw en dan met name van de diepere ondergrond, de natuurlijke bodemvariatie en 

de achterliggende processen die hieraan ten grondslag liggen.

Figuur 6.1 geeft een goed beeld van de bodemkundige en lithogenetische variatie van 

de bovenste 4,5 meter van de bodemopbouw. Direct onder de geroerde bovengrond 

ligt over het hele onderzochte oppervlak een dun pakket van sterk siltige fijne zanden. 

Dit pakket heeft een dikte van circa 30-40 cm en gaat op de meeste plaatsen vrij 

abrupt over in lemige afzettingen daaronder (Figuur 6.2 en Figuur 6.3). Deze overgang 

gaat wel gepaard met veel discordanties als gevolg van bioturbatie (met name 

wortelgangen) en kryoturbatie (deformatie van lagen als gevolg van grondijswerking). 

Door dit laatste zijn leemrijke lenzen tot in het afdekkende zandpakket doorgedrongen 

en dagzomen deze plaatselijk direct onder de geroerde toplaag. De zandige toplaag is 

meest waarschijnlijk in een laatste stuiffase gedurende de Late Dryas over de leemrijke 

‘oude dekzanden’ gesedimenteerd.

De top van de leemrijke afzettingen (Lz3) toont enig reliëf, hetgeen bepalend is voor 

het reliëf aan het maaiveld en de hoogte van het aanlegvlak van de opgraving. Het 

leempakket heeft een plateau-achtig voorkomen met aan de laag gelegen noordzijde 

een abrupte overgang naar profielen zonder leemafzettingen. Tussen het hoogste 

deel van de dekzandkop en het hoog gelegen bosperceel ten zuiden hiervan ligt een 

lokale laagte waar ook de top van de leemlaag iets lager ligt. Omdat de dikte van 

het afdekkende eolische dek vrij constant is, moeten de vastgestelde natuurlijke 

reliëfverschillen vooral bepaald zijn door insnijding en verspoeling van de oude 

leemrijke dekzanden en niet door opwaaiing van jonge dekzanden.

6
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Figuur 6.1 
Geologisch profiel aan de hand van profiel-
kolommen en boringen in lengterichting 
(noordwest-zuidoost) over de opgraving.
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De leemlaag heeft een vrij homogene opbouw van sterk zandige leem met lokale 

zandlenzen en –lobben als gevolg van sterke kryoturbatie. De gemiddelde dikte van 

de laag bedraagt 150-250 cm. Hieronder gaat het profiel over in een waterverzadigd 

pakket relatief siltarme zeer fijne zanden (Zs2-3) zonder leeminsluitingen.

Fossiele bodem
In overeenstemming met waarnemingen bij diverse andere archeologische 

onderzoeken in de regio is in het waterverzadigde zandpakket onder de leemlaag een 

oude humeuze bodem aangetroffen (zie ook kader hoofdstuk 4.1). In dit geval ligt de 

top van de bodem tussen 8,2 en 7,6 m +NAP (3,9 en 4,5 m –Mv). Deze

zandige donkerbruine bodem is sterk humeus (Zs2-h3) en heeft een dikte van 5-15 

cm. Onder deze begraven Ah-horizont bevindt zich een iets bruingrijze humeuze A-C 

overgangshorizont. Er zijn geen aanwijzingen voor podzolisatie en het bodemprofiel 

kan het best als een begraven beekeerdgrond worden gekwalificeerd. Overigens wordt 

de basis van de afdekkende zanden direct boven deze bodem eveneens gekenmerkt 

door een lichte humus bijmenging, deels in de vorm van humusbandjes.

6.3 Bodemkundige kenmerken

In het laagste deel van het onderzoeksgebied aan de noordzijde van de opgraving zijn 

restanten van een vergleyde veldpodzol aangetroffen (o.a. put 16). Het opgraafvlak 

wordt hier gekenmerkt door een bonte mengeling van E-, B- en C-vlekken (Figuur 

6.4). De mate van podzolering is sterk wisselend en hangt nauw samen met het 

siltgehalte. Daar waar de siltrijke (lemige) afzettingen omhoog komen is de mate van 

podzolering minimaal. In de laagte zijn geen aanwijzingen gedaan voor veenvorming 

dan wel humusophoping (beekeerdgronden). Dit is op opvallend te noemen, want 

de laagte is op de kaart van Zijnen als natuurlijke waterpartij herkenbaar (zie Figuur 

4.5). Wel corresponderen deze waarnemingen met die in het nabij gelegen, nog 

bestaande Schaapsven, waarvan de venbodem eveneens gekenmerkt wordt door een 

veldpodzolprofiel en ook geen aanwijzingen zijn gedaan voor veenvorming.28 Aardig 

28  Meurkens 2015, 63.

Figuur 6.2 
Profielkolom 15.3. Sterk gekryoturbeerd 
grensvlak tussen de siltrijke zandige eolische 
toplaag en de lemige fluvioperiglaciale afzett-
ingen. Let op, deels ook bioturbatie: wortel-
gangen!
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is de vermelding dat een lokale boer de laagte aan de noordzijde van de opgraving 

tijdens een bezoek aan de opgraving als ‘ven’ aanduidde, refererend naar de in het 

recente verleden nog regelmatig zeer natte omstandigheden in deze zone.

Ook in een lokale ondiepe depressie aan de zuidzijde van dekzandrug zijn resten van 

veldpodzolprofielen aangetroffen. Deze wordt gekenmerkt door een zeer donkerbruine 

compacte B-horizont met lokaal zelfs restanten van een lichtgrijze E-uitspoelingslaag 

daarboven. In de flanken van de depressie verdwijnt de podzol in het de geroerde 

toplaag en daarbuiten bestaat het bodemprofiel enkel uit A-C profielen.

De hogere delen van het dekzandterras hebben overal een vrij homogene en relatief 

siltarme eolische toplaag. De bodemopbouw wordt gekenmerkt door A-C-profielen 

met een reguliere dikte van de geroerde toplaag (30-40 cm). Opvallend is het geheel 

ontbreken van BC-overgangshorizonten. Uitgaand van de aangetroffen intacte 

compacte veldpodzolen in de lokale laagte aan de zuidzijde van de opgraving, zal 

het oorspronkelijke profiel daarbuiten eveneens hebben bestaan uit compacte 

podzolprofielen met een maximale dikte van 30-40 cm. Deze zijn dus geheel 

opgenomen in de geroerde toplaag en daarvan uitgaand zou het huidige maaiveld 

globaal overeen kunnen komen met het oorspronkelijke maaiveld. Mogelijk echter ligt 

het huidige maaiveld iets lager dan het oorspronkelijke (prehistorische) maaiveld.

Twee boringen in het aangrenzende bosperceel hebben duidelijk gemaakt dat 

de lokale depressie aan de zuidzijde van de opgraving beperkt in omvang is. De 

boorprofielen wijzen op een voortzetting van het dekzandplateau met een eolische 

toplaag van circa 70 cm gerekend vanaf het maaiveld. Er is hier geen sprake van een 

traditionele enkeerdgrond zoals op verschillende bodemkaarten wordt gesteld (zie § 

4.2). De geroerde bovengrond is erg schoon en heeft een dikte van 40 tot 45 cm.

Figuur 6.3 
Profielkuil 13.3 (0-170 cm –Mv). 
Sterk gekryoturbeerd leempakket 
met een dun dek van relatief silt-
arme zanden die vermoedelijk als 
laatste eolische overstuivingsfase 
uit de Late dryas kunnen worden 
opgevat. De grote zandlobben 
aan de basis van het leempakket 
zijn afkomstig uit onderliggende 
zandlaag.
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6.4 Het landschap in de bronstijd

Aan de hand van de vastgestelde bodemkundige en paleogeografische kenmerken 

kan worden gesteld dat de aangetroffen bronstijdnederzetting is gesitueerd op een 

lokale natuurlijke relatieve dekzandhoogte. Ondanks de lemige ondergrond (vanaf 

ca. 70 onder het bronstijdmaaiveld), zal hier geen sprake zijn geweest van natte 

omstandigheden op de nederzetting. Omliggende laagten zorgden voor drainage 

van de hogere delen, en daar komt bij dat als gevolg van kryoturbatie de lemige 

ondergrond veel zandige insluitingen kent in de vorm van vorstwiggen, zandlenzen, 

en –lobben, waarlangs hemelwater relatief gemakkelijk verticaal kan wegzijgen. 

Bovendien bestaat de toplaag van het dekzandterras uit zandige afzettingen met 

een goede doorlatendheid. Deze zandige toplaag maakte de dekzandopduiking in de 

prehistorie geschikt voor beakkering. 

De dekzandopduiking lag als een lokale hoogte aan de rand van een omvangrijk gebied 

met lager gelegen gronden ten noorden daarvan. In de andere richtingen maakte de 

opduiking deel uit van groot gebied met een afwisseling van lokale opduikingen en 

depresssies. Meest nabij gelegen dekzandopduiking ligt pal ten zuidoosten van de 

opgegraven brontijdnederzetting in het aangrenzende bosperceel. Verder naar het 

zuiden gaand wordt de omvang van de opduikingen groter en kan worden gesproken 

van dekzandplateaus. In het algemeen is sprake van een behoorlijk oppervlakteverhang 

van zuidwest naar noordoost van één meter/kilometer. Binnen dit landschap ontbraken 

in de bronstijd natuurlijke beken. De meest nabij gelegen natuurlijke beek lag in het dal 

van de Leij, circa 3,5 km zuidelijker.

In de bronstijd zal sprake zijn geweest van relatief natte omstandigheden in de lagere 

delen van de dekzandvlakte. Grote delen van Brabant waren nog dichtbegroeid en 

met name de lagere delen daarvan bestonden uit dicht loofbos met venige gronden. 

Figuur 6.4 
Noordelijke flank van dekzandrug met aan 
de lage zijde sterke, grillige podzoleringsver-
schijnselen en een gereduceerde C-horizont. 
Hogerop worden de veldpodzolen veel com-
pacter en ‘verdwijnen’ in de geroerde toplaag.
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Hierdoor was de afvoer van oppervlaktewater via de beken beperkt, waardoor ook de 

grondwaterafvoer stagneerde. Het is lastig te zeggen hoe nat het landschap nu precies 

was rondom de nederzetting. Dat geïnvesteerd werd in de bouw van stevige huizen 

en andere bouwwerken geeft aan dat de dekzandopduiking aantrekkelijk moet zijn 

geweest voor vestiging en het plegen van akkerbouw. Het waren droge gronden en het 

oppervlak dat in potentie geschikt was voor akkerbouw was groot. Mogelijk wijst de 

ligging op de rand naar een omvangrijk gebied met lager gelegen gronden er op dat 

de keuze voor deze locatie niet toevallig was. Te denken valt daarbij aan het gebruik 

van de lagere gronden als weidegrond en andere extensieve landgebruiksvormen. 

Ook moet de aanwezigheid van vennetjes worden opgemerkt. We mogen ervan 

uitgaan dat wat de midden 18e-eeuwse kaart van Zijnen aan vennetjes en andere 

moerassige laagten laat zien, een indruk geeft van wat er minimaal aan waterpartijen 

en moerassen in het bronstijdlandschap bedacht mogen worden.29 Dan valt op dat 

juist rond de opgegraven nederzetting en dan met name aan de lage noordelijke 

kant ervan, veel vennetjes voorkomen. Veel meer dan in de zuidelijker gelegen 

hoge gronden met dekzandplateaus. Mogelijk vormde deze vennetjes een extra 

aantrekkingskracht voor vestiging, waarbij het oppervlaktewater onder andere voorzag 

in de drinkwatervoorziening voor mens en dier, en kon worden benut als waswater.

 

29  Ontbossing en in algemenere zin de cultivering van het landschap vanaf de bronstijd, zal 
geleidelijk aan hebben geleid tot een lagere opnamecapaciteit van de bodem, een snellere 
waterafvoer en lagere grondwaterstanden.



Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan    43

Bewoningssporen uit de midden- en late bronstijd

7.1 Inleiding

Veruit het grootste deel van de aangetroffen sporen en vondsten lijkt toe te 

behoren aan een aantal erven uit de midden- en late bronstijd. De sporen betreffen 

huisplattegronden, bijgebouwen, kuilen en andere losse (paal)kuilen (Figuur 7.1). 

Het vondstmateriaal is voor het grootste deel afkomstig uit de hiervoor genoemde 

sporen en bestaat uit aardewerk, steen, vuursteen en een bijzondere bronzen sikkel. 

In dit hoofdstuk worden alle genoemde sporen, structuren en vondsten in samenhang 

besproken. Allereerst wordt ingegaan op de sporen en structuren. Omdat het aantal 

structuren buiten de spiekers vrij beperkt is, is ervoor gekozen om de individuele 

structuren niet in een aparte catalogus op te nemen, maar ook hier te beschrijven. 

Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de bronzen sikkel en haar context, waarna de 

rest van het vondstmateriaal wordt geanalyseerd. Het laatste deel van het hoofdstuk 

beslaat de analyse en resultaten van de macrobotanische monsters uit de sporen en 

het houtskoolonderzoek op basis van twee meiler- of haardkuilen.

7.2 Sporen en structuren

7.2.1 Inleiding

Het sporenvlak bevond zich in de top van de C-horizont, op ca. 40-45 cm onder 

maaiveld. Op het hoogste deel van de dekzandopduiking (putten 13 en 14) ligt het 

sporenvlak op 11,9 m +NAP en in de depressie (werkput 20) op 10,7 m +NAP.(Figuur 

3.1). In de noordoostelijke helft van put 17 ligt het sporenvlak 20 cm dieper dan elders. 

Deze put ligt op een ander perceel dat in het verleden vermoedelijk is geëgaliseerd. 

Het perceel lag ten tijde van het onderzoek een stuk lager en had een veel dunnere 

bouwvoor, maar het terrein was wel net zo diep omgezet of verploegd. Het gevolg is 

dat het vlak hier ca. 20 cm dieper ligt en er waarschijnlijk een groot aantal sporen zijn 

verdwenen.

De sporen tekenden zich af als lichtgrijze tot lichtbruingrijze heterogeen 

gevlekte verkleuringen in het oranjegeel gevlekte substraat. In principe waren de 

laatprehistorische sporen gezien de spoordiepte redelijk goed geconserveerd, maar als 

gevolg van uitloging en bioturbatie zeer licht van kleur en vaag begrensd, waardoor 

zij in het vlak lastig herkenbaar waren. Geregeld was de top van deze sporen dermate 

verbleekt dat zij pas 10-20 cm onder het vlak beter herkenbaar waren. Toch is het 

aantal laatprehistorische sporen dat tijdens de opgraving is aangetroffen groter dan op 

voorhand werd verwacht op basis van het vooronderzoek. Dit is vooral het gevolg van 

de vondst van de twee huisplattegronden met veel sporen, maar ook omdat de sporen 

in de grote opgravingsputten beter herkenbaar zijn dan in de smallere proefsleuven. 

De jongere sporen zoals greppels en gedempte sloten uit de Nieuwe tijd en greppels 

waren wel goed herkenbaar. 

In totaal zijn 428 sporen gedocumenteerd. Na aftrek van natuurlijke lagen en sporen 

blijven er 252 antropogene sporen over. Het gaat hierbij om greppels en sloten, 

paalkuilen, paalgaten, staken, kuilen en haardkuilen (Tabel 7.1). De meeste sporen 

bevinden zich in het centrale deel van de opgraving. De sporen zijn voornamelijk 

gelegen op een hogere rug in het landschap. Reeds in het veld werden er 23 

7
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structuren herkend. Het gaat hier om spiekers (N=17), huisplattegronden (N=2) en 

palenrijen (N=4). Verder werden er in het noordwestelijke deel van de opgraving 2 

houtskoolmeilers aangetroffen. De structuren en sporen zullen in dit hoofdstuk per 

categorie worden besproken.

Sporen antropogeen # Sporen natuurlijk/recent #

Greppel 7 Dierlijke verstoring 1

Haardkuil 2 Laag 4

Kuil 22 Natuurlijke verstoring 170

Paalgat met paalkuil 2 Vlek 1
Paalkuil: grondspoor kuil voor paal 207

Sloot 4

Staak 8

7.2.2 Huisplattegronden

7.2.2.1 Huis 10

Algemeen
Deze plattegrond bevindt zich op het hoogste deel van de dekzandrug en is vrijwel 

geheel in één put blootgelegd. Alleen het meest westelijk spoor (S168) was al in een 

eerder aangelegde put onderzocht. Alle sporen zijn gecoupeerd en gedocumenteerd. 

Hierna is ter controle een tweede vlak aangelegd ter hoogte van de structuur. De 

spoordiepte bedroeg tussen de 7 en 28 cm onder het vlak. De diepte van de onderkant 

van de sporen was zeer variabele en lag tussen 11,32 m +NAP en 11,73 m +NAP. De 

plattegrond is slecht geconserveerd, onder meer omdat het oostelijke deel van de 

plattegrond in het lager gelegen, vermoedelijk geëgaliseerde, terreindeel ligt. Mogelijk 

zijn enkele sporen niet herkend. Alleen spoor 342 is bemonsterd. 

Constructie
Het betreft een wnw-ozo georiënteerde vermoedelijk driebeukige structuur. De 

breedte bedraagt ca. 3,7 m en de lengte is minimaal 11,2 m. Het dak is gedragen door 

twee rijen stijlen, waarvan die in het zuidwesten nog het best bewaard is gebleven. 

Hier zijn nog zes paalsporen bewaard gebleven. Het lijkt erop dat de stijlen in paren 

zijn geplaatst waarbij de afstand tussen paren 1,8-2 m bedraagt. Alleen tussen spoor 

469 en spoor 352 zit maar een ruimte van ca. 0,6 m van hart tot hart. Eerstgenoemde 

spoor is met een diepte van 5 cm ook een stuk minder diep dan de overige sporen die 

een diepte hebben tussen de 14 en 21 cm. Van de tegenoverliggende rij stijlen resteert 

nog slechts drie paalkuilen. De rijen kunnen vermoedelijk geïnterpreteerd worden als 

binnenstijlen. 

De buiten- of wandstijlen lijken te ontbreken. Met een breedte van 3,7 m zou de 

plattegrond ook nogal aan de smalle kant zijn. Het betreft dus de kernbreedte en de 

volledige plattegrond zal oorspronkelijk breder zijn geweest. De breedte komt echter 

wel overeen met de kernbreedte van de plattegronden die op de vindplaatsen Tilburg 

- Retentiebekken en -Fietspad-Rauwbrakenweg zijn aangetroffen.30 De plattegrond 

vertoont sowieso sterke overeenkomsten met de daar aangetroffen huizen 1, 3 en 

4 die overigens allemaal uit de midden-bronstijd A dateren. De daar aangetroffen 

plattegronden zijn wel bijna twee keer zo lang. Met een lengte van 11,2 m is huis 10 

30  Meurkens 2015, 144; 173.

Tabel 7.1 
Aantal sporen per type.
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aan de korte kant, hoewel dergelijke lengtes wel voorkomen in zowel de midden- als 

late bronstijd.31 Een alternatieve interpretatie voor de plattegrond als bijgebouw is niet 

uitgesloten, maar parallellen zijn niet voor handen.

Aan de kopse kanten van de structuur zijn min of meer op de centrale as gelegen 

paalkuilen aangetroffen, wat suggereert dat het gebouw een zadeldak heeft gehad. 

Verdere aanwijzingen voor wanden, ingangen of de wijze waarop het dak was 

geconstrueerd zijn er niet. Met betrekking tot de binnenindeling valt het op dat er 

meerdere paalkuilen aan de binnenkant van de plattegrond aanwezig zijn. Een echte 

duidelijke opdeling is niet gemaakt. Mogelijk ondersteunde deze palen een vliering. 

31  Arnoldussen 2008, 219; 226.Hiddink 2014, afb. 7.
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Figuur 7.2 
Huis 10 met spoordieptes en monsterlocaties.
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Vondsten
In spoor 351 is één stukje vuursteen aangetroffen: een afslagkern (v.67).

Datering
Typologisch gezien sluit de plattegrond het meest aan op de in Loven-Noord 

aangetroffen plattegronden uit de midden-bronstijd A. Gezien de onvolledige 

conservering is een datering op basis van typologische overeenkomsten hier echter 

weinig betrouwbaar. Twee houtskoolfragmenten (v.65) uit een van de paalkuilen 

(S342) van de plattegrond zijn ingestuurd voor 14C-onderzoek. Het onderzoek heeft 

nogal uiteenlopende resultaten opgeleverd. Eén monster heeft een datering in de 

midden-bronstijd B opgeleverd: 1410 - 1208 cal. v.Chr.32 Het andere houtskoolfragment 

leverde een datering op aan het eind van de late bronstijd: 968 - 808 cal. v.Chr.33 De 

oudste datering is mogelijk afkomstig van een stuk houtskool dat als opspit worden 

beschouwd. De jongste lijkt het meest betrouwbaar en komt tevens overeen met de 

naastgelegen spieker (structuur 18). Het vondstmateriaal uit deze plattegrond biedt 

helaas geen verdere aanknopingspunten. 

7.2.2.2 Huis 20

Algemeen
Ook deze plattegrond bevindt zich op het hoogste deel van de dekzandrug. De 

plattegrond is voor het grootste deel in twee vlakken opgegraven in put 13. Een klein 

deel is later opgegraven in put 17. Alle sporen zijn gecoupeerd en gedocumenteerd. 

Ook hier was het nodig ter controle een tweede vlak aan te leggen. De spoordiepte 

varieert sterk tussen de 5 en 56 cm onder het vlak. De diepte van de onderkant 

van de sporen was tevens zeer variabele en lag tussen 11,33 m +NAP en 11,78 m 

+NAP. De plattegrond is matig geconserveerd. In het westen wordt de plattegrond 

oversneden door een jongere perceleringsgreppel. Sommige sporen waren zeer slecht 

herkenbaar. Mogelijk zijn enkele sporen niet herkend. Alleen spoor 116 en spoor 122 

zijn bemonsterd. 

Constructie
Huis 20 is een wnw-ozo georiënteerde driebeukige structuur met een lengte van ca. 15 

m en een breedte van ca. 3,8 m. De daklast zal voornamelijk zijn gedragen door twee 

rijen binnenstijlen die ca. 2 m uit elkaar liggen. De afstand tussen de stijlen onderling 

varieert tussen de 1,7 m en 2 m van hart tot hart. De paalsporen binnen één raai lijken 

niet heel strak op één lijn te liggen en verspringen soms een beetje ten opzichte van 

de hartlijn van de raai. Aan de noordwestzijde van de plattegrond lijken de paalsporen 

sowieso iets op te schuiven richting het zuidwesten. Misschien is hier sprake van een 

aanbouw. Aan de noordoostzijde resteren nog vijf wandstijlen, aan de zuidwestzijde 

zijn er ook vijf teruggevonden. Deze sporen zijn iets minder diep dan de middenstijlen. 

De wandstijlen zijn steeds gekoppeld aan een middenstijl en bevinden zich op een 

afstand van 0,9-1 m van deze middenstijlen, haaks op de noklijn van het huis. Gezien 

de forse diepte van enkele van deze palen zullen zij ook tenminste een deel van daklast 

hebben gedragen. Aanwijzingen voor het type dak van dit huis zijn er niet.

Net als bij huis 10 valt ook hier de geringe breedte van de plattegrond op. De totale 

breedte van de plattegrond komt meer overeen met de kernbreedte van vergelijkbare 

plattegronden uit de midden-bronstijd in Tilburg-Tradepark, waar de totale breedte van 

32  Poz-96553: 3040 ± 35 BP.
33  Poz-96416: 2725 ± 35 BP
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de plattegronden rond de 6 m ligt.34 De in Loven-Noord aangetroffen plattegronden 

uit de midden-bronstijd (A) hebben zelfs een nog grotere breedte van 6-7,5 m.

De buitenste palenrijen werden hierboven al reeds als wandstijlen benoemd. Hoewel 

de geringe breedte van de plattegrond zou kunnen suggereren dat zij ook als 

binnenstijlen moeten worden opgevat, wijzen een drietal als staak geïnterpreteerde 

sporen aan de noordwest kant van de plattegronden echter op de plaatsing van een 

wand tussen deze stijlen. Het betreft drie kleine sporen (sporen 257-259) met een 

diameter van 12 cm in het vlak en een resterende diepte tussen de 7 en 24 cm. In de 

coupe waren de sporen puntig van vorm wat suggereert dat hier enkele palen de grond 

in zijn gedreven die geen deel van dragende constructie hebben uitgemaakt. Mogelijk 

bevond zich hiertussen een wand van vlechtwerk of een ander soort wandconstructie. 

Aanwijzingen voor ingangen zijn er niet.

34  Tol 2015, 80.
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Aan de noordwestzijde van de plattegrond komen enkele paalsporen voor die niet 

direct tot de kernconstructie konden worden gerekend. Mogelijk hebben zij te maken 

met de binnenindeling van het huis of houden verband met verbouwingen in dit deel 

van het huis. In de zijbeuk tussen de middenstijlen en wandstijlen aan de noordzijde 

van het huis leken hier in eerste instantie drie kuilen te liggen, maar bij het couperen 

bleek het ook hier om paalkuilen te gaan. 

Bijzondere elementen
Ten noorden en ten oosten van de plattegrond zijn enkele kuilen aangetroffen: 

sporen 125, 294, 299/399, en 330/400. Eén van de kuilen (S294) bevindt zich tegen 

twee van de midden- en wandstijlen aan en heeft zich mogelijk (deels) binnen de 

structuur bevonden. Het betreft een kuil waarin een bijzonder vondst is gedaan: een 

bronzen knopsikkel. Van deze kuil staat vast dat zij jonger is dan de huisplattegrond. 

De kuil wordt in samenhang met de sikkel in detail besproken in paragraaf 7.3. De 

overige kuilen vallen, behalve door hun onderling vergelijkbare grootte, op doordat 

zij allemaal een paalkuil bleken te bevatten. De kuilen worden later met de rest van 

de aangetroffen kuilen beschreven. Wat de functie van deze kuilen was in relatie tot 

de huisplattegrond is niet duidelijk. De mogelijkheid dat het de enige overgebleven 

wandpalen betreft van structuur die toch ruim 7,5-8 m meet lijkt te worden 

weersproken door de afstand tussen de palen en de noklijn van de structuur. Deze 

afstand loopt uitéén van 3 tot 4 meter en lijkt daarmee te variabel om de palen aan een 

hypothetische wand van de structuur toe te wijzen.

Vondsten
Er zijn weinig keramische vondsten gedaan, maar het wel aangetroffen materiaal lijkt 

op een datering in de late bronstijd te wijzen.35 Indicatief zijn de diktes van de in totaal 

drie scherven: 8, 10 en 11 mm. Onder de vier stuks natuursteen (een afslag/kling, twee 

brokken en een klop-wrijfsteen) uit de grondsporen en twee vuurstenen (een afslag 

en een natuurlijk stuk) is geen chronologische diagnostisch materiaal aanwezig.36 

Spoor 294, een kuil die niet tot de kernconstructie behoord, maar wel met het huis 

geassocieerd is, bevatte de hiervoor genoemde bronzen knopsikkel.

Behalve één stukje vuursteen (v.57) uit het meest zuidoostelijke spoor van de 

plattegrond komt al het vondstmateriaal uit sporen die direct met de plattegrond 

worden geassocieerd uit de noordwestelijke helft van de structuur (Figuur 7.3). 

Vergelijkbare fenomenen zijn eerder vastgesteld in bijvoorbeeld Tilburg - Loven-Noord 

en Breda-Moskes en aangenomen wordt dat hieruit kan worden opgemaakt dat de 

noordwest zijde van het huis als woondeel was ingericht, terwijl de andere helft als stal 

in gebruik was.37

Datering
Het aantal keramische vondsten uit de sporen van structuur 20 is te beperkt voor een 

duidelijke datering. Zoals gezegd, het materiaal dat is aangetroffen lijkt eerder op de 

late dan midden-bronstijd te wijzen. Twee 14C-dateringen op houtskool (v.32) uit spoor 

116 wijzen echter op een datering aan het eind van de midden-bronstijd en komen 

uit op 1368 - 1059 cal. v.Chr. en 1257 - 1044 cal. v.Chr.38 De mogelijkheid dat ouder 

materiaal in de sporen terecht is gekomen is natuurlijk altijd aanwezig.

35  Vondstnummers 20-22, 25, 31, 33 en 41.
36  Natuursteen: vondstnummers 20.1, 21.1 en 50.1; vuursteen: vondstnummers 40.1 en 57.1
37  Meurkens 2015, 147; Van der Linde 2016, 119.
38  Poz-96921: 2975 ± 30 BP; Poz-96417: 2940 ± 30 BP.
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7.2.3 Spiekers

Algemeen
Het onderzoek heeft ten opzichte van het aantal huisplattegronden een relatief groot 

aantal plattegronden van kleine bijgebouwen opgeleverd (Tabel 7.2). Het gaat om 

4-palige of 6-palige plattegronden die doorgaans worden geïnterpreteerd als spiekers. 

Van deze kleine schuurtjes wordt verondersteld dat zij bedoeld waren voor het opslaan 

van (voedsel-)gewassen. Doordat de gebouwen een verhoogde vloer bezaten, die vrij 

hing van het maaiveld, werden de opgeslagen goederen in zekere mate beschermd 

tegen vocht en ongedierte. In totaal zijn 17 van deze spiekers herkend waarbij het in 

bijna alle gevallen gaat om 4-palige structuren. Alleen structuur 5 en structuur 17 zijn 

van de 6-palige variant. De spiekers zijn over het algemeen min of meer vierkant van 

vorm. Spiekers 7 en 11 vallen op doordat de lengte hier meer dan anderhalf keer de 

breedte is en zijn dus relatief smal en lang zijn.

Bij de structuren 16, 19 en 23 ontbreekt steeds een van de sporen. Vermoedelijke waren 

deze palen minder diep gefundeerd. In het geval van structuur 16 lijkt het ontbrekende 

paalspoor te zijn vergraven voor de paalzetting van structuur 1. In enkele gevallen, 

zoals bij de structuren 4, 9 en 18, is een vijfde paalspoor aanwezig. Hier is mogelijk een 

aanvullende paal aanwezig ter extra ondersteuning van het dak of de vloer. In het geval 

van structuur 4, waar de paal niet op lijn met de andere palen staat, maar erbuiten, 

kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan de plaatsing van een trap of ladder om 

makkelijke toegang tot de spieker te verkrijgen. Spieker 14 is in ieder geval éénmaal 

gerepareerd of geheel opnieuw opgebouwd op dezelfde plaats, aangezien tenminste 

drie van de palen een dubbele paalzetting betreft (Figuur 7.4).

De sporen van de spiekers zijn in de coupe doorgaans rechthoekig en hadden een 

resterende diepte ten opzichte van het vlak die varieerde van niet meer zichtbaar 

tot 32 cm. De gemiddelde spoordiepte per spieker loopt uitéén van 7 cm tot 28, 

waarbij opvalt dat de sporen van spiekers die in de late bronstijd zijn gedateerd over 

het algemeen gemiddeld iets dieper zijn dan sporen van spiekers met een datering 

in de midden-bronstijd B: 22 cm tegenover 14 cm. Opvallend is dat het gemiddeld 

vloeroppervlak, berekend op basis van de lengte en breedte van de plattegronden, 

een omgekeerde trend laat zien. Misschien mogen we hieruit voorzichtig concluderen 

dat de spiekers van de midden-bronstijd naar de late bronstijd toe iets kleiner, maar 
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Figuur 7.4 
Plattegronden van het ‘spiekercluster’ uit de 
midden-bronstijd B.
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wel hoger werden? Het veronderstelde vloeroppervlak van de spiekers loopt sowieso 

sterk uitéén van 2,9 tot 9,1 m2, met een uitschieter naar 14 m2. Van deze laatste 

structuur (nummer 23) mag op basis van het sterk afwijkende vloeroppervlak misschien 

getwijfeld worden aan de interpretatie van spieker. 

De spiekers komen verspreid over het opgegraven areaal voor. Hoewel zij zich minder 

sterk concentreren op de hogere delen van de dekzandrug dan de huizen, lijken ook 

deze structuren in ieder geval de allerlaagste delen in het uiterste noordwesten en 

zuidoosten te mijden. De oriëntatie van de spiekers is wisselend en lijkt niet gebonden 

aan een periode of locatie binnen het terrein. Wel zijn drie van vier in de midden-

bronstijd B gedateerde spiekers WNW-OZO georiënteerd. Deze spiekers (13, 14 en 17) 

liggen bovendien pal naast elkaar, zodat een verband wel mag worden aangenomen 

(Figuur 7.4).

Vondsten
De sporen van de spiekers hebben maar een zeer beperkte hoeveelheid vondsten 

opgeleverd (Tabel 7.2). Uit structuur 18 is een niet verder te dateren afslagkern 

afkomstig. Daarnaast hebben de structuren 2, 4, 7, 12 en 19 een kleine hoeveelheid 

aardewerkscherven opgeleverd. De scherven uit structuur 7 bestaan behalve uit gruis 

uit twee 9 mm dikke, onversierde wandscherven die met chamotte zijn verschraald 

en een 16 mm dikke, onversierde wandscherf met als verschraling chamotte en 

kwartsgruis.39 Op basis van de twee eerstgenoemde aardewerkfragmenten kan de 

structuur mogelijk aan de late bronstijd worden toegewezen. 

Uit een van de paalsporen van spieker 4, komen negen aardewerkfragmenten met 

kenmerken die tezamen indicatief zijn voor de late bronstijd. Het overige materiaal kan 

niet nader worden gedateerd dan afkomstig uit de brons- of ijzertijd.

Van negen van de spiekers zijn grondmonsters uit de paalkuilen gewaardeerd op de 

aanwezigheid van macrobotanische resten (zie hoofdstuk 8.1). In vijf gevallen leverde 

dit ook daadwerkelijk determineerbare resten op en twee monsters daarvan zijn 

verder geanalyseerd (Tabel 7.2). In de spiekers 12, 13 en 18 is kaf van emmertarwe 

aangetroffen en in de laatstgenoemde structuur ook gierst. Een monster uit structuur 

1 (v.87) bleek graankorrels van pluimgierst, bedekte gerst en emmertarwe te bevatten, 

evenals een aantal niet op soort te determineren graankorrels van haver en tarwe. Ook 

waren enkele fragmenten van hazelnootdoppen en sleedoornpitten aanwezig. Ook 

in het monster (v.17) uit structuur 2 zijn verschillende granen aangetroffen: bedekte 

gerst, emmertarwe, spelttarwe en pluimgierst. Het betreft graankorrels en kafresten 

of aarspilsegmenten. In alle monsters zijn daarnaast resten van akkeronkruiden 

aangetroffen.

Datering
Negen spiekers konden op basis van 14C-analyse worden gedateerd. In Tabel 7.2 zijn 

de uitslagen hiervan per spieker vermeld. De spiekers dateren uit tenminste drie fasen 

in de midden-bronstijd B en late bronstijd. Op basis van het aardewerk in combinatie 

met de ligging zijn ook de spiekers 7, 14 en 17 met een slag om de arm aan een periode 

toegewezen. Op de datering en fasering ervan wordt in samenhang met de andere 

sporen in hoofdstuk 7.5 verder ingegaan. Enkele kenmerken die aan een periode 

gerelateerd lijken, zijn hierboven al genoemd.

39  Vondstnummers 70.1 en 71.1.
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Nr. Palen L (m) B (m) Opp. (m2) L/B Oriëntatie Botanie Von Datering (1s) Datering Fase

1 4 2,90 2,45 7,11 1,2 NNW-ZZO √ - 893 - 808 BC late bronstijd 4

2 4 2,60 2,55 6,63 1,0 NNW-ZZO √ aw 904 - 834 BC late bronstijd 4

4 5 2,75 2,65 7,29 1,0 N-Z - aw 751 - 495 BC vroege ijzertijd 5?

5 6 2,95 2,75 8,11 1,1 NW-ZO - - 1258 - 1129 BC midden-bronstijd B 2

7 4 2,45 1,30 3,19 1,9 NW-ZO - aw - late bronstijd

8 4 2,20 1,60 3,52 1,4 N-Z - - 1107 - 976 BC late bronstijd 3

9 5 2,20 2,10 4,62 1,0 NW-ZO - - 1110 - 981 BC late bronstijd 3

11 4 2,65 1,10 2,92 2,4 NW-ZO - - - - -

12 4 2,55 2,55 6,50 1,0 NW-ZO √ aw 895 - 817 BC late bronstijd 4

13 4 2,45 2,30 5,64 1,1 WNW-OZO √ - 1192 - 1056 BC midden-bronstijd B 2

14 5 2,70 2,55 6,89 1,1 WNW-OZO - - - midden-bronstijd B 2

15 4 2,50 2,10 5,25 1,2 NNW-ZZO - - - - -

16 3 2,70 2,60 7,02 1,0 NW-ZO - - - - -

17 6 2,30 1,90 4,37 1,2 WNW-OZO - - - midden-bronstijd B? 2?

18 5 2,85 2,80 7,98 1,0 N-Z √ svu 842 - 801 BC late bronstijd 4

19 3 2,90 2,80 8,12 1,0 WNW-OZO - aw - -

23 3 3,85 3,65 14,05 1,1 WNW-OZO - - - -

7.2.4 Overige structuren

Buiten de hiervoor behandelde huisplattegronden en spiekers zijn nog twee korte 

palenrijen en drie tweepalige structuren aangetroffen. Structuur 3 is met vijf palen en 

een lengte van ca. 23,5 m de langste van de twee palenrijen. De rij bevindt zich in het 

noorden van de opgraving en is WNW-OZO georiënteerd. De sporen waren tussen de 

4 en 20 cm diep en bevatte slechts één scherf handgevormd aardewerk. Een monster 

(v.26) uit spoor 113 is gewaardeerd, maar bleek ongeschikt voor verdere analyse te zijn. 

Ook 14C-analyse was niet mogelijk. De tweede palenrij, structuur 6, bestaat uit 4 palen 

en bevindt zich in het zuidwesten van de opgraving. De rij van palen met een diepte 

tussen de 15 en 20 cm kon over een lengte van 9,6 m gevolgd worden. Helaas zijn er 

in de sporen geen vondsten gedaan. Als beide rijen ook daadwerkelijk in de midden- 

of late bronstijd gedateerd mogen worden dan zouden zij wellicht (delen van) erven, 

weides of akkers kunnen hebben omsloten.

Tot slot zijn nog drie structuren gedefinieerd die elk slechts uit twee palen bestaan 

(structuren 21, 22 en 24). Op basis van hun geïsoleerde ligging en overeenkomst 

in vulling worden de sporen verwant geacht te zijn. Dat het de helft van een slecht 

geconserveerde spieker betreft is mogelijk. De grootste afstand van buitenkant spoor 

tot buitenkant spoor, zoals ook bij de spiekers gemeten, is met 3,25 respectievelijk 

4, 6 m en 4,1 m echter een stuk groter dan wat voor de spiekers is vastgesteld. De 

exacte aard en betekenis van deze structuren is dus nog niet duidelijk, mogelijk hadden 

zij een vooralsnog onbekende rol in het agrarisch systeem. Helaas biedt ook het 

vondstmateriaal geen aanknopingspunten, aangezien dit vrijwel geheel afwezig is. Uit 

structuur 22 komt slechts een geretoucheerde vuurstenen afslag.40 In structuur zijn 3 

scherven handgevormd en met chamotte gemagerd aardewerk aangetroffen dat in de 

brons- of ijzertijd kan worden gedateerd.

7.2.5 Meiler- of haardkuilen

Tegen de randen van de opgraving, in het uiterst noordwesten, zijn op de flank van 

de dekzandrug twee afgerond rechthoekige kuilen aangetroffen (sporen 208 en 

209) die op basis van hun vorm en houtskoolrijke vulling zijn geïnterpreteerd als 

40  Vondstnummer 16.1.

Tabel 7.2 
Belangrijkste kenmerken van 
de op Zwaluwenbunders aan-
getroffen spiekers.
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houtskoolmeilers of haardkuilen. De sporen zijn in het vlak ca. 0,9-1 m lang en 0,7 

m breed. De diepte van de sporen bedroeg nog slechts 6 en 14 cm onder vlak 1. 

De bodem van beide kuilen is vlak en bevond zich op 11,41 en 11,36 m +NAP. Beide 

sporen bestaan op de bodem uit een homogeen zwarte laag die vrijwel uitsluitend uit 

houtskool bestaat (Figuur 7.5). Bij het beter bewaarde spoor 209, ligt hierboven nog 

een grijs gevlekte vulling van zwak siltig zand, met enkele houtskoolfragmentjes. Aan 

de linkerzijde is te zien dat de insteek vrij steil moet zijn geweest. Rond de insteek van 

deze kuil is duidelijk een oranjeroze gloed zichtbaar wat erop duidt dat het houtskool 

ook daadwerkelijk in de kuil ontstaan is of op zijn minst gebrand heeft. Tevens zijn 

(rechts op de foto) enkele brokjes oranje verbrande leem zichtbaar. De steile roze 

aangegloeide randen en de vlakke bodem zijn kenmerkend voor meilerkuilen.41

Circa 80 procent van het houtskool blijkt afkomstig van eiken- stamhout, de rest 

van els (zie hoofdstuk 8.2). De beperkte soortenrijkdom en de afwezigheid van hout 

met een kleinere diameter onderbouwen de interpretatie van een houtskoolmeiler. 

Eikenhout levert een goede kwaliteit houtskool op waarmee de hoge temperaturen 

kunnen worden bereikt die noodzakelijk zijn voor het smelten en bewerken van 

bijvoorbeeld metaal. Elzenhout speelt mogelijk een rol bij het ontsteken van de meiler. 

De kuilen vertonen ook wel enige gelijkenis met de onderkant van schoongebrande 

silokuilen die regelmatig op prehistorische nederzettingen worden aangetroffen. 

De geringe diepte, de geconstateerde houtselectie en het ontbreken van vruchten 

of zaden (zie hoofdstuk 8.2.4: waardering en selectie) spreekt een interpretatie als 

zodanig echter tegen.

Een houtskoolfragment uit spoor 208 is ingestuurd voor 14C-analyse en heeft 

geresulteerd in een datering in het midden van de midden-bronstijd B: 1376 - 1223 

cal v.Chr.42 Het spoor is daarmee het oudst gedateerde spoor van de vindplaats. 

Meilerkuilen zijn vooral bekend uit de periode vanaf de late ijzertijd43 en in het 

bijzonder de middeleeuwen.44 Hoewel de lengte doorgaans wat langer is komen hier 

aangetroffen exemplaren qua vorm overeen met de uit de prehistorie en Romeinse 

tijd bekende exemplaren. Anderzijds vertoont het spoor ook genoeg overeenkomsten 

met de vroegere mesolithische en neolithische haardkuilen, die mogelijk deels 

een vergelijkbare meilerfunctie gehad hebben. Voor de bronstijd lijken nog weinig 

gegevens beschikbaar over vergelijkbare kuilen. Op de vindplaats Tilburg-Tradepark 

is in een huis, gedateerd in de ijzertijd, een haardkuil aangetroffen die in de vroege 

of midden-bronstijd wordt gedateerd.45 Te Son en Breugel - Ekkersrijt zijn een 

aantal haardplaatsen aangetroffen, waarvan twee binnen huisplattegronden.46 Eén 

daarvan kon aan de hand van een 14C-datering aan de midden-bronstijd B worden 

toegewezen en heeft in eerste aanleg ook een rechthoekige vorm. Andere, vaak 

ronde, kuilen met veel houtskool en een vlakke bodem zijn niet als haardkuil of 

meiler aangemerkt door de auteurs, maar lijken sterk op de op Zwaluwenbunders 

gevonden meiler- of haardkuilen.47 Verschillende kuilen zijn op basis van aardewerk 

of 14C-analyse in de midden- of late bronstijd te dateren. Op de vindplaats Luchen, te 

Geldrop, zijn twee exemplaren aangetroffen uit de midden-bronstijd, waarvan er één 

41  Groenewoudt 2005, 155.
42  1 sigma; Poz-96415: 3030 ± 35 BP.
43  Groenewoudt 2005.
44  Vergelijk bijvoorbeeld Udenhout-Den Bogerd (Van Zon 2018, 114-122).
45  Tol 2016, 384.
46  Kuil 12.111; De Jong & Beumer 2011, 71.
47  De Jong & Beumer 2011, 79-98.
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met 14C-onderzoekin de midden bronstijd B gedateerd kon worden.48 De in Geldrop - 

Luchen gevonden exemplaren hebben echter een ronde vorm.

7.2.6 Overige kuilen 

Naast de hiervoor behandelde haard- of meilerkuilen zijn nog 17 andere sporen als kuil 

geïnterpreteerd (Tabel 7.3). Het betreft feitelijk alle sporen die geen specifieke functie 

konden worden toegewezen, zoals bijvoorbeeld een paalkuil of haardkuil. De meeste 

kuilen tekenden zich in het vlak af als ovale verkleuringen. De lengte en breedte 

zijn zelden groter dan een meter. In de coupe betreft het doorgaans min of meer 

komvormige sporen met een ronde/komvormige bodem en concave (holle) zijden. 

Behalve één spoor met een diepte van 44 cm is geen enkele spoor dieper dan 30 cm 

beneden het eerste vlak. Van veel kuilen resteren nog slechts enkele centimeters.

De kuilen liggen verspreid over het gehele opgegraven areaal, maar clusteren wel 

rond de hogere delen van de dekzandrug. Op de flanken zijn geen kuilen aangetroffen. 

Enkele van de sporen lijken zich rond de structuren te concentreren. Drie van 

de grootste kuilen bevinden zich direct rond huis20: 294, 299 en 330. Opvallend 

aan de laatste twee is dat beiden een paalkuil lijken te bevatten of oversnijden. 

Eerstgenoemde kuil bevatte de reeds genoemde knopsikkel. Hiervan staat vast dat 

de kuil jonger moet zijn dan de betreffende plattegrond. Van de overige twee kuilen 

is geen datering bekend. Ook rond huis 10 bevinden zich een aantal kuilen binnen 

48  De Leeuwe 2010, 33.

Figuur 7.5 
Foto’s van de coupes over spoor 208 (boven) 
en spoor 209 (onder), beide richting het 
noordwesten.
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5 m van de plattegrond: de sporen 314, 315 en 317 in het noordwesten, spoor 175 in 

het zuiden en spoor 339 direct tegen de plattegrond aan, tevens in het noordwesten. 

Deze kuilen zijn over het algemeen iets kleiner dan de kuilen rond huis 20, net als huis 

10 zelf. Geen van de kuilen heeft dateerbaar materiaal opgeleverd. Ook binnen de 

contouren van spieker 2 bevindt zich een vrij forse kuil, hetzij zonder vondstmateriaal, 

zodat eventuele gelijktijdigheid moeilijk vast te stellen is. 

Wat de precieze functie van deze kuilen is, is lastig vast te stellen. De kuilen bevatten 

weinig tot geen vondstmateriaal en er is in dit geval voor gekozen geen macroresten 

te analyseren uit de kuilen. Kuilen behoren tot de ‘standaardinventaris’ van een brons-

tijdnederzetting en aangenomen wordt dat een deel van de kuilen gebruikt is geweest 

voor de opslag van voorraden en andere huisraad, vaak in de vorm van zogenaamde 

inpandige kelderkuilen.49 De hier aangetroffen kuilen liggen echter buiten de huisplat-

tegronden en zijn doorgaan niet erg groot. Wel is duidelijk sprake van een ruimtelijke 

relatie met de huisplattegronden. Opvallend is verder dat het aantal kuilen vrij 

gering is vergeleken met de aantallen die op andere nederzettingen in de regio zijn 

aangetroffen.50

7.3 Een knopsikkel uit de late bronstijd

7.3.1 Inleiding

Tijdens het veldwerk is in een kuil ter hoogte van Huis 20 een bijzonder object 

aangetroffen: een sikkel gemaakt van een koperlegering. Het betreft een zogenaamde 

knopsikkel daterend uit het begin van de late bronstijd of het eind van de midden-

bronstijd, afhankelijk van of men de grens bij 1100 of 1000 v.Chr. legt. Na het 

vastleggen van de context van het object is de sikkel en bloc gelicht. Het object is 

direct na aantreffen in het veld naar restauratieatelier Restaura gebracht, waar het 

is geröntgend en een eerste waardering heeft plaatsgevonden . De sikkel bleek 

aangetast door bronsrot en dreigde te vervallen, maar kon worden geconserveerd en 

gerestaureerd.

49  Vergelijk: Tol 2016, 99-113; Arnoldussen 2008, 262-265; Berkvens 2004, 139 e.v.; De Jong & 
Beumer 2011, 79-99.

50  Zie vorige noot.

spoor vorm vlak bodem zijden lengte breedte bovenkant

 (m +NAP)

diepte 

(cm)

vondsten / opmerkingen

108 ovaal vlak concaaf 1,75 1,05 11,70 27 ligt binnen spieker 2

109 ovaal onregelmatig ? 0,9 0,45 11,73 8 -

147 rond vlak ? 0,8 0,8 11,81 6 -

175 ovaal rond concaaf 0,8 0,55 11,75 21 -

213 onregelmatig rond concaaf 0,7 0,5 11,59 23 -

219 rond rond concaaf 0,95 0,85 11,68 28 -

294 ovaal vlak concaaf 1,8 1,35 11,87 44 sikkel; 45xaw; 4xsteen; 15xvuursteen

299 ovaal vlak schuin 1,55 1,15 11,92 28 oversnijdt paalspoor 399

314 ovaal rond concaaf 0,75 0,5 11,88 25 -

315 rechthoekig rond concaaf 0,65 0,4 11,85 14 -

317 ovaal onregelmatig ? 0,7 0,55 11,83 7 -

330 ovaal vlak concaaf 1,1 0,9 11,72 16 oversnijdt paalspoor 400

339 rond onregelmatig concaaf 0,75 0,6 11,73 21 1xaw

415 ovaal rond concaaf 1,05 0,6 11,75 12 2xaw; 1xsvu

417 onregelmatig rond schuin 0,5 0,45 11,66 20 1xsvu

448 ovaal onregelmatig recht 1 0,6 11,56 30 -

449 ovaal onregelmatig ? 0,45 0,34 11,58 9 -

Tabel 7.3 
Belangrijkste kenmerken 
van de kuilen.
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Naar aanleiding van de waardering is overleg geweest met specialisten van de 

Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden en de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed.51 Hieruit kwam naar voren dat onderzoek naar de samenstelling 

van het brons (XRF of andere methodes) waarschijnlijk weinig kenniswinst oplevert. 

Door het frequente hergebruik van brons (omsmelten) is herkomstonderzoek lastig 

of zelfs onmogelijk. De samenstelling van bronzen object an sich is al zeer uitgebreid 

gedaan en voor knopsikkels in het bijzonder alleen interessant in het geval van 

vergelijkingsmateriaal. Daarbij komt dat het hier gevonden materiaal niet bijzonder 

goed geconserveerd is en dus minder geschikt is voor dergelijk onderzoek. Dit laatste 

bood echter wel een andere ingang voor het onderzoek naar het materiaal van de 

sikkel. De matige conserveringstoestand van het object is aangegrepen om onderzoek 

te doen naar de post-depositionele (degradatie-)processen die een rol hebben 

gespeeld na de deponering van het object. Gehoopt werd dat deze omstandigheden 

ook iets zouden zeggen over de vind- of overlevingskansen van dergelijke objecten in 

een nederzetting.

Voor het onderzoek zijn tijdens de evaluatiefase een aantal aanvullende 

onderzoeksvragen opgesteld rond twee thema’s (zie hoofdstuk 2.3, vragen 15 t/m 

23): ‘Bronsdepositie in context’ en ‘Materiaaleigenschappen bronsdepositie’. Ter 

beantwoording van deze onderzoeksvragen zijn bulkmonsters (ca. 30-45 liter) uit de 

kuil waarin de knopsikkel werd gevonden uitgezeefd over een zeef met een maaswijdte 

van 3 mm, met als doel klein vondstmateriaal, zoals onder meer bronsdruppels, te 

verzamelen die meer kunnen vertellen over de omstandigheden van de depositie of 

eventuele naburige ambachtsactiviteiten. Verder zijn macrobotanische monsters van 

de kuil, de naastgelegen huisplattegrond en verderop gelegen (houtskoolmeilers/

brandkuilen) geanalyseerd op microresten, macrobotanisch materiaal en eventueel 

aanvullend dateerbaar materiaal. Er is dateringsonderzoek door middel van 14C-analyse 

gedaan en de kuil en vondst zelf zijn geanalyseerd in de context van de nederzetting en 

de ruimere microregio, waarbij de nadruk lag op bronsdeposities uit de midden-/late 

bronstijd. Als laatste is ook metallurgisch onderzoek gedaan naar de sikkel zelf, in de 

vorm van diffractiemetingen en microstructuuronderzoek . 

In deze paragraaf worden de context van de vondst zelf (het spoor), de regionale 

context en het metallurgisch onderzoek in samenhang besproken.

7.3.2 Beschrijving

De sikkel heeft een lengte van 12,4 cm en een maximale breedte van 2,5 cm. Het blad 

heeft een dikte van 0,38 cm in het midden van de sikkel en 0,56 cm dik bij de knop. Het 

blad van de sikkel is breed en wordt pas na halverwege smaller. De basis is recht en 

daarmee valt hij onder het type B1, zoals voorgesteld door Arnoldussen & Steegstra.52 

De punt staat wat omhoog, maar dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door het 

frequent uithameren van de sikkel en is niet onderdeel van de oorspronkelijke vorm. 

Het hameren is gebeurd om het object opnieuw aan te scherpen, waardoor de snijkant 

van de sikkel duidelijk is versleten en dunner is geworden. Deze vorm van slijtage kan 

tot aanzienlijke vervorming lijden en het object kan hierdoor zelfs tot 10% van zijn 

gewicht verliezen.53 

51  dr. M. Kuijpers c.q. dr. J. Van der Stok-Nienhuis
52  Arnoldussen & Steegstra 2016; zie ook dit artikel voor de hier gebruikte terminologie.
53  Arnoldussen & Steegstra 2016, 5.
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Bovenop het blad is een verdikte rug (backrib) aanwezig met parallel daaraan een 

bladribbel. Beide ribben verdwijnen bij de punt en de verdikte rug is ook bij de basis 

niet meer zichtbaar. Bij de verdikte rug is de sikkel 0,37 cm dik. Dat minder is dan het 

dikste deel van het blad zelf komt doordat de sikkel aan de achterzijde convex (bol) 

is en aan de boven- en onderzijde dus dunner dan in het midden. Tegen de basis en 

de rug bevindt zich een knop in het verlengde bladribbel. Het is vanwege deze knop 

dat de knopsikkel zijn naam heeft gekregen. De in Nederland gevonden sikkels zijn 

voor het grootste deel knopsikkels.54 Net voorbij de basis, onder de bladribbel is een 

kleine verdikking of merkteken zichtbaar van 1,2 cm dat net niet parallel staat aan de 

bladribbel. Ook is een lage, maar relatief scherpe knik zichtbaar op het blad die grens 

van de snede lijkt te markeren. Aan de achterzijde zijn geen duidelijke kenmerken 

aanwezig.

Er is geen heft aangetroffen bij de sikkel. Hoewel bij het grote aantal in Europa 

gevonden sikkels tot dusver nooit een heft is aangetroffen, wordt er wel aangenomen 

dat de sikkels geschacht zijn geweest.55 De knop op de basis van de sikkel is 

54  Idem.
55  Idem.

Figuur 7.6 
Objectfoto en -tekening van de knopsikkel 
(ware grootte; tekening: R. Timmersmans; foto: 
Restaura).
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vermoedelijk bedoeld om de sikkel beter op zijn plaatst te houden in het heft. Het 

metallurgisch onderzoek (zie verderop) heeft aanwijzingen opgeleverd dat ook het hier 

gevonden exemplaar vermoedelijk een heft heeft gehad. Op basis van voornamelijk 

vondsten buiten Europa was dit mogelijk een klein houten heft van 17-24 cm.

7.3.3 Context

Locatie
De sikkel is gevonden in spoor 294: een kuil direct ten zuidwesten van de plattegrond 

van Huis 20 (Figuur 7.3) die zich net buiten of net binnen het huis bevond. Het spoor 

tekende zich in het vlak af als een zuidwest-noordoost georiënteerde, min of meer 

ovale verkleuring met een lengte van 1,8 m en een maximale breedte van 1,35 m. In de 

lengtecoupe was het spoor afgerond rechthoekig van vorm met concave zijden en een 

vrij vlakke bodem. In de dwarsdoorsnede was het spoor komvormig tot V-vormig. Het 

spoor was nog 44 cm diep ten opzichte van vlak 1 en de bodem van de kuil bevond zich 

op 11,43 m +NAP. Er zijn drie vullingen herkend (Figuur 7.7): een lichtgrijze vulling van 

zwak siltige zand tegen de insteek aan de zijkanten van de kuil (vulling 3); een 10-15 

cm dikke grijze vulling van sterk siltige leem met een grote component aan verbrand 

materiaal, voornamelijk houtskool, op de bodem van de kuil (vulling 2); een bruine 

vulling van sterk siltige leem bovenop de andere vullingen, in het centrale deel van de 

kuil (vulling 1). De vorm van de contouren van vulling 1 en 2 samen suggereert dat de 

kuil een tweede keer is uitgegraven waarbij door vulling 3 is heen gegraven. De sikkel 
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Figuur 7.7 
Coupetekening van spoor 294 met vulling-
nummers en de locatie van de sikkel ten 
opzichte van het profiel.

Figuur 7.8 
Coupefoto van spoor 294 richting het noord-
westen.
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bevond zich onder in vulling 1, net boven de houtskoolrijke vulling, ca. 15 cm voor de 

lijn van de lengtecoupe in Figuur 7.8 op 11,66 m +NAP (Figuur 7.9).

Overige vondsten
Het uitzeven van de een groot deel van de vulling van de kuil heeft helaas niet de 

gehoopte ‘microresten’ zoals bijvoorbeeld bronsdruppels of smeedslak opgeleverd. Wel 

is hierdoor relatief veel ander klein vondstmateriaal verzameld, omdat ook kleinere 

scherven en (vuur-)steen fragmenten die normaal bij het couperen gemist worden nu 

ook verzameld zijn. In totaal zijn 55 fragmenten (404 gr.) handgevormd aardewerk 

aangetroffen, samen met 4 stuks steen (77,5 gr.) en 25 stuks voornamelijk natuurlijk 

vuursteen (12,7 gr.) dat in hoofdstuk 7.4 uitgebreid wordt beschreven.

Buiten het gruis bestond het aardewerk uit de kuil uit 28 scherven, waaronder 

fragmenten van twee tonvormig potten. Het aardewerk is overwegend ruwwandig, 

heeft een wanddikte die uiteenloopt van 7-13 mm en een verschraling van chamotte. 

Bij het steenmateriaal zitten brokken vesiculaire lava die waarschijnlijk afkomstig zijn 

van maalstenen en is een slijpsteen aangetroffen. Het vuursteen uit het spoor valt 

op dat omdat het complex enkele klingen bevat die atypisch zijn voor de bronstijd in 

Nederland en mogelijk een oudere oorsprong hebben, maar in de late bronstijd zijn 

hergebruikt. 

Macrobotanische resten
Het macrobotanisch onderzoek (hoofdstuk 8.1) naar vier monsters uit de kuil heeft 

weliswaar genoeg materiaal voor 14C-analyse opgeleverd, maar vergeleken met enkele 

van de andere geanalyseerde sporen op de vindplaats was er maar weinig materiaal 

aanwezig. Het betreft enkele graankorrels (waaronder emmertarwe) en enkele zaden 

van wilde planten, naast een aantal niet verder gedetermineerde wortelstokken. 

Dit maakt aannemelijk dat de aanwezige botanische macroresten onopzettelijk in 

het spoor terecht zijn gekomen tijdens of na de depositie van de sikkel. Het betreft 

vermoedelijk rondzwervend materiaal.

Figuur 7.9 
Foto van de sikkel in-situ, net voor het lichten.



60 Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan

7.3.4 Regionale context

Uit de inventarisatie van Arnoldussen & Steegstra blijkt dat de knopsikkel het meest 

voorkomende type sikkel in Nederland is. De kernregio van het verspreidingsgebied 

van dit type bevindt zich in Midden- en Oost-Europa in een gebied dat met de Piliny- 

en Lausitzculturen in verband wordt gebracht, daarbuiten bevinden zich verschillende 

secundaire verspreidingsgebieden (Figuur 7.10).56 De in Zwaluwenbunders 

aangetroffen sikkel past in een grotere groep van knopsikkels met een breed blad, een 

rechte basis met soms afgeschuinde hoeken en meestal 2 of anders 3 ribben. Deze 

groep die geen gelijktijdige parallellen kent in Europa is kenmerkend voor de Lage 

Landen.57 Het verspreidingsgebied van dit type sikkels suggereert dat de productie 

ervan in deze regio plaats vond, hoewel direct bewijs hiervoor zoals bijvoorbeeld in de 

vorm van gietmallen, ontbreekt. Wel weten we door de vondst van enkele fragmenten 

van smeltkroezen op de vindplaats Tilburg-Tradepark dat er vermoedelijk brons 

bewerkt werd in de microregio.

Opvallend aan de verspreiding van knopsikkels in Nederland is dat de sikkels, in 

tegenstelling tot veel andere bronzen objecten uit de bronstijd, zelden in de nattere 

delen van het landschap werden achtergelaten.58 Ook in grafcontexten komen de 

sikkels zelden voor in Nederland, hoewel dit in andere delen van Europa wel gangbaar 

is. Uit ons land waren eerder 42 sikkels bekend. Hiervan is maar van ongeveer de 

helft de vondstcontext bekend. Het grootste deel daarvan beslaat depotvondsten 

en nederzettingsvondsten.59 In totaal gaat het om 11 sikkels uit zekere, mogelijke of 

56  Arnoldussen & Steegstra 2016, 11.
57  Arnoldussen & Steegstra 2016, 22.
58  Fontijn 2003; Arnoldussen & Steegstra 2016, 37.
59  Arnoldussen & Steegstra 2016, 37-39.
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core area
 (hoards)

peripheries

core area
 (graves)

peripheries
 (graves)

Figuur 7.10
 Verspreidingsgebied van knopsikkels, de don-
kere zone is de kernregio, de lichtere zones 
secundaire verspreidingsgebieden (bron: 
Arnoldussen & Steegstra 2016).
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vermoedelijke nederzettingscontext (Tabel 7.4). De hier beschreven knopsikkel kan 

daaraan worden toegevoegd. Opvallend aan deze sikkels is dat ze vaak versleten 

zijn: de sterkst versleten exemplaren zijn allemaal binnen nederzetting gevonden.60 

De meeste van deze sikkels zijn vermoedelijk niet per ongeluk verloren en voor een 

enkeling wordt gesuggereerd dat het om een bewust verlatingsoffer gaat.61 Het 

feit dat een groot deel van de sikkels in nederzettingscontext is gevonden en dat 

dit meestal versleten (gebruikte) exemplaren betreft wijst erop dat de sikkels ook 

daadwerkelijk veelvuldig werden gebruikt. Het ligt voor de hand dat het in de context 

van een agrarisch nederzetting ging om het oogsten van (graan-)producten, maar ook 

het steken van plaggen is gesuggereerd. Hoe de sikkels daadwerkelijk zijn gebruikt 

is echter moeilijk vast te stellen, omdat gebruikssporenonderzoek op het doorgaans 

sterk gecorrodeerde metaal niet of nauwelijks mogelijk is. 

Slecht een klein deel van de uit Nederland bekende sikkels komt uit een gesloten 

context. Hierdoor is maar een beperkt aantal dateringen voorhanden. Vrijwel alle 

vermoedelijk lokaal geproduceerde exemplaren lijken uit de periode 1.500-1.000 v.Chr. 

te dateren, ofwel uit de midden-bronstijd B, als we voor de grens van deze periode 

en de late bronstijd 1000 v.Chr. aanhouden zoals Arnoldussen & Steegstra dat doen.62 

Ook de nu gevonden knopsikkel valt met een datering tussen 1112 – 1001 cal. v.Chr 

(1σ) net binnen deze periode en is daarmee één van de jongst gedateerde exemplaren 

(zie verderop).63 Jongere exemplaren uit de late bronstijd en zelfs de vroege ijzertijd 

zijn wel bekend, maar het betreft dan overwegend geïmporteerde exemplaren.64 De 

sikkel uit Eigenblok lijkt met een datering tussen 1495-1400 cal. v.Chr. één van de 

oudste exemplaren te zijn (zie ook Tabel 7.4). Genoemde dateringen betreffen het 

moment van depositie. De fabricage van de sikkels kan geruime tijd eerder hebben 

plaatsgevonden.

Noemenswaardig is nog de knopsikkel die is aangetroffen bij de opgravingen te 

Breda – Moskes: niet alleen vanwege de relatieve nabijheid van deze vindplaats, maar 

ook vanwege de gelijkenis tussen de in Breda en de in Tilburg gevonden sikkel en 

de vergelijkbare vondstomstandigheden.65 De knopsikkel uit Breda is van hetzelfde 

type B1 met een breed blad, (iets afgeronde) rechte basis en een rugribbel en 

parallelle bladribbel (Figuur 7.11). De sikkel wordt door Arnoldussen & Steegstra tot 

60  Arnoldussen & Steegstra 2016, 39; 36.
61  Fontijn 2003, 144-147; Jongste 2002, 105-106.
62  De discussie over de exacte grens tussen de midden- en late bronstijd (1100 v.Chr. of 1000 

v.Chr.) laten we hier aan ons voorbij gaan.
63  Poz-96917: 1112-1001 cal. BC (1σ) of 1190-1179, 1159-1145, 1130-927 cal. BC (2σ)
64  Arnoldussen & Steegstra 2016, 37.
65  Koster et al. 2004, 79-80.

# Cat. Nr.* Gemeente Vindplaats Context L (cm) B (cm) Blad Ribben Type Datering*

1 - Tilburg Zwaluwenbunders Kuil bij huisplattegrond rug en blad B1 1100-1000

2 DB 998 Wijk bij Duurstede De Geer Vlakvondst(?) dicht bij MBT-B huizen >10,2 2,7 wijd rug en blad B1 1500-1000

3 DB 2375 Geldermalsen Eigenblok Site 5 Detectorvondst 1 m naast huis 11,4 2,4 wijd rug en blad B1 1500-1400

4 DB 2729 Nijmegen Ooisterhout Park 15 Detectorvondst 40 m van MBT huizen 8,7 >2,3 wijd rug en blad B1 1500-1000

5 DB 2277 Venray Hoogriebroek-Noordoost Kuil oversneden door BT huis 8,7 2,4 wijd 2 groeven B1 1390-1120 (aw)

6 DB 906 Dodewaard Opheusden - De Brienen Cultuurlaag samen met DB 907 9,8 2,2 wijd rug en 2 blad B1 1200-900 (aw)

7 DB 907 Dodewaard Opheusden - De Brienen Cultuurlaag samen met DB 906 >7 4 wijd rug en blad B1 1200-900 (aw)

8 DB 2275 Dodewaard Dodewaard Site 38 Cultuurlaag 9,2 2,5 wijd groef B1 1500-1000

9 DB 2730 Cuijk De Nielt Laag(?) samen met DB 2731 11 >2,4 wijd rug en blad B1 -

10 DB 2731 Cuijk De Nielt Laag(?) samen met DB 2730 14,5 >2,4 licht krom rug H1 -

11 DB 2104 Ede Maanen - Mandebuurt Stortvondst met nederzettingsafval 14,5 3,1 licht krom rug en blad C1 1500-1000?

12 DB 2401 Beegden Beegden Detectorvondst 11,9 2,7 licht krom rug en blad C? -

Tabel 7.4 
Overzicht van de in Nederland gevonden 
knopsikkels uit nederzettingscontext (naar: 
Arnoldussen & Steegstra 2016; * catalogus-
nummers verwijzen naar deze publicatie).
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de grafvondsten gerekend, hoewel geen duidelijke aanwijzingen gevonden zijn die 

wijzen op een graf. Hoewel de kuil tijdens de opgraving niet als graf is geïnterpreteerd, 

zouden de ovale vorm en de afmetingen (1,8 bij 0,8 m) hier wel op kunnen wijzen. Aan 

de andere kant ligt  de kuil aan de rand van een nederzetting op slechts 32 m van een 

huisplattegrond gedateerd in de midden-bronstijd B en zou het dus ook heel goed om 

een nederzettingsspoor kunnen gaan. De sikkel kon niet gedateerd worden op basis 

van zijn context. Arnoldussen & Steegstra plaatsen hem op basis van parallellen uit de 

Lage Landen in de midden- tot late bronstijd (ca. 1400-900 cal. v.Chr.).66

7.3.5 Datering

Zoals zojuist vermeld dateren de sikkels van dit type uit de periode 1.500-1.000 v.Chr. 

(midden-bronstijd B). Op basis van de gelijkenis met de sikkel uit Breda zou een 

datering tussen ca. 1400-900 cal. v.Chr kunnen worden aangehouden. Op basis van het 

vondstmateriaal werd een datering in de late bronstijd vermoed (zie paragraaf 7.4.3), 

hoewel met het vuursteen ook een oudere component aanwezig lijkt te zijn. Om meer 

duidelijkheid te verschaffen zijn twee monsters ingezonden voor 14C-onderzoek (zie 

ook hoofdstuk 7.5). Het betreft een fragment houtskool (v.78) uit de houtskoolrijke 

vulling op de bodem van de kuil en enkele verkoolde graankorrels uit een monster van 

de vulling erboven en direct onder de knopsikkel (v.59). Het houtskoolfragment heeft 

een datering opgeleverd aan het eind van midden-bronstijd: 1223-1112 cal. v.Chr.67 

De erboven gelegen graankorrels dateren uit het begin van de late bronstijd of het 

eind van de midden-bronstijd (afhankelijk van de gekozen grens): 1112 – 1001 cal. 

v.Chr.68 De jongste datering ligt daarmee het meest voor de hand. Zeker omdat de 

datering op basis van het houtskool sterk overeen komt met twee 14C-dateringen van 

de naastgelegen huisplattegrond mogen we ervan uitgaan dat dit opspit betreft van 

ouder materiaal. Dat de jongere datering afkomstig is van intrusief materiaal als gevolg 

van bijvoorbeeld bioturbatie kan niet volledig worden uitgesloten, maar ligt gezien de 

diepte van het monster bij de bodem van de kuil minder voor de hand.

66  Arnoldussen & Steegstra 2016, 15-16.
67  Poz-96414: 1223-1112 cal. BC (1σ) of 1264-1044 cal. BC (2σ).
68  Poz-96917: 1112-1001 cal. BC (1σ) of 1190-1179, 1159-1145, 1130-927 cal. BC (2σ)

Figuur 7.11 
Knopsikkel gevonden te Breda-Moskes (bron: 
Arnoldussen & Steegstra 2016).
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7.3.6 Metallurgisch onderzoek

Janneke van der Stok-Nienhuis

7.3.6.1 Inleiding

De sikkel, gemaakt van een koperlegering, is in gevorderde staat van corrosie en 

het was daarom de vraag in hoeverre deze nog relevante informatie op zou kunnen 

leveren voor het beantwoorden van bijbehorende onderzoeksvragen. Daarom is 

een waarderingsonderzoek uitgevoerd (zie verderop), om te bepalen of er nog niet-

gecorrodeerd metaal aanwezig is in de sikkel om vervolgonderzoek op uit te kunnen 

voeren. De conclusie was dat er inderdaad nog metaal in de sikkel zit, waardoor 

vervolgonderzoek aan het metaal mogelijk bleek.

De resultaten van dat vervolgonderzoek zijn uitgewerkt in dit hoofdstuk. Er is 

gekozen voor een minder conventionele opzet: volgens ons een meerwaarde ten 

opzichte van een standaard rapportage. Hoofdstuk 7.3.6.3 geeft de resultaten van 

het metaalonderzoek weer in de vorm van een mogelijke levensloop van de sikkel uit 

Tilburg, volgens een vernieuwde methode zoals uitgewerkt in Van der Stok-Nienhuis 

2017. Bij deze zogenoemde ‘artefactbiografie 2.0’ worden ook de levensfasen van 

corrosie, conservering en toekomstig gebruik beschreven. Er is in dit rapport dus geen 

opsomming van resultaten aanwezig. In hoofdstuk 7.3.6.3 en 10.2 worden de conclusies 

weergegeven middels een praktische vertaalslag van de onderzoeksresultaten. 

Daarmee kunnen de onderzoeksvragen over metaaleigenschappen en bronsdepositie 

beantwoord worden.

7.3.6.2 Methoden & Materialen

Waardering
In april 2017 is eerst een waarderingsonderzoek uitgevoerd, om te bepalen of er nog 

niet gecorrodeerd metaal aanwezig is in de sikkel om vervolgonderzoek uit te kunnen 

voeren. Er is een röntgendoorlichting gemaakt van de vondst door restauratieatelier 

Restaura. Deze is te zien in Figuur 7.12. Lichte gebieden worden gevormd door 

corrosieproducten en/of dunne delen van de sikkel, zwarte gebieden kunnen ofwel 

metaal bevatten ofwel dikkere delen van de sikkel zijn. Daar kan meer duidelijkheid 

over worden gegeven door bijvoorbeeld een dwarsdoorsnede. Nu is er een 

dwarsdoorsnede ontstaan door een recente breuk tussen deel 1 en 2, aangegeven met 

een rode stippellijn (Figuur 7.13). Daardoor kan het röntgenbeeld vergeleken worden 

met de dimensies van de knopsikkel en kan bepaald worden of de zwarte gebieden 

representatief zijn voor niet-gecorrodeerd metaal, of voor een dik deel gecorrodeerd 

metaal van de sikkel.

Figuur 7.12 
Röntgenopname van de knopsikkel, waarbij 
het knopje zich rechtsboven bevindt en de 
snijkant van de sikkel onderaan. De breuken 
zijn goed te zien. De gele cirkel is representa-
tief voor de mogelijke aanwezigheid van niet-
gecorrodeerd metaal (foto: Restaura).
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De ontstane dwarsdoorsnede is schematisch weergegeven in Figuur 7.14a, een digitale 

opname van het breukvlak is te zien in. Het geel-omcirkelde gebied laat zien dat de 

sikkel niet alleen lokaal iets dikker is, maar ook mogelijk niet-gecorrodeerd metaal 

bevat. Dat komt overeen met het diepste zwart op het röntgenbeeld (Figuur 7.14b).

De uitkomst van de waardering was dat er genoeg metallisch materiaal aanwezig is in 

de knopsikkel om vervolgonderzoek en monstername te doen. Daarvoor waren in het 

evaluatieverslag twee opties opgenomen:69

- Diffractiemetingen:

 Deze metingen kunnen op non-destructieve wijze aantonen of met name het 

corrosieproduct tenoriet aanwezig is, wat een aanwijzing zou zijn voor verbranding. 

Idealiter wordt het object daarvoor bemonsterd, maar het is ook mogelijk om deze 

metingen op een onbehandeld, schoon stuk oppervlak te doen.

- Microstructuuronderzoek:

 De meeste informatie kan worden verkregen door op representatieve plaatsen 

van het object een monster te nemen of een dwarsdoorsnede te maken. Op die 

manier kan de microstructuur van het metaal, inclusief de corrosie, in kaart worden 

gebracht met verscheidene technieken. De microstructuur bevat informatie over 

de productiegeschiedenis van het voorwerp, bijvoorbeeld of het gegoten of ook 

bewerkt is […]. Ook sporen van verbranding en de wijze van corrosie kunnen 

worden bestudeerd […].

Diffractiemetingen dienen idealiter gedaan te worden op meerdere plaatsen op het 

oppervlak van de sikkel. Doordat er slechts een klein laagje vervuiling op de buitenkant 

lijkt te zitten, was het waarschijnlijk niet nodig om een monster te nemen. 

69  Baas & Van de Geer 2017, 20.

1
2

Figuur 7.13 
Digitale opname van de knopsikkel. De 
pijl geeft aan dat het materiaal onder de 
oppervlakkige bruine laag blauwgroen en 
poederig is, wat goed te zien is nabij een 
(recente) breuk tussen deel 1 en 2. De rode 
stippellijn geeft de locatie aan van de dwars-
doorsnede. De gele cirkel is representatief 
voor de mogelijke aanwezigheid van niet-
gecorrodeerd metaal. De driehoek geeft een 
mogelijke bemonsteringslocatie aan (foto: 
Restaura).

Figuur 7.14 
Dwarsdoorsnede van de breuk tussen deel 1 
en deel 2, langs de gestippelde rode lijn. De 
buitenste laag is lichtbruin, daaronder bevindt 
zich poederige, lichtgroene corrosie om een 
gebied van donkergroenere corrosie met in de 
kern mogelijk niet-gecorrodeerd metaal. (a) 
Schematische weergave; (b) digitale opname 
(foto: Metals Inc.).
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Er zijn meerdere plaatsen waar een monster genomen kan worden om 

microstructuuronderzoek op te doen. Een monster dient liefst zoveel mogelijk niet-

gecorrodeerd metaal te bevatten. Logischerwijs gaat het dan om deel 1 of deel 2, 

conform Figuur 7.13:

1. Voordeel is dat er bij deel 1 zeer waarschijnlijk relatief veel metaal aanwezig is. De 

vraag is echter hoe representatief dit deel van de sikkel is voor het gebruik in de 

prehistorie, aangezien hier waarschijnlijk het handvat heeft gezeten.

2. Voordeel is dat er bij deel 2 een stuk van de snijkant van de sikkel geïncludeerd kan 

worden in het monster. Maar, die snijkant zal geen metaal meer bevatten, conform 

de röntgenopname. Het toegevoegde nut ten opzichte van 1 is dus minimaal.

Daarom is besloten een monster uit deel 1 te nemen, en wel op de plaats die 

aangegeven is met een zwarte driehoek in Figuur 7.13. Om een dergelijk monster uit 

de sikkel te kunnen zagen, is de sikkel verstevigd met epoxy of Paraloid. Dat is na het 

doen van diffractiemetingen gebeurd bij Restaura, na impregnatie

van de sikkel met een corrosie-inhibitor.

Röntgendiffractie (XRD)
XRD wordt gebruikt om kristallijne fasen in een materiaal op een non-invasieve manier 

te identificeren. In dit onderzoek zijn de metingen verricht met een Bruker D8 Discover 

instrument, uitgerust met GADDS software, bij de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed te Amsterdam. De stralingsbron is Cu-Kα met een golflengte λ = 0.154 nm. 

De gebruikte instellingen zijn 40 kV, 40 mA en de gebruikte spotgroottes 0.3 mm en 

0.8 mm. Identificatie van de fasen is uitgevoerd met EVA v2 software en de JCPDS 

poederdiffractiespectra-database.

Er zijn metingen aan het oppervlak van de onbehandelde sikkel verricht, aan de 

achterkant (locatie A in Fig. 4a). Ook is de corrosie in de kern van de sikkel gemeten op 

een recente breuk (cf. deel 1 in Figuur 7.13; locatie B in Figuur 7.15b).

Conservering
Om monstername mogelijk te maken, heeft restauratieatelier Restaura deel 1 van de 

sikkel (zie Figuur 7.13) behandeld met corrosieinhibitor BTAH. Na verwarming tot 70 °C 

is het deel van de bronzen sikkel ter versteviging geïmpregneerd met epoxy (Araldite 

2020/A).

BA
(a) (b)

Figuur 7.15 
Locatie van röntgendiffractiemetingen aan 
de onbehandelde sikkel van Tilburg. (a) 
Metingen aan het oppervlak van de achter-
kant; (b) metingen aan de kern van de sikkel.
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Monstername
De monstername, inclusief gebruikte materialen, is uitgevoerd bij de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed te Amsterdam. Het monster is uit de behandelde sikkel 

gezaagd met een juwelierszaagje (grofheid #3). De locatie is te zien in Figuur 7.16a. 

Vervolgens is het ingebed in Struers EpoFix met EpoDye als kleurmiddel (Figuur 7.16b). 

Na uitharding is het monster geschuurd met SiC-schuurpapier met korrelgrootte 

1200, 2000 en 4000 en daarna gepolijst met diamantsuspensie met deeltjesgrootte 

1 μm. Tussendoor en na het polijsten is het oppervlak met ethanol gereinigd. Etsen 

is gebeurd met een oplossing van 0.5 g FeCl3 (ferric chloride) in 5.5 ml ethanol, door 

met een watje voor 5-10 seconden over het oppervlak van het ingebedde monster te 

wrijven. Daarna is het oppervlak gespoeld met ethanol.

Optische microscopie
De microstructuur van een metalen voorwerp kan bestudeerd worden met behulp 

van optische microscopie op een gepolijste dwarsdoorsnede. De aanwezigheid van 

inclusies, intermetallische deeltjes en corrosieproducten kan worden vastgesteld en na 

etsen van de dwarsdoorsnede kan ook de korrelstructuur zichtbaar worden gemaakt. 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een Zeiss Axioplan 2, bright field, met en 

zonder polarisator, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amsterdam. De 

gehele dwarsdoorsnede is bekeken met vergrotingen van 25x tot 500x.

7.3.6.3 Artefactbiografie 2.0

Onderzoek heeft aangetoond dat ook gecorrodeerde archeologische bronzen nog veel 

informatie kunnen bevatten. Een concrete manier om die informatie te tonen is door 

een mogelijk levensloop op te stellen van het voorwerp, van grondstof tot en met de 

toekomst: artefactbiografie 2.0 (Figuur 7.17).70

De resultaten van het metallurgisch onderzoek aan de knopsikkel uit Tilburg kunnen 

in een dergelijke biografie goed verwerkt worden. Een belangrijk onderdeel daarin 

wordt gevormd door de microstructuur: de structuur van een metaal die te zien is door 

een optische microscoop. De microstructuur is opgebouwd uit fasen, die groeien in de 

vorm van zogenaamde korrels. Die fasen zijn weer opgebouwd uit atomen, die op een 

bepaalde manier gestapeld zijn en zo een bepaalde kristalstructuur vormen. Er zijn dus 

meerdere fasen mogelijk, onder andere afhankelijk van de chemische samenstelling en 

de temperatuur waarop het metaal zich bevindt. Bij de microstructuur horen ook alle 

afwijkingen van de ‘perfecte’ kristalstructuur, die je op een andere manier dan met een 

optische microscoop kunt zien, bijvoorbeeld samenstellingsgradiënten en ingesloten 

deeltjes (inclusies).

70  Van der Stok-Nienhuis 2017.

1cm1cm

Figuur 7.16 
Monstername van de behandelde sikkel uit 
Tilburg. (a) Monsternameplaats met niet-
ingebed monster, gezien vanaf de voorkant 
van de sikkel, waarbij de rode pijlen verdun-
ning in de snijkant aangeven. De blauwe 
lijn geeft het oppervlak aan dat te zien is als 
dwarsdoorsnede in (b); (b) Ingebed mon-
ster, geschuurd en gepolijst tot een dwars-
doorsnede. De blauwe lijn geeft de relatie aan 
tot de positie in de sikkel in (a).
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De microstructuur is voor een groot deel verantwoordelijk voor de eigenschappen van 

een metaal. De wijze waarop een microstructuur wordt gevormd wordt grotendeels 

bepaald door de bewerkingen die het metaal heeft ondergaan: gegoten, bewerkt, 

gegloeid, et cetera. Er zijn veel verschillende soorten microstructuren mogelijk, die 

allemaal informatie geven over de voorgaande bewerkingen. Een microstructuur 

kan dus worden gezien als een soort ‘kaart’ van de maakwijze van een metalen 

voorwerp. Daarom is de microstructuur een belangrijke bron bij het opstellen van een 

artefactbiografie 2.0.

Grondstof
Er zijn geen directe samenstellingsmetingen gedaan aan de sikkel, maar er zijn wel 

andere aanwijzingen dat het hier om een koperlegering met tin gaat, en wel een 

laag-tin-brons:

- ten eerste zijn er tinoxide- en kopercorrosieproducten geïdentificeerd op de sikkel 

met röntgendiffractie, waardoor plausibel is dat het om brons gaat.

- ten tweede is er weinig interdendritische fase te zien (zie hieronder bij ‘voorwerp’), 

wat typisch is voor een laag-gelegeerd metaal, ofwel koper met een laag 

percentage legeringselement zoals tin.

- ten derde is er waarschijnlijk een samenstellingsgradiënt aanwezig (zie hieronder 

bij ‘voorwerp’), wat ook wijst op een legering.

Figuur 7.17 
Schematische weergave van een artefactbio-
grafie 2.0, waar het leven van een voorwerp 
wordt beschouwd van grondstof tot toekom-
stig gebruik. (bron: Van der Stok-Nienhuis 
2017).
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Metallurgisch onderzoek laat zien dat er waarschijnlijk ook inclusies (kleine deeltjes) 

in het brons te vinden zijn (Figuur 7.19, Figuur 7.20), hoewel ze soms lastig te 

onderscheiden zijn van corrosieproducten. In prehistorisch brons gaat het dan meestal 

om restanten van de erts (kopersulfiden, lood, etc.) en deze inclusies kunnen soms 

dienen om de oorsprong van het erts te bepalen. Het is in dit geval niet bekend om 

welk soort inclusies het hier gaat, aangezien er geen samenstellingsmetingen zijn 

uitgevoerd. De precieze soort grondstof valt op dit moment dus niet zonder meer te 

achterhalen.

Voorwerp
Het monster dat uit de sikkel uit Tilburg is genomen, is niet representatief voor 

de gehele sikkel (zie ‘waardering’). De getrokken conclusies gelden dus voor het 

deel van de sikkel waar vermoedelijk het heft gezeten heeft (zie verderop voor 

overwegingen omtrent het heft). Dat deel van de sikkel toont een gecorrodeerde 

microstructuur, waarin kenmerken van een originele, metallische microstructuur 

lastig te herkennen zijn (zie Figuur 7.18). Dat bemoeilijkt conclusies over de mogelijke 

productiegeschiedenis. Desalniettemin lijkt er in de ingebedde dwarsdoorsnede van 

de sikkel een (vage) dendritische (‘boomachtige’) structuur aanwezig te zijn. Dat is 

typerend voor een gegoten metaal zonder verdere nabewerking.71 De wolkachtige 

dendrieten zijn moeilijk te herkennen: de armen zijn afgerond, vrijwel tegen elkaar aan 

gegroeid en de hoeveelheid fase tussen de dendrieten (interdendritische fase) is klein, 

of is niet goed te onderscheiden van de corrosie. Zo’n structuur komt meestal door 

een langzaam afgekoeld metaal. Er zijn geen duidelijke gelijkvormige, hoekige korrels 

te zien die bewijs vormen van extensieve nabewerkingen als gloeien en hameren, ook 

niet na etsen. 

Wel is er na het etsen een kleurverschil te zien in de metallische gedeelten. Dat 

kleurverschil is zeer waarschijnlijk het gevolg van de aanwezigheid van een 

microsamenstellingsgradiënt in de dendrieten (zgn. microsegregatie, of: coring), en 

niet het resultaat van de etsmethode. Zo’n gradiënt komt regelmatig voor bij gegoten 

laag-tin-brons.72 Er is dan relatief veel legeringselement (bijv. tin) aan de randen van de 

dendrieten te zien, en relatief veel koper in het midden.

71  Scott 1991, 5.
72  Degrigny & Senn 2012, 66, 74.

Figuur 7.18 
Overzicht van niet-geëtste dwarsdoorsnede 
van het monster uit de sikkel. Te zien is dat 
er naast verschillende soorten en kleuren 
corrosieproducten ook metallisch brons 
aanwezig is in een, hoewel lastig te herken-
nen, dendritische structuur (Gepolariseerde 
optische microscoopopname).
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Het is bekend dat bronzen sikkels gegoten werden in dubbele (bivalve) mallen 

in de bronstijd en ijzertijd, meestal van steen of klei.73 Hoewel de afkoelsnelheid 

voor de sikkel uit Tilburg niet is vast te stellen zonder aanvullend onderzoek, lijkt 

de orde-grootte van de dimensies van de dendrieten overeenkomstig met relatief 

langzame afkoeling, ofwel gieten in een mal van steen of klei. Een bronzen mal zou 

een hogere afkoelsnelheid faciliteren, waardoor beter gedefinieerde dendrieten (of 

‘boomstructuren’) zouden ontstaan.

Doordat de meerderheid van het metaal gecorrodeerd is, zijn de vorm en grootte van 

de korrels (dendrieten) voor meerdere interpretaties vatbaar. Zo is het onduidelijk of de 

lichtoranje corrosie (niet duidelijk weergegeven in de figuren in dit rapport) tussen de 

korrels (interkristallijn) zit en gelijkvormige, hoekige korrels uitlijnt, of dat het corrosie 

van de fase tussen de dendrieten (interdendritisch) is, of een combinatie van beiden.74 

Een mogelijke verklaring is dat er toch bewerking heeft plaatsgevonden, waardoor 

73  Arnoldussen & Steegstra 2016, 66.
74  cf. Degrigny & Senn 2012, 70.

Figuur 7.19 
Detail van niet-geëtste dwarsdoorsnede 
van het monster uit de sikkel. Te zien is 
dat het metallisch brons in de vorm van 
dendrieten aanwezig is. Er is geen goed 
onderscheid te maken tussen de (mogelijke) 
interdendritische fase en corrosie (Optische 
microscoopopname).

Figuur 7.20 
Detail van geëtste dwarsdoorsnede van het 
monster uit de sikkel. Er is een micro-samen-
stellingsgradiënt in de metallische dendriet 
te zien. Het onderscheid tussen inclusies en 
corrosie is niet altijd zonder meer duidelijk 
(Gepolariseerde optische microscoopop-
name).
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de gelijkvormige korrelvorm is ontstaan, maar in lichte mate en eventueel met lichte 

verhitting, waardoor de gietdendrieten en de micro-samenstellingsgradiënten toch 

nog zichtbaar zijn. De mogelijke inclusies (kleine ‘ingevangen’ deeltjes) lijken rond en 

niet vervormd, wat aangeeft dat er, áls er al bewerkt is, het gaat om lichte bewerking. 

Het monster is genomen op een plaats waar vermoedelijk een heft zat, wat een goede 

verklaring is voor het ontbreken van een uitgesproken gehamerde microstructuur.

Gebruik
Zoals uitgewerkt in het antwoord op onderzoeksvraag 15, is het aannemelijk dat de 

sikkel uit Tilburg intensief is gebruikt als werktuig en meerdere malen gescherpt:

- er is een verdunning te zien van de basis naar de snijkant (Figuur 7.16a), wat wijst 

op hameren van de snijkant

- de naar boven gekromde punt van de sikkel wijst op frequent hameren (of: ‘haren’, 

peening) van de snijkant, wat gerelateerd wordt aan herslijpen na intensief 

gebruik75 

Het metallurgisch onderzoek heeft niet plaatsgevonden aan de snijkant van de sikkel 

en kan daarom geen uitsluitsel geven over de mate van gebruik.

Begraven
Het is op dit moment aan de hand van de metaaleigenschappen niet te achterhalen 

of het object moedwillig gedeponeerd is. Op basis van het metallurgisch onderzoek 

beschreven in dit rapport (uitgewerkt bij vraag 21) is de conclusie dat de sikkel geen 

significante verbranding heeft ondergaan voor depositie. Waarschijnlijk is het na 

intensief gebruik zonder verdere actie achtergelaten of gedeponeerd. 

Degradatie
Zoals uitgewerkt in vraag 22, is de meerderheid van het metaal van de sikkel 

volledig gecorrodeerd. De gemaakte dwarsdoorsnede in dit onderzoek laat zien dat 

het voorwerp voornamelijk uit rood-, oranje-, (blauw)groengekleurde en mogelijk 

zwarte corrosieproducten bestaat. Röntgendiffractiemetingen hebben verschillende 

kopercorrosieproducten en mogelijk ook tinoxideproducten geïdentificeerd. Al die 

fasen zijn typerend voor corrosieontwikkeling van een tinbrons in de bodem. Het is 

niet duidelijk uit de diffractiemetingen wat de zwarte fase is (Figuur 7.20). Het zou 

corrosie kunnen zijn, maar wellicht zijn het inclusies. Voor nadere uitwerking van 

corrosieontwikkeling en bodemomstandigheden is echter aanvullend onderzoek nodig. 

De dwarsdoorsnede van de sikkel laat een dun (~25 μm) laagje groene corrosie zien 

dat om de perimeter van het monster loopt en wat overeenkomt met de locatie van 

het voor- en achteroppervlak van de sikkel (Figuur 7.18). Hoewel het een duidelijk 

afgetekende laag is, lijkt op het eerste gezicht de morfologie en kleur vergelijkbaar 

met de rest van de blauw-groene corrosie. Het lijkt erop dat deze laag een markering is 

van de ‘limitos’: de grens tussen de materialen van het object en die van de omgeving 

op het moment van achterlaten van het voorwerp.76 De locatie van de limitos kan 

informatie geven over de originele vorm van de sikkel tijdens diens gebruiksfase en het 

type en de mate van post-depositionele degradatie. Omdat op dit moment onduidelijk 

is of de dunne groene laag is ontstaan en dus of deze representatief is voor de locatie 

van de limitos, zijn dergelijke conclusies nu niet te trekken.

75  Butler 1979, 99; Arnoldussen & Steegstra 2016, 71.
76  Bertholon 2007.
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Behoud
Het deel van de sikkel dat is gebruikt voor bemonstering (deel 1 in Figuur 7.13) is door 

restauratieatelier Restaura behandeld met corrosieremmer BTAH en ter versteviging 

geïmpregneerd met epoxy. Door deze versteviging was het mogelijk om een monster 

uit de sikkel te zagen voor dit metallurgisch onderzoek. De hele sikkel wordt op deze 

manier behandeld.

Opslag, tentoonstelling en studie 
Volgens de Nederlandse regelgeving zal de sikkel worden opgeslagen in de depots 

van de provincie. Het metallurgisch onderzoek beschreven in dit hoofdstuk biedt wel 

mogelijkheden voor verdere studie. Daarbij valt te denken aan herkomstonderzoek, 

bijvoorbeeld door isotooponderzoek, of betere karakterisering van de 

corrosieproducten en mogelijke bodemomstandigheden. Het nemen van een tweede 

monster uit de snijkant, zorgt ervoor dat beoordeeld kan worden of en zo ja, wat voor 

verschillen er zijn met de (gegoten) microstructuur van het huidige monster. Ook is 

het zinvol om deze sikkelvondst in te passen in de context van andere Nederlandse 

sikkels, wellicht door op een consistente manier ook het metaal van andere sikkels te 

bestuderen.

7.3.7 Conclusie

Het in Tilburg-Zwaluwenbunders gevonden voorwerp is een knopsikkel uit de 11e eeuw 

v.Chr., van een type dat kenmerkend is voor de Lage Landen. De sikkel is vermoedelijk 

gemaakt van een laag-tin-brons en gegoten in een mal van steen of aardewerk. Het 

verspreidingspatroon suggereert dat sikkels van dit regionale type ook daadwerkelijk in 

de regio gemaakt werden. Of dat ook daadwerkelijk in Tilburg of omgeving gebeurde 

is de vraag, maar duidelijk is wel dat veel van de benodigde kennis en vaardigheid 

aanwezig was. De meilerkuilen tonen aan dat men al lang voordat de sikkel werd 

gemaakt beschikte over de kennis om houtskool te maken dat noodzakelijk is om 

de hoge temperaturen te bereiken die benodigd zijn voor het gieten van brons. De 

restanten van smeltkroesjes uit Tilburg-Tradepark bewijzen dat deze kennis ook lokaal 

werd toegepast. Mallen zijn hier nog niet aangetroffen, maar zijn voor deze periode 

wel bekend uit bijvoorbeeld Oss, hoewel bedoeld voor andere voorwerpen.77

Uit de vervormde punt en het uitgehamerde snijvlak blijkt dat de sikkel frequent en 

langdurig gebruikt moet zijn geweest. Hierdoor was het nodig de sikkel regelmatig 

bij te hameren en opnieuw te slijpen. Aan de hand van de microstructuur van het 

metaal van de sikkel kan worden bevestigd dat dit ook is gebeurd. Mogelijk is 

de sikkel onderhouden met de erbij gevonden wetsteen, maar zeker is dat niet. 

Gebruikssporenonderzoek is door de vergaande corrosie helaas niet mogelijk, 

waardoor we over het gebruik van de sikkel feitelijk weinig weten. Door het 

macrorestenonderzoek naar de inhoud van enkele kuilen op de vindplaats weten we 

wel dat graan opgeslagen en verwerkt werd en mogelijk dus ook verbouwd.

Wel is duidelijk hoe de sikkel is afgedankt. Na een periode van langdurige gebruik 

is de sikkel op de bodem van een kuil gedeponeerd. De manier waarop de sikkel op 

de bodem van één van de vullingen van de kuil lag, lijkt er op te wijzen dat dit met 

enige zorg is gebeurd. De kuil bevatte minder macroresten dan andere onderzochte 

sporen en vermoedelijk is zij dus ook weer kort na de depositie dichtgemaakt. Wel is 

77  Fontijn et al.1999.
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een relatief grote hoeveelheid aardewerk in de kuil aanwezig, maar mogelijk heeft 

dit te maken met de positie net in, of net naast een iets oudere huisplattegrond, 

waar allerlei afval aan het oppervalk aanwezig zal zijn geweest. Dat de wetsteen, die 

ook sporen van koper bevat, met de sikkel geassocieerd mag worden is niet hard te 

maken, maar ligt wel voor de hand. Het lijkt in ieder geval te gaan om een bewuste 

depositie van de sikkel en niet om toevallig verlies, zoals voor veel andere sikkels uit 

nederzettingscontext ook is aangetoond. Mogelijk is sprake van een verlatingsoffer van 

een eventuele tweede levensfase van het huis of van het terrein eromheen. Doordat de 

huisplattegrond niet volledige bewaard is gebleven is het niet direct evident of de kuil 

zich net binnen of net buiten de plattegrond bevindt. 

7.4 Anorganische materiële cultuur 

Erik Drenth

7.4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de studie naar de anorganische materiële 

cultuur die tijdens het archeologische onderzoek is aangetroffen. Meer in het bijzonder 

betreft het handgevormd aardewerk, natuursteen en vuursteen. Overeenkomstig het 

PvE lagen de volgende onderzoeksvragen aan deze materiaalstudie ten grondslag:

- Wat zijn de basale intrinsieke eigenschappen van de diverse vondsten en welke typen 

zijn binnen het complex aanwezig?

- Wat is de datering van het vondstcomplex?

- Van welke menselijke activiteiten zijn het handgevormde aardewerk, natuursteen en 

vuursteen de materiële neerslag?

De vondsten zijn telkens met het blote oog op met een handloep (vergroting 10x) 

bestudeerd en in beginsel individueel beschreven. Een uitzondering op deze regel zijn 

gruis en natuurstenen en vuurstenen zonder macroscopische sporen van menselijke 

bewerking en/of gebruik (‘natuurlijke stukken’) met hetzelfde vondstnummer.78 Dit 

materiaal is groepsgewijs beschreven. Ook scherven zijn per groep geregistreerd, 

wanneer zij hetzelfde vondstnummer deels en het op basis van de intrinsieke 

eigenschappen duidelijk of waarschijnlijk is dat ze van dezelfde pot afkomstig zijn.

Bij de determinatie van de keramische en lithische vondsten zijn in essentie de 

KNA-leidraden voor de desbetreffende materiaalcategorieën gevolgd.79 Wel betreft 

het hier een minder gedetailleerde registratie wat het vuursteen betreft. Van silices 

is vastgelegd of zij compleet of gebroken zijn, maar er is geen specificatie van de 

fragmenten (proximale, mediale en distale fragmenten etc.). Verder ontbreekt 

een typering van het materiaal in termen van patinering. Van het natuursteen 

zijn voornoemde kenmerken ‒ ‘patinering’ heet in dit geval ‘verwering’ ‒ evenmin 

genoteerd. Daarnaast is geen notitie gemaakt van het percentage cortex ofwel het 

natuurlijke oppervlak in de brede zin van het woord. Er is voor deze ‘uitgeklede’ 

determinatievorm van de lithische vondsten gekozen om praktische én inhoudelijke 

redenen. Voor de beantwoording van de onderzoeksvraagstelling volstaat de 

registratie in de huidige vorm. Met andere woorden, een uitgebreidere beschrijving 

zou niet tot wezenlijk andere resultaten hebben geleid. Dit hangt goeddeels samen 

78  Onder gruis zijn aardewerkfragmenten kleiner dan 4 cm2 verstaan zonder opmerkelijke 
intrinsieke eigenschappen, zoals vormkenmerken en versiering. Ook grotere fragmenten 
vallen hieronder, indien de oorspronkelijke buiten- en/of binnenkant niet aanwezig is.

79  Bloo et al. 2017a; 2017b; Houkes et al. 2017; Verbaas et al. 2017.
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met de bescheiden omvang en samenstelling van zowel het natuursteenensemble (n = 

16) en de vuursteenassemblage (n= 39).

Voor de typering van het handgevormde aardewerk heeft de dissertatie van Van den 

Broeke als basis gediend.80 Hoewel dit werk primair gewijd is aan vaatwerk uit de 

IJzertijd van het Zuid-Nederland, bevat het een morfologisch classificatiesysteem dat 

(in veel gevallen) probleemloos overdraagbaar is op andere gebieden en perioden. Het 

Archeologische Basis Register (ABR) is gebruikt als het basale referentiekader voor de 

typologische classificatie van het natuursteen en vuursteen.81 

7.4.2 Typologie en intrinsieke eigenschappen

7.4.2.1 Het handgevormde aardewerk

In totaal zijn 98 fragmenten handgevormd aardewerk ontdekt (samen 1.202,1 g) die 

telkens van vaatwerk (b)lijken te stammen. Ze vallen uiteen in 34 stuks gruis (totale 

gewicht 70 g) en 64 scherven (totale gewicht 1.132,1 g). Laatstgenoemde vormen 

samen 58 ‘waarnemingen’, omdat een deel van de scherven (waarschijnlijk) van 

dezelfde pot stamt én hetzelfde vondstnummer heeft. 

Zes maal staat informatie ter beschikking over de algehele potvorm (Figuur 7.21).82 

Daarbij lijken het, gezien de intrinsieke eigenschappen telkens verschillende 

potindividuen te zijn. Een daarvan is een gesloten vorm met een hals (Van den 

Broeke’s potopbouwtype III) of een open, hoewel drieledige vorm (potopbouwtype 

I).83 Helaas laat deze vondst zich niet verder typeren. Hetzelfde geldt voor een 

randscherf – het betreft Van den Broeke’s randvorm A1 ofwel afgeronde rand ‒ van een 

gesloten pot met hals.84 Vier keer blijkt het vaatwerk te behoren tot Van den Broeke’s 

potopbouwtype II, dat wil zeggen gesloten potten zonder hals. Deze tweeledige 

potten hebben (waarschijnlijk) allemaal een vloeiend gebogen ofwel concave wand. 

Eenmaal resteert voldoende van het profiel om te kunnen zeggen dat de pot, met 

opnieuw een afgeronde rand, voldoet aan Van den Broeke’s criteria voor het type 23a 

(hoge tonvorm).85 Dat wil onder meer zeggen dat de verhouding tussen de hoogte 

en de maximale diameter >0,71 is. Bij de overige drie exemplaren is deze verhouding 

onduidelijk en moet in het midden worden gelaten of zij het type 21, 22 of 23a 

representeren. De randvorm van dit vaatwerk loopt uiteen: afgerond (Van den Broeke’s 

randvorm A1), naar binnen afgeschuind (Van den Broeke’s randvorm A2) en spits (Van 

den Broeke’s randvorm A1).

Behalve het zojuist besproken aardewerk telt de assemblage nog één à twee 

randscherven. De ene is van de randvorm A2, de andere lijkt van het type A1 te 

zijn.86 Wat bodems betreft, zijn er vier waarnemingen. Eenmaal staat vast dat die in 

Van den Broeke’s typologie van het type A4 is.87 Dat wil zeggen dat de bodemplaat 

gemarkeerd is. Bij één of twee bodems ontbreekt die markering, hoewel wel duidelijk 

is dat die vlak zijn.88 Van den Broeke spreekt in dit geval van het type A3. Tot slot is er 

80  Van den Broeke 2012.
81  Brandt et al. 1992, met talloze verwijzingen.
82  Vondstnummers 33.1, 37.1, 48.2, 75.3 en 76.1 (2x).
83  Vondstnummer 37.1.
84  Vondstnummer 76.1.
85  Vondstnummer 33.1.
86  Achtereenvolgens vondstnummer 52.1 en vondstnummer 61.1.
87  Vondstnummer 38.1.
88  Vondstnummers 20.2 en 27.1.
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v. 33.1

v. 41.1

v. 38.1
v. 47.1

v. 55.1

Figuur 7.21 
Selectie van het handgevormde aardewerken 
vaatwerk. De cijfers in de afbeelding zijn de 
vondstnummers.
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een bodemfragment te Tilburg-Zwaluwenbunders gevonden dat vanwege de geringe 

grootte niet toewijsbaar is aan een type.89

De gemiddelde wanddikte loopt uiteen van 7 mm tot en met 18 mm. Het gemiddelde 

is 10,57 mm. Ook qua verschraling is een ruime variatie aanwezig, ofschoon chamotte 

en minerale partikel de hoofdcomponenten zijn. Het is niet duidelijk of zand 

opzettelijk als verschralingsmiddel is toegevoegd of een inherent bestanddeel vormt 

van de gebruikte grondstof. Er zijn ten minste twee soorten klei gebruikt, als het 

laatstgenoemde het geval is. Vermeldenswaardig is verder dat behalve kwartsgruis de 

minerale verschraling graniet omvat. Daaronder wordt overigens niet alleen graniet 

maar ook aanverwante gesteentesoorten, zoals gneis en migmatiet verstaan. Deze 

ruime definitie is hier gehanteerd, omdat graniet sensu stricto zich op het niveau van 

verschraling niet met volledige zekerheid laat herkennen. Eenmaal is in een scherf 

vuursteen waargenomen.90 Omdat dit een uitzonderlijk geval is, rijst de vraag of 

dit een doelbewuste toevoeging is of materiaal dat bij toeval in de klei terecht is 

gekomen.91 Het formaat van het grootste zichtbare verschralingspartikel in de diverse 

scherven wisselt van 2 tot en met 5 mm.

De assemblage telt geen voorbeelden van vaatwerk met een volledig gepolijst 

oppervlak (Figuur 7.22). Wellicht hangt dit samen met degradatie van het oppervlak 

door verwering, want bij niet minder dan 37,9% van de 58 waarnemingen is er sprake 

van duidelijke verwering. Bovendien is nog eens 10,3% aangemerkt als mogelijk 

verweerd. Toch is het maar de vraag of verwering de ‘hoofdschuldige’ is. Gladwandige 

keramiek is evenmin talrijk, terwijl de hoofdmoot wordt gevormd door ruwwandige 

scherven en scherven waarvan het oppervlak het midden houdt tussen glad en ruw 

(‘glad, hobbelig’). Een kleine component bestaat verder uit besmeten aardewerk. 

Kortom, de assemblage ademt eerder het karakter van vaatwerk waarvan het 

oppervlak nauwelijks tot matig is afgewerkt dan dat van zorgvuldig gepolijste potten.  

89  Vondstnummer 72.1.
90  Vondstnummer 48.2.
91  Ter verdere informatie, er zijn drie stukjes vuursteen zichtbaar.
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Kenschets van het oppervlak van de scherven. 
De legenda refereert aan de binnenzijde. 
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Versierd aardewerk is tweemaal aangetroffen. In beide gevallen gaat het om een 

(horizontale) stafband met vingertopindrukken (Figuur 7.21).92 Helaas is onduidelijk 

op wat voor soort potvormen zij hebben geprijkt. Wel staat vast dat die in elk geval 

deels ruwwandig moeten zijn geweest en achtereenvolgens met chamotte + zand en 

chamotte + kwartsgruis zijn verschraald. Applicaties, zoals knobbels en oren, zijn niet 

aangetroffen. 

De kleur op dwarsdoorsnede suggereert dat de verreweg de meeste scherven 

stammen van potten die in een zuurstofrijk milieu zijn gebakken.93 Slechts eenmaal is 

een scherf door en door donker, hetgeen op reducerende bakomstandigheden. Bij de 

rest is telkens een deel lichtgekleurd of de scherf heeft zelfs volledig een lichte kleur. 

In het laatstgenoemde geval mag worden aangenomen dat het aardewerk verkleurd 

is door secundaire brand. Ook van aardewerk dat goeddeels licht van kleur is, is dit 

aannemelijk. Al met al zijn aldus 58,6-60,3% van de waarnemingen als verbrand 

aangemerkt. Terzijde kan worden aangetekend dat het vaatwerk met als kenmerk 

‘ORR’ de mond tijdens het bakken afgedekt was, bijvoorbeeld omdat de pot op de kop 

in de oven stond. Daardoor is de binnenzijde niet geoxideerd en is die bijgevolg donker 

van kleur. Anders is dit met het ‘ORO-vaatwerk’, waar de lichtgekleurde binnenzijde 

aangeeft dat zuurstof via de opening de binnenwand wel heeft bereikt. 

De breuken leren dat in elk geval een deel van het vaatwerk opgebouwd moet zijn 

uit rollen klei. Twee tot zes waarnemingen wijzen in die richting. Een tot vier keer (b)

lijken deze rollen min of meer recht aan elkaar te zijn gehecht te zijn, één à twee maal 

is er sprake van een schuine aanhechtingen. In archeologische kringen wordt over het 

algemeen gesproken van achtereenvolgens H- en N-voegen.94 

Waarop speciaal gelet is, is het voorkomen van een donker aankoeksel op het 

oppervlak. In de regel wordt dit geïnterpreteerd als verkoolde voedselresten. Ook 

voor Tilburg-Zwaluwenbunders is dit fenomeen waargenomen, en wel zes maal met 

zekerheid en eenmaal mogelijk.95 Dit residu kleeft telkens aan de binnenzijde. 

7.4.2.2 Natuursteen

De vondstgroep natuursteen telt al met al zestien vondsten, die samen 567,5 g wegen. 

Tabel 7.5 laat de typologische samenstelling van deze assemblage zien. Het ensemble 

is vooral samengesteld uit brokken, waarvan de helft of meer secundair verbrand 

is. Vermoedelijk zijn deze stenen met sporen van verhitting gebruikt voor het warm 

maken van water. Daarbij werden ze eerst in een vuur verhit en aansluitend in water 

gelegd. Het is verre van plausibel dat de vier mogelijk verbrande brokken vesiculaire 

lava – in het verleden veelal aangeduid als basaltlava of tefriet – daarvoor hebben 

gediend.96 Dit materiaal is dermate bros dat het bij een gebruik als kooksteen water 

al snel zou verontreinigen met steengruis. Vesiculaire lava is eerst en vooral bekend 

als grondstof waaruit maalstenen zijn vervaardigd.97 Ondanks dat op de brokken in 

kwestie geen maalsporen/-vlakken aanwezig zijn, mag daarom worden verondersteld 

dat ze fragmenten zijn van één of meer maalstenen zijn. Aan ‘formele’ werktuigen telt 

92  Vondstnummers 47.1 en 51.1.
93  Zie in dit verband Rye 1988, 114-118.
94  Zie in dit verband Louwe Kooijmans 1980, 136-137.
95  Vondstnummers 33.1, 37.1, 39.1, 48.1, 61.1 en 75.3 (2x).
96  Vondstnummers 74.1 en 75.3.
97  Zie onder meer Van Heeringen 1985; Hörter 1994; Joachim 1985. 
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het complex slechts een klop-wrijfsteen en een slijpsteen (Figuur 7.23).98 Opmerkelijk 

is dat op laatstgenoemde kopersporen zijn geconstateerd (zie onder). Daarnaast is een 

afslag van een maal- of wrijfsteen aanwezig. 

type aantal aantal gebroken aantal verbrand

afslag(?) 1 1 1

afslag van maalsteen/wrijfsteen 1 1(?) -

afslag/kling 1 1 -

brok 10 10 5(9)

klop-wrijfsteen 1 1 1(?)

slijpsteen 1 1 1

natuurlijk stuk 1 1(?) -

totaal 16 14(16) 7(12)

Nagenoeg alle natuurstenen, of wellicht zelfs alle exemplaren, zijn gebroken 

(Tabel 7.5). Daarnaast vertoont 43,8 tot mogelijk 75% van het ensemble sporen van 

verbranding/verhitting. Figuur 7.24 laat zien wat de afmetingen van de diverse stenen 

zijn.

Het gesteentespectrum telt diverse soorten. Een daarvan is reeds genoemd: 

vesiculaire lava. Dit is materiaal dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 

geïmporteerd is, en wel in de vorm één of meer maalstenen uit het Eifelgebied 

(Duitsland). Er is een gerede kans dat ze afkomstig zijn uit een ongeveer zes km2 groot 

gebied tussen Ettringen, Kottenheim en Mayen, gelegen op ca. 200 km in vogelvlucht 

van Tilburg. Daar bevinden zich natuurlijke voorkomens van vesiculaire lava, die 

millennia lang, waarschijnlijk onafgebroken zijn geëxploiteerd voor de productie van 

maal- en molenstenen. Wellicht bevat de assemblage een tweede voorbeeld van een 

importstuk: een brok van graniet.99 Het is goed mogelijk dat dit een stuk van een 

maalsteen is die uit noordelijker streken (Midden- of Noord-Nederland?) is aangevoerd, 

zoals een studie van Drenth & Huisman naar aanleiding van een dergelijk werktuig uit 

Tilburg-Burgemeester Bechtweg leert.100 

De overige vondsten lijken lokaal of regionaal verzamelde erratica te zijn. Ze zijn 

van gangkwarts, kwartsiet, kwartsitische zandsteen, lydiet en siltsteen, soorten 

die in afzettingen van Maas en Rijn frequent zijn.101 Vermoedelijk is het materiaal in 

kwestie door de prehistorische mens verzameld uit afzettingen van de Formatie van 

Sterksel.102 Dit pakket bestaat zowel als Rijn- als Maassedimenten, die aan het einde 

van het Vroeg-Pleistoceen en het Midden-Pleistoceen zijn afgezet. Ten westen van de 

Feldbiss-breuk ligt de Formatie van Sterksel kort onder het oppervlak of dagzoomt 

zelfs.103

98  Achtereenvolgens v.21.1 en 75.2
99  Vondstnummer 75.1.
100  Drenth & Huisman 2015.
101  Hellinga 1980, 194, 200.
102  Zie in dit verband De Mulder et al. 2003, 327 en fig. 191.
103  Teunissen van Manen 1985, 9, 12-13 en afb. 3.

Tabel 7.5 
Typologisch overzicht van het natuursteen, 
met vermelding van het aantal gebroken en/
of verbrande stenen. Tussen haakjes staan 
de aantallen met inbegrip van de onzekere 
gevallen.
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v. 21.1

v. 75.2

Figuur 7.23 
Een klop-wrijfsteen (v.21.1) en een slijpsteen 
(v.75.2), beide van kwartsitische zandsteen.
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type

afslag(?) 1 - - - - - -

afslag van maalsteen/wrijfsteen - - - 1 - - -

afslag/kling - - 1 - - - -

brok - 1 4 - - 1 4

klop-wrijfsteen - - - 1 - - -

slijpsteen - - - 1 - - -

natuurlijk stuk - - - - 1 - -

totaal 1 1 5 3 1 1 4

7.4.2.3 Vuursteen

Al met al zijn 39 stuks vuursteen (gezamenlijk gewicht 73,9 g) ontdekt. Tabel 7.7 toont 

de typologische variatiebreedte binnen dit vondstcomplex. Het merendeel van de 

lithische vondsten blijkt te bestaan uit vuurstenen zonder macroscopische sporen van 

menselijke bewerking en/of gebruik. Daartoe behoort ook een vorstsplijtingstuk. Onder 

de artefacten domineert getalsmatig de ongemodificeerde component. Tegenover de 

veertien stuks die deze categorie vertegenwoordigen, staat slechts één gemodificeerd 

artefact. Dat is een geretoucheerde afslag.104

104  Vondstnummer 16.1.
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Figuur 7.24 
Grootste lengte en breedte 
van het natuursteen. Grijs 
staat voor ‘compleet?’, rood 
voor ‘gebroken’.

Tabel 7.6 
Natuursteen: frequentie van de grondstoffen 
in relatie tot de diverse typen.
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Een nadere beschouwing van de ongemodificeerde artefacten leert dat de drie 

kernen in het ensemble telkens getypeerd kunnen worden als afslagkernen, hoewel 

op één exemplaar ook een klingnegatief zichtbaar is.105 Twee kernen zijn vanuit twee 

richtingen bewerkt, het derde exemplaar kent één slagrichting. Op basis hiervan zou 

verwacht worden dat afslagen talrijker zijn dan klingen, maar dit is niet zo. Ze houden 

elkaar met elk drie stuks in evenwicht. Omdat het door fragmentatie niet duidelijk 

is of sommige artefacten afslagen of klingen voorstellen, is de term ‘afslag/kling’ 

geïntroduceerd. Dit etiket moet als een praktische oplossing worden gezien voor het 

voornoemde probleem en niet als een typologisch label.106

type aantal aantal gebroken aantal verbrand

ongemodifceerde/ongeretoucheerde artefacten

afslag 3 - -

kernvernieuwingsafslag 1 - -

afslag/kling 3 - -

kling 3 1 -

afslagkern 3 - -

brok 1 1 1

subtotaal 14 2 1

gemodifceerde/geretoucheerde artefacten

geretoucheerde afslag 1 - -

subtotaal 1 0 0

overig

natuurlijk stuk 23 - -

vorstsplijtingstuk 1 (1) -

subtotaal 24 (1) 0

totaal 39 2(3) 1

105  Vondstnummers 28.1, 67.1 en 68.1.
106  Theoretisch is het mogelijk dat onder de groep ‘afslag/kling’ fragmenten van geretoucheerde 

artefacten schuilgaan. Aan deze mogelijkheid is hier gemakshalve voorbijgegaan.
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Figuur 7.25 
Grootste lengte en breedte 
van de vuurstenen arte-
facten. Blauw staat voor 
volledig, rood voor gebro-
ken.

Tabel 7.7 
Typologisch overzicht van het vuursteen, met 
vermelding van het aantal vondsten, inclusief 
het aantal gebroken en/of verbrande exem-
plaren. Tussen haakjes staan de cijfers met 
inbegrip van de onzekere gevallen.
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De grootste lengte en breedte van de vuurstenen artefacten zijn gegeven in Figuur 

7.25. Het merendeel is kleiner dan 30 x 25 mm. Een complete kling heeft zelfs een 

lengte van 4 mm en een breedte 1 mm. Overeenkomstig vele studies naar vuursteen 

had dit voorwerp, evenals een afslag en een afslag/kling, ook tot de chips/splinters 

kunnen worden gerekend, omdat deze categorie afmetingen kleiner dan 10 mm heeft. 

De natuurlijke stukken zijn over het algemeen kleiner van formaat. Het vermoeden 

bestaat dat deze steentjes uit de natuurlijke ondergrond ter plaatse komen.

De assemblage telt slechts twee gebroken artefacten en slechts één verbrand artefact 

(Tabel 7.7). Aan de hand van vooral de textuur, de kleur van de matrix, allerlei inclusies 

en de mate van doorschijnendheid was het vier maal mogelijk het soort grondstof te 

bepalen.107 Eenmaal blijkt een afslag uit vuursteen van het type Rijckholt te bestaan, 

terwijl voor een andere afslag en de geretoucheerde afslag lichtgrijs Belgisch vuursteen 

als uitgangsmateriaal is gebruikt (Tabel 7.8). Een natuurlijk stuk vuursteen blijkt verder 

een maasei te zijn. Deze typen vuursteen vallen allemaal onder de hoofdnoemer 

‘zuidelijk vuursteen’. De primaire geologische voorkomens van lichtgrijs Belgisch 

vuursteen moeten worden gezocht in Haspengouw (België). Vuursteen van het type 

Rijckholt is in primaire geologische context behalve op de naamgevende locatie in 

Nederlands Zuid-Limburg (onder meer) te vinden te Jandrin-Jandrenouille en Spiennes 

(beide België). In een tertiaire geologische context komen beide vuursteenvarianten 

voor in afzettingen van de Maas, hetgeen ook geldt voor maaseieren. Deze rivier 

heeft het vuursteen daarbij ten opzichte van de bron horizontaal verplaatst. Door 

naar de versheid van de cortex te kijken is het mogelijk te bepalen of vuursteen 

afkomstig is uit een primair, secundair of tertiair geologisch milieu. In tegenstelling 

tot de laatstgenoemde situatie is die in het eerstgenoemde geval vers (bergfrisch). 

Helaas is deze regel op niet toepasbaar op meer dan de helft (n= 8) van de onderhavige 

vondsten uit Tilburg-Zwaluwenbunders, want ze zijn cortexloos. Waar dit wel kan, wijst 

de cortex niet op vuursteen uit een primaire maar een tertiaire geologische context. 

108 Eenmaal is er, vanwege de redelijk verse cortex, bij een kling wellicht sprake van 

grondstof uit een vuursteeneluvium109, dat wil zeggen een secundaire geologische 

context.110 Algemeen gesteld wordt het (forse) formaat van artefacten eveneens 

beschouwd als een indicatie voor gemijnd ofwel ‘primair-geologisch’ vuursteen. 

De afmetingen van de Tilburgse artefacten zijn dermate bescheiden (het grootste 

exemplaar, de geretoucheerde afslag, meet slechts 36 x 31 x 7 mm) dat zij niet in die 

richting wijzen. 

Samengevat is het goed denkbaar dat de meerderheid van het uitgangsmateriaal 

afkomstig is uit de plaatselijke dan wel regionale afzettingen die tot de Formatie van 

Sterksel behoren. Zij zijn ook reeds genoemd als de vermoedelijke bronnen voor het 

natuursteen. 

107  Zie in dit verband De Grooth 2011.
108  Bij de kernen en het brok is berekend hoeveel procent van het totale oppervlak bestaat uit 

cortex. Dit percentage is bij afslagen en klingen en daarvan gemaakte artefacten bepaald op 
basis van de dorsale zijde. 

109  Dit is het door chemische oplossing ontstane grove verweringsproduct van 
vuursteenhoudend kalksteen, waarvan het hoofdbestanddeel vuursteen is.

110  Vondstnummer 61.3.
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type

ongemodifceerde/ongeretoucheerde artefacten

afslag 1 - 1 - 1 -

kernvernieuwingsafslag - - - - 1 -

afslag/kling - - - - - 3

kling - - - 1 2 -

afslagkern - - - - 3 -

brok - - - - 1 -

subtotaal 1 0 1 1 8 3

gemodifceerde/geretoucheerde artefacten

geretoucheerde afslag 1 - - - - -

subtotaal 1 0 0 0 0 0

overig

natuurlijk stuk - 1 - - 22 -

vorstsplijtingsstuk - - - - 1 -

subtotaal 0 1 0 0 23 0

totaal 2 1 1 1 31 3

7.4.3 Datering

Op grond van de anorganische materiële cultuur dateert de vindplaats in de midden- 

en late bronstijd. In de eerste plaats op basis van S17.294. De keramische en lithische 

inhoud van dit spoor kan aan een vroeg of gevorderd stadium van de late bronstijd 

worden toegewezen op basis van het vaatwerk (23 stuks gruis en 28 scherven111), want 

van de drie potten die zich morfologisch laten herkennen, zijn er twee tonvormig. 

Bovendien is het aardewerk overwegend ruwwandig, heeft een wanddikte die 

uiteenloopt van 7-13 mm (gemiddeld 10,14 mm), terwijl de verschraling doorgaans uit 

chamotte (al dan niet met tevens zand) en in mindere mate chamotte plus minerale 

verschraling (waaronder kwartsgruis) bestaat. Daarmee sluit Tilburg-Zwaluwenbunders 

goed aan bij het beeld dat Arnoldussen & Ball voor nederzettingskeramiek uit de 

provincie Noord-Brabant schetsen.112 Ook het lithische materiaal (7 stuks natuursteen 

en 24x vuursteen) is niet strijdig met een toewijzing van de kuilinhoud in kwestie 

aan de late bronstijd, gezien het voorkomen van brokken vesiculaire lava.113 Zoals 

eerder genoemd zijn ze waarschijnlijk maalsteenfragmenten en dergelijke werktuigen 

van deze grondstof waren reeds voor de late bronstijd in Nederland bekend.114 Het 

vuursteen uit het grondspoor in kwestie valt in zoverre op dat dit complex enkele 

klingen telt.115 Dergelijke artefacten heten atypisch voor de bronstijd in Nederland te 

111  Vondstnummers 61.1, 62.1, 75.3, 76.1, 81.1 en 82.2
112  Arnoldussen & Ball 2007; vgl. Drenth 2015a.
113  Het natuursteen omvat een mogelijke afslag, vier brokken, een afslag van een maal- of 

wrijfsteen en een slijpsteen (Vondstnummers 61.2, 75.1, 75.2 en 75.3). Het vuursteencomplex 
telt behalve achttien natuurlijke stukken een afslag, twee gebroken afslagen of klingen en 
drie klingen (Vondstnummers 61.3, 80.1, 81.1 en 82.1).

114  O.a. Drenth 2015b; Van Heeringen 1985.
115  Het gaat om drie stuks. Een daarvan, v.61.3, is compleet en meet 50 x 12 x 9 mm. Een tweede 

kling, eveneens met v.61.3, is gebroken en heeft als afmetingen 20 x 12 x 4 mm. De derde, 

Tabel 7.8 
Vuursteen: nadere bijzonderheden over de 
grondstoffen in relatie tot de diverse typen. 
De cijfers refereren aan de frequenties.
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zijn.116 Een daarvan is mogelijk gemaakt van vuursteen uit een secundaire geologische 

context, hetgeen evenmin aansluit op het algemene beeld. Wellicht komen de klingen 

in kwestie over als een vreemde eend in de bijt, omdat ze van oorsprong ouder zijn, 

maar in de late bronstijd zijn hergebruikt. 

Helaas zijn in de samenstellende grondsporen van Huis 20 weinig keramische vondsten 

gedaan, maar het materiaal dat is aangetroffen, lijkt eerder op de late dan midden-

bronstijd te wijzen. Indicatief zijn de diktes van de in totaal drie scherven: 8, 10 en 11 

mm. Het lithische spectrum draagt overigens aan deze discussie weinig bij. Onder 

de vier stuks natuursteen (een afslag/kling, twee brokken en een klop-wrijfsteen) 

uit deze grondsporen en twee vuurstenen (een afslag en een natuurlijk stuk) is geen 

chronologische diagnostisch materiaal aanwezig.117

Een andere plattegrond van een huis, ‘huis 10’ genoemd, laat zich op basis van het 

anorganische vondstmateriaal niet dateren. Slechts een vuurstenen afslagkern is met 

deze plattegrond geassocieerd.118 Deze plattegrond is op basis van radiometrisch 

onderzoek toewijsbaar aan de late bronstijd (hoofdstuk 7.5). Pal ernaast zijn de 

resten van een spieker (nr. 18) gevonden en deze lijkt gelijktijdig met de voornoemde 

huisplattegrond te zijn geweest. Uit het vondstmateriaal kan dit echter niet worden 

geconcludeerd, want de structuur heeft slechts een afslagkern opgeleverd.119

Ook in de directe omgeving van ‘huis 20’ is een spiekerplattegrond (structuur 7) 

aangetroffen. In dit geval is gelijktijdigheid van beide gebouwen eveneens goed 

mogelijk. De keramische vondsten uit deze spiekerplattegrond bestaan behalve gruis 

uit twee 9 mm dikke, onversierde wandscherven die met chamotte (en eventueel zand) 

zijn verschraald en een 16 mm dikke, onversierde wandscherf met als verschraling 

chamotte en kwartsgruis.120 Terwijl de twee eerstgenoemde aardewerkfragmenten 

goed aansluiten op het huidige algemene beeld van vaatwerk uit de late bronstijd, 

doet de laatstgenoemde scherf dat niet. De dikte is eerder indicatief voor de midden- 

dan de late bronstijd (zie eerder) en deze scherf zou derhalve oudere verontreiniging 

kunnen voorstellen.

Uit een van de paalsporen van ‘spieker 4’, S14.159, komen negen 

aardewerkfragmenten, allemaal wandscherven.121 De wanddikte varieert van 8 tot en 

met 13 mm; het gemiddelde is 10 mm. De verschraling bestaat zonder uitzondering uit 

chamotte én (eventueel) zand. Eenmaal is de buitenzijde deels gepolijst en eenmaal 

besmeten of ruw. Deze kenmerken tezamen zijn indicatief voor de late bronstijd.

Tot slot moet worden genoemd dat het vondstmateriaal uit de sporen van een palenrij 

(structuur 22) geen inzicht verschaffen in de ouderdom van deze configuratie. Hieruit 

komt slechts een geretoucheerde vuurstenen afslag.122

complete kling is met 4 x 1 x 1 mm van microformaat (v.81.1). Vanwege het formaat rijst de 
vraag of deze kling gelijkwaardig is aan de twee eerstgenoemde.

116  Zie in dit verband Drenth 2016 (met verdere verwijzingen). 
117  Natuursteen: Vondstnummers 20.1, 21.1 en 50.1; vuursteen: Vondstnummers 40.1 en 57.1
118  Vondstnummer 67.1.
119  Vondstnummer 68.1.
120  Vondstnummers 70.1 en 71.1.
121  Vondstnummers 30.1 en 37.1. 
122  Vondstnummer 16.1.
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7.4.4 Aard van de site

Mede gelet op de associatie met diverse structuren lijdt het weinig twijfel dat 

de hier besproken materiële cultuur nederzettingsresten voorstelt. Het feit dat 

een substantieel deel gebroken en/of verbrand is, voedt deze gedachte. Ook het 

voorkomen van waarschijnlijk verkoolde voedselresten op enkele scherven is 

indicatief. Algemeen mag worden gesteld dat de vondsten in kwestie het bestaande 

beeld over het leven in de Nederlandse bronstijd bestendigen. Dit geldt onder meer 

voor de import van maalstenen uit vesiculaire lava uit de Eifel, waarvan te Tilburg-

Zwaluwenbunders waarschijnlijk stukken zijn gevonden. Meer interessant is dat kuil 

S17.294 mogelijk een stuk van een granieten maalsteen heeft opgeleverd. Dit geeft 

aan dat de invoer van dit soort objecten in Zuid-Nederland uit noordelijker streken niet 

alleen beperkt bleef tot de vroege en midden-bronstijd, maar ook voorkwam in de late 

bronstijd.

Met kuil S17.294 is ook het qua vondsten meest interessante grondspoor in kwestie 

van Tilburg-Zwaluwenbunders genoemd. De vraag rijst waarom dit grondspoor 

zo relatief rijk is aan materiaal. Deels is dit in elk geval het gevolg van het feit dat 

de kuilinhoud gedeeltelijk is gezeefd (gebruikte maaswijdte 3 mm).123 Het zou een 

rituele depositie kunnen zijn bij het opgeven van de nederzetting. Dit idee, dat vooral 

wordt ingegeven door de bronzen sikkel die deel uitmaakt van deze assemblage, laat 

zich echter contextueel moeilijk staven. Zo zijn er bijvoorbeeld geen stratigrafische 

aanwijzingen dat S17.294 het jongste spoor is. De intrinsieke eigenschappen van 

het aardewerk, natuursteen en vuursteen zijn helaas in dezen weerbarstig en geven 

geen eenduidige informatie prijs. Het vaatwerk is telkens incompleet en sterk 

gefragmenteerd en buitendien vooral verbrand. Het laatstgenoemde geldt echter 

weer niet voor het vuursteen. Wel komt gebroken materiaal voor. Het natuursteen, 

tot slot, telt zowel ongebroken als gebroken, maar ook onverbrande en verbrande 

representanten. De laatstgenoemde categorie is echter significant lager dan in het 

geval van het aardewerk. Kortom, het algehele beeld is diffuus en daardoor moeilijk 

duidbaar. Andere interpretaties dan een rituele depositie zijn dan ook mogelijk, zoals 

die van zwerfvuil (behalve de knopsikkel).

Tot besluit, gepoogd is om via röntgenfluorescentie (XRF) vast te stellen of de 

slijpsteen uit S17.294 gebruikt is voor het wetten van de bronzen knopsikkel uit deze 

kuil.124 Weliswaar zijn kopersporen op het eerstgenoemde werktuig aangetroffen, 

maar dit mag niet als het onomstotelijk bewijs voor een directe samenhang met de 

sikkel worden gezien. Koper ‘springt’ gemakkelijk over en de metaalsporen op de 

slijpsteen zouden simpelweg ontstaan kunnen zijn, omdat de onderhavige objecten in 

dezelfde kuil hebben gelegen. Deze hypothese kan nader worden getoetst door ander 

natuursteen uit dit grondspoor door middel van XRF te onderzoeken.

7.5  Fasering en datering

7.5.1 Datering

Op grond van de materiele cultuur bestond reeds een vermoeden van een globale 

datering in de midden- en late bronstijd (zie paragraaf 7.4.3). In de eerste plaats op 

123  Het betreft de vondstnummers 80, 81 en 82.
124  Deze meting is gedaan door dr. B. van Os (RCE), die tevens de uitkomsten heeft geduid. De 

auteur is hem daarvoor erkentelijk. 
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basis van het vaatwerk uit de kuil waarin tevens de knopsikkel is aangetroffen. Ook de 

knopsikkel zelf kon op basis van vergelijkbare vondsten al in deze periode geplaatst 

worden.125 Het lithische complex uit deze kuil is niet per se strijdig met deze datering 

maar valt wel op omdat het enkele klingen telt. De artefacten zijn atypisch voor de 

bronstijd in Nederland, evenals het geconstateerde gebruik van vuursteen uit een 

secundaire geologische bron. Het is reeds geopperd dat het hergebruikt neolithisch 

materiaal zou betreffen. Een alternatieve verklaring is dat het wellicht neolithische 

strooivondsten betreft die als opspit in de kuil terecht zijn gekomen. In dat geval 

betreft het het oudste archeologische materiaal van de vindplaats Zwaluwenbunders. 

Behalve het hiervoor geschetste beeld hebben zowel de materiële cultuur als de 

typologie van gebouwplattegronden weinig kunnen bijdragen aan de datering en 

fasering van de diverse sporen en structuren. Beide berusten daarom sterk op de 

resultaten van het 14C-onderzoek. In totaal zijn 16 monsters ingestuurd ter datering en 

125  Arnoldussen & Steegstra 2016.

Figuur 7.26 
Overzicht van de gekalibreerde 
14C-dateringen gesorteerd per fase (bron: 
OxCal v4.2.3 Bronk Ramsey 2017).
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was reeds één datering voorhanden uit het vooronderzoek (Poz-59133). Het resultaat 

van de analyse is weergegeven in Tabel 7.9 en Figuur 7.26.126 Waar mogelijk zijn 

verkoolde resten van vruchten of zaden ingestuurd. Bij gebrek daaraan is een geschikt 

houtskoolfragment gedateerd. 

7.5.2 Fasering

Voor het neolithisch tijdvak is geen radiometrisch bewijs verzameld. Voor de 

daaropvolgende periode biedt het uitgebreide 14C-onderzoek wel meer houvast. 

Er is duidelijke sprake van menselijke activiteit vanaf de 14e eeuw tot en met de 9e 

eeuw v.Chr: vrijwel de gehele midden-Bronstijd B en de late bronstijd. Mogelijk is ook 

nog sprake van een beperkte voorzetting van de activiteiten in de 8e eeuw v.Chr.: de 

vroege ijzertijd. Op basis van Figuur 7.26 zouden vier fasen van activiteit in de bronstijd 

kunnen worden onderscheiden, met een mogelijk vijfde fase in de vroege ijzertijd:

Fase 1 (1384-1223 cal. v.Chr.)
Het oudst gedateerde 14C-monster betreft een houtskoolfragment uit één van de 

twee meilerkuilen en heeft een gekalibreerd datum opgeleverd tussen 1376 – 1223 cal. 

v.Chr., ofwel de midden-bronstijd B. Buiten een eventueel sporadisch gebruik in het 

neolithicum is hiermee voor het eerst duidelijk menselijke invloed zichtbaar. In deze 

periode was de regio sterk bebost.127 Mogelijk zijn de houtskoolmeilers gebruikt om 

het aanwezig eikenbos om te zetten in houtskool en daarmee ook gelijk de vindplaats 

vrij te maken voor akkerbouw of bewoning. Ook voor huis 10 is een datering in fase 

1 verkregen. Een tweede monster uit het huis dateert echter uit de late bronstijd. De 

oudste datering is vermoedelijk het gevolg van ouder rondzwervend materiaal dat in 

de jongere sporen van het huis terecht is gekomen. Wellicht is de as uit de haardkuilen 

hier verspreid om de hier aanwezige akkers vruchtbaar te maken.128

Fase 2 (1258-1056 cal. v.Chr.)
Deze bewoning is dan voor het eerst zichtbaar in de daaropvolgende fase aan het 

eind van de midden-bronstijd B en manifesteert zich in de aanwezigheid van sporen 

van een huisplattegrond en tenminste twee spiekers.129 Huis 20 kan op basis van twee 

houtskooldateringen in de tweede helft van de dertiende of in de twaalfde eeuw 

v.Chr. worden geplaats. Kritische noot daarbij is dat de weliswaar geringe hoeveelheid 

keramisch materiaal die in de sporen van het huis is aangetroffen, eerder op de late 

dan op de midden-bronstijd lijkt te wijzen. De gedateerde monsters zouden dan opspit 

betreffen en beide ouder zijn dan het huis. Spieker 5 heeft een datering gelijk aan de 

huisplattegrond en spieker 13 dateert uit de twaalfde eeuw v.Chr. of het begin van de 

daaropvolgende eeuw. Voor de spiekers 14 en 17 is al geopperd dat zij op basis van hun 

identieke oriëntatie en plaatsing naast spieker 13 mogelijk gelijktijdig zijn. Daarmee 

zou het totaal aan spiekers uit deze fase uitkomen op vier.

Fase 3 (1112-976 cal. v.Chr.)
De derde fase sluit naadloos aan op de voorgaande fase en valt precies in de eerste 

100-125 jaar van de late bronstijd: ca. 1100-975 cal. v.Chr. Hiervoor zijn twee dateringen 

aanwezig van houtskoolfragmenten uit de spiekers 8 en 9. Enkele graankorrels 

126  Calibratie met behulp van OxCal v4.2.3 Bronk Ramsey 2013 (r:5), IntCal13 atmospheric curve: 
Reimer et al 2013; Alle in de tekst genoemde gekalibreerde data 1σ (68.2%) zekerheid.

127  Tol 2016, 319.
128  Idem.
129  Hier wordt 1100 v.Chr. aangehouden voor de overgang van de midden-bronstijd naar de late 

bronstijd.
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(Poz-96917) uit de kuil waarin de knopsikkel is aangetroffen dateren uit de elfde eeuw 

v.Chr. (1112 – 1001 cal v.Chr.). De graankorrels zijn afkomstig van de kuilvulling direct 

onder de knopsikkel zelf. Een tweede monster (Poz-96414) uit deze kuil, afkomstig 

van iets dieper gelegen houtskool dateert in de voorgaande fase (fase 2). Aangezien 

de kuil zich in of tegen het in fase 2 gedateerde huis 20 bevindt is het niet ondenkbaar 

dat het opspit uit de gebruiksfase van het huis betreft. Het aardewerk uit de kuil past 

ook prima in de eerste eeuw van de late bronstijd, evenals overigens de knopsikkel 

zelf. Zoals reeds gemeld lijkt het aangetroffen vuursteen wel afkomstig van een oudere 

(neolithische) traditie.

Fase 4 (904-801 cal. v.Chr.)
De laatste fase die binnen het tijdvak van de bronstijd kan worden onderscheiden 

omvat dateringen van één huisplattegrond (huis 10), een kuil (spoor 2) en vier 

plattegronden van spiekers (1, 2, 12 en 18). Al deze structuren mogen in de laatste 

fase van bronstijd worden geplaatst en wel in de negende eeuw v.Chr. Het huis kon 

eerder op basis van het (anorganische) vondstmateriaal niet worden gedateerd. De pal 

naast het huis gesitueerde spieker 18 valt binnen dezelfde fase als het huis, maar echte 

gelijktijdigheid lijkt onwaarschijnlijk tenzij de spieker tegen het huis was aangebouwd 

of zelfs deels in het huis was opgenomen. Dat beide structuren binnen dezelfde fase 

vallen is niet uitgesloten, maar mogelijk is uit één van beide structuren materiaal 

gedateerd dat oorspronkelijk van de gebruiksfase van de andere structuur afkomstig is.

Fase 5? (vanaf 751 cal. v.Chr.)
Mogelijk heeft zich op de vindplaats nog enige activiteit afgespeeld gedurende 

de vroege ijzertijd. Spieker 4 is op basis va neen houtskoolfragment in de periode 

tussen 751 – 495 cal. v.Chr. gedateerd. Het is de jongste en tevens enige datering in 

de ijzertijd. Er zijn verder geen materialen of andere aanwijzingen aangetroffen die 

op bewoning of gebruik van de vindplaats in deze periode duiden. Uit een van de 

paalsporen van de spieker (S159) komen negen aardewerkfragmenten. De kenmerken 

van het aardewerk zijn indicatief voor de late bronstijd, maar komen ook in de ijzertijd 

wel voor.

7.5.3 Discussie

Op basis van de resultaten van het 14C-onderzoek is een vrij gedetailleerde fasering 

gemaakt waarbij in hoofdzaak in ieder geval sprake is van een zekere ontginningsfase 

(fase 1) in de 14e of, meer waarschijnlijk, de 13e eeuw voor Chr. Daarna vangt een 

periode van bewoning en ander gebruik aan die de 12e t/m de 9e eeuw beslaat (fase 2 

t/m 4). Hoewel de dateringen van het 14C-onderzoek zoals weergegeven in Figuur 7.26 

met hun meerjarige ranges suggereert dat het om een bepaalde duur gaat, betreffen 

de dateringen natuurlijk punten in de tijd met een bepaalde onzekerheid. Toch lijkt 

sprake van een bepaald interval tussen de fases van ca. 100 jaar. In de huidige fasering 

is dan sprake van één fase van bewoning en/of gebruik per eeuw in de 12e , 11e en 9e 

eeuw, terwijl aanwijzingen voor gebruik in de 10e eeuw ontbreken. In de 12e en 9e 

eeuw is in ieder geval sprake van bewoning. 

Of in de tussenliggende eeuwen echt sprake was van periodes zonder activiteit of 

alleen agrarisch gebruik is moeilijk te zeggen, omdat een deel van de archeologische 

resten ons mogelijk ontgaan. Enerzijds is sprake van een matige conservering van de 

huisplattegronden, anderzijds is maar een gedeelte van de dekzandkop opgegraven. 

Circa twee derde van de dekzandkop waarop de vindplaats is gelegen is onderzocht, 
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de overige delen zijn in het recente verleden vergraven. Het is dus onzeker of huizen 

uit andere periodes zijn verdwenen of dat de vindplaats ook daadwerkelijk alleen in de 

vastgestelde periodes werd bewoond en de bewoning zich in de overige periodes op 

andere plaatsen concentreerde. Daarbij kan het zo zijn dat de kleinere dekzandkoppen 

misschien niet de voorkeur hadden boven de grotere en nog hogere dekzandruggen 

en men zich hier alleen vestigde wanneer de bevolkingsdruk op andere plaatsen 

toenam. Alternatief is dat we te maken hebben met een uitsnede van een groter 

systeem van zwervende erven waarvan we nu alleen het huidige onderzoeksgebied 

in beeld hebben. Direct ten zuiden en zuidoosten van de vindplaats, grenzend aan 

het onderzoeksgebied, liggen enkele iets grotere ruggen die gelijktijdig met de nu 

aangetroffen vindplaats geëxploiteerd moeten zijn geweest (Figuur 4.1). Daarnaast 

rest de vraag waarom de bewoning vanaf de ijzertijd lijkt te verdwenen. Voor de 

huidige vindplaats is slecht één datering uit de vroege ijzertijd beschikbaar. Of er 

in deze periode sprake was van een afname van de bevolking in delen van de regio 

Tilburg, of dat vernatting of het uitputten van de grond een rol speelde in een andere 

locatiekeuze (richting de grotere dekzandplateaus) kan met de huidige resultaten niet 

worden vastgesteld.

Labcode Vnr Spoor Context 14C-materiaal 14C-jaren 

BP

Gecal. BC 1σ 

(68.2%)

Gecal. BC 2σ 

(95.4%)

Periode Fase

Poz-97008 35 160 Spieker 4 houtskool 2460 ± 30 751 - 495 758 - 429 vroege ijzertijd -

Poz-96919 66 380 Spieker 18 verkoolde vruchten 2670 ± 30 842 - 801 895 - 798 late bronstijd 4

Poz-96412 87 425 Spieker 1 verkoolde notendop 2690 ± 30 893 - 808 900 - 804 late bronstijd 4

Poz-59133 10 2 Kuil (IVO-o) verkoolde graankorrels 2700 ± 30 894 - 812 905 - 806 late bronstijd 4

Poz-96918 83 481 Spieker 12 verk. graankorrels, aardvork en vruchten 2705 ± 30 895 - 817 908 - 807 late bronstijd 4

Poz-96416 65 342 Huis 10 houtskool 2725 ± 35 901 - 832 968 - 808 late bronstijd 4

Poz-96552 17 102 Spieker 2 verkoolde graankorrels 2730 ± 35 904 - 834 971 - 809 late bronstijd 4

Poz-96420 64 305 Spieker 8 houtskool 2860 ± 35 1107 - 976 1127 - 919 late bronstijd 3

Poz-96418 63 384 Spieker 9 houtskool 2865 ± 35 1110 - 981 1188 - 923 late bronstijd 3

Poz-96917 59 294 Kuil met knopsikkel verkoolde graankorrels 2870 ± 35 1112 - 1001 1190 - 927 late bronstijd 3

Poz-96414 78 294 Kuil met knopsikkel houtskool 2950 ± 35 1223 - 1112 1264 - 1044 midden-bronstijd B -

Poz-96554 85 486 Spieker 13 houtskool 2925 ± 35 1192 - 1056 1222 - 1013 midden-bronstijd B 2

Poz-96417 32 116 Huis 20 houtskool 2940 ± 30 1213 - 1111 1257 - 1044 midden-bronstijd B 2

Poz-96921 32 116 Huis 20 houtskool 2975 ± 30 1258 - 1129 1368 - 1059 midden-bronstijd B 2

Poz-96419 49 222 Spieker 5 houtskool 2975 ± 30 1258 - 1129 1368 - 1059 midden-bronstijd B 2

Poz-96415 46 208 Meiler houtskool 3030 ± 35 1376 - 1223 1405 - 1132 midden-bronstijd B 1

Poz-96553 65 342 Huis 10 houtskool 3040 ± 35 1384 - 1231 1410 - 1208 midden-bronstijd B -

 

Tabel 7.9 
Materiaalselectie en uitkomsten van het 
14C-onderzoek.
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Voedseleconomie en verkoold hout

8.1 Archeobotanie

Wouter van der Meer

8.1.1 Onderzoeksmateriaal en methode

Tijdens het veldonderzoek zijn 21 algemene biologische monsters verzameld, bedoeld 

voor archeobotanisch onderzoek. Eén monsters was afkomstig uit een vrij gelegen 

paalkuil, niet tot een structuur behorend. De overige monsters zijn allemaal afkomstig 

uit structuren of (bijzondere) kuilen. Omdat de meeste sporen op het oog weinig 

verkoold materiaal leken te bevatten zijn deze laatste monsters allemaal geselecteerd 

om te waarderen op archeobotanie en geschiktheid voor 14C-onderzoek (Tabel 8.1).

Het onderzoek van de (grond)monsters richte zich op twee zaken:

- Verzamelen dateerbaar materiaal voor 14C-onderzoek voor diverse onder-

zoeksvragen.

- Analyse archeobotanie i.v.m. onderzoek naar voedselvoorziening, uitwisseling met 

anderen en de uitgevoerde activiteiten (nijverheid): onderzoeksvraag 10.

De twintig grondmonsters zijn met leidingwater gezeefd over een kolom zeven. Van 

elk grondmonster is een submonster van 0,5 liter gezeefd over een kolom met als 

kleinste maaswijdte 0,25 mm, de rest van het monstervolume is gezeefd over een 

kolom met als kleinste maaswijdte 0,5 mm. Van elk monster is vooraf aan het zeven 

een submonster genomen voor eventueel andersoortig onderzoek. De zeefresiduen 

zijn nat opgeslagen in potten. 

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase bestond uit een 

inventarisatie en waardering en had als doel om tot een selectie te komen voor 

de tweede fase. De zeefresiduen zijn door de auteur geïnventariseerd onder een 

opvallend-lichtmicroscoop (Leica MZ8) met vergroting tot 10x5 en gewaardeerd met 

betrekking tot hun informatiepotentieel. De resultaten van de waardering staan in 

Bijlage 4. Criteria bij de waardering waren een redelijk tot goede conservering van het 

materiaal en de aanwezigheid en diversiteit van cultuurgewassen. Vier tot vijf van de 

monsters werden op basis van hun soortenrijkdom geacht geschikt te zijn voor verder 

onderzoek. Tijdens de inventarisatie werden macroresten of houtskoolfragmenten 

geselecteerd die geschikt werden geacht voor radiokoolstofdatering. Bij selectie ging 

de voorkeur uit naar materiaal van (bovengrondse delen van) terrestrische planten, 

waarbij het einde van de koolstofassimilatie van de planten in theorie zo dicht mogelijk 

bij de vorming van de betreffende spoorvulling lag. De macroresten zijn geselecteerd 

door de auteur, het hout en de houtskool door S. Lange (BIAX Consult).

Voor het vervolgonderzoek zijn drie macrorestenmonsters geselecteerd. Het betreft 

twee monsters (v.17 en v.87) uit de paalkuilen van twee spiekers en een van de 

monsters (v.59) uit de kuil met de bronzen knopsikkel. De analyse is uitgevoerd door 

de auteur. Gebruik is gemaakt van hetzelfde type microscoop als bij de inventarisatie. 

De monsters zijn in hun geheel onderzocht. Tijdens de analyse zijn de herkenbare 

plantaardige resten op basis van hun morfologische kenmerken gedetermineerd. 

Daarbij is gebruik gemaakt van de gebruikelijke determinatieliteratuur en de 

8
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vergelijkingscollectie van BIAX Consult. 130 Nomenclatuur volgt de 23e druk van de 

Heukels’ Flora van Nederland.131 Bijzondere gedetermineerde resten zijn opgeslagen 

in het archief voor botanische macroresten van BIAX Consult. De analyse heeft geleid 

tot een lijst van taxa met per taxon het aantal macroresten. Om deze lijst te ordenen 

zijn cultuurgewassen onderscheiden van wilde soorten. Bij de interpretatie van de 

analyseresultaten is gebruik gemaakt van enkele ecologische standaardwerken.132

spoor vondst put vol. (l) structuur structuurtype spoor datering*

102 17 13 2 2 spieker 102 971-809 v.C.

104 18 13 1,3 2 spieker 104 971-809 v.C.

113 26 13 0,5 3 RPA 113 -

116 32 13 0,6 20 hoofdgebouw 116 1257-1044, 1368-1059 v.C.

122 31 13 0,1 20 hoofdgebouw 122 1257-1044, 1368-1059 v.C.

148 36 14 1,5 - los paalspoor 148 -

160 35 14 2,7 4 spieker 160 758-429 v.C.

209 44 15 2,4 - meiler 209 -

222 49 15 0,9 5 spieker 222 1368-1059 v.C.

294 59 17 2,3 - kuil (sikkel) 294 1190-927, 1264-1044 v.C.

294 77 17 2,5 - kuil (sikkel) 294 1190-927, 1264-1044 v.C.

294 78 17 2,4 - kuil (sikkel) 294 1190-927, 1264-1044 v.C.

294 79 17 2,7 - kuil (sikkel) 294 1190-927, 1264-1044 v.C.

305 64 17 2 8 spieker 305 1127-919 v.C.

342 65 17 2,8 10 hoofdgebouw 342 968-808, 1410-1208 v.C.

380 66 17 1,8 18 spieker 380 895-798 v.C.

384 63 17 0,8 9 spieker 384 1188-923 v.C.

425 87 18 2,5 1 spieker 425 900-804 v.C.

481 83 19 1,9 12 spieker 481 908-807 v.C.

486 85 19 2,1 13 spieker 486 1222-1013 v.C.

8.1.2 Resultaten

De resultaten van het macrorestenonderzoek staan in Bijlage 5. Alle macroresten in de 

monsters zijn verkoold.

Paalkuil spieker, structuur 1, 900-804 voor Chr.
Monster v.87 bevat graankorrels van pluimgierst, bedekte gerst en emmertarwe. 

Verder konden een aantal graankorrels van haver en tarwe niet tot op soort worden 

gedetermineerd. Het monster bevat enkele fragmenten van hazelnootdoppen en 

sleedoornpitten. De meeste resten zijn van wilde kruidachtige vegetatie, waarbij zaden 

van spurrie dominant zijn.

Paalkuil spieker, structuur 2, 971-809 voor Chr.
Monster v.17 is rijk aan resten van verschillende granen: bedekte gerst, emmertarwe, 

spelttarwe en pluimgierst. Van deze soorten zijn graankorrels en kafresten of 

aarspilsegmenten aangetroffen. Er is ook een enkel kafnaaldfragment van haver 

aangetroffen. Er zijn resten van meerdere wilde taxa aangetroffen, waaronder 

meerdere wortelstokken/stengelbases van grassen.

130  Berggren 1969, 1981; Anderberg 1994; Cappers et al. 2006; Körber-Grohne 1964, 1991; 
Tomlinson 1985.

131  Van der Meijden 2005.
132  Weeda et al. 1985, 1987, 1988, 1991, 1994; Schamineé et al. 1995, 1996, 1998, 1999; Tamis et 

al. 2004.

Tabel 8.1
 Tilburg-Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan, 
administratieve gegevens van de macroreste-
nmonsters. Verklaring: * = datering gebaseerd 
op radiokoolstofdatering.
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Kuil met bronzen knopsikkel, S294, 1264-927 v.C.

Monster v.59 bevat slechts enkele macroresten, namelijk enkele graankorrels 

(waaronder emmertarwe) en enkele zaden van wilde planten. Verder is er een klein 

tiental niet gedetermineerde wortelstokken aanwezig.

8.1.3 Discussie

8.1.3.1 Cultuur- en gebruiksgewassen

Het totale granenspectrum van de monsters uit de bronstijd bestaat uit wintergranen 

(emmer- en spelttarwe) en zomergranen (gerst en pluimgierst). De cultuur van haver 

in de prehistorie in Nederland staat ter discussie, maar vangt waarschijnlijk pas aan in 

de late ijzertijd.133 Voor die tijd kwam haver tussen ander graan voor als akkeronkruid 

en gezien de weinige resten op deze vindplaats, moeten de haverresten alhier evenzo 

worden geïnterpreteerd.

Er zijn in spieker 2 (v.17) behalve graankorrels ook onverteerbare delen van graan 

(kafbases, aarvorkjes, aarspilsegmenten) aangetroffen. Indien de inhoud van de 

paalkuil inderdaad representeert wat lag opgeslagen in de spieker, betekent dit dat 

het graan wellicht in de aar werd opgeslagen, zoals ook de etymologie van het woord 

‘spieker’ doet vermoeden.134 Bijzonder is ook de grote hoeveelheid zaden van wilde 

planten, vooral in spieker 1 (v.87). Er is geen éénduidige interpretatie mogelijk. De 

zaden kunnen, als verontreiniging, deel hebben uitgemaakt van het opgeslagen 

graan.135 De zaden kunnen, nadat ze van graan waren gescheiden, met een bepaald 

doel zijn opgeslagen, bijvoorbeeld om te dienen als diervoeder, of als aanvulling op 

menselijke voeding.136 De aanwezigheid van hazelnoten en de pitten van sleepruimen 

wijzen inderdaad op de opslag van verzameld plantaardig voedsel. Ten slotte kan 

ook worden verondersteld dat de macrorestenassemblages in deze paalsporen geen 

directe relatie heeft met de zaken die in de spiekers lagen opgeslagen. In dat geval 

moeten de resten gezien worden als zwerfvuil dat in de paalsporen terecht is gekomen. 

Gezien de vele kleine resten zou het verbrand afval van het fijn zeven van graan 

kunnen zijn.137

Een overzicht van de resten van cultuur- en gebruiksgewassen die zijn aangetroffen 

bij archeobotanisch onderzoek van bronstijdvindplaatsen rond Tilburg wordt gegeven 

133  Ruas & Zech-Matterne 2012.
134  Van spicarium…spica (aar), Sigaut 1988.
135  Wellicht heeft door een onbekend postdepositioneel proces selectie op zaadgrootte 

plaatsgevonden, waardoor kleine onkruidzaden nu dominant zijn. 
136  Behre 2008.
137  Hillman 1984.

Figuur 8.1 
Tilburg-Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan, 
numerieke verhoudingen van graankorrels 
aangetroffen in paalkuilen van twee spiekers 
(v.17, spieker 2 en v.87, spieker1).
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door Tabel 8.2.138 De meeste van deze vindplaatsen dateren uit de midden-bronstijd. 

Uit de tabel blijkt dat emmertarwe en bedekte gerst het meest frequent zijn. 

Pluimgierst is beperkt tot Zwaluwbunders-Zuidkamerlaan, wat verwacht mag worden, 

aangezien deze soort pas in de late bronstijd werd geïntroduceerd in onze streken.139 

Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor spelt, hoewel er enkele vroegere vondsten van 

dit gewas bekend zijn.140 Vrij zeldzaam ten slotte is de vondst van sleepruim in een 

context uit de bronstijd in deze regio.
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emmertarwe x x x x x x

spelttarwe x . . . . .

bedekte gerst x x x x . .

pluimgierst x . ? . . .

duivenboon . . x . . .

hazelnoot x x x . . x

sleepruim x . . . . .

braam . . . . x .

8.1.3.2 Akkersysteem

Het is mogelijk dat de verkoolde macroresten in de paalkuilen van de twee spiekers 

een relatie hebben met het gebruik van het gebouw; allicht betreffen de verkoolde 

resten overblijfselen van de laatste voorraad die in de spiekers lag opgeslagen. 

Onder aanname dat dit het geval is, kunnen de autecologische eigenschappen van 

de aanwezige wilde planten informatie geven over de akkergrond waarop en de 

landbouwtechnieken waarmee het graan verbouwd is. Het tweede uitgangspunt 

hierbij, is dat de verkoolde resten van kruidachtige gewassen alle afkomstig zijn van 

de akkervegetatie.141 De houtige gewassen, hier struikhei, sleedoorn en hazelnoot, 

worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

Enkele van de aanwezige soorten zijn kenmerkend voor akkers op zure, matig 

voedselrijke akkerbodem, namelijk spurrie en schapenzuring. Smalle wikke en 

zwaluwtong zijn eveneens algemeen op dergelijke ondergrond. Opvallend is dat op 

verscheidene vindplaatsen uit de bronstijd rond Tilburg dergelijke soorten een lage 

frequentie en abundantie hebben.142 Deze andere vindplaatsen dateren overigens uit 

138  Tilburg-Loven Noord (Van der Meer 2015), Tilburg-Tradepark 58 (Van Haaster & Vermeeren 
2012), Tilburg-Oude Goirleseweg (Van Haaster & Lange 2012), Tilburg-Berkel-Enschot (Van 
Haaster 2013), Tilburg-Rauwbrakenweg (Van Haaster 2015).

139  Bakels 1997. Zie ook de archeobotanische database RADAR, Van Haaster & Brinkkemper 
1995.

140  Zie RADAR, Van Haaster & Brinkkemper 1995.
141  Verkoolde resten in archeologische sporen hebben over het algemeen een sterke relatie met 

economisch benutte vegetatie: Van der Veen 2007.
142  Idem 137

Tabel 8.2 
Cultuur- en gebruiksgewassen (verkoold) 
aangetroffen bij archeobotanisch onderzoek 
van bronstijdsporen op vindplaatsen in de 
omgeving van Tilburg.
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de midden-bronstijd. Het hoge aandeel akkeronkruiden van matig voedselrijke bodem 

op deze vindplaats uit de late bronstijd duidt mogelijk op een toenemende verschraling 

van de akkergrond en/of de ingebruikname van minder optimale grond als akkergrond. 

De meeste andere aanwezige soorten zijn niet kieskeurig en komen voor op akkers 

op zowel voedselrijke als minder voedselrijke bodem, maar hebben een sterkere 

concurrentiepositie op voedselrijke ondergrond: vogelmuur, zwarte en beklierde 

nachtschade, melganzenvoet, beklierde duizendknoop en perzikkruid. Meerdere 

soorten komen ook voor in betreden vegetatie: vingergras, varkensgras en straatgras. 

Weer andere soorten zijn kenmerkend voor natte tot vochtige bodem: krulzuring-type 

en waterbies. Ook beemdgras kan voorkomen op akkers, met name op zeer extensief 

bewerkte akkers die ook als grasland worden gebruikt.143

Het grootste deel van de aanwezige akkeronkruiden is éénjarig, een kleiner deel is 

meerjarig. De verhouding éénjarige en meerjarige akkeronkruiden in een assemblage 

kan wordt gebruikt om een indicatie te geven van de mate van arbeidsintensiviteit 

van de landbouw op dat moment.144 De gedachte hierachter is het feit dat een 

intensievere grondbewerking leidt tot een groter aandeel van éénjarige soorten 

in de akkeronkruidvegetatie.145 Onder intensievere grondbewerking wordt in deze 

zin verstaan: een kortere braakperiode, (een grotere mate van) bemesting, en een 

sterkere mate van ploegen/hakken en wieden. Beide monsters hebben een relatief laag 

percentage éénjarigen (Tabel 8.3) (v.59 is niet in beschouwing genomen, aangezien dit 

een bijzondere depositie betreft). Er zijn geen typische winterannuellen aangetroffen, 

wat mogelijk in verband staat met de numerieke dominantie van de zomergewassen 

gerst en pluimgierst.

vondst 17 87

aantal taxa 14 20

percentage éénjarigen 64% 70%

Voor het totaal van de monsters bedraagt het percentage éénjarige planten 64%, wat 

vergelijkbaar is met het percentage dat is berekend voor enkele andere vindplaatsen 

uit de bronstijd rond Tilburg (Tabel 8.4).146 Deze lage percentages zijn gelijk aan wat 

bekend is van vindplaatsen uit dezelfde periode in het Moezelgebied en de regio 

rond Geldrop, waar, op basis van deze en andere ratio’s, wordt verondersteld dat de 

akkerbouw respectievelijk vrij extensief en gecombineerd intensief en extensief moet 

zijn geweest.147

143  Jacomet & Karg 1996, 250.
144  De Hingh 2001, 161.
145  Jacomet & Karg 1996.
146  Idem 137.
147  De Hingh 2001,169-175.

Tabel 8.3 
Tilburg-Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan, 
percentage éénjarige taxa per monster.
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aantal taxa 22 7 29 8 5

percentage éénjarigen 64% 71% 62% 88% 60%

De hoogte van akkeronkruiden kan gebruikt worden om een indicatie te geven van 

de manier waarop werd geoogst. Het idee is dat de aanwezigheid van resten van lage 

planten aangeeft dat men laag bij de grond oogstte en dat de afwezigheid van deze 

aangeeft dat men alleen de aren van de halmen sneed of plukte. De kleinste aanwezige 

soorten in de geanalyseerde monsters worden maximaal 30-40 cm hoog (Figuur 8.2 en 

Figuur 8.3). Dit lijkt aan te geven dat het graan vrij laag is geoogst, dus inclusief (een 

deel van de) halm. Laag oogsten wordt als minder intensief gezien als hoog oogsten, 

aangezien dit laatste werd gedaan om het stro als voeder te gebruiken.148

148  Zech-Matterne et al. 2009.

Figuur 8.2 
Tilburg-Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan, 
maximale hoogte van kruidachtige planten 
in v.17.

Tabel 8.4 
Tilburg-Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan, 
percentage éénjarige taxa per vindplaats in 
de regio Tilburg.

Figuur 8.3 
Tilburg-Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan, 
maximale hoogte van kruidachtige planten 
in v.87.



Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan    95

8.1.3.3 Botanische macroresten in de context van de knopsikkel

De dichtheid van botanische macroresten in de kuil met de knopsikkel (S294) is zeer 

laag. Dit maakt aannemelijk dat de aanwezige botanische macroresten onopzettelijk 

in het spoor terecht zijn gekomen tijdens of na de depositie van de sikkel. Het 

betreft vermoedelijk rondzwervend materiaal. Gezien het agrarische karakter van de 

macroresten kan voorzichtig worden gesteld dat de depositie plaatsvond in de context 

van een nederzetting of agrarische zone.

8.1.4 Conclusies

Bij het archeologisch project Tilburg-Zwaluwbunders-Zuidkamerlaan is 

archeobotanisch onderzoek uitgevoerd van materiaal uit zeventien sporen. Na 

inventarisatie zijn drie macrorestenmonsters uit de paalkuilen van twee spiekers en 

een kuil met een gedeponeerde knopsikkel geselecteerd voor verder onderzoek. De 

onderzochte sporen dateren uit de late bronstijd.

De botanische macroresten wijzen op het gebruik van bedekte gerst, pluimgierst, 

emmertarwe en spelttarwe. Pluimgierst en spelttarwe zijn hierbij nieuwe gewassen in 

deze regio. Men beoefende vermoedelijk een relatief extensieve vorm van akkerbouw, 

of een combinatie van intensieve en extensieve akkerbouw. Behalve akkerbouw 

speelde ook het verzamelen van noten en vruchten in het wild een rol, waarvan de 

resten van hazelnoot en sleedoorn bewaard zijn gebleven. Mogelijk heeft men ook de 

zaden van akkeronkruiden aangewend als menselijk of dierlijk voedsel.

De botanische monsters van Tilburg- Zwaluwbunders-Zuidkamerlaan zijn vergeleken 

met die van enkele andere vindplaatsen uit de midden-bronstijd rond Tilburg. Hieruit 

komt een groter spectrum aan graangewassen naar voren voor de vindplaats Tilburg- 

Zwaluwbunders-Zuidkamerlaan, wat te wijten valt aan nieuwe introducties gedurende 

de late bronstijd. Verschillen in de akkeronkruidassemblages doen vermoeden dat de 

akkergrond rond Tilburg- Zwaluwbunders-Zuidkamerlaan minder vruchtbaar was dan 

die van de oudere vindplaatsen in deze regio. Dit kan wijzen op bodemdegradatie, 

maar ook op de ingebruikname van minder vruchtbare gronden. 

Een doelbewuste relatie van de sikkel met de aanwezige botanische macroresten is 

zeer onwaarschijnlijk. Het type macroresten wijst op een depositie in de context van 

een nederzetting of anderszins agrarische zone.

8.2 Verkoold hout

Jelte van der Laan

8.2.1 Inleiding

Binnen de grenzen van de opgraving zijn twee houtskoolrijke sporen aangetroffen. 

Beide sporen zijn bemonsterd aangeleverd voor houtskoolanalyse. In deze bijdrage 

worden de resultaten van het houtskoolonderzoek behandeld.

Het doel van de houtskoolanalyse is om vast te stellen welke houtsoorten in de 

sporen aanwezig zijn. Houtskool ontstaat door onvolledige verbranding van hout 

onder zuurstofarme omstandigheden. Het kan een onbedoeld bijproduct zijn van 
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een verbrandingsproces, of het resultaat van een opzettelijk proces om houtskool 

te produceren. Wanneer houtskool namelijk opnieuw wordt verbrand levert dit een 

gelijkmatig, goed controleerbaar vuur op, waarmee hoge temperaturen kunnen 

worden bereikt. Dit is met name noodzakelijk voor het smelten van erts en het smeden 

van metaal.149

De twee kuilen met brandresten van de vindplaats Tilburg-Zwaluwenbunders-

Zuidkamerlaan (s208 en s209) zijn geïnterpreteerd als houtskoolmeilers.

8.2.2 Vraagstelling en hypothese

De meeste sporen van de vindplaats worden op basis van het spaarzame 

vondstmateriaal gedateerd in de Bronstijd.150 Het aantal meilerkuilen uit deze periode 

is beperkt in ons land. Vanaf de Romeinse tijd tot de Volle Middeleeuwen komen 

houtskoolmeilers meer voor, veelal in clusters buiten de nederzetting.

Er is een groot aantal contexten waarin houtskool te verwachten is, zoals haardkuilen, 

ovens, crematie- en/of brandrestengraven, rookkuilen, of kuilen die werden gebruikt 

voor bijvoorbeeld pek productie of afvalverbranding. De functie van dergelijke 

houtskoolrijke sporen is niet altijd met zekerheid vast te stellen. Indien het hier 

inderdaad een houtskoolmeiler betreft is te verwachten dat er behalve houtskool 

niet veel vondstmateriaal in de kuil aanwezig is. Daarnaast zal het soortenspectrum 

eenzijdig zijn en is de kans groot dat er selectie heeft plaatsgevonden van houtsoorten 

die een goede kwaliteit houtskool leveren. Hierbij kan gedacht worden aan de 

productie van eiken-, beuken- en/of essenhoutskool, waarmee hoge temperaturen 

bereikt kunnen worden. Behalve het gebruik van kwalitatief goede houtsoorten, mag 

in het geval van een houtskoolmeiler ook verwacht worden dat het aangetroffen 

materiaal voornamelijk bestaat uit stamhout.

Naast de bijdrage die houtskoolonderzoek kan leveren aan het typeren van de 

kuil(vulling), kan het ook informatie opleveren over de beschikbaarheid van de 

aangetroffen houtsoorten in de nabijheid van de vindplaats. De hoeveelheid 

determinaties die nodig zijn om een betrouwbaar beeld te kunnen vormen van 

de vegetatie rondom de vindplaats en de functie van de kuil is afhankelijk van het 

type context.151 Bij een houtskoolrijke kuil uit Nederland geeft een aantal van 150 

determinaties per context een optimaal beeld van de soortenrijkdom.

In het PvE zijn geen onderzoeksvragen opgesteld die specifiek betrekking hebben 

op eventuele houtskoolconcentraties. Om de aard van de houtskoolrijke sporen uit 

Tilburg te kunnen duiden, zijn de volgende onderzoekvragen opgesteld voor de 

houtskoolanalyse:

- Welke taxa zijn in de houtskoolmonsters aanwezig en hoe verhouden deze zich tot 

elkaar?

- Gaat het om een eenzijdig soortenspectrum, of om een meer gevarieerde 

samenstelling?

- Wat zegt dit over (lokale) beschikbaarheid en selectie van hout?

- Bevat het aangetroffen houtskoolmateriaal uitsluitend inheemse taxa, of zijn er ook 

uitheemse houtsoorten aanwezig, en zo ja, hoe is dit te verklaren?

149  Van Rijn 2005, 1.
150  Van Rijn 2005, 10.
151  Van Rijn 1995, 10.



Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan    97

- Gaat het om verkoold hout met een grote diameter (stamhout), een kleine diameter 

(takhout, kernhout en/of jonge opslag), of een combinatie van beide?

- Zijn er verschillen waarneembaar met betrekking tot de inhoud en de mate van 

fragmentatie tussen de beide bemonsterde sporen?

- Wat zegt dit alles over de oorsprong/herkomst van het materiaal?

8.2.3 Materiaal en methode

Uit de twee houtskoolrijke sporen (s208 en s209) zijn monsters genomen van 10-15 

liter. Deze monsters zijn gezeefd over een installatie met zeven met een verschillende 

maaswijdte (5, 3 en 1 mm). Vervolgens zijn de zeefresidu’s te drogen gelegd, zodat 

vervolgens een selectie van het materiaal gedetermineerd kon worden.

Waardering en selectie
Tijdens het vooronderzoek zijn de monsters gewaardeerd. Een steekproef voor de 

houtskooldeterminatie kan het beste verkregen worden uit de grootste zeeffracties 

van de vullingslagen, aangezien m.n. de grotere houtskoolfragmenten geschikt zijn 

voor determinatie (zie Determinatie). Op basis van de kleinere zeeffracties kan de 

aanwezigheid van bijvoorbeeld jong takhout, knoppen en verkoolde vruchten en zaden 

worden vastgesteld. Dit biedt een belangrijke aanvulling op de informatie over lokale 

vegetatie dat uit het houtskool wordt verkregen. Tevens zijn deze resten interessant 

voor een eventuele 14C-analyse, aangezien deze een nauwkeuriger datering op zullen 

leveren dan houtskool (zie 14C-analyse).

Determinatie
Op basis van de anatomie van het hout kan het taxon worden vastgesteld. In bepaalde 

gevallen kan het houtskool tot op soortniveau worden gedetermineerd, maar bij 

andere soorten is determinatie alleen mogelijk tot op het niveau van het genus/

geslacht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de eiken-, elzen- en wilgenhout.

Om de anatomische kenmerken van het hout te kunnen bepalen wordt het houtskool 

bekeken onder een opvallend-licht-microscoop met vergrotingen tot 400 x. Aangezien 

het oppervlak van de houtskoolfragmenten doorgaans ‘onleesbaar’ is geworden door 

vuil en slijtage, wordt er een vers breukvlak gecreëerd. De te onderzoeken fragmenten 

moeten daarom voldoende volume hebben om het te kunnen breken. De celstructuur 

van het hout wordt vervolgens bestudeerd op drie oriëntaties op de as van de boom: 

het transversale vlak (dwars), het radiale vlak (parallel aan de straal) en het tangentiale 

vlak (haaks op de straal). Voor het determineren van het hout is gebruik gemaakt 

van de determinatiesleutel van Schweingruber en de vergelijkingscollectie van het 

Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen.152

Naast het vaststellen van de houtsoort, is gekeken of er gebruik is gemaakt van 

stamhout, of takhout. Takhout is in principe op basis van de celstructuur niet te 

onderscheiden van jong stamhout. Om toch een indicatie te krijgen van het type hout 

dat is gebruikt, wordt gekeken naar de kromming van de jaarringen. Hout en houtskool 

van een volwassen boom heeft minder sterk gebogen jaarringen dan jong stamhout en 

takhout. Verder is gekeken naar de aanwezigheid van schimmels in het verkoolde hout. 

Dit kan informatie opleveren over of het hout al dan niet enige tijd op de grond heeft 

gelegen (gebruik van sprokkelhout). Andere bijzonderheden, zoals de aanwezigheid 

van verglaasd of gesinterd houtskool zijn gedocumenteerd omdat dit een indicatie kan 

geven over de verbrandingstemperatuur.

152  Schweingruber 1990.
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14C-selectie
Om de datering van de sporen en de inhoud hiervan te kunnen onderbouwen, is een 

selectie gemaakt uit een van de houtskoolmonsters voor 14C-analyse ten behoeve 

van een ouderdomsbepaling. Vanwege het risico op de hoge ‘eigen leeftijd’ van het 

verkoolde hout, is het belangrijk om zo jong mogelijk materiaal als uitgangspunt 

te nemen voor een 14C-datering. Daarom is voor het 14C-monster gekozen voor de 

buitenste (jongst gevormde) jaarring van het stamhout. Als er botanische macroresten 

in de monsters aanwezig zijn, hebben die de voorkeur boven hout, aangezien deze 

een veel kortere omlooptijd hebben en daarmee een accurater beeld opleveren. In de 

monsters uit Tilburg zijn echter geen zaden of vruchten aangetroffen.

8.2.4 Resultaten

Waardering en selectie
Beide monsters van de vindplaats Tilburg-Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan bevatten 

voldoende, grote fragmenten voor determinatie. Zowel hout met een kleine diameter 

(takhout), als knoppen of verkoolde vruchten/zaden zijn niet in de monsters aanwezig. 

De monsters (v.45 en v.46) hebben respectievelijk 94,66 en 65,12 gram houtskool 

opgeleverd. Uit een van de monsters is een 14C-monster ingestuurd voor een 

koolstofdatering.

Uit elk van de monsters zijn meer dan 150 houtskoolfragmenten gedetermineerd. 

Hiervoor is in eerste instantie een willekeurige steekproef genomen uit de grootste 

zeeffractie, en zijn vervolgens de twee kleinere zeeffracties gescand op eventueel 

afwijkend (qua vorm, houtstructuur of afmetingen) materiaal.

Spoor 208
Het monster (v.46) uit een van de houtskoolrijke sporen (s208) heeft in totaal 65,12 

gram houtskool opgeleverd (Tabel 8.5). Hieruit zijn 173 fragmenten geanalyseerd. 

Op één fragment na leverden alle fragmenten een identificatie op. Het gaat om 146 

fragmenten stamhout van een eik (Quercus), aangevuld met 26 fragmenten stamhout 

van els (Alnus). Zowel wanneer wordt gekeken naar het aantal fragmenten, als 

wanneer wordt gekeken naar het aandeel qua gewicht, maakt het eikenhout ruim 80 

procent uit van het totale aandeel gedetermineerde houtskool.

M46 (s208) NR % g %

Quercus 146 84 14,91 87

Alnus 26 15 2,11 12

Indet. 1 1 0,1 1

Totaal 173 100 17,12 100

Rest 48,00

Spoor 209
Het monster (v.45) uit het tweede spoor (s209), leverde 94,66 gram houtskool op 

(Tabel 8.6). Hiervan zijn 163 fragmenten geanalyseerd, waarvan 156 een identificatie 

hebben opgeleverd. Ook in dit monster is eikenhout dominant aanwezig (NR = 132), en 

is een kleine hoeveelheid elzenhout gedetermineerd (NR = 24). Op basis van het aantal 

fragmenten maakt het eikenhout ook hier ca. 80 procent van het monster uit. Op 

basis van het gewicht is het aandeel eikenhout verhoudingsgewijs iets lager, namelijk 

74 procent. Ook in dit monster gaat het uitsluitend om hout met een grote diameter 

(stamhout).

Tabel 8.5 
Overzicht van de aangetroffen houttaxa uit 
spoor 208 (v.46) van de vindplaats Tilburg-
Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan.
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M45 (s209) NR % g %

Quercus 132 81 9,35 74

Alnus 24 15 3,08 24

Indet. 7 4 0,23 2

Totaal 163 100 12,66 100

Rest 82,00

8.2.5 Conclusie en discussie

De inhoud van de houtskoolmonsters, die zijn verzameld op de vindplaats Tilburg-

Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan, zijn qua fragmentatiegraad en samenstelling 

vergelijkbaar. Uit beide monsters werden ruim 150 houtskoolfragmenten 

gedetermineerd. Circa 80 procent van het houtskool is afkomstig van eiken- stamhout. 

In Nederland zijn drie soorten eiken inheems: de zomereik (Quercus robur), de wintereik 

(Quercus petraea) en de bastaardeik (Quercus x rosacea).153 Deze soorten kunnen op 

basis van de anatomie van het hout niet van elkaar worden onderscheiden.154 De 

eik is zowel in verkoolde als in onverkoolde vorm de meest aangetroffen houtsoort 

in archeologische contexten uit Nederland. Dit heeft er enerzijds mee te maken dat 

het hout erg duurzaam is en zeer goede eigenschappen heeft: het is sterk en - met 

name het kernhout - is niet gevoelig voor aantasting door insecten. Eikenhout werd 

daarom zeer veel gebruikt, zowel als constructiemateriaal, als voor het vervaardigen 

van gebruiksvoorwerpen. Daar komt bij dat eikenhout ook na depositie minder snel 

vergaat dan veel andere houtsoorten. Hierdoor is relatief veel van het gedeponeerde 

hout bewaard gebleven.

Elzenhout (Alnus) is ook in beide monsters aangetroffen, weliswaar in kleinere 

hoeveelheden. Dit is een veel minder duurzame houtsoort, maar toch wordt deze, na 

eikenhout, het meest aangetroffen tijdens opgravingen in ons land. De reden hiervoor 

is dat de els algemeen voorkomt in de meest verschillende gebieden. Aangezien de 

(lokale) beschikbaarheid van hout, naast de eigenschappen van het hout één van de 

belangrijkste redenen was om voor een bepaalde houtsoort te kiezen, werd deze 

houtsoort erg veel gebruikt.

De beperkte soortenrijkdom en de afwezigheid van hout met een kleinere diameter 

(takhout en jonge opslag) onderbouwen de interpretatie van een houtskoolmeiler. 

Eikenhout levert een goede kwaliteit houtskool op waarmee de hoge temperaturen 

kunnen worden bereikt die noodzakelijk zijn voor het smelten en bewerken van metaal. 

Eikenhoutskool wordt dan ook veel aangetroffen in houtskoolmeilers. Elzenhout wordt 

gezien als een inferieure houtsoort, maar kan gebruikt zijn voor het ontsteken van de 

meiler.

De onderzoeksvragen kunnen hiermee als volgt worden beantwoord:

Welke houttaxa zijn in de houtskoolmonsters uit de vullingen aanwezig en hoe verhouden 

deze zich tot elkaar?

Het soortenspectrum wordt in beide monsters gedomineerd door eik, dat ca. 80 

procent van het totale aandeel houtskool uitmaakt. De overige 20 procent bestaat uit 

elzenhout.

153  Maes et al. 2013, 216.
154  Schweingruber 1990, 144.

Tabel 8.6 
Overzicht van de aangetroffen houttaxa uit 
spoor 209 (v.45) van de vindplaats Tilburg-
Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan.
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Gaat het om een eenzijdig soortenspectrum, of om een meer gevarieerde samenstelling?

Het gaat hier om een eenzijdig soortenspectrum die slechts twee verschillende soorten 

vertegenwoordigd.

Wat zegt dit over (lokale) beschikbaarheid en selectie van hout?

Beide houtsoorten zijn inheems in Nederland en kunnen in de directe omgeving van 

de vindplaats gegroeid hebben. Het eikenhout zal bewust zijn geselecteerd vanwege 

de goede brandeigenschappen, zowel in de vorm van (onverkoold) hout, dan wel als 

houtskool. Het elzenhout heeft mogelijk gediend om de meiler te ontsteken. Deze 

houtsoort werd in het verleden veel gebruikt om dat ze in de meest uiteenlopende 

vegetaties kan groeien en hierdoor over het algemeen goed beschikbaar is.

Bevat het aangetroffen houtskoolmateriaal uitsluitend inheemse taxa, of zijn er ook 

uitheemse houtsoorten aanwezig, en zo ja, hoe is dit te verklaren?

Er zijn geen aanwijzingen dat de monsters uitheemse taxa bevatten. Hoewel niet met 

zekerheid kan worden vastgesteld dat het inheemse eiken- of elzenhout betreft, is er 

geen reden om aan te nemen dat het materiaal is geïmporteerd.

Gaat het om verkoold hout met een grote diameter (stamhout), een kleine diameter 

(takhout, kernhout en/of jonge opslag), of een combinatie van beide?

In beide monsters zijn uitsluitend brokken houtskool waargenomen die, op basis van 

de kromming van de jaarringen, afkomstig zijn van (stam)hout met een grote diameter. 

Ook in de kleinere zeeffracties zijn geen fragmenten waargenomen met een kleine 

diameter. Knoppen of andere resten botanische resten zijn niet aanwezig.

Zijn er verschillen waarneembaar met betrekking tot de inhoud en de mate van 

fragmentatie tussen de verschillende sporen?

Het materiaal is gelijkmatig gefragmenteerd in elk van de sporen. De afmetingen van 

de fragmenten stijgen nauwelijks boven de 1 x 1 cm uit.

Wat zegt dit alles over de oorsprong/herkomst van het materiaal?

Vermoedelijk gaat het hier om lokaal verzameld hout dat ter plaatse is verbrand en niet 

is verplaatst. De eenzijdige samenstelling, het ontbreken van overig vondstmateriaal of 

takhout onderbouwt de interpretatie als meilerkuilen. Bij de selectie van het hout zijn 

zowel de eigenschappen als de beschikbaarheid van invloed geweest op de keuze van 

het materiaal.
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Relatie tussen bewoning en paleogeografische 

kenmerken van het landschap

Eckhart Heunks, Pepijn van de Geer

Op basis van de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken in en nabij het plangebied 

zijn enkele uitspraken te doen over de relatie tussen paleogeografische kenmerken 

van het landschap en archeologische vindplaatsen. Gedurende de prehistorie 

(midden-neolithicum tot en met bronstijd) lijken het vooral de grotere en kleinere 

dekzandkoppen geweest te zijn waarop werd gewoond. Uit het onderzoek van het 

waterleidingtracé, dat zowel hogere als lagere landschapsdelen doorsnijdt, en de 

archeologische verwachtings- en advieskaart van Plangebied Oostkamer blijkt dat ook 

de lagere delen door de mens in de late prehistorie voor specifieke activiteiten zijn 

gebruikt.155 Zo is in een relatief laag gelegen deel van het waterleidingtracé (overgang 

dekzandvlakte naar dekzandwelving) een op zijn kop begraven Hilversum-pot 

gevonden, mogelijk een rituele depositie. In de Nieuwe tijd hebben in lagere delen 

ambachtelijke activiteiten plaatsgevonden.

Verschuiven we onze blik naar de bronstijd dan lijkt een blik op de verspreidingskaart 

van nederzettingen, begravingen en andere typen vindplaatsen uit met name de 

midden en late bronstijd in de microregio Tilburg-Noord – Berkel-Enschot - Udenhout, 

ook een vrij sterk verband te geven tussen de paleolandschappelijke opbouw en de 

locatiekeuze van bewoning in de bronstijd (Figuur 9.1). Vrijwel alle nederzettingslo-

caties zijn te vinden op gradiëntzones van hoger gelegen dekzandopduikingen 

en –plateaus naar de lagere delen van dekzandlandschap, zoals ook de vindplaats 

Zwaluwenbunders. Dit zou kunnen samenhangen met hierboven genoemde gunstige 

vestigingsfactoren voor deze landschapszones. Daarbij moet echter wel worden 

opgemerkt dat, mits een gradiëntzone niet te smal wordt opgevat (>200 m) in het 

gevarieerde Tilburgse dekzandlandschap al gauw sprake is van een gradiëntzone. Op 

de enkele grotere plateaus met gronden op enige afstand naar lagere landschapsdelen 

ontbreken bekende bronstijd-vindplaatsen. 

Hier speelt echter een waarnemingseffect, want deze laatstgenoemde gronden liggen 

vooral in bebouwd gebied waar de afgelopen 20 jaren relatief weinig archeologisch 

onderzoek is verricht. De hoge dichtheid aan bronstijd-vindplaatsen ten noordoosten 

van de bebouwde kom van Tilburg zijn deels het resultaat van grootschalig 

archeologisch onderzoek in het kader van recente ruimtelijke ontwikkelingen. Of 

het ontbreken van bronstijdvindplaatsen in de grotere dekzandvlakten, zoals die 

ten noorden van onderhavige vindplaats, wel samenhangt met de landschappelijke 

omstandigheden en het ontbreken van gradiënten, is vooralsnog niet met zekerheid te 

zeggen. Ook hier ontbreekt het aan structureel veldonderzoek, samenhangend met de 

lage verwachting die doorgaans aan deze gronden wordt gegeven.

 

155  Van der Leije 2015; Sprengers & Roymans 2014.
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Figuur 9.1 
Archeologische vindplaatsen met een dater-
ing in de bronstijd op de paleogeografische 
kaart van Tilburg e.o.
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Synthese

10.1 Conclusie

Landschap en bewoning
Direct onder de geroerde bovengrond ligt over het hele onderzochte oppervlak 

een dun pakket van sterk siltige fijne zanden. Dit pakket heeft een dikte van circa 

30-40 cm en gaat op de meeste plaatsen vrij abrupt over in leemrijke afzettingen 

daaronder. De zandige toplaag is meest waarschijnlijk in een laatste stuiffase 

gedurende de Late Dryas over de leemrijke ‘oude dekzanden’ gesedimenteerd. Als 

gevolg van fluvioperiglaciale erosie zijn er reliëfverschillen ontstaan in de top van 

het oude dekzand met een onderscheid in dalvormige laagten, dekzandvlakten en 

dekzandplateaus. Dit oude dekzandreliëf is in hoge mate bepalend voor het actuele 

reliëf. Het plangebied ligt op een klein dekzandplateau met vrijwel dagzomende 

leemrijke afzettingen. Aan de noordzijde gaat dit plateau vrij abrupt over naar een 

lager gelegen gebied waar zandige afzettingen dagzomen.

In het laagste deel van het onderzoeksgebied aan de noordzijde van de opgraving 

zijn restanten van een vergleyde veldpodzol aangetroffen. De mate van podzolering 

is sterk wisselend en hangt nauw samen met het siltgehalte. In deze laagte zijn geen 

aanwijzingen gedaan voor veenvorming, wat op basis van het vooronderzoek wel de 

verwachting was. Dit is opvallend te noemen, want de laagte is op de kaart van Zijnen 

als natuurlijke waterpartij herkenbaar. Ook in een lokale ondiepe depressie aan de 

zuidzijde van dekzandrug zijn resten van veldpodzolprofielen aangetroffen. Op de 

flanken van de laagten naar het dekzandplateau verdwijnt de veldpodzolbodem in het 

de geroerde toplaag en hogerop bestaat het bodemprofiel enkel uit A-C profielen.

De vorm van het kleine dekzandplateau is mede bepaald door de perceelsindeling 

en de mate waarin per perceel egalisatie heeft plaatsgevonden. Van de verschillende 

percelen toont het onderzochte perceel meest intact met een meest natuurlijk 

verloop van het oppervlaktereliëf. Er zit ca. 70 cm hoogteverschil tussen de top van 

het dekzandkopje en de gemiddelde hoogte van noordelijk en oostelijk aangrenzende 

vlakte, waarbinnen nog lagere delen te onderscheiden zijn die tot ca. 1 m lager liggen. 

Op basis van parallellen met onderzochte vergelijkbare dekzandplateaus- in de nabije 

omgeving met beter geconserveerde natuurlijke bodems, mag voor deze opduikingen 

worden uitgegaan van compacte veldpolzolen met een totale dikte (A-E-B-horizont) 

van 30-40 centimeter.156 Hiervan uitgaand, komt het huidige maaiveld ter hoogte van 

het dekzandplateau van Zwaluwbunders globaal overeen met het oorspronkelijke 

maaiveld. De diepte van aangetroffen sporen wijzen op een mogelijk iets lagere ligging 

van het huidige maaiveld ten opzichte van het prehistorische maaiveld.

De nederzetting bevond zich dus op een klein dekzandplateau aan de rand van een 

omvangrijke dekzandvlakte. Vermoedelijk was het plateau hierdoor goed gedraineerd. 

Samen met een relatief zandige toplaag en een lemige ondergrond was de locatie 

zowel geschikt voor bewoning als voor akkerbouw. De noordelijke flank van het 

plateau grensde vermoedelijk direct aan een semi-permanent waterhoudend vennetje. 

Ook iets verderop in de vlakte lagen diverse vennetjes. Daarmee zal het jaar rond in 

de nabije omgeving van de nederzetting voldoende oppervlaktewater beschikbaar zijn 

156  O.a. onderzoek dekzandopduiking Schaapsven, Meurkens 2015.
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geweest dat benut kon worden voor huishoudelijk gebruik en als drinkwater voor vee. 

De lager gelegen gronden hier rondom waren bovendien geschikt als weidegebied. 

Direct ten zuiden van de vindplaats bevindt zich het begin van een tweede 

dekzandplateau dat de noordelijke uitloper vormt van een groot plateau dat zich ver 

in zuidelijke en oostelijke richting uitstrekt. De ligging op de overgang van het relatief 

droog en hoog gelegen complex van dekzandplateaus naar de dekzandvlakte bood de 

prehistorische boeren de mogelijkheid de gunstige eigenschappen van beide gebieden 

te exploiteren.

Bewoningsresten (midden- en) late bronstijd
De weinige vuursteenvondsten die mogelijk uit het neolithicum dateren daargelaten, 

lijkt de activiteit op de vindplaats Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan halverwege de 

midden-bronstijd B aan te vangen. De twee houtskoolmeilers zijn hoogstwaarschijnlijk 

de vroegst aangetroffen sporen (fase 1). Gezien de ligging aan de grenzen van 

de opgraving is het aannemelijk dat er meer kuilen aanwezig zijn buiten het 

onderzoeksgebied. De geringe resterende diepte van de kuilen in ogenschouw 

genomen zijn bovendien een aantal kuilen niet bewaard gebleven. Mogelijk hebben 

de meilerkuilen een rol gespeeld in het vrijmaken van de locatie voor akkerbouw en/

of bewoning. Van eerder onderzoek weten we dat de omgeving in midden-bronstijd 

dicht bebost moet zijn geweest. De kleinere begroeiing is wellicht ter plaatse door 

middel van vuur verwijderd. Echter, aangezien er duidelijk sprake is geweest van een 

zeer specifiek selectie van hout (ca. 80 procent van het houtskool is afkomstig van 

eiken-stamhout, de rest van els) speelden ook andere motieven een rol. Het eikenhout 

levert een goede kwaliteit houtskool op waarmee de hoge temperaturen kunnen 

worden bereikt die noodzakelijk zijn voor het smelten en bewerken van bijvoorbeeld 

metaal. De productie van houtskool moet dan ook het directe doel van het aanleggen 

van de meilerkuilen zijn geweest. De as afkomstig van het schoonbranden of uit de 

meilerkuilen kan zijn ingezet om de grond vruchtbaarder te maken. Wellicht moet 

de bewoning in deze periode op de hogere delen in het gebied ten zuiden van de 

vindplaats gezocht worden.

Met welke reden de locatie precies ontbost werd is niet meer te achterhalen. Wel is 

zeker dat er zich enige tijd later, aan het eind van de midden-bronstijd een gebouw 

op de vindplaats bevond (fase 2). Door de matige conservering van de plattegrond 

heeft dit weinig inzichten opgeleverd over de constructiewijze of inrichting ervan. 

Wel zouden we uit de verspreiding van de vondsten op kunnen maken dat het 

noordwestelijke deel van het huis bewoond werd en dat de andere helft mogelijke 

een andere functie had. Doorgaans wordt aangenomen dat het andere deel dan een 

stal betreft. Of dat gezien de geringe lengte van de hier gevonden plattegrond ook 

het geval is geweest is niet zeker. Behalve het huis bevonden zich op het erf één of 

meerdere spiekers voor de opslag van gewassen.

In de elfde eeuw v.Chr., in het begin van de late bronstijd (fase 3), is geen zichtbare 

bewoning aanwezig. Wel vinden er verschillende activiteiten plaats. Zo zijn er 

tenminste twee spiekers in deze periode gedateerd. Ook is er een kuil gegraven ter 

hoogte van de eerder genoemde huisplattegrond, waarin een bijzondere bronzen 

knopsikkel is gedeponeerd. Eventuele huisplattegronden die bij deze fase horen 

bevinden zich vermoedelijke net buiten het onderzoeksgebied, op de flanken van de 

dekzandkop of wellicht zelfs op de ten zuiden van de vindplaats gelegen dekzandrug.
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Tegen het einde van de bronstijd is weer een nieuw erf aangelegd (fase 4). Huis 10 

dateert uit de negende eeuw v.Chr. Eén van de weinige kuilen op de vindplaats is 

ook in deze periode gedateerd en vervulde een onbekende functie binnen het erf. 

Tenminste vier spiekers bevonden zich ook, al dan niet gelijktijdig, in de directe 

omgeving van het huis. Deze waren bedoeld voor de opslag van voedselgewassen. Uit 

het macrobotanisch onderzoek blijkt dat de akkers in deze periode op een zure, matig 

voedselrijke bodem lagen, waarop een niet al te intensieve vorm van akkerbouw plaats 

vond. Desondanks werden zowel zomer- als wintergranen verbouwd, waaronder het 

voor deze periode nieuwe pluimgierst. Het dieet werd daarnaast onder meer aangevuld 

met in de omgeving verzameld voedsel als hazelnoten en sleepruimen.

Met de aanvang van de ijzertijd lijkt de bewoning grotendeels uit het gebied te 

verdwijnen. Wel is er nog één spieker op de locatie aanwezig. Daaruit kunnen we 

opmaken dat er vermoedelijk ook nog wel geakkerd werd. Bovendien zullen de 

eigenaren ervan zich op niet al te grote afstand ervan bevonden hebben. Er zijn geen 

duidelijke aanwijzingen gevonden (bijvoorbeeld in de vorm van vernatting), waarom 

het gebied in deze periode niet meer voor bewoning gebruikt werd. 

Context bronzen knopsikkel en metaaleigenschappen bronzen knopsikkel
 De vindplaats leverde betrekkelijk weinig vondstmateriaal op, dat over het algemeen 

gekarakteriseerd kan worden als  ‘huishoudafval’. Uitzondering daarop vormt de 

bronzen knopsikkel uit de elfde eeuw v.Chr. die bewust in een kuil ter hoogte van 

een verlaten huisplattegrond lijkt te zijn gedeponeerd. De vondstomstandigheden 

wijzen op een bewuste depositie en niet op een verloren voorwerp. De sikkel, van 

een type kenmerkend voor de Lage Landen, is dan ook een vrij zeldzaam voorwerp. 

Het object werd mogelijk ergens in de (wijde) omgeving gemaakt en sowieso niet of 

nauwelijks buiten de Lage Landen verspreid. De plekken waarop deze sikkels werden 

gedeponeerd wijkt ook af van de (natte) locaties waar de meeste bronzen voorwerpen 

in de bronstijd werden achtergelaten.

Uit de vervormde punt en het uitgehamerde snijvlak blijkt dat de sikkel frequent en 

langdurig gebruikt moet zijn geweest. Wellicht maakte de in dezelfde kuil gevonden 

wetsteen samen met de sikkel onderdeel uit van een set. Voor de hand ligt dat de 

sikkel ook daadwerkelijk lange tijd is gebruikt voor het oogsten van de graanproducten 

waarvan de verkoolde resten in de paalsporen van enkele spiekers zijn teruggevonden. 

Toen de sikkel niet meer bruikbaar was, of anderszins zijn rol verloor, is zij met enige 

zorg achtergelaten in een kuil. Wellicht is daarbij sprake van een verlatingsoffer voor 

het afscheid van het huis of de akker. Doordat de huisplattegrond niet volledige 

bewaard is gebleven, is het niet duidelijk of de kuil zich net binnen of net buiten de 

plattegrond bevond. De kuil waarin de sikkel is achtergelaten lijkt bovendien jonger te 

zijn dan het huis zelf. Mogelijk is de ruïne van het huis, of de verlaten, kale, huisplaats 

later gebruikt voor andere activiteiten en is de sikkel hier achtergelaten toen daar een 

einde aan kwam.
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10.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Pepijn van de Geer, Eckhart Heunks, Janneke van der Stok-Nienhuis, Wouter van der Meer

Algemeen
1) Hoe is de gaafheid en conservering van de vindplaats? Welke factoren hebben daarbij 

een rol gespeeld? Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is 

het effect daarvan op de archeologische resten?

De vindplaats als geheel is redelijk tot goed geconserveerd. Wel zijn de individuele 

huisplattegronden matig geconserveerd door enerzijds een recente sloot en anderzijds 

gedeeltelijke egalisatie/verlaging van een van de onderzochte percelen. Ten oosten 

en westen van het onderzoeksgebied zijn als gevolg hiervan sporen verloren gegaan. 

De huidige vorm van de kleine dekzandkop waar het grootste deel van de opgraving 

op is gelegen is mede bepaald door de mate waarin per perceel egalisatie heeft 

plaatsgevonden. 

Thema 1. Paleolandschap en bewoning
2) Wat is de geologische/bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied en 

in hoeverre sluit deze opbouw aan op verwachtingen op basis van het eerdere 

onderzoek: Archeologische verwachtingskaart onderzoeksgebied Rugdijk-

Kouwenberg/Zuidkamer (Heunks & Keunen 2009), Booronderzoek Plangebieden 

Rugdijk-Kouwenberg/Zuidkamer en Burgemeester Bechtweg (Verhoeven & Heunks 

2010), Proefsleuvenonderzoek Zwaluwenbunders – vindplaatsen Zwaluwse straat & 

Zuidkamerlaan (Van der Leije 2013).

De onderzoeksresultaten sluiten in hoge mate aan op de resultaten van het 

vooronderzoek, waarbij een gedetailleerder beeld is verkregen van de paleolandschap-

pelijke en bodemkundige kenmerken van het terrein. Anders dan de verwachting is 

nauwelijks sprake van een laatste (laat-glaciale) eolische overstuivingsfase, en is het 

zichtbare reliëf vooral het resultaat van pleni- en laatglaciale fluviatiele erosie van het 

oude dekzandlandschap. Hierdoor is een landschap ontstaan met plateau-achtige 

opduikingen omgeven door geërodeerde lagere delen. De plateaus worden 

gekenmerkt door (vrijwel) dagzomende lemige oude dekzandafzettingen. In de lagere 

delen komen vennetjes voor. Opvallend is dat hier de bodem vrij zandige zijn en vooral 

worden gekenmerkt door veldpodzolen. Er zijn geen aanwijzingen voor veenvorming 

en/of de vorming van beekeerdgronden, wat lijkt te wijzen op een fluctuerende 

grondwaterstand.

3) Hoe zag het paleoreliëf er uit ten tijde van de bewoningsfasen en wat is de genese 

daarvan?

Direct onder de geroerde bovengrond ligt over het hele onderzochte oppervlak een 

dun pakket van sterk siltige fijne zanden. Dit pakket heeft een dikte van circa 30-40 

cm en gaat op de meeste plaatsen vrij abrupt over in lemige afzettingen daaronder. 

De fijnzandige toplaag is meest waarschijnlijk in een laatste stuiffase gedurende de 

Late Dryas over de leemrijke ‘oude dekzanden’ gesedimenteerd. Als gevolg van flu-

vioperiglaciale erosie zijn er reliëfverschillen ontstaan in de top van het oude dekzand 

met een onderscheid in dalvormige laagten, dekzandvlakten en dekzandplateaus. Dit 

oude dekzandreliëf is in hoge mate bepalend voor het actuele reliëf. In het laagste 

deel van het onderzoeksgebied aan de noordzijde van de opgraving zijn restanten van 

een vergleyde veldpodzol aangetroffen. De mate van podzolering is sterk wisselend 

en hangt nauw samen met het siltgehalte. Ook in een lokale ondiepe depressie aan 

de zuidzijde van dekzandrug zijn resten van veldpodzolprofielen aangetroffen. In de 
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flanken van de depressie verdwijnt de podzol in het de geroerde toplaag en daarbuiten 

bestaat het bodemprofiel enkel uit A-C profielen. 

Zie verder hoofdstukken 4, 6 en 10.3.

6) Wat was de relatie tussen de bewoning (m.n. late prehistorie) en het paleolandschap 

en wat zegt dit over de mogelijkheden voor bewoning gedurende deze periodes?

De nederzetting bevindt zich op een klein dekzandplateau dat op de overgang ligt 

naar een grote dekzandvlakte aan de noordzijde daarvan. Hierdoor werden de bodems 

op het plateau goed gedraineerd. De zandige toplaag (redelijke bewerkbaarheid) 

en de lemige ondergrond (weinig droogtegevoelig) vormden daarnaast gunstige 

uitgangspunten voor akkerbouwactiviteiten. De nabije ligging van zowel hoge als lage 

gronden kan bepalend zijn geweest in de specifieke keuze van de nederzettingslocatie. 

De lage gronden van de dekzandvlakte voorzagen in de behoefte aan weidegrond en 

de vennetjes hierbinnen garandeerden de beschikbaarheid van voldoende water. De 

hogere gronden waren geschikt voor het beakkering en bewoning. De nabijheid van 

beide landschappen voorzag daarnaast in een gevarieerde natuurlijke flora en fauna 

met tal van essentiële consumptie en gebruiksmogelijkheden. 

 

Een blik op de verspreidingskaart van nederzettingen, begravingen en andere typen 

vindplaatsen uit met name de midden en late bronstijd in de micoregio Tilburg-Noord 

– Berkel-Enschot - Udenhout, lijkt een vrij sterk verband te geven tussen de paleoland-

schappelijke opbouw en de locatiekeuze van bewoning in de bronstijd (Figuur 9.1). 

Vrijwel alle nederzettingslocaties zijn te vinden op gradiëntzones van hoger gelegen 

dekzandopduikingen en –plateaus naar de lagere delen van dekzandlandschap. Dit 

zou kunnen samenhangen met hierboven genoemde gunstige vestigingsfactoren 

voor deze landschapszones. Daarbij moet echter wel worden opgemerkt dat, mits 

een gradiëntzone niet te smal wordt opgevat (>200 m) in het gevarieerde Tilburgse 

dekzandlandschap al gauw sprake is van een gradiëntzone. Op de enkele grotere 

plateaus met gronden op enige afstand naar lagere landschapsdelen ontbreken 

bekende bronstijd-vindplaatsen. Hier speelt echter een waarnemingseffect, want deze 

gronden liggen vooral in bebouwd gebied waar de afgelopen 20 jaren relatief weinig 

archeologisch onderzoek is verricht. De hoge dichtheid aan bronstijd-vindplaatsen ten 

noordoosten van de bebouwde kom van Tilburg is vooral het resultaat van grootschalig 

archeologisch onderzoek in het kader van recente ruimtelijke ontwikkelingen. Of 

het ontbreken van bronstijdvindplaatsen in de grotere dekzandvlakten, zoals die 

ten noorden van onderhavige vindplaats, wel samenhangt met de landschappe-

lijke omstandigheden en het ontbreken van gradiënten, is ook hier vooralsnog niet 

met zekerheid te zeggen. Ook hier ontbreekt het aan structureel veldonderzoek, 

samenhangend met de lage verwachting die doorgaans aan deze gronden wordt 

gegeven. 

Thema 2. Bewoningsresten late bronstijd
7) Wat is de aard (nederzetting of special-activity site), omvang en datering van de 

bewoning(sresten)? Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een erf uit de late 

bronstijd? Zijn er aanwijzing voor gebruik van het terrein in de ijzertijd, Romeinse tijd 

en middeleeuwen, en (zo ja) hoe kan dit gebruik worden geïnterpreteerd?

Het betreft een nederzettingen uit de midden- en late bronstijd met aanwijzingen voor 

landbouw en tenminste één erf uit de late bronstijd.

Zie hoofstukken 7.2, 8.1 en 7.5.
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8) Indien sprake is van een erf: hoe is dit ingericht? Wat zijn de typologische kenmerken 

van het hoofdgebouw?

Het erf bestaat uit een vermoedelijk driebeukige huis met één of meerdere al dan niet 

gelijktijdige spiekers. Ook is tenminste één kuil geassocieerd met de bewoning uit de 

late bronstijd. Waterputten zijn niet aangetroffen.

Zie hoofstukken 7.2 en 7.5.

9) Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij?

De vondsten dateren uit de midden- en late bronstijd. Het betreft aardewerken 

vaatwerk, stenen werktuigen, vuurstenen werktuigen een bronzen knopsikkel.

Zie hoofdstukken 7.3 en 7.4.

10) Wat zeggen de beschikbare gegevens (grondsporen, anorganische en/of organische 

resten) over de voedselvoorziening, uitwisseling met anderen en de uitgevoerde 

activiteiten (nijverheid)?

Op basis van anorganische resten kan geconcludeerd worden dat in ieder geval directe 

of indirecte contacten bestonden met het Eifelgebied, waar de vesiculaire lava van 

afkomstig is. Er is een gerede kans dat ze afkomstig zijn uit een ongeveer zes km2 

groot gebied tussen Ettringen, Kottenheim en Mayen, gelegen op ca. 200 km in 

vogelvlucht van Tilburg. Daar bevinden zich natuurlijke voorkomens van vesiculaire 

lava. Daarnaast kan een stuk van een maalsteen uit noordelijkerere streken (Midden- 

of Noord-Nederland?) zijn aangevoerd. De knopsikkel is van een type dat gemaakt 

en verspreid werd binnen de Lage Landen. De botanische macroresten wijzen op het 

gebruik van bedekte gerst, pluimgierst, emmertarwe en spelttarwe. Pluimgierst en 

spelttarwe zijn hierbij nieuwe gewassen in deze regio. Men beoefende vermoedelijk 

een relatief extensieve vorm van akkerbouw, of een combinatie van intensieve en 

extensieve akkerbouw. Behalve akkerbouw speelde ook het verzamelen van noten en 

vruchten in het wild een rol, waarvan de resten van hazelnoot en sleedoorn bewaard 

zijn gebleven. Mogelijk heeft men ook de zaden van akkeronkruiden aangewend als 

menselijk of dierlijk voedsel.

Zie hoofdstuk 7.3, 7.4en 8.1.

11) Hoe verhouden de aangetroffen vondsten en grondsporen zich tot die van de 

opgravingen Schaapsven, Fietspad/Retentiebekken?

De meiler- of haardkuilen zijn een relatief onbekend verschijnsel in de midden- en 

late bronstijd en zijn op bovengenoemde vindplaatsen niet aangetroffen. Aan 

kennis over de constructiewijze van huizen in de midden- of late bronstijd kan met 

de hier verkregen resultaten weinig worden bijgedragen, als gevolg van de matige 

conservering van de plattegronden. Zij laten zich daardoor ook lastig vergelijken met 

de plattegronden op andere vindplaatsen. De breedte van huis 10 kom overeen met 

de kernbreedte van de plattegronden die op de vindplaats Tilburg - Retentiebekken en 

Fietspad-Rauwbrakenweg zijn aangetroffen. De plattegrond vertoont sowieso sterke 

overeenkomsten met de daar aangetroffen huizen 1, 3 en 4 die overigens allemaal 

uit de midden-bronstijd A dateren. Wel zijn de daar aangetroffen plattegronden bijna 

twee keer zo lang. Ook bij huis 10 valt de geringe breedte van de plattegrond op ten 

opzichte van bijvoorbeeld de in Loven-Noord aangetroffen plattegronden uit de mid-

den-bronstijd (A) met een breedte van 6-7,5 m. Wel is de verspreiding van de vondsten, 

geconcentreerd in het noordwesten, overeenkomstig met het beeld op andere 

vindplaatsen zoals die in Loven-Noord 
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De botanische monsters van Tilburg- Zwaluwbunders-Zuidkamerlaan zijn vergeleken 

met die van enkele andere vindplaatsen uit de midden-bronstijd rond Tilburg. Hieruit 

komt een groter spectrum aan graangewassen naar voren voor de vindplaats Tilburg- 

Zwaluwbunders-Zuidkamerlaan, wat te wijten valt aan nieuwe introducties gedurende 

de late bronstijd. Verschillen in de akkeronkruidassemblages doen vermoeden dat de 

akkergrond rond Tilburg- Zwaluwbunders-Zuidkamerlaan minder vruchtbaar was dan 

die van de oudere vindplaatsen in deze regio. Dit kan wijzen op bodemdegradatie, 

maar ook op de ingebruikname van minder vruchtbare gronden. 

Thema 3a. Bronsdepositie in context
15) Wat is er te zeggen over het gebruik van het object? Is het object gebruikt, en zo ja, 

hoe?

Er is op de knopsikkel een verdunning te zien van de basis naar de snijkant (Figuur 

7.16a), wat wijst op hameren van de snijkant. De aanwezige corrosie bemoeilijkt het 

detecteren van de mate van facetvorming op de snijkant, waardoor de mate van 

hameren en gebruik niet te beoordelen is. Echter, de naar boven gekromde punt van de 

sikkel wijst op frequent hameren van de snijkant, wat gerelateerd wordt aan herslijpen 

na intensief gebruik.157 Aangezien de sikkel in huiscontext gevonden is, lijkt een relatie 

met votief gebruik minder plausibel. Nader (gebruiks-)sporenonderzoek door een 

specialist zou hier uitsluitsel over kunnen geven, hoewel dit onderzoek erg lastig uit 

te voeren zou zijn vanwege de hevige corrosie en het feit dat de sikkel al tot op zekere 

hoogte geconserveerd is. Metallurgisch onderzoek van het genomen monster toont 

geen overtuigende gehamerde structuur. Dat kan verklaard worden door de locatie 

van het monster: op de plaats waar zeer waarschijnlijk een heft gezeten heeft.158 Dat 

deel zal vermoedelijk weinig bewerking nodig hebben gehad (zie ook de uitwerking bij 

vraag 22). Er kan geen uitsluitsel gegeven worden over de aanwezigheid van een heft. 

Resten of afdrukken van hout zouden aanwijzingen kunnen geven, evenals verschillen 

in corrosiekleur en/of -type. Kenmerken van dien aard zijn niet aangetroffen, dus 

daarom is het ook niet met zekerheid te zeggen of het heft er nog aan zat toen de 

sikkel in de kuil is beland. Maar de aanwezigheid van metallisch brons in dat deel van 

de sikkel pleit wel voor bevestiging van een heft aan de sikkel tijdens depositie. Het 

vermoeden is dus dat het object inderdaad gebruikt is, zeer waarschijnlijk als werktuig.

Zie verder hoofdstuk 7.3.

16) Wat is de context van de bronsdepositie op vindplaats- en spoorniveau? Betreft het 

hier een intentionele depositie? 

De sikkel is gevonden in een kuil die zich in of naast een huis bevond, dat ten tijde van 

de depositie vermoedelijk niet meer in gebruik was als woonhuis. Mogelijk vervulden 

de resten van het huis nog een secundaire functie en werden hier (ambachtelijke?) 

activiteiten uitgevoerd. De sikkel betreft een intentionele depositie.

Zie verder hoofdstuk 7.3.

17) Onder welke omstandigheden is het brons gedeponeerd? Is het bijv. met andere 

vondsten gedeponeerd?

Een doelbewuste relatie van de sikkel met de aanwezige botanische macroresten is 

zeer onwaarschijnlijk. Het type macroresten wijst op een depositie in de context van 

een nederzetting of anderszins agrarische zone.

157  Butler 1979, 99; Arnoldussen & Steegstra 2016, 71.
158  Vergelijk met Fig. 4 in Arnoldussen & Steegstra 2016, 68.
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18) Heeft het bronzen object uit Zwaluwenbunders nog een bepaald behandeling 

ondergaan, zoals bijvoorbeeld verbranding, alvorens te worden gedeponeerd?

Tekenen van verbranding door (nabijheid van) vuur zijn grotendeels afhankelijk van de 

temperatuur en het soort atmosfeer.159 Belangrijke kenmerken zijn de aanwezigheid 

van een dunne koperoxidelaag (tenoriet, CuO) aan het oppervlak, en relatief grote 

korrels in de microstructuur van het metaal. Tenoriet is niet overtuigend aan het 

oppervlak van de Tilburgse sikkel geïdentificeerd door middel van röntgendiffractieme-

tingen. Tevens zijn er geen kenmerkende grote korrels in de microstructuur aanwezig 

in het monster van de sikkel. Wel zijn er waarschijnlijk micro-samenstellingsgradiënten 

in de legering aanwezig. Bij verhitting zouden die gradiënten minder aanwezig zijn of 

zelfs verdwijnen. Verder zijn er geen duidelijke sporen gevonden voor bijvoorbeeld het 

onbruikbaar maken of ontmantelen van de sikkel, hoewel de corrosie waarnemingen 

bemoeilijkt. Nader (gebruiks-)sporenonderzoek door een specialist zou hier in theorie 

uitsluitsel over kunnen geven. Dergelijk onderzoek aan metaal is echter nog volop 

in ontwikkeling, en de gecorrodeerde staat en de al uitgevoerde schoonmaak en 

conservering van de sikkel maken gebruikssporenonderzoek echter een onwaarschijn-

lijk onderdeel van mogelijk vervolgonderzoek. De conclusie is daarom dat de sikkel 

geen significante verbranding heeft ondergaan voor depositie. Waarschijnlijk is de 

sikkel na intensief gebruik zonder verdere actie achtergelaten of gedeponeerd.

Zie verder hoofdstuk 7.3.

19) Wat is de context van de bronsdepositie met betrekking tot metaalgebruik en –

bewerking in de microregio in het algemeen en de vindplaats Tradepark in het 

bijzonder?

Het verspreidingspatroon suggereert dat sikkels van hier gevonden type ook 

daadwerkelijk in de regio gemaakt werden. Of dat ook daadwerkelijk in Tilburg of 

omgeving gebeurde is de vraag, maar duidelijk is wel dat veel van de benodigde kennis 

en vaardigheid aanwezig was. De meilerkuilen tonen aan dat men al lang voordat de 

sikkel werd gemaakt beschikte over de kennis om houtskool te maken dat noodzakelijk 

is om de hoge temperaturen te bereiken die benodigd zijn voor het gieten van brons. 

De restanten van smeltkroesjes uit Tilburg-Tradepark bewijzen dat deze kennis ook 

lokaal werd toegepast. Mallen zijn hier nog niet aangetroffen, maar zijn voor deze 

periode wel bekend uit bijvoorbeeld Oss, hoewel bedoeld voor andere voorwerpen.

Zie verder hoofdstuk 7.3.

20) Hoe werd er met bronsdeposities omgegaan in de midden-/late bronstijd en hoe past 

de depositie van de vondst uit Zwaluwenbunders hierin (synthetiserend).

Opvallend aan de verspreiding van knopsikkels in Nederland is dat de sikkels in 

tegenstelling tot veel andere bronzen objecten uit de bronstijd zelden in de nattere 

delen van het landschap werden achtergelaten. Ook in grafcontexten komen de 

sikkels zelden voor in Nederland, hoewel dit in andere delen van Europa wel gangbaar 

is. Uit ons land waren eerder 42 sikkels bekend. Hiervan is maar van de ongeveer de 

helft de vondstcontext bekend. Het grootste deel daarvan is beslaat depotvondsten 

of wel nederzettingsvondsten. In totaal gaat het om 11 sikkels uit zekere, mogelijke 

of vermoedelijke nederzettingscontext, de nu gevonden sikkel niet meegerekend. 

Opvallend aan deze sikkels is dat ze vaak versleten zijn: de sterkst versleten 

exemplaren zijn allemaal binnen nederzetting gevonden. De meeste van deze sikkels 

zijn vermoedelijk niet per ongeluk verloren en voor een enkeling wordt gesuggereerd 

dat het om een bewust verlatingsoffer gaat.

Zie verder hoofdstuk 7.3.

159  Van der Stok-Nienhuis 2017, 64-67.
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Thema 3b. Materiaaleigenschappen bronsdepositie
21) Wat kan worden gezegd over de toestand van het voorwerp voordat het werd 

gedeponeerd?

Zie antwoord vraag 21.

22) Wat kan worden gezegd over de huidige toestand van het voorwerp en welke 

processen hebben hier invloed op gehad sinds het deponeren van het object? 

De meerderheid van het metaal is volledig gecorrodeerd, getuige de fragiliteit en 

niet-metalen kleur van de sikkel. Dat wordt bevestigd door de röntgenfoto en de 

dwarsdoorsnede die gemaakt is voor metallurgisch onderzoek. Hoewel daar ook nog 

metallische koperlegering (waarschijnlijk brons) te zien is, bestaat het voornamelijk 

uit rood-, oranje- en (blauw)groengekleurde corrosie. Röntgendiffractiemetingen 

hebben malachiet (Cu2(CO3)(OH)2) en koperhydroxide (Cu(OH)2) geïdentificeerd; deze 

zijn de hoofdveroorzaker van de blauwgroene kleuren. Corrosieproducten die cupriet 

(Cu2O) bevatten, zijn verantwoordelijk voor de oranje-rode kleuren. Er zijn mogelijk 

ook tin(hydr)oxiden aanwezig. Al deze fasen zijn typerend voor corrosieontwikkeling 

van een tin-brons in de bodem.160 Precieze bodemomstandigheden zijn hieruit niet 

af te leiden zonder verder onderzoek. Het röntgenbeeld van de sikkel toont dat de 

grootste hoeveelheid metaal waarschijnlijk in de gebieden met diepste zwartkleuring 

zit (Figuur 7.12). Het meeste daarvan is te zien op de locatie waar mogelijk een heft 

bevestigd was, en nabij de bladribbel. Het feit dat er juist daar relatief veel metaal 

overblijft ten opzichte van de snijkant, kan deels worden verklaard doordat de sikkel 

daar dikker is, en/of beschermd is door een heft. Vermoedelijk speelt ook de mate van 

bewerking een rol: intensieve bewerking zorgt voor veel spanning in het metaal, en op 

die plaatsen wordt relatief makkelijk corrosie geïnduceerd. De mate van corrosie zou 

dus aan kunnen geven dat de sikkel van Tilburg bewerkt is, en dat de sikkel frequent 

is gescherpt voor gebruik als werktuig is dan een logische aanname die past bij de 

redenering zoals geponeerd bij vraag 15.

Zie verder hoofdstuk 7.3.

23) Wat zegt dit over de conserveringskansen van dergelijke objecten in de hier 

aangetroffen vondstomstandigheden?

Corrosie in de bodem hangt af van vele factoren (pH van de bodem, begravingsdiepte, 

et cetera), en verandert ook gedurende de begravingstijd van het object. Zo lang 

niet duidelijk is welke factoren een grote rol hebben gespeeld bij de degradatie van 

het voorwerp, is het moeilijk om een verwachting van conserveringskans te geven. 

Hoewel dit voorwerp zeer gecorrodeerd is, heeft het toch zijn vorm behouden, en door 

zorgvuldige opgraving en behandeling is het object bewaard gebleven. Mogelijk heeft 

een bevestigd heft het onderliggende brons tijdelijk beschermd in de bodem, waardoor 

in dat deel van de sikkel diens corrosie later is gestart en waardoor er daar nog relatief 

veel metaal over is. Aan de andere kant zou degradatie van het heft ook voor een 

ander type en ontwikkeling van corrosieproducten kunnen hebben gezorgd. Dat is met 

de huidige onderzoeksresultaten niet vast te stellen.

Zie verder hoofdstuk 7.3.

10.3 Inbedding resultaten in regionaal onderzoek

De locatie van de vindplaats Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan past helemaal in het 

beeld dat gedurende de prehistorie het vooral de grotere en kleinere dekzandkoppen 

160  Van der Stok-Nienhuis 2017, 69-78.
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en –plateaus geweest zijn waarop werd gewoond. De paleogeografische ligging 

van de vindplaats biedt in dat opzicht weinig verrassingen. De late bronstijd en de 

gehele ijzertijd zijn daarbij opmerkelijk genoeg maar slecht vertegenwoordigd in het 

dekzandlandschap ten noorden van Tilburg. Terwijl juist deze periode op de grotere 

dekzandruggen en plateau’s met oude akkers in de wijdere regio, wel relatief goed 

vertegenwoordigd is. Dat een groot deel van de nu aangetroffen sporen uit de late 

bronstijd dateert maakt ze des te interessanter. 

Er lijkt een vrij sterk verband te zijn tussen de paleolandschappelijke opbouw en de 

locatiekeuze van bewoning in de bronstijd. Vrijwel alle nederzettingslocaties in de regio 

zijn te vinden op gradiëntzones van hoger gelegen dekzandopduikingen en –plateaus 

naar de lagere delen van dekzandlandschap. Op de enkele grotere plateaus met 

gronden op enige afstand naar lagere landschapsdelen ontbreken bekende bronstijd-

vindplaatsen juist, maar hier speelt echter ook een waarnemingseffect, want deze 

gronden liggen vooral in bebouwd gebied waar de afgelopen 20 jaren relatief weinig 

archeologisch onderzoek is verricht. Of het ontbreken van bronstijdvindplaatsen 

in de grotere dekzandvlakten, zoals die ten noorden van onderhavige vindplaats, 

wel samenhangt met de landschappelijke omstandigheden en het ontbreken van 

gradiënten, is ook hier vooralsnog niet met zekerheid te zeggen. Ook hier ontbreekt 

het aan structureel veldonderzoek, samenhangend met de lage verwachting die 

doorgaans aan deze gronden wordt gegeven. 

Noemenswaardig is verder dat in het laagste deel van het onderzoeksgebied, 

aan de noordzijde van de opgraving, restanten van een vergleyde veldpodzol 

zijn aangetroffen, zonder aanwijzingen voor veenvorming, wat op basis van het 

vooronderzoek wel de verwachting was. Dit correspondeert met waarnemingen die bij 

eerder onderzoek in het nabijgelegen Schaapsven zijn gedaan en waar de veenbodem 

eveneens gekenmerkt werd door een veldpodzolprofiel zonder aanwijzingen voor 

veenvorming.161

De meiler- of haardkuilen zijn een relatief onbekend verschijnsel in de midden- en 

late bronstijd. Op de vindplaats Tilburg - Tradepark is een haardkuil aangetroffen die 

in de vroege of midden-bronstijd wordt gedateerd.162 Te Ekkersrijt (Son en Breugel) 

zijn een aantal ronde kuilen aangetroffen die sterk lijken op de op Zwaluwenbunders 

– Zuidkamerlaan gevonden meiler- of haardkuilen.163 Verschillende kuilen zijn op 

basis van aardewerk of 14C-analyse in de midden- of late bronstijd te dateren. Op de 

vindplaats Luchen, te Geldrop, zijn twee exemplaren aangetroffen uit de midden-

bronstijd, waarvan er één met 14C-onderzoekin de midden bronstijd B gedateerd kon 

worden.164 Deze hebben echter een ronde vorm.

Aan kennis over de constructiewijze van huizen in de midden- of late bronstijd kan 

met de hier verkregen resultaten weinig worden bijgedragen, als gevolg van de 

matige conservering van de plattegronden. Wel is de verspreiding van de vondsten, 

geconcentreerd in het noordwesten, overeenkomstig met het beeld op andere 

vindplaatsen zoals Tilburg - Loven-Noord en Breda-Moskes. Ook valt de geringe 

breedte van de plattegronden op, ten opzichte van wat op andere locaties als 

Loven-Noord of Tilburg - Tradepark, is aangetroffen. 

161  Meurkens 2015, 63.
162  Tol 2016, 384.
163  De Jong & Beumer 2011, 79-98.
164  De Leeuwe 2010, 33.
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Met betrekking tot de inrichting van erven valt het grote aantal spiekers en het 

beperkte aantal kuilen op, in vergelijking met bijvoorbeeld Tilburg-Tradepark, maar 

bijvoorbeeld ook het verder weg gelegen Hattemerbroek.165 Voor eerstgenoemde 

vindplaats werd geconstateerd dat spiekers niet of hooguit incidenteel aanwezig 

zijn op de erven, terwijl nu zeker twee, mogelijk zes, spiekers met de bewoning in 

de midden-bronstijd geassocieerd kunnen worden. Daartegenover staat dat bijna 

geen kuilen zijn aangetroffen in en rond de huizen, terwijl dit op een vindplaats als 

Tradepark, buiten de huisplattegronden, feitelijk het enige type spoor is. De kuilen 

lagen daar binnen de huisplattegronden en iets verder daar vandaan in kleine los 

gelegen clusters. Voor een van de huizen kon worden vastgesteld dat het huis nog 

zeker een eeuw na de bewoning in gebruik moet zijn geweest, waarbij verschillende 

kuilen in het verlaten huis werden aangelegd. Een dergelijke secundaire functie van 

het huis, waarbij kuilen werden gegraven voor andere doeleinden, is misschien ook van 

toepassing op de kuil bij huis 20, waarin ook de knopsikkel werd gevonden.

De materiele cultuur laat zich maar beperkt vergelijken met andere vindplaatsen in de 

regio. Uiteraard sluit het materiaal aan op wat bekend is voor de periode, maar er zijn 

weinig in het oog springend vondsten. De knopsikkel is uitgebreid aan bod gekomen 

en hiervoor is een mogelijke parallel voorhanden met de vondst van een vergelijkebare 

knopsikkel uit vergelijkbare context op de vindplaats Breda-Moskes. Tussen het steen 

is verder een brok van graniet aangetroffen dat mogelijk een stuk van een maalsteen is 

uit Midden- of Noord-Nederland en dat vergelijkbaar is met een van een werktuig van 

de vindplaats Tilburg-Burgemeester Bechtweg.166 

Uit een vergelijking van de botanische resten uit verschillende bronstijdvindplaatsen in 

de omgeving blijkt dat overal emmertarwe en bedekte gerst het meest frequent zijn. 

Pluimgierst is beperkt tot Zwaluwenbunders, wat verklaard wordt doordat de soort 

pas in de late bronstijd hier werd geïntroduceerd. Ook de hier gevonden sleepruim 

is zeldzaam op andere vindplaatsen. Verder is op basis van vooral het percentage 

éénjarige planten sprake van een vergelijkbare intensiteit van bewerking van het land. 

Deze lage percentages zijn overigens ook bekend van vindplaatsen in de veel wijdere 

omgeving. Verschillen in de aanwezigheid van akkeronkruiden doen vermoeden dat 

de akkergrond rond Tilburg-Zwaluwenbunders minder vruchtbaar was dan die van de 

oudere vindplaatsen in deze regio. Dit kan wijzen op bodemdegradatie, maar ook op 

de ingebruikname van minder vruchtbare gronden. 

10.4 Aanbevelingen

Op basis van de kennis en resultaten opgedaan met dit onderzoek zijn een tweetal 

aanbevelingen te doen met betrekking tot eventueel toekomstig (naburig) onderzoek:

1) Reeds voorafgaand aan onderhavig onderzoek werd in het PvE vastgesteld 

dat weinig bekend is over het landschap (vegetatie) waarin de nederzettingen 

uit neolithicum en bronstijd gesticht werden en functioneerden. Tevens is de 

achtergrond van het ontbreken van bewoning in de ijzertijd, Romeinse tijd en 

vroege en volle middeleeuwen onduidelijk. Eén van de gesignaleerde factoren die 

een rol spelen in de kennisachterstand over de relatie tussen landschap, bewoning 

en landgebruik is de focus van de eerder onderzoeken op de hogere landschapsvor-

men. Verondersteld werd dat aan de flanken van het onderzoeksgebied mogelijk 

165  Hamburg et al. 2012, 154.
166  Drenth & Huisman 2015.
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nog intacte bodems of veenlagen aanwezig zouden kunnen zijn, ondanks dat deze 

in de proefsleuven niet waren aangetroffen. Tijdens de opgraving kwamen de 

bodems en veenlagen ook niet tevoorschijn, waardoor een deel van de onderzoeks-

vragen is komen te vervallen.  

 

De gesignaleerde kennislacune bestaat dus nog steeds. Dit is veroorzaakt doordat 

toch nog te veel de focus heeft gelegen op de hogere delen van het onderzoeks-

gebied: de dekzandkop. Hierdoor zijn de gehoopte intacte bodems en veenlagen 

niet aangetroffen. Ook zijn mogelijk de bij de vindplaats behorende waterputten 

waarschijnlijk buiten beeld gebleven. Hetzelfde geldt voor andere slecht gekende 

fenomenen die in de lagere delen van het landschap moeten worden gezocht. 

Denk bijvoorbeeld aan rituele deposities zoals, zoals die bijvoorbeeld bij het 

onderzoek in het kader van het waterleidingtracé zijn aangetroffen. 

 Het opgraven van ‘lege gebieden’ is soms moeilijk in te passen in het 

AMZ-systeem, ook omdat de uitkomsten onzeker zijn. Hoewel dergelijk 

onderzoek veel grondverzet vraagt, lijkt het wel mogelijk om op een extensieve 

manier onderzoek te doen naar deze gebieden, met bijvoorbeeld een beperkte 

personele. Ook kan gedacht worden aan alternatieve vormen van onderzoek, 

zoals bijvoorbeeld een vorm van archeologische begeleiding waarbij het bouwrijp 

maken van de grond gecombineerd wordt met onderzoek. Gebieden met een 

minder dikke bouwvoor of eerdgrond zouden kunnen worden opgespoord met 

booronderzoek. Booronderzoek kan ook uitkomst bieden om bijvoorbeeld intacte 

bodems of veenlagen in kaart te brengen. Dergelijk onderzoek zou aanvullend op 

een proefsleuvenonderzoek of opgraving kunnen worden uitgevoerd.

2) Uit het onderzoek is gebleken dat zichten zuiden en ten zuidoosten van het 

onderzoeksgebied een hoger gelegen gebied bevindt. Deze hoge ligging is niet 

alleen veroorzaakt door de enkeerdgrond, maar bevat daaronder ook een kleine 

dekzandrug. Het ligt in de lijn der verwachting dat zich ook archeologische resten 

bevinden. Vermoedelijk maken de resten onderdeel uit van dezelfde fases (gelijke 

datering), maar mogelijk kan hier ook de voortzetting van de nederzetting in latere 

periode worden verwacht (vroege ijzertijd en jonger). Het sterkt daarom dan ook 

zeer de aanbeveling hier archeologisch onderzoek te laten verricht wanneer het 

terrein ontwikkeld wordt.
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