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Samenvatting

Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV) heeft in augustus 2017 in opdracht van 

de gemeente Tilburg een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Den 

Bogerd. Aanleiding was de voorgenomen aanleg van een gebiedsontsluitingsweg 

(GOW). De geplande werkzaamheden vormen een bedreiging voor eventueel 

aanwezige archeologische resten. Een duurzaam behoud van de archeologische 

resten in situ is niet mogelijk. De gemeente Tilburg heeft daarom besloten tot een 

archeologische begeleiding (AB) van de werkzaamheden. 

Op basis van het vooronderzoek werden vooral sporen uit de late prehistorie en 

late middeleeuwen/Nieuwe tijd verwacht. Deze perioden bleken relatief beperkt 

vertegenwoordigd. De resten vormen vooral een aanvulling op de gegevens 

van het onderzoek in de deelgebieden van Den Bogerd fase 1 en 2.1 Zo werden 

enkele (incomplete) bijgebouwen, paalsporen en een kuil uit de late prehistorie 

aangetroffen; alsmede enkele greppels, paalsporen, kuilen en karrensporen uit de late 

middeleeuwen/Nieuwe tijd. 

 

1  Van Zon in voorbereiding.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV) heeft in augustus 2017 in opdracht van 

de gemeente Tilburg een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Den 

Bogerd. Aanleiding was de voorgenomen aanleg van een gebiedsontsluitingsweg 

(GOW). De weg, met een breedte van 6,5 m, vervangt de bestaande en deels 

geasfalteerde weg. De tracés van de oude en de nieuwe weg liggen niet helemaal op 

dezelfde plaats en naast de nieuwe weg zijn een sloot, een fiets/voetpad en een berm 

met bomen aangelegd. De ontgravingswerkzaamheden reikten tot 0,9-1 m onder het 

huidige maaiveld/wegniveau. Dit geldt voor de weg, het fietspad en de groenstroken. 

De sloot is daarbij met een V-vormige bak uitgegraven. Het archeologisch 

sporenniveau bevindt zich, op basis van het aangrenzende onderzoek, op ca. 60 tot 

80 cm diepte.2  De werkzaamheden vormden daarmee een bedreiging voor eventueel 

aanwezige archeologische resten. Een duurzaam behoud van de archeologische 

resten in situ was niet mogelijk. De gemeente Tilburg heeft daarom besloten tot een 

archeologische begeleiding (AB) van de werkzaamheden. 

1.2 Plangebied Den Bogerd-GOW

Het plangebied Den Bogerd bevindt zich aan de noordzijde van Udenhout en beslaat 

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

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

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

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

2  Verbeek & Mostert 2012; Van Zon in voorbereiding.
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Ligging van het plangebied (ster).
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voorgenomen ontwikkelingen zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor 

het archeologisch onderzoek. Onderhavig onderzoek betreft het plangebied van de 

GOW. Figuur 2.4 geeft weer waar dit gebied ligt binnen het plangebied en hoe dit zich 

verhoudt tot de resultaten van het vooronderzoek en de opgravingen van fase 1, fase 

2 en de dassenburcht. De werkzaamheden concentreren zich op en om de Mortel. Dit 

is een geasfalteerde weg die ten westen van Mortel 4 overgaat in een onverhard pad. 

Aan weerszijden zijn smalle stroken onderzocht. Deze stroken waren deels in gebruik 

als akker of weiland.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Van 21 t/m 24 augustus 2017 is de eerste fase van de archeologische begeleiding 

uitgevoerd. Hierbij zijn de smalle stroken naast de verharding van de bestaande 

weg onderzocht. Voorafgaand is in overleg met opdrachtgever en bevoegd gezag 

besloten om de sloten die eveneens in augustus zijn uitgegraven niet archeologisch 

te begeleiden. De sloten werden met een V-vormige bak uitgegraven over een 

beperkte breedte en met een geringe zichtbaarheid voor archeologische resten. Op 

basis van de geringe resultaten tijdens eerste fase is afgezien van de tweede fase: een 

archeologisch begeleiding van het verwijderen van de verharding van de Mortel. Het 

plangebied is na het veldonderzoek vrijgegeven. 

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

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

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

Een integrale bespreking van de resultaten is daarbij onmisbaar. Op zichzelf staand 

hebben de resultaten van de archeologische begeleiding beperkte waarde. Om die 

reden is zoveel mogelijk aangehaakt op de resultaten van fase 1 en 2. 

De opdracht voor de archeologische begeleiding is verstrekt door de gemeente Tilburg. 

Hierbij treedt dhr. R. van Nuenen op als vertegenwoordiger. Drs. F.P. Kortlang van 

ArchAeO is betrokken bij het project als toezichthouder namens het bevoegd gezag, 

de gemeente Tilburg. Ten behoeve van het onderzoek van Den Bogerd fase 1 is een 

Programma van Eisen (PvE) opgesteld en goedgekeurd door het bevoegd gezag.3 Dit 

PvE is voor onderhavig onderzoek aangevuld met een oplegblad.4 Het veldwerk en de 

rapportage zijn uitgevoerd door Archol BV, aangevuld met specialisten (Tabel 1.1). Alle 
werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het PvE en de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.0).

Naam Functie Organisatie

S.H. Baas MA veldarcheoloog Archol BV

B. Cornelisse MA veldarcheoloog Archol BV

P. van de Geer MA specialist - prehistorisch aardewerk Archol BV

drs. T.A. Goossens projectmanager Archol BV

drs. M.E. Hemminga veldwerkleider Archol BV

drs. E. Heunks fysisch-geograaf Heunks landschapsarcheologie

J. van Kuilenberg machinist Gebr. van Kessel Wegenbouw

drs. M. Otte veldassistent Archol BV

L. Wever veldassistent Archol BV

M. van Zon MA projectleider
rapporteur

Archol BV

3  Van den Eynde & Kortlang 2015.
4  Kortlang 2017.

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.
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1.4 Administratieve gegevens

Soort onderzoek: Archeologische Begeleiding (AB) 

Projectnaam: Udenhout - Den Bogerd, Gebiedsontsluitingsweg (GOW)

Archolprojectcode: TDB1726

Archis-zaaknummer: 4555070100

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
R. van Nuenen

Bevoegd gezag: Gemeente Tilburg
G. van den Eynde

Adviseur bevoegd gezag: ArchAeO B.V.
F.P. Kortlang

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: augustus - september 2017

Versie: 2.0 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag:

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Tilburg

Plaats: Udenhout

Toponiem: Den Bogerd, Gebiedsontsluitingsweg (GOW)

Coördinaten gebied: 139.060/402.971 (centrum)

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: ca. 1,4 ha 

Huidig grondgebruik: Weg (deels geasfalteerd) en berm

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

 

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Onderzoekskader5

2.1 Landschappelijk kader6

Het onderzochte gebied is gelegen in een dekzandlandschap en wordt gekenmerkt 

door welvingen. Het huidige oppervlaktereliëf van het onderzoeksgebied en omgeving 

is in hoge mate het resultaat van geleidelijke fluviatiele erosie en versnijding van het 

periglaciale dekzandlandschap. Doordat lokale smeltwaterstromen zich insneden in 

het dekzandpakket, ontstonden daarbuiten hogere delen die als plateaus of ruggen 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dekzand’).

In het midden van onderzoeksgebied Den Bogerd is sprake van een grofweg zuidwest-

noordoost georiënteerde laagte (Figuur 2.1). In dit smeltwaterdal is in de Nieuwe tijd 

de Roomleij uitgegraven. Bij voorgaand onderzoek kon worden vastgesteld dat de 

ondergrond ter plaatse sterk lemig is. Aan weerszijden ervan loopt het reliëf op (ca. 1,5 

m). Aan de westzijde is sprake van sterk lemige zanden, waarvan de top gekenmerkt 

wordt door een hoge mate aan kryoturbatie en gley-verschijnselen. Aan de oostzijde 

zijn vergelijkbare afzettingen aanwezig, maar worden deze lokaal afgedekt door een 

dun dekje relatief siltrijke afzettingen. Dit dekje kan worden geïnterpreteerd als de 

laatste eolische afzettingen uit de late Dryas. 

Bij voorgaand onderzoek zijn restanten van bodems vooral aangetroffen in lokale 

depressies. Hierbij is sprake van een dunne A-horizont, met sterke uitspoeling en lokaal 

ook van inspoeling. Dit sluit aan op de waargenomen sterke gley-verschijnselen en 

wijst op zeer natte omstandigheden waaronder deze bodems zijn ontstaan. Elders 

bestond het natuurlijke bodemprofiel vermoedelijk uit dunne vaaggronden. Door het 

hoge siltgehalte van de ondergrond kon hier nauwelijks podzolisatie optreden. Al met 

al is sprake van overwegend natte bodemprofielen in de laagtes en op de flanken. De 

bodems op de hogere, meer zandige delen zullen onder droge omstandigheden zijn 

gevormd maar dit is door aftopping lastig te reconstrueren. 

Het plangebied Den Bogerd-GOW bevindt zich op de rand van een omvangrijk gebied 

met dekzandwelvingen en enkele plateaus/ruggen (Figuur 2.1 en Figuur 2.2).7 Dit 

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

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

Leemkuilen (een vlakte met leemwinningskuilen)en de westzijde een vlakte met de 

voormalige natte heidevelden. 

5  Gebaseerd op: Van Zon in voorbereiding.
6  Gebaseerd op: Heunks in voorbereiding.
7  Heunks 2012.

2
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2.2 Historisch-geografisch kader8

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

van Brabant de bossen in Udenhout ter ontginning aan de abdij van Tongerloo, 

later gevolgd door de abdij ter Kameren en verscheidene particulieren. Het 

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

ontginningsblok dat los staat van de historische ontginningsassen Groenstraat en 

Kreitenmolenstraat. Er wordt vermoed dat de eerste ontginningen al waren begonnen, 

voordat de abdij van Tongerloo het gebied verwierf maar dit kon bij voorgaand 

onderzoek niet worden vastgesteld. 

Pal ten oosten van het onderzoeksgebied ligt één van de oudste landgoederen in en 

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

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

Bij het onderzoek van fase 2 kon worden vastgesteld dat het erf aan de Mortel 3 niet 

8  Gebaseerd op: Van Dijk & Boer 2007; Van den Eynde & Kortlang 2015, 10; Verbeek & Mostert 
2012, 16-18.
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alleen terug te leiden is tot begin 19e eeuw, maar tot de 14e-16e eeuw. Het toponiem 

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

grond, of simpelweg een moerassige plek.9 Gezien de landschappelijke context is een 

dergelijke benaming niet verwonderlijk (paragraaf 2.1). Mortel is als klein gehucht 

ook terug te vinden op de kadasterkaart van 1811-1832 (Figuur 2.3). Dit sluit aan bij 

het beeld van de regio, waarbij de indeling en het gebruik van het landschap vrijwel 

onveranderd blijft tot in de 19e eeuw.10 

Op deze kaart zien wij ook een omgracht terrein liggen ten noorden van het 

onderzoeksgebied. Mogelijk betreft het de locatie van een versterkte hoeve die uit 

historische bronnen bekend is. Dit landgoed was in de 13e eeuw eigendom van de 

familie van Oisterwijk en werd mogelijk aan het einde van de 14e eeuw verwoest. Vanaf 

dat moment wordt niet langer van een hoeve maar een goed in de Mortel gesproken. 

De restanten van de hoeve zijn nog lang zichtbaar geweest. In de 19e eeuw zou de 

ruïne zijn opgeruimd in het kader van werkverschaffing. In 2016 is een inventariserend 

onderzoek uitgevoerd ter hoogte van deze locatie. Er zijn geen concrete aanwijzingen 

gevonden en de vraag rijst of deze hoeve toch ergens anders heeft gelegen.11

9  Trommelen & Trommelen 1994, 360.
10  Van Dijk & Boer 2007, 41.
11  Gerrets in voorbereiding. 

Figuur 2.2 
Oppervlaktereliëf van het landschap rondom 
het plangebied Den Bogerd-GOW (rode lijn; 
bron: www.ahn.nl).
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De kadasterkaart uit 1811-1832 toont ons tevens de perceelsgrenzen en de ligging 

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

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

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

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

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

2.3 Archeologisch kader 

In juli 2011 heeft BAAC een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied 

Udenhout-Den Bogerd.12 BAAC heeft hierbij het gehele plangebied (ca. 24 ha) door 

middel van proefsleuven gekarteerd en gewaardeerd. Op basis van verhoogde 

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

opgemerkt dat buiten deze vindplaatsen ook archeologische sporen zijn aangetroffen 

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

het een daadwerkelijke afbakening vormt van een archeologische vindplaats. Het gaat 

om de volgende drie vindplaatsen (Figuur 2.4):

12  Verbeek & Mostert 2012.
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Figuur 2.3 
Uitsnede van de kadasterkaart van 1811-1832 
met daarop het plangebied van Den Bogerd-
GOW (zwart) en de voornaamste kaartel-
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de Roomleij (donkerblauw), de vermoedelijke 
locatie van de versterkte hoeve (lichtblauw), 
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- vindplaats 1, gelegen in het westelijk deel van het plangebied en bestaande uit drie 

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

bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd aangetroffen; 

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

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

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

samenhangen met het agrarisch cultuurlandschap uit de late middeleeuwen tot 

Nieuwe tijd.

Sinds 2015 hebben diverse opgravingen binnen het plangebied Den Bogerd 

plaatsgevonden. Het archeologische onderzoek in woningbouwfase 1 en 2 wijst uit dat 

de clusters uit het vooronderzoek geen houvast bieden voor het wel/niet aantreffen 

van archeologische resten.13 Het sporenpatroon is als diffuus te bestempelen en van 

duidelijke erven is nauwelijks sprake. Hier werden plattegronden uit de bronstijd en 

ijzertijd aangetroffen. Het plangebied Den Bogerd-GOW loopt langs de opgegraven 

delen van fase 2, waarbij resten uit de late bronstijd-vroege ijzertijd zijn aangetroffen 

(Figuur 2.4). Mogelijk zet deze sporenspreiding zich door in het plangebied. Er 

13  Van Zon in voorbereiding.
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dient in ieder geval rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van 

nederzettingsresten uit de bronstijd t/m Romeinse tijd. 

Den Bogerd-GOW bevindt zich daarnaast aan de rand van een oud ontginningsblok, 

loopt langs de locatie waar een versterkte middeleeuwse hoeve wordt vermoed en 

langs een erf dat zich ter hoogte van de Mortel 3 bevond. Er moet dan ook rekening 

gehouden worden met sporen van het agrarisch cultuurlandschap uit de late 

middeleeuwen tot Nieuwe tijd, waaronder houtskoolmeilers. Deze groep sporen vormt 

een bijzondere categorie die meer aandacht vraagt met oog op beantwoording van de 

vragen in het PvE. 
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Doel- en vraagstellingen

3.1 Doel

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

zover deze zich binnen de grenzen van het plangebied bevinden, zodat het terrein 

kan worden vrijgegeven voor verdere ontwikkeling. Het algemene doel van het 

archeologisch onderzoek is het documenteren en veilig stellen van de archeologische 

resten en daarmee het documenteren en veilig stellen van de archeologische 

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

Inhoudelijk dienen de uitwerking en de rapportage van de opgravingsresultaten een 

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

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

regio Tilburg. Het hier gepresenteerde onderzoek vormt onderdeel van een langduriger 

project, waarbij ook naastgelegen deelgebieden worden onderzocht. Ten tijde van 

dit schrijven waren de onderzoeken Den Bogerd fase 1 en 2 in concept gereed.14 

Onderhavige rapportage sluit hier zoveel mogelijk op aan. 

3.2 Onderzoeksthema’s

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

(Bijlage 1).15 Beantwoording van deze vragen dient te resulteren in een samenhangend 

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

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

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

- Het (paleo)landschap en bodem;

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

- De ontwikkeling en het karakter van de bewoning.

Op zichzelf staand hebben de resultaten van de archeologische begeleiding beperkte 

waarde. Om die reden is zoveel mogelijk aangehaakt op de resultaten van fase 1 en 2.

 

14  Van Zon in voorbereiding.
15  Van den Eynde & Kortlang 2015.

3
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Methodiek en onderzoeksstrategie

4.1 Veldwerk

Van 21 t/m 24 augustus 2017 is de eerste fase van de archeologische begeleiding van 

de gebiedsontsluitingsweg te Udenhout - Den Bogerd uitgevoerd. Hierbij is een strook 

van ca. 4000 m2 onderzocht in zeven werkputten (Figuur 4.1). Bij de aanleg is zoveel 

mogelijk rekening gehouden met de geplande verstoringsdiepte, waarbij maximaal 

10 cm dieper kon worden aangelegd. Dit geldt in het bijzonder voor werkput 71: hier 

ligt het archeologische vlak ca. 0,5 m dieper dan de geplande ontgraving. Deze put 

is vrijwel geheel in de bouwvoor aangelegd. Waar mogelijk zijn profielkolommen 

gedocumenteerd. De sporen zijn gecoupeerd en afgewerkt, waarbij vooral aandacht 

uitging naar de (paal)kuilen en sporen van onduidelijke aard. Sloten en greppels zijn 

selectief gecoupeerd. Bij het veldwerk zijn methoden en technieken gehanteerd zoals 

beschreven in het PvE, KNA versie 4.0 en de Archol-werkinstructies. 

De tweede fase zou een archeologische begeleiding van het oude wegdek betreffen. 

Hieronder waren volgens de KLIC leidingen aanwezig die voor langgerekte 

verstoringen zullen hebben gezorgd. Grosso modo bleef er een baan van max. 3,5 

m breed over. Bij de voorbereiding was reeds met opdrachtgever en bevoegd gezag 

afgesproken dat de wenselijkheid van onderzoek naar deze strook wordt bepaald 

aan de hand van de resultaten van de eerste fase. In de eerste fase zijn sporen uit de 

late prehistorie en de late middeleeuwen/Nieuwe tijd aangetroffen. Met uitzondering 

van één complete spieker en twee incomplete spiekers zijn er geen herkenbare 

prehistorische structuren aanwezig. Ook zijn er geen grotere structuren aanwezig die 

bijvoorbeeld door een uitbreiding kunnen worden gecomplementeerd en de strook 

is te smal om deze nog te mogen verwachten. De sporen uit de late middeleeuwen/

Nieuwe tijd zijn daarnaast goed aan de waarnemingen van voorgaand onderzoek te 

koppelen. Uitbreiding van het onderzoek op deze locaties is in onze optiek dan ook niet 

van meerwaarde. Onderzoek onder het oude wegdek zou kortom niet van meerwaarde 

zijn, omdat dit het huidige beeld niet zal veranderen of zal resulteren in kenniswinst. 

In overleg met opdrachtgever en bevoegd gezag is de tweede veldwerkfase van het 

archeologisch onderzoek naar het plangebied van de GOW dan ook komen te vervallen 

en is het terrein vrijgegeven. 

4.2 Formatieprocessen en conservering

De conservering van het sporenvlak is over het algemeen goed.Jongere 

ploegactiviteiten hebben de bovenste centimeters van het archeologisch niveau 

aangetast, maar gezien de resterende diepte van de paalsporen, is er geen reden 

om aan te nemen dat veel van het archeologisch niveau is verdwenen. Jongere 

vergravingen, zoals de bermsloot die langs de Mortel 3 liep en enkele verstoringen ter 

hoogte van de Mortel 3, hebben het niveau tot een dieper niveau verstoord. 

Natuurlijke fenomenen en verstoringen hebben een grote invloed gehad op de 

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

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

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

centimeters tot decimeters, waarbij sporen zónder houtskool pas zichtbaar werden 

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

4
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De zichtbaarheid van de sporen werd daarnaast over het gehele onderzochte gebied 

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

roestvorming, verbleking en vlekken. Daarnaast was over het gehele tracé sprake 

van een hoge mate van bioturbatie (diergangen, wortels). De conservering van het 

vondstmateriaal is redelijk goed. Het aardewerk is in beperkte mate gefragmenteerd 

en slechts in een enkel geval is sprake van sterke verwering. 

4.3 Uitwerking

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

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

aandacht besteed aan:

- Het (paleo)landschap en bodem;

- De samenstelling en datering van de oude akkerlaag.

In combinatie met de hoogtekaart van het sporenvlak en de resultaten van voorgaand 

onderzoek is een beschrijving van de landschappelijke context opgesteld. 

Essentieel voor het reconstrueren van de bewonings- en gebruiksgeschiedenis van het 

onderzoeksgebied is het herkennen en het dateren van structuren. Hiermee is tijdens 

het veldwerk al begonnen. De structuren zijn vervolgens binnen verder uitgezocht. 

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

grofweg twee perioden te onderscheiden: de late prehistorie en late middeleeuwen/

Nieuwe tijd. Deze dateringen zijn niet nader te specificeren door het vrijwel ontbreken 

van vondstmateriaal. In de rapportage worden de sporen en structuren per periode 

beschreven en waar mogelijk gerelateerd aan de resultaten van het archeologisch 

onderzoek naar Den Bogerd fase 1 en 2. 

Er zijn tijdens het onderzoek 30 scherven en twee monsters verzameld. Er is van 

onderzoek naar de monsters afgezien: de context (een spieker) is lastig aan de eerder 

gevonden structuren te koppelen en te dateren. 14C-onderzoek bleek bij eerder 

onderzoek op Den Bogerd niet onproblematisch en daarvan is eveneens vanaf gezien. 

Het aardewerk betreft 29 scherven prehistorisch aardewerk en één scherf jonger 

materiaal. Deze laatste scherf is niet nader geanalyseerd, maar wordt wel vermeld. 

Voor het prehistorisch aardewerk is onderstaande methodiek toegepast. 

4.3.1 Prehistorisch aardewerk

P. van de Geer

Bij de archeologische begeleiding zijn in totaal 17 fragmenten handgevormd aardewerk 

uit de prehistorie verzameld. Bij de analyse zijn alle scherven per volgnummer 

beschreven. De nadruk ligt hierbij op de datering van het handgevormde aardewerk. 

Hiertoe zijn verschillende technologische en typologische aspecten van het aardewerk 

ingevoerd in een database (Bijlage 4).

Per volgnummer is het aantal rand-, wand- en bodemscherven geteld en het gewicht 

bepaald.16 Vervolgens zijn per scherf de volgende eigenschappen genoteerd:

16  Passende scherven met recente breuken zijn als één exemplaar geteld.
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Afwerking Beschrijving van het oppervlak aan de binnen- en buitenzijde.

Insluitsels In principe wordt hier het dominante mageringsmateriaal per scherf beschreven. Indien 
duidelijk sprake is van twee soorten mageringsmateriaal zijn deze beschreven onder 
overig

Opbouw Beschrijving van de potopbouw.

Versiering Beschrijving van de versieringstechniek, het motief en de locatie van de versiering.

Bakwijze Beschrijving van het bakmilieu.

Vaatwerktype De plaats van het aardewerk in bestaande aardewerktypologie (standvoetbeker, klokbe-
ker, Hilversum-aardewerk etc.).

Datering Iedere scherf heeft in principe een begin- en einddatering gekregen.

Na analyse op scherfniveau is gekeken of op basis van de beschreven technologische 

en typologische kenmerken iets gezegd kon worden over de datering. Bij de analyse 

van prehistorisch aardewerk spelen veelal twee zaken een rol die de analyse van het 

materiaal bemoeilijken. Ten eerste zijn losse scherven onversierd aardewerk over het 

algemeen moeilijk te dateren. Ten tweede moet de omvang groot van een complex 

groot genoeg zijn (minimaal 100 scherven), waarbij van een grote populatie scherven 

verschillende technologische en typologische kenmerken bestudeerd kunnen worden. 

Op basis van de aan- of afwezigheid van verschillende technologische kenmerken is het 

geven van een datering dan vaak redelijk goed mogelijk. De hiervoor genoemde grote 

complexen zijn hier duidelijk niet aanwezig. De vondsten worden hier daarom kort 

per vondstnummer beschreven met speciale aandacht voor eventuele diagnostische 

kenmerken. 
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Landschappelijke context

5.1 De paleogeografische opbouw

De top van het ongestoorde bodemprofiel bestaat uit leemrijke afzettingen die onder 

fluvioperiglaciale omstandigheden zijn afgezet. De afzettingen worden gekenmerkt 

door een hoge mate aan kryoturbatie, waarbij onder invloed van grondijswerking 

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

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

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

eolische toplaag - zoals vastgesteld kon worden bij Den Bogerd fase 1 - is in onderhavig 

plangebied niet aangetroffen. 

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

van de vlakhoogtekaart (Figuur 5.1). Hierbij moet gerealiseerd worden dat de 

ontgravingsdiepte voor de GOW invloed heeft gehad op de waarnemingen. Zo ligt 

put 71 op deze figuur al relatief laag, maar mag op basis van kleine kijkgaten gesteld 

worden dat het sporenvlak oorspronkelijk nog ca. 0,5 m lager laag. Het reliëf zal iets 

geprononceerder zijn geweest dan dat het zich nu laat aflezen uit de vlakhoogtekaart. 

Daarnaast is altijd sprake van een discrepantie tussen het sporenvlak en het 

oorspronkelijke maaiveld, waarbij het oorspronkelijke maaiveld moet hoger dan het 

sporenvlak worden gezocht, omdat de zwarte toplaag en ook eventueel aanwezige 

bodemverkleuringen bij aanleg van het vlak zijn afgegraven. Hoeveel hoger is onzeker 

en dit zal binnen het tracé ook variëren. Uit de vlakhoogtekaart komt de ligging van 

het smeltwaterdal duidelijk naar voren. 

5.2 De bodemkundige opbouw

5.2.1 De natuurlijke bodemvorming

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

bodems. Afgaand op de diepte van de aangetroffen prehistorische sporen is er echter 

geen reden om aan te nemen dat er veel grond is afgevoerd als gevolg egalisatie, 

zandwinning of andere vormen van grondverzet. Waarschijnlijker is dan ook dat het 

natuurlijke bodemprofiel hier bestaat uit vaaggronden, waarbij geen of nauwelijks 

podzolisatie kon optreden als gevolg van het hoge siltgehalte van de toplaag. Wel 

konden onder de relatief natte omstandigheden sterke gley-verschijnselen optreden 

zoals roestvorming, verbleking en vlekkerigheid in de top van de intacte bodem 

(C-gley). De lemige ondergrond vanaf ca. 1,0 -Mv zal hebben bijgedragen aan een 

overwegend nat bodemprofiel.

Met name in de bocht van het tracé is de top van de C-horizont ‘vuilig’ en gebleekt 

(Figuur 5.2). Dit sluit aan op waarnemingen in het deelgebied van Den Bogerd fase 2. 

Op het eerste gezicht doet deze laag wel aan als een oude (prehistorische) akkerlaag, 

maar het betreft een natuurlijk fenomeen waarbij als gevolg van lithologische 

verschillen en een relatief hoog grondwaterpeil verbleking van de natuurlijke bodem 

heeft opgetreden. De gebleekte laag heeft zich ontwikkeld in relatief zandige 

afzettingen direct boven lemigere/siltrijkere afzettingen. Hier lijkt sprake van een 

pseudogley situatie, waarbij verticaal verplaatsend (regen)water stagneert op 

een minder doorlatende laag. Dit hangwater leidt tot periodiek waterverzadigde 

5
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Figuur 5.2 
Put 72 profiel 2. Voor ligging zie Figuur 4.1. 

Figuur 5.3 
Put 71 profiel 1. Voor ligging zie Figuur 4.1. 
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omstandigheden, waardoor hier dicht onder het oppervlak reducerende 

omstandigheden kunnen voorkomen. In een dergelijk bodemmilieu kan ijzer oplossen, 

waardoor de bodem kan verbleken. Opgelost ijzer kan vervolgens weer neerslaan 

en ophopen in vaste vorm onder drogere omstandigheden, leidend tot de vorming 

van roestvlekken en ijzerconcreties op het contactvlak naar de lemiger afzettingen 

daaronder. De top van de gebleekte laag is relatief vuiler van kleur. Dit is te wijten aan 

homogenisering door bodemleven. 

5.2.2 Het antropogene dek

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

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

De zwarte toplaag heeft een dikte van ca.  60-80 cm. De relatieve gaafheid van 

het archeologisch vlak wijst er op dat er in ieder geval op sommige locaties grond 

is opgebracht. Dit geldt vooral ter hoogte van werkput 71 (Figuur 5.3). Hier is het 

geroerde pakket relatief dik (ca. 1 m). Er zijn binnen het antropogene pakket geen 

aanwijzingen gedaan voor een mogelijk intact akkerdek (Aan) met een chronologische 

scheiding van ophooglagen. Ook blijkt de oude akkerlaag die in de deelgebieden van 

fase 1 en de dassenburcht werd aangetroffen in onderhavig plangebied niet aanwezig.
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Prehistorie

6.1 Sporen en structuren

Sporen en vondsten uit de late prehistorie zijn relatief goed vertegenwoordigd binnen 

het onderzoeksgebied Den Bogerd (Figuur 6.1). Op basis van de lichtgrijze kleur, vage 

begrenzing en gelijkenis met sporen uit eerder onderzoek wordt uitgegaan van een 

datering in de late prehistorie. Binnen onderhavig plangebied werd slechts een dunne 

spreiding sporen en vondsten uit deze periode aangetroffen. Hierbij zijn grofweg twee 

locaties aan te wijzen. Allereerst het uiterste noordwesten van het tracé. Hier zijn 

enkele sterk gebioturbeerde paalsporen aanwezig (Figuur 6.2). Mogelijk kunnen drie 

sporen gerekend worden tot de zuidzijde van een spieker (str. 144), waarvan de andere 

zijde zich buiten de onderzochte strook bevindt. Bijgebouw 144 meet minimaal 3 x 

2 m. Het ‘extra’ paalspoor in de zuidoosthoek kan mogelijk geïnterpreteerd worden 

als reparatie of versterking. Er is geen vondstmateriaal in deze put aangetroffen. De 

context van deze sporen is onduidelijk. Vermoedelijk ligt er in de nabijheid een erf, 

maar hiervan zijn onderhavig plangebied zijn geen sporen gevonden. 

De andere prehistorische sporen bevinden zich in de bocht van de GOW (Figuur 6.4). 

Hier zijn enkele losse paalsporen, kuilen en sporen van twee bijgebouwen aanwezig. 

Bijgebouw 145 ligt - net als str. 144 - deels buiten het onderzochte gebied. Deze spieker 

bestond minimaal uit vier palen, maar mogelijk uit zes. De plattegrond meet minimaal 

1,9 x 1,5 m. Bijgebouw 143 kon als enige geheel worden onderzocht. Deze vier-palige 

spieker meet 2,7 x 2,4 m. De overige sporen zijn niet tot een structuur te rekenen. 

Noemenswaardig is een ondiep spoor met aardewerk (kuil 236). Dit kuiltje of paalspoor 

was nog maar 2 cm diep en geheel gevuld met aardewerk. Dit doet denken aan een 

spoor vol aardewerk dat in het deelgebied van fase 2 is gevonden: kuil 50. Daarin 

konden in totaal negen individuen worden ontwaard met een datering in de 9e eeuw 

v.Chr.17 De datering van het aardewerk uit kuil 236 lijkt hierop aan te kunnen sluiten 

(paragraaf 6.2). Mogelijk kunnen de sporen en structuren in de bocht gerekend worden 

tot erven van structuren die tijdens fase 2 zijn onderzocht (Figuur 6.1 en Figuur 6.4).

De bijgebouwen zijn getypeerd naar de indeling van Schinkel.18 Type IA bestaat uit 

vier palen en is het meest eenvoudig. Exemplaren van dit type zijn tijdens voorgaande 

onderzoeken veelvuldig aangetroffen. Binnen onderhavig plangebied zijn bijgebouw 

143 en 144 tot dit type te rekenen (Figuur 6.3). Bijgebouw 145 bestaat mogelijk uit 

zes palen waarbij de lengte vermoedelijk groter was dan de breedte. Hiermee is de 

plattegrond tot type IB te rekenen. Dit is eveneens een relatief veel voorkomend type 

op Den Bogerd. 

17  Meurkens in voorbereiding.
18  Schinkel 1998, 255-266.
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Figuur 6.1 
Sporen uit de late prehistorie binnen het 
plangebied Den Bogerd GOW (roodomlijnd) 
en de eerder onderzochte deelgebieden van 
Den Bogerd.
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6.2 Aardewerk

P. van de Geer

Er zijn in totaal 29 scherven prehistorischaardewerk gevonden. Elf stuks zijn afkomstig 

uit kuil 236. Het lijkt te gaan om fragmenten van twee verschillende potten. Het eerste 

individu wordt gerepresenteerd door negen, voor het merendeel passende, wand- 

en randfragmenten. Het aardewerk is met zowel kwarts als potgruis gemagerd, in 

een oxiderend milieu gebakken en ruw afgewerkt. De potgruismagering is vrij grof. 

De kwartsmagering bestaat voornamelijk uit zeer fijne grindjes die her en der ook 

aan de buitenzijde van de pot zichtbaar zijn. Het betreft een zeer forse pot met een 

randdiameter van ca. 40 cm. De pot is min of meer tonvormig en heeft een geknikte 

overgang van de schouder naar een korte hals (Figuur 6.5). Op deze overgang is 

een sterk geprononceerde stafband is aangebracht die is versierd met diagonaal 

tot horizontaal geplaatste vingertopindrukken. Ook op de rand is aan de bovenzijde 

versierde eenzelfde versiering van vingertopindrukken aangebracht. De overige twee 

scherven van dit vondstnummer zijn een rand- en wandfragment afkomstig van 

eenzelfde type pot (Figuur 6.6). In tegenstelling tot het eerste individu is dit exemplaar 

onder reducerende omstandigheden gebakken en uitsluitend gemagerd met vrij grove 

stukken potgruis. Ook hier is een versiering aanwezig van vingertopindrukken op de 

bovenzijde van de rand en op de tevens aanwezige stafband. De stafband bevindt 

zich ook hier op de overgang van de schouder naar de hals, die in dit geval meer 

vloeiend is. De stafband zelf is iets minder geprononceerd en heeft verticaal geplaatste 

vingertopindrukken. De versierde stafband is een goed dateerbaar versieringstype dat 

in de late bronstijd en het begin van de vroege ijzertijd kan worden geplaatst.19 De 

als eerst beschreven zeer grote pot met een stafband op de geknikte overgang van 

de schouder naar de korte hals mag zelfs als kenmerkend voor deze periode worden 

genoemd.20 

De overige vondstnummers omvatten minder diagnostisch materiaal. Het resterend 

materiaal is allemaal reducerend gebakken en uitsluitend met potgruis gemagerd. 

V.2502.1 bevat het enige besmeten fragment, de rest van de vondstnummers bevat 

19  Van den Broeke 2012, 123-125.
20  Van den Broeke 2012, 123.

Figuur 6.5 
Forse, tonvormige pot met een gepronon-
ceerde stafband. Schaal 1:4 (tekenaar: R. 
Timmermans).
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uitsluitend ruw afgewerkt aardewerk. In dit vondstnummer vinden we ook een klein 

randfragment met een mogelijke versiering van vingertopindrukken. Het fragment 

is echter te zeer verweerd om dit met zekerheid vast te stellen. V.2504.1 bevat een 

fragment van een vrij forse rand van een gesloten tonvormige pot, mogelijke van 

het type 23a/b dat een vrije brede datering kent. Vondstnummer 2505.1 bestaat, 

behalve uit twee weinig diagnostische wandfragmenten, uit een deel van een ca. 1 cm 

brede stafband. De stafband is verder onversierd en in tegenstelling tot de hiervoor 

behandelde versierde exemplaren komen dergelijke stafbanden gedurende een lange 

periode voor. Samenvattend kunnen de vondstnummers 2502 t/m 2505 niet nader 

worden gedateerd dan in de periode late bronstijd - ijzertijd.

 

 

Figuur 6.6 
Tonvormige pot met een stafband en grove 
potgruis magering. Schaal 1:2 (tekenaar: R. 
Timmermans).



Den BogerD, geBieDsontsluitingsweg (gow)   33

Late middeleeuwen en Nieuwe tijd

7.1 Sporen en structuren

Verspreid over het oostelijk deel van het plangebied zijn enkele paalsporen en kuilen 

aanwezig die uit de late middeleeuwen of Nieuwe tijd dateren (Figuur 7.1). Een exacte 

datering is door het vrijwel ontbreken van vondstmateriaal niet te geven. Op basis van 

de bruine kleur, scherpe begrenzing en gelijkenis met sporen uit eerder onderzoek 

wordt uitgegaan van een datering in de Nieuwe tijd. De paalsporen zijn niet aan 

structuren toe te wijzen en kunnen mogelijk behoord hebben tot hekwerken. De kuilen 

zijn lastig te interpreteren en bevinden zich vooral ter hoogte van het erf aan de Mortel 

3. Er is geen materiaal aangetroffen en de diepte is gering. Het is mogelijk dat het hier 

de onderkanten van bodemverbeteringskuilen betreft, zoals ook in het zuidoosten van 

het plangebied zijn gevonden (Bijlage 5). 

Het onderzoek te Den Bogerd GOW levert vooral een bijdrage ten aanzien van 

het verdere verloop van enkele greppels en paden die bij eerder onderzoek zijn 

aangetroffen. Zo is in het uiterste zuidoosten het vervolg van pad 48 opgepikt. Dit 

pad begint op de samenkomst van het Kerkpad en de Mortel en liep vervolgens langs 

enkele perceleringsgreppels richting het noorden (Figuur 7.1). Dit pad is niet op de 

kadasterkaart van 1811-1832 te vinden en lijkt een relatief kortstondig gebruikte route 

te zijn geweest: het pad is alleen aanwezig op kaarten uit de periode 1850-1866. 

De greppels sluiten deels aan op greppels die bij eerder onderzoek zijn vastgesteld: 

greppels 6b, 6c, 7a en 7b worden. Hierbij blijft de datering en interpretatie van 

voorgaand onderzoek gehandhaafd: deze meerfasige greppels dateren vanaf het 

begin van de 19e eeuw tot in de 20e eeuw. Ze vertegenwoordigen grenzen die te zien 

zijn op de kadasterkaart van 1811-1832 en alle daarop volgende bonnenbladen en 

topografische kaarten tot en met 1965 (greppel 6) en 1997 (greppel 7). Ook konden 

er vier nieuwe greppels worden gedocumenteerd: greppels 17 t/m 20. Greppels 17 

en 20 zijn in de randen van de werkputten aangetroffen en onderzocht. Hierbij werd 

geen vondstmateriaal aangetroffen. De perceelsgrenzen die met deze greppels 

samenhangen, zijn terug te vinden op kaarten vanaf 1811-1832 tot heden. Hierbij kan 

een oudere oorsprong niet worden uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor greppel 

17. Dit relatief lichte en vager begrensde spoor loopt ter hoogte van de veronderstelde 

grens van een oud ontginningsblok waarvan de oorsprong in de 13e eeuw ligt. 

 

Greppels 18 en 19 zijn niet op kaartmateriaal vertegenwoordigd. Mogelijk dateren de 

sporen uit de 18e eeuw of eerder. Greppel 18 is daarbij relatief recht en regelmatig van 

vorm en loop. Deze greppel kent vermoedelijk als percelering worden bestempeld. 

Voor greppel 19 is het lastiger een functie te bestempelen. Dit spoor is onregelmatiger 

van vorm en kent diverse aftakkingen. De loop is lastig te reconstrueren door diverse 

jongere vergravingen ter plaatse. De greppel kan samenhangen met greppel 20 en/

of behoren tot de begrenzing van het erf op de Mortel 3. De uitsnede is te beperkt om 

hier uitspraken over te doen. 

7
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Figuur 7.1
Sporen uit de late middeleeuwen en Nieuwe 
tijd binnen het plangebied Den Bogerd GOW 
(roodomlijnd) en de eerder onderzochte deel-
gebieden van Den Bogerd.
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7.2 Aardewerk

Het vondstmateriaal uit deze periode is zéér beperkt in omvang: slechts één scherf 

kon worden verzameld. Het betreft een onversierd fragment industrieel wit. De 

vondst is afkomstig uit greppel 6c en dateert uit ca. 1800-1950. Dit sluit aan bij het 

vondstmateriaal dat bij eerder onderzoek in deze greppel is aangetroffen.21

 

21  Van de Venne in voorbereiding.
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Synthese

8.1 Inleiding

Onderzoeksvragen: 1, 2, 3, 9, 10.
In augustus 2017 heeft Archol een archeologische begeleiding uitgevoerd in plangebied 

Den Bogerd-GOW in Udenhout. Op basis van het vooronderzoek werden vooral sporen 

uit de late prehistorie en late middeleeuwen/Nieuwe tijd verwacht. Deze perioden 

bleken relatief beperkt vertegenwoordigd. De resten vormen vooral een aanvulling op 

de gegevens van het onderzoek in de deelgebieden van Den Bogerd fase 1 en 2.22 

De conservering van sporenniveau is over het algemeen goed. Jongere 

ploegactiviteiten hebben de bovenste centimeters van het archeologisch niveau 

aangetast, maar gezien de resterende diepte van de paalsporen, is er geen reden 

om aan te nemen dat er veel van het archeologisch niveau is verdwenen. Onder het 

asfalt van de Mortel zal vermoedelijk iets meer van het niveau verdwenen zijn. Hier zal 

echter vooral sprake zijn van verkleuring van het vlak en langgerekte verstoringen van 

leidingsleuven. Natuurlijke fenomenen hebben doorgaans een grotere invloed op de 

conservering en zichtbaarheid gehad. Vooral in het noordoosten van het onderzochte 

gebied was sprake van verbleking van de natuurlijke ondergrond. Hierbij is niet alleen 

de bodem verbleekt, maar ook de sporen die daarin aanwezig zijn. De zichtbaarheid 

van de sporen werd daarnaast over het gehele onderzochte gebied bemoeilijkt door de 

lemige ondergrond die veel gley-verschijnselen vertoonde: roestvorming, verbleking 

en vlekken. De conservering van het vondstmateriaal is redelijk goed. Het aardewerk is 

in beperkte mate gefragmenteerd en slechts bij één prehistorische scherf is sprake van 

sterke verwering.

8.2 Het fysieke landschap

Onderzoeksvragen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Het onderzochte gebied is gelegen in een dekzandlandschap en wordt gekenmerkt 

door welvingen. Het meest opvallende element in het reliëf is het smeltwaterdal dat 

ter hoogte van put 71 door het tracé loopt. De opbouw is in het Pleistoceen onder 

fluvioperiglaciale omstandigheden gevormd. De afzettingen ter plaatse zijn rijk aan 

leem en vertonen veel sporen van kryoturbatie en gley-verschijnselen. Een eolische 

toplaag - zoals vastgesteld kon worden bij Den Bogerd fase 1 - is in onderhavig 

plangebied niet aangetroffen. Het natuurlijke bodemprofiel bestond vermoedelijk 

uit dunne vaaggronden. Door het hoge siltgehalte van de ondergrond kon nauwelijks 

podzolisatie optreden. Het natuurlijk reliëf en variaties in de samenstelling zullen 

hebben geresulteerd in verschillende soorten vegetaties op relatief korte afstanden. 

Geschikte contexten om deze aanname mee te staven werden niet aangetroffen. 

8.3 Late prehistorie

Onderzoeksvragen: 6, 8, 19 t/m 30.
Sporen en vondsten uit de late prehistorie zijn bij de onderzoeken Den Bogerd 

fase 1 en 2 relatief veelvuldig aangetroffen. Hierbij is een onderscheid te maken in 

verschillende tijdsvakken: midden-bronstijd, late bronstijd-vroege ijzertijd en late 

22  Van Zon in voorbereiding.
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ijzertijd. Bij de archeologische begeleiding werd slechts een klein aantal sporen en 

vondsten uit de late prehistorie gevonden. Het betreft drie bijgebouwen, enkele 

paalsporen en een kuil die niet eenduidig aan een erf zijn toe te wijzen of nauwkeuriger 

zijn te dateren. Het merendeel van sporen bevindt zich in de bocht van de GOW en 

kan mogelijk in verband worden gebracht met structuren die bij Den Bogerd fase 2 

zijn onderzocht. Hier geldt een datering in de late bronstijd en vroege ijzertijd. Het 

vondstmateriaal dat bij de begeleiding werd aangetroffen lijkt hierop aan te sluiten. 

Dit geldt in het bijzonder voor de scherven van twee aardewerk individuen uit kuil 236. 

Op basis van de aanwezige versiering gaat het hier om potten daterend uit de late 

bronstijd of het begin van de vroege ijzertijd. Het is verleidelijk om een vergelijkbare 

datering voor de overige aangetroffen prehistorische sporen te veronderstellen, 

maar de aanwezigheid van sporen uit eerdere of latere perioden kan niet worden 

uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor bijgebouw 144, dat in het uiterste westen 

van het tracé werd gevonden. Mogelijk dat toekomstig onderzoek hier meer inzicht in 

kan verschaffen. 

8.4 Late middeleeuwen en Nieuwe tijd

Onderzoeksvragen: 6, 8, 11 t/m 36. 
Verspreid over het oostelijk deel van het plangebied zijn enkele paalsporen en kuilen 

aanwezig die uit de late middeleeuwen of Nieuwe tijd dateren (Figuur 7.1). Een exacte 

datering is door het vrijwel ontbreken van vondstmateriaal niet te geven. De sporen 

hangen samen met de percelering en infrastructuur. Hierbij kon de loop worden 

gedocumenteerd van enkele greppels en paden die bij eerder onderzoek waren 

aangetroffen. Ook konden er vier nieuwe greppels worden beschreven: greppels 17 t/m 

20. Greppel 18 en 19 zijn daarbij niet op kaartmateriaal vertegenwoordigd en dateren 

vermoedelijk uit de 18e eeuw of eerder. Greppels 17 en 20 zijn wel op kaartmateriaal 

terug te vinden als perceelsgrenzen. Deze grenzen dateren minimaal uit het begin van 

de 19e eeuw; een oudere oorsprong kan niet worden uitgesloten. De sporen sluiten aan 

bij de waarnemingen van Den Bogerd fase 1 en 2: een duidelijke vertegenwoordiging 

van sporen uit de 16e-19e eeuw met aanwijzingen voor de start van de ontginning in de 

13e eeuw eeuw. 

8.5 Conclusie

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een langgerekte uitsnede langs de rand van 

plangebied Den Bogerd. Het onderzoek vormt een aanvulling op de reeds uitgevoerde 

archeologische onderzoeken. Deze rapportage dient als basisbeschrijving van deze 

samenhang. Bij de rapportage van toekomstig onderzoeken dient ook teruggegrepen 

te worden op de resultaten van voorgaand onderzoek, waaronder deze archeologische 

begeleiding. 

8.6 Advies

Op basis van het hier gepresenteerde onderzoek wordt vrijgave van het plangebied 

geadviseerd: de eventueel aanwezige archeologische resten zijn veiliggesteld. In de 

nabije toekomst zal de gebiedsontsluitingsweg in het noordwesten worden verlengd. 

Voorafgaand aan deze werkzaamheden wordt archeologisch onderzoek geadviseerd. 
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Lijst van gebruikte afkortingen

Afkorting Toelichting

BRONS bronstijd

BRONSL late bronstijd

ca. circa

GOW gebiedsontsluitingsweg

GR greppel

IJZ ijzertijd

IJZV vroege ijzertijd

min. minimaal

Mv maaiveld

NAP Normaal Amsterdams Peil

NAR Nederlandse Archeologische Rapporten

n.Chr. na Christus

PvA Plan van Aanpak

PvE Programma van Eisen

str. structuur

v. vondstnummer

v.Chr. voor Christus
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Lijst van figuren

Figuur 1.1 Ligging van het plangebied (ster). 

Figuur 1.2 Tijdsbalk. 

Figuur 2.1 Uitsnede paleogeografische kaart van de regio Tilburg met de locatie van 

het onderzoeksgebied Den Bogerd (rode cirkel; Heunks 2012). 

Figuur 2.2 Oppervlaktereliëf van het landschap rondom het plangebied Den 

Bogerd-GOW (rode lijn; bron: www.ahn.nl). 

Figuur 2.3 Uitsnede van de kadasterkaart van 1811-1832 met daarop het plangebied 

van Den Bogerd-GOW (zwart) en de voornaamste kaartelementen die in de tekst 

worden behandeld: de Roomleij (donkerblauw), de vermoedelijke locatie van de 

versterkte hoeve (lichtblauw), enkele paden (geel) en bebouwing (rood). 

Figuur 2.4 De resultaten van voorgaand onderzoek en de verschillende deelgebieden. 

Figuur 4.1 Overzicht van de onderzochte putten en profielen. 

Figuur 5.1 Hoogtekaart van het sporenvlak binnen het plangebied Den Bogerd GOW 

(rood omlijnd) en de eerder onderzochte deelgebieden van Den Bogerd. 

Figuur 5.2 Put 72 profiel 2. Voor ligging zie Figuur 4.1. 

Figuur 5.3 Put 71 profiel 1. Voor ligging zie Figuur 4.1. 

Figuur 6.1 Sporen uit de late prehistorie binnen het plangebied Den Bogerd GOW 

(roodomlijnd) en de eerder onderzochte deelgebieden van Den Bogerd. 

Figuur 6.2 Prehistorische sporen in put 70. 

Figuur 6.3 Bijgebouwen. Schaal 1:200. 

Figuur 6.4 Prehistorische sporen in put 72 t/m 74. 

Figuur 6.5 Forse, tonvormige pot met een geprononceerde stafband. Schaal 1:4 
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Bijlage 1: onderzoeksvragen

Algemeen

1. In hoeverre komen de onderzoeksresultaten met betrekking tot periodisering en 

ruimtelijke clustering overeen met de interpretaties op basis van het proefsleuven-

onderzoek van 2012?

2. Is er een verwachting dat in de nu niet onderzochte gebieden binnen het ruimere 

plangebied nog resten van de aangetroffen vindplaatsen aanwezig zijn en wat is de 

verwachting omtrent de fysische en inhoudelijke kwaliteit daarvan?

3. Is er een verwachting dat direct aangrenzend aan de nu onderzochte gebieden 

buiten het plangebied nog vindplaatsen aanwezig zijn en wat is de verwachting 

omtrent de fysische en inhoudelijke kwaliteit daarvan?

 Landschap en bodem

4. Wat is de geologische/bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied en ruime 

omgeving en in hoeverre sluit deze opbouw aan op verwachtingen op basis van 

beschikbare bronnen: paleogeografische kaart regio Tilburg (Heunks 2012), AHN2, 

bodemkaart 1:50.000, bodemkaart 1:25.000, historische kaarten (Zijnen 1760; 

kadasterkaart 1830, topografische kaart 1836-1843).

5. Wat is de relatie tussen de waargenomen natuurlijke bodemopbouw, de litho-

stratigrafische opbouw en het paleoreliëf ter plaatse van het plangebied en 

de ruime omgeving? In het bijzonder: hoe zag het paleoreliëf er uit ten tijde 

van de bewoningsfasen en wat is de genese daarvan? Is er sprake van een 

uit- en opgestoven en versneden, relatief vlak fluvioperiglaciaal dekzandland-

schap, waarbij eerder gesproken kan worden van dekzandplateaus (terrassen) 

en versnijdingen, of is eerder sprake van een eolische dekzandrug met latere 

versnijdingen en uitblazingen?

6. Is er een relatie tussen de ruimtelijke verspreiding van de fysisch geografische 

parameters en de ligging van de archeologische sporen en zo ja, is hiervoor een 

verklaring? Hoe luidt die verklaring? 

7. Zijn er aanwijzingen met betrekking tot hydrologische geschiedenis van het 

landschap? Wat is de genese en het karakter van de dalvormige laagte van de 

Roomleij.

8. Reconstrueer indien mogelijk het landschap (in combinatie biotisch en abiotisch) 

voor en na de start van de prehistorische en historische bewoning en de aanleg van 

het middeleeuwse ontginningsblok.

9. Hoe is de gaafheid en conservering van de vindplaats? Welke factoren hebben 

daarbij een rol gespeeld? Reconstrueer de hoogte van het middeleeuws maaiveld 

(ivm conservering grondsporen).

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

daarvan op de archeologische resten?

Inrichting cultuurlandschap

11. Hoe is de ontginningsgeschiedenis en de inrichting van het cultuurlandschap er in 

de opeenvolgende perioden in zijn werk gegaan? 

12. Wat is het karakter van de anthropogene (tussen)la(a)g(en) tussen het humeuze 

cultuurdek en de schone C-horizont. Is er sprake van een oude akkerlaag en zo 

ja; wanneer is deze gevormd (begin en einddatering op basis van aardewerk en 

OSLdateringen), wat zijn de (micromorfologische) kenmerken van de laag, in geval 

van een oude akkerlaag welke akkerkruiden en gewassen komen er in voor en 

zijn er aanwijzingen voor organische bemesting? Welk aardewerk (soort, aantal 
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en percentages) wordt er aangetroffen in deze lagen. Wat is de stratigrafische, 

ruimtelijke en chronologische relatie van de anthropogene (tussen)la(a)g(en) met 

de prehistorische en/of Romeinse of middeleeuwse bewoning, de landschap-

pelijke middeleeuwse infrastructuur en natuurlijke depressies? Zijn er bewer-

kingssporen, verkavelingsgreppels of sloten (indien middeleeuws, van het grote 

ontginningsblok) te relateren aan de oude (akker)la(a)g(en)? Wat kan hieruit 

worden afgeleid over (de ontwikkeling van het) type landschapsinrichting van het 

gebied omheen de opgravingsputten?

13. Wat is het karakter van de enkeerdbodem? Is er sprake van een intact plaggendek 

en zo ja, wat is hiervan de genese, wat zijn de macromorfologische kenmerken 

(langzame accumulatie of in korte tijd opgebracht), wat is de tijdsdiepte waarin 

deze bodem is gevormd en wat is de ruimtelijke verbreiding (in verticale en 

horizontale richting)? Is hier sprake van een laatmiddeleeuws plaggendek of eerder 

van een relatief jong en in korte tijd opgebracht pakket zwarte grond? Wat is de 

chronologische en ruimtelijke relatie met het groot middeleeuws ontginningsblok? 

14. Wat is teruggevonden van de blokverkaveling die is vastgesteld op de oudste 

kadastrale kaarten van het gebied? Wat is in brede zin historisch bekend over de 

geschiedenis van het ontginningsblok en hoe sluiten deze historische gegevens 

(of niet) aan op de archeologische gegevens? Wat is de ouderdom op basis van 

vondsten, spooroversnijdingen en absolute dateringen (OSL, dendrodaterin-

gen, ..)? Is het ontginningsblok in een keer aangelegd of zijn ontwikkelfasen aan 

te wijzen? Vormt dit blok de oudste middeleeuwse ontginning in het gebied? 

Zo niet, hoe sluit dit blok aan op voorgaande ontginningen? Zo ja, hoe zag het 

landschap voor de eerste fasen van het ontginningsblok eruit? Wanneer houdt 

het ontginningsblok als ruimtelijke inrichting op als zodanig te functioneren? Wat 

zeggen de gebruiksfasen van de buitenste grachten en kavelgreppels over de 

geschiedenis van het ontginningsblok? Wat zeggen historische gegevens hierover? 

Hoe zagen de grenzen van het blok eruit (sloten, walletjes, palissade, wegen, ….) 

en is daar een ontwikkeling in te  nderkennen? Hoe ziet de verkaveling binnen het 

ontginningsblok eruit en is daar een ontwikkeling in te onderkennen? Wat is de 

relatie tussen het ontginningsblok en de landschappelijke laagte van de Roomleij? 

Is er binnen of buiten het ontginningsblok bewoning aangetroffen die hiermee in 

verband gebracht kan worden? Beschrijf de aangetroffen informatie (sporen van 

begrenzing en interne verkaveling, akkerlagen, ontginningswijze, bodemkundige 

en ecologische gegevens, materiele vondsten, …) zo gedetailleerd mogelijk in 

samenhang met elkaar. Zijn binnen en buiten het blok verschillen waar te nemen 

wat betreft bodemopbouw, ontginningswijze, vondstspreidingen en dergelijke? 

Hoe sluit de inrichting van ruimte buiten het ontginningsblok hier op aan?

15. Is op basis van de akkerlagen of hieraan te relateren verkavelings- of bewerkings-

sporen vast te stellen of het plangebied bestond uit één of meer percelen? Zijn er 

wijzigingen in de omvang/ afmetingen van herleidbare percelen aan te geven en zo 

ja, wanneer vinden deze plaats? 

16. In het verlengde van de bovenstaande vragen: vanaf wanneer worden de lager 

gelegen delen van het landschap als akker in gebruik genomen? Is hiervoor de 

laagte opgehoogd en zo ja, met gebiedseigen grond of met grond van elders? 

17. Leg in algemene zin een relatie met het oog op de reconstructie van de laatmid-

deleeuwse ontginningsgeschiedenis tussen de historisch geografische informatie 

(archiefgegevens, kaartmateriaal en de toponiemen) over het gebied en de 

archeologische informatie over de inrichting van het cultuurlandschap.
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Infrastructuur

In het plangebied zijn mogelijk historische wegen/paden aanwezig. In het veld en 

tijdens de uitwerking dient hier aandacht aanbesteed te worden (op basis van directe 

en indirecte gegevens) aan de aspecten landschappelijke ligging, mogelijke relatie met 

middeleeuwse bewoning en inrichting van het (post)middeleeuws agrarisch landschap 

(en in afgeleide zin datering van deze onderdelen van het cultuurlandschap).

18. Wat is de landschappelijke ligging van de aangetroffen wegen/paden? Wat is 

het karakter van de wegen/paden? Wanneer zijn de wegen/paden ontstaan en in 

onbruik geraakt (op basis van OSL-datering en aardewerk)? Wat is de relatie tussen 

het ruimtegebruik van de aangetroffen bewoningsfasen en de latere ontwikkeling 

van akkerland met de aanwezige paden.

Nederzettingsgeschiedenis en landgebruik

19. Reconstrueer in detail de ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis in 

ruimtelijke, chronologische (relatief en absoluut) en materiële zin.

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

zin, van de sporenclusters en wat is de onderlinge samenhang?

21. Wat is per bewoningsfase in het onderzoeksgebied:

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

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

 c. de omvang (inclusief verticale dimensies),

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

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

 f. de vondst- en spoordichtheid van de bewoning,

 g. de stratigrafie,

 h. de ouderdom, periodisering, typo-chronologische classificaties

 i. de inrichting van de huizen en erven

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

in de verschillende fasen van de bewoning (wegen, perceelsindeling, akkers, 

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

ambachtelijke activiteiten?

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

grafveld verlaten of in onbruik geraakt?

Materiële cultuur

24. Bespreek de materiële cultuur van de verschillende perioden van bewoning.

25. Natuursteen: wat is de samenstelling van het complex natuursteenvondsten? 

Vertoont dit voorkomen van het natuursteen nog een bepaald patroon binnen de 

nederzetting?

26. Slakmateriaal en hamerslag, indien aanwezig: wat voor type slak is aanwezig, wat 

is de verklaring voor het voorkomen van slak (en hamerslag) in de nederzetting? 

Kan slak en hamerslag gekoppeld worden aan sporen en structuren? Welke produc-

tieprocessen kunnen herkend worden?

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

buiten de nederzettingen een specifiek patroon te herkennen?

Bio-archeologische resten

28. Wat zeggen de biologische resten over de ambachtelijke en agrarische activiteiten?

29. Zijn er voor de verschillende bewoningsperioden binnen de nederzetting op basis 

van de spreiding van verkoolde resten aan te geven waar bepaalde activiteiten 

plaatsvonden?
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30. Zijn er aanwijzingen voor de verschillende bewoningsperioden voor plaatsen waar 

voedsel werd bereid dan wel opgeslagen?

Houtskoolrijke kuilen

31. Wat zijn de eigenschappen van het aangetroffen houtskool (per geselecteerde 

context): Hoe is de conservering? Welke soorten zijn vertegenwoordigd? 

32. Welke uitspraken kunnen er op basis van de eigenschappen van het houtskool 

worden gedaan over de functie van een context? 

33. Was het hout afkomstig uit de directe omgeving of was er sprake van aanvoer? 

34. Wat zegt het jaarringenpatroon over de eigenschappen van de standplaats van de 

boom? 

35. Was er sprake van selectie van hout? Welke soorten werden gebruikt voor 

aanmaak; welke soorten werden gebruikt voor productie; vers vs dood hout; jong 

vs oud hout; welke delen van boom/struik? 

36. Wat is er aan de hand van de datering van de contexten, de vertegenwoordigde 

soorten, de herkomst van het hout en de eigenschappen van de standplaats te 

zeggen over de houtige vegetatie in de omgeving? Is er sprake van bijvoorbeeld 

een climaxvegetatie of een pioniervegetatie? En zijn er ontwikkelingen in de loop 

van tijd waarneembaar, bijvoorbeeld een verschil tussen pre en post 1232? 
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Bijlage 2: sporenlijst

spoor omschrijving velddatering diepte nap (m)

5000 bouwvoor recent 8,50

5020 bouwvoor   8,51

5030 laag   0,00

5100 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 12 8,38

5101 natuurlijke verstoring   8,49

5102 boomval   8,52

5103 bouwvoor   8,57

5104 boomval   8,43

5105 boomval   8,44

5106 bouwvoor   8,46

5107 boomval   8,39

5108 natuurlijke verstoring   8,44

5109 natuurlijke verstoring   8,44

5110 natuurlijke verstoring   8,41

5111 natuurlijke verstoring   8,39

5112 natuurlijke verstoring   8,40

5113 boomval   8,39

5114 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 43 8,47

5115 natuurlijke verstoring   8,52

5116 natuurlijke verstoring   8,53

5117 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 26 8,49

5118 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 20 8,49

5119 natuurlijke verstoring   8,46

5120 natuurlijke verstoring   8,47

5121 natuurlijke verstoring   8,43

5122 boomval   8,38

5123 natuurlijke verstoring   8,44

5124 natuurlijke verstoring   8,42

5125 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 20 8,37

5126 natuurlijke verstoring   14 8,36

5127 dierlijke verstoring   11 8,37

5128 natuurlijke verstoring   8,30

5129 greppel Nieuwe tijd (tot heden) 8,19

5130 natuurlijke verstoring   20 8,37

5131 natuurlijke verstoring   8,34

5132 natuurlijke verstoring   8,46

5133 natuurlijke verstoring   8,45

5134 natuurlijke verstoring   8,02

5135 natuurlijke verstoring   8,05

5136 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 20 7,97

5137 dierlijke verstoring   8,01

5138 natuurlijke verstoring   8,36

5139 boomval   0,00

5140 greppel Nieuwe tijd (tot heden) 0,00

5141 dierlijke verstoring   8,55

5142 natuurlijke verstoring   8,56

5143 natuurlijke verstoring   8,59

5144 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 9 8,58

5145 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 15 8,62

5146 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 10 8,59

5147 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11 8,59

5148 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 13 8,56

5149 natuurlijke verstoring   8,58

5150 natuurlijke verstoring   8,56

5151 natuurlijke verstoring   8,58

5152 natuurlijke verstoring   8,58

5153 natuurlijke verstoring   8,56

5154 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8,56
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spoor omschrijving velddatering diepte nap (m)

5155 natuurlijke verstoring   8,59

5156 natuurlijke verstoring   8,56

5157 natuurlijke verstoring   8,53

5158 natuurlijke verstoring   8,54

5159 natuurlijke verstoring   8,55

5160 natuurlijke verstoring   8,58

5161 natuurlijke verstoring   8,60

5162 natuurlijke verstoring   8,54

5163 natuurlijke verstoring   8,56

5164 natuurlijke verstoring   8,58

5165 natuurlijke verstoring   8,58

5166 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 10 8,58

5167 natuurlijke verstoring   8,58

5168 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8,59

5169 natuurlijke verstoring   8,51

5170 recente verstoring recent 0,00

5171 natuurlijke verstoring   8,63

5172 natuurlijke verstoring   8,60

5173 boomval   8,57

5174 natuurlijke verstoring   8,59

5175 natuurlijke verstoring   8,56

5176 natuurlijke verstoring   8,56

5177 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8,57

5178 kuil prehistorie 14 8,67

5179 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 11 8,66

5180 natuurlijke verstoring   8,66

5181 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 10 8,64

5182 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 19 8,64

5183 natuurlijke verstoring   8,66

5184 natuurlijke verstoring   8,61

5185 natuurlijke verstoring   8,70

5186 boomval   8,66

5187 natuurlijke verstoring   8,61

5188 natuurlijke verstoring   8,63

5189 natuurlijke verstoring   8,60

5190 boomval   8,63

5191 natuurlijke verstoring   8,61

5192 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 14 8,59

5193 natuurlijke verstoring   8,60

5194 natuurlijke verstoring   8,60

5195 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 9 8,62

5196 boomval   8,65

5197 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 7 8,63

5198 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 17 8,64

5199 natuurlijke verstoring   8,64

5200 kuil prehistorie 2 8,64

5201 boomval   8,68

5202 natuurlijke verstoring   8,67

5203 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 8 8,69

5204 natuurlijke verstoring   8,68

5205 dierlijke verstoring   8,71

5206 natuurlijke verstoring   8,63

5207 boomval   8,65

5208 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 7 8,63

5209 greppel Nieuwe tijd (tot heden) 8 8,60

5210 boomval   8,63

5211 greppel Nieuwe tijd (tot heden) 22 0,00

5212 paalkuil: grondspoor kuil voor paal Nieuwe tijd (tot heden) 11 8,58

5213 paalkuil: grondspoor kuil voor paal Nieuwe tijd (tot heden) 10 8,56

5214 greppel Nieuwe tijd (tot heden) 10 0,00

5215 natuurlijke verstoring   8,58

5216 natuurlijke verstoring   8,59
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spoor omschrijving velddatering diepte nap (m)

5217 paalkuil: grondspoor kuil voor paal Nieuwe tijd (tot heden) 20 8,63

5218 natuurlijke verstoring   8,60

5219 natuurlijke verstoring   8,62

5220 natuurlijke verstoring   8,66

5221 natuurlijke verstoring   8,60

5222 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie 10 8,64

5223 natuurlijke verstoring   8,68

5224 natuurlijke verstoring   8,67

5225 paalkuil: grondspoor kuil voor paal Nieuwe tijd (tot heden) 13 8,64

5226 paalkuil: grondspoor kuil voor paal prehistorie

5227 natuurlijke verstoring   8,59

5228 greppel Nieuwe tijd (tot heden) 8,54

5229 boomval  

5230 boomval   8,55

5231 natuurlijke verstoring   8,58

5232 natuurlijke verstoring   8,63

5233 natuurlijke verstoring   8,61

5234 natuurlijke verstoring   8,66

5235 natuurlijke verstoring   8,64

5236 natuurlijke verstoring   8,64

5237 natuurlijke verstoring   4 8,62

5238 paalkuil: grondspoor kuil voor paal Nieuwe tijd (tot heden) 10 8,63

5239 natuurlijke verstoring   8,62

5240 natuurlijke verstoring   8,62

5241 natuurlijke verstoring   8,63

5242 boomval   8,58

5243 paalgat met paalkuil prehistorie 12 8,58

5244 paalgat met paalkuil prehistorie 20 8,56

5245 paalgat met paalkuil prehistorie 18 8,50

5246 paalgat met paalkuil prehistorie 15 8,61

5247 greppel Nieuwe tijd (tot heden) 14 8,51

5248 drain recent 8,47

5249 greppel Nieuwe tijd (tot heden) 8,47

5250 recente verstoring recent 8,44

5251 natuurlijke verstoring   8,61

5252 natuurlijke verstoring   8,59

5253 kuil Nieuwe tijd (tot heden) 8,53

5254 greppel Nieuwe tijd (tot heden) 8,48

5255 greppel Nieuwe tijd (tot heden) 8,46

5256 greppel Nieuwe tijd (tot heden) 8,57

5257 recente verstoring recent 8,50

5258 natuurlijke verstoring   8,50

5259 recente verstoring   8,46

5260 recente verstoring recent 8,48

5261 recente verstoring recent 0,00

5262 paalkuil: grondspoor kuil voor paal Nieuwe tijd (tot heden) 8,51

5263 recente verstoring recent 8,49

5264 natuurlijke verstoring   8,54

5265 recente verstoring recent 8,54

5266 recente verstoring recent 8,59

5267 kuil Nieuwe tijd (tot heden) 35 8,52

5268 kuil Nieuwe tijd (tot heden) 8,51

5269 dierlijke verstoring   8,54

5270 dierlijke verstoring   8,59

5271 recente verstoring recent

5272 recente verstoring recent 8,61

5273 recente verstoring recent 12 8,53

5274 kuil Nieuwe tijd (tot heden) 10 8,63

5275 kuil Nieuwe tijd (tot heden) 20 8,69

5276 kuil Nieuwe tijd (tot heden) 18 8,65

5277 kuil Nieuwe tijd (tot heden) 25 8,72

5278 kuil Nieuwe tijd (tot heden) 25 8,71
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spoor omschrijving velddatering diepte nap (m)

5279 sloot Nieuwe tijd (tot heden) 8,73

5280 sloot Nieuwe tijd (tot heden) 8,75

5281 sloot Nieuwe tijd (tot heden) 8,68

5282 bodemverbeteringskuil
Nieuwe tijd c (tot 
heden) 8,68

5283 sloot Nieuwe tijd (tot heden) 8,65

5284 recente verstoring recent 8,65

5285 recente verstoring recent 8,74

5286 bodemverbeteringskuil
Nieuwe tijd c (tot 
heden) 50 8,72

5287 natuurlijke verstoring   8,77

5288 natuurlijke verstoring   8,82

5289 natuurlijke verstoring   8,79

5290 natuurlijke verstoring   8,79

5291 recente verstoring recent 8,72

5292 karrespoor Nieuwe tijd (tot heden) 8,67

Bijlage 3: vondstenlijst

vnr categorie aantal gewicht spoor put vlak vak vul seg

2501.1 Aardewerk prehistorisch 23 757,1 5200 72 1 1

2502.1 Aardewerk prehistorisch 2 6,8 5141 72 1 1

2503.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 4,2 5214 72 1 1

2504.1 Aardewerk prehistorisch 1 42,5 5244 73 1 1 2

2505.1 Aardewerk prehistorisch 3 23,4 5245 73 1 1 2
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Bijlage 4: aardewerk - prehistorie

vondstnummer

splitsnummer

volgnummer

aantal

groep

N rand

N wand

N bodem

N magering steengr./potgr.
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Bijlage 5: spoortypekaart

Legenda
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