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Samenvatting

In 2017 heeft Archol in opdracht van de Gemeente Tilburg achtereenvolgens een proef-

sleuvenonderzoek en twee opgravingen uitgevoerd op een perceel langs de Rugdijk in 

de gemeente Tilburg. De Gemeente Tilburg is voornemens een waterberging, kabels 

en leiding aan te leggen op het terrein. De aanleg van deze voorzieningen zal leiden 

tot een verstoring van de bodem, waarbij in de ondergrond aanwezige archeologische 

resten verstoord zullen raken. 

Het onderzoek bestond in eerste instantie uit een proefsleuvenonderzoek, met als doel 

het opsporen (karteren) en waarderen van de eventueel in het plangebied aanwezige 

archeologische resten. Hierbij zijn behoudenswaardige resten vastgesteld, die door 

middel van een opgraving ex-situ zijn veiliggesteld voor de toekomst. De focus van de 

opgraving lag op de bewoningsresten uit de late prehistorie. 

Het veldwerk is in drie fasen uitgevoerd. Tijdens de eerste fase zijn zes proefsleuven 

gegraven. De sleuven hadden een breedte van 4 meter en een wisselende lengte. 

Hiermee is 1160 m2 onderzocht, circa 10% van het plangebied. Op basis van de 

resultaten van deze proefsleuven is na evaluatie met het bevoegd gezag besloten 

tot een doorstart naar een opgraving. De opgraving bestond in eerste instantie uit 

het ontgraven van de waterberging (fase 2). Met het oog op de  ontwikkeling van het 

terrein heeft de gemeente na afronding van fase 2 besloten dat ook het overige deel 

van het terrein diende te worden onderzocht. Op deze manier is in totaal 8.344 m2 

archeologisch onderzocht.

Met de resultaten van het onderzoek langs de Rugdijk hebben we een glimp 

opgevangen van hoe de prehistorische bewoning eruit heeft gezien in dit gebied. De 

aangetroffen huisplattegronden en vermoedelijke silokuil kunnen we op basis van het 

vondstmateriaal, de huisplattegronden en het 14C-onderzoek in de midden-bronstijd 

B dateren. Helaas is geen van de onderzochte monsters geschikt gebleken voor 

macrobotanisch onderzoek, zodat we weinig kunnen zeggen over de bestaanswijze 

die de bewoners er op na hielden. Wel is duidelijk dat er te Tilburg Rugdijk braam werd 

verzameld/gegeten en (spelt)tarwe op het veld en/of het menu stond. Een fragment 

dat waarschijnlijk afkomstig is van een maalsteen duidt er op dat de bewoners over de 

gereedschappen beschikten om dit laatste gewas te verwerken. Daarnaast duidt de 

aanwezigheid van aankoeksel op het aardewerk op kookactiviteiten. Verder biedt de 

beperkte hoeveelheid vondstmateriaal weinig inzicht in wat zich nog meer afspeelde 

binnen de nederzetting. Op basis van andere vondsten niet ver buiten het onder-

zoeksgebied hebben we vermoedelijk te maken hebben met een zeer uitgestrekte 

bronstijd vindplaats op een lokaal dekzandplateau, waarvan hier slechts een klein deel 

is aangesneden. 

Het fysieke landschap is ook in de middeleeuwen lange tijd bepalend geweest 

voor de vestigingsmogelijkheden en de bestaanseconomie.. In de loop van de tijd 

worden marginale gronden steeds meer in cultuur gebracht, uit noodzaak wanneer 

de bestaande landbouwgronden onvoldoende zijn om het groeiend aantal monden 

te voeden, of wanneer de gelegenheid zich voordoet en het de moeite waard is. 

Het onderzoek aan de Rugdijk heeft ook een venster geboden op dit proces van de 

stapsgewijze uitbreiding van het cultuurareaal. 
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De Rugdijk moet er in de (latere) 14e eeuw al gelegen hebben. Uit deze periode 

stammen ook de oudste aanwijzingen voor de inrichting en gebruik van het 

plangebied. Waarschijnlijk is een lange zuidzuidwest-noordnoordoost gerichte 

houtwal en lang doorlopende perceelgrens in deze periode aangelegd. Deze grens ligt 

evenwijdig aan de oostgrens van een kavelblok. Dit was waarschijnlijk het bouwland 

van een (domaniale) hoeve. De uitbreiding van kavelblok moet in de late 15e eeuw 

hebben plaatsgevonden. Mogelijk werd in deze periode al een erf ingericht, een 

voorganger van de latere boerderij van Smulders uit de 18e/19e eeuw op het huidige 

perceel. Deze latere huisplaats werd niet nader verkaveld en in de 17e/18e eeuw raakte 

de lang doorlopende perceelgrens buiten gebruik. 

De analyse van de greppels uit de opgraving blijkt daarmee niet alleen inzicht te 

verschaffen in de inrichting van het bouwland ter hoogte van het plangebied, maar 

ook aanknopingspunten te bieden voor de reconstructie van de ontwikkeling van het 

akkercomplex als geheel.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In april, mei en augustus van 2017 heeft Archol in opdracht van de Gemeente Tilburg 

achtereenvolgens een proefsleuvenonderzoek en twee opgravingen uitgevoerd op 

een perceel langs de Rugdijk in de gemeente Tilburg (Figuur 1.1). De Gemeente Tilburg 

is voornemens een waterberging, kabels en leiding aan te leggen op het terrein. De 

aanleg van deze voorzieningen zal leiden tot een verstoring van de bodem, waarbij in 

de ondergrond aanwezige archeologische resten verstoord zullen raken. Om die reden 

heeft de gemeente Tilburg, in haar rol als bevoegd gezag, besloten dat archeologisch 

onderzoek noodzakelijk is. 

Het onderzoek bestond in eerste instantie uit een proefsleuvenonderzoek, met als doel 

het opsporen (karteren) en waarderen van de eventueel in het plangebied aanwezige 

archeologische resten. Hierbij zijn behoudenswaardige resten vastgesteld, die door 

middel van een opgraving ex-situ zijn veiliggesteld voor de toekomst.

1.2 Plangebied

Het plangebied bevindt zich aan de noordelijke grens van de bebouwde kom van 

de stad Tilburg, ten noorden van de Vlashoflaan en ten oosten van de Rugdijk. 

Aan de noordkant wordt het perceel begrensd door de boerderij op Rugdijk 18, 

aan de oostkant door de woningen aan de Meenthe en aan de overige zijden door 

voornoemde wegen (Figuur 1.2). Het plangebied omvat het perceel dat kadastraal 

bekend staat als TBG01A 03248G0000 en een deel van perceel TBG01S 05338G0000. 

Ten tijde van het onderzoek was het perceel in gebruik als weiland. In het westelijke 

deel van het plangebied zal de waterberging worden aangelegd. Hiervoor wordt een 
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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bassin aangelegd, waarvoor de bodem wordt ontgraven tot in de C-horizont, het 

niveau waarop de archeologische resten voorkomen.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

archeologische erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem 

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

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

Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologische 

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

waardevolle vindplaatsen voorkomen. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) 

en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan-

daardrapportages. Het doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, 

welke typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht 

(“gespecificeerde archeologische verwachting”). Het IVO dient ertoe deze vindplaatsen 

daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te 

brengen (waarderende fase). Proefsleuvenonderzoek is een van de methodes die 

kunnen worden toegepast bij een IVO.

Het bureauonderzoek, aangevuld met enkele verkennende boringen, is uitgevoerd in 

januari 2017. In de verslaglegging hiervan is geadviseerd bij bodemingrepen dieper dan 

40 cm onder het huidige maaiveld (-Mv) eventueel aanwezige archeologische resten in 

kaart te laten brengen en te laten waarderen door middel van een proefsleuvenonder-
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Figuur 1.2 
Situatie op en rond het plangebied (luchtfoto: 
PDOK).
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zoek.1 Dhr. G. van den Eynde heeft, namens het bevoegd gezag, de Gemeente Tilburg, 

dit advies overgenomen. 

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd in april 2017. Aan dit onderzoek lag een 

Programma van Eisen (PvE) ten grondslag, dat is goedgekeurd door het bevoegd 

gezag.2 Uit dit proefsleuvenonderzoek, dat ook in dit rapport wordt gerapporteerd 

bleek dat er behoudenswaardige archeologische resten in het plangebied aanwezig 

waren. Omdat behoud in situ niet mogelijk was heeft de gemeente Tilburg, wederom 

in haar rol als bevoegd gezag, middels een selectiebesluit bepaald dat de resten 

dienden te worden opgegraven.

Conform eerder genoemd PvE is op 2 mei 2017 een addendum op het PvE gemaakt 

ten behoeve van de opgraving van de aangetroffen archeologische resten. In dit 

addendum is de begrenzing van de vindplaats(en) vastgelegd en zijn aanvullingen 

op de vraagstelling, onderzoeksvragen en de strategie en methodiek bepaald. Het 

onderzoek vond plaats in mei 2017 en betrof in eerste instantie alleen het deel van 

het plangebied binnen de contour van de waterberging. Kort hierop kwam vast te 

staan dat ook de archeologische resten binnen de overige delen langs de noord- en 

oostgrens van het plangebied werden bedreigd, vanwege de aanleg van een kabel- en 

leidingsleuf rond de waterberging. In augustus 2017 is daarom ook het laatste deel van 

het plangebied in kaart gebracht middels een archeologische opgraving.

Het onderzoek is uitgevoerd door een team van Archol. De dagelijkse leiding was in 

handen van P. van de Geer (senior KNA-archeoloog), in het veld geassisteerd door S. 

Baas, A. de Ruiter en B. Cornelisse. De projectleider vanuit Archol was A.J. Tol. Het 

bevoegd gezag, de gemeente Tilburg, werd vertegenwoordigd door G. van den Eynde. 

Contactpersoon vanuit de opdrachtgever was de heer R. Flapper. Tijdens de uitwerking 

en rapportage van het onderzoek is gebruik gemaakt van diverse specialisten voor 

analyse van de materiële cultuur en voor het fysisch-geografische onderzoek (Tabel 

1.1).

1  Van de Geer et al. 2017, 25.
2  Van der Leije 2016.
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Naam Functie Organisatie

A.J. Tol projectleider Archol

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

S. Baas veldarcheoloog Archol

A. de Ruiter veldarcheoloog Archol

B. Cornelisse veldarcheoloog Archol

E. Heunks fysisch geograaf Heunks Landschapsarcheologie

S. Knippenberg specialist vuur- en natuursteen Archol

Y.F. van Amerongen specialist archeobotanie Archol

E. Drenth specialist aardewerk prehistorie BAAC

A.C. van de Venne specialist aardewerk ME/ NT Kerament

J. Verspay specialist cultuurlandschap Creative Archaeology

Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)
Opgraving (DO)

Projectnaam: Rugdijk – Waterberging

Archolprojectcode: TRW1695

Archis-zaaknummer: 4028676100

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Dhr. R. Flapper

Bevoegd gezag: Gemeente Tilburg, Dhr. G van den Eynde

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 8-19 april 2017 (fase 1: IVO-p)
4-11 mei 2017 (fase 2: DO waterberging)
21-25 augustus (fase 3: DO overig terrein)

Rapport gereed: 28 mei 2019

Versie: 1.2 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag: goedgekeurd

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Tilburg

Plaats: Tilburg

Toponiem: Rugdijk - Waterberging

Coördinaten gebied: 134.850 / 400.150 (centrumcoördinaat)

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 11.250 m2 

Huidig grondgebruik: Grasland

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

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

Doel van het proefsleuvenonderzoek was vast te stellen of zich in het gebied behou-

denswaardige archeologische resten bevinden en zo ja, wat de aard, omvang, 

kwaliteit en datering van deze resten zijn. Met het proefsleuvenonderzoek diende 

informatie te worden verzameld om tot een waardestelling van het terrein te komen, 

met bijbehorend selectieadvies. Het doel van het opgraven is het documenteren, 

uitwerken en veiligstellen van materiaal (sporen en vondsten) van behoudenswaar-

dige vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang is voor de 

kennisvorming over het verleden.

2.2 Vraagstellingen

De proefsleuven waren er enerzijds op gericht vast te stellen in hoeverre er 

archeologische waarden aanwezig zijn in het onderzoeksgebied en anderzijds om het 

karakter en de behoudenswaardigheid daarvan vast te stellen. Het proefsleuvenonder-

zoek diende antwoord te geven op onderstaande onderzoeksvragen voor het proef-

sleuvenonderzoek. 

De focus van de opgraving lag op de bewoningsresten uit de late prehistorie. Met 

name van belang was het onderzoeken van de lagere delen van het onderzoeksgebied 

op de aanwezigheid van monsterlocaties (oude bodems / waterputten en -kuilen) die 

geschikt zijn voor archeobotanisch onderzoek. De resten uit de Nieuwe tijd werden 

alleen van belang geacht als informatiebron voor het vaststellen van het moment van 

ontginnen van het gebied. 

2.3 Onderzoeksvragen

Het proefsleuvenonderzoek diende antwoord te geven op onderstaande onderzoeks-

vragen:

1. Hoe ziet de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw van het gebied 

eruit? In hoeverre komt deze overeen met de paleogeografische reconstructie van 

Heunks van het gebied? Is er een plaggendek en/of fossiele akkerlaag aangetroffen?

2. Wat is het paleo-ecologische potentieel van het onderzoeksgebied? Zijn 

monsterlocaties aanwezig die geschikt zijn voor pollenanalyse in het kader van een 

vegetatiereconstructie (bv. met veen opgevulde depressies, waterputten)? 

3. Zijn er (grootschalige) verstoringen aangetroffen en tot hoe diep reiken deze 

verstoringen?

4. Zijn er archeologische resten (vondsten, sporen, structuren) in de bodem aanwezig?

Indien er geen archeologische resten worden aangetroffen:

5. Wat is de reden voor het ontbreken van archeologische resten?

Indien er wel archeologische resten worden aangetroffen: 

6. Wat is de aard, datering en omvang van deze resten? 

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

8. Is/ zijn de vindplaats(en) behoudenswaardig?

2
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Indien een fossiele akkerlaag en plaggendek worden aangetroffen:

9. Wanneer is de fossiele akkerlaag gevormd (begin- en einddatering op basis van 

aardewerk, OSL- en 14C-datering).

10. Wat zijn de (micromorfologische) kenmerken van de fossiele akkerlaag (aanwezigheid 

akkerkruiden, gewassen en organische bemesting), welk aardewerk is in de laag 

aangetroffen en wat is de stratigrafische, ruimtelijke en chronologische relatie met 

eventuele middeleeuwse bewoningssporen, verkaveling en infrastructuur op het 

terrein en in de nabije omgeving?

11. Wat is de stratigrafische relatie van de fossiele akkerlaag met een eventueel 

plaggendek? Hoe kenmerken zich de laaggrenzen van de fossiele akker met het 

onderliggende dekzand en het bovenliggende plaggendek en wat valt daaruit af te 

leiden over de landbewerkingstechnieken ten tijde van de vorming van de fossiele 

akkerlaag en de afdekkende plaggendek?

Omdat sprake was van een behoudenswaardige vindplaats zijn in een addendum op 

het PvE (d.d. 2-5-2017) aanvullende onderzoeksvragen opgesteld ten behoeve van de 

opgraving. 

Voor het definitief onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

1. Wat is de aard, omvang, datering en de fysieke kwaliteit van de archeologische 

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

archeologische verwachting in de wijdere omgeving van het plangebied?

2. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten binnen het onderzoeks-

gebied? Zijn er chronologische verschillen (fasering), functionele verschillen en 

ruimtelijke relaties te bepalen tussen de sporen en structuren?

3. Welke typen structuren zijn te onderscheiden (zoals woongebouwen, bedrijfsgebou-

wen, schuren, waterputten, kuilen, nederzettingsgreppels en erfgreppels)? Wat is hun 

onderlinge relatie?

4. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid en wat is de 

conserveringstoestand van de diverse vondstcategorieën? Zijn op grond van de aard, 

datering en de ligging van de vondsten chronologische en functionele verschillen en 

ruimtelijke relaties te bepalen tussen de sporen en structuren? 

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

verschillen tussen materiaalcategorieën? Hoeveel vondstconcentraties kunnen 

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

de grondsporen? Bestaat er een relatie tussen de ligging van de grondsporen en de 

vondstconcentraties? Zo ja welke?

6. Zijn er monsterlocaties aanwezig die geschikt zijn voor archeobotanisch onderzoek 

(met name pollen) naar de bestaanseconomie in de late prehistorie?

7. Wanneer is het gebied in de Nieuwe tijd ontgonnen?

8. Welke economische (voedselvoorziening) en ambachtelijke activiteiten (productie en 

onderhoudsactiviteiten) zijn er uitgevoerd? Welke cultuurgewassen en wilde planten 

zijn aangetroffen in de geanalyseerde zadenmonsters?

9. Hoe verhouden de aangetroffen resten en -sporen zich tot andere in de regio Tilburg 

opgegraven resten? 
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Strategie en methodiek veldwerk

3.1 Strategie veldwerk

Het onderzoek is uitgevoerd conform de procesbeschrijvingen in de KNA 4.0 en een 

door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen en Plan van Aanpak.3 Het 

veldwerk is in drie fasen uitgevoerd:

- Fase 1: Waarderend proefsleuvenonderzoek (8-19 april 2017 )

- Fase 2: Opgraving waterberging (4-11 mei 2017)

- Fase 3: Opgraving overige terreindelen (21-25 augustus).

Tijdens de eerste fase zijn zes proefsleuven gegraven (put 1 t/m 6). De sleuven hadden 

een breedte van 4 meter en een wisselende lengte. Hiermee is 1160 m2 onderzocht, 

circa 10% van het plangebied. Op basis van de resultaten (Figuur 3.1) van deze sleuven 

is na evaluatie met het bevoegd gezag besloten tot een doorstart naar een opgraving.

De opgraving bestond in eerste instantie uit het ontgraven van de waterberging. 

Doordat de grond hiervan naast de waterberging in depot gezet werd, kon het gehele 

gebied in één keer worden blootgelegd, waar dat normaal gesproken in verschillende 

putten gebeurt. Dit deel van de opgraving (fase 2) is gedocumenteerd als put 7 (Figuur 

3.2). Met het oog op de ontwikkeling van het terrein heeft de gemeente na afronding 

van fase 2 besloten dat ook het overige deel van het terrein diende te worden 

onderzocht. Dit deel van de opgraving (fase 3) is zoals gebruikelijk door middel van 

een aantal opgravingsputten (putten 8 t/m 13) in kaart gebracht. Op deze manier is in 

totaal 8.344 m2 archeologisch onderzocht.

In het noordwesten van het plangebied is een ‘eiland’ blijven staan binnen de 

contouren van de waterberging. Op deze plek is tijdens het milieukundig onderzoek 

vervuiling met koper aangetroffen. De locatie moest ten tijden van het archeologisch 

onderzoek nog worden gesaneerd en is daarom niet opgegraven.

3.2 Methodiek fysische geografie

Van elke proefsleuf is één lengteprofiel aan de hand van kolomopnamen 

gedocumenteerd (fotograferen en tekenen/invoeren). In het profiel is de 

bodemopbouw (bodemkundig en lithologisch) vanaf het maaiveld tot minimaal 0,3 m 

onder het niveau waarop sporen zichtbaar zijn, gedocumenteerd. De lengteprofielen 

zijn beschreven en getekend middels kolomopnames op iedere 15 meter (Figuur 3.2). 

De profielopnamen zijn 1 m breed en aangelegd in de meest representatieve wand. De 

locatie en de hoogte van de bovenkant van het profiel zijn ingemeten met een GPS. 

Het aardwetenschappelijk veldonderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Eckhart 

Heunks (Heunks Landschapsarcheologie) en geïntegreerd met de gegevens van het 

verkennend booronderzoek. Er zijn in totaal 22 profielkolommen gedocumenteerd, 

waarvan 19 tijdens het proefsleuvenonderzoek en drie tijdens de opgraving.

3  Van der Leije 2016, incl. addendum 02-05-2017; Tol 2017; Tol & Van de Geer 2017.

3
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3.3 Methodiek proefsleuvenonderzoek

Bij het proefsleuvenonderzoek zijn zes putten aangelegd. Het archeologische vlak is 

aangelegd in de C-horizont, met een graafmachine met gladde bak, onder begeleiding 

van een KNA-archeoloog. Bij de aanleg is zoveel mogelijk het oorspronkelijke reliëf 

gevolgd. Overal is één vlak aangelegd. Alle sporen zijn aangekrast, genummerd 

en ingemeten met behulp van een GPS en Robotic Total Station. Een selectie van 

de sporen is gecoupeerd en gedocumenteerd om tot een waardering te kunnen 

komen. Na afloop van het proefsleuvenonderzoek (fase 1) zijn de werkputten weer 

dichtgemaakt.

3.4 Methodiek opgraving

In totaal zijn tijdens de opgraving zeven putten aangelegd. Het archeologische vlak is 

aangelegd in de C-horizont, met een graafmachine met gladde bak, onder begeleiding 

van een KNA-archeoloog. Bij de aanleg is zoveel mogelijk het oorspronkelijke 

reliëf gevolgd. Alle sporen zijn aangekrast, genummerd en ingemeten met behulp 

van een Robotic Total Station. Tijdens de opgraving zijn alle sporen gecoupeerd, 

uitgezonderd de recente verstoringen en evident natuurlijke sporen. Behalve enkele 

Figuur 3.1 
Puttenplan, profielen en resultaten van het 
proefsleuvenonderzoek.
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Figuur 3.2 
Puttenplan en profielen van de opgraving.
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grote greppels/sloten en kuilen zijn alle sporen met de hand gecoupeerd. De sporen 

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

context verzameld of digitaal ingemeten indien afkomstig uit lagen. Na afloop zijn de 

vondsten gewassen, gedroogd, gesplitst naar materiaalcategorie en vervolgens geteld 

en gewogen. Daarnaast zijn er 29 monsters genomen, voornamelijk uit de sporen van 

huisplattegronden en grote kuilen.
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Landschappelijk, archeologisch en historisch kader

4.1 Landschappelijk kader

E. Heunks

Het plangebied bevindt zich in het Zuid-Nederlandse zandgebied, waartoe grote delen 

van Noord-Brabant en Limburg behoren.4 Het gebied ligt in de Roerdalslenk. Dit is een 

tektonisch dalingsgebied met een zuidoost – noordwestelijke hellingsrichting. Doordat 

het een dalingsgebied betreft, zijn de geologische formaties hier dikker dan elders in 

de omgeving. Gedurende het Weichselien (de laatste ijstijd, van 115.000 tot 11.700 jaar 

geleden) is op grote schaal verstuiving en verspoeling van zand en silt opgetreden. 

Dit ‘dekzand’ werd voor het grootste gedeelte in de vorm van dekzandruggen en dek-

zandwelvingen afgezet. De dekzandruggen zijn van elkaar gescheiden door relatieve 

laagten, waarin het overtollige (smelt)water werd afgevoerd (de beekdalen). Met het 

warmer worden van het klimaat in het Holoceen (vanaf 11.700 jaar geleden tot heden) 

werd het dekzandreliëf door vegetatie vastgelegd. Ook steeg gedurende het Holoceen 

de grondwaterspiegel en nam de hoeveelheid neerslag toe. Het oude beekdalensy-

steem was niet toereikend om al het oppervlaktewater af te voeren. Daardoor konden 

zich meerdere kleinere beken ontwikkelen. Door stagnatie in de waterafvoer trad er in 

de beekdalen veenvorming op.

4.1.1 Paleogeografische kenmerken

Het plangebied Rugdijk Waterberging ligt op een regionale overgang van een lager 

gelegen dekzandvlakte met lokale opduikingen in het noorden, naar de hoger gelegen 

grote dekzandruggen en plateaus rond Tilburg in het zuiden (Figuur 4.1).5 De hoogte-

verschillen worden in hoofdzaak bepaald door pleniglaciale en laat-glaciale fluviatiele 

en eolische erosie van het oude dekzandlandschap. Een stelsel van smeltwaterdalen 

maakt deel uit van dit erosielandschap.6 De westzijde van het plangebied, ter hoogte 

van de Rugdijk, ligt in een dergelijk klein smeltwaterdal. In het Laat-Glaciaal is het 

oude dekzandreliëf geaccentueerd als gevolg van uitstuiving van laagten en opstuiving 

van hogere delen. De dikte van dit jongste, relatief leemarme eolische dek kan 50 tot 

100 cm beslaan van het bodemprofiel. Daaronder bevinden zich de leemrijke fluviope-

riglaciale afzettingen van oude dekzanden. Op veel plaatsen heeft in de regio Tilburg 

echter geen of nauwelijks overstuiving van de dekzandopduikingen plaatsgevonden en 

dagzomen de leemrijke afzettingen. Op het AHN is de overgang van het smeltwaterdal 

ter hoogte van de Rugdijk naar het dekzandplateau oostelijk goed zichtbaar (Figuur 

4.2).

4  Overgenomen uit het bureauonderzoek: Van de Geer et al. 2017.
5  Heunks 2012.
6  De ontstaanswijze van deze dalen hangt nauw samen met het verschijnsel van permafrost ten 

tijde van vorming in het Pleniglaciaal. Als gevolg van de permanent bevroren bovengrond 
kon smelt- en hemelwater niet ondergronds afstromen en werd in de loop van de tijd aan het 
oppervlak een dal uitgesleten. 

4



18 Rugdijk - WateRbeRging

Tijdens het verkennende booronderzoek voorafgaande aan het booronderzoek 

is gebleken dat de bovenste 120 cm van het plangebied een sterk heterogene 

lithologische opbouw kent.7 Deze wordt gekenmerkt door een afwisseling van meer 

en minder silthoudende uiterst fijne zanden met een lokaal voorkomen van lemige 

banden. Het lijkt voornamelijk te gaan om oude dekzanden met lokaal een dun dek 

van jonge siltarme dekzanden. Leemrijke afzettingen bevinden zich verspreid over 

het plangebied (zowel hoog als laag) op een wisselende diepte vanaf 60 cm beneden 

maaiveld, maar zijn niet overal vastgesteld. Ter hoogte van een diepe boring (boring 

5) bevindt zich tussen 100 en 235 cm beneden maaiveld een compacte leemlaag (Lz3 

/ Zs4 met leemlagen) met daaronder een geleidelijke overgang naar een dik pakket 

relatief siltarme homogene fijne zanden (Zs2). Dit pakket reikt tot tenminste 5,0 m 

beneden maaiveld (de maximale boordiepte). Opvallend is het ontbreken van een 

7  Van de Geer et al. 2017.
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Figuur 4.1 
Uitsnede van de paleogeografische kaart van 
Tilburg met daarop het plangebied in rood 
(Heunks 2012).
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humeuze en/of venige bodem in dit onderste pakket, die in deze regio tijdens diverse 

archeologische onderzoeken op veel plaatsen rond 4,0 m –Mv onder de leemlaag is 

aangetroffen.8 De bodem representeert een stilstandsfase in de dekzandsedimentatie 

en moet zijn gevormd gedurende een belangrijk interstadiaal in het Vroeg- of begin 

Pleniglaciaal.

4.1.2 Bodemkundige kenmerken en natuurlijk reliëf

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

(schaal 1:25:000) maakt het plangebied deel uit van een omvangrijk gebied met 

enkeerdgronden.9 Dit zijn gronden met een dikke akkerlaag (> 50 cm) die kan zijn 

ontstaan door eeuwenlange bemesting met plaggen vanaf de middeleeuwen. Het kan 

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

opgehoogd met zwarte grond en de doelstelling eerder gericht is op een verbetering 

van de grondwaterhuishouding en/ of de bewerkbaarheid van de grond, dan om de 

vruchtbaarheid te verbeteren. De aanwezigheid van een dik akkerdek is bevestigd 

tijdens een grootschalig verkennend archeologisch booronderzoek op de hogere delen 

juist ten oosten van het plangebied.10 Onder de enkeerdgronden kunnen verschillende 

bodemtypen voorkomen. Op de hogere delen kan onder ongestoorde omstandigheden 

worden uitgegaan van veldpodzolgronden. De dikte van de natuurlijke bodemvorming 

is sterk variabel en wordt behalve door de relatieve hoogteligging (en grondwaterre-

gime) sterk bepaald door de lemigheid van de grond. Deze kan binnen een landschap-

pelijke eenheid (zowel hoog als laag gelegen) sterk variëren.

8  O.a. Van der Leije & Heunks 2013, Van Zon 2018.
9  Leenders 1992
10  Verhoeven & Heunks 2010. Ter hoogte van het plangebied zijn tijdens dit onderzoek geen 

boringen geplaatst.

Figuur 4.2 
Uitsnede uit het AHN 2 met het plangebied 
in blauw.
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Tijdens het verkennend booronderzoek zijn op de meeste plaatsen A-C-

bodemprofielen aangetroffen met een in dikte wisselende geroerde bovenlaag. 

Aan de hoger gelegen oostzijde heeft deze een dikte van circa 40 cm en is sprake 

van een scherpe overgang tussen de ploegvoor en onderliggende lichtgeelbruine 

C-horizont. Meer zuidelijk echter zijn in dit hoog gelegen deel ook restanten van een 

B-inspoelingshorizont van een veldpodzol onder de ploegvoor aangetroffen. Er zijn 

op het hoge deel nergens aanwijzingen gedaan voor de aanwezigheid van een oude 

akkerlaag of anderszins bewaard gebleven stratigrafie in de zwarte bovengrond. Mede 

op basis van het aangetroffen recente vondstmateriaal in de akkerlaag lijkt te mogen 

worden gesteld dat het gehele akkerdek in het hogere deel van het plangebied tot in 

recente tijden is omgezet. 

In het lagere westelijke deel van het plangebied tegen de Rugdijk neemt de dikte van 

de geroerde bovengrond toe met een sterk wisselende dikte tussen 50 en 90 cm. Ook 

hier is deze laag sterk geroerd en lijkt nog in recente tijden omgezet. Opvallend is dat 

ook hier onder de geroerde bovengrond restanten van een B-inspoelingshorizont zijn 

aangetroffen. Daaruit kan worden opgemaakt dat de diepte van bodemverstoring hier 

vermoedelijk over het grootste oppervlak beperkt is gebleven. Waarschijnlijk is het 

lage deel langs de Rugdijk in het verleden geleidelijk dan wel systematisch opgehoogd, 

waardoor de natuurlijke ondergrond beter geconserveerd is gebleven. Als gevolg van 

de ophoging van het westelijke lage deel en een mogelijk lichte egalisatie van het 

oostelijke hoge deel geven de huidige hoogteverschillen een wat vertekend beeld van 

de voormalige natuurlijke hoogteverschillen. Die kan tot circa 1,0 meter meer hebben 

bedragen tussen het huidige laagste en het hoogste deel.

4.2 Archeologisch kader

4.2.1 Prehistorie

De oudste resten van menselijke aanwezigheid in de dekzandvlakte ten noorden 

van Tilburg dateren uit het laat-paleolithicum en mesolithicum.11 Het gaat daarbij 

hoofdzakelijk om losse vondsten. Op de vindplaats Fietspad-Rauwbrakenweg 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.12 

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

(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 enkele mogelijke tweebeukige huisplattegron-

den 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 aardewerk lijken de meeste vindplaatsen tot 

de Vlaardingen-cultuur gerekend te moeten worden.

11  Overgenomen en geactualiseerd uit het bureauonderzoek (Van de Geer et al. 2017) en het PvE 
(Van der Leije 2016).

12  Meurkens 2015.
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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 wikkeldraadbeker uit vindplaats Schaapsven D. In het tracé van 

de waterleiding is daarnaast een klein cluster kuilen gevonden, dat ofwel in de vroege 

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

den-bronstijd (1800-1100 v. Chr.) gevonden.13 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 laag gelegen 

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

Retentiebekken, Fietspad-Rauwbrakenweg, Waterleidingtracé en Zwaluwenbunders-

Zuidkamerlaan werden in totaal zeven 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.).14 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. Relevant is verder de vindplaats uit de bronstijd 

die is aangetroffen tijdens het booronderzoek in plangebied Rugdijk-Kouwenberg/

Zuidkamer (vindplaats 413812).15 Deze vindplaats ligt 400 m ten oosten op hetzelfde 

dekzandplateau plateau als onderhavig plangebied. De vindplaats is vastgesteld aan de 

hand van een boringen met zeer grof kwarts gemagerde fragmenten aardewerk uit de 

midden-bronstijd (Figuur 4.3).

13  De in dit rapport gehanteerde periodisering/dateringen zijn gebaseerd op Louwe Kooijmans 
et al. 2005.

14 Arnoldussen 2008.
15  Van Dijk et al. 2006.

Figuur 4.3 
Midden-bronstijd aardewerk van vindplaats 
413812 (Verhoeven & Heunks 2010, figuur 19).
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De late bronstijd en de gehele ijzertijd zijn 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 en enkele scherven 

aardewerk uit de late bronstijd in het tracé van de waterleiding. Op de vindplaats 

Zuidkamerlaan konden verschillende bewonings- en gebruiksfasen worden vastgesteld 

uit zowel de midden-bronstijd B en late brontijd.16 Daarbij was ook sprake van een 

bijzondere depositie van een bronzen knopsikkel die dateert op de overgang van 

deze perioden. Hoewel hier eveneens de plattegrond van een spieker uit vermoedelijk 

de vroege ijzertijd is aangetroffen, valt in algemene zin met name de afwezigheid 

van eenduidige ijzertijd-vindplaatsen op, omdat juist deze periode op de grotere 

dekzandruggen en plateaus met oude akkers in de regio, (o.a. Tilburg-Tradepark17) wel 

relatief goed vertegenwoordigd is. 

4.2.2 Romeinse tijd, middeleeuwen en Nieuwe tijd

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

de omgeving van het plangebied. De dichtstbijzijnde bewoning uit de middeleeuwen is 

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

dingtracé.18 

Gedurende de late middeleeuwen en Nieuwe tijd werd het gebied geleidelijk aan 

steeds meer in cultuur genomen. De hogere delen werden omgezet in akkerland. 

In omliggende laagten ontstond een infrastructuur van wegen en paden met 

aangrenzende lintbewoning. De Rugdijk is een dergelijke oude route die o.a. is 

weergegeven op de kaart van Diederik Zijnen (1760). Van de weg is onder meer uit 

16  Van de Geer, in voorb.
17  Tol 2015.
18  Van der Leije 2015.
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Figuur 4.4 
Kadastrale minuut met plangebied.
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bronnen bekend dat er zeker vanaf het begin van de 15e eeuw bebouwing langs 

aanwezig was.19 Deze bebouwing kan worden verwacht in het lage deel van het 

plangebied langs de Rugdijk. Op de Kadastrale Minuut gemaakt tussen 1811 en 1832 

zijn hier tenminste twee gebouwen afgebeeld (Figuur 4.4).

De lagere delen van het landschap raakten ontbost en werden benut als heide-/

weidegrond. 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 (RAAP-vindplaats 11: 

leemkuilen) en een steenoven uit circa 1830 (vindplaats 6) aangetroffen.20

4.3 Historische geografie

L. J. Keunen, J. Verspay21

Het noordelijke deel van het huidige Tilburg ̶  de wijdere omgeving van ons 

studiegebied ̶  werd in het verleden die Heijdsijde genoemd, een naam die later 

plaats zou maken voor Heikant. De benaming Heikant zou in de Nieuwe tijd naast de 

naam van de gehele buurschap  specifiek van toepassing zijn op de geconcentreerde 

nederzetting rond de ‘plaatse’, de tegenwoordige publieke ruimte bij de OLV-kerk. 

Het gebied rond de Rugdijk en de Moerstraat (het geheel van de gebieden Rugdijk/

Kouwenberg/Zuidkamer en omgeving) werd vanaf de late 17e eeuw aangeduid als 

Oostheikant en Ostenheykant, respectievelijk door Diederik Zijnen in 1760 en Hendrik 

Verhees in 1790.22

Tilburg werd niet gekenmerkt door één aaneengesloten akker (elders in Nederland 

es, enk of eng geheten), maar door een groot aantal kleinere ronde of ovale 

akkercomplexen die van elkaar werden gescheiden door meestal smalle, en soms 

bredere laagten met bewoningsconcentraties of buurtschappen. De akkers hebben 

zich vanaf de late middeleeuwen als het ware als kleine olievlekjes vanuit een kern 

tot in de verschillende laagten uitgebreid. De onregelmatige blokverkaveling van 

meerdere van deze akkers getuigt nog van de gefaseerde, organische groei. Tot 

een aaneensluitende dorpsakker, waarbij ook de langgerekte laagten tussen de 

dekzandruggen (veelal eerder lokale opduikingen te noemen) zouden zijn opgevuld en 

in de akker zouden zijn opgenomen, kwam het echter nooit. Dit specifieke gegeven 

heeft de ruimtelijke ontwikkeling en structuur van Tilburg tot op de dag van vandaag 

bepaald.

De tussenliggende laagten zijn ook op topografische kaarten uit de 19e eeuw 

nog goed te herkennen doordat hierdoor de wegen liepen die de buurtschappen 

met elkaar verbonden. In de laagte langs deze wegen lagen destijds de huizen 

met hun aangrenzende tuinen en kleine perceeltjes weiland. De Rugdijk is een 

voorbeeld van een dergelijke oude weg, gelegen in een dalvormige laagte tussen 

twee dekzandkoppen. Op deze koppen vinden we de oude akkers. Hier bevond zich 

waarschijnlijk ook de oude bewoning in het gebied.

19  Heunks & Keunen 2009, 43-44.
20  Sprengers & Roymans 2014.
21  Uit Heunks & Keunen 2009, samengevat en aangevuld door J. Verspay.
22  Ondanks dat het zich feitelijk aan de noordzijde van het gebied bevond. 
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De oudste bewoning bevond zich op de grotere dekzandplateaus en -ruggen, zoals te 

Enschot. Hier bevonden zich de van nature meest geschikte gronden voor akkerbouw. 

Later zijn ook de kleine dekzandkoppen in cultuur genomen. Aangenomen wordt dat 

de laatste daarvan zijn ontgonnen in de twaalfde eeuw als onderdeel van de grote 

ontginningsgolf die zich toen in de regio voltrok.23 De bewoning bevond zich in die 

periode te midden van het bouwland. Hierin kwam verandering in de late 12e en 

(vroege) 13e eeuw, toen de nederzettingen werden verplaatst naar de randen van de 

akkers veelal op de lage flank van de verschillende dekzandruggen. Dit proces van 

geleidelijke verplaatsing is fraai te volgen in de opgraving in en om het plangebied 

Enschotse Baan.24

In de late middeleeuwen lagen in en nabij de Oostheikant meerdere hoeven, die de 

historische kern van de latere nederzettingen in dit gebied vormden. Ten westen van 

de Rugdijk, ter weerszijden van het akkercomplex de Rondenhoek lagen de hoeven Het 

Hof en (waarschijnlijk) Den Hoek. Aan de Rugdijk zelf hebben in de late middeleeuwen 

ook enkele hoeven gestaan. In de Bossche protocollen is hierover opgetekend: daar 

lagen die oude huysinge (1419) en het huis genaamd die nuwe hoeve (1419) neven 

de Heihoeve van Gerrit van Boerden. De oudste vermeldingen van de Rugdijk gaan 

daarmee terug tot de vroege 15e eeuw. 

De Heikant zal in de late middeleeuwen nog tamelijk marginaal gebied zijn geweest, 

waarbinnen de afzonderlijke hoeven met hun aanliggende bouwland verspreid 

lagen op de afzonderlijke dekzandkoppen in de grotere dekzandvlakte. Behalve het 

23  Theuws 2011, 68-69.
24  Brouwer & Van Mousch 2015; ook in combinatie met Mostert 2014. 

Figuur 4.5 
De inrichting en het grondgebruik van 
het akkercomplex tussen de Rugdijk, 
Bundersestraat, Hasenest en De Kuds 
omstreeks 1832 (naar de Kadastrale 
Minuutplan).
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toponiem zelf blijkt dit uit contemporaine beschrijvingen van hoeven in de omgeving 

van het plangebied. Zo wordt van de nabijgelegen hoeve die Cauwenbergh, in 1380 

vermeld dat deze te midden van heidevelden lag. Ook de veldnamen van akkerblokken 

als Rauwe Braken, Moerstraat, Klein Hei en Boereverdriet op de kaart van Zijnen (1760) 

illustreren het marginale karakter van het gebied.25 

Het akkercomplex waarvan het plangebied deel is, wordt omzoomd door de Rugdijk, 

Bunderse straat, Hazenest en De Kuds. Mogelijk maakten deze akkers nog deel 

uit van die Rubraecken, een akkercomplex dat zich verder in zuidoostelijke richting 

uitstrekte en waarvan de naam verwijst naar het breken van ruwe of woeste grond. De 

perceelsnamen binnen deze akkers, die we uit de 16e eeuw kennen, verwijzen veelal 

naar de eigenaar en geven ons geen extra informatie over het landschap. Stevensacker, 

Heijnenacker en IJkens Acker zijn daar voorbeelden van. 

De verkaveling van het bedoelde akkercomplex ten zuiden van de Bunderse straat 

bestond in 1832 uit een afwisselend geheel van blokvormige percelen. Deze waren 

overwegend in gebruik als akkerland met enkele percelen weiland hiertussen aan de 

westzijde (Figuur 4.5). Alleen aan de noordrand lagen nog enkele kleine hakhoutkavels. 

De bewoning bevindt zich dan aan de west-, zuid-, en oostrand van het gebied. De 

huizen liggen direct aan de weg met hun tuinen (hof; aangelag) erachter. Binnen 

de inrichting van het akkercomplex zijn twee primaire ontginningsblokken te 

onderscheiden (Figuur 4.6). Daaronder verstaan we een afgebakend terrein dat een 

zelfstandige ruimtelijke eenheid in het landschap vormt en vaak het uitgangspunt is 

25  Kaart van Diederik Zijnen (1760) op https://hdl.handle.net/21.12103/55f01474-fae7-6c43-
4ba5-de82d697caa0.

Figuur 4.6 
De hoofdstructuur van het akkercomplex 
wordt bepaald door een aantal primaire 
kavelblokken en lang doorlopende perceels-
grenzen.
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voor verdere verkaveling van het landschap daarbuiten. Het eerste (A) bevindt zich aan 

de zuidwestzijde en lijkt vanuit de herdgang Heikant te zijn uitgezet. Het is rechthoekig 

met een afgerond uiteinde en is verder verkaveld vanuit de Rugdijk en De Kuds (de 

weg van Loon op Zand naar Tilburg). Een tweede (B) ligt in de noordwesthoek en is 

ingericht vanuit de herdgang Schans. De enigszins onregelmatige vorm van dit blok 

lijkt verband te houden met de lage ligging ervan ten opzichte van de aangrenzende 

akkers De Bunders; een contrast dat door toepassing van plaggenbemesting op de 

laatste verder zal zijn vergroot. Het resterende cultuurland is vervolgens in tweeën 

gedeeld met een lang doorlopende perceelsgrens (LDP 3) van De Bunderse straat 

naar de hoek van kavelblok A. Deze blokken en grenzen bepalen de hoofdstructuur 

van het akkercomplex. Het blok C is nadien vanuit de kavelblokken A & B, LDP 3 én de 

Bunderse straat verder verkaveld. Blok D werd vanuit de omliggende wegen ingedeeld 

met een bij benadering opstrekkende blokverkaveling. Alleen aan de zuidwestzijde 

doet zich hierin een onregelmatigheid voor in de vorm van een grillige doorlopende 

perceelsgrens (LDP 4), welke vanuit de Kuds naar LDP3 loopt. De onregelmatige vorm 

doet een natuurlijke oorzaak vermoeden. 
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

E. Heunks

De tijdens het gravend onderzoek gedocumenteerde bodemprofielen (22 

waarnemingen) bevestigen in grote lijnen de resultaten van het booronderzoek. Op de 

meeste plaatsen is sprake van een A-C-bodemprofiel met een scherpe overgang van de 

geroerde bovengrond naar de intacte onderliggende C-horizont. Nergens zijn binnen 

het geroerde pakket aanwijzingen gevonden voor een begraven oude bouwvoor dan 

wel ophooglaag. Het gehele akkerdek is over het hele plangebied tot in recente tijden 

omgezet. 

In de hoger gelegen oost- en noordoostzijde ontbreken restanten van een natuurlijk 

bodemprofiel. De top van de C-horizont toont hier lichtbruingeel, zonder roest of 

andere gleyverschijnselen, hetgeen aansluit op de relatief hoge en droge ligging 

van deze zone. De zuidoostzijde ligt eveneens vrij hoog, maar hier is wel in diverse 

profielen een donkerbruine B-inspoelingshorizont van een podzolprofiel aangetroffen. 

Deze is van bovenaf sterk gebioturbeerd met A-materiaal, maar lijkt onder andere in 

profiel 4 (put 2) op basis van de donkere kleur redelijk intact (Figuur 5.1). Het gaat om 

een zeer compacte horizont met een totale dikte van 10-15 cm, en is samen met een 

zeer dunne B-C-overgangshorizont kenmerkend te noemen voor de veldpodzolen 

op de hogere delen van het dekzandlandschap in deze regio. De incidentele 

vaststelling van deze B-horizont geeft aan dat, hoewel de oorspronkelijke bodem 

over grote oppervlakken is verdwenen, dit niet hoeft te betekenen dat er veel grond is 

afgegraven. 

Figuur 5.1 
Voorbeeld van een bodemprofiel met 
sterk gebioturbeerde maar vrijwel intacte 
B-inspoelingshorizont in het hoger gelegen 
zuidoostelijke deel van het plangebied (put 2, 
profiel 4).

5
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Figuur 5.2 
Voorbeeld van een bodemprofiel met sterke 
ijzeroervorming op flank naar het smeltwater-
dal (put 2, profiel 7).

Figuur 5.3 
Voorbeeld van een beekeerdachtig profiel in 
de laagte van het smeltwaterdal (put 7, profiel 
20), afgedekt door een recent ophoogdek.



Rugdijk - WateRbeRging    29

Zowel naar het westen als naar het zuidwesten daalt het natuurlijke maaiveld 

richting smeltwaterdal hetgeen zich in de top van de C-horizont weerspiegeld in een 

toenemende intensiteit van roestvlekken en -concreties en grijskleuring als gevolg van 

grondwaterfluctuaties. Met name hoog op de flank van het dal is sprake van sterke 

ijzeroervorming (Figuur 5.2). De oorspronkelijke veldpodzol is hier volledig opgenomen 

in de geroerde toplaag. 

Aan de voet van de flank en in de laagte van het smeltwaterdal zijn in enkele 

profielkolommen naast aanwijzingen voor podzolering, beekeerdachtige bodemtypen 

aangetroffen met een humeuze Ah-C- overgangshorizont boven de grijze, sterk 

vergleyde C-horizont. Plaatselijk lijkt zelfs sprake van een intacte sterk humeuze 

Ah-toplaag (Figuur 5.3).

De aangetroffen bodemprofielen bevestigen de conclusie van het booronderzoek dat 

het huidige maaiveld een wat vertekend beeld geeft van de natuurlijke hoogteverschil-

N:\Lopende Projecten\1695 IVOp-DO Tilburg Rugdijk\2.uitwerking\1.sporen_en_structuren\Workspaces\Hoogtevlak.wor (17/01/2018)
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Figuur 5.4 
Geïnterpoleerde hoogtekaart van het 
opgravingsvlak.
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len. Het lagere deel met oorspronkelijke beekeerdachtige bodemprofielen is opgevuld 

met een tot circa 1,0 m dik pakket geroerde grond. De rommelige opbouw van dit 

ophoogpakket met brokken C-materiaal en 20e -eeuws puin wijst op een sub-recent 

verschijnsel. Het hogere oostelijke deel is vermoedelijk maar in beperkte mate 

geëgaliseerd, hetgeen behalve door de lokale waarnemingen van podzolrestanten, met 

name wordt bevestigd door de aangetroffen prehistorisch sporen. De vlakhoogtekaart 

van de opgraving geeft daarmee een vrij realistisch beeld van de oorspronkelijke reliëf-

verschillen (Figuur 5.4).
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Nederzettingsresten uit de bronstijd

6.1 Inleiding

In totaal zijn 625 spoornummers uitgedeeld. Tabel 6.1 en Figuur 6.1 geven een 

overzicht van de verschillende spoortypen. Een deel van de sporen (n=93) is natuurlijk 

van aard. De overige sporen zijn antropogeen. Het grootste deel hiervan bestaat uit 

greppels, kuilen en paalkuilen. Het daadwerkelijk aantal greppels ligt iets lager, omdat 

verschillende greppels verspreid over meerdere putten zijn opgegraven en daarbij 

meerdere spoornummers hebben gekregen. 

 
Spoortype Aantal Spoortype Aantal

Bodemverbeteringskuil 1 Plantkuil 22

Depressie 1 Recente verstoring 9

Greppel/sloot 110 Spitspoor 3

Kuil 102 Staakspoor 1

Natuurlijke verstoring 93 Vloer 1

Paalkuil met paalkern 7 Waterkuil 3

Paalkuil 265 Waterput 4

De sporen vallen grofweg uiteen in drie categorieën: bewoningssporen uit de 

prehistorie, perceleringsgreppels uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd en 

erfinrichting uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. De percelering en erfinrichting 

uit de Nieuwe tijd komt in hoofdstuk 7 aan bod. In dit hoofdstuk worden de sporen en 

vondsten uit de prehistorie behandeld. 

Min of meer centraal tegen de oostelijke grens van het onderzoeksgebied bevinden 

zich enkele clusters paalsporen (zie Figuur 6.1). De sporen kunnen voor het merendeel 

worden toegewezen aan vier structuren. Het gaat daarbij om tenminste drie, mogelijk 

vier driebeukige huisplattegronden. De vierde, meest noordelijke plattegrond is 

vermoedelijk ook een huisplattegrond die gedeeltelijk buiten het onderzoeksgebied 

ligt, maar zou ook als het restant van een bijgebouw kunnen worden aangemerkt. 

Daarnaast komen enkele verspreid gelegen sporen voor die waarschijnlijk ook aan de 

prehistorie kunnen worden toegewezen, waaronder een silokuil.

De beperkte hoeveelheid vondstmateriaal is voor het grootste deel afkomstig uit de 

hiervoor genoemde sporen en bestaat uit aardewerk en natuursteen. 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 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 verslag gedaan van de 

analyse van het vondstmateriaal en de waardering van de macrobotanische monsters 

uit de sporen.

6.2 Structuren en sporen

6.2.1 Inleiding

Het sporenvlak bevond zich in de top van de C-horizont op een zeer variabele diepte 

tussen ca. 40-90 cm –mv., op een hoogte tussen 11,1 m +NAP en 12,2 m +NAP. Het 

laagste deel bevindt zich in het westen van het onderzoeksgebied. Het hoogste deel 

Tabel 6.1 
Totaal aantal aangetroffen sporen per type.

6
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is in het oosten gelegen. Het hoogteverschil bedraagt meer dan een meter, wat wordt 

veroorzaakt door het feit dat het onderzoeksgebied zich precies op de flank van een 

grotere dekzandrug bevindt (vergelijk Figuur 4.1 en Figuur 4.2). Precies op het hoogste 

deel van deze rug dat binnen de contouren van de opgraving valt, bevonden zich  

sporen die op basis van hun kleur, contour en het bijbehorende vondstmateriaal tot de 

bronstijd kunnen worden gerekend. 

De sporen waren beduidend lichter van kleur dan de overige (recentere) sporen op het 

perceel. Doorgaans ging het om (licht) grijs gevlekte, tot homogene sporen met een 

diepte van enkele centimeters tot meer dan een halve meter. De sporen waren in het 

vlak als gevolg van bioturbatie en uitloging vaak lastig te herkennen en vaag begrensd, 

maar konden in de coupe over het algemeen wel goed worden onderscheiden. 

Afzonderlijke vullingen waren meestal niet meer te herkennen.

Zoals gezegd, betreft het minimaal drie, vermoedelijk vier huisplattegronden. De 

structuren 1 t/m 3 overlappen gedeeltelijk (Figuur 6.2). De vierde structuur ligt enkele 

meters ten noorden van de andere plattegronden, maar ligt gedeeltelijk buiten het 

onderzoeksgebied. Direct rondom en in de structuren komen losse paalsporen voor 

die ongetwijfeld met de structuren in verband kunnen worden gebracht, maar niet 

direct aan een constructie-element van een gebouw kunnen worden gekoppeld. Ten 

noordwesten van de plattegronden zijn enkele losse paalsporen aangetroffen. Verder 

is op ca. 30 m ten zuidwesten van de plattegronden een mogelijke silokuil (S145) 

gevonden, die ook prehistorisch lijkt te zijn.

De huisplattegronden konden door de beperkte ruimte niet in hun volledigheid 

blootgelegd worden, hoewel structuur 1 wel bijna volledig binnen de contouren van de 

Figuur 6.1 
Allesporenkaart (met structuren en in de tekst 
genoemde spoornummers).
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structuren.
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waterberging is opgegraven (put 7). De structuren 2 en 3 zijn in fases verdeeld over de 

putten 7, 12 en 13 onderzocht.

6.2.2 Huisplattegronden

6.2.2.1 Structuur 1

Huis 1 is een WNW-OZO georiënteerde driebeukige structuur met een lengte van ca. 

21,5 m en een breedte van ca. 5,7 m. De kernbreedte bedraagt ca. 3 m. De sporen 

waren nog tot maximaal 18 cm diep. De diepte van de onderkant van de sporen was 

zeer variabel, aangezien die tussen 11,64 m +NAP en 12,01 m +NAP lag. Dit zaal deels 

het gevolg zijn van het feit dat de structuur zich op de schuin aflopende flank van de 

dekzandrug bevindt. De westelijk helft wordt oversneden door diverse greppels uit de 

Nieuwe tijd, waardoor een aanzienlijk deel van zowel de binnen- als de wandstijlen hier 

ontbreekt.

Afgaande op de vergelijkbare restdiepte van de sporen zal de daklast vermoedelijke 

door zowel de wand- als de binnenstijlen zijn gedragen. De binnenstijlsporen bevinden 

zich bij de structuur in kwestie op een afstand van 1,9-2,1 m van elkaar. De wandresten  

liggenhier ca. 1 m buiten en aan elke binnenstijl lijkt een wandstijl te zijn gekoppeld. 

In het zuidwesten zijn enkele wandstijlen wat dichter op elkaar geplaatst. Wellicht 

dat hier een ingang was gesitueerd. De paalzettingen in de westelijke kopse kant 

suggereren een iets afgerond uiteinde aan de plattegrond, wat op een schilddak aan 

deze zijde zou kunnen wijze. De oostelijke kopse kant is daaroverwat minder duidelijk. 

Het betreft een plattegrond van het type Oss-Ussen 1 (Nijnsel).26

Er zijn geen vondsten gedaan in de sporen van de plattegrond. Wel zijn er uit negen 

sporen grondmonsters genomen. Uit twee monsters zijn verkoolde zaden en twijgjes 

ingestuurd voor 14C-onderzoek. Eén monster uit spoor 52 lijkt recent materiaal te 

hebben bevat en heeft een datering tussen het midden van de 17e eeuw n. Chr. en 

heden opgeleverd.27 Het tweede monster, uit spoor 233, heeft een datering opgeleverd 

in de midden-bronstijd B: 1374 - 1134 cal. v. Chr. (1σ).28 Typologisch is de plattegrond te 

dateren in de midden-bronstijd of de (eerste helft van de) late bronstijd. waarschijnlijk. 

Op typologische  Op basis van typologie en 14C-datering is deze structuur in de tweede 

helft van de midden-bronstijd of de eerste helft late bronstijd te dateren. 

6.2.2.2 Structuur 2

Structuur 2 is tevens een WNW-OZO georiënteerde structuur. Het gebouw had 

een lengte van minimaal 18 m. Vermoedelijk betreft het ook een driebeukige 

huisplattegrond met een breedte van ca. 5,6 m en een kernbreedte van ca. 3 m, 

maar er zijn slechts drie sporen van wandstijlen bewaard gebleven. De sporen van 

de plattegrond waren nog tot maximaal 24 cm diep. De diepte van de onderkant van 

de sporen was ook hier zeer variabel, want deze lag tussen 11,67 m +NAP en 11,98 m 

+NAP. 

Net als structuur 1 lijkt  deze structuur een iets afgeronde kopse kant te hebben in 

het noordwesten. Mogelijk had dit gebouw daarom eveneens een schilddak. Verdere 

26  Hiddink 2014, 173-174.
27  Poz-99888: 210 ± 40 BP.
28  Poz-99670: 3010 ± 40 BP.
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aanwijzingen omtrent de constructiewijze of binnenindeling zijn er nauwelijks. Op 

basis van de drie wandstijlsporen en de overeenkomsten met structuur 1 lijkt het ook 

hier te gaan om een plattegrond van het type Oss-Ussen 1.

Spoor 194 bevatte een klein fragment (5 gram) gedraaid aardewerk uit de Nieuwe 

tijd. Eén spoor van de plattegrond is bemonsterd (S223). Hieruit is een monster van 

verkoolde twijgjes en ander houtskool ingestuurd voor 14C-onderzoek. Dit heeft een 

datering opgeleverd in de eerste anderhalve eeuw van de jaartelling.29 Helaas lijkt het 

hier om intrusief materiaal te gaan, aangezien  de aard en ligging van de sporen een 

datering in de Romeinse tijd niet aannemelijk maken. Daarbij komt verder de volledige 

afwezigheid van materiaal uit deze periode. De aanwezigheid van aardewerk uit een 

latere periode illustreert echter wel dat de monsters vervuild kunnen zijn, vermoedelijk 

als gevolg van bioturbatie.

29  Poz-99893: 1925 ± 30 BP.

S233S233
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spoordiepte structuur
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0

Figuur 6.3 
Structuur 1 met spoordieptes, vondst- en 
monsterlocaties (schaal 1:200).
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6.2.2.3 Structuur 3

Net als de structuren 1 en 2 is  structuur 3 een plattegrond van een WNW-OZO 

georiënteerd driebeukige huis. De structuur heeft een lengte van ca. 18 m en een 

breedte van ca. 5,8 m. De kernbreedte is met ca. 3 m gelijk aan die van de andere huis-

plattegronden. De sporen waren nog tot maximaal 28 cm diep. Ook hier was de diepte 

van de onderkant van de sporen zeer variabel: tussen 11,7 m +NAP en 12,05 m +NAP. 

De oostelijke kopse kant van de plattegrond is vermoedelijk deels verstoord door een 

greppel uit de Nieuwe tijd. Ook in het westen, waar de plattegrond tevens overlapte 

met structuur 2, zijn sporen niet bewaard gebleven. 

In vergelijking met de twee voorgaande structuren heeft deze plattegrond een 

veel minder regelmatige lay-out. De afstand tussen de binnenstijlen en  die van de 

wandstijlen onderling wisselt aanzienlijk. Ook is er geen sprake van een duidelijke 

paring van binnen- en wandstijlsporen of staan de paren erg scheef. De kopse kanten 

van de plattegrond lijken recht te zijn geweest. Dat zou kunnen betekenen dat dit huis 

een zadeldak heeft gehad. Gezien de slechte conservering van de uiteinden van het 

S48

S223

S48

S223

4m0 

spoordiepte structuur

12,10 m+NAP

4m

0

Figuur 6.4 
Structuur 2 met spoordieptes, vondst- en 
monsterlocaties (schaal 1:200).
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huis moeten we hier echter een slag om de arm houden. Ondanks de ten opzichte van 

de twee eerder behandelde plattegronden iets afwijkende constructie is structuur 3 een 

plattegrond van het type Oss-Ussen 1 (zie verderop).

In spoor 494 zijn twee scherven aangetroffen: een randfragment en een wandfragment 

van een drieledige pot, beide onversierd en verschraald met chamotte en kwartsgruis. 

In spoor 490 is een brokje zandsteen van nog geen 2,5 cm aangetroffen ,dat 

waarschijnlijk van een rolsteen afkomstig is. Vijf sporen zijn bemonsterd voor onder 

meer botanisch onderzoek en dateringsonderzoek en hieruit zijn twee monsters 

verzameld en ingestuurd voor het verkrijgen van een 14C-datering. Deze monsters, uit 

de sporen 272 en 494, hebben dateringen opgeleverd in de 15e eeuw n.Chr. en tussen 

de 17e eeuw n.Chr. en heden.30 In lijn met een deel van de overige dateringen lijken we 

ook hier te maken te hebben met vervuiling van recenter materiaal dat in de sporen 

terecht is gekomen. 

30  Poz-99892: 465 ± 30 BP; Poz-99889: 175 ± 30 BP.
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Figuur 6.5 
Structuur 3 met spoordieptes, vondst- en 
monsterlocaties (schaal 1:200).
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6.2.2.4 Structuur 4

Structuur 4 is vermoedelijk het westelijke deel van een plattegrond van een WNW-OZO 

georiënteerd driebeukig huis. Het oostelijke deel viel buiten de opgravingsgrenzen 

en werd bovendien oversneden door een recente greppel (de proefsleuf voor het 

opsporen van een gasleiding). De opgetekende lengte bedraagt 10,5 m. De breedte 

komt waarschijnlijk uit op 5,8-6,2 m, maar is moeilijk te bepalen omdat de zuidelijke 

wandstijlen ontbreken. De kernbreedte is met ca. 3,5 m groter dan die die van de 

andere huisplattegronden. De sporen waren tot maximaal 45 cm diep (gemiddeld 25 

cm), aanzienlijk meer dan bij de overige plattegronden. De diepte van de onderkant 

van de sporen is echter ook hier variabel met waarden van 11,66 m +NAP en 12,08 m 

+NAP.

De binnenstijlsporen laggen op een onderlinge afstand van ca. 1,9 m. De sporen van 

de wandstijlen , die gekoppeld aan de binnenstijlen lijken te zijn geweest, bevonden 

zich hier ca. 1,1 m buiten.. Aan de zuidzijde zijn er geen resten van wandstijlen 

bewaard gebleven. De kopse kant van de plattegrond lijkt half rond te zijn, hetgeen 

een oorspronkelijke constructie met een schilddak doet vermoeden. Er komen diverse 

paalsporen voor die wel aan de plattegrond gerelateerd lijken, maar moeilijk direct 

aan de constructie toe te wijzen zijn. Het meest opvallend zijn de vijf paalsporen op 

de noklijn van het huis. Doordat de plattegrond niet volledig kon worden opgegraven 
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Figuur 6.6 
Structuur 4 met spoordieptes, vondst- en 
monsterlocaties (schaal 1:200).



Rugdijk - WateRbeRging    39

is een typologische toewijzing hier lastiger, maar ook hier lijkt sprake te zijn van een 

plattegrond van het type Oss-Ussen 1.

In de sporen 544, 552 en 560 zijn zes onversierde wandscherven aangetroffen van 

aardewerk verschraald met chamotte en kwartsgruis. Spoor 560 bevatte daarnaast een 

klein baksteenfragment. Uit spoor 544 kwam tevens een plat fragment kwartsitische 

zandsteen met een plat, door gebruik afgesleten vlak: vermoedelijk van een 

maalsteen. Vier van de sporen zijn bemonsterd en materiaal uit twee van de sporen 

(S528 en S556) is ingezonden voor 14C-onderzoek. Een hieruit verkregen midden-neo-

lithische datering lijkt wat te oud voor deze plattegrond.31 Een datering op basis van 

verkoolde spelttarwe komt uit in de midden-bronstijd B en lijkt beter aan te sluiten bij 

de overige vondsten.32

6.2.2.5 Typologie en constructie

In ieder geval drie plattegronden, maar vermoedelijk alle vier, behoren tot het type 

Oss-Ussen 1. Dit is een van de twee kenmerkende huistypen van de midden-bronstijd 

van Zuid-Nederland, samen met het type Zijderveld. Het type Oss-Ussen 1 (ook wel 

type Nijnsel genoemd) is een driebeukige plattegrond met een ‘halveportalenconstruc-

tie’ en rechte uiteinden.33 De ingangen bevonden zich bij deze huizen in de lange zijden 

en soms kwamen enkele middenstijlen voor. De plattegronden kunnen een forse lengte 

bereiken tot wel 37 m. In afwijking hierop is wel enige variatie aanwezig. Zo zijn één of 

beide kopse kanten van het huis soms afgerond, zoals in het onderhavige geval bij de 

huisplattegronden 1, 2 en 4. Daarnaast zijn alleen bij structuur 4 van Tilburg-Rugdijk 

enkele sporen van middenstijlen aanwezig 

De constructiewijze met halve portalen komt tot uitdrukking in het feit dat tegenover 

elke wandstijl een middenstijl staat, maar dat de lijn hierover (het kapspoor) niet 

uitkomt bij een stijlenpaar aan de andere zijde van het huis.34 De wandstijlen moeten 

daarbij diep genoeg zijn ingegraven om te voorkomen dat zij door het dak worden 

ontzet. Dit resulteert in wandstijlen die ongeveer even diep zijn ingegraven als de 

middenstijlen, zoals we in ieder geval bij de huisplattegronden 1 en 3 kunnen zien.  In 

het geval van structuur 3 werd opgemerkt dat er geen sprake is van een duidelijke 

paring van binnen- en wandstijlen. De halve portalen zouden hier erg scheef moeten 

hebben gestaan. Meer aannemelijk is daarom dat hier sprake is van langsliggers op de 

binnenstijlen zoals dit ook voor enkele plattegronden in Son en Bruegel-Ekkersrijt is 

geconstateerd.35

6.2.3 Overige sporen

Buiten de sporen van en in de huisplattegronden die hiervoor beschreven zijn, is maar 

een zeer beperkt aantal sporen aangetroffen die, voornamelijk op basis van de vulling, 

ook aan de bronstijd kunnen worden toegewezen. Ca. 20 m ten noorden van structuur 

4 en ca. 10 m ten noordwesten van deze structuur bevonden zich in totaal zes kleine 

(paal?)kuilen: sporen 90, 409-11, 413, 414. De sporen hadden een resterende diepte van 

doorgaans minder dan 24 cm, met uitzondering van spoor 414 dat nog 32 cm diep was 

en ook een paalkern leek te bevatten. 

31  Poz-99671: 5130 ± 50 BP.
32  Poz-99887: 3140 ± 30 BP.
33  Hiddink 2014, 173-174.
34  Hiddink 2014, 173.
35  Hiddink 2014, 174; 176, Afb. 4.
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Het spoor (S145) op ca. 30 m ten zuiden van structuur 1 is als silokuil   (Figuur 6.7). Deze 

kuil spoor heeft verticale wanden en een vlakke bodem op 11,41 m +NAP. Het spoor 

was nog 44 cm diep onder het vlak en opgevuld met een licht bruingrijze, matig siltig 

zand. Vondsten in het spoor zijn niet gedaan en ook de analyse van het uit het spoor 

verzameldemonster heeft slechts een twijgje opgeleverd. Wel kon dit monster worden 

gedateerd met behulp van 14C-onderzoek, wat een datering in de midden-bronstijd 

opleverde: 1396 – 1283 cal. v. Chr. (1σ).36

6.3 Aardewerk

E. Drenth

6.3.1 Inleiding 

Tijdens het archeologische onderzoek te Tilburg-Rugdijk Waterberging zijn in totaal 12 

stuks handgevormd aardewerk aangetroffen, die samen 166,4 gr. wegen. Naar het zich 

laat aanzien, gaat het telkens om vaatwerkfragmenten. Het aardewerk is onderworpen 

aan een macroscopische analyse, waaraan, in overeenstemming met het Programma 

van Eisen, drie basale vragen ten grondslag lagen: 

- Wat zijn de intrinsieke eigenschappen?

- Wat is de datering?

- Hoe moet het aardewerk vertaald worden in termen van toenmalige menselijke 

activiteiten?

Teneinde bovengenoemde vragen te kunnen beantwoorden, is de volgende werkwijze 

gehanteerd. Het gefragmenteerde vaatwerk is gescheiden in gruis en scherven. Als 

scheidslijn tussen gruis en scherven is in de regel 4 cm2 aangehouden; wat beneden 

deze waarde ligt, is als gruis beschouwd. Scherven groter dan 4 cm2 die in de lengteas 

gespleten zijn ofwel waarvan de buiten- en/of binnenkant ontbreken, zijn eveneens als 

gruis bestempeld. Een uitzondering op deze regels zijn in beginsel kleine fragmenten 

36  Poz-99672: 3070 ± 40 BP.

Figuur 6.7 
Foto van de coupe over spoor 145, een vermo-
edelijke silokuil.
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met vermeldenswaardige kenmerken, zoals versiering en vorm. Doorgaans is bij de 

registratie van intrinsieke eigenschappen, dat wil zeggen karakteristieken die eigen 

zijn aan het aardewerk, een werkwijze gevolgd die in hoofdlijnen tevens te vinden is in 

diverse andere studies naar handgevormd aardewerk.37 Dit betekent dat de scherven 

het meest uitgebreid beschreven zijn: in totaal  acht stuks, die samen 1595 g wegen.38 

Dit is telkens gebeurd op individueel niveau. Vastgelegd is, indien voorhanden, 

informatie over de algemene potvorm en het pottype. Verder zijn de scherven naar hun 

(oorspronkelijke) positie in de pot opgedeeld in drie groepen, te weten: 

- rand (met, zo mogelijk, een specificatie van de vorm),

- wand,

- bodem (met, zo mogelijk, mogelijk een specificatie van de vorm).

Van elk van dit soort aardewerkfragmenten zijn na macroscopische bestudering, voor 

zover mogelijk en van toepassing, de volgende variabelen geregistreerd: 

a) de gemiddelde wanddikte (in mm),

b) de verschraling,

c) de oppervlakteafwerking,

d) de versiering,

e) de kleur op dwarsdoorsnede,

f) karakteristieken over rolopbouw,

g) het feit of een scherf onverbrand dan wel (secundair) verbrand is,

h) bijzonderheden, zoals het voorkomen van aankoeksel.

Een aantal van deze variabelen behoeft verdere toelichting. Van de verschraling, indien 

aanwezig, is aangegeven het soort of de soorten en de afmeting van het grootste 

zichtbare partikel (per verschralingssoort). Bij zand is dat niet gebeurd, omdat dit per 

definitie kleiner is dan 2 mm. Zandverschraling is overigens in zoverre een punt van 

discussie dat opzettelijke toevoeging niet met zekerheid vast te stellen is, aangezien 

zand van nature aanwezig kan zijn in klei. Granietverschraling staat voor de toevoeging 

van graniet, gneis of aanverwante verschraling aan de klei. Bij het onderdeel ‘opper-

vlakteafwerking’ is zowel naar de buiten- als binnenkant van het aardewerk gekeken, 

waarbij een onderscheid is gemaakt tussen gepolijst (het oppervlak heeft een glad én 

glanzend karakter), glad, glad/hobbelig, besmeten en ruw. Daarnaast is genoteerd, 

wanneer een scherf een duidelijk verweerde buiten- en/of binnenkant heeft.

Bij de kleur van een scherf op dwarsdoorsnede is een onderscheid gemaakt tussen 

‘oxiderend’ (O), ofwel lichte tinten, en ‘reducerend’ (afgekort tot R) dat wil zeggen 

donkere tinten. Aldus kan de kleuropbouw aangegeven worden, waarbij telkens 

begonnen wordt met de (veronderstelde) buitenzijde. Zo staat ORO voor een lichte 

buiten- en binnenzijde en een donkere kern en betekent OR een tweedeling met een 

lichte buitenzijde en een donkere binnenkant. Deze gegevens zijn bij de uitwerking 

uitsluitend gebruikt om vast te stellen of een aardewerkfragment al dan niet 

(secundair) verbrand is. In het geval dat aardewerk extra verhit raakt, gaan oxiderende 

en grijze kleuren overheersen. Daarnaast kan het aardewerk poreus worden, kunnen 

blaasjes optreden en potvormen verwrongen raken. De kleur op dwarsdoorsnede is in 

principe informatief over het bakmilieu.39 Een lichte kleur reflecteert een zuurstofrijk 

milieu, een donkere kleur zuurstofarme omstandigheden. Bij een scherf met als kleur 

37  Zie bijvoorbeeld Ufkes 2002.
38  Van zowel het gruis zijn het aantal (in totaal 4 stuks) en het gewicht (tezamen 7,8 g) vastgel-

egd. 
39  Rye 1988, 114-118.



42 Rugdijk - WateRbeRging

op de breuk ORO, om een voorbeeld te geven, zullen de bakomstandigheden over 

het algemeen zuurstofrijk zijn geweest. Echter niet in die mate dat het organische 

materiaal in de klei door oxidatie volledig verdwenen is. Vandaar dat een donkere 

kern aanwezig is. Genoteerd zijn eventuele sporen van rolopbouw, die wijzen op een 

vervaardiging van een pot uit kleirollen, met als mogelijkheden H-, N- en Z-voegen.40 

Nadere bijzonderheden per individuele vondst zijn te vinden in Tabel 6.2.

6.3.2 Intrinsieke eigenschappen en typologie

Vorm en type
Slechts één scherf geeft informatie over de algehele potvorm prijs: een onversierd 

fragment van vaatwerk met een S-vormig profiel, een ca. 1,1 cm hoge hals en 

een afgeronde rand.41 In het classificatiesysteem van Van den Broeke, dat primair 

ontworpen is voor ijzertijdaardewerk uit de Lage Landen, maar tevens door hem wordt 

toegepast op vaatwerk uit de late bronstijd in dat gebied, betreft het een vertegen-

woordiger van het potopbouwtype ofwel vormgroep III. Dat wil zeggen een gesloten 

pot met hals.42 Qua type lijkt het te gaan om het type 55a.43 Het is echter mogelijk 

dat de scherf in kwestie ouder is en behoort tot de Hilversum-cultuur uit de vroege en 

midden-bronstijd.44 De auteur heeft een typologie voor het vaatwerk van deze cultuur 

opgesteld. Daarbinnen representeert de onderhavige vondst een Laren-pot van het 

type 4.45

Verschraling
Qua verschraling is het aardewerkensemble bijzonder homogeen. Op één voorbeeld 

na waarbij uitsluitend potgruis aan de klei is toegevoegd, is de verschraling telkens 

samengesteld uit chamotte en kwartsgruis. De maximale grootte van de verschraling, 

voor zover zichtbaar, loopt daarbij in het eerste geval uiteen van 1 tot en met 9 mm en 

bij kwartsgruis van 2 tot en met 8 mm.

Versiering
De assemblage bestaat uitsluitend uit onversierde aardewerkfragmenten.

Kleur op de breuk en secundaire verbranding

Naar het zich laat aanzien, is het materiaal telkens afkomstig van oxiderend gebakken 

potten. 

Wanddikte
De wanddikte loopt uiteen van 9 tot en met 16 mm. Het gemiddelde is ca. 12,4 mm.

Wandafwerking
Zeven van de acht scherven zijn afkomstig van ruwwandig vaatwerk. Daarvan vertonen 

vier exemplaren (duidelijke) sporen van verwering. Daarnaast is één gladwandige 

scherf voorhanden, waarvan de binnenzijde overigens ten dele verweerd is.

40  Zie voor meer informatie Louwe Kooijmans 1980, 136-137.
41  Vnr. 74 uit een van de paalsporen (S12.494) van structuur 3.
42  Van den Broeke 2012, 40-41 en fig. 3.2.
43  Ibidem, 71, 73 en fig. 3.20 en -.21.
44  Voor de duidelijkheid, hier is de periodisering van Lanting & Van der Plicht (2001/2002) aange-

houden.
45  Drenth 2015, 133-134 en tabel 7.3.
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Rolopbouw
Bij geen van de aardewerkfragmenten zijn aanwijzingen gevonden voor een opbouw 

van het vaatwerk uit rollen of lappen klei.

Aankoeksel
Er is slechts één aardewerkfragment, een wandscherf, waarbij op het oppervlak een 

donkere substantie kleeft.46 Dit residu (vermoedelijk verkoolde voedselresten) bevindt 

zich op de binnenzijde en duidt erop dat met het vaatwerk is gekookt.

6.3.3 Datering

Een precieze datering van het onderhavige aardewerkcomplex is geen sinecure. Het 

ensemble is bescheiden van omvang en het vaatwerk is, algemeen gesteld, sterk 

gefragmenteerd. Daar komt bij dat het maar de vraag is of het materiaal een gesloten 

assemblage vormt. Uit het feit dat in elk geval drie structuren ruimtelijk overlappen, 

blijkt immers dat de site een zekere tijdsdiepte kent. 

Ondanks de voornoemde hindernissen kan op basis van de intrinsieke eigenschappen 

worden gesteld dat de onderhavige keramische vondsten van Tilburg-Rugdijk 

Waterberging ergens uit de midden-bronstijd en late bronstijd moeten dateren. 

Indicatief zijn de verschraling, de wandafwerking én het ontbreken van versiering. 

De wanddikte geeft verder aan dat de eerstgenoemde periode waarschijnlijker is dan 

de tweede.47 Ook vanuit het oogpunt van versiering, of beter gezegd de afwezigheid 

daarvan, is een toewijzing aan de midden-bronstijd meer plausibel.48 

6.3.4 Aard van de site

Ter plaatse zijn verscheidene structuren blootgelegd die als huisplattegronden 

kunnen worden geïnterpreteerd. Daardoor is het sterke vermoeden dat de keramische 

vondsten in kwestie nederzettingsafval zijn. Enkele vondsten zijn gedaan in twee 

van deze structuren (nrs. 3 en 4; Tabel 6.2). De hoeveelheid materiaal is zo gering dat 

er moeilijk gesproken kan worden van grootschalige dumps van anorganisch afval. 

Eerder lijkt het aardewerk bij toeval in grondsporen terecht te zijn gekomen, zoals 

een stukje gruis in een waterkuil uit de Nieuwe tijd.49 Toch kan het niet geheel worden 

uitgesloten dat de assemblage deposities herbergt die samenhangen met laat-prehis-

torische verlatingsrituelen in de Lage Landen. Van den Broeke heeft hieraan in 2002 

een artikel gewijd, waarin hij tot de algemene conclusie komt dat bij het opgeven van 

nederzettingen secundair verhit aardewerk in de door de ontmanteling van gebouwen 

ontstane paalgaten is gedeponeerd. 50 Inmiddels heeft hij de criteria ter herkenning 

van dergelijke deposities fors bijgesteld.51 Zo heeft hij die van “een min of meer 

volledige opvulling van (het paalgatgedeelte van) de paalkuil” laten varen. Verder heeft 

hij het in zijn jongste verhandeling tevens over ‘afscheidsdeposities’ van aardewerk 

dat niet door vuur is aangetast.52 Zij bestaan uit een omvangrijke verzameling van 

hoofdzakelijk onverbrande aardewerkscherven of een enkel (archeologisch-)compleet 

stuk vaatwerk. De vraag die op basis van deze veranderende inzichten en opvattingen 

46  Vnr. 89 uit een van de paalsporen (S12.552) van structuur 4.
47  Arnoldussen & Ball 2007, 192 en afb. 15; vgl. Van den Broeke 1991; Drenth 2015.
48  Zie de in de vorige noot aangehaalde literatuur.
49  Vnr. 53 uit S7.289.
50  Van den Broeke 2002.
51  Van den Broeke 2015.
52  Ibidem, 94-95.



44 Rugdijk - WateRbeRging

rijst, is die naar de archeologische herkenbaarheid van verlatingsrituelen. Dit geldt 

in het bijzonder voor één of enkele scherven uit grondsporen. Hoe kan materiaal dat 

toevallig in grondsporen is terecht gekomen, worden onderscheiden van deposities?53 

administratieve 
gegevens

intrinsieke eigenschappen archeologische 
context

vnr. 5; put 3, 
spoor 5030

1 onversierde wandscherf; 8,1 g; gemiddelde wanddikte 13 mm; ver-
schraling met chamotte + kwartsgruis (grootste zichtbare partikel in 
beide gevallen 2 mm); ruwwandig en deels verweerd; OOO (secundair 
verbrand)

C-horizont

vnr. 53; put 7, 
spoor 289

1x gruis; 1,7 g Waterkuil NT

vnr. 73; put 12, 
spoor 482

1 onversierde wandscherf; 12,5 g; gemiddelde wanddikte 14 mm; ver-
schraling met chamotte + kwartsgruis (grootste zichtbare partikel ach-
tereenvolgens 9 mm en 8 mm); ruwwandig (aan de buitenzijde sporen 
van verwering); ORR

paalkuil NT

vnr. 74; put 12, 
spoor 494

1 onversierde randscherf van drieledige pot; afgeronde rand; hoogte 
hals ca. 1,1 cm; 10,8 g; gemiddelde wanddikte 9 mm; verschraling met 
chamotte + kwartsgruis (grootste zichtbare partikel achtereenvolgens 
7 mm en 5 mm); ruwwandig (aan de buiten- en binnenzijde sporen van 
verwering); ORO

paalkuil van 
structuur 3

vnr. 75; put 12, 
spoor 494

1 onversierde wandscherf; 6,3 g; gemiddelde wanddikte 12 mm; ver-
schraling met chamotte + kwartsgruis (grootste zichtbare partikel in 
beide gevallen 1 mm); gladwandig (aan de buitenzijde sporen van ver-
wering); OOO (secundair verbrand)

paalkuil van 
structuur 3

vnr. 77; put 12, 
spoor 497

1x gruis; 2,8 g paalkuil van 
structuur 3

vnr. 84; put 12, 
spoor 560

1x gruis; 1,8 g
1 onversierde wandscherf; 7 g; gemiddelde wanddikte 12 mm; verschra-
ling met chamotte (grootste zichtbare partikel 6 mm); ruwwandig (aan 
de buitenzijde sporen van verwering); OOO/ORO (secundair verbrand)

paalkuil van 
structuur 4

vnr. 87; put 12, 
spoor 544

1x gruis; 1,5 g paalkuil van 
structuur 4

vnr. 89; put 12, 
spoor 552

1 onversierde wandscherf; 5,7 g; gemiddelde wanddikte 13 mm; ver-
schraling met chamotte en kwartsgruis (grootste zichtbare partikel 
achtereenvolgens 2 mm en 8 mm); ruwwandig; OOO/ORO (secundair 
verbrand)
1 onversierde wandscherf; 17,9 g; gemiddelde wanddikte 10 mm; 
verschraling met chamotte en kwartsgruis (grootste zichtbare partikel 
in beide gevallen 5 mm); ruwwandig; ORR; op de binnenkant donker 
aankoeksel
1 onversierde wandscherf; 90,3 g; gemiddelde wanddikte 16 mm; 
verschraling met chamotte + kwartsgruis (grootste zichtbare partikel 
achtereenvolgens 5 mm en 8 mm); ruwwandig; OOO/ORO (secundair 
verbrand)

paalkuil van 
structuur 4

6.4 Natuursteen

S. Knippenberg

Het veldwerk heeft twee stenen opgeleverd, allebei aangetroffen in vullingen van 

prehistorische paalsporen. Het gaat om een brokje zandsteen van nog geen 2,5 cm, 

afkomstig uit paalspoor S490, en een fragment van een passief gebruikt werktuig, 

waarschijnlijk een maalsteen, uit S544: een paalspoor van structuur 4. Over het eerste 

stuk valt niet meer te zeggen dat het waarschijnlijk van een rolsteen afkomstig is. Het 

vertoont geen sporen van gebruik, bewerking of verbranding.

Het tweede stuk is een plat fragment met een omvang van 6,7 x 3,9 x 0,9 cm, ook 

afkomstig van een rolsteen. De steensoort betreft een kwartsitische zandsteen met 

een glimmerfractie. Dit stuk bezit een duidelijk plat door gebruik afgesleten vlak. 

53  Een van de 14C-dateringen voor structuur 4, 5130 ± 50 BP, wijst in de richting van het Midden-
Neolithicum A (zie paragraaf 6.6). Dit doet de vraag rijzen in hoeverre het aardewerk uit de 
structuur in kwestie midden-neolithische verontreiniging kan zijn. Te oordelen naar de wand-
dikte en de oppervlakteafwerking mag worden gesteld dat die kans verwaarloosbaar is. Anders 
gezegd, op basis van de intrinsieke eigenschappen van het aardewerk is een toewijzing aan de 
bronstijd verdedigbaar. 

Tabel 6.2 
Het handgevormde aardewerk van Tilburg-
Rugdijk Waterberging: een overzicht van de 
intrinsieke eigenschappen van het materiaal 
en de vondstomstandigheden.
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Dit vlak vertoont nog restanten van diepere putjes, die waarschijnlijk het gevolg 

zijn van het opkloppen (bouchaderen) met als doel het (opnieuw) opruwen van het 

gebruiksvlak. Deze karakteristiek komt men veel tegen bij maalstenen, die vaak 

herhaaldelijk op deze wijze worden opgeruwd.54 Op deze manier bleef het gebruiksvlak 

geschikt voor het vermalen van gewassen. 

De benutte steensoorten passen bij exploitatie van een riviergrinden van Rijn en 

Maas. Ontsluitingen van dergelijk materiaal liggen op zo’n 10 km van de vindplaats 

en vormden een belangrijke bron van gesteentes gedurende prehistorie en ook 

latere periodes.55 Wat de datering van het materiaal betreft, past het gebruik van 

lokale rolstenen als maalsteen het beste gedurende de periode voorafgaande aan de 

introductie van het tefriet uit de Eifel.56 Dit vulkanische gesteente doet zijn intrede 

als grondstof voor maalstenen vanaf de late bronstijd.57 Dus een datering in de late 

bronstijd of ouder lijkt voor de vondsten uit Tilburg het meest voor de hand te liggen.

6.5 Waardering macrobotanie en geschiktheid 14C-datering

Y.F. van Amerongen

6.5.1 Inleiding en materiaal

Er zijn 23 monsters gewaardeerd op de geschiktheid van het  botanische materiaal voor 

macrorestenanalyse en 14C-onderzoek (zie Tabel 6.3). Deze monsters zijn genomen uit 

paalkuilen van de prehistorische plattegronden en uit een silokuil. 

Bij de waardering voor 14C-onderzoek is in het bijzonder gelet op de aanwezigheid 

van zaden en vruchten van eenjarige landplanten en op houtskool van twijgjes/takjes 

of van de buitenste jaarringen (zie Tabel 6.3). Deze resten zijn het meest geschikt 

voor 14C-analyse, omdat ze een relatief korte groeiperiode hebben, die dichtbij de 

menselijke bewoning van de vindplaats lag. Bij de inventarisatie voor macrobotanische 

analyse is gelet op de potentiële informatiewaarde van de resten voor een 

reconstructie van de voedseleconomie, de akkerbouwpraktijken en de lokale vegetatie 

in de prehistorie te Tilburg.

54  Zie bijv. Knippenberg 2008. 
55  Mulder et al. 2003.
56  Joachim 1985; Van Heeringen 1985.
57  Van Heeringen 1985; van de Broeke 1987.
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Vondst-nr. Spoor Context Te dateren materiaal 14C-analyse

24 200 structuur 1 - N

25 52 structuur 1 4x Chenopodium album J

26 171 structuur 1 1x twijgje J

27 175 structuur 1 1x twijgje J

28 78 structuur 1 - N

34 247 structuur 1 2x twijgje J

35 233 structuur 1 2x twijgje J

36 117 structuur 1 - N

37 177 structuur 1 - N

23 223 structuur 2 1x twijgje, 1x houtskool J

29 256 structuur 3 1x houtskool J

30 274 structuur 3 1x indet., 1x houtskool J

31 272 structuur 3 1x twijgje, 2x Chenopodium spec. J

33 266 structuur 3 - N

79 494 structuur 3 1x Euphorbiaceae; 1x twijgje J 

80 505 paalkuil binnen structuur 3 - N

81 513 paalkuil binnen structuur 3 1x Rubus fruticosus; 1x twijgje J

82 528 structuur 4 1x Triticum cf. spelta; 1x Persicaria lapathifolia J

83 534 structuur 4 - N

86 557 structuur 4 - N

88 556 structuur 4 2x indet., 1x twijgje J

11 145 silokuil 1x twijgje J

32 269 paalkuil bij huis 1/2/3 - N

6.5.2 Resultaten waardering

Macroresten
Geen van de onderzochte monsters is geschikt gebleken voor verdere macrorestenana-

lyse door de geringe hoeveelheid of zelfs totale afwezigheid van zaden en vruchten. 

Wel is duidelijk op basis van de geringe data dat er te Tilburg-Rugdijk braam (Rubus 

fruticosus) werd verzameld en/of gegeten en (spelt)tarwe (Triticum cf. spelta) werd 

verbouwd en/of gegeten.

14C-datering
Er zijn in totaal 14 van de 23 monsters geschikt gebleken voor 14C-datering (Tabel 6.3). 

Uit elke structuur is uit ten minste twee sporen dateerbaar materiaal afkomstig, met 

uitzondering van structuur 2, waaruit slechts één monster beschikbaar was. Daarnaast 

is in de silokuil dateerbaar materiaal gevonden. In de meeste monsters bestaat het 

te dateren materiaal uit (houtskool van) twijgjes, maar in enkele gevallen zijn er ook 

verkoolde zaden beschikbaar. De resultaten van het 14C-onderzoek worden in de 

volgende paragraaf besproken.

6.6 Fasering en datering

Er zijn verschillende ingangen voor een datering van de afzonderlijke structuren en 

sporen en de vindplaats in het algemeen: het vondstmateriaal, de typologie van 

huisplattegronden en 14C-dateringen. Op basis van het vondstmateriaal kan gesteld 

worden dat er in ieder geval een bewoningsfase  uit de midden-bronstijd aanwezig 

is. Het aardewerk lijkt uit de midden-bronstijd of late bronstijd te dateren, waarbij 

op basis van de wanddikte van de scherven een datering in de midden-bronstijd het 

meest aannemelijk is. Het gebruik van rolstenen als maalsteen sluit daar prima bij 

aan, aangezien in de late bronstijd geïmporteerd tefriet uit de Eifel meer gangbaar is 

als materiaal voor deze werktuigen. Op basis van de bestaande huistypologieën is het 

aannemelijk dat de vindplaats uit de midden-bronstijd dateert. Duidelijk is ook dat de 

Tabel 6.3 
Monsterlijst 14C-waardering met resultaten 
en aanbeveling ter analyse. J=ja; N=nee.
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aangetroffen huisplattegronden sterke overeenkomsten vertonen met andere uit de 

midden-bronstijd daterende plattegronden van onder meer de Tilburgse vindplaatsen 

Retentiebekken, Fietspad-Rauwbrakenweg, Tradepark en Zwaluwenbunders-

Zuidkamerlaan.

Aanvullend hierop is  een aantal monsters 14C-gedateerd (Tabel 6.4). Getracht is 

per structuur twee monsters te analyseren, maar voor structuur 2 was maar één 

monster voorhanden. De resultaten zijn niet zo eenduidig als gehoopt, maar hebben 

desalniettemin wel enkele bruikbare dateringen opgeleverd. Een aantal monsters 

leverden een datering op na het begin van de jaartelling, terwijl zowel de aard van 

de sporen en structuren als ook de vondsten een datering in deze periode uit lijken 

te sluiten. Het lijkt steeds te gaan om recenter materiaal dat in latere periodes in de 

sporen terecht is gekomen. Dit is gemakkelijk te verklaren door het feit dat de meeste 

sporen, zoals eerder vastgesteld, in meer of mindere mate gebioturbeerd waren. 

Eén datering, van structuur 4, komt uit in het midden-neolithicum en lijkt daarmee 

afkomstig van verkoold materiaal dat al in de bronstijd aan het oppervlakte rondzwierf. 

Uiteindelijk blijven drie monsters over met een ogenschijnlijk ‘betrouwbare’ datering: 

Poz-99670, Poz-99887 en Poz-99672 (Figuur 6.8). Het betreft de monsters van de 

structuren 1 en 4 en van de silokuil. Deze dateringen vallen binnen het tijdsinterval 

dat op basis van de sporen en vondsten werd verwacht: de midden en late-bronstijd. 

Meer specifiek komen alle drie deze dateringen uit in de midden-bronstijd B. Gezien 

het feit dat vijf van de acht monsters afkomstig lijken van een te oud of te jong 

monster mag rond de betrouwbaarheid van dit monster ook gerust enige onzekerheid 

bestaan. Ook hier bestaat de mogelijkheid van opspit of vervuiling. Aangezien deze 

dateringen echter binnen een vrij korte periode en aansluiten bij de dateringen die op 

basis van vondstmateriaal en huistypologie verkregen zijn achten wij ze betrouwbaar. 

Concluderend kunnen we voor de vindplaats een datering aanhouden in de midden-

bronstijd B (1500 – 1100 v.Chr.).

Op basis van de 14C-dateringen is het ook aannemelijk dat structuur 4 ouder is dan 

structuur 1, hoewel dit gezien de overlappende gekalibreerde tijdspannes strikt 

genomen niet noodzakelijk is. Aangezien de structuren 1, 2 en 3 deels overlappen zal 

zeker geen sprake zijn geweest van gelijktijdigheid van de huisplattegronden. Het lijkt 

erop dat de huizen hier meerdere malen opnieuw zijn opgebouwd binnen hetzelfde erf. 

Of deze bouwfasen elkaar direct hebben opvolgden of dat de bewoners zich tijdelijk 

elders op de dekzandrug hebben gevestigd en daarna weer zijn teruggekeerd, is met 

de huidige gegevens niet vast te stellen.

Labcode Vnr Spr Context 14C-materiaal 14C-jaren BP Gekal. 1σ (68.2%) Gekal. 2σ (95.4%)

Poz-99888 25 52 Structuur 1 Chenopodium album (verkoolde vrucht) 210 ± 40 1649 - … AD 1530 - … AD

Poz-99670 35 233 Structuur 1 twijgjes 3010 ± 40 1374 - 1134 BC 1392 - 1123 BC

Poz-99893 23 223 Structuur 2 twijgje en houtskool 1925 ± 30 53 - 124 AD 4 - 134 AD

Poz-99892 31 272 Structuur 3 twijgje en Chenopodium spec. 465 ± 30 1425 - 1448 AD 1410 - 1465 AD

Poz-99889 79 494 Structuur 3 Euphorbiaceae en twijgje 175 ± 30 1668 - 1950 AD 1656 - … AD

Poz-99887 82 528 Structuur 4 Triticum cf. spelta en Persicaria lapathifolia 3140 ± 30 1450 - 1325 BC 1497 - 1305 BC

Poz-99671 88 556 Structuur 4 twijgje en indet. 5130 ± 50 3986 - 3806 BC 4040-3796 BC

Poz-99672 11 145 Silokuil twijgje 3070 ± 40 1396 - 1283 BC 1421 - 1226 BC

Tabel 6.4 
Resultaten van het 
14C-onderzoek.
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Figuur 6.8 
Koolstofdateringen met een resultaat in de 
bronstijd.
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Percelering en erfinrichting uit de late 
middeleeuwen en Nieuwe tijd

7.1 Inleiding

J. Verspay, P. van de Geer

In dit hoofdstuk worden de perceleringsgreppels uit de late middeleeuwen en Nieuwe 

tijd en erfinrichting uit de late middeleeuwen,Nieuwe tijd en jonger besproken. 

Perceleringsgreppels zijn notoir lastig te dateren aan de hand van vondstmateriaal en 

hun vulling. Bij de analyse van de percelering is geprobeerd  deze in te bedden in een 

kleine cultuurlandschapsstudie, waarbij voornamelijk wordt geprobeerd de sporen 

te koppelen aan afbeeldingen van gebouwen en perceelsscheidingen op historisch 

kaartmateriaal. Interessant is dat de hoofdstructuur van de Nieuwe tijd percelering 

maar gedeeltelijk overeenkomt met het 19e-eeuwse kaartbeeld. De ogenschijnlijk 

oudste verkaveling lijnt wel keurig op met de (oudere) inrichting vanuit de Heikant 

(later buurtschap Rugdijk). 

De perceleringsgreppels bevinden zich verspreid over het gehele terrein, de sporen van 

erfinrichting concentreren zich in het noordelijk deel van het opgravingsterrein, tegen 

de Rugdijk. Daar bevindt zich een groot aantal (paal)kuilen die zich duidelijk lieten 

onderscheiden van de prehistorische sporen. De meeste sporen tekenen zich zeer 

scherp af tegen de ondergrond en zijn opgevuld met een heterogene vulling van don-

kerbruingrijs grijs, matig siltig zand. Verschillende sporen hier bevatten ook moderne 

materialen zoals, plastic, piepschuim, nylon, en dergelijke en zijn op basis daarvan als 

recent onderscheiden. Deze sporen zijn mogelijk afkomstig van de inrichting van de 

(achter)erven van woningen en bedrijven die aan de Rugdijk waren gevestigd voordat 

deze hier werd omgelegd. Aan de Rugdijk zou volgens omwonenden onder andere een 

‘recycling’-bedrijf zijn gevestigd dat metaal terugwon uit koperdraad e.d. Dit zou ook 

de eerder vastgestelde bodemverontreiniging in dit deel van het gebied verklaren.

Bij de opgraving werden 113 grondsporen van greppels gedocumenteerd. Deze houden 

verband met de inrichting van het akkercomplex en de afbakening van afzonderlijke 

percelen. De greppels komen voor een belangrijk deel overeen met de inrichting 

zoals die werd aangegeven op de KMP1832 (Figuur 7.1). Dit stelt ons is staat een 

accurate koppeling tussen de historische kaart en de archeologische resten te maken. 

Daarmee is het onder andere mogelijk de ligging van het huis en erf van Jan Adriaan 

Smulders te lokaliseren en een deel van de grondsporen nader te interpreteren.58 Zo 

zijn een aantal van de als recent geduide sporen ter hoogte van deze percelen toe 

te schrijven aan het huis of de sloop ervan omstreeks 1980. Ook kan de woonzijde 

van het huis geïdentificeerd worden op basis van de ligging van de waterputten. Ten 

zuiden en zuidwesten hiervan liggen een aantal diepe waterkuilen met het nodige 

vondstmateriaal (Figuur 7.2). Ook werden enkele waterkuilen aan de zuidzijde 

onderzocht. De oudste dateert ervan uit de 15e eeuw. Een rechthoekige vorm van het 

grondplan en het fragmentaire karakter past in het beeld van de huisplattegronden uit 

de vroege Nieuwe tijd. Op basis van de fragmentaire aard van de resten kan hierover 

evenwel geen uitsluitsel worden gegeven.

58  Kadastraal nummer 994 en 995 met het bijbehorende wei- en bouwland op nummer 996 en 
997.

7
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Figuur 7.1 
Grondsporen uit de opgraving Rugdijk in relatie tot de 
Kadastrale Minuutplan 1832 (vergelijk figuur 4.5).
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Figuur 7.2 
Oude waterkuilen doen vermoeden dat het rechthoekige cluster paalkuilen en de langgerekte 
kuil hebben behoort tot een voorganger van het huis van Smulders uit de 15e/17e eeuw.
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7.2 Markering

J. Verspay

De landinrichtingssporen bestonden geheel uit greppels. Daarbinnen kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen enkelvoudige en dubbele greppels. Deze laatste 

vormen de overblijfselen van een houtwal of singel. Bij deze vorm van grensmarkering 

werd een aarden wal opgeworpen met grond afkomstig uit twee, parallel aan 

elkaar gegraven greppels. Deze wallen werden beplant met bomen en/of struiken. 

Wanneer deze ineen gevlochten werden, konden ze in korte tijd uitgroeien tot een 

ondoordringbare haag. De houtwallen of singels vinden we terug ter markering van de 

grotere eenheden of kavels. De toepassing hiervan wordt bevestigd door de historische 

topografische kaarten die beplanting op deze grenzen tonen.59 De enkele greppels 

daarentegen zijn met name toegepast bij de verdere opdeling van de voorgenoemden. 

Elk van de enkele greppels komt met beide uiteinden uit op een houtwal. 

Bij het onderzoek zijn geen kavelstenen aangetroffen. Klaarblijkelijk was deze 

markeringsvorm, waarbij de hoekpunten van percelen of kavelblokken werden 

gemarkeerd met een forse kei, niet gebruikelijk in dit (deel van het) akkercomplex. 

7.3 Inrichting

J. Verspay

De greppels die bij de opgraving zijn aangetroffen (Figuur 6.1 en Figuur 7.1), kunnen 

worden ingedeeld naar: 

a. greppels die overeenstemmen met de verkaveling in 1832;

b. greppels die een nadere onderverdeling zijn van de verkaveling in 1832;

c. greppels die niet overstemmen met de verkaveling in 1832;

In het onderzoek naar landinrichting moeten daarnaast ook worden meegenomen:

d. perceelsgrenzen uit 1832 die niet archeologische zijn waargenomen. 

De voornaamste kavelgrens uit de eerste categorie is het greppelpaar S188 en 

S154/169. Deze markeert de noordgrens van het primaire kavelblok A en vormt de 

begrenzing van een groot aantal secundaire greppels. Parallel hieraan liep greppel 

S434 (mogelijk in combinatie met greppel S453). 

De meeste greppels binnen het plangebied behoorde evenwel tot de tweede 

categorie en hadden een zelfde oriëntatie als de verkaveling van 1832 of vormden een 

onderverdeling hiervan. Deze greppels lagen parallel aan de 19e--eeuwse inrichting, 

lagen in het verlengde hiervan of stonden hier haaks op. Dit zien we bijvoorbeeld terug 

in de eerder genoemde greppel S434 die zich verder uitstrekt in zuidoostelijke richting 

dan het historische kaartbeeld aangeeft. Ook de verdere opdeling van het kavel ten 

zuiden van deze grens met de enkele greppels S31 en S408 komen we niet tegen op de 

kaart. Dit geldt eveneens voor de dubbele greppel S148 enS149, die parallel loopt aan 

de grens van het primaire blok A en de kleine vierkante perceeltjes (S141, S151 & 125 

en S152, S623 & 474) die zijn uitgezet vanaf houtwal S188 & S154/169.

De opgraving bracht een opvallende variant in de verkaveling aan het licht: een lang 

doorlopende dubbele greppel (S131, 209, 106 & 374 en S133, 219, 462 & 337) met een 

59  Chromotopografische kaart des Rijks op www.topotijdreis.nl.
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afwijkende NNO-ZZW oriëntatie, die zich uitstrekte over het gehele opgravingsare-

aal. Deze vormt de oorspronkelijke achtergrens van het aangelag van Smulders of het 

perceel dat die functie later zou krijgen. Interessanter is dat deze lang doorlopende 

grens (LDP 6) waarschijnlijk zelfs ouder is dan die van het primaire blok A (LDP 5). 

Greppel S188 lijkt rekening te houden met deze grens en vertoont hier een kleine knik 

op het snijpunt van beide grenzen.

Binnen het opgravingsareaal komen de we NNO-ZZW oriëntatie alleen nog tegen in 

de secundaire greppel 602. Buiten het terrein lijnt het greppelpaar S131/133 evenwel 

precies op met een doorlopende perceelsgrens binnen blok A waarvan de meest 

zuidelijke uitloper een opvallende ronding kent (Figuur 7.3). Vermoedelijk betreft het 

een restant van een ouder kavelblok met een (gedeeltelijk) ovale vorm direct in de 

hoek van Rugdijk en De Knuds. Wanneer de we kavellijn doortrekken naar het noorden 

lijnt deze netjes op met de achtererven van enkele hoeven. Op grond van deze lengte 

en rationele (rechte) vorm is het waarschijnlijk dat deze houtwal geen onderdeel was 

van dit oudere, ovale kavelblok, maar hierop georiënteerd was.

Binnen het opgravingsareaal loopt één 19e-eeuwse perceelsgrens waarvan geen 

archeologisch correlaat werd aangetroffen. Dit betreft vermoedelijk een jonge 

kavelsplitsing.

Figuur 7.3 
Het afwijkend georiënteerde greppel-
paar S131/133 lijnt precies op met de 
oostgrens van kavelblok E in het zuiden 
en de achtergrens van verschillende 
erven aan de Rugdijk.
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7.4 Materiële cultuur

A.C. van de Venne

7.4.1 Inleiding

Als onderdeel van het huidige onderzoek is het middeleeuwse en Nieuwe tijd 

aardewerk geanalyseerd met als voornaamste doel het dateren van de aangetroffen 

lagen en sporen. Hiertoe is het aardewerk per vondstnummer gedetermineerd naar 

bakselsoort en waar mogelijk naar vormgroep en type. De resultaten hiervan zijn 

opgenomen in de database. De scherven zijn gekwantificeerd volgens het principe van 

het aantal fragmenten, Minimum Aantal Exemplaren (MAE) en door middel van het 

bepalen van de bewaard gebleven percentages van de randen, de zogeheten Estimated 

Vessel Equivalents (EVE’s). Tevens zijn de scherven gewogen. Tijdens de determinatie 

is zoveel mogelijk verwezen naar de classificatie van aardewerk in het zogenaamde 

‘Deventer-systeem’.60 Dit is een classificatiesysteem voor aardewerk en glas, waarmee 

scherven worden gedetermineerd op materiaalsoort en, indien mogelijk, op vorm 

en type. Ieder type heeft in het systeem een eigen typenummer. Deze wijze van 

determinatie maakt het mogelijk complexen snel en eenvoudig te beschrijven en 

vooral met elkaar te vergelijken. Hierdoor komen bijvoorbeeld regionale verschillen 

naar voren.

7.4.2 Aardewerk

Tijdens het onderzoek zijn 72 scherven aardewerk en 16 fragmenten bouwkeramiek 

verzameld. Deze vondsten dateren uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd en 

zijn met name afkomstig uit greppels. De greppels hebben deel uitgemaakt van 

een perceleringssysteem; bewoningsresten ontbreken. De scherven hebben een 

gezamenlijk gewicht van ruim 1,5 kilogram, wat neerkomt op gemiddeld 22 gram 

per scherf. Dit betekent dat de scherven redelijk goed geconserveerd zijn. Ondanks 

de redelijke conservering met relatief grote scherven is het aardewerk tegelijk ook 

erg gefragmenteerd. Het aardewerk dat tijdens het onderzoek is aangetroffen, kan 

worden onderverdeeld in zeven bakselgroepen (Tabel 7.1). In deze paragraaf worden 

de relevante aardewerksoorten beknopt gepresenteerd. Per aardewerksoort wordt een 

beschrijving gegeven van het baksel, het vormenrepertoire en de relevante daterende 

kenmerken. 

baksel DS-bakselcode N MAErand EVE gewicht (g)

steengoed met oppervlaktebehandeling s2 4 1 0,50 81

grijsbakkend aardewerk G 4 1 0,10 354

roodbakkend aardewerk R 34 9 0,60 703

majolica M 1 1 0,05 3

Europees porselein Ep 4 2 0,40 63

industrieel wit aardewerk Iw 19 4 0,45 331

pijpaarde Py 6 2 2,00 31

totaal   72 20 4,10 1566

Steengoed met oppervlaktebehandeling (s2)
Het eerste echte steengoed dateert vanaf circa 1300. Hierbij is de magering in het 

baksel niet meer te herkennen en volledig gesinterd. Aanvankelijk werd dit zowel in 

60  Clevis & Kottman 1989.

Tabel 7.1 
Totaaloverzicht van het middeleeuwse en 
jongere aardewerk van Tilburg Rugdijk 
Waterberging.
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Zuid-Limburg als het Rijnland vervaardigd, maar vanaf het midden van de 14e eeuw 

waren het voornamelijk Duitse productiecentra die steengoed produceerden en 

exporteerden, zoals Langerwehe en Siegburg. Andere bekende productiecentra uit de 

late middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn onder andere Aken, Keulen, Frechen, Raeren en 

Westerwald.61 

Bij het huidige onderzoek zijn enkele fragmenten steengoed met oppervlaktebehande-

ling (s2) aangetroffen. Het oudste steengoed bestaat uit enkele scherven van kannen 

uit Langerwehe uit de 14e tot 16e eeuw. Verder is een halve knikker gevonden met een 

doorsnede van 4,3 cm. Dergelijke knikkers zijn zowel gebruikt als afsluiter van kannen/ 

flessen als bij het bikkelspel van de 16e tot en met 19e eeuw. Een jonge scherf uit de 

18e of 19e eeuw behoort tot een kan of pot uit het Westerwald.

Grijsbakkend aardewerk (g)
Tijdens het onderzoek zijn vier fragmenten grijsbakkend aardewerk gevonden, 

waaronder een kraagrand van een kan en een groot wandfragment met horizontaal 

worstoor van een voorraadpot. Grijsbakkend aardewerk kwam op vanaf het einde van 

de 13e eeuw en verdringt in Brabantse steden, zoals ’s-Hertogenbosch en Eindhoven 

vanaf het tweede kwart van de 14e eeuw het Elmpter aardewerk van de markt.62 

Waar het eerste grijsbakkende aardewerk vandaan komt,is niet geheel duidelijk. De 

massaproducten zijn waarschijnlijk regionaal vervaardigd. Bekende productiecentra 

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

Bekende productiecentra (uit de 15e eeuw) vlakbij Tilburg zijn onder andere 

’s-Hertogenbosch en Oosterhout.63 Vrijwel in alle gevallen werd grijsbakkend 

aardewerk samen met roodbakkend aardewerk geproduceerd.64 Naar gelang de 

ovenatmosfeer (reducerend of oxiderend) wordt het product grijs of rood van kleur. 

 

Roodbakkend aardewerk (r)
Roodbakkend aardewerk vormt met 34 fragmenten de grootste bakselgroep van 

het aardewerk van Tilburg Rugdijk. Evenals het grijsbakkend aardewerk is dit, zoals 

hierboven besproken, vanaf de tweede helft van de 13e en 14e eeuw vervaardigd in de 

meeste steden.65 Tot dusver bekende productiecentra in Noord-Brabant zijn Bergen op 

Zoom (13e-20e eeuw), Breda (13e eeuw), Oosterhout (17e-19e eeuw), Geertruidenberg 

(16e-18e eeuw), ’s-Hertogenbosch (15e eeuw), Steensel (19e eeuw), Deurne (17e-20e 

eeuw) en Oeffelt/ Boxmeer (17e – 19e eeuw).66 Roodbakkend aardewerk bleef in 

’s-Hertogenbosch en Eindhoven tot het midden van de 14e eeuw een zeldzaam 

product. De enkele exemplaren die doorgaans worden gevonden, zijn hoogversierde 

kannen, bakpannen en vetvangers.67 Van dit vroege roodbakkende aardewerk zijn 

geen kenmerkende fragmenten gevonden. In de 15e eeuw namde aanwezigheid 

van roodbakkend aardewerk in de regio toe. Deze voorwerpen zijn voornamelijk 

voorzien van spaarzaam glazuur. De ontwikkeling van spaarzaam geglazuurd naar 

volledig inwendig geglazuurd roodbakkend aardewerk vond plaats in de eerste helft 

van de 15e eeuw. Pas aan het eind van de 16e eeuw zijn de meeste vormen geheel 

geglazuurd.68 Bij het huidige onderzoek zijn zes fragmenten middeleeuwse aardewerk 

met spaarzaam glazuur aanwezig, onder andere afkomstig van grapen, een kan en 

61  Bartels 1999, 48-85.
62  Janssen 1983, 205. Arts 1994, 212.
63  Arts 2014, 161. Janssen & Nijhof 2010.
64  Bartels 1999, 93, 105.
65  Bartels 1999, 93, 105.
66  Arts & Visser 1996, 52.
67  Janssen 1983, 197. Arts 1994, 204.
68  Bartels 1999, 107.
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kommen. Onder de vormen met alleen inwendig glazuur bevinden zich een bord, een 

deksel, kommen, koppen met inwendig slib (o.a. r-kop-14) en een steelkom. Daarnaast 

is een aantal scherven aanwezig met volledig glazuur, onder meer afkomstig van 

een kan, potten, een grape of kachelpan en een theepot. Laatstgenoemde heeft 

loodglazuur met mangaanoxide, zogenoemd zwartgoed uit de 18e of 19e eeuw. 

Majolica (m)
Majolica kwam in de middeleeuwen al voor rond het Middellandse Zeegebied. Kort 

na 1500 vestigde een aantal ambachtslieden van keramiek en glas zich in de Lage 

Landen, onder andere in Vlaanderen, en verscheen het ook op de Nederlandse markt.69 

Majolica kenmerkt zich door een dekkende laag wit tinglazuur waarop aan de zichtbare 

zijde monochrome of polychrome decoratie is aangebracht. De achterzijde is bedekt 

met transparant loodglazuur. Op de borden zijn vaak afdrukken van proenen zichtbaar, 

die werden gebruikt om de borden in de oven te stapelen. In de 16e eeuw was majolica 

nog een luxeproduct. Aan het eind van de 16e eeuw raakte het breder verspreid en 

met de komst van de faience in het tweede kwart van de 17e eeuw verloor het zijn luxe 

uitstraling.70 Het werd vanaf dan ook steeds grover uitgevoerd. Terwijl de productie 

van majolica in de loop van de 17e eeuw in de meeste (Hollandse) steden verdween, 

bleef de productie van majolica zich in Friesland ontwikkelen. Op het onderzoeks-

terrein is slechts één fragment van een blauw beschilderd vermoedelijk 17e-eeuws 

majolicabord aanwezig. 

Europees porselein (ep)
Europees porselein was in de periode van 1725 tot 1850 zeer kostbaar door het 

ingewikkelde productieproces. In eerste instantie is het vooral vervaardigd in 

Duitsland, maar ook in andere plaatsen in Europa verschenen porseleinfabrieken. 

De eerste productie vond in 1710 plaats in Meißen.71 In Nederland werd in 1762 voor 

het eerst porselein geproduceerd in Weesp. Het vormenspectrum beperkte zich in 

eerste instantie voornamelijk tot koppen en schotels, een enkel bord, beeldjes en 

eierdoppen.72 Pas in de eerste helft van de 19e eeuw werd het Europese porselein 

voor brede lagen van de bevolking betaalbaar.73 In het laatste kwart van de 19e eeuw 

was een toename in het aantal vormen te zien en werd het algemeen.74 Tijdens het 

onderzoek is een fragment van een kop gevonden met polychroom floraal drukdecor 

op de rand. Een andere kop heeft een goudfilet op de wand. Daarnaast is een schotel 

gevonden met een oosters blauw drukdecor. Ten slotte is een fragment gevonden van 

een miniatuurtheepot dat als speelgoed is gebruikt.

Industrieel wit aardewerk (iw) 
Bij het onderzoek van de Rugdijk zijn 19 fragmenten industrieel wit aardewerk 

gevonden, afkomstig van een schotel, borden, koppen (o.a. iw-kop-2 en iw-kop-3) 

en een pispot. De schotel is versierd met een zwart drukdecor. Een van de koppen 

heeft een blauw floraal drukdecor. Daarnaast is een bord met knik naar de vlag en 

gegolfde rand (iw-bor-11) druk polychroom beschilderd met een floraal motief. Vier 

van de exemplaren industrieel wit aardewerk zijn gemerkt met een beeldmerk van de 

fabrieken van Petrus Regout en Société Céramique in Maastricht. Deze daterenuit het 

einde van de 19e of het begin van de 20e eeuw.75

69  Bartels 1999, 201.
70  Jaspers 2010, 127-128.
71  Krabath 2011, 3, 6.
72  Bartels 1999, 195-200.
73  Krabath 2011, 6.
74  Bartels 1999, 195-200.
75  Polling 2006, 36, 94, 98 (beeldmerk 80D, 530, 550). 
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Industrieel wit aardewerk is, zoals de naam aangeeft, op industriële wijze gemaakt en 

heeft een wit baksel met transparant loodglazuur. De klei is tijdens het vervaardigen in 

mallen geperst en/ of gegoten. De productie van het zogenoemde creamware startte 

in Engeland vanaf 1759 in de Wedgwood fabriek. Rond 1763 werd het in Nederland 

geïntroduceerd.76 Tussen 1760 en 1820 werd het aardewerk steeds witter van kleur. Na 

1800 is het merendeel gemaakt van het zeer witte baksel.77 Vanaf het begin van de 19e 

eeuw werd ook in Frankrijk, Luxemburg en België industrieel aardewerk vervaardigd. In 

Nederland kkwam de productie van dit aardewerk tot grote bloei vanaf de oprichting 

van een fabriek in Maastricht door Petrus Regout in 1836.78 

Pijpaarde (py)
De fragmenten van pijpaarde zijn afkomstig van tabakspijpen. Een langgerekt 

dubbelconisch model kleipijp met als hielmerk een prins dateert tussen 1662 en 1700.79 

Een kleipijp met een ovaal overbelast model ketel dateert uit de 19e eeuw.80

7.4.3 Bouwkeramiek

Tabel 7.2 geeft een overzicht van de bouwkeramiek dat is gevonden bij het 

archeologisch onderzoek. De oranje fragmenten zijn wat zachter gebakken; van deze 

soort bouwkeramiek kunnen door de fragmentatie geen breedte- of diktematen 

gegeven worden. Onder de rode baksteen en de hard gebakken bruine baksteen 

bevinden zich enkele fragmenten met een dikte van 4 tot 4,8 cm. Deze zijn niet 

nauwkeurig te dateren, maar dergelijke diktes komen doorgaans voor vanaf de tweede 

helft van de 15e eeuw. Eén fragment heeft een breedte van 12,5 cm en dikte van 6 cm 

en dateert waarschijnlijk uit de 14e of eerste helft van de 15e eeuw.81 De dakpanfrag-

menten zijn bol of hol van vorm. Waarschijnlijk betreft het resten van golfpannen, die 

voornamelijk voorkomen vanaf de tweede helft van de 16e eeuw.82

bouwkeramiek subcategorie N gewicht (g)

baksteen oranje 5 89

  rood 7 1337

  bruin 1 110

dakpan rood 3 60

totaal   16 1596

7.4.4 Conclusie

De oudste scherven, waaronder fragmenten van steengoed, grijsbakkend aardewerk 

en roodbakkend aardewerk met spaarzaam loodglazuur, dateren uit de 14e of 15e 

eeuw. Aangezien blauwgrijs aardewerk ontbreekt op de opgraving kunnen we deze 

datering mogelijk aanscherpen tot de tweede helft van de 14e of 15e eeuw. De 

scherven en bouwkeramiek zijn vermoedelijk afkomstig van bewoning in de omgeving 

en zijn mogelijk met bemesting op het land terecht gekomen en in de greppels 

beland. De scherven lijken te wijzen op continuïteit in gebruik van het terrein. Meer 

76  Bartels 1999, 238.
77  Bartels 1999, 250.
78  Bartels 1999, 239-240.
79  Duco 2003, 133 (merk 139).
80  Duco 1987, 58, 141.
81  Voor de baksteenformaten is gekeken naar het schema met baksteenformaten van de ge-

meente ’s-Hertogenbosch en de artikelen van Berends 1989 en Strijbos 1995.
82  Stenvert & Tussenbroek 2007, 164.

Tabel 7.2 
Totaaloverzicht van de bouwkeramiek van 
Tilburg Rugdijk Waterberging.
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dan de helft van de scherven dateert uit de 19e of het begin van de 20e eeuw. Het 

gehele aardewerkcomplex is te divers en te weinig talrijk om uitspraken te doen over 

bijvoorbeeld bakselverhoudingen, vormenrepertoire, functie en status. Er zijn verder 

geen bijzonderheden over het aardewerk te noemen.

7.5 Datering

J. Verspay

Kavelgreppels zijn vanwege hun formatieproces en soms lange gebruiksgeschiede-

nis vaak niet eenvoudig te dateren. Tijdens hun gebruik lagen deze elementen open 

en werden bij onderhoud soms opnieuw uitgegraven. Daarnaast zijn de greppels 

doorgaans opgevuld met teelaarde uit het akkerdek waardoor de daterende waarde 

van het vondstmateriaal niet zonder meer duidelijk is. Om deze markeringselementen 

effectief te kunnen dateren is het van belang hun chronostratigrafische positie ten 

opzichte van de diverse cultuurlagen te kennen. Daarnaast speelt de ruimtelijke relatie 

met andere structuren en elementen een voorname rol.

Voor de datering van de greppel zijn we met name aangewezen op het 

vondstmateriaal en de ruimtelijke associatie. Het oudste post-Romeinse materiaal dat 

op de vindplaats werd aangetroffen dateert uit de 14e of 15e eeuw. Het lijkt erop dat 

het terrein in deze periode (opnieuw) werd ingericht en gecultiveerd. Van de greppels 

kan alleen S154 -onderdeel van LDP1- met enige precisie gedateerd worden. Deze 

wordt oversneden door waterkuil (S165) die op basis van aardewerk moet dateren 

uit de 15e eeuw. Aldus zal de greppel uit de 14e of (vroege) 15e eeuw stammen. Dat 

segmenten van deze dubbele greppel ook jonger materiaal opleverde kan worden 

toegeschreven aan het feit dat deze langere tijd heeft open gelegen. Immers, ook in de 

19e eeuw deed deze nog dienst.

Greppel S131/133 (LDP 6) bevat eveneens laat-middeleeuws en vroeg-modern 

materiaal. Stratigrafische informatie over der relatie met greppel S188/154 ontbreekt, 

maar omdat de laatste rekening houdt met S131/133 zal S188/154 jonger zijn. Kavelblok 

A (LDP1) ‘overschrijft’ aldus LDP 6 en incorporeert deze. Voor het begin van de 19e 

eeuw moet deze buiten gebruik zijn geraakt. De achtergrens van het aangelag van 

Smulders is in die periode parallel getrokken aan de weg. Wanneer S375 daadwerkelijk 

een segment is van deze greppel moet S131/133 ten minste tot in het laatste kwart van 

de 16e eeuw in gebruik zijn geweest. 

De oudste historische vermeldingen van de Rugdijk dateren uit de vroege 15e eeuw. 

Er wordt in 1419 geschreven over een nieuwe hoeven en een oud huis. De dijk en het 

genoemde oude huis zullen daarmee teruggaan tot de (late) 14e eeuw. Waarschijnlijk 

dateert LDP6 ook uit die tijd. De secundaire verkaveling S408/31 kan niet eerder zijn 

aangelegd dan na S188/154 (LDP 1) er lag. Het aardewerk hierin uit de 15e/16e eeuw is 

hiermee een getrouwe afspiegeling van de datering.
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Conclusie

8.1.1 Midden-bronstijd

Met de resultaten van het onderzoek langs de Rugdijk hebben we een glimp 

opgevangen van hoe de prehistorische bewoning eruit heeft gezien in dit gebied. De 

aangetroffen resten liggen in de randzone van een grotere nederzetting en daarmee 

hebben we nu ‘slechts’ een klein kijkvenster op een veel groter complex aan sporen 

en vondsten. De nu aangetroffen huisplattegronden en vermoedelijke silokuil kunnen 

we op basis van het vondstmateriaal, de huisplattegronden en het 14C-onderzoek 

in de midden-bronstijd B dateren. Helaas is geen van de onderzochte monsters 

geschikt gebleken voor macrobotanisch onderzoek zodat we weinig kunnen zeggen 

over de bestaanswijze die de bewoners er op na hielden. Wel is duidelijk dat er te 

Tilburg Rugdijk in ieder geval braam werd gegeten en (spelt)tarwe op het veld en/of 

het menu stond. Getuige een waarschijnlijk fragment van een  maalsteen beschikten 

de bewoners  over de gereedschappen om dit laatste gewas te verwerken. De 

aanwezigheid van aankoeksel wijst daarnaast op kookactiviteiten. Verder biedt de 

beperkte hoeveelheid vondstmateriaal weinig inzicht in wat zich nog meer afspeelde 

binnen de nederzetting.

De te Rugdijk aangetroffen sporen en structuren geven een beeld dat overeenkomt 

met wat ook op andere vindplaatsen in de regio is aangetroffen, zoals bijvoorbeeld 

de vindplaatsen Retentiebekken, Fietspad-Rauwbrakenweg, Tradepark en 

Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan. Het betreft relatief geïsoleerd liggende, soms 

elkaar oversnijdende plattegronden, met op enige afstand daaromheen enkele 

kuilen en/of spiekers. De spiekers ontbreken geheel op onderhavige vindplaats 

en ook de kuilen zijn maar beperkt aanwezig. De huisplattegronden tonen sterke 

overeenkomsten met de op voornoemde vindplaatsen aangetroffen huisplattegron-

den. Ook daar gaat het doorgaans om driebeukige plattegronden met 2 of 4 rijen 

dakdragende palen. De ietwat ‘rommelig’ ogende plattegronden van de vindplaats 

Rugdijk lijken daarbij sterk op de in Tilburg-Tradepark aangetroffen plattegronden. 

Ook de huizen 1 en 3 aangetroffen op de vindplaats Retentiebekken en huis 4 van de 

vindplaats Fietspad-Rauwbrakenweg hebben dezelfde opbouw. 

Relevant is de ca. 400 m naar het oosten gelegen vindplaats uit de bronstijd die 

is aangetroffen tijdens een booronderzoek. Deze vindplaats ligt op hetzelfde 

dekzandplateau plateau als onderhavig plangebied en dateert eveneens uit de midden-

bronstijd. Dit suggereert dat we te maken hebben met een zeer uitgestrekt nederzet-

tingsterrein uit de bronstijd, dat mogelijk een groot deel, of zelfs het hele oppervlak 

van het dekzandplateau beslaat. Tot dusver hebben we hier letterlijk slechts de 

randzone van onderzocht. Maar de archeologische resten binnen dit kleine oppervlak 

op de flank van de dekzandrug geven nu al een beeld dat overeenkomt met wat ook op 

andere vindplaatsen in de regio wordt aangetroffen en waarmee de potentie van het 

gebied word gedemonstreerd.83 

83  Meurkens 2015; Tol 2015; Van de Geer in voorb.
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8.1.2 Late middeleeuwen en Nieuwe tijd

J. Verspay

Het fysische landschap is lange tijd bepalend geweest voor de mogelijkheden van 

mensen zich in verschillende delen ervan te vestigen of zich er te voorzien in hun 

levensonderhoud. In de loop van de tijd zetten zij dit marginale landschap steeds meer 

naar hun hand, uit noodzaak wanneer de bestaande landbouwgronden onvoldoende 

zijn om het groeiend aantal monden te voeden, of wanneer de gelegenheid zich 

voordoet en het de moeite waard is. Het onderzoeksgebied aan de Rugdijk biedt een 

venster op dit proces van de stapsgewijze uitbreiding van het cultuurareaal. 

Het oudste (post-Romeinse) deel van het akkercomplex lijkt het ovale kavelblok E. 

Dit was waarschijnlijk het bouwland van een (domaniale) hoeve. Omdat de Heikant 

tamelijk marginaal gebied was, is het niet aannemelijk dat deze teruggaat tot de 

Karolingische tijd. Bewoning uit deze periode bevindt zich doorgaans op de grotere 

dekzandruggen en -plateaus. Vermoedelijk betreft het een hoeve gesticht ten tijde 

van de grote, 12e-eeuwse expansie, waarin ook de kleinere kopjes in cultuur worden 

genomen.

De Rugdijk moet er in de (latere) 14e eeuw al gelegen hebben. Uit deze periode 

stammen ook de oudste aanwijzingen voor de inrichting en gebruik van het 

plangebied. Waarschijnlijk is de lange zuidzuidwest-noordnoordoost gerichte houtwal 

en lang doorlopende perceelgrens (LDP 6) in deze periode aangelegd. Deze grens lijnt 

op met de oostgrens van kavelblok E.

Greppel LDP 1 zal korte tijd hierna zijn aangelegd; in ieder geval vóór de late 15e eeuw. 

De uitbreiding van kavelblok E tot kavelblok A moet daarmee ook in deze periode 

hebben plaatsgevonden. De secundaire percelering kan pas daarna zijn aangebracht en 

dateert vermoedelijk uit de 15e/16e eeuw. 

Mogelijk werd in deze periode al een erf ingericht, een voorganger van de latere 

boerderij van Smulders uit de 18e/19e eeuw. Deze latere huisplaats werd niet nader 

verkaveld, er werden forse waterkuilen op aangelegd en deze bevatten het nodige 

aardewerk. Het cluster paalkuilen ten noorden ervan heeft dan waarschijnlijk tot het 

huis behoord.

In de 17e/18e eeuw raakte de lang doorlopende perceelgrens LDP 6 buiten gebruik. 

De analyse van de opgegraven greppels blijkt daarmee niet alleen inzicht te 

verschaffen in de inrichting van het bouwland ter hoogte van het plangebied, maar 

ook aanknopingspunten te bieden voor de reconstructie van de ontwikkeling van het 

akkercomplex als geheel.

8.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Het proefsleuvenonderzoek diende antwoord te geven op onderstaande onderzoeks-

vragen:

1. Hoe ziet de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw van het gebied 

eruit? In hoeverre komt deze overeen met de paleogeografische reconstructie van 

Heunks van het gebied? Is er een plaggendek en/of fossiele akkerlaag aangetroffen? 
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De tijdens het gravend onderzoek gedocumenteerde bodemprofielen bevestigen in 

grote lijnen de resultaten van het booronderzoek. Op de meeste plaatsen is sprake van 

een A-C-bodemprofiel met een scherpe overgang van de geroerde bovengrond naar 

de intacte onderliggende C-horizont. Het gehele akkerdek is over het hele plangebied 

tot in recente tijden omgezet. Er is dus geen plaggendek en/of fossiele akkerlaag 

meer aanwezig. De aangetroffen bodemprofielen bevestigen de conclusie van het 

booronderzoek en de paleogeografische kaart. De vlakhoogtekaart van de opgraving 

geeft waarschijnlijk een vrij realistisch beeld van de oorspronkelijke reliëfverschillen dat 

overeenstemt met voornoemde kaart.

2. Wat is het paleo-ecologische potentieel van het onderzoeksgebied? Zijn 

monsterlocaties aanwezig die geschikt zijn voor pollenanalyse in het kader van een 

vegetatiereconstructie (bv. met veen opgevulde depressies, waterputten)? 

Deze zijn niet aangetroffen.

3. Zijn er (grootschalige) verstoringen aangetroffen en tot hoe diep reiken deze 

verstoringen?

Ter hoogte van de Rugdijk waren diverse verstoringen aanwezig met zeer wisselende 

dieptes.

4. Zijn er archeologische resten (vondsten, sporen, structuren) in de bodem aanwezig?

Ja.

Indien er wel archeologische resten worden aangetroffen: 

17. Wat is de aard, datering en omvang van deze resten?

Het betreft bewoningssporen uit de bronstijd en sporen van erfinrichting en 

percelering uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. De sporen beslaan vrijwel het 

gehele plangebied.

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

De conservering van de vindplaatsen is vergelijkbaar met vindplaatsen in de regio. Dit 

betekent dat alleen de sporen die diep zijn ingegraven ten opzichte van het voormalige 

(prehistorische en middeleeuwse) maaiveld bewaard zijn gebleven. Het prehistorische 

loopoppervlak is door verploeging opgenomen in jongere ophogingslagen. Intacte 

vondstspreidingen zijn daarom niet bewaard gebleven, maar dit geldt feitelijk voor de 

meeste vindplaatsen op vergelijkbare locaties.  

19. Is/ zijn de vindplaats(en) behoudenswaardig?

Ja.

Voor het definitief onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

1. Wat is de aard, omvang, datering en de fysieke kwaliteit van de archeologische 

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

archeologische verwachting in de wijdere omgeving van het plangebied?

Het betreft bewoningssporen uit de bronstijd en sporen van erfinrichting en 

percelering uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. De sporen beslaan vrijwel het 

gehele plangebied, maar de kern van beide complexen of vindplaatsen strekken zich 

uit buiten het onderzoeksgebied. Mogelijk zijn nog sporen uit de late middeleeuwen en 

Nieuwe tijd aanwezig onder de verlegde Rugdijk. Vrijwel zeker bevindt zich ten oosten 

van het onderzoeksgebied een uitgestrekt bronstijdnederzettingsterrein.
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2. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten binnen het onderzoeks-

gebied? Zijn er chronologische verschillen (fasering), functionele verschillen en 

ruimtelijke relaties te bepalen tussen de sporen en structuren?

De nederzettingsresten uit de bronstijd bevinden zich geconcentreerd op het hoogste 

deel van het onderzoeksgebied in het oosten. De resten bestaan uit sporen van vier, 

elkaar gedeeltelijk overlappende huisplattegronden. De sporen van erfinrichting uit de 

Nieuwe tijd bevinden zich in het noordoosten in het laagste deel van het onderzoeks-

gebied. De perceleringsgreppels uit dezelfde periode liggen verspreid over het hele 

onderzoeksgebied.

3. Welke typen structuren zijn te onderscheiden (zoals woongebouwen, bedrijfsgebou-

wen, schuren, waterputten, kuilen, nederzettingsgreppels en erfgreppels)? Wat is hun 

onderlinge relatie?

Er zijn plattegronden van huizen aangetroffen uit de bronstijd die in ieder geval niet 

gelijktijdig zijn. Uit de Nieuwe tijd  zijn mogelijke restanten van een boerderij of 

bedrijfsgebouwen van een recyclingbedrijf aanwezig. Deze zijn gerelateerd aan de 

erfinrichting die deels gelijktijdig is.

4. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid en wat is de 

conserveringstoestand van de diverse vondstcategorieën? Zijn op grond van de aard, 

datering en de ligging van de vondsten chronologische en functionele verschillen en 

ruimtelijke relaties te bepalen tussen de sporen en structuren? 

De vondsten beperken zich voornamelijk tot aardewerk en een enkel fragment steen. 

Het materiaal is behoorlijk gefragmenteerd, met name dat uit de bronstijd. Er is sprake 

van een lage vondstdichtheid, zodat het tweede deel van de vraag maar gedeeltelijk te 

beantwoorden is. Functionele verschillen zijn door de lage dichtheid niet aan te wijzen; 

chronologische verschillen wel, namelijk tussen de sporen uit de prehistorie en jongere 

fasen.

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

verschillen tussen materiaalcategorieën? Hoeveel vondstconcentraties kunnen 

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

de grondsporen? Bestaat er een relatie tussen de ligging van de grondsporen en de 

vondstconcentraties? Zo ja welke?

Door de beperkte omvang van het onderzoeksgebied en de aangetroffen 

archeologische resten is deze vraag lastig te beantwoorden. Wel is er een ruimtelijke 

relatie tussen de vondsten en sporen, aangezien het meeste vondstmateriaal ook 

daadwerkelijk uit sporen afkomstig is. 

6. Zijn er monsterlocaties aanwezig die geschikt zijn voor archeobotanisch onderzoek 

(met name pollen) naar de bestaanseconomie in de late prehistorie?

Nee.

7. Wanneer is het gebied in de Nieuwe tijd ontgonnen?

Kaartmateriaal en vondsten duiden op een ontginning in de 14e of 15e eeuw.

8. Welke economische (voedselvoorziening) en ambachtelijke activiteiten (productie en 

onderhoudsactiviteiten) zijn er uitgevoerd? Welke cultuurgewassen en wilde planten 

zijn aangetroffen in de geanalyseerde zadenmonsters?

Op basis van het vondstmateriaal kan worden aangetoond dat verwerking van 

plantaardig voedsel (maalsteen) en kookactiviteiten (aankoeksel op aardewerk) 
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plaatsgevonden hebben. De geringe hoeveelheid resten in de archeobotanische 

monsters wijst op de aanwezigheid/gebruik van braam (Rubus fruticosus) en (spelt)

tarwe (Triticum cf. spelta).

9. Hoe verhouden de aangetroffen resten en -sporen zich tot andere in de regio Tilburg 

opgegraven resten? 

De te Rugdijk aangetroffen sporen en structuren en daarbij behorende materiële 

cultuur geven een beeld dat overeenkomt met wat ook op andere vindplaatsen in de 

regio is aangetroffen, zoals bijvoorbeeld de vindplaatsen Retentiebekken, Fietspad-

Rauwbrakenweg, Tradepark en Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan. Het betreft relatief 

vrij gelegen, soms elkaar oversnijdende huisplattegronden, met op enige afstand 

daaromheen enkele kuilen en/of plattegronden van spiekers. De vindplaatsen zijn 

relatief vondstarm met een kleine hoeveelheid aardewerk en steen. De oorzaak van 

deze lage vondstdichtheid is niet precies bekend; vermoedelijk belandde afval op 

het oude prehistorisch oppervlak. Dit niveau is in de regio echter zo goed als nergens 

bewaard gebleven en opgenomen in jongere plaggendekken/ophogingslagen. Een 

verschil tussen Rugdijk en overige vindplaatsen in de regio is dat op eerstgenoemde 

vindplaats  spiekerplattegronden geheel ontbreken en ook kuilen zijn maar beperkt 

aanwezig; mogelijk is dit het gevolg van de beperkte omvang van de opgraving. De 

huisplattegronden van Rugdijk tonen sterke overeenkomsten met de op voornoemde 

vindplaatsen aangetroffen huisplattegronden. Ook daar gaat het doorgaans om 

driebeukige plattegronden met twee of vier rijen sporen van dakdragende palen. De 

ietwat ‘rommelig’ ogende plattegronden van de vindplaats Rugdijk lijken daarbij sterk 

op de in Tilburg-Tradepark aangetroffen plattegronden. Ook de plattegronden van de 

huizen 1 en 3 aangetroffen op de vindplaats Retentiebekken en die van huis 4 van de 

vindplaats Fietspad-Rauwbrakenweg hebben dezelfde lay-out. Relevant is daarnaast 

de ca. 400 m naar het oosten gelegen vindplaats uit de bronstijd die is aangetroffen 

tijdens een booronderzoek. Deze vindplaats ligt op hetzelfde dekzandplateau  als 

onderhavig plangebied en dateert eveneens uit de midden-bronstijd. Dit suggereert 

dat  een zeer uitgestrekte bronstijdlandschap dat mogelijk een groot deel, of zelfs het 

hele oppervlak van dit dekzandplateau beslaat.
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Bijlage I Vondstenlijst

vnr categorie aantal gewicht spoor put vlak vul

1.1 Metaal lood 1 10,3 2

2.1 Glas 3 418,6 56 4 1 1

3.1 Glas 1 393,9 5000 4 1

4.1 Aardewerk middeleeuwen 1 101 53 4 1 1

5.1 Aardewerk prehistorisch 1 11,5 5030 3 1

6.1 Glas 1 88 84 5 1 1

6.2 Aardewerk Nieuwe Tijd 10 262,1 84 5 1 1

7.1 Aardewerk middeleeuwen 1 8,8 106 6 1 1

8.1 Steen onbepaald 1 9,5 5030 3 1

9.1 Metaal lood 1 4 143 7 1

10.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 2 13,9 149 7 1

11.1 Monster algemeen 1 145 7 1 1

12.1 Steen onbepaald 1 806,6 888 7 1

13.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 5 64,7 155 7 1

14.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 3,5 126 7 1

16.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 6,2 183 7 1

17.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 42,3 169 7 1

18.1 Steen onbepaald 1 6,1 5030 7 1

19.1 Aardewerk middeleeuwen 1 5,2 194 7 1

20.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 56,5 188 7 1

21.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 5 73 5000 7 1

22.1 Metaalslak 1 28,1 168 7 1

22.2 Steen onbepaald 1 3,5 168 7 1

23.1 Monster algemeen 1 223 7 1 1

24.1 Monster algemeen 1 200 7 1 1

25.1 Monster algemeen 1 52 7 1 1

26.1 Monster algemeen 1 171 7 1

27.1 Monster algemeen 1 175 7 1 1

28.1 Monster algemeen 1 178 7 1 1

29.1 Monster algemeen 1 256 7 1 1

30.1 Monster algemeen 1 274 7 1 1

31.1 Monster algemeen 1 272 7 1 1

32.1 Monster algemeen 1 269 7 1 1

33.1 Monster algemeen 1 266 7 1 1

34.1 Monster algemeen 1 247 7 1 1

35.1 Monster algemeen 1 233 7 1 1

36.1 Monster algemeen 1 117 7 1 1

37.1 Monster algemeen 1 177 7 1 1

38.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 12,2 209 7 1 1

39.1 Metaal onbepaald 1 1,3 284 7 1 1

39.2 Aardewerk Nieuwe Tijd 2 15,4 284 7 1 1

40.1 Verbrande klei 1 1,4 285 7 1 1

40.2 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 4,1 285 7 1 1

41.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 2 12,9 286 7 1 1

43.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 12,6 303 7 1 1

44.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 68,5 304 7 1 1

44.2 Baksteen 1 15,8 304 7 1 1

45.1 Baksteen 2 59,6 188 7 1 1

45.2 Aardewerk Nieuwe Tijd 2 41,1 188 7 1 1

46.1 Steen onbepaald 1 9,7 202 7 1 1

46.2 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 24,5 202 7 1 1

46.3 Baksteen 1 13,4 202 7 1 1

46.4 Metaal onbepaald 1 4,8 202 7 1 1

46.5 Glas 1 3,5 202 7 1 1

47.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 40,4 346 7 1 1

48.1 Kermiek pijpen 1 26 342 7 1 1

49.1 Monster algemeen 1 189 7 1 1

50.1 Monster algemeen 1 189 7 1 2

51.1 Monster algemeen 1 289 7 1 1
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vnr categorie aantal gewicht spoor put vlak vul

52.1 Monster algemeen 1 288 7 1 4

53.1 Aardewerk prehistorisch 1 2,1 289 7 1 1

54.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 15,4 189 7 1 2

55.1 Monster algemeen 1 167 7 1 3

56.1 Monster algemeen 1 165 7 1 4

57.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 5 474,1 165 7 1 2

57.2 Baksteen 1 124,8 165 7 1 2

58.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 5,6 309 7 1 1

59.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 2 27,9 356 8 1 1

60.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 0,8 361 8 1 1

61.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 18,2 366 8 1 1

62.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 4 111,8 373 8 1 1

63.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 2 33,7 375 8 1 1

64.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 57,9 370 8 1 1

65.1 Baksteen 1 456,9 378 8 1 1

66.1 Kermiek pijpen 5 9,8 395 8 1 1

67.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 2 37,9 404 9 1 1

68.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 12,3 408 10 1 1

69.1 Baksteen 6 201 430 11 1 1

69.2 Verbrande klei 2 12,4 430 11 1 1

69.3 Aardewerk Nieuwe Tijd 2 38,4 430 11 1 1

70.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 32,8 428 11 1 1

71.1 Baksteen 2 843,1 433 11 1 1

72.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 4,7 475 12 1 1

73.1 Aardewerk prehistorisch 1 13,6 482 12 1 1

74.1 Aardewerk prehistorisch 1 12,3 494 12 1 1

75.1 Aardewerk prehistorisch 1 7,4 494 12 1 1

77.1 Aardewerk prehistorisch 1 3,2 497 12 1 1

78.1 Steen onbepaald 1 2,3 490 12 1 1

79.1 Monster algemeen 1 494 12 1 1

80.1 Monster algemeen 1 505 12 1 1

81.1 Monster algemeen 1 513 12 1 1

82.1 Monster algemeen 1 528 12 1 1

83.1 Monster algemeen 1 534 12 1 1

84.1 Aardewerk prehistorisch 2 10,2 560 12 1 1

85.1 Baksteen 1 5,7 560 12 1 1

86.1 Monster algemeen 1 557 12 1 1

87.1 Steen onbepaald 1 34,1 544 12 1 1

87.2 Aardewerk prehistorisch 1 1,7 544 12 1 1

88.1 Monster algemeen 1 556 12 1 2

89.1 Aardewerk prehistorisch 3 127,2 552 12 1  
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Bijlage II Sporenlijst

spoor omschrijving velddatering diepte (cm) nap (m)

1 greppel Nieuwe tijd (tot heden) 11,87

2 greppel recent 11,87

3 natuurlijke verstoring 11,88

4 natuurlijke verstoring 11,85

5 natuurlijke verstoring 11,89

6 natuurlijke verstoring 11,94

7 paalkuil: grondspoor kuil voor paal Nieuwe tijd (tot heden) 26 11,91

8 natuurlijke verstoring 11,97

9 natuurlijke verstoring 11,97

10 greppel recent 11,95

11 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11 11,92

12 recente verstoring nieuwe tijd (tot heden) 28 11,94

13 natuurlijke verstoring 11,88

14 greppel nieuwe tijd (tot heden) 13 11,97

15 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,96

16 greppel recent 11,98

17 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 14 11,95

18 greppel recent 11,97

19 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,92

20 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,92

21 kuil recent 11,98

22 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,92

23 kuil recent 11,96

24 kuil recent 11,93

25 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,83

26 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,81

27 natuurlijke verstoring 3 11,63

28 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,61

29 natuurlijke verstoring 4 11,59

30 spitspoor nieuwe tijd (tot heden) 10 11,85

31 greppel nieuwe tijd (tot heden) 12,07

32 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,99

33 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 0,00

34 natuurlijke verstoring 11,95

35 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11 12,02

36 natuurlijke verstoring 11 12,03

37 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 12,01

38 natuurlijke verstoring 12 11,96

39 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11,95

40 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11,94

41 natuurlijke verstoring 11,90

42 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 12,00

43 recente verstoring recent 11,96

44 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8 11,98

45 natuurlijke verstoring 11,96

46 natuurlijke verstoring 11,86

47 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 5 11,88

48 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 15 11,91

49 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 0 11,92

50 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 9 11,86

51 natuurlijke verstoring prehistorie 0 11,88

52 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8 11,89

53 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,78

54 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,90

55 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,82

56 greppel recent 11,78

57 greppel recent 11,79

58 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,78

59 greppel recent 11,74
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spoor omschrijving velddatering diepte (cm) nap (m)

60 kuil recent 11,77

61 spitspoor nieuwe tijd (tot heden) 3 11,66

62 spitspoor nieuwe tijd (tot heden) 4 11,66

63 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 20 11,96

64 plantenkuil recent 24 11,65

65 kuil recent 11,65

66 kuil recent 11,68

67 kuil recent 11,57

68 paalkuil: grondspoor kuil voor paal recent 11,69

69 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,37

70 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,37

71 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,29

72 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,34

73 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,43

74 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,43

75 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,51

76 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,49

77 recente verstoring recent 11,54

78 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,45

79 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 28 11,47

80 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,52

81 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,44

82 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,45

83 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 6 11,43

84 recente verstoring recent 11,37

85 vloer nieuwe tijd (tot heden) 11,67

86 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 22 11,45

87 greppel nieuwe tijd (tot heden) 12,02

88 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,97

89 kuil nieuwe tijd (tot heden) 12,01

90 kuil prehistorie 10 12,02

91 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 4 11,77

92 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,76

93 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 8 11,77

94 kuil recent 11,59

95 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 4 11,79

96 kuil recent 11,76

97 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,77

98 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,76

99 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,75

100 kuil recent 11,70

101 kuil recent 11,68

102 paalkuil: grondspoor kuil voor paal recent 11,71

103 paalkuil: grondspoor kuil voor paal recent 11,71

104 kuil recent 11,67

105 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,67

106 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,59

107 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,59

108 recente verstoring recent 11,66

109 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 16 11,66

110 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 6 11,66

111 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,62

112 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 4 11,61

113 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 11,68

114 kuil recent 11,68

115 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11,87

116 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,78

117 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 10 11,92

118 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11,83

119 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 6 11,83

120 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11,86

121 natuurlijke verstoring 2 11,52
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spoor omschrijving velddatering diepte (cm) nap (m)

122 natuurlijke verstoring 5 11,53

123 natuurlijke verstoring 3 11,57

124 kuil nieuwe tijd (tot heden) 20 11,54

125 greppel nieuwe tijd (tot heden) 50 11,56

126 greppel recent 6 11,67

127 natuurlijke verstoring 11,75

128 paalkuil: grondspoor kuil voor paal recent 31 11,66

129 paalkuil: grondspoor kuil voor paal recent 11 11,69

130 greppel recent 11,65

131 greppel nieuwe tijd (tot heden) 12 11,68

132 kuil nieuwe tijd (tot heden) 12 11,91

133 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,84

134 paalgat met paalkuil nieuwe tijd (tot heden) 84 11,92

135 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 9 11,90

136 natuurlijke verstoring 12 11,93

137 paalgat met paalkuil nieuwe tijd (tot heden) 29 11,94

138 greppel recent 11,90

139 natuurlijke verstoring 11,86

140 natuurlijke verstoring 11,71

141 greppel nieuwe tijd (tot heden) 25 11,85

142 greppel late middeleeuwen 5 11,84

143 greppel recent 11,94

144 natuurlijke verstoring 11,74

145 kuil prehistorie 44 11,85

146 greppel recent 17 11,85

147 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,57

148 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,59

149 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,52

150 kuil nieuwe tijd (tot heden) 9 12,03

151 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,90

152 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,93

153 depressie 11,49

154 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,43

155 greppel nieuwe tijd (tot heden) 9 11,69

156 natuurlijke verstoring 11,51

157 kuil nieuwe tijd (tot heden) 5 11,75

158 kuil nieuwe tijd (tot heden) 33 11,91

159 natuurlijke verstoring 11,87

160 natuurlijke verstoring 11,90

161 greppel recent 4 11,96

162 kuil recent 14 11,93

163 kuil recent 7 11,92

164 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,85

165 waterkuil nieuwe tijd (tot heden) 150 11,14

166 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 8 11,17

167 waterput 150 11,32

168 kuil nieuwe tijd (tot heden) 14 11,38

169 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,78

170 greppel recent 11,83

171 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 5 11,86

172 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 16 11,87

173 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8 11,92

174 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 4 11,91

175 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 18 11,93

176 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 14 11,88

177 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 12 11,81

178 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 14 11,92

179 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8 11,91

180 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 7 11,91

181 greppel recent 11,84

182 greppel recent 11,89

183 greppel recent 11,93
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spoor omschrijving velddatering diepte (cm) nap (m)

184 greppel recent 11,91

185 greppel recent 11,92

186 greppel recent 11,87

187 natuurlijke verstoring prehistorie 11,81

188 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,78

189 waterkuil nieuwe tijd (tot heden) 190 11,21

190 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11 11,74

191 natuurlijke verstoring prehistorie 11,72

192 natuurlijke verstoring prehistorie 11,71

193 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 6 11,77

194 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 4 11,79

195 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 2 11,76

196 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 10 11,77

197 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 4 11,77

198 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 6 11,74

199 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 9 11,83

200 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 9 11,86

201 natuurlijke verstoring prehistorie 0 11,85

202 kuil nieuwe tijd (tot heden) 54 11,41

203 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 16 11,46

204 kuil nieuwe tijd (tot heden) 6 11,47

205 kuil nieuwe tijd (tot heden) 14 11,38

206 kuil nieuwe tijd (tot heden) 24 11,40

207 natuurlijke verstoring 40 11,36

208 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11 11,47

209 greppel nieuwe tijd (tot heden) 52 11,42

210 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,51

211 natuurlijke verstoring 11,49

212 kuil nieuwe tijd (tot heden) 16 11,57

213 kuil nieuwe tijd (tot heden) 17 11,59

214 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 21 11,65

215 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 21 11,65

216 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 22 11,66

217 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 13 11,65

218 kuil nieuwe tijd (tot heden) 17 11,59

219 greppel nieuwe tijd (tot heden) 18 11,61

220 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 15 11,85

221 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 10 11,83

222 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 4 11,82

223 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 17 11,85

224 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 9 11,86

225 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 10 11,90

226 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 12 12,00

227 greppel nieuwe tijd (tot heden) 8 11,63

228 kuil nieuwe tijd (tot heden) 7 11,65

229 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,70

230 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 9 11,90

231 natuurlijke verstoring 11,91

232 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 7 11,94

233 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 16 11,95

234 natuurlijke verstoring 11,96

235 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 5 12,00

236 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8 12,01

237 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 7 11,99

238 natuurlijke verstoring 11,99

239 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 9 12,02

240 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 17 12,02

241 natuurlijke verstoring 11,93

242 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 24 11,97

243 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 7 11,97

244 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 7 11,98

245 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 10 12,01
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spoor omschrijving velddatering diepte (cm) nap (m)

246 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 5 12,01

247 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8 12,04

248 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 7 12,05

249 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 5 12,03

250 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11 12,02

251 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 9 12,01

252 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 4 12,06

253 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8 12,06

254 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 4 12,08

255 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 19 12,01

256 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 10 12,05

257 natuurlijke verstoring 12,03

258 natuurlijke verstoring 12,00

259 natuurlijke verstoring 11,98

260 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 7 12,05

261 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 10 12,06

262 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 15 12,06

263 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8 12,06

264 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 17 12,09

265 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11 12,06

266 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 14 12,06

267 natuurlijke verstoring 12,05

268 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11 12,01

269 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 12 12,01

270 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 9 12,01

271 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 12 12,00

272 paalgat met paalkuil prehistorie 14 11,98

273 natuurlijke verstoring 12,03

274 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 16 12,03

275 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8 12,04

276 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 7 12,05

277 natuurlijke verstoring 12,05

278 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 6 12,04

279 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 10 12,08

280 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11 12,05

281 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,59

282 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,56

283 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,63

284 kuil nieuwe tijd (tot heden) 18 11,64

285 kuil nieuwe tijd (tot heden) 22 11,62

286 kuil nieuwe tijd (tot heden) 16 11,65

287 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 16 11,19

288 natuurlijke verstoring 130 11,46

289 waterkuil nieuwe tijd (tot heden) 122 11,48

290 kuil nieuwe tijd (tot heden) 9 11,57

291 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,56

292 kuil nieuwe tijd (tot heden) 9 11,61

293 natuurlijke verstoring 11,62

294 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 48 11,61

295 kuil nieuwe tijd (tot heden) 17 11,33

296 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,37

297 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,44

298 kuil recent 11,40

299 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,39

300 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,37

301 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,33

302 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,30

303 greppel nieuwe tijd (tot heden) 13 11,42

304 kuil nieuwe tijd (tot heden) 13 11,32

305 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11 11,37

306 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,44

307 natuurlijke verstoring 2 11,45
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308 natuurlijke verstoring 4 11,47

309 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 26 11,49

310 natuurlijke verstoring 2 11,51

311 waterput nieuwe tijd (tot heden) 11,48

312 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 15 11,48

313 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,45

314 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,46

315 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 9 11,46

316 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 17 11,47

317 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 15 11,54

318 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,54

319 greppel nieuwe tijd (tot heden) 12 11,59

320 kuil nieuwe tijd (tot heden) 14 11,61

321 kuil nieuwe tijd (tot heden) 18 11,65

322 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 10 11,57

323 kuil nieuwe tijd (tot heden) 24 11,56

324 kuil nieuwe tijd (tot heden) 2 11,55

325 natuurlijke verstoring nieuwe tijd (tot heden) 8 11,67

326 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 16 11,67

327 kuil nieuwe tijd (tot heden) 24 11,63

328 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 13 11,55

329 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,59

330 kuil nieuwe tijd (tot heden) 18 11,57

331 kuil nieuwe tijd (tot heden) 13 11,64

332 kuil nieuwe tijd (tot heden) 18 11,61

333 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 5 11,48

334 waterput nieuwe tijd (tot heden) 11,36

335 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,26

336 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 12 11,32

337 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 10 11,22

338 kuil nieuwe tijd (tot heden) 25 11,39

339 kuil nieuwe tijd (tot heden) 22 11,56

340 kuil nieuwe tijd (tot heden) 7 11,55

341 kuil nieuwe tijd (tot heden) 8 11,57

342 kuil nieuwe tijd (tot heden) 8 11,55

343 kuil nieuwe tijd (tot heden) 12 11,51

344 kuil nieuwe tijd (tot heden) 6 11,50

345 kuil nieuwe tijd (tot heden) 8 11,54

346 kuil nieuwe tijd (tot heden) 18 11,48

347 kuil nieuwe tijd (tot heden) 8 11,47

348 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,49

349 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,47

350 bodemverbeteringskuil nieuwe tijd (tot heden) 11,53

351 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,92

352 greppel nieuwe tijd (tot heden) 12,00

353 greppel nieuwe tijd (tot heden) 7 11,96

354 natuurlijke verstoring nieuwe tijd (tot heden) 22 11,98

355 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 7 11,99

356 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 15 11,96

357 natuurlijke verstoring 6 11,96

358 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 15 11,96

359 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 44 11,98

360 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 14 11,99

361 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 23 11,95

362 natuurlijke verstoring 11,95

363 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 13 11,95

364 greppel nieuwe tijd (tot heden) 5 11,99

365 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,94

366 kuil nieuwe tijd (tot heden) 31 11,91

367 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 9 11,84

368 kuil nieuwe tijd (tot heden) 23 11,79

369 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,85
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370 kuil nieuwe tijd (tot heden) 27 11,72

371 natuurlijke verstoring 11,80

372 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,80

373 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,71

374 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,62

375 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,59

376 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,58

377 natuurlijke verstoring 11,57

378 greppel nieuwe tijd (tot heden) 75 11,56

379 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 5 11,62

380 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 5 11,53

381 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 5 11,53

382 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 9 11,47

383 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 9 11,61

384 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 9 11,60

385 kuil recent 11,55

386 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 10 11,57

387 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 10 11,59

388 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 12 11,58

389 kuil recent 11,56

390 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,56

391 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 9 11,60

392 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 16 11,60

393 paalkuil: grondspoor kuil voor paal recent 25 11,60

394 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 19 11,57

395 kuil recent 11,47

396 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 9 11,71

397 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 6 11,72

398 dierlijke verstoring 11,62

399 dierlijke verstoring 11,62

400 dierlijke verstoring 11,64

401 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 21 11,65

402 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 15 11,66

403 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 10 11,57

404 recente verstoring recent 11,47

405 natuurlijke verstoring 12,01

406 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 16 12,01

407 kuil nieuwe tijd (tot heden) 7 12,01

408 greppel nieuwe tijd (tot heden) 12,07

409 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 7 11,98

410 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 5 12,01

411 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11,87

412 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,68

413 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 24 11,88

414 paalgat met paalkuil prehistorie 32 11,88

415 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,88

416 greppel nieuwe tijd (tot heden) 18 11,88

417 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 19 11,88

418 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,83

419 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,74

420 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 5 11,75

421 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,78

422 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,75

423 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 9 11,74

424 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,84

425 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,80

426 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,81

427 kuil recent 11,49

428 kuil recent 11,49

429 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 25 11,48

430 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 8 11,50

431 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,43
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432 kuil recent 11,40

433 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 16 11,50

434 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,52

435 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,50

436 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,56

437 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,49

438 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,51

439 natuurlijke verstoring nieuwe tijd (tot heden) 5 11,51

440 greppel nieuwe tijd (tot heden) 13 11,48

441 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,66

442 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 11,61

443 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 10 11,64

444 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 15 11,64

445 greppel recent 25 11,65

446 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,68

447 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 12 11,66

448 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 6 11,67

449 greppel recent 11,68

450 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,63

451 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,72

452 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 4 11,67

453 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,57

454 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 9 11,50

455 greppel recent 11,88

456 greppel nieuwe tijd (tot heden) 12,01

457 waterput recent 11,81

458 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,90

459 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,87

460 kuil nieuwe tijd (tot heden) 11,91

461 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 12 11,71

462 greppel nieuwe tijd (tot heden) 18 11,72

463 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 13 11,71

464 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 45 11,80

465 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 20 11,71

466 kuil recent 5 11,66

467 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 8 11,66

468 greppel nieuwe tijd (tot heden) 8 11,63

469 greppel nieuwe tijd (tot heden) 5 11,60

470 greppel nieuwe tijd (tot heden) 7 11,60

471 greppel nieuwe tijd (tot heden) 4 11,63

472 natuurlijke verstoring 10 11,85

473 greppel recent 12,01

474 greppel nieuwe tijd (tot heden) 12,02

475 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,87

476 natuurlijke verstoring 11,88

477 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 19 11,86

478 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 13 11,90

479 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 12 11,92

480 natuurlijke verstoring 15 11,93

481 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 28 11,99

482 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 21 11,86

483 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 13 12,08

484 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8 12,10

485 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 17 12,11

486 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 30 12,10

487 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 12,11

488 natuurlijke verstoring 12,11

489 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 15 12,09

490 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 22 12,12

491 natuurlijke verstoring 12,11

492 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 12 12,10

493 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 24 12,10
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494 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 16 12,11

495 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11 12,10

496 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 15 12,12

497 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 12 12,12

498 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 10 12,13

499 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 9 12,09

500 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 10 12,10

501 natuurlijke verstoring 12,10

502 natuurlijke verstoring 12,06

503 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 5 12,11

504 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 13 12,08

505 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 24 12,05

506 recente verstoring 12,07

507 natuurlijke verstoring 12,10

508 natuurlijke verstoring 5 12,08

509 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 14 12,09

510 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 12 12,11

511 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 28 12,10

512 dierlijke verstoring 12,07

513 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 20 12,11

514 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 25 12,08

515 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 12 12,08

516 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11 12,10

517 Staak prehistorie 13 12,14

518 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 6 12,19

519 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 7 12,17

520 natuurlijke verstoring 8 12,17

521 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 10 12,17

522 natuurlijke verstoring 8 12,17

523 natuurlijke verstoring 12,08

524 greppel nieuwe tijd (tot heden) 12,12

525 natuurlijke verstoring 12,08

526 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 14 12,08

527 greppel recent 12,19

528 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 33 12,15

529 natuurlijke verstoring 12,14

530 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 22 12,18

531 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 20 12,17

532 natuurlijke verstoring 12,16

533 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 23 12,17

534 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 15 12,15

535 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 18 12,12

536 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 22 12,12

537 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 18 12,15

538 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 30 12,15

539 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 16 12,15

540 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 18 12,09

541 natuurlijke verstoring 4 12,12

542 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 32 12,13

543 recente verstoring recent 12,13

544 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 43 12,10

545 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 40 12,09

546 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 36 12,09

547 natuurlijke verstoring 12,09

548 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 19 12,07

549 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8 12,10

550 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 26 12,09

551 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11 12,09

552 paalgat met paalkuil prehistorie 37 12,11

553 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 28 12,05

554 paalgat met paalkuil prehistorie 38 12,04

555 natuurlijke verstoring 20 12,04
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556 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 27 12,11

557 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 36 12,10

558 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 20 12,05

559 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 32 12,09

560 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 32 12,09

561 natuurlijke verstoring 12,09

562 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 23 12,05

563 natuurlijke verstoring 12,18

564 kuil nieuwe tijd (tot heden) 12,08

565 kuil nieuwe tijd (tot heden) 12,07

566 kuil nieuwe tijd (tot heden) 12,04

567 kuil nieuwe tijd (tot heden) 12,04

568 natuurlijke verstoring 12,05

569 greppel nieuwe tijd (tot heden) 9 11,96

570 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 7 11,93

571 natuurlijke verstoring 2 11,93

572 greppel nieuwe tijd (tot heden) 11,93

573 natuurlijke verstoring 11,88

574 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 14 11,86

575 natuurlijke verstoring 11,92

576 natuurlijke verstoring 11,87

577 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 12 12,03

578 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 13 12,05

579 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 18 12,08

580 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 14 11,93

581 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8 11,95

582 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 28 11,98

583 natuurlijke verstoring prehistorie 3 11,95

584 natuurlijke verstoring prehistorie 5 11,96

585 natuurlijke verstoring 12,02

586 natuurlijke verstoring 6 12,01

587 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 16 12,06

588 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 14 12,05

589 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 14 12,01

590 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 14 12,01

591 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 14 12,03

592 natuurlijke verstoring 12,06

593 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11 12,02

594 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 3 12,03

595 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 12 12,05

598 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 7 12,08

599 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8 12,07

600 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 16 12,09

601 paalgat met paalkuil prehistorie 45 12,13

602 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 22 12,05

603 greppel nieuwe tijd (tot heden) 14 11,94

604 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 19 11,95

605 greppel nieuwe tijd (tot heden) 21 12,06

606 greppel nieuwe tijd (tot heden) 16 12,07

607 greppel nieuwe tijd (tot heden) 1 11,89

608 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 27 11,91

609 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 33 11,97

610 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 18 11,97

611 natuurlijke verstoring 11,98

612 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 60 11,98

613 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 18 11,97

614 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 20 11,97

615 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 46 11,94

616 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 11,95

617 plantenkuil nieuwe tijd (tot heden) 11 11,94

618 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 10 11,95

619 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 12 11,95
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620 natuurlijke verstoring 11,93

621 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 13 11,89

622 paalkuil: grondspoor kuil voor paal nieuwe tijd (tot heden) 15 11,90

623 greppel nieuwe tijd (tot heden) 12,03

888 natuurlijke verstoring 11,84

999 recente verstoring recent 11,47

5000 bouwvoor

5010 menglaag

5030 moedermateriaal 11,58

5031 moedermateriaal     11,85
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Bijlage IV Profielkolommen

Profieldocumentatie

kolomprofiel: TRW95-1
beschrijver: PVDG, datum: 18-4-2017, X: 134.823,98, Y: 400.103,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,35, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: S5000

45 cm -Mv / 11,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: S5010

60 cm -Mv / 11,75 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

75 cm -Mv / 11,60 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: S5030

 Einde kolomprofiel op 100 cm -Mv / 11,35 m +NAP

kolomprofiel: TRW95-2
beschrijver: PVDG, datum: 18-4-2017, X: 134.847,63, Y: 400.097,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,57, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,57 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 12,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 90 cm -Mv / 11,67 m +NAP

kolomprofiel: TRW95-3
beschrijver: PVDG, datum: 18-4-2017, X: 134.871,37, Y: 400.099,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,70, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 12,30 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: spikkels houtskool

65 cm -Mv / 12,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, zwartgrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

70 cm -Mv / 12,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: EB-horizont

75 cm -Mv / 11,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

90 cm -Mv / 11,80 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde kolomprofiel op 110 cm -Mv / 11,60 m +NAP
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kolomprofiel: TRW95-4
beschrijver: PVDG, datum: 18-4-2017, X: 134.861,69, Y: 400.110,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,59, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 12,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool

50 cm -Mv / 12,09 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

65 cm -Mv / 11,94 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde kolomprofiel op 85 cm -Mv / 11,74 m +NAP

kolomprofiel: TRW95-5
beschrijver: PVDG, datum: 18-4-2017, X: 134.851,11, Y: 400.121,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,53, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 12,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 12,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

65 cm -Mv / 11,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde kolomprofiel op 75 cm -Mv / 11,78 m +NAP

kolomprofiel: TRW95-6
beschrijver: PVDG, datum: 18-4-2017, X: 134.841,27, Y: 400.131,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,52, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 12,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 12,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, Fe-concreties

 Einde kolomprofiel op 70 cm -Mv / 11,82 m +NAP

kolomprofiel: TRW95-7
beschrijver: PVDG, datum: 18-4-2017, X: 134.832,04, Y: 400.141,37, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,56, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 12,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 11,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, Fe-concreties

 Einde kolomprofiel op 80 cm -Mv / 11,76 m +NAP
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kolomprofiel: TRW95-8
beschrijver: PVDG, datum: 18-4-2017, X: 134.822,43, Y: 400.151,49, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,46, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel spikkels houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 12,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 11,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: oude akkerlaag

90 cm -Mv / 11,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde kolomprofiel op 105 cm -Mv / 11,41 m +NAP

kolomprofiel: TRW95-9
beschrijver: PVDG, datum: 19-4-2017, X: 134.873,77, Y: 400.129,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,59, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 12,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 11,99 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde kolomprofiel op 85 cm -Mv / 11,74 m +NAP

kolomprofiel: TRW95-10
beschrijver: PVDG, datum: 19-4-2017, X: 134.861,44, Y: 400.142,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,47, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 12,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag

50 cm -Mv / 11,97 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde kolomprofiel op 75 cm -Mv / 11,72 m +NAP

kolomprofiel: TRW95-11
beschrijver: PVDG, datum: 19-4-2017, X: 134.858,18, Y: 400.173,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,38, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 12,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag

40 cm -Mv / 11,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 75 cm -Mv / 11,63 m +NAP
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kolomprofiel: TRW95-12
beschrijver: PVDG, datum: 19-4-2017, X: 134.843,88, Y: 400.188,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,35, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 11,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtoranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 80 cm -Mv / 11,55 m +NAP

kolomprofiel: TRW95-13
beschrijver: PVDG, datum: 19-4-2017, X: 134.808,72, Y: 400.177,07, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,05, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 11,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 11,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde kolomprofiel op 80 cm -Mv / 11,25 m +NAP

kolomprofiel: TRW95-14
beschrijver: PVDG, datum: 19-4-2017, X: 134.819,00, Y: 400.194,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,10, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel spikkels houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 11,45 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 80 cm -Mv / 11,30 m +NAP

kolomprofiel: TRW95-15
beschrijver: PVDG, datum: 19-4-2017, X: 134.832,55, Y: 400.218,05, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,08, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: spikkels houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 11,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: spoor
Opmerking: S84

90 cm -Mv / 11,18 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 100 cm -Mv / 11,08 m +NAP
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kolomprofiel: TRW95-16
beschrijver: PVDG, datum: 19-4-2017, X: 134.892,10, Y: 400.172,32, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,48, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 12,08 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde kolomprofiel op 70 cm -Mv / 11,78 m +NAP

kolomprofiel: TRW95-17
beschrijver: PVDG, datum: 19-4-2017, X: 134.879,25, Y: 400.177,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,42, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 11,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde kolomprofiel op 75 cm -Mv / 11,67 m +NAP

kolomprofiel: TRW95-18
beschrijver: PVDG, datum: 19-4-2017, X: 134.869,82, Y: 400.186,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,40, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 11,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde kolomprofiel op 80 cm -Mv / 11,60 m +NAP

kolomprofiel: TRW95-19
beschrijver: PVDG, datum: 19-4-2017, X: 134.855,24, Y: 400.200,37, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,29, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 11,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde kolomprofiel op 75 cm -Mv / 11,54 m +NAP
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kolomprofiel: TRW95-20
beschrijver: PVDG, datum: 4-5-2017, X: 134.807,95, Y: 400.151,64, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,28, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 11,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 11,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: verrommelde A

70 cm -Mv / 11,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: EB-horizont

85 cm -Mv / 11,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde kolomprofiel op 110 cm -Mv / 11,18 m +NAP

kolomprofiel: TRW95-21
beschrijver: PVDG, datum: 4-5-2017, X: 134.809,86, Y: 400.099,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,51, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 12,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 12,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek
Archeologie: enkele spikkel houtskool

65 cm -Mv / 11,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: leembrokken

75 cm -Mv / 11,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwartgrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Opmerking: met E-brokjes

80 cm -Mv / 11,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

85 cm -Mv / 11,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde kolomprofiel op 105 cm -Mv / 11,46 m +NAP

kolomprofiel: TRW95-22
beschrijver: PVDG, datum: 21-8-2017, X: 134.896,16, Y: 400.190,16, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,51, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: 
Archol

0 cm -Mv / 12,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool

30 cm -Mv / 12,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 12,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde kolomprofiel op 80 cm -Mv / 11,71 m +NAP
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