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4.. Resultaten pollenonderzoek 

4.11 INLEIDING 

Hett macrorestenonderzoek heeft veel informatie opgeleverd over voedingsgewoonten, 
stedelijkee structuur, lokale milieu-omstandigheden en in de stad ontplooide activiteiten. 
Naastt deze vrij lokale informatie uit de stad zelf is het van belang aanvullende informatie 
overr milieu-omstandigheden en agrarische ontwikkelingen uit de iets wijdere omgeving 
enn uit de periode vóór de stichting van de stad te verkrijgen. Voor dit doel is 
palynologischh onderzoek verricht aan twee veenprofïelen uit de nabije omgeving van de 
middeleeuwsee stadskern. De belangrijkste vragen die bij de start van het palynologisch 
onderzoekk een rol speelden waren: 

 Hoe zag het landschap er vóór de stichting van de stad uit? 
 Was er al sprake van menselijke activiteiten vóór de stichting van 

's-Hertogenboschh (ca. 1175) of is de stad als een echte Ville Neuve "uit het niets" 
ontstaan? ? 

 Welke mogelijkheden bood het landschap voor exploitatie door de mens en hoe 
veranderdee dit in de tijd? 

 Hoe verliep de ontginning van het economisch achterland van de stad? 

4.22 GEOLOGISCHE ACHTERGROND 

Hett is duidelijk dat voor het beantwoorden van de hierboven geformuleerde 
vraagstellingenn de aanwezigheid van middeleeuws veen in het stadsgebied van 
's-Hertogenboschh van cruciaal belang is. Door bijzondere geomorfologische 
omstandighedenn heeft in de nabije omgeving van de stad in het verleden nogal wat 
veenvormingg plaatsgevonden. Een belangrijke rol hierbij heeft een ca. 30 km lange 
dekzandrugg gespeeld die van Drunen via Vlijmen, 's-Hertogenbosch, Rosmalen, Nuland 
enn Geffen naar Oss loopt. Deze dekzandrug is in het laatste deel van de jongste ijstijd 
gevormdd (ca. 12.000 jaar geleden) en heeft in belangrijke mate de afwatering van Oost-
Brabantt beïnvloed. Doordat de afwateringsrichting van het Oostbrabantse zandgebied 
(globaall  noordnoordwest) loodrecht staat op de richting van de dekzandrug (globaal 
westzuidwest-oostnoordoost)) werkte de dekzandrug stagnerend op de waterafvoer. Een 
bijkomendee factor is dat het gebied rond 's-Hertogenbosch midden in de zogenaamde 
Centralee Slenk ligt, zodat de bodemdaling hier sterker is dan in de omgeving. Hierdoor 
verzameldenn zich veel beken die zich ter hoogte van 's-Hertogenbosch een weg door de 
dekzandrugg probeerden te banen (figuur ]). De slechte waterafvoer was de oorzaak dat in 
dee stremmingsgebieden ten zuiden van de dekzandrug veenvorming kon plaatsvinden. Na 
verloopp van tijd zijn de lagere delen van de dekzandrug in de omgeving van 
's-Hertogenboschh door erosie verdwenen. Plaatselijk hebben hogere delen zich kunnen 
handhaven.. Dit waren bij uitstek geschikte plaatsen voor bewoning. Oude woonkernen als 
Orthenn en Empel (voorheen 't Slot) liggen op dergelijke zandopduikingen. Ook het oude 
centrumm van 's-Hertogenbosch (Markt) ligt op een dergelijke verhoging in het landschap 
{figuur{figuur 2)m 

Doorr analyse van het in de stremmingsgebieden gevormde veen wordt hieronder 
getrachtt meer inzicht te verkrijgen in het verloop van de bewoningsgeschiedenis. 

Broertjess & Dobma 1983. 



Archeobotanicaa uit (post)middeleeuws 's-Hertogenbosch 48 8 

FiguurFiguur 1 Afwatering van Oost -Brabant. 

FiguurFiguur 2 De ligging van 's-Hertogenbosch in relatie tot de hogere dekzandruggen (naar Broertjes 
enn Dobma (1984). Legenda: 1 = (restant van) dekzandrug, 2 = huidige stad, 3 = rivieren 
enn beken, 4 = monsterlocatie Tolbrug, 5 = monsterlocatie Kooikersweg. 
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4.33 EERDER VERRICHT PALYNOLOGISCH ONDERZOEK 

Inn het verleden is ten behoeve van de kartering voor kaartblad 45 van de geologische 
kaartt van Nederland door de Rijksgeologische Dienst (R.G.D.) poHenanalytisch 
onderzoekk verricht aan een aantal klei- en veenprofïelen uit het stadsgebied van 's-
Hertogenbosch.. Het gaat om de locaties Tolbrugkwartier, Ruische Poort, Hambakenweg 
enn Groot Ziekengasthuis.165 Ook in het stroomgebied van de Dommel en de Aa is eerder 
poHenanalytischh onderzoek verricht.166 Hoewel deze diagrammen interessante 
achtergrondinformatiee leveren over de geologische opbouw en de algemene 
vegetatiegeschiedeniss van de nabije dan wel wijdere omgeving van de stad 
's-Hertogenbosch,, zijn ze voor het beantwoorden van historisch gerichte vraagstellingen 
inn de meeste gevallen minder geschikt. Sommige diagrammen bieden echter wel de 
mogelijkheidd inzicht te krijgen in bepaalde ontwikkelingen in de wat wijdere omgeving 
vann de stad 's-Hertogenbosch. Om deze reden zullen de resultaten van het eerder (door 
anderen)) verricht palynologisch onderzoek vergeleken worden met het hieronder 
besprokenn onderzoek. 

4.44 MATERIAA L EN METHODEN 

Dee locaties waar de veenprofïelen zijn bemonsterd, worden weergegeven in figuur 2. Het 
profiell  Kooikersweg is afkomstig van een locatie op ca. 2 km ten westen van de buitenste 
stadsmuurr die tegen het eind van de 14e eeuw gereed kwam.167 Een tweede profiel, het 
zogenaamdee Tolbrugprofiel, is bemonsterd in een stadsgedeelte dat tot in de 19e eeuw, 
blijkenss kaarten van Jacob van Deventer,168 Joan Blaeu169 en Kuypers170 onbebouwd is 
gebleven.. Het gaat om de zogenaamde Beemd vande Geertruyen, een gebied dat tot ca. 
13500 buiten de eerste stadsmuur was gelegen maar daarna binnen de tweede stadsommu-
ringg kwam te liggen. 

Eenn lithologische beschrijving van beide profielen wordt hieronder gegeven. 

Kooikersweg Kooikersweg 
maaiveldd op: 1,75 m +NAP 
1,477 - 1,62 m +NAP: venige klei 
1,299 - 1,47 m +NAP: humeuze klei; rietresten op 1,33 -1,38 m 
1,222 - 1,29 m +NAP: licht kleihoudend veen 
0,788 - 1,22 m +NAP: donker, amorf veen 
0,733 - 0,78 m +NAP: zand 

Tolbrug Tolbrug 
maaiveldd op 3,55 m +NAP 
2,388 - 3,55 m +NAP: subrecente verstoring, zand, puin, mortel 
2,177 - 2,38 m +NAP: licht zandhoudend veen 
2,033 - 2,17 m +NAP: licht zandhoudend veen, af en toe hout 
1,733 - 2,03 m +NAP: donkerbruin veen 
1,688 - 1,73 m +NAP: zandhoudend veen 
1,622 - 1,68 m +NAP: leemhoudend zand 

Dee Jong 1980; 1985. 
CR.. Janssen 1972; Smit & Janssen 1983; Van Leeuwaarden 1982. 
H.L.. Janssen 1983b: 69. 
R.. Fruin (red.) 1917-1923, Nederlandsche steden in de 16e eeuw. Plattegronden van Jacob van 
Deventerr (facsimile-uitgave), Deventer, 's-Gravenhage. 
Blaeuu 1649, Tooneel der steden van de Vereenighde Nederlanden met hare beschrijving, 
Amsterdam. . 
Kuyperss Gemeenteatlas, Leeuwarden 1866. 
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Dee pollenmonsters zijn behandeld volgens de Erdtman-methode.171 Ter verwijdering van 
dee minerale bestanddelen in de monsters is waterstof fluoride (HF) gebruikt. Om 
pollenconcentratie-berekeningenn mogelijk te maken, zijn aan elk monster Lycopodium 
sporenn toegevoegd.172 De pollenpreparaten zijn met een doorvallend-lichtmicroscoop met 
vergrotingenn tot 1000 x geanalyseerd. Voor de identificatie van de pollenkorrels en de 
sporenn is gebruik gemaakt van gebruikelijke determinatiewerken.17 Daar waar nodig 
werdenn identificaties gecontroleerd met behulp van de vergelijkingscollectie op het 
Amsterdamss Archeologisch Centrum (AAC). Andere microfossielen als algen, fungi en 
Typenn sensu Van Geel werden geïdentificeerd met behulp van publikaties van Van Geel, 
Vann Geel et al., Pais et al., Bakker & Van Smeerdijk en Van der Wiel.174 

Doorr de aanwezigheid van klei in een groot gedeelte van het Kooikerswegprofiel was 
hett niet in alle gevallen mogelijk betrouwbare uitspraken te doen over de herkomst van 
hett pollen in het profiel. De kans bestaat immers dat een gedeelte van het pollen met de 
kleii  van grotere afstand is aangevoerd. Om duidelijker onderscheid te kunnen maken 
tussenn lokale, supralokale en allochtone elementen in het profiel is daarom besloten naast 
pollenanalysee ook aanvullend macroresten-onderzoek uit te voeren. De macroresten-
monsterss zijn met water over een zeef met een maaswijdte van 0,25 mm gespoeld en 
vervolgenss met een stereomicroscoop met vergrotingen tot 50x geanalyseerd. 
Determinatiess werden uitgevoerd met behulp van klassieke determinatiewerken en 
beschrijvingenn in diverse archeobotanische publikaties.175 Indien nodig werden 
determinatiess gecontroleerd met de vergelijkingscollectie op het Amsterdam 
Archeologischh Centrum. De nomenclatuur van de plantengemeenschappen is volgens 
Schaminéee et al. 

Voorr de bepaling van het relatieve aandeel van de verschillende pollentypen is als 
uitgangspuntt een pollensom van bomen en struiken gebruikt. Hierbij is het totaal aantal 
pollenkorrelss van bomen en struiken per monster op 100% gesteld. De percentages van 
hett niet-boompollen, sporen en andere microfossielen zijn berekend op basis van deze 
totaalsom.. In het meest linker deel van de diagrammen wordt de verhouding boompollen 
(AP)) ten opzichte van het niet-boompollen (NAP) weergegeven. In dit diagramdeel is 
alleenn het pollen van de zogenaamde hogere planten opgenomen, waarbij de totale som 
vann boompollen en niet-boompollen op 100% is gesteld. Sporen van varens en mossen, 
alsmedee andere microfossielen zijn in dit diagramdeel niet opgenomen. In elk van de 
diagrammenn is ook een pollenconcentratiecurve opgenomen. Deze curve is alleen 
gebaseerdd op het pollen van hogere planten, met uitzondering van de waterplanten. 

Dee 14C dateringen zijn uitgevoerd op het Van de Graaff laboratorium van de 
Universiteitt Utrecht. 

4.55 RESULTATEN 

4.5.14.5.1 Het Kooikerswegprofiel 

Dee analyseresultaten van het Kooikerswegprofiel worden weergegeven in bijlage 15. Op 
lithologischee en biostratigrafische gronden is het diagram onder te verdelen in een drietal 
zones.. Van het niveau 1,22 m boven NAP (begin zone II) is een monster gedateerd op het 
Vann de Graaff laboratorium van de Universiteit Utrecht. Het leverde een datering op 

vgl.. Faegri et at. 1989. 
Stockmarrr 1971. 
Faegrii et al. 1989; Punt 1976; Punt & Clarke 1980, 1981, 1984; Punt, Blackmore & Clarke 1988; 
Puntt & Blackmore 1991; Punt, Blackmore & Hoen 1995; Moore et al. 1991. 
Vann Geel 1978; Van Geel et al. 1982; Pais et al. 1980, Bakker & Van Smeerdijk 1982; Van der 
Wiell 1982. 
o.a.. Bertsch 1941; Beyerinck 1976; Grosse-Brauckmann 1972, 1974; Grosse-Brauckmann & 
Streitzz 1992; Berggren 1969; Körber-Grohne 1964; Nesbitt & Greig 1990. 
Schaminée,, Stortelder & Westhoff 1995; Schaminée, Weeda & Westhoff 1995; Schaminée, 
Stortelderr & Weeda 1996. 
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vann 1220  60 BP. Calibratie volgens INTCAL98 leverde de volgende 
kalenderouderdommenn op.177 

l aa intervallen: 2a intervallen: 
6955 cal AD - 697 cal AD 679 cal AD - 901 cal AD 
7199 cal AD - 745 cal AD 917 cal AD - 961 cal AD 
7699 cal AD - 889 cal AD 

Hett begin van zone II is hiermee in de Karolingische Tijd gedateerd. 

ZoneZone I: 0,78 m-1,22 m boven NAP 
Hett veen in deze zone is amorf en donker bruin tot zwart van kleur. De zone wordt verder 
gekenmerktt door de goede vertegenwoordiging van indicatoren van open water. Gele 
plompp {Nuphar luted), witte waterlelie {Nymphaea alba) en watergentiaan {Nymphoides 
peltatd)peltatd) zijn goed vertegenwoordigd, alsmede resten van watervlooien (Cladocera) en 
mosdiertjess {Cristatella mucedó). Vooral de aanwezigheid van de vele astrosklereïden 
(Typee 129) en epidermis-cellen (Type 127) van Nymhaeaceae maakt het aannemelijk dat 
terr plaatse een vegetatie aanwezig was die vergelijkbaar is met plantengemeenschappen 
uitt het huidige waterlelieverbond {Nymphaeion). Dergelijke vegetaties zijn kenmerkend 
voorr stilstaand tot zwak stromend open water. De meeste soorten kunnen voorkomen bij 
waterdieptenn tussen 0 en 300 cm, maar de optimale waterdiepte ligt tussen 80 en 120 
cm.1788 Nymphaeion-\egetaties bevatten meestal een rijke watervlooienfauna, hetgeen de 
grotee aantallen resten van Cladocera in deze zone verklaart.179 Door het op het 
wateroppervlakk drijvende blad is de hoeveelheid licht die in het water doordringt beperkt. 
Hierdoorr krijgen de mosdiertjes, die onder lichte omstandigheden niet kunnen 
concurrerenn met het epifyton, een kans zich op de in het water aanwezige plantendelen te 
vestigen.. Onder Nymphaeion vegetaties ontwikkelt zich meestal een typische organische 
modderbodemm die gevormd is uit afbraakproducten van waterielie-achtigen. Zo zijn de 
grotee aantallen epidermiscellen en astrosklereïden in de monsters uit deze zone te 
verklaren.. In het rivierengebied komen Nymphaeion-vegetaties o.a. voor in afgesloten 
rivierarmen. . 

Inn het bovenste deel van zone I komt een verlandingsproces op gang met het 
verschijnenn van krabbescheer {Stratiotes aloides). Een nieuwkomer in deze sub-zone is 
ookk kikkerbeet {Hydrocharis morsus-ranaé) waarmee krabbescheer vaak een kenmerken-
dee vegetatie vormt (Stratiotetum) in (matig) voedselrijk water met een vrij laag 
fosfaatgehalte.. Krabbescheer-vegetaties volgen vaak op vegetaties van het Nymphaeion 
enn vormen vaak de eerste aanzet tot een verlandingsproces doordat krabbescheer in 
optimalee ontwikkeling zeer dichte drijvende velden vormt, die het water in korte tijd 
helemaall  kunnen bedekken. 

ZoneZone II: 1,22 m -1,42 m boven NAP 
Hett veen wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van klei. De hoeveelheid klei 
neemtt van onder naar boven toe. 
Dee onderste spectra van zone II worden gekenmerkt door goede vertegenwoordiging van 
grotee waterweegbree {Alisma plantago-aquatica), watertorkruid {Oenanthe aquatica), 
mattenbiess (Schoenoplectus lacustris), kleine lisdodde {Typha angustifolia), grote 
lisdoddee {Typha latifolid) en mannagras {Glyceriafluitans). Naast deze kensoorten van 
rietgemeenschappenn {Phragmitetea-klasse) zijn grote kattenstaart {Lythrum salicaria), 
watermuntt {Mentha aquatica), moerasspirea {Filipendula ulmarid), waarschijnlijk 
moeraswalstroo {Galium type pollen), een aantal zegge-soorten {Carex spp.) en een rus 

Stuiverr et al. 1998. 
Schaminée,, Weeda & Westhoff 1995: 83. 
Vann der Velde 1988: 56. 
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(Juncus),(Juncus), mogelijk padderus {Juncus subnodulosus) aanwezig. Recente, kruidenrijke 
rietvegetatiess waarin de hierboven genoemde soorten kunnen voorkomen, zijn deels te 
vindenn op drijftillen {Cicution virosae) en volgen dan in de (verticale) successie de 
krabbescheer-vegetatiess op. Voor een ander deel zijn het soorten uit vegetaties die de 
drijftil-vegetatiee opvolgen of in horizontale zonering volgen op waterlelie-vegetaties, 
zoalss het Scirpetum lacustris en het Typho-Phragmitetum. 

Dee bovenste spectra van zone II worden gekenmerkt door een goede 
vertegenwoordigingg van veenmos {Sphagnum) en hoge waarden van mono leet-psi late 
sporenn die hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van moerasvaren (Thelypteris palustris), 
en/off  niervarensoorten {Dryopteris spp.). Pollen van het Galium type (moeras wal stro?) en 
-- in de beginfase - waternavel {Hydrocotyle vulgaris) zijn ook opvallend aanwezig, terwijl 
opp het niveau tussen 1,32 m en 1,38 m resten van riet {Phragmites australis) aanwezig 
zijn.. Vegetaties met een dergelijke samenstelling zijn tegenwoordig te vinden in zoge-
naamdee veenmosrietlanden {Pallavicino-Sphagnetum). Veenmosrietland wordt niet als 
eenn natuurlijk successiestadium, volgend op de hiervoor beschreven vegetaties uit de riet-
klassee beschouwd. Onder volledig natuurlijk omstandigheden mondt de successie van 
openn water via rietvegetaties uit in elzenbroekbos {Alnion glutinosae). Binnen het 
winterbedd van de grote rivieren mondt de successie uit in wilgen struweel {Salicion 
albaé).albaé). Veenmosrietland ontstaat bijvoorbeeld uit het Typho-Phragmitetum door jaarlijks 
afmaaienn van de vegetatie.1 Als gevolg hiervan treedt een verarming van het milieu op 
waardoorr ook soorten van voedselarme hooilanden als blauwe knoop {Succisa pratensis), 
ratelaarr {Rhinanthus) en egelboterbloem {Ranunculus Jlammula) verschijnen. Ook deze 
soortenn zijn in zone II aanwezig. De successie van rietassociaties naar veenmosrietland 
heeftt vaak een tussenstadium waarin soorten uit matig voedselrijke, vochtige hooilanden 
{Calthion{Calthion palustris) een rol spelen. Aanwijzingen dat deze vegetaties zich mogelijk ook 
inn de nabije omgeving bevonden, zijn te vinden bovenin zone II met de aanwezigheid van 
waarschijnlijkk moerasrolklaver {Lotus type pollen), echte koekoeksbloem {Lychnis flos-
cuculi),cuculi), smalle weegbree {Plantago lanceolata), ratelaar {Rhinanthus type pollen) en 
relatieff  hoge percentages boterbloem-achtigen (Ranunculaceae). Ook deze vegetaties zijn 
niett stabiel maar blijven alleen gehandhaafd dankzij een extensief maaibeheer.181 Bij 
blijvendd maaibeheer wordt het veenmosrietland steeds soortenarmer en kan het ten slotte 
overgaann in moerasheide {Sphagno palustris-Ericetum). De toename van het Ericales 
pollenn in zone II moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan moerasheide-vegetaties 
inn de nabije omgeving. Een regionale herkomst van het Ericales pollen kan niet helemaal 
wordenn uitgesloten maar is niet erg waarschijnlijk. Experimenteel onderzoek heeft 
aangetoondd dat de meeste veenplanten, waaronder struikhei {Calluna vulgaris) hun pollen 
slechtss enkele meters verspreiden.182 Ook gezien de terugval van het aandeel van heide-
pollenn in zone III is een regionale herkomst niet zo waarschijnlijk. Uit historische 
gegevenss blijkt namelijk dat juist in deze fase een uitbreiding van heide plaats vindt op de 
zandgrondenn in Oost-Brabant in verband met de opkomst van het plaggensteken en de 
schapenhouderij. . 

Gezienn het recente voorkomen van veenmosrietlanden is het verleidelijk ook het 
voorkomenn van deze vegetatie in zone II in verband te brengen met menselijke 
activiteitenn als maaien. Echter, uit paleobotanisch onderzoek is gebleken dat veenmos-
rietlandd in het verleden ook onder volledig natuurlijke omstandigheden een belangrijk 
vegetatietypee was. Vooral in de voormalige kustgebieden van Noordwest-Duitsland en 
West-Nederlandd was het een belangrijk vegetatietype.183 Veenmosrietland lijk t in deze 
gebiedenn lange tijd een belangrijke rol te hebben gespeeld zonder dat sprake was van een 
successiee naar bos. De opslag van bos is hier met zekerheid niet door menselijk ingrijpen 

Schaminéee et ai 1995: 199, 237. 
Schaminéee et al. 1995: 184. 
vgl.. CR. Janssen 1984, Evans & Moore 1985 & Bradshaw 1991. 
Behree 1979; Menke 1968; Bohncke 1984; Gotjé 1993; Groenman-van Waateringe & 
Troostheidee 1987; Van Haaster 1984. 
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verhinderd.. Het vermoeden bestaat dat de boomopslag in die gebieden door periodiek 
terugkerendee mariene invloed en/of lange voorjaarsnatheid verhinderd werd. In het 
Dommeldall  bij Olland lijk t veenmosrietland ook tijdens het Preboreaal een belangrijk 
vegetatietypee te zijn geweest.184 Ook hier is onder volledig natuurlijke omstandigheden de 
opslagg van elzenbroekbos verhinderd. Als waarschijnlijke oorzaak kan in dit geval 
aangevoerdd worden dat de els in het Preboraal nog geen deel uit maakte van de natuur-
lijk ee vegetatie in Nederland. Hoewel in zone II van het diagram Kooikersweg een 
natuurlijkk voorkomen van veenmosrietland dus niet helemaal kan worden uitgesloten, is 
hett niet onwaarschijnlijk dat dit vegetatietype door extensief menselijk ingrijpen (jaarlijks 
maaien)) in stand werd gehouden, mede gezien de gelijktijdige toename van andere 
belangrijkee anthropogene indicatoren in deze fase. Zone II wordt verder namelijk 
gekenmerktt door het eerste optreden van echte cultuurindicatoren. Granen (Cerealia) zijn 
hett best vertegenwoordigd. Het eerste optreden van boekweit {Fagopyrum esculentum) in 
hett diagram is op het niveau van 1.22 m boven NAP. Dit niveau is gedateerd in de 
Karolingischee tijd, hetgeen een bevestiging is van de tot nu toe bekende gegevens over de 
introductiee van boekweit in de Nederlandse landbouw.185 In zone lib is een duidelijke 
toenamee van cultuurindicatoren waar te nemen. De percentages Cerealia en rogge (Secale 
cerealé)cerealé) nemen duidelijk toe. In mindere mate geldt dit ook voor boekweit. De 
toegenomenn agrarische activiteit in de omgeving blijkt verder uit de toename van 
lintbloemigee composieten (Asteraceae Liguliflorae), korensla (Arnoseris minima), 
bolderikk {Agrostemma githago), stinkende of valse kamille (Anthemis type) en 
korenbloemm (Centaurea cyanus). De toegenomen menselijk invloed in de omgeving komt 
ookk duidelijk tot uiting in de verhouding boompollen-niet boompollen (AP-NAP 
verhoudingg in het diagram). Vanaf zone II neemt het aandeel van boompollen (AP) 
drastischh af. Blijkbaar is door de toegenomen agrarische activiteit het areaal bos op de 
drogeree gronden flink geslonken. Vooral beuk (Fagus sylvatica), haagbeuk {Carpinus 
betulus),betulus), eik (Quercus, bouwhout!) en in mindere mate wilg {Salix, vlechtwerk!) hebben 
vann de toegenomen menselijke activiteiten te lijden gehad. Het is opvallend dat de 
waardenn van lichtminnende bomen als berk {Betuia) en hazelaar (Corylus avellana) juist 
toee lijken te nemen. Dit betekent waarschijnlijk niet dat het aandeel van deze bomen in de 
vegetatiee toeneemt. In het opener en daardoor ook lichter geworden landschap is wel de 
pollenproductiee van berk en hazelaar toegenomen. We moeten hierbij waarschijnlijk 
denkenn aan een intensieve hakhoutcultuur, in internationale literatuur ook vaak aangeduid 
mett Niederwaldwirtschqfty Stockholzwirtschqft of Mittelwaldwirtschqft. Bij deze vormen 
vann bosgebruik wordt op min of meer regelmatige tijden een perceel bos geheel of 
gedeeltelijkk gekapt om aan de behoefte aan bouw- en constructiehout te voldoen. Een 
dergelijkee exploitatie leidt er in eiken-(haag)beukenbos toe dat vooral het aandeel van 
hazelaarr toeneemt ten koste van eik en (haag)beuk.186 

ZoneZone III: 1,47 m- 1,63 m boven NAP 
Lithologischh wordt het profiel in deze zone gekenmerkt door de aanwezigheid van 
humeuze,, soms venige klei. 
Zonee III wordt verder gekenmerkt door de terugkeer van rietvegetaties die tijdens het 
beginn van zone II aanwezig waren. Dit blijkt uit de goede vertegenwoordiging van 
mattenbiess {Schoenoplectus lacustris), kleine lisdodde (Typha angustifolia), grote 
waterweegbreee (Alisma plantago-aquatica), pijlkruid (Sagittaria sagittifolia), 
verschillendee zegge-soorten waaronder snavelzegge (Carex rostrata), grote kattenstaart 
(Lythrum(Lythrum salicaria), watermunt (Mentha aquatica) en slanke waterkers (Rorippa 
microphylla).microphylla). Ook kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae), waterlelie (Nymphaea alba) 
enn gele plomp (Nuphar luted) zijn weer aanwezig, zij het waarschijnlijk niet lokaal want 

Vann Leeuwaarden 1982: 121. 
Vann Haaster 1997b: 62. 
Wiilerdingg 1986: 145; Seibert 1966: 440; Hüppe et al. 1989: 38. 



Archeobotanicaa uit (post)middeleeuws 's-Hertogenbosch 54 4 

astrosklereïdenn (Type 129) en epidermiscellen (Type 127) ontbreken in deze fase. 
Opvallendd is verder de goede vertegenwoordiging van verschillende soorten groenwieren: 
Pediastrum,Pediastrum, Botryococcus, Spirogyra en andere Zygnemataceae. Het milieu is vergeleken 
mett zone II duidelijk natter en voedselrijker geworden. De hierboven genoemde wieren 
zijnn karakteristiek voor 3-mesosaprobe milieus. Het water is matig organisch belast. Het 
gehaltee aan opgeloste organische stoffen is gering. De diversiteit aan organismen in het 
waterr is meestal groot. De eveneens toegenomen hoeveelheid klei in het profiel maakt het 
aannemelijkk dat het gebied in zone III regelmatig met rivierwater werd overstroomd. 
Waarschijnlijkk gebeurde dit gedurende het winterhalfjaar. De duidelijke vernatting van 
hett milieu in zone III zou misschien in verband kunnen worden gebracht met de 
verslechteringg van de waterstaatkundige situatie rond 's-Hertogenbosch, die op grond van 
archeologischee gegevens uit de 13e eeuw ook verondersteld wordt.187 Door het ontbreken 
vann een l4C datering van dit niveau is hierover echter geen absolute zekerheid te geven. 
Uitt de verhouding boompollen-niet boompollen blijkt verder dat het landschap 
vergelekenn met de vorige zones nog opener is geworden ten gevolge van menselijke 
exploitatie.. Het aandeel van pollen van els {Alnus) neemt substantieel af terwijl de 
percentagess wilg (Salix) iets toenemen. Dit zou kunnen betekenen dat het elzenbroekbos 
inn de lager gelegen terreinen door de mens ontgonnen wordt. In zulke gevallen neemt het 
aandeell  van wilg in de vegetatie iets toe.188 De afname van els ten gunste van wilg kan 
echterr ook te maken hebben met de toegenomen vernatting van het milieu. De relatief 
hogee percentages den (Pinus) in de bovenste spectra van deze fase zouden kunnen duiden 
opp uitbreiding van grove den {Pinus sylvestris) op de hoger gelegen zandgronden als 
gevolgg van toegenomen verstoring van de bovengrond. Toename van Pinus in de Late 
Middeleeuwenn is een verschijnsel dat in meerdere pollendiagrammen uit Brabant en de 
Belgischee Kempen waargenomen kan worden.189 In het diagram Kooikersweg kunnen we 
echterr niet uitsluiten dat het pollen van Pinus door middel van rivierwater is aangevoerd. 
Hett is bekend dat pollen van Pinus een groot drijfvermogen heeft waardoor het via rivier-
off  zeewater over grote afstanden kan worden verplaatst. 

Watt de cultuurgewassen betreft, lijk t het aandeel van graanpollen (Cerealia) in zijn 
totaliteitt iets af te nemen. Het relatieve aandeel van rogge (Secale cereale) in zone III is 
vergelekenn met de vorige zones toegenomen. Andere cultuurgewassen in deze zone zijn 
zwartee moerbei (Morus nigra), hennep (Cannabis sativa), boekweit (Fagopyrum esculen-
tutri)tutri)  en walnoot (Juglans regia). 

4.5.1.11 Samenvatting Kooikerswegprofiel 

Samenvattendd kan gesteld worden dat het diagram Kooikersweg interessante informatie 
heeftt opgeleverd over de milieuomstandigheden en agrarische ontwikkelingen in de 
nabijee en wijdere omgeving van de vindplaats. In het diagram is nauwelijks pre-
Karolingischee activiteit waar te nemen. 

Inn de Karolingische tijd (zone II) vindt een belangrijke toename plaats van menselijke 
activiteitt in de omgeving. Op de hogere gronden is sprake van ontginning van bos. De 
belangrijkstee akkerbouwproducten uit deze zone zijn boekweit en rogge. In zone II zijn er 
bovendienn mogelijk aanwijzingen dat lager gelegen gronden geëxploiteerd worden als 
hooiland.. Het gaat hierbij waarschijnlijk niet alleen om hooi als voeding voor vee, maar 
ookk om riet en biezen voor dakbedekking en andere constructies. 

Mett ingang van zone III treedt een duidelijke intensivering in de landbouw op. 
Uitbreidingg van het akkerareaal heeft een verdere verlaging van de ratio boompollen-niet-
boompollenn tot gevolg. De ontginningsactiviteiten lijken nu niet beperkt te blijven tot 
hogerr gelegen gronden. Ook elzenbroekbos wordt in deze fase aangetast. Waarschijnlijk 
gaann het hier om een ontginningsfase uit de 12e/13e eeuw. 

H.L.. Janssen 1983c: 58. 
Seibertt 1966: 338. 
CR.. Janssen 1972; Munaut 1966; Mullenders & Coremans 1961. 
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4.5.24.5.2 Het Tolbrugprofiel 

Dee analyseresultaten van het Tolbrugprofiel worden weergegeven in bijlage 16. Op 
lithologischee en biostratigrafische gronden is het diagram onderverdeeld in vier zones: 

ZoneZone I:1,69 m-1,89 m boven NAP 
Hett veen in het onderste deel van deze zone is licht zandhoudend. 
Dee spectra uit de eerste zone van het diagram zijn relatief soortenarm. Wat de bomen 
betreftt domineren els (Alnus) en eik (Quercus). Ook wilg (Salix) bereikt hoge waarden. 
Daarnaastt is beuk (Fagus sylxaticd) ook redelijk goed vertegenwoordigd. Omdat wilgen 
voornamelijkk door insecten bestoven worden, is de pollenproductie aanzienlijk minder 
dann die van echte windbestuivers als hazelaar, berk en els. Een percentage van 15-20 % 
voorr wilg, zoals in deze zone, betekent dan ook vrijwel zeker dat deze boom in zone I 
lokaall  voorkwam. In het wilgenstruweel kwamen een aantal soorten uit riet- en 
ruigtkruidengemeenschappenn voor. Het gaat om moerasspirea (Filipendula ulmaria), 
grotee kattenstaart (Lythrum salicaria), valeriaan {Valeriana officinalis), kleine lisdodde 
(Typha(Typha angustifolia), waarschijnlijk watermunt (Mentha type), moerasvaren en/of een of 
meerderee niervarensoorten (Dryopteris type) en waarschijnlijk een aantal soorten uit de 
cyy pergrassenfam i 1 ie (Cy peraceae). 

Inn deze zone zijn geringe aanwijzingen voor menselijke activiteit aanwezig. Wat de 
cultuurgewassenn betreft zijn er enkele waarnemingen van tamme kastanje (Castanea 
sativa),sativa), walnoot (Juglans regio) en granen (Cerealia). Het pollen van tamme kastanje en 
walnoott kan uit de wijdere omgeving afkomstig zijn. Menselijke activiteit in de nabije 
omgevingg blijkt uit de aanwezigheid van ganzenvoet-achtigen (Chenopodiaceae), alsem 
(Artemisia),(Artemisia), gewone spurrie (Spergula arvensis), schapezuring (Rumex acetosella) en 
perzikkruidd type (Polygonum persicaria type). De percentages van deze anthropogene 
indicatorenn zijn echter bijzonder laag. 

ZoneZone II: 1,89 m - 2,19 m boven NAP 
Lithologischh wordt deze zone gekenmerkt door naar boven toe zandiger wordend veen. 
Zonee II wordt verder gekenmerkt door een belangrijke verandering van de 
soortensamenstelling.. Het meest opvallende is de enorme afname van eik (Quercus). 
Blijkbaarr wordt op de hogere gronden in de omgeving eikenbos ontgonnen. Het is 
opvallendd dat vanaf de scherpe daling van de Quercus-curve, een vrijwel continue curve 
vann adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) begint. Adelaarsvaren heeft een voorkeur voor 
openn plekken in bosachtige streken. Ook het aandeel van wilg loopt flink terug in deze 
zone.. In de nabije omgeving neemt het aandeel van soorten uit vochtige graslanden toe. 
Hett gaat om moerasspirea (Filipendula ulmaria), grote kattenstaart (Lythrum salicaria, 
valeriaann (Valeriana officinalis), meerdere zuring-soorten (Rumex), kranskarwij (Carum 
verticillatum),verticillatum), zwart knoopkruid (Centaurea nigra), smalle weegbree (Plantago lance-
olata),olata), ratelaar (Rhinanthus), blauwe knoop (Succisa pratensis), boterbloem-achtigen 
(Ranunculaceae),, walstro (Galium type), waternavel (Hydrocotyle vulgaris), rolklaver 
(Lotus(Lotus type), water- en/of pijptorkruid (Oenanthe) en mogelijk kale jonker en/of spaanse 
ruiterr (Cirsium). Een aantal van de hierboven genoemde soorten heeft een duidelijke 
voorkeurr voor matig voedselrijke omstandigheden zoals die tegenwoordig voorkomen in 
onbemestee graslanden die jaarlijks één keer gemaaid worden. In de winter stijgt het 
grondwaterr tot boven het bodemoppervlak. Zo moet de aanwezigheid van indicatoren 
voorr open water verklaard worden. 

Dee toegenomen menselijke activiteit in de omgeving blijkt verder uit de toename van 
akkeronkruiden.. Lintbloemige composieten (Asteraceae Liguliflorae), korensla 
(Arnoseris(Arnoseris minima), stinkende of valse kamille (Anthemis type) en korenbloem 
(Centaurea(Centaurea cyanus) zijn vanaf zone II duidelijk aanwezig. Ook het vrijwel continue 
wordenn van de curven van geel hauwmos (Anthoceros laevis) en zwart hauwmos 
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{Anthoceros{Anthoceros punctatus) is illustratief. Deze levermossen zijn te vinden op vochtige, niet te 
zuree zand- of leemgrond, vooral op braakliggende akkers.190 Wat de cultuurgewassen 
betreftt zijn granen (Cerealia), waaronder rogge (Secale cerealé) goed vertegenwoordigd. 
Daarnaastt zijn er waarnemingen van boekweit (Fagopyrum esculentum), vlas (Linum 
usitatissimutri)usitatissimutri) en hop (Humulus lupulus). Of de aanwezigheid van hop een bewijs is voor 
dee cultuur ervan in de omgeving van 's-Hertogenbosch in zone II valt niet met zekerheid 
tee zeggen. Hop is weliswaar in de Karolingische tijd in West-Europa in cultuur gebracht, 
maarr of dat in Nederland ook het geval was, is niet zeker. De vroegste bewijzen dat hop 
inn ons land verbouwd werd, dateren pas uit de 14e eeuw.191 Hop groeit van nature op 
voedselrijke,, vochtige grond en is veel te vinden in elzen- en wilgenbossen.192 Natuurlijke 
standplaatsenn voor hop waren in zone II vrijwel zeker in de omgeving aanwezig. 
Opvallendd is de aanwezigheid van komkommerkruid (Borago officinalis) in deze zone. 
Komkommerkruidd is oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse Zee-gebied. Als 
bladgroentee werd het in de Middeleeuwen in Noordwest-Europa geïntroduceerd. De 
vroegstee vondst uit archeologisch context is ook afkomstig uit 's-Hertogenbosch en is 
gedateerdd omstreeks 1300.193 De vondst van pollen van komkommerkruid betekent 
vrijwell  zeker dat de plant tijdens zone II in de directe omgeving verbouwd werd. 

ZoneZone III: 2,19 m- 2y28 m boven NAP 
Lithologischh wordt deze zone gekenmerkt door de aanwezigheid van licht zandhoudend 
veen.. Vergeleken met de vorige zones is het aandeel van hazelaar (Corylus avellana) in 
zonee III flink toegenomen. Ook is een lichte toename van berk (Betuia) te zien. De 
percentagess eik (Quercus) en beuk (Fagus sylvatica) zijn afgenomen. Op grond van deze 
gegevenss kan geconcludeerd worden dat in zone III het bos, of wat daar nog van over is 
opp de hogere gronden in de omgeving, intensiever wordt geëxploiteerd. We moeten 
hierbijj  waarschijnlijk weer denken aan een intensieve hakhoutcultuur zoals beschreven 
onderr zone II van het Kooikerswegdiagram. De toegenomen anthropogene druk op het 
landschapp komt verder tot uitdrukking in de flinke toename van heide-achtigen (Ericales), 
waaruitt duidelijk een verarming van de bovengrond valt af te leiden. Voor een deel zal de 
uitbreidingg van de heide het gevolg zijn van extensieve begrazing in de omgeving. Dat 
eenn typische pionier als berk zich in dit intensiever gexploiteerde open landschap 
uitbreidt,, wekt geen verwondering. Ook de intensiteit van de akkerbouw is in zone III 
toegenomen.. Dit blijkt onder andere uit de toename van de akkeronkruiden korenbloem 
{Centaurea{Centaurea cyanus), korensla (Arnoseris minima) en gewone spurrie (Spergula arvensis). 
Dee toename van een typische tredplant als varkensgras (Polygonum aviculare) geeft aan 
datt de menselijke activiteit in de nabije omgeving vergeleken met de vorige zones 
duidelijkk intensiever is geworden. Wat de cultuurgewassen betreft is het percentage rogge 
(Secale(Secale cereale) licht gestegen. Het aandeel van boekweit (Fagopyrum esculentum) is 
opvallendd groter geworden. Ook zijn er enkele waarnemingen van tuinboon (Viciafaba) 
enn komkommerkruid (Borago officinalis). 

Indicatorenn van open water zijn in deze zone wat minder nadrukkelijk aanwezig. Dit 
zouu kunnen betekenen dat de lokale milieuomstandigheden vergeleken met de vorige 
zonee iets minder nat waren. 

Hett aandeel van graslandplanten lijk t niet veel veranderd te zijn maar er is een 
belangrijkk verschil: ratelaar (Rhinanthus) en blauwe knoop (Succisapratensis) zijn 
duidelijkk beter vertegenwoordigd. Beide soorten zijn karakteristiek voor onbemeste 
hooilandenn die 's winters onder water staan.194 De lage waarden die veel taxa bereiken in 
dee bovenste monsters van zone III worden veroorzaakt doordat zich op dit niveau een 

Margadantt en During 1982. 
Vann Haaster 1997b. 
Weedaefa/.. 1985: 124. 
Vann Haaster 1997a. 
Weedaefa/.. 1988. 



Archeobotanicaa uit (post)middeleeuws 's-Hertogenbosch 57 7 

zandwigg in het veenprofiel bevindt. De conserveringsomstandigheden voor pollen zijn op 
ditt niveau duidelijk minder. 

ZoneZone IV: 2,30 m- 2,37 m boven NAP 
Lithologischh wordt deze zone gekenmerkt door licht zandhoudend veen. Zone IV 
kenmerktt zich vooral door een verdere intensivering van anthropogene activiteiten. In het 
algemeenn neemt het aandeel van het boompollen vergeleken met het niet-boompollen 
verderr af. Het aandeel van eik (Quercus) neemt in deze zone weer iets verder af. Ook els 
(Alnus)(Alnus) heeft nu in sommige spectra flink lagere waarden. Blijkbaar wordt in deze zone 
hett elzenbroekbos in de omgeving aangetast. Relatief goed vertegenwoordigd zijn 
hazelaarr {Corylus avellana) en - in een aantal spectra - den (Pinus). De toename van 
PirntsPirnts zou een aanwijzing kunnen zijn voor uitbreiding van grove den {Pinus sylvestris) in 
dee wijdere omgeving van 's-Hertogenbosch. Dit zou dan een aanwijzing kunnen zijn voor 
verderee degradatie van de bovengrond die mogelijk gepaard ging met zandverstuivingen. 
Onderr dergelijke omstandigheden kan grove den zich, in tegenstelling tot andere bomen, 
goedd handhaven. Verdergaande verarming van de bovengrond als gevolg van toegenomen 
exploitatiee door de mens blijkt uit de flinke toename van het aandeel van heide-achtigen 
(Ericales).. Het spectrum akkeronkruiden in zone IV is ten opzichte van de vorige zone 
niett veel veranderd. Een uitzondering moet gemaakt worden voor korensla (Arnoseris 
minima).minima). Korensla is in zone IV opvallend goed vertegenwoordigd. Uit de ter 
beschikkingg staande gegevens over de verspreidingsgeschiedenis van korensla blijkt dat 
dee plant in hoge mate afhankelijk is van continuïteit in de verbouw van winterrogge op 
kalkarme,, zure zandgrond.195 Dit betekent waarschijnlijk dat jarenlange monocultuur van 
winterroggee in zone IV een belangrijke akkerbouwmethode is geworden. Hoewel er 
voorall  boven in deze zone sprake is van een belangrijke toename van graanpollen 
(Cerealia),, is niet met zekerheid te zeggen of deze toename vooral door rogge wordt 
veroorzaakt.. Slechts in het bovenste spectrum is een belangrijke toename van met 
zekerheidd gedetermineerd rogge-pollen aanwezig. Een verklaring hiervoor is de dat 
karakteristiekee ovale vorm van rogge-pollen in veel gevallen niet zichtbaar was doordat 
veell  graanpollen beschadigd of gevouwen was. Bovendien is het zo dat veel rogge-pollen 
niett de karakteristieke ovale vorm heeft. Volgens Andersen is 10% van het rogge-pollen 
niett ovaal maar rond.196 Beug (1961) heeft het over ein unterschiedlicher Prozentsatz dat 
niett ovaal is maar rond.197 Dit verklaart mede waarom de percentages rogge-pollen in 
zonee IV achterblijven bij de verwachting. Naast rogge werd in de nabije omgeving 
blijkbaarr ook boekweit (Fagopyrum esculentum) en duiveboon (Viciafaba) verbouwd. 
Indicatorenn voor onbemeste hooilanden als blauwe knoop (Succisapratensis) en ratelaar 
{Rhinanthus){Rhinanthus) zijn ook in deze zone weer aanwezig. 

4.5.2.11 Datering van het diagram 

Vann vijf niveaus zijn monsters ingezonden voor I4C bepaling. De resultaten worden in 
onderstaandee tabel weergegeven. 

Behree 1993: 454. 
Andersenn 1978. 
Beugg 1961. 



Archeobotanicaa uit (post)middeleeuws 's-Hertogenbosch 58 8 

Zone e 
lll-IV V 

lll-IV V 

ll/lll l 

II I 

II I 

l-ll l 

Dieptee +NAP 
2,288 m 

2,288 m 
houtskool l 
2,199 m 

2,066 m 

2,011 m 

1,899 m 

Lab.. No. 
3401 1 

3402 2 

3400 0 

3399 3399 

3398 3398 

3397 7 

Dateringg BP 
14300  70 

6300  60 

27700  70 

12900 0 

12500  60 

9700  90 

Call BC/AD (1 o) 
5433 - 549 AD 
5611 - 663 AD 

1297-13277 AD 
1345-13955 AD 
9977 - 987 BC 
9755 - 953 BC 
9455 - 833 BC 

6655 - 777 AD 

6877 - 781 AD 
7911 - 825 AD 
8411 - 859 AD 

993-- 1161 AD 
1173-11833 AD 

Call BC/AD (2a) 
4355 - 453 AD 
4611 - 521 AD 
5299 - 693 AD 
7011 -715 AD 
7499 - 765 AD 
1281-14133 AD 

1125-1119BC C 
11111 -1099 BC 
1085-10611 BC 
1053-8033 BC 
6555 - 785 AD 
7877 - 885 AD 

6611 - 893 AD 
9255 - 935 AD 

8955 - 925 AD 
937-12555 AD 

Dee resultaten van de 14C bepalingen zijn niet in alle gevallen in overeenstemming met wat 
opp grond van de pollenanalytische gegevens verwacht mag worden. Zo is een datering 
vann 970  90 BP voor een niveau (1,89 m) waarvan het pollenspectrum nauwelijks 
cultuurgewassenn of andere anthropogene indicatoren bevat niet waarschijnlijk. Evenzo is 
eenn datering van 2770  70 BP voor een niveau (2,19 m) waarvan het pollenspectrum 
meerderee procenten Fagopyrum en Centaurea cyanus laat zien, onwaarschijnlijk. 
Hetzelfdee geldt voor de datering van 1430  70 BP voor het niveau van 2,28 m. 
Wonderlijkk genoeg levert een datering van een houtskool fragment van dit niveau een 
dateringg op die veel meer in overeenstemming is met de datering die op grond van het 
pollenbeeldd en de stratigrafische positie verwacht mag worden: 630  60 BP. 

Sindss de ontwikkeling van de 14C methode zijn meerdere processen beschreven die aan 
verouderingg dan wel verjonging van organisch materiaal kunnen bijdragen. Een effect dat 
inn sommige gevallen een schijnbaar te hoge ouderdom kan veroorzaken, is het 
zogenaamdee "reservoir-effect".198 Dit effect wordt gemeten als planten koolstof 
vastleggenn dat niet afkomstig is van atmosferisch CO2. Dergelijk koolstof kan geleverd 
wordenn door methaangas (CH4) dat in diepere anaerobe veenlagen gevormd is door 
bacteriën.. Oxydatie van dit methaan door in aërobe omstandigheden levende bacteriën 
levertt "oud" CO2 op dat zich ophoopt in de wortelzone van een vegetatie. Via 
mycorrhiza-schimmelss die op Ericaceae wortels leven, wordt de koolstof uit dit CO2 
vastgelegdd in de levende wortels. Een l4C bepaling aan wortels met op deze wijze 
vastgelegdd koolstof kan een dateringsfout van duizenden jaren veroorzaken.199 Of dit 
effectt van invloed is geweest op de te oude datering van niveau 2,19 m is niet zeker maar 
gezienn de veensamenstelling (geen lokale aanwezigheid van Ericaceae en natte omstan-
digheden)) is het niet waarschijnlijk. 

Eenn reservoir effect kan ook optreden in organische meersedimenten wanneer water-
enn oevervegetaties fossiel carbonaat opnemen uit water dat door rivieren uit een 
carbonaat-rijkk (kalksteen) achterland wordt aangevoerd.200 Uit het stroomgebied van 
Dommel,, Aa en Run is geen carbonaatrijk water te verwachten. Ook in het achterland van 
dee Maas zijn nauwelijks carbonaatrijke gesteenten aanwezig. Het is echter gebleken dat 
14CC dateringen aan terrestrische macroresten bijna altijd een jongere datering opleveren 
dann aquatisch materiaal ongeacht het gehalte aan carbonaat.201 

Stuiverr & Pollach 1977. 
vgl.. Kilian et af. 1995. 
vgl.. Olsson & Florin 1980; Ammann & Lotter 1989; MacDonald et al. 1991. 
Björckefa/,1996. . 
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Gezienn de (stedelijke) context van het veenprofiel ligt het waarschijnlijk het meest voor 
dee hand dat de veroudering van de monsters op de niveaus 2,19 m (UtCNr 3400) en 2,28 
mm (UtCNr 3401) veroorzaakt is door menselijke activiteit. Een niet te onderschatten 
factorr hierbij is de influx van oude houtskoolpartikels gelijktijdig met de influx van recent 
pollen.. Een dergelijke influx van oud houtskool kan optreden bij het afbranden van bos, 
verbrandenn van oud veen (verwarming) of bouwhout (stadsbranden!). Met nadruk moet 
nogg vermeld worden dat menselijke activiteit ook verjonging kan veroorzaken doordat 
recentt koolstofhoudend materiaal in de bodem gebracht wordt. De te jonge datering van 
hett monster van niveau 1,89 m (UtNr. 3397) zou hiermee verklaard kunnen worden. Het 
iss echter ook mogelijk dat de verjonging veroorzaakt is door recente schimmels die zich 
tijdenss de opslag van het profiel op het veen hadden gevestigd. Het is bekend dat recente 
schimmelss dateringsproblemen kunnen veroorzaken. 

Vann de bovenkant van de veensectie is geen nauwkeurige datering beschikbaar. Zoals 
hiervoorr vermeld, is de locatie waar de veensectie is bemonsterd, een terrein dat tot in de 
19ee eeuw onbebouwd is gebleven. Het gebied was tot ca. 1350 AD buiten de eerste 
stadsmuurr gelegen, maar kwam daarna binnen een tweede stadsommuring te liggen. Het 
iss onwaarschijnlijk dat vanaf dit moment nog veenaccumulatie op het terrein kon plaats 
vinden.. Waarschijnlijk is al eerder geen sprake meer van veenaccumulatie ter plekke. Als 
terminusterminus ante quem voor de bovenkant van het Tolbrugprofiel wordt daarom 
veiligheidshalvee het jaar 1300 gekozen. 

Samenvattingg Tolbrugprofiel 

Uitt het diagram blijkt dat in zone I aanwijzingen zijn voor kleinschalige akkerbouw die 
waarschijnlijkk in de laat-Romeinse tijd geplaatst moet worden. 
Inn zone II is sprake van een sterke toename van agrarische activiteit. Er zijn duidelijke 
aanwijzingenn dat deze activiteiten plaats vonden op de plaats van de huidige Markt in 
's-Hertogenbosch.. Twee 14C dateringen in deze zone leverden een Karolingische 
ouderdomm op. 

Mett ingang van zone III vindt een belangrijke intensivering van agrarische activiteit in 
dee omgeving plaats. Dit komt tot uiting in een belangrijke toename van korenbloem 
(Centaurea(Centaurea cyanus), korensla (Arnoseris minima), spurrie {Spergula arvensis) en 
boekweitt (Fagopyrum esculentum). Een toename van heide-achtigen (Ericales) duidt 
mogelijkk op een toename van extensieve begrazing in de omgeving (schapenhouderij?). 
Uitt zone III zijn geen betrouwbare t4C dateringen voorhanden, maar de zone wordt op 
grondd van historische en archeologische gegevens over de bewoningsgeschiedenis 
gedateerdd in de 117l2e eeuw. 

Zonee IV kenmerkt zich door een verdere intensivering van anthropogene activiteiten. 
Uitt deze zone komen aanwijzingen voor belangrijke veranderingen in de agrarische 
economie.. Het aandeel van korensla (Arnoseris minima) neemt in deze zone verder toe, 
hetgeenn waarschijnlijk een aanwijzing is voor het toegenomen belang van continue 
verbouww van winterrogge in de omgeving. Ook het aandeel van heide-achtigen is in zone 
IVV belangrijk toegenomen. Hoewel lokale aanwezigheid van heide niet is uit te sluiten, 
zall  de toename van heide pollen in deze zone voor een belangrijk deel veroorzaakt zijn 
doorr uitbreiding van heidevelden in de wijdere omgeving. De toename van den (Pinus) is 
eenn aanwijzing voor het optreden van verstuivingen, waarschijnlijk als gevolg van het op 
grotee schaal afplaggen van heide. 

Mededelingg J. van der Plicht. 
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