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Samenvatting

In opdracht van Afd. Ruimte en VO van de gemeente Breda heeft het Team 

Erfgoed van de gemeente Breda een opgraving uitgevoerd in april 2017 op een 

perceel op de hoek Heilaarstraat - Heilaarpark te Breda. Aanleiding voor het 

onderzoek is de wijziging van het bestemmingsplan en de toekomstige bouw van 

een aantal woningen, waarbij bodemverstorende werkzaamheden zullen plaatsvin-

den. De opgraving volgt uit het Erfgoedbesluit 2017-08, dat op basis van de 

resultaten van een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven 

(IVO-P) uitgevoerd door Econsultancy is genomen (Craane en Peters 2017b). 

De vraagstelling van dit onderzoek richt zich voornamelijk op het duiden en 

eventueel begrenzen van de ijzertijd vindplaats, die tijdens het IVO-P in het plange-

bied is aangetroffen. Belangrijk is de relatie met de aangetroffen ijzertijd vindplaats 

in het naastgelegen onderzoeksgebied ten oosten.

Binnen het plangebied Landgoed Heilaar (BR-62-08) direct aangrenzend aan het 

plangebied Heilaarpark, zijn nederzettingssporen (woonstalhuizen, spiekers, kuilen 

en greppels) en gebruiksaardewerk uit de ijzertijd aangetroffen. De nederzettings-

sporen dateren uit de ijzertijd, mogelijk vanaf de midden ijzertijd. De locatie van de 

nederzetting valt samen met een noordoost-zuidwestelijk georiënteerde dekzand-

rug. Het was daarom te verwachten dat de nederzettingssporen in het zuidwesten, 

ter plaatse van de voormalige loods, door zouden lopen. Het onderzoek in het 

hudige plangebied heeft deze verwachting bevestigd. Helaas was de bodem in het 

plangebied op grote schaal verstoord, waardoor er mogelijk sporen en vondsten 

verloren zijn gegaan. Een eventuele aansluiting op de mogelijke huisplattegrond 

(HUI005) binnen het aangrenzende onderzoeksgebied is niet gevonden; ook hier 

was de bodem reeds verstoord. Desondanks zijn er delen van twee spiekers en 

enkele kleine fragmenten handgevormd aardewerk aangetroffen: aanwijzingen 

voor het doorlopen van de nederzettingssporen uit de (midden) ijzertijd. Deze 

verwachting was al bevestigd tijdens onderzoek in 2012 (BR-315-12) 70 meter ten 

westen van het plangebied, waar ook twee bijgebouwtjes met een datering in de 

ijzertijd zijn aangetroffen. 

Ook is er in het huidige plangebied aansluiting gevonden op sporen van 

verkaveling in de vorm van greppels. Deze greppels dateren vanaf de late middel-

eeuwen B tot in de nieuwe tijd C. De noordoost-zuidwest georiënteerde greppels 

hebben vermoedelijk voor de afwatering van het terrein binnen de percelen van 

Landgoed Heilaar gezorgd. Eén of twee greppels staan mogelijk in relatie met de 

loods, die hier in de jaren ‘90 van de twintigste eeuw is gebouwd. De greppels zijn 

niet aanwezig op kaarten of luchtfoto’s uit de negentiende of twintigste eeuw. 
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 1 

INLEIDING

In opdracht van Afd. Ruimte en VO van de gemeente Breda heeft het Team 

Erfgoed van de gemeente Breda een opgraving uitgevoerd in april 2017 op een 

perceel op de hoek Heilaarstraat - Heilaarpark te Breda. Aanleiding voor het 

onderzoek is de wijziging van het bestemmingsplan en de toekomstige bouw van 

een aantal woningen, waarbij bodemverstorende werkzaamheden zullen plaatsvin-

den. De opgraving volgt uit het Erfgoedbesluit 2017-08, dat op basis van de 

resultaten van een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven 

(IVO-P) uitgevoerd door Econsultancy is genomen (Craane en Peters 2017b). 

De opgraving heeft tot doel het documenteren van gegevens en het uitwerken 

en veiligstellen van materiaal van vindplaatsen conform het Programma van Eisen 

(PvE), om daarmee informatie te behouden die van belang is voor de kennisvor-

ming over het verleden. Het veldwerk is uitgevoerd conform BRL 4000, protocol 

4003 versie 4.0 en het Programma van Eisen (PvE) 2017-10 (Craane en Peters 

2017a).
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Afb. 1.   
Plangebied Heilaarpark 
op topografische onder-
grond.
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LIGGING EN AARD VAN HET TERREIN

Het plangebied is gelegen op de hoek Heilaarstraat - Baanzicht, ten westen van de 

stad Breda, gemeente Breda. Het perceel waarop het plangebied is gelegen, met 

perceelnummer PCH00 P1919 wordt begrensd door de Heilaarstraat in het westen, 

Heilaarpark in het zuiden, de overige grenzen betreffen perceelgrenzen. Het totale 

oppervlak van het plangebied bedraagt 2150 vierkante meter. Bij aanvang van de 

opgraving was het plangebied een braakliggend terrein, waar tot 2012 een 

bedrijfsgebouw heeft gestaan. 
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LANDSCHAPPELIJKE GEGEVENS EN 
HISTORISCHE CONTEXT

Het plangebied is gelegen in het Dal van Breda, een breed erosiedal dat gedurende 

de overgang van het Vroeg naar het Midden Pleistoceen is ontstaan. In dit dal zijn 

gedurende de laatste ijstijd dekzanden afgezet in zuidwest - noordoost georiën-

teerde ruggen. Het dekzand bestaat deels uit zandvlakten en deels uit zandruggen, 

met daartussen verschillende moerassige laagten. De dekzandruggen bestaan uit 

gelaagd, lemig fijn zand en dateren uit de laatste fase van het Weichselien (27.000 

-11.000 jaar geleden). Tussen deze ruggen ontstonden relatieve laagten, die het 

water afvoerden. Door stremming van de waterafvoer kon in deze laagten veenvor-

ming optreden.

Op de themakaart fysisch landschap laat Leenders (2006) zien dat het plange-

bied is gelegen op de lage dekzandrug van Huifakker. De lage en hoge dekzandrug 

van Huifakker maken onderdeel uit van de hoger gelegen delen van het landschap.

De dekzandrug van Huifakker wordt aan de noordwestzijde begrensd door het 

beekdal van de Bagvense Loop, terwijl aan de zuidoostzijde de Weteringloop 

gesitueerd moet worden.

Bodemkundig gezien wordt vrijwel het gehele plangebied gekenmerkt door 

hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ23) of bolle akkers, die als eerste akkergebieden 

op de dekzandruggen zijn gevormd. De bolle akkers getuigen van een intensieve 

bewerking van het akkerland in of na de late middeleeuwen. Het bolle karakter 

van de akkers is ontstaan door bemesting van de akkers met een mengsel van 

(heide of gras) plaggen met dierlijke uitwerpselen. Daardoor kwam het midden van 

de akker een halve tot hele meter hoger te liggen dan de randen. Dit heeft de 

afwatering van de akkers gunstig beïnvloed. Het plangebied ligt binnen het bolle 

akkercomplex van Princenhage centraal en het open akkercomplex van Huifakker. 

Grootschalig archeologisch onderzoek in Breda-West van de afgelopen jaren heeft 

aangetoond dat onder de hierboven beschreven oude akkercomplexen, die in de 

19de eeuw schaars of niet bewoond waren, oudere bewoningssporen verscholen 

liggen. De dikte van de akkerlaag heeft een beschermende werking uitgeoefend 

op het bodemarchief.

Leenders (2006) heeft binnen het plangebied geen andere cultuurhistorische 

elementen gekarteerd. Van belang voor het plangebied is echter wel de nabijheid 

van de belegeringslinies uit de Tachtigjarige Oorlog. Zowel de buitenwal uit het 

beleg van Breda door Spinola (1624-25) en door Frederik-Hendrik (1637) zijn ten 

westen van het plangebied gesitueerd. Daarnaast situeren Rooze & Eimermann 

(2004) een rondweg, verdedigingswerk en legerkamp uit het beleg door Spinola in 
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de nabijheid van het plangebied. Dit kan betekenen dat er in de omgeving van het 

plangebied tijdens de Tachtigjarige Oorlog veel gevochten is en er mogelijk resten 

van deze gevechtshandelingen kunnen worden aangetroffen.

Op circa 500 meter ten zuiden van het plangebied is tijdens de Tweede Wereld-

oorlog een vliegende bom terecht gekomen. Specifieke gevechtshandelingen uit de 

Tweede Wereldoorlog zijn voor het plangebied niet bekend. Maar men dient te 

allen tijde wel bedacht te zijn op het aantreffen van niet gesprongen explosieven 

(Schutte 2016; Craane en Peters 2017a).

Afb. 2.   
Fysisch landschap volgens 
Leenders (2006) in de 
omgeving van het plan-
gebied.
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ARCHEOLOGISCHE ACHTERGRONDEN

Binnen het plangebied heeft in maart 2017 een Inventariserend veldonderzoek 

door middel van proefsleuven (IVO-P) plaatsgevonden. Tijdens het proefsleuvenon-

derzoek zijn sporen van ijzertijd bewoning aangetroffen. De datering is echter 

voorlopig, omdat deze is gebaseerd op de homogenisering van de sporen, in 

combinatie met de aanwezigheid van ijzertijd bewoning direct ten oosten van het 

plangebied. Er zijn geen vondsten aangetroffen tijdens het archeologisch 

onderzoek.

In de directe omgeving van het plangebied, met een straal van maximaal 350 

meter, is op zeven locaties archeologisch onderzoek verricht: vier locaties liggen ten 

noorden van het plangebied en drie ten zuiden ervan (Schutte 2016; Craane en 

Peters 2017a).

Ten noorden van het plangebied

Archeologisch onderzoek ten noorden van het plangebied betreft het wegcunet 

van Baanzicht (BR-62-99), een vijver oostelijk van de Westerparklaan (BR-62-00) en 

proefsleuven- en aanvullend onderzoek op het geplande Bedrijventerrein Heilaar 

Noord, direct ten noorden van Baanzicht (respectievelijk BR-62-01 en BR-62-02). 

Volgens de geomorfologische kaart liggen alle onderzoeken op een zuidwest - 

noordoost gerichte dekzandrug tussen de beekdalen van de Kruisloop in het 

noordwesten en de Weteringloop in het zuidoosten. De meeste onderzoekslocaties 

liggen op het hoge deel van de dekzandrug en op de overgang naar het lage deel 

van de dekzandrug. Slechts enkele proefsleuven, van met name het onderzoek uit 

2002, liggen op de overgang naar het beekdal van de Kruisloop. In bodemkundig 

opzicht liggen alle onderzoeken op de enkeerdgronden die het open akkercomplex 

“Huifakker” uitmaken.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat grote delen van het gebied ten noor-

den van Baanzicht verstoord waren. Deze verstoringen konden gerelateerd worden 

aan het gebruik van dit terrein als proeftuin ten behoeve van tuinbouw. In de 

niet-verstoorde delen werden bewoningssporen uit de prehistorie (vroege en late 

ijzertijd), de Romeinse tijd en de volle middeleeuwen aangetroffen. De bewonings-

sporen uit de prehistorie duiden op verspreide bewoning op de dekzandrug. De 

meeste prehistorische sporen werden aangetroffen in het wegcunet van Baanzicht, 

waar meerdere bijgebouwtjes (vier- en zespalige spiekers) werden opgegraven. Uit 

de vele sporen konden echter geen huisplattegronden worden herleid. Enkele van 

de aangetroffen structuren konden in de vroege ijzertijd gedateerd worden.
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Uit de Romeinse periode werd in het noordoostelijk deel van het wegcunet van 

Baanzicht een erf opgegraven. Hiertoe behoort in ieder geval één huisplattegrond 

van het type Alphen-Ekeren en een bijgebouw. Iets ten zuidwesten van dit erf 

bevond zich een drietal spiekers. Dit erf, dat in de 3de eeuw nC. gedateerd kon 

worden, zette zich in noordelijke en zuidelijke richting voort.

Uit de volle middeleeuwen (10de - 12de eeuw) werd in het midden van het 

bedrijventerrein Heilaar Noord een boerenerf onderzocht. Hierbij werd een deel van 

een mogelijk bootvormig hoofdgebouw en twee bijbehorende waterputten 

gevonden. Tot de vondsten behoren fragmenten van o.a. Andenne, Paffrath- en 

Maasvallei aardewerk. De bewoning werd op het eind van de 11de - begin 12de 

eeuw gedateerd.

Ten zuiden van het plangebied

Ten zuiden van het plangebied werden de wegcunetten rondom de Heilaardreef 

(BR-62-02) onderzocht, werd er een proefsleuvenonderzoek gevolgd door een 

definitieve opgraving. uitgevoerd op de locatie Adriaan Klaassenstraat Bedrijven 

(BR-62-03) en op de locatie Zandoogjes (BR-84-04).

Geomorfologisch ligt het onderzoek van de Heilaardreef e.o. wat betreft het 

noordelijk gedeelte op de zuidelijke flank van de dekzandrug, op de overgang naar 

de lage gronden. Het middendeel ligt in het beekdal van het “Beekje bij Heilaar”, 

een zijtak van de Weteringloop. Het zuidelijk deel ligt op een lage dekzandrug 

tussen het beekdal van de Kerkloop/Weteringloop in het zuidoosten en bovenge-

noemd zijbeekje in het noordwesten. Het onderzoek op de locatie Adriaan Klaas-

senstraat Bedrijven sluit in zuidelijke richting op dit gedeelte aan, terwijl Zandoog-

jes zich op een lage dekzandrug ten oosten van de Kerkloop bevindt. We bevinden 

ons hier op de flank van Emerakker, waar de beakkering niet heeft geleid tot open 

of gesloten akkercomplexen. Bij het onderzoek van de wegcunetten Heilaardreef 

werden verspreide bewoningssporen uit de prehistorie aangetroffen. Duidelijke 

structuren konden hierbij niet herleid worden. Eén van de belangrijkste elementen 

was een waterput die opgebouwd was uit vlechtwerk. De waterput had in het vlak 

een diameter van 2,50 meter met een diepte van 1,80 meter. De put kon in de 

vroege ijzertijd gedateerd worden. Niet ver daar vandaan lag een kuil met een 

vlakke bodem die tot 0,53 meter onder het vlak reikte. Het aardewerk uit deze kuil 

dateert uit de late bronstijd. Ook hier duidden de aangetroffen sporen op een 

verspreid patroon van bewoning.

Bij het onderzoek op de locatie Adriaan Klaassenstraat Bedrijven, circa 350 

meter ten zuiden van het plangebied, werd in de zuidoosthoek van het onder-

zochte areaal, een bootvormige huisplattegrond met bijgebouwen, waaronder een 

tweetal waterputten uit de 12de eeuw gevonden. Het bleek hier duidelijk om een 

eenfasige bewoning te gaan, die zich juist aan de westelijke rand van het beekdal 

van de Kerkloop bevond. Tot de vondsten behoorden fragmenten van o.a. kogel-

pot en Maasvallei aardewerk. In het westelijk gedeelte bevonden zich sporen van 

belegering uit de 17de eeuw. Daarbij kwamen meerdere noord-zuid lopende 

greppels met kleinere bolwerken aan het licht. Er kon echter niet bepaald worden 

of deze behoorden tot de belegering van 1624 dan wel die van 1637. Wel kon een 
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deel van de buitenwal geïdentificeerd worden. Deze buitenwal, waarvan op 

Steenakker een versterking is opgegraven, is direct westelijk van het plangebied 

gesitueerd.

Het onderzoek op Zandoogjes leverde enkele vier- en zespalige spiekers op die 

waarschijnlijk als prehistorisch te duiden zijn. Sporen van een hoofdgebouw 

werden niet gevonden. Ook hier lijkt een verspreid bewoningspatroon geïdentifi-

ceerd te zijn. In het oostelijk deel van de opgraving bevond zich een klein bootvor-

mig gebouwtje van 2,5 x 5 meter, waarschijnlijk een bijgebouw van een boerenerf 

uit de 12de eeuw. Een relatie met het westelijk gelegen erf uit dezelfde periode 

kon niet worden aangetoond.

In januari-februari 2007 is in het plangebied, direct ten oosten van het huidige 

plangebied, een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Uit een analyse van de gege-

vens bleek dat in het zuidoostelijk gedeelte van een verstoring van de bodem door 

tuinbouw had plaatsgevonden, waarbij de bodem diepgaand doorwoeld was. In 

het niet-verstoorde gedeelte bevond zich een dekzandrug met een bodem uit 

lemig fijn zand. Op deze dekzandrug werden aanwijzingen voor microreliëf 

aangetroffen. Aan de oostzijde werd een depressie aangesneden. Op de rest van 

de dekzandrug bleken relatieve hoogten te zijn onttopt ten behoeve van beakke-

ring. De aangetroffen contexten konden tot enkele structuren herleid worden, o.a. 

een spieker in het noordwestelijk deel en een greppelsysteem met bewoningsspo-

ren in het zuidwestelijk deel. Deze sporen wezen op bewoning in de prehistorie, 

waarbij het greppelsysteem mogelijk van jongere datum is. In het centrale zuidelijke 

deel is een sporencluster van nog onbekende aard en datering aangetroffen. Het 

overgrote deel van de vondsten betreft handgevormd prehistorisch aardewerk, 

waarbij de datering niet nader gedetermineerd kan worden dan vroege tot midden 

ijzertijd. Daarnaast werd enig vondstmateriaal verzameld uit de gracht van het 

landgoed Heilaar. Deze wezen op bewoningsmomenten in de late middeleeuwen 

en de nieuwe tijd. Omtrent het moment van dicht raken van de gracht werden 

geen aanwijzingen gevonden.

In maart-april 2008 heeft een opgraving plaatsgevonden van de in 2007 

aangetroffen vindplaats uit de ijzertijd. Tijdens de opgraving zijn tenminste vier 

huisplattegronden (mogelijk vijf, deze vijfde plattegrond zou door kunnen lopen in 

het huidige plangebied) aangetroffen, alsook 25 spiekers en meerdere kuilen. 

Enkele van deze kuilen zouden als verlatingskuilen geïnterpreteerd kunnen worden. 

Verlatingskuilen zijn kuilen waarin vondsten gedeponeerd worden bij het ontman-

telen van het huis. Aan de oostelijke kant van het plangebied zijn sporen aange-

troffen die te maken kunnen hebben met het landgoed Heilaar. Het betreft waar-

schijnlijk de gracht van dit landgoed. 



20BREDA HEILAARPARK    ARCHEOLOGISCHE ACHTERGRONDEN

Afb. 3.   
Onderzoeksmeldingen, waarnemingen en vondstmeldingen 
in de omgeving van het plangebied zoals vermeld in Archis3.
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DOELSTELLING

5.1 Doelstelling

De opgraving heeft tot doel het documenteren van gegevens en het uitwerken en 

veiligstellen van materiaal van vindplaatsen conform het Programma van Eisen, om 

daarmee informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het 

verleden.

5.2 Vraagstelling

De vraagstelling van dit onderzoek richt zich voornamelijk op het duiden en 

eventueel begrenzen van de ijzertijd vindplaats, die tijdens het IVO-P in het plange-

bied is aangetroffen. Belangrijk is de relatie met de aangetroffen ijzertijd vindplaats 

in het naastgelegen onderzoeksgebied ten oosten. In het PvE zijn de volgende 

gebiedsspecifieke onderzoeksvragen geformuleerd om deze vraagstelling te 

kunnen beantwoorden.

• Kan de aangetroffen vindplaats in verband worden gebracht met de vindplaats 

uit de naastgelegen opgraving door BAAC uit 2008?

• Wat is de aard, datering, omvang en kwaliteit van de aangetroffen 

vindplaats(en)?

• Wat is de locatie van de aangetroffen vindplaats(en), zowel horizontaal als 

verticaal?

• Wat kan er gezegd worden over de bodemkundige gaafheid van de bodem in 

het plangebied?

• Kunnen de aangetroffen sporen in een groter kader worden geplaatst?

• Wat is de synergie met eerder onderzoek?

• Hoe is de bodemopbouw en de fysische geografie in het gebied?

• Zijn er sporen uit het paleolithicum of mesolithicum aanwezig?

• Zijn er sporen uit het neolithicum, de bronstijd, ijzertijd of Romeinse tijd 

aanwezig?

• Zijn er sporen van ontginning aanwezig?

• Is er sprake van een esdek en wat is de ontwikkeling en datering hiervan?

• Zijn er sporen die wijzen op middeleeuwse oorsprong van de bewoning?

• Zijn er sporen van oudere infrastructuur aanwezig?

• Is er bebouwing aanwezig?

• Zijn er aanwijzingen voor activiteiten uit de Tachtigjarige oorlog? Zijn er sporen 

van een legerkamp, of omwalling?
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• Zijn er nog andere (bewonings)sporen?

• Wat is de waarde van de aangetroffen sporen?

Naast deze gebiedsspecifieke onderzoeksvragen wordt er in het PvE ook nog 

een aantal onderzoeksthema’s en vraagstellingen vermeld die vanuit het totale 

archeologisch onderzoek in Breda-West zijn vertaald. In dit rapport staan deze 

weergegeven in bijlage 1. 
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Afb. 4.   
Plangebied Heilaarpark 
met de locatie van de 
werkputten op de huidige 
kadastrale kaart.

 6 

WERKWIJZE

De opgraving van het plangebied Heilaarpark is uitgevoerd op 3, 4 en 5 april 2017 

door Team Erfgoed van de gemeente Breda. Tijdens het veldwerk diende het 

gehele plangebied te worden opgegraven, met uitzondering van de reeds onder-

zochte delen van het IVO-P. Het oppervlakte is opgegraven in twee delen, werkput 

1 en 2, waarbij de stort net buiten de grenzen van het plangebied is gedraaid.

Middels deze strategie is 1942 vierkante meter archeologisch onderzocht.

Bij de aanleg van de werkputten is de bovengrond afgegraven tot op het niveau 

waar de grondsporen goed leesbaar waren. Het vlak is aangelegd met behulp van 

een graafmachine met gladde bak. De vlakken zijn gefotografeerd en vervolgens 

ingemeten met de robotic total station. De vlakhoogtes en maaiveldhoogtes zijn 

om de vijf meter gemeten. Alle sporen zijn gecoupeerd, en de archeologisch 

relevante sporen zijn afgewerkt. Er is één profiel gedocumenteerd over een breedte 

van een meter. Het meetsysteem is via hoofdmeetpunten binnen het plangebied 

nauwkeurig gekoppeld aan het Rijksdriehoeksnet. De hoofdmeetpunten werden 

ingemeten door landmeters van de gemeente Breda. De opgraving is uitgevoerd 

conform BRL 4000, protocol BRL 4004 versie 4.0 en het PvE 2017-10. 
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Afb. 5.   
Profiel in het noorden van 
het plangebied.

 7 

RESULTATEN

7.1 Ondergrond en stratigrafie

De bodemopbouw in het plangebied is vrijwel volledig verstoord. Deze verstoring is 

veroorzaakt door bodemingrepen tijdens de sloop van het voormalige bedrijfpand, 

dat hier tot 2012 heeft gestaan. Over een oppervlakte van 719 vierkante meter  

(37% van het totale plangebied) is het archeologische niveau verstoord.

Vanwege de verstoorde aard van de bodem is slechts één profiel gedocumen-

teerd, die representatief is voor het gehele onderzochte plangebied. 

Het dekzand bevindt zich in het profiel op een niveau van circa 3,30 m + NAP 

en wordt direct afgedekt door recent verspitte opgebrachte lagen. Een bruin matig 

siltig zandpakket (S 991) en daarboven een lichtgrijs wit zwak silitig zandpakket    

(S 999; bouwzand). Het dekzand bestaat uit geel matig siltig zand met ijzeroxida-

tie. Het dekzand is afgetopt. Het vlak is aangelegd op een niveau van 3,10 (noord) 

tot 2,80 m + NAP (zuid). 

Afb. 6.   
Overzicht van het vlak 
richting het noorden met 
daarin de recent vergra-
ven delen van het archeo-
logisch niveau, opgevuld 
met bouwzand. 

S 999

S 991

S 950
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Afb. 7.   
De ijzertijd structuren en sporen (blauw) 
met een uitsnede van de ijzertijd vindplaats 
BR-62-08. 
De ijzertijd sporen aangetroffen tijdens het 
IVO-P hebben een blauwe omtrek. 
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7.2 Sporen en structuren

Tijdens het onderzoek zijn zeven greppels, twee kuilen en 35 paalkuilen aangetrof-

fen. Deze zijn te verdelen in twee perioden: ijzertijd en late middeleeuwen - nieuwe 

tijd.

IJzertijd

Verspreid over het plangebied zijn 29 paalsporen, een kuil en een greppel aange-

troffen met een mogelijke datering in de ijzertijd. Deze datering is op basis van de 

vulling van de sporen en kleine fragmenten handgevormd aardewerk. 

Er zijn twee structuren met een datering in de ijzertijd gevonden. Het gaat om 

twee spiekers.

Structuur 2: 

Type Oss-Ussen IB volgens Schinkel 1994.

Deze spieker wordt gevormd door paalkuilen S 003, 004, 006, 007 en 015. De 

gemiddelde spoordiepte van de paalkuilen is 10 centimeter. Het gebouwtje heeft 

afmetingen van 1,3 x 1,5 meter en een noordwest-zuidoost oriëntatie. Ontbre-

kende paalkuilen van de structuur zijn door meer recente vergravingen verdwenen 

(greppel 010 en kuil 008 ten zuiden van de structuur). Er zijn geen vondsten 

gedaan in de paalkuilen, maar de sporen tonen overeenkomsten met de ijzertijd 

sporen in het naastgelegen onderzoeksgebied ten noordoosten. 

Structuur 3: 

Type Oss-Ussen IA volgens Schinkel 1994.

Deze spieker wordt gevormd door paalkuilen S 031 en 032 met een gemiddelde 

spoordiepte van 30 centimeter. De ontbrekende tegenovergelegen hoekpalen zijn 

in dit geval niet meer aangetroffen vanwege recente verstoring van de bodem. De 

afstand tussen de twee palen bedraagt 1,75 meter. 

Greppel/kuil S 052

Deze grillig gevormde greppel of kuil ligt ten noorden van structuur 2 naast 

enkele paalsporen met eveneens een ijzertijd datering. In de doorsnede is het spoor 

40 centimeter breed en 20 centimeter diep. Er zijn geen vondsten aangetroffen in 

het spoor. Gezien de uitgeloogde grijze vulling van het spoor lijkt een prehistori-

sche datering (ijzertijd) aannemelijk.

Palencluster

Tijdens het archeologisch onderzoek in 2008 (Van Mousch et al. 2009) is een 

deel van een mogelijke huisplattegrond aangetroffen, die volgens de onderzoekers 

door zou kunnen lopen in het huidige plangebied. Tijdens het IVO-P en de opgra-

ving in 2017 is ten zuidwesten van deze mogelijke structuur (HUI005) een palen-

cluster gevonden (afb. 7). Helaas is er ter plaatse ook sprake van een grootschalige 

verstoring van de bodem, dat er niet met zekerheid gesteld kan worden dat deze 

palencluster een aansluiting vormt met HUI005.
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Afb. 8.   
Doorsnede door grep-
pelstructuur 1: boven de 
noord-zuid doorsnede, 
onder de oost-west door-
snede.

Afb. 9.   
Links greppel S 024, die 
overeenkomt met GRP002 
(S201) (rechts) van het 
naastgelegen archeolo-
gisch onderzoek BR-62-08. 

Afb. 10.   
Boven greppel S 011, 
die overeenkomt met de 
oudste fase van GRP004 
(S220) (onder) van het 
naastgelegen archeolo-
gisch onderzoek BR-62-08. 
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Late middeleeuwen - nieuwe tijd

Verspreid over het plangebied zijn diverse greppels aangetroffen. Vier greppels 

liggen parallel aan elkaar met een noordoost-zuidwest oriëntatie, de oriëntatie van 

de verkaveling zoals deze op kaarten uit de 19de en 20ste eeuw staat opgetekend.

Een deel van de greppels sluit aan op sporen, die tijdens het archeologisch onder-

zoek in 2008 (Van Mousch et al. 2009) in het aangrenzende gebied ten oosten zijn 

aangetroffen. 

Greppelstructuur 1 wordt gevormd door sporen 010 en 022. Deze greppel 

loopt vanuit het westen de put in om vervolgens in het midden van het opgegra-

vingsvlak naar het zuiden af te buigen. Hier oversnijdt de greppel S 011 en S 024, 

maar wordt oversneden door S 023.

Het spoor is op twee plaatsen gecoupeerd: een noord-zuid en een oost-west 

doorsnede. De greppel heeft een breedte van 3,5 tot 4 meter en reikt 110 tot 130 

centimeter onder het vlak (onderkant op 1,58 - 1,77 m + NAP). Het spoor is 

opgevuld met een sterk gebrokte en gelaagde vulling van zwart humeus en 

geelgrijs gevlekte zandlagen. Er zijn enkele fragmenten aardewerk aangetroffen in 

deze greppel. Het gaat om industrieel vervaardigd aardewerk (nieuwe tijd B - 

nieuwe tijd C) en fragmenten roodbakkend aardewerk (late middeleeuwen B 

- nieuwe tijd A). Gezien de oversnijdingen zal deze structuur in de nieuwe tijd B - 

nieuwe tijd C dateren. De greppel is niet terug te vinden op oude kaarten of 

luchtfoto’s. 

Greppel S 024 heeft een noordoost-zuidwest oriëntatie. Het spoor is 40 centi-

meter breed en reikt hier nog 6 centimeter onder het vlak. De greppel wordt 

oversneden door greppelstructuur 1.

De greppel sluit aan op GRP002, die tijdens het archeologisch onderzoek in 

2008 is gedocumenteerd. Het spoor is destijds niet ouder dan 18de eeuws geda-

teerd. Tijdens het huidige onderzoek zijn er geen vondsten aangetroffen in de 

greppel, die een meer nauwkeurige datering kunnen verschaffen.

Greppel S 011 ligt enkele meters noordelijk van S 024 en is hier parallel aan 

gelegen. Het spoor is 2,2 meter breed en reikt slechts 15 centimeter onder het 

vlak. Uit de vulling van de greppel is een grote hoeveelheid aardewerk fragmenten 

verzameld, die uit de late middeleeuwen B tot nieuwe tijd A dateren. 

De greppel sluit aan op GRP004, die tijdens het archeologisch onderzoek in 

2008 is gedocumenteerd. Echter een vergelijking van de greppels in de doorsnede 

van de sporen vertonen deze geen overeenkomsten. De greppel in het naastgele-

gen onderzoeksgebied wijkt af wat betreft afmetingen (breder en dieper) en aard 

van de vulling. Deze greppel is volgens de onderzoekers gegraven tussen 1832 en 

1944, en zou vlak voor de bouw van de kassen in de jaren ‘80 van de 20ste eeuw 

gedempt zijn. Het vondstmateriaal uit greppel S 011 geven het spoor een duidelijk 

vroegere datering dan de oostelijke aansluiting, waar geen vondstmateriaal in is 

aangetroffen. Bestudering van de coupe tekening en foto’s van de doorsnede door 

GRP004 laat een fasering in deze greppel zien. Mogelijk correspondeert de oudste 



30BREDA HEILAARPARK      RESULTATEN

Afb. 11.   
De allesporenkaarten van 2008 en 2017 met de verschillende greppelstrcuturen in groentinten weergegeven.

Afb. 12.   
Projectie van de allespo-
renkaart op de luchtfoto 
van 2003, waar de con-
touren van de voormalige 
loods samenvallen met 
greppel S 023.
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fase van de greppel met de aansluitende greppel S 011. Toen GRP004 vervolgens in 

een latere fase opnieuw verdiept is, is dat in het westelijke plangebied niet 

gebeurd. 

Op de luchtfoto van 1951 is te zien dat de moestuin behorend bij Landgoed 

Heilaar eenzelfde orientatie van verkaveling heeft.

Greppel S 023 oversnijdt greppelstructuur 1. Vanwege recente verstoringen is 

dit spoor niet in de volle breedte gezien. In de doorsnede was de greppel 35 

centimeter diep en had het een sterk gebrokte vulling. Een projectie op de lucht-

foto van 2003 laat zien dat deze greppel samenvalt met de zuidelijke begrenzing 

van de voormalige loods. In het aansluitende onderzoeksgebied ten oosten loopt 

deze greppel niet door. Vermoedelijk is dit een funderingsgreppel van de loods, die 

hier sinds de jaren ‘80 van de 20ste eeuw tot en met 2003 heeft gestaan.

De meest zuidelijke greppel S 028 is niet in de volle breedte gedocumenteerd, 

omdat deze in het zuiden wordt oversneden door recente vergravingen. De greppel 

was 50 centimeter diep en tenminste 190 centimeter breed. De vulling was sterk 

humeus. In het spoor is op een later moment een leiding aangelegd. Deze greppel 

loopt direct langs en parallel aan een oud kasseienlaantje, die in de 19de eeuw is 

aangelegd als nieuwe toegangsweg naar het Landgoed Heilaar (Otten 1997). Deze 

greppel heeft vermoedelijk dit laantje geflankeerd.
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7.3 Vondsten

Er zijn negen vondstnummers uitgedeeld aan 72 fragmenten keramiek en één 

munt. 

Het muntje is een 5 cent stuk uit de jaren ‘50 van de 20ste eeuw.  

60 fragmenten keramiek dateren uit de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd C 

(1250 - heden). Het gaat om fragmenten rood- en grijsbakkend aardewerk en 

industrieel vervaardigd aardewerk. 

De meeste fragmenten (52) zijn afkomstig uit greppel S 011, waar uitsluitend 

roodbakkend geglazuurd aardewerk is aangetroffen. Het minimum aantal exempla-

ren uit deze context bedraagt drie, waarvan twee vormen gedetermineerd zijn als 

grape. Het materiaal dateert uit de late middeleeuwen B tot de nieuwe tijd A (1250 

- 1650).

Handgevormd aardewerk (F.J.C. Peters)

Het handgevormd aardewerk is aangetroffen in vijf verschillende sporen, twee 

kuilen en drie paalkuilen. In alle sporen is echter slechts sprake van één of enkele 

stuks aardewerk. In principe kan bij datering van bronstijd-/ijzertijdaardewerk niet 

worden uitgegaan van één fragment, maar kan gedateerd worden op het al dan 

niet gecombineerd voorkomen van elementen in het aardewerkcluster. Geen enkel 

spoor biedt voldoende (grote) fragmenten om een betrouwbare datering uit te 

verkrijgen. Voor de sporen dienen de scherven als indicatieve datering. 

In totaal gaat het om 13 scherven, waarvan 6 wanden en 7 stuks gruis. Het 

aardewerk heeft een gewicht van 20,4 gram. Voor zover vast te stellen zijn de 

scherven gemagerd met potgruis. De afwerking is, indien vast te stellen, effen (/

geglad). Enkele fragmenten zijn sterk verweerd, enkele fragmenten zijn secundair 

verbrand.

Gebaseerd op het clustertje scherven is een datering in de ijzertijd aannemelijk. 

Indien de sporen (en dus de vondsten) niet bij elkaar zouden horen, is niet uit te 

sluiten dat er sporen uit de bronstijd tussen zitten.
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CONCLUSIE

Binnen het plangebied Landgoed Heilaar (BR-62-08) direct aangrenzend aan het 

plangebied Heilaarpark, zijn nederzettingssporen (woonstalhuizen, spiekers, kuilen 

en greppels) en gebruiksaardewerk uit de ijzertijd aangetroffen. De nederzettings-

sporen dateren uit de ijzertijd, mogelijk vanaf de midden ijzertijd. De locatie van de 

nederzetting valt samen met een noordoost-zuidwestelijk georiënteerde dekzand-

rug. Het was daarom te verwachten dat de nederzettingssporen in het zuidwesten, 

ter plaatse van de voormalige loods, door zouden lopen. Het onderzoek in het 

hudige plangebied heeft deze verwachting bevestigd. Helaas was de bodem in het 

plangebied op grote schaal verstoord, waardoor er mogelijk sporen en vondsten 

verloren zijn gegaan. Een eventuele aansluiting op de mogelijke huisplattegrond 

(HUI005) binnen het aangrenzende onderzoeksgebied is niet gevonden; ook hier 

was de bodem reeds verstoord. Desondanks zijn er delen van twee spiekers en 

enkele kleine fragmenten handgevormd aardewerk aangetroffen: aanwijzingen 

voor het doorlopen van de nederzettingssporen uit de (midden) ijzertijd. Deze 

verwachting was al bevestigd tijdens onderzoek in 2012  (BR-315-12) 70 meter ten 

westen van het plangebied, waar ook twee bijgebouwtjes met een datering in de 

ijzertijd zijn aangetroffen. 

Ook is er in het huidige plangebied aansluiting gevonden op sporen van 

verkaveling in de vorm van greppels. Deze greppels dateren vanaf de late middel-

eeuwen B tot in de nieuwe tijd C. De noordoost-zuidwest georiënteerde greppels 

hebben vermoedelijk voor de afwatering van het terrein binnen de percelen van 

Landgoed Heilaar gezorgd. Eén of twee greppels staan mogelijk in relatie met de 

loods, die hier in de jaren ‘90 van de twintigste eeuw is gebouwd. De greppels zijn 

niet aanwezig op kaarten of luchtfoto’s uit de negentiende of twintigste eeuw. 

8.1 Beantwoording onderzoeksvragen

Op basis van de resultaten van de opgraving kunnen de gebiedsspecifieke beant-

woord worden.

Kan de aangetroffen vindplaats in verband worden gebracht met de vindplaats uit 

de naastgelegen opgraving door BAAC uit 2008?

De aangetroffen ijzertijd vindplaats kan inderdaad in verband gebracht worden 

met de vindplaats in het naastgelegen gebied ten oosten. Hoewel er slechts twee 

structuren en enkele sporen en vondsten zijn gedaan, zijn dit wel aanwijzingen 

voor het doorlopen van de bewoning van dit gebied in de ijzertijd.  
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Wat is de aard, datering, omvang en kwaliteit van de aangetroffen vindplaats(en)?

Er is een ijzertijd vindplaats en een vindplaats daterend van de late middeleeu-

wen - nieuwe tijd gedocumenteerd. De ijzertijd vindplaats wordt gevormd door 

twee spiekers, losse paalsporen, kuilen en een greppel met daarbij enkele fragmen-

ten aardewerk. De meer recente vindplaats kenmerkt zich door sporen van verka-

veling binnen de percelen van het Landgoed Heilaar en sporen van de loods, die 

hier eind 20ste eeuw heeft gestaan.

Wat is de locatie van de aangetroffen vindplaats(en), zowel horizontaal als 

verticaal?

Beide vindplaatsen zijn aangetroffen in de top van het dekzand op een niveau 

van circa 3,00 m + NAP. De ijzertijd vindplaats bevindt zich verspreid over het 

gehele plangebied en loopt door in (zuid)westelijke richting. Tijdens archeologisch 

onderzoek ten westen van het plangebied is op 70 meter afstand ook een ijzertijd 

vindplaats aangetroffen. De vindplaats met een datering in de late middeleeuwen 

- nieuwe tijd loopt door tot buiten de grenzen van het plangebied.

Wat kan er gezegd worden over de bodemkundige gaafheid van de bodem in het 

plangebied?

De bodem is vrijwel geheel verstoord, waarbij bijna 40 % van het opgegraven 

oppervlakte ook het archeologisch niveau vergraven was. 

Kunnen de aangetroffen sporen in een groter kader worden geplaatst?

Wat is de synergie met eerder onderzoek?

Behalve de bevestiging van het doorlopen van de ijzertijd vindplaats van het 

onderzoeksgebied BR-60-08 in zuidwestelijke richting door het plangebied en 

verder naar het westelijke onderzoeksgebied BR-315-12, is er door de beperkte 

hoeveelheid sporen en vondsten en de grootschalige verstoring van de bodem in 

het gebied niet mogelijk deze in een groter kader te plaatsen.

Hoe is de bodemopbouw en de fysische geografie in het gebied?

Het plangebied is gelegen op een dekzandrug. Het dekzand is hier op een 

niveau tussen 2,80 en 3,30 m + NAP aangetroffen. De bodemopbouw was niet 

meer intact, vanwege recente bodemingrepen. 

Zijn er sporen uit het paleolithicum of mesolithicum aanwezig?

Nee, er zijn geen sporen uit deze perioden aanwezig. 

Zijn er sporen uit het neolithicum, de bronstijd, ijzertijd of Romeinse tijd aanwezig?

Er is een ijzertijd vindplaats aangetroffen.

Zijn er sporen van ontginning aanwezig?

Er zijn geen sporen van ontginning aangetroffen.
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Is er sprake van een esdek en wat is de ontwikkeling en datering hiervan?

Er is geen sprake (meer) van een esdek in het plangebied. 

Zijn er sporen die wijzen op middeleeuwse oorsprong van de bewoning?

Er zijn geen sporen van middeleeuwse bewoning aangetroffen.

Zijn er sporen van oudere infrastructuur aanwezig?

Een greppel in het uiterste zuiden van het plangebied heeft vermoedelijk een 

oud kasseienlaantje geflankeerd. Dit laantje was de toegangsweg voor Landgoed 

Heilaar in de 19de en 20ste eeuw.

Is er bebouwing aanwezig?

Er is geen bebouwing aanwezig.

Zijn er aanwijzingen voor activiteiten uit de Tachtigjarige oorlog? Zijn er sporen van 

een legerkamp, of omwalling?

Er zijn geen aanwijzingen voor activiteiten uit de Tachtigjarige oorlog.

Zijn er nog andere (bewonings)sporen?

Nee, er zijn geen andere sporen.

Wat is de waarde van de aangetroffen sporen?

De ensemblewaarde van de ijzertijd vindplaats is hoog.

De vraagstelling van dit onderzoek richt zich voornamelijk op het duiden en 

eventueel begrenzen van de ijzertijd vindplaats, die tijdens het IVO-P in het plange-

bied is aangetroffen. Belangrijk is de relatie met de aangetroffen ijzertijd vindplaats 

in het naastgelegen onderzoeksgebied ten oosten. Uit het onderzoek is gebleken 

dat de ijzertijd vindplaats inderdaad doorloopt in zuidwestelijke richting. De bodem 

in het plangebied was helaas dermate verstoord, dat er mogelijk al sporen en 

vondsten verloren zijn gegaan. Aansluiting op een mogelijke huisplattegrond uit 

het naastgelegen onderzoeksgebied is niet gevonden. 
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Zoals in paragraaf 5.2 staat vermeld dient er naast de gebiedsgerichte onderzoeks-

vragen ook aandacht te worden besteed aan onderstaande onderzoeksthema’s en 

vraagstellingen die vanuit het totale archeologisch onderzoek in Breda-West zijn 

vertaald.

Landschap

• Hoe zag de paleogeografie er uit? Wat is de geomorfologische achtergrond van 

het huidige landschap? Wat is de hydrologische ontwikkeling in het gebied?

• Welke ontwikkelingen van het landschap en het milieu vonden gedurende deze 

periode plaats en welke invloeden hadden deze op het leefmilieu van de mens?

Bodem

• Tot op heden bestaat nog geen compleet beeld van de bodemopbouw in het 

centrum van Breda. Dit is onder andere het gevolg van het feit dat in de loop 

van de late middeleeuwen de mens op grote schaal het natuurlijk landschap 

heeft aangepast door middel van ophogingen. Enerzijds lijkt het landschap een 

belangrijke rol gespeeld te hebben bij het uitkiezen van de oudste nederzet-

tingskern van Breda, anderzijds heeft men aan het eind van de 13e eeuw en het 

begin van de 14e eeuw op grote schaal de natuurlijke loop van de Mark 

teruggedrongen ten behoeve van uitbreiding en verdichting van de middel-

eeuwse kern. Ook bij de aanleg van de stadsverdediging lijkt het reliëf en 

landschap een belangrijke rol gespeeld te hebben. Informatie over de exacte 

wisselwerking tussen het natuurlijk landschap en de ontwikkeling en inrichting 

ligt op veel plaatsen in het bodemarchief opgeslagen. 

• Archeologisch onderzoek naar het gebruik en de functie van beekdalen in het 

verleden heeft tot nu toe op kleine schaal plaats gevonden. Om beter inzicht te 

verkrijgen in de relatie en interactie tussen mens en beekdalen is het van belang 

de bodemopbouw en processen van bodemvorming in beekdalen beter in kaart 

te brengen.

• De hoger gelegen dekzandruggen zijn van oudsher geliefde plaatsen voor de 

mens om zich te vestigen. De ontwikkeling van cultuurlagen en esdekken is een 

belangrijk onderdeel van het archeologisch onderzoek. Op basis van deze 

ontwikkelingen kan een beter inzicht worden verkregen in het gebruik, de 

functie en betekenis van het landschap voor de mens.

• In Breda komen niet alleen pleistocene zandgronden voor die worden aange-

duid als het Hoge, in het noordelijke deel van Breda komen holocene afzettin-

gen voor, het Lage. In dit deel van Breda komen moeren (veengebieden), 

dalletjes, dijken, beemden en donken voor. Vooral de beemden zijn een ken-

merkend onderdeel van het Lage en werden als grasland werden in het verle-

den extensief gebruikt als hooilanden en voor het weiden van vee. De functie 

van en de relatie tussen het Lage en de mens is nog niet intensief onderzocht.

Bijlage 1: Onderzoeksthema’s en    
vraagstellingen
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Flora/fauna

• Wat was de aard van de begroeiing van het landschap gedurende de periode 

late prehistorie tot en met de middeleeuwen en welke invloeden had deze op 

de leefwijze van de mens?

• Welke wilde dieren kwamen in de vrije natuur in de omgeving van de nederzet-

ting en de nederzetting zelf voor, zowel op het land als in het water en welke 

invloed hadden deze op de leefwijze van de mens?

• Welke gedomesticeerde dieren kwamen in de omgeving van de nederzetting en 

in de nederzetting zelf voor, zowel op het land als in het water en welke invloed 

hadden deze op de leefwijze van de mens?

• Het verkrijgen van informatie over de lange termijnontwikkeling van de vegeta-

tie in de regio; de verhouding tussen de gebruikte en niet-gebruikte ruimte; de 

agrarische economie; de voedseleconomie; het gebruik van ruimte in huizen en 

op erven.

Bewoning / Nederzetting

• Zijn er nederzettingssporen op het terrein aanwezig en welke datering hebben 

zij? Geef, indien mogelijk, een fasering binnen de nederzetting.

• Hoe is de bewoning gestructureerd – losse erven of geconcentreerde bewo-

ning? Is het mogelijk complete erven op dit terrein uit enige periode te 

onderzoeken?

• Wat is de verklaring voor de locatiekeuze ten opzichte van het ‘natuurlijke’ 

landschap en indien mogelijk het cultuurlandschap?

• Welke relatie is er te leggen tussen eventueel in tijd opvolgende elementen in 

het landschap (bv nederzettingssporen en begravingen uit uiteenlopende 

perioden)?

• Is er een koppeling mogelijk tussen de archeologische en de historische gege-

vens en archieven en welke relevantie of betekenis heeft dit?

Verkaveling

• Zijn er sporen van verkaveling in het terrein, en zo ja wat is de aard en de wijze 

van aanleg van de verkaveling (sloten, greppels, afrastering, etc.)?

• Wat is de vorm van de verkaveling en omvang van de omgrensde percelen, 

zowel binnen als buiten een eventuele nederzetting?

• Welke relatie is er te leggen tussen de perceelgrenzen en de vroegste 

kadasterkaarten?

• Waarvoor zijn de kavels gebruikt?

Infrastructuur

• Komen er in het gebied sporen van paden, wegen en voorden voor en welke 

relatie hebben deze tot het onderzoeksgebied?

• Komen er in het gebied waterbeheerstructuren voor zoals dijken, gemalen, 

stuwen en (afwatering)sloten en welke relatie hebben deze tot het 

onderzoeksgebied?
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• Wat is de relatie tussen de gebouwen en de diverse elementen van de 

infrastructuur?

• Wat is de relatie tussen de vormen van infrastructuur en de historische gegeven 

over paden en wegen?

Vestingbouw

• Zijn in het onderzoeksgebied sporen van vestingbouw of linies (onverstoord)

aanwezig?

• Welke fasen uit de vestingbouw zijn op het terrein aanwezig?

• Zijn de sporen van vestingbouw te koppelen aan de vestingkaarten (uitgave 

gemeente Breda 2008)?

Complextype/Ensemble

• Hoe kan de locatie beschreven worden in termen van ensembles van sporenty-

pen en -clusters? Het gaat erom ensembles te typeren opgebouwd vanuit de 

meest enkelvoudige vorm tot de meest samengestelde vorm. Deze getypeerde 

(representatieve of juist uitzonderlijke) ensembles hebben de functie van 

bouwsteen in de beschrijving van de aard van het gehele complextype.

• Het verkrijgen van inzicht in de lange termijnontwikkeling van de bewoning in 

de regio en daaraan gerelateerd het gebruik van de ruimte.

• Inzicht krijgen in de begrenzing en het karakter van de bewoningssporen; 

inzicht krijgen in de ruimtelijke en chronologische relatie tussen bewoningsspo-

ren uit verschillende perioden; vraagstukken omtrent continuïteit en discontinuï-

teit in bewoning beantwoorden; inzicht krijgen in de functie en het gebruik van 

zones in het landschap, bijvoorbeeld de situering van “site” en “off-site”, 

nederzetting en grafvelden, dekzandrug en beekdal.
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Bijlage 2: periodentabel

paleolithicum (oude steentijd) tot 8800 voor Chr.

vroeg-paleolithicum tot 300000 C14

midden-paleolithicum 300000 - 35000 C14

laat-paleolithicum 35000 C14 - 8800 voor Chr.

mesolithicum (midden steentijd) 8800 - 4900 voor Chr.

vroeg-mesolithicum 8800 - 7100 voor Chr

midden-mesolithicum 7100 - 6450 voor Chr.

laat-mesolithicum 6450 - 4900 voor Chr.

neolithicum (nieuwe steentijd) 5300 - 2000 voor Chr.

vroeg-neolithicum 5300 - 4200 voor Chr.

midden-neolithicum 4200 - 2850 voor Chr.

laat-neolithicum 2850 - 2000 voor Chr.

bronstijd 2000 - 800 voor Chr.

vroege bronstijd 2000 - 1800 voor Chr.

midden bronstijd 1800 - 1100 voor Chr.

late bronstijd 1100 - 800 voor Chr.

ijzertijd 800 - 12 voor Chr.

vroege ijzertijd 800 - 500 voor Chr.

midden ijzertijd 500 - 250 voor Chr.

late ijzertijd 250 - 12 voor Chr.

Romeinse tijd 12 voor Chr. - 450 na Chr.

vroege Romeinse tijd 12 voor Chr. - 70 na Chr.

midden Romeinse tijd 70 - 270 na Chr.

laat Romeinse tijd 270 - 450 na Chr.

middeleeuwen 450 - 1500 na Chr.

vroege middeleeuwen 450 - 1050  na Chr.

late middeleeuwen 1050 - 1500 na Chr.

late middeleeuwen A (LMEA) 1050-1250 na Chr.

late middeleeuwen B (LMEB) 1250 - 1500 na Chr.

nieuwe tijd na 1500 na Chr.

vroege nieuwe tijd (NTA) 1500 - 1650 na Chr.

midden nieuwe tijd (NTB 1650 - 1850 na Chr.

late nieuwe tijd (NTC) na 1850 na Chr.
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Bijlage 3: sporenlijst

Put Spoor Spoor-
aard

Begin 
per

Eind 
per

Nap 
boven

Nap 
onder

Spoor-
diepte

Opmerking

1 001 PK 3.02 2.98 4 ijzertijd?

1 002 PK 3.02 2.94 8 ijzertijd?

1 003 PK 2.95 2.79 16 ijzertijd?

1 004 PK 2.95 2.87 8 ijzertijd?

1 005 PK 2.97 2.62 35

1 006 PK 2.97 2.89 8 ijzertijd?

1 007 PK 2.97 2.91 6 ijzertijd?

1 008 KL LMEB NTA 2.98 2.75 23 ijzertijd? ook handgevormd aw

1 009 NAT 2.89

1 010 GR 2.88 1.55 133

1 011 GR LMEB NTA 2.88 2.72 16 gesneden door S 022, sluit aan op BR-62-08 GRP004

1 012 GR 2.99 2.8 19

1 013 LG 2.99 inspoeling?

1 014 NAT 2.95

1 015 PK 2.96 2.82 14 ijzertijd?

1 016 PK 3 2.78 22 natuurlijk?ijzertijd?

1 017 NAT 3.01

1 018 PK 2.97 2.71 26 ijzertijd? klein fragm LMEB aw

1 019 PK 2.79 2.73 6 ijzertijd?

1 020 PK 2.84 2.74 10 ijzertijd?

1 021 PK 2.83 2.69 14 ijzertijd?

1 022 GR NTB 2.87 1.81 106 gesneden door S 023

1 023 GR NTC NTC 3.09 2.75 34 oversnijdt S 022. fundering voormalige loods?

1 024 GR NTB NTB 2.97 2.91 6 gesneden door S 022, sluit aan op BR-62-08 GRP002

1 025 PK 2.95 2.87 8 ijzertijd?

1 026 PK 2.94 2.81 13 ijzertijd?

1 027 NAT 2.95

1 028 GR 2.83 2.39 44 flankeerde het kasseienlaantje naar Landgoed Heilaar

1 950 C dekzand

1 999 VERST sporen van sloop loods

2 000 VERV 3.07 is proefsleuf IVO-P

2 010 GR loopt door uit wp 1 en sluit aan met S 022

2 011 GR sluit aan op GRP004 BR-62-08

2 012 GR loopt door uit wp 1

2 029 NAT 3 2.97 3

2 030 PK 3.04 2.94 10 ijzertijd?

2 031 PK 3.07 2.73 34 ijzertijd?

2 032 PK 3.08 2.81 27 ijzertijd? duidelijke paal

2 033 PK 3.05 2.98 7 ijzertijd? restant pk?

2 034 PK 3.05 2.98 7 ijzertijd? restant pk?

2 035 PK 3.05 2.85 20 ijzertijd? duidelijke paal

2 036 PK BRONS  IJZ 3.09 2.97 12

2 037 PK 3.09 2.99 10 ijzertijd?

2 038 PK  IJZ  IJZ 3.05 2.95 10

2 039 PK 3.05 2.85 20 ijzertijd? duidelijke paal

2 040 PK 3.07 3.01 6 verstoring?
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Put Spoor Spoor-
aard

Begin 
per

Eind 
per

Nap 
boven

Nap 
onder

Spoor-
diepte

Opmerking

2 041 NAT 3.05 2.97 8 mollengangen

2 042 KL 3.07 2.7 37

2 043 VERV 3.07 hoort bij S 042

2 044 PK 3.05 2.95 10 ijzertijd?

2 045 PK 3.05 2.93 12 ijzertijd?

2 046 PK 3.06 2.94 12 ijzertijd? natuurlijk?

2 047 PK 3.09 3.03 6 ijzertijd?

2 048 PK 3.09 2.97 12 ijzertijd?

2 049 PK 3.1 3.02 8 NT? als S 050 en 051

2 050 PK  IJZ  IJZ 3.09 3.01 8 NT? als S 049 en 051

2 051 PK 3.07 2.98 9 NT? als S 049 en 050

2 052 GR 3.07 2.87 20 ijzertijd?

2 053 PK 3.06 2.91 15 ijzertijd?

2 950 C

2 999 VERST grote verstoringen veroorzaakt door slopen loods

Spooraard Betekenis

A Bouwvoor

AAN aanleg put

AFK afvalkuil

AFL afvallaag

AKK akkerlaag

AKR oude akkerlaag

ANT antropogeen

APL aanplempingslaag

ASL aanspoelingslaag

AV aanleg vlak

AWC aardewerkconcentratie

B Inspoelingshorizont

BA balk

BEL belegeringswerk

BES beschoeiing

BGR begraving

BKS bekisting

BMP boomstamput

BOC botconcentratie

BPA beschoeiing, palen

BPL beschoeiing, planken

BPT beerput/beerkelder

BRK brandkuil

BRL brandlaag

BUN visbun

BVA boomval

BVO bijzondere vondst

C moedermateriaal

CR crematiegraf

CULL cultuurlaag

DGZ dagzomende laag

Spooraard Betekenis

DIG dierbegraving

DK drenkkuil

DLT doorlaat(door een muur)

DP depressie

DRG diergang

E uitspoelingshorizont

EG erfgreppel

ES esdek

FUNL funderingslaag

GA gracht

GE geul/kreek/rivier

GHE grafheuvel

GR greppel

GRGR greppelgraf

GT goot

GVB grondverbetering

HA haard

HAK haardkuil

HAP haardplaats

HCON houtconstructie

HG huisgreppel

HI hoefindrukken

HKC houtskoolconcentratie

HO hout

HU hutkom

IN inhumatiegraf

KEK kelderkuil

KEL kelder

KG kringgreppel

KGO ovale kringgreppel

KGR ronde kringgreppel

Lijst van afkortingen bij sporenlijst
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Spooraard Betekenis

PO poel/ven/meer

POT potstal

PS ploegspoor

PSE ploegspoor, eergetouw

PSK ploegspoor, keerploeg

PUC puinconcentratie

REC recent

RPA palenrij

RPG rij paalgaten

RPK rij paalkuilen

RPL rij planken

SG standgreppel

SI silo

SINL sintellaag

SL sloot

SPECL specielaag

SPG spitsgracht

SS spitspoor

ST steen

Spooraard Betekenis

KGV vierkante kringgreppel

KL kuil

KRK kreek

KS karrenspoor

LAT latrine

LG laag

LML leemlaag

LO ophogingslaag

LPN loopniveau

LS stortlaag

LV losse vondst

MOE moerige laag

MR muur

MSK mestkuil

MST muursteen

NAT natuurlijk

NVP plantaardige verstoring

NZL nazak, laag

OBJ object

OPP oppervlaktevondst

OPS opspit

OV oven

PA houten paal

PAK paal met paalkuil: intacte paal

PG paalgat: grondspoor voormalige

PGK paalgat met paalkuil: grondspoor

PK paalkuil: grondspoor kuil voor

PL plank

PLL plaggenlaag

PLP plaggenput

Spooraard Betekenis

STC steenconcentratie

STCO steenconstructie

STRA straatniveau

STV stortvondst

TDL talud, laag

TON tonput

UGK uitgraafkuil

UIT uitbraakspoor

VEG vegetatierestant

VERK verkleuring

VERST verstoring

VERV vervalt

VL vlek

VLIJ vlijlaag

VN veen

VR vloer

VRD voorraad

VSC vuursteenconcentratie

VW vlechtwerk

WA waterput

WG weg

WK waterkuil

WL wal

WVH wegverharding

XXX onbekend
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Bijlage 4: vondstenlijst

Vondstnum-
mer

Put Vlak Spoor Spoor-
aard

Vul-
ling

Vak Cate-
gorie

Aantal Gewicht Begin 
per

Eind 
per

Opmerking

BR-62-
17.001CER

1 1 008 KL 1 CER 3 15.6 LMEB NTA MAE 2,  1 X ongeglazuurd, 1 x 
inwendig loodglazuur, 
uitwendig spaarzaam 
loodglazuur

BR-62-
17.001CER1

1 1 008 KL 1 CER 1 1.3 NEO  IJZ prehistorisch, niet nader te 
determineren

BR-62-
17.002CER

1 1 011 GR 1 CER 52 590.9 LMEB NTA MAE 3,  2 x grape , 1 x met 
inwendig loodglazuur en 
uitwendig  spaarzaam met 
pootjes, 1 x beide zijden 
loodglazuur met gepronon-
ceerde draairibbels op de 
schouder, 2 x een los worstoor

BR-62-
17.003CER

1 1 018 PK 1 CER 1 2.5 LMEB LMEB

BR-62-
17.004MNT

1 1 999 VERST 1 A1 MNT 1 3.5

BR-62-
17.004MNT1-
MU1398

1 1 999 VERST 1 A1 MNT 1 3.5 NTC NTC koper, 5 cent, juliana, 195x

BR-62-
17.005CER

1 1 022 GR 1 A1 CER 4 9 NTB NTC roodbakkend en industrieel aw

BR-62-
17.006CER1

2 1 041 NAT 1 CER 1 4.6  IJZ  IJZ

BR-62-
17.007CER1

2 1 038 PK 1 CER 4 5.4  IJZ  IJZ

BR-62-
17.008CER1

2 1 036 PK 1 CER 3 2.8 BRONS  IJZ

BR-62-
17.009CER1

2 1 050 PK 1 CER 4 6.3  IJZ  IJZ
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Categorie Betekenis Opmerking

ABM algemeen biologisch monster monster

AZM algemeen zeefmonster monster

BEE Been Gewei bewerkt

BWM Bouwmateriaal

CER Aardewerk

CPY Pijpaarde

ECO Ecologisch

FAU Fauna

GLS Glas

HK Houtskool

HT Hout

KHL Huttenleem

KSC Sculpturen

KST Kunststof

LEE Leer

MAR monster arthropoda monster

MB monster botanie monster

MBO monster van klein botmateriaal monster

MC14 monster voor C14-dat monster

MCR crematiemonster monster

MDN monster voor dendrochronologie monster

ME monster ecologisch monster

MFF fosfaatmonster monster

MHK houtskoolmonster monster

MHT houtmonster monster

MIX Gemengd

MLM leemmonster monster

MNT Munten

MPL plaggenmonster monster

MPO pollenmonster monster

MSC schelpenmonster monster

MSE sedimentmonster monster

MSL monster slijpplaat monster

MTL Metaal

MZ monster zoölogisch monster

MZA zadenmonster monster

PMA Plant.macroresten

PYP Rookpijp

SC Schelpen

SLK Metaalslakken

SP bijzondere vondst

STN Natuursteen

TW Touw

TXT Textiel

VST Vuursteen

XXX Onbekend

Lijst van afkortingen bij vondstenlijst
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Bijlage 5: aardewerkdeterminatielijsten
Vo
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O
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BR-62-
17.001CER

1 008 kuil 1 Betrouw-
baar

LMEB NTA Rood-
bakkend 
AW

3 16 3 MAE 2,  1 X ongeglazuurd, 1 x 
inwendig loodglazuur, 
uitwendig spaarzaam 
loodglazuur

BR-62-
17.002CER

1 011 greppel 1 Betrouw-
baar

LMEB NTA Rood-
bakkend 
AW

52 590 50 1 1 MAE 3,  2 x grape , 1 x met 
inwendig loodglazuur en 
uitwendig  spaarzaam met 
pootjes, 1 x beide zijden 
loodglazuur met gepronon-
ceerde draairibbels op de 
schouder, 2 x een los worstoor

BR-62-
17.003CER

1 018 paalkuil 1 Betrouw-
baar

LMEB LMEB Grijs-
bakkend 
AW

1 3 1 MAE 1

BR-62-
17.005CER

1 022 greppel 1 Betrouw-
baar

NTB NTC Industri-
eel

2 4 2 MAE 1

BR-62-
17.005CER

1 022 greppel 1 Betrouw-
baar

LMEB NTA Rood-
bakkend 
AW

2 5 2 MAE 1, 2 x inwendig 
loodglazuur
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BU
W

w
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dv
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s

ra
nd

ve
rs

re
d/

ox

be
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pe

rio
de

ei
nd

 
pe

rio
de

op
m

er
ki

ng
en

BR-62-17-001CER1 1 1 1,3 PG klein nvt indet nvt nvt ox Prehist Prehist sterk verweerd

BR-62-17-006CER1 1 1 4,6 PG klein nvt effen/glad nvt nvt combi IJzT IJzT

BR-62-17-007CER1 4 4 5,4 PG klein nvt effen nvt nvt red IJzT IJzT

BR-62-17-008CER1 3 3 2,8 indet nvt indet nvt nvt combi BrT IJzT

BR-62-17-009CER1 4 1 3 6,3 PG klein nvt effen nvt nvt combi IJzT IJzT verweerd

Handgevormd aardewerk
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Bijlage 6: allesporenkaarten
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