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SAMENVATTING 

Van 25 februari tot en met 8 maart 2016 is door Arcadis Nederland BV in 

samenwerking met Aeres Milieu een definitief onderzoek uitgevoerd op de locatie De 

Heuvel F2 te Breda. De oppervlakte van het opgegraven vlak bedraagt ca. 2000 m2. 

Hiervan is eerst de oostelijke helft opgegraven middels drie aaneengesloten 

werkputten (WP 1-3). Na dichtdraaien van deze putten is de westelijke helft 

opgegraven, eveneens middels drie aaneengesloten werkputten (WP 4-6). 

In totaal zijn 197 spoornummers uitgedeeld. Het betreft met name paalkuilen en 

greppels en daarnaast verschillende kuilen en een waterkuil. Het onderzoek heeft 

betrekkelijk weinig vondstmateriaal opgeleverd: 163 fragmenten in totaal. 

Het onderzoeksterrein kan worden ingedeeld in een noordelijke, hoger gelegen zone, 

en een zuidelijke, lager gelegen en nattere zone. Tijdens het onderzoek zijn drie 

vindplaatsen aangetroffen. Alle drie de vindplaatsen betreffen nederzettingsterreinen of 

de periferie daarvan. De vindplaatsen dateren uit de Late IJzertijd, de Volle 

Middeleeuwen (900-1200) en de Nieuwe tijd. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

In opdracht van WonenBreburg heeft ARCADIS Nederland BV in samenwerking met 

Aeres Milieu een definitief onderzoek uitgevoerd voor plangebied De Heuvel F2 te 

Breda.1 

In het plangebied is nieuwbouw gepland. Het plangebied ligt in een zone van hoge 

archeologische verwachting op de Archeologische Beleidskaart Breda.2 De 

verstoringsdiepte en oppervlakte overschrijden de grenzen gesteld in het gemeentelijk 

beleid voor zones met een dergelijke archeologische verwachting. Dit vormde in 2015 

de aanleiding voor het door Aeres Milieu uitgevoerde proefsleuvenonderzoek.3 

Uit het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat zich in de westelijke en oostelijke 

delen van het plangebied (ter plaatse van werkput 1 en 6 en 7 van het 

proefsleuvenonderzoek respectievelijk) veel recente verstoringen bevinden en er 

nauwelijks nog sprake is van archeologisch relevante resten. Derhalve werd 

geadviseerd deze zones vrij te geven. In het centrale deel van het plangebied echter, 

zijn resten aangetroffen die te duiden zijn als resten van een greppelsysteem uit de 

Nieuwe tijd en een mogelijk middeleeuws erf. Het advies voor deze zone was om 

voorafgaand aan de sloop de kwetsbare resten te onderzoeken middels een definitief 

onderzoek. Het bevoegd gezag heeft dit advies omgezet naar een selectiebesluit 

(2015-25), naar aanleiding waarvan het onderhavige onderzoek is uitgevoerd. 

 

1.2 Plangebied en onderzoeksgebied 

Het plangebied en onderzoeksgebied zijn weergegeven in afbeelding 1. Vanwege de 

vrijgave van een deel van het terrein (zie paragraaf 1.1), is het onderzoeksgebied 

kleiner dan het plangebied. 

 

1.3 Huidige situatie plangebied 

Een groot deel van de locatie was voorheen bebouwd met vijf 

appartementencomplexen. Deze waren ten tijden van het vooronderzoek onbewoond, 

gekraakt of anti-kraak bewoond. Tijdens het definitieve onderzoek waren deze alle 

reeds gesloopt. 

 

Objectgegevens onderzoek De Heuvel F2 

ARCADIS Projectnummer C03091.000019.0100 

Projectnaam De Heuvel F2 

Plaats Breda 

Gemeente Breda 

Provincie Noord Brabant 

Kaartblad 50B 

Coördinaten (X,Y)  

                                                      

1 De locatiebenamingen worden gehanteerd zoals in het PvE, Van der Veen, 2016. Deze wijken af van 
deze gehanteerd in het PvE van het proefsleuvenonderzoek ( 
2 Van der Veen, 2016. 
3 Van der Feest, 2015. 
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NW  

NO 

ZO 

ZW 

110.977; 398.971 
111.121; 398.953 
111.106; 398.843 
110.958; 398.859 

Oppervlakte plangebied Ca. 2000 m2 

Onderzoeksmelding Archis3 3995459100 

BR-code BR-398-16 

Uitvoerder 
ARCADIS Nederland BV 

Aeres Milieu 

Contactpersoon  

Eimert Goossens 

ARCADIS Nederland B.V. 

Eimert.Goossens@arcadis.com 

 

Nico van der Feest 

Aeres Milieu 

nico.vd.feest@aeres-milieu.nl 

Opdrachtgever 

WonenBreburg  

Ad Vingerhoets 

a.vingerhoets@wonenbreburg.nl 

Bevoegd Gezag 

Gemeente Breda 

Eric (F.J.C.) Peters  

076 - 529 94 68 

fjc.peters@breda.nl 

Uitvoeringsperiode onderzoek 25 februari - 8 maart 2016 

Beheerder en plaats documentatie 

ARCADIS Nederland B.V. 

Piet Mondriaanlaan 26 

3800 AE Amersfoort 

 

Aeres Milieu B.V.  

Noordhoven 4 

6042 NW Roermond 

 

Tot deponering bij het gemeentelijk depot van 

de gemeente Breda. 

Tabel 1: Objectgegevens onderzoek.  

 

mailto:Eimert.Goossens@arcadis.com
mailto:nico.vd.feest@aeres-milieu.nl
mailto:a.vingerhoets@wonenbreburg.nl
mailto:fjc.peters@breda.nl
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Afbeelding 1: Het onderzoeksgebied met puttenplan (zwart) gelegen binnen het 

ruimere plangebied (rood). Inzet: ligging in Nederland. 

 

 

Afbeelding 2: Het onderzoeksgebied voorafgaand aan de opgraving. 

 

1.4 Doel  

Het doel van een definitief onderzoek is het vaststellen en veiligstellen van aanwezige 

archeologische resten. Hierbij worden alle archeologische sporen volledig 

gedocumenteerd en vindt monstername plaats van de archeologische waarden die 

binnen het plangebied aanwezig zijn. 
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Een deel van de onderzoeksdoelstellingen was gericht het al dan niet vaststellen van 

de aanwezigheid van Spaanse linies rondom Breda. 

Conform Programma van Eisen (Van der Veen, 2016) zijn de volgende 

onderzoeksvragen leidend voor het onderhavige onderzoek: 

 

Algemeen 

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

plangebied eruit en hoe verhoudt/verhouden de vindplaats(en) zich in deze? 

2. Wat is de landschappelijke context van het plangebied? 

3. In welke mate is het gebied verstoord? 

4. Wat is de landschappelijke context van de vindplaats(en)? 

5. Waaruit bestaan de archeologische resten die zijn aangetroffen? 

6. Welk(e) vindplaatstype(n) zijn aangetroffen en wat zijn hun datering(en)? 

7. Wat zijn de horizontale en verticale begrenzingen, de ligging en de omvang van de 

vindplaats(en)? 

8. Welke sporen en structuren zijn aanwezig en hoe kunnen deze geïnterpreteerd en 

gedateerd worden? 

9. Hoe is de interne ruimtelijke spreiding van sites, spoorclusters, structuren, sporen 

en vondsten? 

10. Wat is de precieze situatie met betrekking tot de gaafheid en conservering van de 

archeologische vondsten en sporen? 

11. Zijn er verschillen tussen verschillende delen van het onderzoeksgebied? 

12. Zijn er locaties in het plangebied die voor paleo-ecologisch onderzoek geschikt 

zijn? 

13. Zijn er aanwijzingen voor verschillende bewonings- of gebruiksfasen? 

(continuïteit?) Zo ja, hoe verhouden deze zich tot elkaar in ruimtelijk opzicht, in 

functioneel opzicht en met betrekking tot hun materiële cultuur? 

14. Bestaan overeenkomsten of verschillen met vergelijkbare vindplaatsen uit dezelfde 

archeoregio? 

15. Hoe kunnen de vondsten gedetermineerd en gedateerd worden? Kunnen 

faseringen vastgesteld worden? Bestaan overeenkomsten of verschillen met 

vergelijkbare vindplaatsen uit dezelfde archeoregio? 

16. Wat kan aan de hand van het zoölogisch en botanisch materiaal van de (voedsel-) 

economie van de vindplaats worden gereconstrueerd? 

17. Is er een ensemblewaarde met vindplaatsen binnen of uit de omgeving van het 

plangebied? 

18. Hoe verhouden de resultaten zich tot de bevindingen in vergelijkbare onderzochte 

vindplaatsen in dezelfde archeoregio? 

 

Flora/fauna 

19. Wat was de aard van de begroeiing van het landschap gedurende de volle 

middeleeuwen en nieuwe tijd en welke invloeden had deze op de leefwijze van de 

mens? 

20. Welke wilde dieren kwamen in de vrije natuur in de omgeving van de nederzetting 

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

hadden deze op de leefwijze van de mens? 

21. 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? 

22. Het verkrijgen van informatie over de lange termijnontwikkeling van de vegetatie 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. 

 

Bij het aantreffen van funderings- en muurresten 
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23. In welke periode kunnen de resten worden gedateerd? 

24. Is er sprake van herstel- of verbouwingssporen? Zo ja, is het mogelijk te 

achterhalen wat de datering en/ of aanleiding hiervoor was? 

25. Wat is de relatie tussen de aangetroffen resten en de huidige bebouwing 

(oriëntatie, toegepast materiaal, toegepaste bouwmethode)? 

 

Bij het aantreffen van nederzettingsresten  

26. Hoe vallen de nederzettingsresten te dateren? 

27. Zijn de grondsporen aan een structuur (structuren)/ gebouwplattegronden toe te 

wijzen? Zo ja, tot welke? Zijn de grondsporen afkomstig van een (woonstal)huis, 

een spieker/ een bijgebouw? Indien er huis- of gebouwplattegronden 

onderscheiden kunnen worden: tot welk(e) type(s) behoren deze? Is er sprake van 

houtbouw en/ of gedeeltelijk en steenbouw?  

28. Zijn sporen van ambachtelijke activiteiten aanwezig? Zo ja, welke? 

29. Wat is de aard van de sporen en structuren?; houden deze verband met een 

reguliere agrarische nederzetting met handelscontacten of is sprake van iets 

bijzonders? 

30. Welke bijdragen en nieuwe inzichten leveren de specialistische onderzoeken van 

de verschillende materiaalcategorieën t.a.v. de bestaande kennis over de 

bewoning en economische activiteiten (het gebruik van het landschap en de 

natuurlijke vegetatie, het uiterlijk van huizen, erven en nederzettingen, het gebruik 

en herkomst van bouwmaterialen, de bestaanseconomie en de culturele 

achtergronden van de bewoners) in de regio in deze perioden? 

31. 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.)? 

32. Wat is de vorm van de verkaveling en omvang van de omgrensde percelen, zowel 

binnen als buiten een eventuele nederzetting? 

33. Welke relatie is er te leggen tussen de perceelgrenzen en de vroegste 

kadasterkaarten? 

34. Waarvoor zijn de kavels gebruikt? 

 

Infrastructuur 

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

relatie hebben deze tot het onderzoeksgebied? 

36. Komen er in het gebied waterbeheerstructuren voor zoals dijken, gemalen, stuwen 

en (afwatering)sloten en welke relatie hebben deze tot het onderzoeksgebied? 

37. Wat is de relatie tussen de gebouwen en de diverse elementen van de 

infrastructuur? 

38. Wat is de relatie tussen de vormen van infrastructuur en de historische gegevens 

over paden en wegen? 

 

Bij het aantreffen van graven  

39. Welke (begrafenis)rituelen kunnen worden herkend en zijn hier 

veranderingen/ontwikkelingen in te herkennen? 

40. Wat kan worden gezegd over de locaties van begravingen ten opzichte van 

gelijktijdige en niet-gelijktijdige bewoning (indien dateringen dit mogelijk maken)? 

 

Vestingbouw 

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

aanwezig en van welke aard? 

42. Hoe dateren deze en welke fasen uit de vestingbouw zijn op het terrein aanwezig? 

43. Zijn de sporen van vestingbouw te koppelen aan de vestingkaarten (uitgave 

gemeente Breda 2008)? 
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Complextype/Ensemble 

44. Hoe kan de locatie beschreven worden in termen van ensembles van sporentypen 

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. 
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1.5 Werkwijze 

Dit archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de KNA 3.3 en 

het voor het onderzoek opgesteld Programma van Eisen.4 De werkzaamheden in het 

veld zijn uitgevoerd door senior KNA-archeoloog S. Brussé (Cacique Archeologie), 

archeoloog V. van der Veen (Aeres Milieu) en veldtechnici D. Hagens (Aeres Milieu) 

en T. van Beek (Vriens Archeo Flex). Het project stond onder leiding van senior KNA-

archeoloog T. Vanderhoeven (Arcadis).  

Het onderzoeksgebied is om administratieve redenen in zes werkputten verdeeld (zie 

afbeelding 1). Hierbij is eerst de oostelijke helft opgegraven middels drie 

aaneengesloten werkputten (WP 1-3). Na het dichten hiervan is de westelijke helft 

opgegraven, eveneens doormiddel van drie aaneengesloten werkputten (WP 4-6). 

De putten zijn aangelegd met een graafmachine met een gladde bak van de firma 

Basten. Er is laagsgewijs verdiept onder begeleiding van een senior KNA archeoloog. 

Tijdens het aanleggen is voortdurend gebruik gemaakt van een metaaldetector. Bij 

het bereiken van het vlakniveau zijn in de werkputten diverse profielen aangelegd om 

inzicht te krijgen in de bodemopbouw en landschapsgenese.  

De sporen in het vlak zijn digitaal ingemeten met een DGPS (Stonex S9III Plus 

GNSS). In het veld was een uitdraai van de digitale vlaktekening aanwezig. De 

vlakken, profielen en sporen zijn tevens middels fotografie vastgelegd. Van het vlak 

en het maaiveld zijn vlakhoogtes genomen, eveneens middels DGPS.  

Aanlegvondsten zijn per vak van 5 x 5 meter verzameld. Alle vondsten zijn voor zover 

mogelijk gekoppeld aan sporen en/of lagen. Van verschillende kansrijke sporen en 

van één profiel zijn grondmonsters genomen. Couperen van sporen gebeurde 

handmatig, met uitzondering van grote sporen als een waterkuil, grote kuilen en 

greppels. Deze zijn machinaal gecoupeerd. De coupes zijn zowel door middel van 

foto’s als tekeningen vastgelegd. Vanwege snel toestromend grondwater diende dit 

vrijwel direct na couperen te gebeuren. 

Alle vondstfoto’s en vondsttekeningen opgenomen in deze rapportage zijn 

vervaardigd door Henri Swinkels, stagiair van Saxion Hogeschool te Deventer, onder 

begeleiding van Maurice Janssen (Aeres Milieu). 

 

1.6 Beperkingen 

Het veldonderzoek werd onder niet ideale weersomstandigheden uitgevoerd. 

Gedurende de veldwerkperiode heersten zeer natte omstandigheden, wat zowel de 

documentatie en interpretatie in het vlak (als gevolg van de hevige regenval) als de 

documentatie van de coupes (als gevolg van de hoge grondwaterstand) niet ten 

goede kwam. Afbeelding 3 geeft een indruk van de werksituatie na een regenbui. 

Afbeelding 4 laat het inkalven van een coupe zien tijdens het couperen. 

 

                                                      

4 Van der Veen, 2016. 
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Afbeelding 3: Werkomstandigheden in werkput 3 na een regenbui. 

 

 

Afbeelding 4: Het inkalven van coupe AB over s1.8 tijdens de documentatie, als 

gevolg van de hoge grondwaterstand. 
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2 RESULTATEN 

 

2.1 Bodemopbouw 

 

Afbeelding 5: profiel van werkput 3. 

Met name in het noorden van het plangebied is sprake van een A-C profiel, waarbij de 

moderne bovengrond (A-Horizont) direct gelegen is op de natuurlijke ondergrond (C-

Horizont). Verder naar het zuiden is een intacter bodemprofiel aangetroffen (zie 

afbeelding 5). Hier bestaat de moderne bovengrond, laag s1000 genoemd, uit matig 

siltig sterk humeus en donkergrijs zand. De laag hieronder, s1001, is iets minder 

humeus en donkergrijsbruin en grijsgevlekt van kleur. Laag s1002 is eveneens 

donkergrijsbruin kleur, maar is geel gevlekt. In deze laag zijn sporen van mangaan 

aangetroffen. Bovendien bevinden zich in laag s1002 meer bioturbatiegangen waarin 

een opvulling van C-materiaal aanwezig is dan in de erboven gelegen laag s1001. 

Beide lagen (s1001 en s1002) bevatten grijze vlekken bestaande uit loodzand en 

humeuze brokken. Deze vlekken kunnen als restanten van plaggen worden geduid. 

Beide lagen kunnen geïnterpreteerd worden als een (antropogeen opgebracht) 

plaggendek. Het plaggendek is direct op de C-horizont gelegen (s1003). Deze is 

beige tot geel van kleur. Plaatselijk is een beperkt restant van een inspoelingshorizont 

(B-horizont) bewaard.  

Als gevolg van omwerking en humusaanrijking van de bovengrond ten tijde van het 

opbrengen van het plaggendek, heeft zich een zeer vruchtbaar esdek gevormd. De 

nog aanwezige restanten van de B-horizont zowel als de top van de C-horizont zijn 

als gevolg van hiervan sterk onderhevig geweest aan (sub)recente bioturbatie, 

hetgeen een negatieve invloed heeft gehad op de conservering van de sporen. 

Zowel tijdens het proefsleuvenonderzoek in 20155 als tijdens de opgraving in 2016 

werd het grondwater op een diepte van circa 90 centimeter –mv aangetroffen. Tijdens 

een in 2011 door IDDS uitgevoerd verkennend bodemonderzoek op de locatie werd 

het grondwater gemiddeld op een diepte van 1,05 meter –mv aangetroffen.6 

Aangezien alle onderzoeken in januari of februari zijn uitgevoerd, een periode waarin 

het grondwater relatief hoog staat, is het de verwachting dat de genoemde waarden 

de gemiddelde bovengrens van de grondwaterstand vertegenwoordigen. Er zijn 

echter geen gleyverschijnselen waargenomen, hetgeen kan duiden op een relatief 

stabiele grondwaterstand met weinig fluctuatie. Er werden geen aanwijzingen 

waargenomen die duiden op een significant andere grondwaterstand ten tijde van de 

vorming van de hieronder besproken grondsporen. Het is echter onduidelijk in 

hoeverre de genoemde (sub)recente bioturbatie van de top van het archeologisch 

niveau mede veroorzaakt is of kan zijn door een eventuele daling van de gemiddelde 

grondwaterstand ten opzichte van de voorgaande perioden. 

  

                                                      

5 Van der Feest, 2015: 34. 
6 Gerrmann, 2011: 8. 
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2.2 Sporen en structuren 

De bouw en sloop van de flatgebouwen parallel aan het opgravingsterrein hebben 

een aanzienlijke impact gehad op de bodem, zo blijkt uit de grote hoeveelheid recente 

verstoringen. Desondanks zijn in totaal zijn 197 spoornummers uitgedeeld. De 

allesporenkaart is opgenomen in bijlage 1. Het betreft met name paalkuilen en 

greppels en daarnaast verschillende kuilen en waterkuilen.  

De sporen zijn ingedeeld in drie groepen op basis van de mate van homogenisatie en 

kleur van de vullingen, voor zover deze boven de grondwaterstand gelegen zijn.7 De 

eerste groep bestaat uit sporen met een licht(bruin)grijze tot grijze, sterk 

gehomogeniseerde vulling. De tweede groep bestaat uit sporen met licht tot matig 

gehomogeniseerde vullingen. Deze vullingen zijn variabel van kleur, naar gelang de 

samenstelling van de vulling. De fysieke begrenzing van de sporen (voor zover boven 

de grondwaterstand gelegen) in deze groep, is nog enigszins vaag als gevolg van de 

mate van bioturbatie / homogenisatie. De derde groep sporen is zeer donker van 

kleur, zeer donkerbruin(grijs) in de meeste gevallen, hoewel ook lichtere sporen 

voorkomen. In ieder geval zijn sporen in deze categorie niet tot zeer weinig 

gehomogeniseerd en kennen ze een scherpe aflijning. Delen van sporen uit alle drie 

de voorgenoemde groepen kunnen, zoals vermeldt in paragraaf 2.1, nog onderhevig 

geweest zijn aan (sub)recente bioturbatie.  

Op basis van de kenmerken van deze drie groepen, kan een grove indeling in 

datering van de sporen worden gemaakt. De eerste, sterk gehomogeniseerde groep, 

vertegenwoordigd de oudste component sporen. De derde groep sporen, waarbij 

vrijwel geen homogenisatie heeft opgetreden, vertegenwoordigd de jongste 

component. De tweede groep, waarvan de sporen matig gehomogeniseerd zijn, kan 

hiertussen in gesitueerd worden.  

Op basis van het uiterlijk van de spoorgroepen kan een vermoeden van een datering 

ervan worden uitgesproken. De jongste, niet tot zwak gehomogeniseerde, derde 

groep heeft een uiterlijk dat past bij sporen uit de nieuwe tijd. De tweede groep 

sporen, waarvan de vullingen slechts ten dele gehomogeniseerd zijn, vertoond een 

middeleeuws uiterlijk. De eerste, sterk gehomogeniseerde en oudste groep kan, op 

basis van het uiterlijk, nog niet nader dan voorafgaand aan de Middeleeuwen worden 

gedateerd. Het hier uitgesproken vermoeden van datering is vervolgens getest aan de 

hand van insluitsels in de sporen, waaronder het vondstmateriaal. Sporen uit groep 3 

bevatten zeer vaak fragmenten roodbakkend keramisch bouwmateriaal, die in de 

andere groepen ontbreken. Waar nader te specificeren, gaat het steeds om baksteen- 

en dakpanfragmentjes. Vondstmateriaal in deze sporen dateert steevast in de nieuwe 

tijd, hoewel een beperkte, in meer of mindere mate verweerde, oudere component 

aanwezig is. Deze oudere component moet als residueel materiaal worden 

beschouwd. Sporen uit groep 2 bevatten consequent vol-middeleeuws 

vondstmateriaal. Sporen uit groep 1 bevatten slechts in uitzonderlijke gevallen 

vondstmateriaal. Spoor 6.3 (behorende tot groep 1) leverde meerdere fragmenten van 

een keramisch recipiënt in primaire context op, dat in de late ijzertijd gedateerd kan 

worden. Het lijkt aannemelijk dat de sporen uit groep 1 allemaal aan deze fase in de 

late ijzertijd gekoppeld kunnen worden, maar het kan niet worden uitgesloten dat in 

deze groep meerdere fasen vertegenwoordigd zijn. Tabel 2 bevat een overzicht van 

het aantal sporen dat aan de drie groepen is toegekend en het aantal daarvan dat 

vondstmateriaal bevat. 

 

                                                      

7 De delen van sporen die permanent onder grondwater hebben gelegen, zijn 
normaliter niet gebioturbeerd / gehomogeniseerd. Dit geldt overigens ook voor sporen 
met een zeer beperkte humuscomponent of een ten opzichte van de bovenliggende 
humusrijke laag diep gesitueerde (dus fysiek er van gescheiden) humuscomponent en 
voor sporen die kort na hun genese zijn afgedekt door quasi ondoordringbare lagen. 
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Spoorgroep Datering 
Aantal sporen 
toegekend aan 
deze spoorgroep 

Aantal sporen waarin 
vondstmateriaal 

1 Late IJzertijd 17 
4 (waarvan 2 met enkel intrusief 

materiaal) 

2 
Volle 

Middeleeuwen 
39 7 

3 Nieuwe tijd 20 6 

1 of 2 
Ouder dan 

Nieuwe tijd 
21 2 

2 of 3 
Jonger dan 

prehistorie 
3 0 

Niet toegekend Onbekend 78 5 

Tabel 2: overzicht van het aantal sporen per spoorgroep. Sporen die als (natuurlijke) 

verstoring zijn geadministreerd zijn niet opgenomen in deze tabel. 

 

Op basis van de correlatie tussen de geformeerde spoorgroepen en het 

vondstmateriaal, kan de – enigszins tentatieve – conclusie getrokken worden dat de 

spoorgroepen correct zijn ingedeeld en dat de er aan toegekende datering 

kenmerkend is voor de sporen in de spoorgroep als geheel. De opgegraven resten 

kunnen in het kader van de uitwerking en deze rapportage derhalve worden ingedeeld 

in deze drie groepen, die hieronder als aparte vindplaatsen zullen worden 

beschreven. 
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2.2.1 Vindplaats 1: Late IJzertijd  

Vindplaats 1 omvat 17 sporen. Spoor 4.11, een paalkuil, kan zeer waarschijnlijk aan 

deze vindplaats worden toeschreven, maar dit is niet geheel zeker. Bovendien zijn er 

21 sporen die tot vindplaats 1 of 2 behoren. Deze sporen zijn weergegeven op de 

fasekaart in bijlage 2 en weergegeven in tabel 3. 

Interpretatie  VP1 VP1 of 2 
Niet aan een VP 
toegewezen 

Greppel 3 1 14 

Paalkuil 8 11 16 

Kuil of paalkuil 1 3 - 

Paalkuil of vlek - - 1 

Kuil 1 5 4 

Waterkuil 2 - 1 

Greppel met 

waterkuil 
2 - - 

Depressie 

(natuurlijk?) 
- 1 - 

Onbekend - - 22 

Totalen 17 21 58 

Tabel 3: overzicht van het aantal sporen per interpretatiecategorie. Voor de 

volledigheid zijn ook de niet aan een vindplaats toegewezen sporen in de tabel 

opgenomen. 

 

Afbeelding 6 laat het ruimtelijke overzicht zien van de in tabel 3 genoemde sporen. 

Duidelijk komt een beeld naar voren van een relatief lege zuidelijke zone, waarin 

vrijwel uitsluitend greppels en een of mogelijk twee waterkuilen zijn gesitueerd, en een 

vollere noordelijke zone, waarin meerdere paalkuilen en kuilen zijn gedocumenteerd. 

De paalsporen zijn, ook indien de niet specifiek aan vindplaats 1 toegewezen sporen 

mee in beschouwing worden genomen, niet op een dergelijke manier geclusterd dat 

een reconstructie van de functie van de paalsporen mogelijk is. Er konden in 

vindplaats 1 geen gebouwplattegronden worden gereconstrueerd. De diepte van de 

paalsporen onder het vlakniveau bedraagt tussen de 10 en 25 cm,8 waaruit – naast 

eerder genoemde argumenten – blijkt dat de bewaringstoestand van deze vindplaats 

beperkt is. Naast paalsporen zijn er in de noordelijk zone ook enkele kuilen 

aangetroffen, waarvan de functie onbekend is.  

 

                                                      

8 Één paalspoor, s1.31, behoort mogelijk tot deze vindplaats en is dieper, namelijk 52 
cm (bijlage 3). De toewijzing aan deze vindplaats is echter onzeker. 
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Afbeelding 6: Overzicht van de vlaktekening met daarop aangegeven de sporen behorende tot VP1, de sporen 

behorende tot VP1 of 2 en (transparant) alle niet aan een vindplaats toegekende sporen. Deze tekening is bedoeld als 

overzicht; de spoornummers zijn weergegeven op de fasekaart in bijlage 2. 

 

Een depressie (s4.40), eveneens gelegen in de noordelijke zone, heeft een zeer 

humeuze bodem, die donkerbruin van kleur is (afbeelding 7, vulling 7). Hierboven is 

een laag bestaande uit zand met daarin spoellaagjes aanwezig (vulling 6 en vulling 5). 

Ook vulling 3 – donkergrijs van kleur – bevat spoellaagjes, maar deze vulling is in zijn 

geheel genomen veel humeuzer dan de vullingen 5 en 6. Vulling 2, de lichtgrijze laag 

waarin brokken grond herkenbaar zijn, heeft een veel minder gehomogeniseerd 

uiterlijk dan de eronder gelegen lagen. Vulling 1 lijkt een vermenging te zijn tussen 

vulling 2 en het plaggendek. De vulling linksonder (vulling 8) betreft natuurlijke 

inspoeling van humus in het moedermateriaal en behoort dus feitelijk niet tot het 

spoor. Ter plaatse van vulling 4 / 9 is een ronde kuil vastgesteld, waarvan de 

onderkant op 100 cm onder het bovenste vlak gelegen is. Deze kuil loopt daarmee 

nog zo’n 10 à 20 cm dieper door ten opzichte van de gefotografeerde situatie.  

Uit de aanwezige documentatie kan de ontstaanswijze van deze depressie niet 

worden afgeleid. Vanwege de aanwezigheid van bodemvormingsprocessen (cf. 

vulling 8) en de mate van homogenisatie van de onderste vullingen, evenals de 

donkerbruine kleur van vulling 7, lijkt een datering van deze onderste vullingen prima 

in het spectrum van vindplaats 1 te passen. De vullingen 2 en 3 hebben een uiterlijk 

dat meer bij vindplaats 2 past. In vulling 9 is een fragment van een maalsteen 

aangetroffen (v32), waarvan de datering echter niet vaststaat. In vulling 2 werd één 

fragment aardewerk aangetroffen, namelijk een fragmentje roodbeschilderd pingsdorf-

aardewerk aangetroffen, te dateren tussen 960 en 1050. Invulling 3 werd een 

fragmentje kogelpotaardewerk aangetroffen, te dateren tussen 800 en 1025. Beide 

vondsten dateren de vullingen 2 en 3 ten vroegste in de fase Karolingische tijd – volle 

middeleeuwen, hetgeen wil zeggen dat deze vullingen tot vindplaats 2 kunnen worden 

gerekend. De kuil (met vullingen 4 en 9) is ingegraven vanaf het niveau van vulling 5, 

en is afgedekt door vulling 3. Het lijkt aannemelijk dat het hier om een waterkuil gaat, 

die in de depressie is ingegraven, zeer vermoedelijk in dezelfde fase als waartoe de 

afdekkende lagen behoren. Vanwege de ligging van de depressie ten opzichte van de 

grondwaterspiegel – zie de bewaringstoestand van de humeuze laag vulling 7 – is het 
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mogelijk dat de depressie zelf een drenkplaats vertegenwoordigd. Ingetrapte hoeven 

en dergelijk werden echter niet waargenomen. Deze laatste interpretatie blijft daarom 

onder voorbehoud. 

 

 

Afbeelding 7: Coupe over depressie s4.40. Naar de nummers wordt verwezen in de 

tekst. 

 

In de zuidelijke deel zone werd een waterkuil aangetroffen (s6.3; afbeelding 8), die 

met zekerheid aan vindplaats 1 kan worden toegewezen. De waterkuil heeft in het 

vlak een diameter van 2,20 m en is gelegen tussen twee parallel aan elkaar gelegen 

greppels, waarvan de relatie tot de waterkuil onduidelijk is – de greppels zouden de 

begrenzing van een weg kunnen vertegenwoordigen9. De waterkuil tekent zich 

blauwig grijs af in het vlak en laat een quasi diffuse begrenzing zien. In de coupe 

(afbeelding 9) blijkt de waterkuil 2,20 m diep te zijn. De aflijning van het spoor naar 

beneden toe wordt snel scherper. Hoewel het restant van de bovenste vulling(en) 

matig tot sterk gehomogeniseerd is, geldt dit voor de delen vanaf de (permanente) 

grondwaterspiegel uiteraard niet.10 Er heeft in deze delen vrijwel geen bioturbatie en 

uitloging plaatsgevonden, die tot homogenisatie van het spoor zouden hebben geleid. 

Uit deze waterkuil werden vijf fragmenten van een aardewerken recipiënt geborgen, 

dat zich in primaire context bevond en uit de late ijzertijd dateert (paragraaf 2.3.1). 

Ook zijn er twee fragmenten van maalstenen in aangetroffen (paragraaf 2.3.3). 

De waterkuil is exact op het natste punt in landschap gelegen, getuige het vlak na 

regenval tijdens de opgraving (afbeelding 10). 

 

 

Afbeelding 8: Waterkuil s6.3 in het vlak. 

                                                      

9 Deze zijn echter niet aan een vindplaats toegewezen. De hart-op-hart afstand van 
de greppels bedraagt ca. 6,5 m. 
10 Dit niveau komt overeen met de onderkant van vulling 1 in afbeelding 9. 
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Afbeelding 9: Waterkuil s6.3 in coupe. Aan de linkerzijde van de foto stort het profiel in 

op het moment van de opname, als gevolg van uittredend grondwater. 

 

 

Afbeelding 10: De ligging van waterkuil s6.3 in het natste deel van het landschap.  
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2.2.2 Vindplaats 2: Volle Middeleeuwen  

Vindplaats 2 omvat 40 sporen. Bovendien zijn er 21 sporen die tot vindplaats 1 of 2 

behoren en 3 sporen die tot vindplaats 2 of 3 behoren. Deze sporen zijn weergegeven 

op de fasekaart in bijlage 2 en in tabel 4. 

Interpretatie  VP2 VP1 of 2 VP 2 of 3 Niet aan een VP toegewezen 

Greppel 4 1 - 14 

Paalkuil 26 11 2 16 

Kuil of paalkuil 2 3 - - 

Paalkuil of vlek - - - 1 

Kuil 5 5 - 4 

Waterkuil - - - 1 

Greppel met 

waterkuil 
3 - - - 

Depressie met 

waterkuil 
- 1 - - 

Onbekend - - 1 22 

Totalen 40 21 3 58 

Tabel 4: overzicht van het aantal sporen per interpretatiecategorie. Voor de 

volledigheid zijn ook de niet aan een vindplaats toegewezen sporen in de tabel 

opgenomen. 

 

Afbeelding 11 laat het ruimtelijke overzicht zien van de in tabel 4 genoemde sporen. 

Ook voor deze vindplaats komt duidelijk een beeld naar voren van een relatief lege 

zuidelijke zone, waarin vrijwel uitsluitend sporen zijn gesitueerd die niet eenduidig aan 

deze vindplaats kunnen worden toegekend en die bovendien alle gerelateerd zijn aan 

een hoge grondwaterhuishouding, en een vollere noordelijke zone, waarin meerdere 

paalkuilen en kuilen zijn gedocumenteerd. De paalsporen clusteren in twee zones in 

de opgraving. In deze zones zijn twee mogelijke gebouwen waargenomen.  

De diepte van de paalsporen onder het vlakniveau bedraagt grotendeels tussen de 10 

en 25 cm, waaruit – naast eerder genoemde argumenten – zou kunnen blijken dat de 

bewaringstoestand van deze vindplaats beperkt is. Er zijn echter ook diepere 

paalsporen bewaard. Dit pleit er voor dat de ondiepere palen behorende tot deze 

vindplaats niet zonder meer de diepe, dragende hoofdelementen van het huisskelet 

(oftewel de diepere paalsporen van de vindplaats in het algemeen) 

vertegenwoordigen, en daarmee er voor dat de vindplaats minder ver is aangetast 

dan voor vindplaats 1 het geval is. Naast paalsporen zijn er in de noordelijk zone ook 

diverse kuilen aangetroffen, waarvan de functie onbekend is.  
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Afbeelding 11: Overzicht van de vlaktekening met daarop aangegeven de sporen behorende tot VP2, de sporen 

behorende tot VP1 of 2, de sporen behorende tot VP2 of 3 en (transparant) alle niet aan een vindplaats toegekende 

sporen. Deze tekening is bedoeld als overzicht; de spoornummers zijn weergegeven op de fasekaart in bijlage 2. 

 

Ter plaatse van palencluster 1 (afbeelding 12), zijn twee delen van mogelijke 

structuren waargenomen. Het gaat enerzijds om een rij van drie zwaar uitgevoerde 

paalkuilen, met diameters van 80 tot 100 cm en een resterende diepte van 50 tot 70 

centimeter (afbeelding 14),11 waaraan geen bijkomende paalsporen gekoppeld 

konden worden. Anderzijds is er een min of meer regelmatig, rechthoekig patroon 

waar te nemen in de paalsporen die in afbeelding 12 zijn aangegeven met de grijze 

stippellijn.12 Hoewel zeer summier, zou het eventueel een restant van een 

huisplattegrond kunnen betreffen. Aan de zuidzijde is mogelijk een zijbeuk aanwezig. 

De hoofdbeuk heeft (er van uitgaande dat de aangegeven structuur inderdaad 

overeen komt met een huis zoals dat in het verleden heeft bestaan) een breedte van 

circa 6 m. De sporen in deze structuur zijn vrijwel allemaal ondiep bewaard (ca. 14 

cm), waarbij sommige sporen ook sterk te lijden hebben gehad van (sub)recente 

bioturbatie (zoals besproken in paragraaf 2.1). Samenvattend kan over beide 

structuren gezegd worden dat de bewaringstoestand als slecht gekarakteriseerd kan 

worden en dat de hier genoemde interpretatie zeer tentatief is. Het patroon dat zich 

lijkt af te tekenen is slechts summier aanwezig of bewaard. 

 

                                                      

11 Deze zijn paars gekleurd in afbeelding 12: s5.2, s5.3 en s2.7. Het gaat 
waarschijnlijk om een fragment van een huisplattegrond. 
12 Een deel van deze sporen was in tijdens de evaluatiefase als ‘spieker 1’ 
bestempeld. Aan deze premature interpretatie wordt in deze rapportage niet 
vastgehouden.  
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Afbeelding 12: Overzicht van de sporen in paalsporencluster 1, onderdeel van VP2. 

 

Ter plaatse van palencluster 2 (afbeelding 13) zijn een viertal sporen aanwezig die 

tijdens de evaluatiefase als spieker zijn aangemerkt. Hoewel de structuur slechts net 

binnen de onverstoorde delen van de opgravingsput gelegen is en het overzicht 

daardoor wat beperkt is, en bovendien de bewaringstoestand van de sporen in het 

algemeen beperkt is, willen we deze interpretatie hier graag noemen. 

 

Afbeelding 13: Overzicht van de sporen in paalsporencluster 2, onderdeel van VP2. 
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In deze zone zijn eveneens enkele greppels aanwezig die aan deze vindplaats 

kunnen worden toegewezen (afbeelding 13). Onder een van deze greppels (s1.8 / 

s4.22 / s4.23; afbeelding 15) is mogelijk een serie waterkuilen aanwezig (afbeelding 

4).13 Ook deze waterkuilen behoren tot vindplaats 2, net zoals de waterkuil onder 

s4.40 (zie paragraaf 2.2.1). 

 

 

Afbeelding 14: Coupe over paalkuil s5.2. 

 

 

Afbeelding 15: Coupe over greppel s4.22 / s4.23.  

 

De greppel heeft een breedte van circa 2,5 meter en loopt in noordoost-zuidwestelijke 

richting om halverwege werkput 4 naar het westen af te buigen en in de putwand te 

verdwijnen (afbeelding 13). Aan weerszijden van de greppel bevinden zich diverse 

paalkuilen, vermoedelijk behorend tot een hek. Samen met de greppel zouden deze 

eventueel als zuidelijke en oostelijke begrenzing van een erf gediend kunnen hebben, 

waartoe ook de genoemde spieker behoord heeft. Hoewel verleidelijk om aan te nemen, 

kunnen, vanwege de marginale ligging van de genoemde fenomenen binnen het 

opgravingsareaal en de bewaringstoestand van de paalsporen, deze interpretaties niet 

zonder meer voor waar worden aangenomen. Indien aangrenzende terreinen 

onderzocht worden, zou getracht moeten worden de geldigheid van deze hypotheses 

te testen door middel van het opsporen van andere fenomenen behorende tot dit erf en 

het vrijleggen van vergelijkbare erven. 

In de genoemde greppel is vol-middeleeuws aardewerk aanwezig (v19). Daarnaast zijn 

uit de greppel drie fragmenten dierlijk bot afkomstig. De paalkuilen, circa 25 centimeter 

in diameter en 20 centimeter diep, oversnijden deels de vulling greppel, zodat de palen 

klaarblijkelijk pas na het uitgraven van de greppel zijn geplaatst. In één van deze kuilen, 

S4.29 werden twee fragmenten dierlijk bot aangetroffen. De vondsten worden in 

paragraaf 2.3 nader beschreven. De aanwezigheid van vol-middeleeuws aardewerk 

bevestigd echter de attributie aan vindplaats 2.  

                                                      

13 Een vergelijkbare situatie is aangetroffen te Leersum, provincie Utrecht: Hermsen 
2014. 
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2.2.3 Vindplaats 3: Nieuwe tijd 

Aan vindplaats 3 zijn slechts een beperkt aantal sporen toegeschreven (tabel 5). Het 

gaat om enkele kuilen waarvan de functie onduidelijk is en zes greppels14, met name 

in de zuidelijke zone van het plangebied gelegen. De ligging van deze sporen is 

weergegeven in bijlage 2 en afbeelding 17.  

 

Interpretatie  VP3 VP 2 of 3 Niet aan een VP toegewezen 

Greppel 13 - 14 

Paalkuil 1 2 16 

Kuil of paalkuil 1 - - 

Paalkuil of vlek - - 1 

Kuil 3 - 4 

Waterkuil - - 1 

Greppel met 

waterkuil 
- - - 

Depressie met 

waterkuil 
- - - 

Onbekend 1 1 22 

Totalen 19 3 58 

Tabel 5: overzicht van het aantal sporen per interpretatiecategorie. Voor de 

volledigheid zijn ook de niet aan een vindplaats toegewezen sporen in de tabel 

opgenomen. 

 

In het zuiden van het opgravingsterrein bevinden zich vier parallelle greppels, waarvan 

er drie aan Vindplaats 3 zijn toegekend. De brede greppel s3.15 / s6.5 is aan geen 

enkele vindplaats toegekend, maar kan, gezien het verloop parallel aan de overige 

genoemde greppels, waarschijnlijk eveneens aan deze vindplaats worden toegekend. 

Deze greppel heeft bovendien enig vondstmateriaal uit de Nieuwe tijd opgeleverd. Dit 

kan echter uit de bovenste vulling, die sterk afwijkt van de eronder gelegen vullingen, 

afkomstig zijn. De meest noordelijke van deze greppels (s3.13) doorsnijdt kuil s3.11 

(afbeelding 16), waarin 46 fragmenten aardewerk werden aangetroffen. De fragmenten 

dateren de bovenste vulling(en) van het spoor in de tweede helft van de 17e eeuw, of 

eventueel kort daarna. In de onderste vulling werden slechts drie fragmenten aardewerk 

aangetroffen, die rond het midden of in het derde kwart van de 16e eeuw dateren. 

 

                                                      

14 Waaraan in totaal 13 spoornummers zijn toegekend. 
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Afbeelding 16: Coupe over kuil s3.11. Zowel geheel links als rechts is op de foto te zien hoe de coupe direct na het 

zetten inkalft. 

 

 

Afbeelding 17: Overzicht van de vlaktekening met daarop aangegeven de sporen behorende tot VP3, de sporen 

behorende tot VP2 of 3 en (transparant) alle niet aan een vindplaats toegekende sporen. Deze tekening is bedoeld als 

overzicht; de spoornummers zijn weergegeven in bijlage 2. 

 

De ligging van alle greppels aangetroffen tijdens dit onderzoek is vergeleken met 

historisch kaartmateriaal15. Geen enkele van de greppels is aan dit kaartmateriaal te 

relateren (afbeelding 19). Daarom is er mee te rekenen dat deze greppels in ieder geval 

vanaf het tweede kwart van de 19e eeuw niet meer functioneel waren en hooguit als 

                                                      

15 Het kadastraal minuutplan uit 1824, de Bonnebladen van de Topografische Militaire 
Kaart (1870, 1898, 1905, 1913 en 1925), de Manuscriptkaart van de Topografische 
Militaire Kaart (1840), de Veldminuut van de Topografische Militaire Kaart (1845-
1850) en de recentere Topografische Kaart 1:25.000 (diverse uitgaven in de 20e 
eeuw). 
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depressies in het landschap zichtbaar zijn geweest. De aanwezigheid van laat 19e-

eeuws aardewerk in greppel s3.15 / s6.5 wordt dan ook op deze manier verklaard, 

namelijk als materiaal dat in de egalisatielaag boven de feitelijke greppel thuis hoort 

(afbeelding 18, vulling 2). Wel lijkt de oriëntatie van de groep greppels in de zuidelijke 

zone van de opgraving overeen te komen met de oriëntatie van de perceelsgrens die, 

in 1824, tien meter ten zuiden van de opgravingslocatie aanwezig is. De oriëntatie van 

de noordelijke greppel (s1.7, eveneens behorende tot VP 3), komt qua oriëntatie 

overeen met de oriëntatie van de perceelsbegrenzing zoals die in 1824 op 35 m ten 

noorden van de opgravingslocatie aanwezig is. De oriëntatie van de overige greppels 

kent geen parallellen in de perceelsbegrenzing in 1824. De toewijzing van de overige 

greppels aan oudere fasen / vindplaatsen lijkt daarmee steek te houden. De greppels 

uit de Nieuwe tijd, die parallellen kennen in de perceelsbegrenzing in 1824, vormen 

mogelijk een relict van een oudere16, meer versnipperde percelering, waarvan slechts 

een deel van de perceelsbegrenzingen nog bestaat in 1824. 

De combinatie van kuilen met daarin nederzettingsafval en bouwpuin17 en de greppels 

in de zuidelijke zone van het plangebied, wijzen op de aanwezigheid van een 

nederzettingsterrein. Indien de greppels als noordelijke begrenzing van dit terrein 

worden geïnterpreteerd, is juist de randzone van dit nederzettingsterrein aangesneden. 

Na verlating van dit terrein, voor het einde van de 18e eeuw, zou het perceel kunnen 

zijn opgedeeld tussen de naburige percelen, waarbij de oriëntatie van het perceel 

behouden bleef in de perceelsgrenzen. 

Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van Spaanse linies 

binnen het opgravingsterrein. 

 

 

Afbeelding 18: Greppel s3.15 / s6.5 in de putwand van wp 3. Vulling 3 representeert 

een A/O-horizont in de top van de greppel, dus een niveau dat gedurende langere tijd 

het maaiveldniveau (weliswaar als depressie ten opzichte van de om de greppel 

gelegen delen) geweest is. 

 

                                                      

16 Evengoed uit de Nieuwe tijd daterend. 
17 Bestaande uit baksteenfragmenten en enkele dakleien 
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Afbeelding 19: Overzicht van alle greppels geplot op het kadastraal minuutplan uit 1824. In rood zijn de perceelgrenzen 

aangegeven die oriëntatieparallellen kennen onder de aangetroffen greppels. 
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2.3 Vondstmateriaal 

Het onderzoek heeft betrekkelijk weinig vondstmateriaal opgeleverd. In totaal zijn 54 

vondstnummers uitgegeven waartoe in totaal 163 vondsten behoren. Het merendeel 

hiervan bestaat uit aardewerk. Tabel 6 geeft een overzicht van het vondstmateriaal 

geordend per categorie en per vindplaats. 

 

Vondstcategorie  VP1 
VP1 
of 2 

VP2 
VP2 
of 3 

VP3 
Niet aan 
een VP 
toegewezen 

20e 
eeuw 

Totalen 

Aardewerk 8 - 37 - 61 1 9 116 

Bouwkeramiek - - - - 22 - 1 23 

Verbrande leem - - - - - 2 - 2 

Bot - 1 1 1 - 2 - 5 

Metaal - - 1 - - - 1 2 

Glas - - - - - - 1 1 

Slak - - - 1 1 - - 2 

Steen 2 4 1 2 - 1 2 12 

Totalen 10 5 40 4 84 6 14 163 

Tabel 6: overzicht van het aantal fragmenten per vondstcategorie. Voor zover 

mogelijk zijn alle fragmenten aan een vindplaats toegewezen op basis van hun 

datering. Verbrande leem, bot, slak en steen zijn aan een vindplaats toegewezen op 

basis van de datering van de context. 

 

In dit hoofdstuk volgt een bespreking van het vondstmateriaal. Recent vondstmateriaal 

blijft in de bespreking buiten beschouwing. Vanwege de hoge fragmentatiegraad van 

het meeste vondstmateriaal en de beperkte ensemblewaarde wordt alleen het 

relevante materiaal besproken. Voor een indruk van het overige materiaal wordt naar 

de determinatielijsten in bijlage 5 verwezen. 
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2.3.1 Aardewerk uit de prehistorie (VP1) 

Jeanine Curvers (Aeres Milieu) 

Er is een aantal prehistorische sporen aangetroffen, waarin ook prehistorisch 

aardewerk aanwezig was. Het betreft een viertal vondstnummers.  

Vondst 34-1 uit s4.11 is een zacht gebakken, onversierde scherf met een magering van 

relatief veel chamotte, weinig afgerond kwartszand en organisch materiaal. Op basis 

van deze toegevoegde inclusies wordt er een tentatieve datering voorgesteld van 

IJzertijd of Romeinse Tijd.18 Aangezien de scherf verder geen Romeinse kenmerken 

heeft en er geen overige Romeinse scherven zijn aangetroffen, is deze zeer 

onwaarschijnlijk van Romeinse oorsprong. Om die reden wordt de scherf toegekend 

aan de IJzertijd.  

Uit s3.4 is een fragment keramiek gevonden (vondstnummer 8-1) dat mogelijkerwijs 

ook te dateren is in de prehistorie. Het is een handgevormd en reducerend gebakken 

scherf met redelijk grove inclusies. Het betreft relatief veel organisch materiaal, 

chamotte van reducerende en oxiderende aard en weinig fijn afgerond kwartszand. Het 

gaat om een klein fragmentje aardewerk en in hetzelfde spoor is ook aardewerk uit de 

Middeleeuwen (o.a. scherven van twee kogelpotten) teruggevonden.19 Er kan om deze 

reden niet met overtuiging worden beslist of het ook prehistorisch materiaal betreft in 

dit spoor.  

Spoor 6.3 is geïnterpreteerd als een prehistorische waterkuil. De vondsten, nummers 

51-1 en 51-2, staven dit vermoeden. Het gaat hier om zes fragmenten aardewerk 

waarvan er vijf behoren tot hetzelfde individu (51-1). Het zesde fragment (51-2) heeft 

een grovere magering en afwerking en heeft geen sporen van versiering, in 

tegenstelling tot de andere vijf fragmenten. De volledigheid van tenminste het individu 

waarvan vijf fragmenten zijn aangetroffen, evenals de geringe mate van secundaire 

verwering van dit exemplaar, toont aan dat het zeer waarschijnlijk om een primaire 

context gaat en niet om residueel materiaal.  

Vondst 51-1 (afbeelding 20) is handgevormde keramiek, drieledig, reducerend 

gebakken met een versiering over de gehele wand. Op basis van de diameter van de 

rand en de aanwezigheid van stukken wand en bodem, wordt gesteld dat het een 

ondiepe open vorm betreft. De versiering bestaat uit horizontale en verticale lijnen die 

afwisselend voorkomen met indrukken van een vingertop, nagel, takje of spatel. 

Opvallend is dat de rand niet is versierd, maar de gehele buitenwand wel, tot aan de 

bodem. Op basis van de vorm en de gecombineerde versiering, zijn er parallellen in de 

literatuur gevonden die het toelaten de keramiek specifieker te dateren. 

De combinatie van parallelle lijnen en/of groeven en (nagel)indrukken, komt overeen 

met materiaal gevonden in Noordwijkerhout en is gedateerd in de Late IJzertijd, 200-

100 BC.20 Verder zijn er overeenkomsten gevonden met keramiek gevonden in Oss-

Ussen.21 Met name twee individuen zijn hierbij interessant. Bij het eerste gaat het om 

een gelijkaardige vorm en profiel van de pot en vergelijkbare versiering.22 Bij het tweede 

individu betreft het de gecombineerde versiering van horizontale lijnen en ronde 

indrukken/inkepingen.23 Deze twee potten zijn volgens Van den Broeke ingedeeld in de 

zogenoemde fasen J en K. Deze fasen worden gedateerd in 275/250-50/25 BC, oftewel 

de Late IJzertijd. Het gaat hierbij voornamelijk om vingertop- en nagelindrukken en 

verticale groeven op de schouder. Vanaf deze periode worden de buitenwanden 

frequenter versierd, terwijl uit de periode daarvoor juist zeer weinig potten zijn 

aangetroffen met een versierde buitenwand: 1% van de gevonden keramiek werd 

                                                      

18 Van Es & Hulst, 1991: p. 46-49. 
19 Zoals opgenomen in de determinatielijst in bijlage 5.  
20 Van Heeringen, 1992a: p. 144 / Van Heeringen, 1992b: p. 183. 
21 Van den Broeke, 2012. 
22 Van den Broeke, 2012: Plaat 27. Fase (J); 1-15: cat.nr.48 (nr.15) p. 421. 
23 Idem, Plaat 29, Fase (K); cat.nr.31 (deel 2/5) (nr. 38) p. 423. 
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versierd.24 Daarenboven valt Breda in de Late IJzertijd ook binnen het gebied van het 

aardewerkschema van Oss (afbeelding 21).25 

 

 

Afbeelding 20: vnr. 51-1, afkomstig uit de waterkuil (schaal 1:1⅓). 

 

 

Afbeelding 21. Geldigheidsgebied voor het aardewerkschema Oss-Ussen gedurende de fasen I-K. Uit: 

Van den Broeke, P. 2012. p. 149. De rode stip geeft de onderzoekslocatie aan.  

 
Bij de opgravingen Breda-Steenakker en Breda-Huifakker is er eveneens keramiek 

gevonden uit de Late IJzertijd, circa 250-12 BC. Ook dit aardewerk is vergelijkbaar 

met het aardewerk van Oss-Ussen, namelijk fase K-L. Er wordt melding gemaakt van 

randversiering, maar daarnaast ook van wandversiering van verticale en diagonale 

groeven en allerlei vormen van indrukken. Opvallend is dat hier ook een combinatie 

voorkomt van indrukken (tegen rand en buik) met schuine groeven op de hals en 

                                                      

24 Idem, p. 139-141. 
25 Idem, p. 149 
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schouder. Deze lijkt aan te sluiten bij de all-over-ornamented-stijl van Broekpolder I en 

II en Domburg II-stijlen (afbeelding 22).26  

Het aardewerk van Broekpolder I en II en Domburg I en II lijkt zich onafhankelijk van 

Frankrijk en Noord-Duitsland te hebben ontwikkeld in Zuid-Holland en Zeeland aan 

het einde van de Midden IJzertijd en Late IJzertijd. Het merendeel van de deze potten 

waren versierd met vingernagelindrukken en lijnen. Er zou een beweging van west 

naar oost hebben plaatsgevonden waarbij plaatsen zoals Oss, Haps, Erp, Escharen 

en Ressen-Kerkenhof beïnvloed zijn door deze stijlen uit de kustgebieden. Keramiek 

daterend uit deze tijd dat is gevonden ten oosten van Antwerpen toont ook 

overeenkomsten met de Domburg I en II groepen, maar het is onduidelijk welke stijl 

dewelke heeft beïnvloed.27 

 

 

Afbeelding 22. Culturele groepen in de Late IJzertijd (200-50 BC). Naar: Heeringen, van R.M., 1992. 
The Iron Age in the Western Netherlands V: Synthesis: p. 215. De rode stip geeft de onderzoekslocatie 

aan.  

 

Ook de ROB-rapportage over de archeologie in het tracé van de HSL-Zuid geeft 

waardevolle informatie, gezien het feit dat Breda in dit traject ligt. Een groot deel van 

het aardewerk dat werd aangetroffen tijdens dit onderzoek stamt uit de IJzertijd. Uit de 

Vroege IJzertijd is circa 10% van het gevonden aardewerk versierd. Dit loopt terug tot 

5% in de Midden IJzertijd. De versierde wandscherven zijn hier veelal versierd met 

kamstreken, terwijl nagelindrukken schaars zijn. Vingertopindrukken zijn nergens 

aangetroffen. In de Late IJzertijd loopt de versierde waar op tot 59% van de gevonden 

keramiek. Ditmaal geen groeven of kamstreken, maar wel juist vingertopindrukken.28  

Er dient te worden gewezen op het feit dat bij deze keramiek veelal de indrukken op de 

rand of aan de rand zijn aangebracht. Dit is het niet geval bij vondst 51-1. Hier is er 

versiering vanaf de schouder omlaag naar de buik en bodem aangebracht. Al het 

afgewerkte aardewerk van het onderzoek aan het HSL-tracé daterend uit de Late 

IJzertijd is besmeten.29 Vondst 51-1 is niet besmeten, maar geglad. Opvallend is dat dit 

                                                      

26 Taayke, 2004: p. 273-274. 
27 Van Heeringen, 1992b: p. 214-216. 
28 Meijlink, 2006: p. 231-238. 
29 Idem, p. 231-238. 
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overeenkomt met het aardewerk gevonden in Breda-Huifakker.30 Ook hier is sprake van 

scherven gedateerd in de Late IJzertijd welke zijn geglad, terwijl er maar weinig zijn 

besmeten. Het oppervlak van de binnenkant van de pot is vaak mat, met strepen of 

krassen met resten van kooksporen.31 Hetzelfde kan worden gezegd van vondst 51-1. 

De binnenzijde lijkt glanzender dan de buitenzijde en heeft onduidelijke strepen en 

krassen. De glans kan het resultaat zijn van afzetting van organisch materiaal door 

koken. Dit sloeg vaak net onder de hals neer.  

Vondst 51-2 is een fragment keramiek met grove magering van reducerende en 

oxiderende chamotte, organisch materiaal en weinig grotere gebroken kwartskorrels. 

Het is handgevormde keramiek welke reducerend is gebakken en grof is afgewerkt. Er 

is geen versiering aanwezig op het fragment. Het gaat hier om een scherf met een 

lengte van circa 31mm en breedte van circa 19mm. Of er al dan geen versiering op de 

rest van de pot was aangebracht, is onmogelijk te bepalen. Op basis van de 

overeenkomsten in hardheid, bakproces, kleur en magering met vondst 51-1, zou dit 

fragment eveneens gedateerd kunnen worden in de Late IJzertijd. Het fragment is 

echter dermate klein dat er geen definitieve uitspraken gedaan kunnen worden. De 

scherf kan ruimer gedateerd worden in de Bronstijd of IJzertijd.  

 

Conclusie 

Met name vondst 51-1 kan scherp gedateerd worden in de Late IJzertijd. Vondst 34-1 

en 51-1 hebben een iets ruimere datering in de respectievelijk IJzertijd en Bronstijd en 

IJzertijd. Vondst 51-1 is in primaire context aangetroffen. Dit is gebaseerd op de 

volledigheid van de pot en de geringe mate van verwering.  Daarenboven duidt de vorm 

van de pot en de gecombineerde versiering van indrukken en lijnen op de wand op een 

link met de Broekpolder I en II en Domburg I en II-stijlen, die voornamelijk uit het 

kustgebied bekend zijn. 

 

 

 

 

  

                                                      

30 Taayke, 2004: p. 273-274.  
31 Taayke, 2004: p. 273-274.  
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2.3.2 Aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd 

Maurice Janssen (Aeres Milieu) 

Gedurende het proefsleuvenonderzoek en de opgraving aan de Heuvel te Breda 

werden 116 fragmenten gebruiksaardewerk geborgen. Hiervan dateren er 107 uit de 

Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. De overige fragmenten zijn prehistorisch en zijn 

beschreven in paragraaf 2.3.1. Vrijwel alle fragmenten zijn in sporen aangetroffen. 

Slechts 14 fragmenten zijn afkomstig uit bodemlagen en (recente) verstoringen. 

Het aardewerk uit de Middeleeuwen lijkt aan twee perioden te kunnen worden 

toegeschreven, zijnde de latere Karolingische en Ottoonse tijd (Vroege Middeleeuwen 

C en D), welke niet op basis van het vondstmateriaal duidelijk van elkaar gescheiden 

kunnen worden, en de 12e eeuw. Een heel duidelijke laat-middeleeuwse component 

ontbreekt. Pas vanaf de 16e eeuw is er weer een overtuigende hoeveelheid materiaal 

aanwezig, die wijst op activiteit op de locatie. Het materiaal is echter ook voor deze 

periode dusdanig gefragmenteerd, dat hiaten in de gebruikscontinuïteit van de locatie 

niet aangeduid kunnen worden. 

Het aardewerk werd bakseltechnisch beschreven en typologisch ingedeeld. Voor het 

aardewerk uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd gebeurde dit volgens het in 

Nederland algemeen toegepaste Deventersysteem32. Vroeg- en vol-middeleeuws 

aardewerk wordt volgens de voor de grotere regio en voor de productielocaties 

opgestelde baksel- en vormtypologieën. Voor de beschrijving van het Karolingische 

Rijnlandse importaardewerk wordt het baksel- en vormclassificatiesysteem zoals 

gebruikelijk te Dorestad gehanteerd33. Waar noodzakelijk voor de typering van de 

jongere Rijnlandse bakseltypes wordt deze typologie verder aangevuld met Sanke34 

en het Tielse systeem35. De classificatie van het Maaslandse aardewerk gebeurde 

naar Giertz36, Van Wersch37 en het Maastrichtse systeem38. Waar uit Mayen werd 

geclassificeerd volgens Redknap39. Bij vermoedelijke import uit het Scheldebekken 

werd De Groote40 geraadpleegd. 

 

Het aardewerk uit de Vroege- en Volle-Middeleeuwen 

Het aardewerk is sterk gefragmenteerd en zeer incompleet. Van geen enkel object 

werd meer dan 5% van het totale voorwerp teruggevonden. Slechts 39 fragmenten 

kunnen in de Vroege- of Volle-Middeleeuwen geplaatst worden. Ondanks de sterke 

fragmentatiegraad van het materiaal, de lange looptijd van verschillende van de 

aangetroffen bakselcategorieën en de beperktheid van het totale ensemble, is er een 

duidelijke Karolingische en Ottoonse component aan te wijzen (Vroege-Middeleeuwen 

C en D). Het materiaal uit deze periode bestaat uit gedraaid importaardewerk van 

zowel Rijn- als Maaslandse herkomst, gedraaid aardewerk van – vermoedelijk – 

regionale herkomst en handgevormd kogelpotaardewerk, dat regionaal of lokaal 

vervaardigd is. Vanwege de sterke fragmentatiegraad en lange looptijd van een deel 

van de geïdentificeerde baksels, is het niet zinvol statistieken op te nemen met 

herkomstgebieden per periode of vormtypen per periode. 

Het importaardewerk bestaat onder meer uit een fragment van een bolpot, afkomstig 

uit Badorf (Dorestad w10-baksel, vnr. 17-1). Een randfragment van een kogelpot in 

een klinkend hard baksel is afkomstig uit Mayen (Mayen ME-baksel, vnr. 51-1, 

                                                      

32 Clevis & Kottman 1989 / Bitter, Ostkamp & Jaspers 2012. 
33 Van Es & Verwers 1980 / De Koning 2012. 
34 Sanke 2002. 
35 Het Tielse systeem is ontwikkeld door J.W. Oudhof, maar voor het eerst 
toegankelijk gemaakt door Mittendorf (2004). 
36 Giertz 1996. 
37 Van Wersch 2011. 
38 O.a. Janssen & Spitzers in prep. 
39 Redknap 1999. 
40 De Groote 2008. 
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afbeelding 23), hetgeen onder meer duidelijk blijkt uit de vulkanische inclusies die 

zichtbaar zijn op de breuk. De vorm is vergelijkbaar met een in Redknap41 afgebeelde 

kogelpot, die overigens ook in hetzelfde baksel vervaardigd is. Dit fragment kan 

gedateerd worden in de tweede helft van de 9e of vroege 10e eeuw. Van iets latere 

datum is vnr. 30-1 (afbeelding 24), een randfragment van een rood-beschilderd 

kogelpotje of drinkbeker, dat naast de beschildering op de rand ook een decor van 

horizontale lijnen op de buik vertoont. Het fragment is uitgevoerd in een typisch 

Pingsdorf-baksel en kan in Sanke’s Periode 4 (960/990-1050/1070)42 geplaatst 

worden. 

 

 

Afbeelding 23. Randfragment van een kogelpot afkomstig uit Mayen, vnr. 51-1 (schaal 
1:1⅓). 

 

 

Afbeelding 24. Randfragment van een beker of kogelpot uit Pingsdorf, vnr. 30-1 
(schaal 1:1⅓). 

 

Het gedraaid aardewerk van – vermoedelijk – regionale herkomst is beperkt tot twee 

fragmenten. Het betreft een klein fragment in een oxiderend gebrand baksel, waarbij 

de kern gereduceerd is (vnr. 17-2). Het fragment is 7mm dik, hetgeen een stuk meer 

is dan de fijnere Maaslandse en Rijnlandse producten laten zien (circa 4 à 5mm, 

gemiddeld genomen). Het oppervlak is afgestreken, zoals ook bij de producten uit de 

                                                      

41 Redknap 1999: Farbtafel 8. 
42 Sanke 2002: 67, 71. 



 

 

  
 

RAPPORTAGE ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK BREDA DE 

HEUVEL C03091.000019.0100 

37 

Ville (Badorf-waar) gebruikelijk is. Het fragment dateert vermoedelijk uit de 9e eeuw. 

Het productiegebied van dit materiaal is niet bekend. Er zijn duidelijke 

overeenkomsten met de in 2014 aangetroffen productiecontext te Beerse, provincie 

Antwerpen, dat op ongeveer 30 kilometer van het plangebied gelegen is.43 Een 

definitieve publicatie van dit materiaal is echter nog niet beschikbaar.  

Een tweede fragment van vermoedelijk regionale herkomst betreft een randfragment 

van een kom, waarbij de rand is gedecoreerd met een radstempel (vnr. 7-1 uit het 

vooronderzoek, afbeelding 25). De kern is gereduceerd, de buitenzijde oxiderend 

gebakken. Er is gebruik gemaakt van een ijzerarme klei, die lichtrossig geel gebakken 

is. De binnenzijde van de kom is echter bekleed met een kleislab die wel ijzerhoudend 

is, waardoor de binnenzijde rossig rood gekleurd is. Het fragment is vrij sterk 

verweerd en matig zacht gebakken. Parallellen werden niet gevonden. 

 

Afbeelding 25. Randfragment van een kom van vermoedelijk regionale herkomst 
(schaal 1:1⅓). 

 

Het handgevormde kogelpotaardewerk met zwarte kern is met slechts 8 fragmenten 

vertegenwoordigd. Er werden slechts wandfragmenten zonder decoratiepatronen 

aangetroffen. De datering van het materiaal ligt in de periode 800-1025.44 

Één spoor, s4.47, kan, op basis van het vondstmateriaal, eenduidig aan de latere 11e 

of 12e eeuw worden toegekend. In dit spoor bevinden zich onder meer een fragment 

hard gebakken Elmpter-waar (fragment van een kogelpot, vnr. 40-1), een fragment 

van een reducerend gebakken handgevormde kogelpot afkomstig uit de Zuid-

Limburgse ateliers (vnr. 40-2) en een sterk verweerd fragment in een kogelpotbaksel 

met zwarte kern (waarvan de datering tussen 800 en 1025 geplaatst kan worden). 

Overige fragmenten en contexten met daarin vroeg- en vol-middeleeuws materiaal 

zijn minder precies chronologisch te plaatsen. Dit als gevolg van de 

fragmentatiegraad en de lange looptijd van de verschillende bakselcategorieën. 

Desondanks is  ook uit deze categorie een vondst de moeite van het vermelden 

waard. Het gaat om een fragment van een tuitpot met rode beschildering (vnr. 16-1). 

De inclusies bestaan uit bont zand (zand met ijzerhuiden rond de korrel), dat 

intentioneel als magering aan de klei kan zijn toegevoegd, en steenkoolgruis, dat 

wellicht niet intentioneel toegevoegd is. Het fragment is afkomstig uit Zuid-Limburg. 

                                                      

43 Vroomans 2014. 
44 Verhoeven 1993 / Janssen in prep. 
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Het aardewerk uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd 

Ook het aardewerk uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd is sterk gefragmenteerd 

en zeer incompleet. Op drie objecten na, werd niet meer dan 5% van het totale object 

teruggevonden.45 In totaal 61 fragmenten dateren uit deze periode, waarvan er maar 

liefst 46 in s3.11 werden aangetroffen. 

De fragmenten omvatten de gebruikelijke bakselgroepen: steengoed (20 fragmenten), 

blauwgrijs of grijsbakkend aardewerk (1 fragment), roodbakkend aardewerk (34 

fragmenten), porselein (1 fragment), majolica (1 fragment), faience (7 fragmenten), 

pijpaarde (2 fragmenten), industrieel wit aardewerk (1 fragment) en industrieel (20e 

eeuws en eventueel uit Europa afkomstig) porselein (3 fragmenten). Het ensemble is 

niet bijzonder rijk of armoedig, voor zover de gefragmenteerde en incomplete 

toestand van het materiaal een goede steekproef vertegenwoordigd van het 

oorspronkelijke ensemble. Wel kan gemeld worden dat op de breuk van twee 

verschillende steengoedproducten, beide kannen, een afkomstig uit Raeren of Aken 

(v26-7) en de ander afkomstig uit Frechen (v26-9) , glazuur op de breuk werd 

waargenomen. Dit duidt erop dat tweede keus materiaal in gebruik was in deze 

nederzetting, aangezien deze kannen in feite al kapot zijn gegaan tijdens het bakken. 

De breuken die daarbij ontstaan zijn, zaten in het zicht. Waarschijnlijk zijn ze niet 

dusdanig beschadigd geraakt tijdens het bakproces, dat ze onbruikbaar waren. 

Vrijwel alle scherp dateerbare fragmenten werden aangetroffen in s3.11. Deze context 

wordt daarom uitgelicht. De overige fragmenten worden buiten beschouwing gelaten 

in deze bespreking. In s3.11 werd materiaal verzameld uit twee vullingen, te weten 

vulling 1 en vulling 4. In vulling 1 werden 37 fragmenten aangetroffen, waarvan er 13 

vanaf 1650 kunnen dateren. De meest waarschijnlijke einddatering van deze vulling, 

ligt rond 1700/1725, op basis van de einddatering van het aangetroffen materiaal. Het 

materiaal bestaat uit faience borden en een plooischotel, roodbakkende borden, 

steengoed kannen en roodbakkende grapen. In vulling 4 werden slechts 3 fragmenten 

aangetroffen. De overige fragmenten konden niet aan een specifieke vulling worden 

toegewezen. Een fragment van een steengoed kan (v27-1, afbeelding 26), 

gedecoreerd met medaillons, acanthusblad en een band met bladwerk, is in vulling 4 

aangetroffen. De kan is uit Keulen of Frechen afkomstig en kan in het tweede of derde 

kwart van de 16e eeuw gedateerd worden. Eveneens geborgen uit vulling 4 werd een 

fragment van een roodbakkende deksel (v27-2), die eenzelfde datering kent. Het 

laatste fragment dat in deze vulling werd aangetroffen, is wat sterker verweerd dan 

het overige materiaal. Het gaat om een platte, vrijwel vierkante vorm, van ca. 5,5 x 5,5 

cm (v27-3). De randen zijn geknepen, zoals bij standringen normaliter het geval is.  

Het voorwerp is uitgevoerd in (blauw)grijs aardewerk en is uit de vrije hand gevormd. 

De functie van het voorwerp is onbekend. Paralellen werden niet aangetroffen in de 

geraadpleegde literatuur, maar rechthoekige vormen met dezelfde geknepen 

randdecoratie werden wel (zowel in grijs- als roodbakkend aardewerk) aangetroffen in 

Den Bosch.46 

 

 

 

 

Afbeelding 26. Buikfragment van een steengoedkan 

met appliques van acanthusblad, afkomstig uit Keulen 
of Frechen (schaal 1:1⅓). 

                                                      

45 Vnrs. AM14067-2-1, AM15058-26-6 en AM15058-27-3, waarvan de eerste twee uit 
de 20e eeuw dateren. 
46 Janssen & Nijhof 2010. 
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2.3.3 Natuursteen 

Jeanne-Marie Vroomans (Aeres Milieu) 

Tijdens de opgraving Breda -Den Heuvel zijn in totaal 26 stuks natuursteen 

aangetroffen. Het gaat hierbij om leisteen, basaltlava, (kwartsitische) zandsteen en 

conglomeraat. Omdat natuursteen van nature hier niet in de ondergrond voorkomt 

zullen de aanwezige stenen door de mens zijn aangevoerd van elders. 

In spoor 3.11 is een fragment van een daklei gevonden, in één van de zijden is een 

restant van een nagelgat aanwezig. 

In spoor 4.21 en 4.40 zijn verschillende brokken basaltlava aangetroffen. Vanaf de 

ijzertijd werd basaltlava uit de Eifel gebruikt voor maalstenen, dit vanwege 

grofporeuze structuur van de steen die het overbodig maakte om de steen telkens 

weer te moeten opruwen. De basaltlava uit spoor 4.21 is sterk gefragmenteerd terwijl 

in spoor 4.40 een groter fragment is aangetroffen waarvan één zijde is afgesleten 

waardoor het duidelijk om een maalsteen gaat. 

In spoor 2.30 is een brok kwartsitische zandsteen gevonden, het stuk heeft geen 

bewerkingssporen.  

De twee meest opvallende stukken komen uit spoor 6.3, een waterkuil die gedateerd 

is in de ijzertijd. Het gaat om een fragment tufsteen en een fragment conglomeraat. 

Het fragment tufsteen, met insluitsels van o.a. vulkanisch glas, heeft één afgeplatte 

zijde waardoor het vermoeden bestaat dat het een fragment van een maalsteen 

betreft. Over het algemeen wordt vanaf de ijzertijd basaltlava uit de Eifel gebruikt voor 

maalstenen maar er zijn bijvoorbeeld in Duitsland voorbeelden bekend van het 

gebruik van tufsteen voor maalstenen.47 Ook in Breda-West is een 20-tal maalstenen 

uit tufsteen aangetroffen.48 

Conglomeraat komt van nature niet in onze gebieden voor maar is wel aangevoerd 

via de grote rivieren in het zuiden en door het Scandinavisch landijs in het noorden.  

Het fragment conglomeraat dat in de waterkuil is aangetroffen is duidelijk bewerkt 

(Afbeelding 27). Het heeft één vlakke zijde en aan de tegenoverliggende zijde een 

afgeronde rand. Mogelijk gaat het hierom een fragment van een maalsteen. In de 

literatuur zijn er weinig vergelijkingen te vinden. Wel zou in Engeland gebruik zijn 

gemaakt van conglomeraat voor maalstenen.49  

 

 

Afbeelding 27. Profieltekening met foto-inzet van een fragment van een maalsteen (vnr. 

29-2). In zwart is de voortzetting van de buitenzijde van de steen aangegeven, voordat 
deze gefragmenteerd raakte (schaal 1:1⅓). 

                                                      

47 Lies, 1963 
48 Hoegen, Koster & Van Enckevort, 2004: 369. 
49 Curwen, 1937 
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Op de opgraving zijn vrij weinig natuursteen-vondsten aangetroffen. Van de 

aangetroffen vondsten zijn er overwegend fragmenten basaltlava aangetroffen wat 

niet vreemd is voor een ijzertijd-vindplaats. Het grootste deel zijn brokken en ondanks 

dat ze geen sporen van gebruik en/of bewerking vertonen is het aannemelijk dat deze 

gebruikt zijn voor bijvoorbeeld het malen van graan. De twee steenvondsten uit de 

waterkuil zijn opvallend aangezien het steensoorten zijn die weinig worden 

aangetroffen in ijzertijdnederzettingen. 
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2.3.4 Overige vondstcategorieën 

Bouwmateriaal 

Alleen het bouwmateriaal aangetroffen in s3.11 wordt besproken. Voor een 

beschrijving van het overige materiaal wordt verwezen naar de determinatielijsten 

(bijlage 5). Het keramisch bouwmateriaal is gedetermineerd door Maurice Janssen 

(Aeres Milieu), het akeramisch bouwmateriaal door Jeanne-Marie Vroomans (Aeres 

Milieu). 

Uit de vullingen van s3.11 is een en ander aan keramisch en akeramisch 

bouwmateriaal geborgen. Het betreft enkele baksteenfragmenten, zowel geel- als 

roodbakkend, roodbakkende dakpanfragmenten, roodbakkende en grijsbakkende 

vloertegelfragmenten (waarop geen sporen van loodglazuur zijn aangetroffen), een 

fragment van een majolica wandtegel (met een niet nader te determineren blauw-op-

wit decor) en een fragment van een daklei. Het materiaal wijst op de aanwezigheid 

van een gebouw dat in ieder geval ten dele in steenbouw is opgetrokken, in de 

nabijheid van het opgravingsterrein. De fragmenten zijn alle aangetroffen in de 

jongste vulling van de kuil s3.11, zijnde de vulling die dateert uit de tweede helft van 

de 17e of eerste kwart van de 18e eeuw. 

 

Metaal 

Nico van der Feest (Aeres Milieu) 

Het metaal is gedetermineerd door Nico van der Feest.  

Vondstnummer 54 betreft een half hoefijzer (afbeelding 28). Het hoefijzer heeft een 

duidelijk gegolfde rand, hetgeen naamgevend is voor de golfrandijzers. Deze vorm 

ontstaat door het slaan van de gaten in het nog hete ijzer . Deze ijzers kunnen worden 

onderverdeeld in exemplaren met zes of acht nagelgaten, die tussen de 11e en het 

midden van de 13e eeuw, respectievelijk van het midden van de 13e tot het begin van 

de 14e eeuw dateren. Het exemplaar uit vondstnummer 54 heeft zes nagelgaten en 

zou daarmee aansluiten bij de golfrandijzers uit de 11e tot en met het midden van de 

13e eeuw. 

 

 

Afbeelding 28. Het golfrandijzerfragment vnr. 54 (schaal 1:1⅓). 

 

Dierlijk bot 

In totaal zijn vijf fragmenten dierlijk bot gevonden. Het botmateriaal is gedetermineerd 

door Nico van der Feest (Aeres Milieu). 

Alle vijf fragmenten betreffen kiezen. Het gaat om kiezen van varken, rund en schaap 

of geit. Waar de slachtleeftijd van de dieren bepaald kon worden, gaat het om jonge 

dieren. Het materiaal is dermate summier dat er geen zinvolle uitspraken gedaan 

kunnen worden over de voedseleconomie. 
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2.4 Waardering macrobotanische resten 

Anja Fischer (EARTH Integrated Archaeology) 

In totaal zijn 11 grondmonsters genomen. Van vier van deze monsters is tijdens de 

evaluatiefase geadviseerd ze te analyseren. Hiervan zijn ten slotte twee monsters 

geselecteerd ten behoeve van macrobotanisch onderzoek. Deze monsters zijn 

afkomstig uit twee kuilen (s3.11 en s4.47) die in de Volle Middeleeuwen en in de 

Nieuwe Tijd dateren. De monsters zijn gezeefd bij EARTH Integrated Archaeology 

over zeven met een maaswijdte van 4, 2, 1, 0,5 en 0,25 mm. Er is een waardering van 

geschikt materiaal voor macrobotanische analyse uitgevoerd. Hierbij is gebruik 

gemaakt van een opvallend lichtmicroscoop met een vergroting van 40x. Het residu 

van beide monsters is hierbij volledig bekeken en gewaardeerd. Bij de waardering is 

gelet op de criteria als conservering, de diversiteit aan taxa en de aanwezigheid van 

natuurlijke en economische planten die potentiële informatiewaarde opleveren van de 

macrobotanische resten voor het voedingspatroon, landbouwpraktijken en 

ambachtelijke activiteiten in en rondom de nederzetting (Tabel 7).  

 

Tabel 7: Monsterlijst macrobotanische waardering met resultaten en aanbeveling ter 

analyse. 

 

Resultaten waardering en aanbeveling 

Zeggingskracht monsters 

Beide monsters zijn genomen uit kuilen. Monsters uit kuilen kunnen informatie geven 

over de aard van de kuil, waarbij de functie kan variëren van opslagkuil, waterkuil, 

paalkuil of afvalkuil. Soms kan de inhoud van een kuil gekoppeld worden aan 

bepaalde activiteiten, zoals bijvoorbeeld het roten van vlas. De inhoud van een kuil 

kan niet alleen een indicatie voor de functie van een kuil geven, maar weerspiegelt 

vaak ook in bredere zin de omgeving van de kuil. Zwervend afval kan bijvoorbeeld in 

een waterkuil terecht komen, net als resten van de omringende vegetatie. Vaak is het 

moeilijk te achterhalen of kuilen kort (bijvoorbeeld een afvalkuil) of lang (bijvoorbeeld 

een waterkuil) open hebben gelegen. Aangezien kuilen over het algemeen een 

beperkte diameter hebben, zal de zeggingskracht over de omringende vegetatie 

gering zijn. De lokale activiteiten in en rondom de nederzetting resulteren vaak in 

nederzettingsafval dat wel in kuilen terecht kan komen en daarom ook voor een 

interpretatie gebruikt kan worden.  

 

 

  

Monster Spoor Context Laag 
Concen- 

tratie 

Conser- 

vering 
Diversiteit 

Cultuur-

planten 
Analyse 

M 4 3.11 kuil - laag goed laag N N 

M 8 4.47 kuil - laag slecht laag N N 
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Macrobotanie 

De kuilen hebben een zeer beperkte hoeveelheid aan planten opgeleverd. Hoewel de 

conservering van het botanische materiaal van monster M4 goed is, bestaat het 

residu voornamelijk uit gefragmenteerde resten van bladeren van bomen en levert het 

monster een lage concentratie aan zaden op. Slecht drie wilde soorten zijn in het 

monster vertegenwoordigd. Struisgras (Agrostis sp.), zuring (Rumex sp.) en 

berkenzaadjes (Betula sp.) zijn in zeer kleine hoeveelheden aangetroffen. De 

onverkoolde (macrobotanische) resten van M8 wijzen op een slechte conservering. 

De matrix van het monster bestaat uit stengels en steentjes en wijst eveneens op een 

lage concentratie met lage diversiteit. In dit monster zijn slechts kleine hoeveelheden 

zaden van melganzenvoet (Chenopodium album) en zwarte nachtschade (Solanum 

nigrum) aanwezig. 

Contexten met lage concentraties en diversiteit aan zaden zijn minder geschikt voor 

verdere analyse, aangezien zij minder of geen informatie kunnen geven om de 

onderzoeksvragen omtrent vegetatie, voeding of akkerbouw te beantwoorden. Op 

basis van de hierboven gepresenteerde gegevens is besloten om M4 en M8 niet voor 

verdere analyse te selecteren.  
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3 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN  

 

Algemene onderzoeksvragen 

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

plangebied eruit en hoe verhoudt/verhouden de vindplaats(en) zich in deze? 

Voor de beantwoording van deze onderzoeksvraag wordt verwezen naar 

paragraaf 2.1. 

 

2. Wat is de landschappelijke context van het plangebied? 

Het archeologische niveau ligt in het noordelijke deel van het plangebied hoger 

dan in het zuidelijke. Dit deel van de opgraving lag in het verleden eveneens lager 

in het landschap. Het landschap kan gekarakteriseerd worden als een 

dekzandlandschap, waarbij de noordelijke, hoger gelegen zone als een 

dekzandwelving kan worden beschouwd, terwijl de lager gelegen, zuidelijke zone 

als lager gelegen deel van de dekzandvlakte geïnterpreteerd dient te worden. 

Bewoning concentreerde zich in de hoger gelegen, noordelijke zone van de 

opgraving. 

 

3. In welke mate is het gebied verstoord? 

Binnen de vindplaats zijn verschillende grote en kleinere verstoringen 

aangetroffen. Daarbij ligt het opgravingsterrein aan weerszijden ingeklemd tussen 

grote verstoorde zones die verband houden met de bouw en sloop van de 

voormalige flatgebouwen. Bovendien is het opgravingsvlak zelf sterk aangetast 

door (sub)recente bioturbatie, zoals in paragraaf 2.1 is besproken. 

 

4. Wat is de landschappelijke context van de vindplaats(en)? 

Idem onderzoeksvraag 2. 

 

5. Waaruit bestaan de archeologische resten die zijn aangetroffen? 

In totaal zijn 197 sporen aangetroffen. Het betreft met name paalkuilen en 

greppels en daarnaast verschillende kuilen en een waterkuil. In totaal zijn circa 

160 vondsten gedaan. Het merendeel hiervan bestaat uit aardewerk en daarnaast 

natuursteen, dierlijk bot en metaal. 

 

6. Welk(e) vindplaatstype(n) zijn aangetroffen en wat zijn hun datering(en)? 

Er zijn drie vindplaatsen aangetroffen.  

Vindplaats 1 betreft een slecht geconserveerd nederzettingsterrein in de hoger 

gelegen, noordelijke zone van het plangebied, waarbij de watervoorziening in de 

zuidelijke, lager gelegen zone gelegen is. Vindplaats 1 dateert uit de late ijzertijd. 

Vindplaats 2 betreft een matig tot slecht geconserveerd nederzettingsterrein in de 

hoger gelegen, noordelijke zone van het plangebied. Vindplaats 2 dateert uit de 

volle middeleeuwen (900-1200). 

Vindplaats 3 betreft een randzone van een of meerdere, waarschijnlijk kleine, 

solitaire huisplaatsen. Er werden nagenoeg alleen greppels aangetroffen 

behorende tot deze vindplaats. Vindplaats 3 dateert uit de nieuwe tijd, meer 

specifiek de 16e tot en met de 18e eeuw. 

 

7. Wat zijn de horizontale en verticale begrenzingen, de ligging en de omvang van de 

vindplaats(en)? 

Vindplaats 1 kent een kenmerkende transitie ter plaatse van de overgang van het 

iets hoger gelegen deel van het terrein naar het lager gelegen deel van het terrein 

(afbeelding 10). In het hoger gelegen deel bevinden zich nederzettingssporen in 

de vorm van kuilen en paalkuilen. In het lager gelegen deel bevindt zich ten minste 

een waterput en enkele greppels, die als complementair doch integraal onderdeel 

van vindplaats 1 kunnen worden gezien. Vindplaats 1 kan daarom niet begrensd 

worden op basis van de resultaten van dit onderzoek. 



 

 

  
 

RAPPORTAGE ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK BREDA DE 

HEUVEL C03091.000019.0100 

45 

Vindplaats 2 is begrensd ter plaatse van de overgang van het iets hoger gelegen 

deel van het terrein naar het lager gelegen deel. Deze begrenzing is zeer duidelijk 

zichtbaar in afbeelding 11. 

Vindplaats 3 is niet begrensd binnen het onderzoeksterrein. 

 

8. Welke sporen en structuren zijn aanwezig en hoe kunnen deze geïnterpreteerd en 

gedateerd worden? 

Deze onderzoeksvraag is uitgebreid beantwoord in paragraaf 2.2. 

 

9. Hoe is de interne ruimtelijke spreiding van sites, spoorclusters, structuren, sporen 

en vondsten? 

Idem onderzoeksvraag 7. 

 

10. Wat is de precieze situatie met betrekking tot de gaafheid en conservering van de 

archeologische vondsten en sporen? 

De bovengrond is omgezet tot in de top van de C-horizont. Plaatselijk is nog een 

beperkt restant van de B-horizont bewaard. De nog aanwezige restanten van de 

B-horizont zowel als de top van de C-horizont zijn sterk onderhevig geweest aan 

(sub)recente bioturbatie, hetgeen een negatieve invloed heeft gehad op de 

conservering van de sporen, aangezien de humeuze vullingen van de sporen als 

eerste aangetast zijn door boom- en plantenwortels. 

 

Het vondstmateriaal vertoond een typisch spectrum voor droge, kalkarme 

zandgronden. Organische vondstcategorieën zijn nauwelijks vertegenwoordigd. 

 

11. Zijn er [qua gaafheid en conservering] verschillen tussen verschillende delen van 

het onderzoeksgebied?50 

Er zijn verschillen in gaafheid en conservering tussen de verschillende delen van 

het onderzoeksgebied. De lager gelegen, nattere, zuidelijke zone kent een betere 

conservering voor zowel vondstmateriaal als de sporen dan het noordelijke deel, 

dat meer afgetopt is en bovendien sterker onderhevig is (geweest) aan genoemde 

(sub)recente bodemvormende processen. 

 

12. Zijn er locaties in het plangebied die voor paleo-ecologisch onderzoek geschikt 

zijn? 

Tijdens het onderzoek zijn van 11 kansrijke sporen grond(macroresten)monsters 

genomen. Hiervan zijn er 4 geanalyseerd ten behoeve van paleo-ecologisch 

onderzoek (paragraaf 2.4). Indien op de aangrenzende terreinen verder onderzoek 

plaats vindt, bevelen we aan met name in te zetten op de beter bewaarde sporen 

in de natte zones. 

 

13. Zijn er aanwijzingen voor verschillende bewonings- of gebruiksfasen? 

(continuïteit?) Zo ja, hoe verhouden deze zich tot elkaar in ruimtelijk opzicht, in 

functioneel opzicht en met betrekking tot hun materiële cultuur? 

Idem onderzoeksvraag 6. Deze onderzoeksvraag kan op basis van de resultaten 

van het onderzoek niet in meer detail beantwoord worden dan al bij 

onderzoeksvraag 6 gegeven is. Er bestaat geen aantoonbare continuïteit tussen 

de drie onderscheiden vindplaatsen. 

 

14. Bestaan overeenkomsten of verschillen met vergelijkbare vindplaatsen uit dezelfde 

archeoregio? 

Deze onderzoeksvraag wordt per vindplaats beantwoord. 

Vindplaats 1:51 Er bestaat qua materiële cultuur een duidelijke overeenkomst met 

de vindplaatsen Breda-Steenakker en Breda-Huifakker, die op circa 2,3 km ten 

noorden van het onderhavige onderzoeksterrein gelegen zijn. Duidelijke 

                                                      

50 Deze onderzoeksvraag is aangevuld vanwege de onduidelijke formulering. 
51 De uitspraken gedaan over deze vindplaats zijn gebaseerd op een zeer beperkt 
vondstcomplex. 
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verschillen bestaan met andere vindplaatsen uit de late ijzertijd in de omgeving, 

waaronder Westrik, Prinsenbeek, Bagven, Vinkenburg en Effen-Noord, alle 

opgegraven in het kader van de aanleg van het HSL-traject. Deze verschillen en 

overeenkomsten zijn besproken in paragraaf 2.3.1. 

Vindplaats 2: Het vondstmateriaal toont, voor zover dit überhaupt aanwezig is, een 

normaal spectrum voor de archeoregio. De vindplaats is qua sporen niet goed 

genoeg geconserveerd om duidelijke vergelijkingen te kunnen maken. Wellicht dat, 

indien een groter areaal onderzocht wordt in de toekomst, een combinatie van de 

resultaten deze vergelijking wel mogelijk maakt. 

Vindplaats 3: Het onderzochte areaal is niet groot genoeg om een vergelijking met 

andere vindplaatsen mogelijk te maken. Enkel de randzone van een nederzetting 

werd aangetroffen. 

 

15. Hoe kunnen de vondsten gedetermineerd en gedateerd worden? Kunnen 

faseringen vastgesteld worden? Bestaan overeenkomsten of verschillen met 

vergelijkbare vindplaatsen uit dezelfde archeoregio? 

De determinatie en datering van het vondstmateriaal is beschreven in paragraaf 

2.3 en de determinatielijsten (bijlage 5). De datering past in drie fasen, zijnde de 

late ijzertijd, de volle middeleeuwen (met exponenten in – in ieder geval – de 10e 

eeuw en de 12e eeuw) en de nieuwe tijd (waarvoor vondstmateriaal uit de 16e tot 

en met 18e eeuw vertegenwoordigd is).Vondstmateriaal uit het staartje van de 19e 

eeuw en vroege 20e eeuw is enkel vertegenwoordigd in egalisatiepakketten ter 

plaatse van depressies boven voormalige greppels en in recente verstoringen. 

 

Voor zover een vergelijking met vergelijkbare vindplaatsen mogelijk is, is deze 

vraag al beantwoord onder onderzoeksvraag 14. 

 

16. Wat kan aan de hand van het zoölogisch en botanisch materiaal van de (voedsel-) 

economie van de vindplaats worden gereconstrueerd? 

Deze onderzoeksvraag kan als gevolg van de slechte conservering van organisch 

vondstmateriaal op de site in het algemeen, zowel als door de lage 

soortendiversiteit in de grondmonsters niet beantwoord worden. 

 

17. Is er een ensemblewaarde met vindplaatsen binnen of uit de omgeving van het 

plangebied? 

Er is een ensemblewaarde voor vindplaats 1 met de opgravingen Breda-

Steenakker en Breda-Huifakker, vanwege de overeenkomst in de materiële 

cultuur. In de directe nabijheid van het plangebied zijn een viertal vondstmeldingen 

bekend, waarvoor eveneens een ensemblewaarde met het onderhavige 

onderzoek bestaat, zijnde een melding van twee waterkuilen met daarin aardewerk 

uit de ijzertijd (ca. 230 m ten noordwesten van het plangebied, Archis3-

zaakidentificatienummer 3261281100) en drie meldingen van vondsten uit de 

vroege middeleeuwen D en late middeleeuwen A ten zuidwesten van het 

plangebied, op respectievelijk 550 m (Archis3-zaakidentificatienummer 

2390507100), 680 m (Archis3-zaakidentificatienummer 3300436100) en 870 m 

(Archis3-zaakidentificatienummer 21057315100). Van de middeleeuwse 

meldingen lijkt met name deze op 680 m ten zuidwesten van het plangebied een 

vergelijkbaar beeld op te leveren: hierbij zijn bovendien een deel van een 

huisplattegrond en enkele waterkuilen aangetroffen. 

 

18. Hoe verhouden de resultaten zich tot de bevindingen in vergelijkbare onderzochte 

vindplaatsen in dezelfde archeoregio? 

De beantwoording van deze vraag is reeds gegeven onder onderzoeksvraag 14. 

 

Onderzoeksvragen met betrekking tot flora en fauna 

19. Wat was de aard van de begroeiing van het landschap gedurende de volle 

middeleeuwen en nieuwe tijd en welke invloeden had deze op de leefwijze van de 

mens? 
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Als gevolg van de lage soortendiversiteit in de grondmonsters kan deze 

onderzoeksvraag niet beantwoord worden. 

 

20. Welke wilde dieren kwamen in de vrije natuur in de omgeving van de nederzetting 

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

hadden deze op de leefwijze van de mens? 

Als gevolg van de conservering van de zoölogische resten zowel als de 

landschappelijke ligging van de onderzoekslocatie kan deze onderzoeksvraag niet 

beantwoord worden. 

 

21. 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? 

Als gevolg van de conservering van de zoölogische resten kan deze 

onderzoeksvraag niet beantwoord worden. 

 

22. Het verkrijgen van informatie over de lange termijnontwikkeling van de vegetatie 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. 

Als gevolg van de lage soortendiversiteit in de grondmonsters kan deze 

onderzoeksvraag niet beantwoord worden voor wat betreft het ruimtegebruik op 

het schaalniveau van het landschap. Als gevolg van de beperkte 

bewaringstoestand van de grondsporen kan deze vraag evenmin beantwoordt 

worden voor wat betreft het ruimtegebruik binnen erven en huizen. 

 

 

Onderzoeksvragen met betrekking tot steenbouw 

Er zijn geen funderings- en muurresten aangetroffen. Bijgevolg vervallen 

onderzoeksvragen 23 t/m 25. 

 

Onderzoeksvragen met betrekking tot nederzettingsresten  

26. Hoe vallen de nederzettingsresten te dateren? 

Deze onderzoeksvraag is reeds beantwoord in de beantwoording van 

onderzoeksvraag 6 en 15. 

 

27. Zijn de grondsporen aan een structuur (structuren)/ gebouwplattegronden toe te 

wijzen? Zo ja, tot welke? Zijn de grondsporen afkomstig van een (woonstal)huis, 

een spieker/ een bijgebouw? Indien er huis- of gebouwplattegronden 

onderscheiden kunnen worden: tot welk(e) type(s) behoren deze? Is er sprake van 

houtbouw en/ of gedeeltelijk en steenbouw?  

Er zijn grondsporen aan structuren en/of gebouwplattegronden toe te wijzen. De 

toewijzing is echter tentatief, zoals in paragraaf 2.2.2 uitgebreid behandeld. Dit is 

het gevolg van de beperkte bewaringstoestand van (een deel van) de grondsporen 

in het hoger gelegen deel van het terrein, evenals van de beperkte ruimtelijke 

omvang van de opgraving. 

Er wordt een spieker vermoedt in de noordwestelijke hoek van het terrein 

(afbeelding 13) en een huisplattegrond in het midden van het terrein (afbeelding 

12). Beide structuren zijn echter dermate slecht geconserveerd dat definitieve 

uitspraken over de geldigheid van de structuren niet kunnen worden gedaan. 

Er is sprake van houtbouw. Er werd geen steenbouw aangetroffen. Wel wijst 

bouwpuin op (gedeeltelijke) steenbouw in de directe omgeving behorende tot 

vindplaats 3 (16e tot 18e eeuw). 

 

28. Zijn sporen van ambachtelijke activiteiten aanwezig? Zo ja, welke? 

Er zijn geen sporen van ambachtelijke activiteiten aangetroffen. Twee kleine 

fragmenten ijzerslak zijn aan vindplaats 2 of 3 of aan vindplaats 3 toegewezen. Er 
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zijn geen duidelijke aanwijzingen om aan te nemen dat deze aan ijzerproductie of 

bewerking op de locatie te relateren zijn. 

 

29. Wat is de aard van de sporen en structuren?; houden deze verband met een 

reguliere agrarische nederzetting met handelscontacten of is sprake van iets 

bijzonders? 

De aard van de sporen en structuren is beschreven in paragraaf 2.2. De sporen en 

structuren houden verband met een reguliere agrarische nederzetting. 

 

30. Welke bijdragen en nieuwe inzichten leveren de specialistische onderzoeken van 

de verschillende materiaalcategorieën t.a.v. de bestaande kennis over de 

bewoning en economische activiteiten (het gebruik van het landschap en de 

natuurlijke vegetatie, het uiterlijk van huizen, erven en nederzettingen, het gebruik 

en herkomst van bouwmaterialen, de bestaanseconomie en de culturele 

achtergronden van de bewoners) in de regio in deze perioden? 

Met uitzondering van de studie van het prehistorisch aardewerk, leverden de 

specialistische onderzoeken een normaal beeld op voor de regio. Hoewel het om 

een zeer beperkte hoeveelheid materiaal gaat, blijkt uit de studie van het 

aardewerk uit de late ijzertijd een relatie met het kustgebied, zoals in paragraaf 

2.3.1 beschreven is. Deze relatie is eveneens voor enkele andere onderzoeken in 

Breda-West vastgesteld (Breda-Steenakker en Breda-Huifakker)52, maar ontbreekt 

in de meeste andere opgravingen aldaar53. 

 

31. 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.)? 

Er zijn verschillende greppels en palenrijen aangetroffen die mogelijk gediend 

hebben als erfafscheiding.  

 

32. Wat is de vorm van de verkaveling en omvang van de omgrensde percelen, zowel 

binnen als buiten een eventuele nederzetting? 

Er zijn geen volledig omsloten percelen aangetroffen, noch delen op basis 

waarvan de omvang of vorm van een volledig perceel gereconstrueerd kan 

worden, als gevolg waarvan de omvang hiervan niet vast te stellen is.  

  

33. Welke relatie is er te leggen tussen de perceelgrenzen en de vroegste 

kadasterkaarten? 

Deze onderzoeksvraag is beantwoord in paragraaf 2.2.3. Zie met name afbeelding 

18. 

 

34. Waarvoor zijn de kavels gebruikt? 

Deze onderzoeksvraag kan, als gevolg van het niet kunnen reconstrueren van 

kavelgrenzen voor de aangetroffen perioden, niet beantwoord worden. 

 

 

Onderzoeksvragen met betrekking tot infrastructuur 

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

relatie hebben deze tot het onderzoeksgebied? 

Mogelijk is er een weg aangetroffen in het onderzoeksgebied, dat begrensd wordt 

door twee parallel aan elkaar gelegen greppels met een hart-op-hart aftand van 

ca. 6,5 m (zie paragraaf 2.2.1). Waterkuil s6.3 is exact in het midden tussen deze 

greppels in gelegen. De relatie tussen de greppels en de waterkuil kan niet 

vastgesteld worden, evenmin als de datering van deze greppels. Twee kleine 

delen van deze greppels zijn toegewezen aan Vindplaats 1. De toewijzing is echter 

onder voorbehoud. 

 

                                                      

52 Taayke, 2004. 
53 Meijlink, 2006. 
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36. Komen er in het gebied waterbeheerstructuren voor zoals dijken, gemalen, stuwen 

en (afwatering)sloten en welke relatie hebben deze tot het onderzoeksgebied? 

Er zijn enkele greppels aangetroffen in het plangebied, die, gezien de 

grondwaterstand (besproken in paragraaf 2.1), watervoerend zullen zijn geweest. 

Deze zullen enkel gediend hebben tot het verlagen van de grondwaterstand. 

 

37. Wat is de relatie tussen de gebouwen en de diverse elementen van de 

infrastructuur? 

Er is geen relatie vastgesteld tussen de twee mogelijke gebouwstructuren en de 

verschillende greppels. 

 

38. Wat is de relatie tussen de vormen van infrastructuur en de historische gegevens 

over paden en wegen? 

Indien de in onderzoeksvraag 5 genoemde greppels inderdaad een weg 

begrenzen, behoort deze weg vermoedelijk tot vindplaats 1. Er bestaat dus geen 

relatie tussen deze vermoedelijke weg en eender welke historische gegevens. 

 

Onderzoeksvragen met betrekking tot graven 

Er zijn geen graven aangetroffen. Bijgevolg vervallen onderzoeksvragen 39 en 40. 

 

 

Onderzoeksvragen met betrekking tot vestingbouw 

Er zijn geen resten van vestingbouw of linies aangetroffen. Bijgevolg vervallen 

onderzoeksvragen 41 t/m 43. 

 

 

Onderzoeksvragen met betrekking tot het complextype en ensemble 

44. Hoe kan de locatie beschreven worden in termen van ensembles van sporentypen 

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. 

Voor alle vindplaatsen geldt, dat er ensembles van paalkuilen, kuilen en greppels 

zijn waargenomen. Bovendien is aan vindplaats 1 een waterkuil toegekend. In 

vindplaats 2 zijn bovendien twee mogelijke gebouwplattegronden aanwezig, 

hoewel de bewaringstoestand van de grondsporen een duidelijke reconstructie niet 

toelaat. Een van deze gebouwplattegronden vertegenwoordigd een 

huisplattegrond, terwijl de andere een spieker zou kunnen vertegenwoordigen. 

Ook al is de bewaringstoestand van de grondsporen in het hoger gelegen deel van 

het terrein – waar vrijwel alle paalsporen en kuilen werden waargenomen – er niet 

naar duidelijke reconstructies van de antropogene inrichting van het terrein te 

maken, is het evengoed duidelijk dat deze zone als nederzettingsterrein kan 

worden aangemerkt voor de vindplaatsen 1 en 2. Voor vindplaats 3 wijzen met 

name de greppels en (de inhoud van de) kuilen in het zuidelijke deel van 

plangebied op de randzone van een nederzettingsterrein, waarbij de greppels als 

buitenste begrenzing van het nederzettingsterrein moeten worden gezien. 
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4 CONCLUSIE 

 

In totaal zijn 197 spoornummers uitgedeeld. Het betreft met name paalkuilen en 

greppels en daarnaast verschillende kuilen en een waterkuil. Het onderzoek heeft 

betrekkelijk weinig vondstmateriaal opgeleverd: 163 fragmenten in totaal. 

Het onderzoeksterrein kan worden ingedeeld in een noordelijke, hoger gelegen zone, 

en een zuidelijke, lager gelegen en nattere zone. Tijdens het onderzoek zijn drie 

vindplaatsen aangetroffen.  

Vindplaats 1 betreft een slecht geconserveerd nederzettingsterrein in de hoger 

gelegen, noordelijke zone van het plangebied, waarbij de watervoorziening in de 

zuidelijke, lager gelegen zone gelegen is. Vindplaats 1 dateert uit de late ijzertijd. 

Vindplaats 1 kent een kenmerkende transitie ter plaatse van de overgang van het iets 

hoger gelegen deel van het terrein naar het lager gelegen deel van het terrein 

(afbeelding 10). In het hoger gelegen deel bevinden zich nederzettingssporen in de 

vorm van kuilen en paalkuilen. In het lager gelegen deel bevindt zich ten minste één 

waterput en enkele greppels, die als complementair doch integraal onderdeel van 

vindplaats 1 kunnen worden gezien. Vindplaats 1 kan daarom niet begrensd worden 

op basis van de resultaten van dit onderzoek. Het vondstmateriaal wijst op een link 

met het kustgebied, met name de Domburg I en II en de Broekpolder I en II 

stijlgroepen. Een dergelijke link is ook voor de 2,3 km ten noorden van het 

onderzoeksgebied gelegen onderzoekterreinen Breda-Steenakker en Breda-Huifakker 

vastgesteld, maar ontbreekt bij andere onderzoeksterreinen die met het onderhavige 

onderzoek vergeleken zijn. 

 

Vindplaats 2 betreft een matig tot slecht geconserveerd nederzettingsterrein in de 

hoger gelegen, noordelijke zone van het plangebied. Vindplaats 2 dateert uit de volle 

middeleeuwen (900-1200). Vindplaats 2 is begrensd ter plaatse van de overgang van 

het iets hoger gelegen deel van het terrein naar het lager gelegen deel (deze 

begrenzing is zeer duidelijk zichtbaar in afbeelding 11). Er konden drie structuren 

worden herkend in de verschillende palenclusters. Hiervan betreft er één vermoedelijk 

een deel van een huisplattegrond, zij het in slecht geconserveerde toestand. De 

overige structuren betreffen een – vermoedelijke – spieker en een palenrij, mogelijk 

onderdeel van een verder niet bewaarde huisplattegrond. Het vondstmateriaal 

behorende tot deze vindplaats bestaat uit importaardewerk afkomstig uit Mayen, de 

Ville (Pingsdorf) en Brunssum-Schinveld, zowel als uit regionaal vervaardigd 

kogelpotaardewerk van het Zuid-Nederlandse type. Uit deze vindplaats is eveneens 

een fragment van een hoefijzer afkomstig. Overige vondsten die duidelijk aan deze 

vindplaats kunnen worden toegekend ontbreken. Op een afstand van ca. 550 tot 870 

m ten zuidwesten van deze vindplaats, zijn enkele vondstmeldingen bekend in Archis 

van vindplaatsen met een soortgelijke datering. 

 

Vindplaats 3 betreft een randzone van een of meerdere, waarschijnlijk kleine, solitaire 

huisplaatsen. Er werden nagenoeg alleen greppels aangetroffen behorende tot deze 

vindplaats. Vindplaats 3 dateert uit de nieuwe tijd, meer specifiek de 16e tot en met de 

18e eeuw. Vindplaats 3 is niet begrensd binnen het onderzoeksterrein. 

Voor vindplaats 3 wijzen met name de greppels en (de inhoud van de) kuilen in het 

zuidelijke deel van plangebied op de randzone van een nederzettingsterrein, waarbij 

de greppels als buitenste begrenzing van het nederzettingsterrein moeten worden 

gezien. De aanwezigheid van bouwpuin wijst op (gedeeltelijke) steenbouw in de 

directe omgeving behorende tot vindplaats 3, waarvan een beperkte hoeveelheid 

bouwpuin in de tweede helft van de 17e of eerste kwart van de 18e eeuw in kuil s3.11 

is beland. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van Spaanse 

linies binnen het plangebied. 
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