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Samenvatting

In opdracht van Gemeente Hilvarenbeek heeft BAAC bv (onderzoeks- en
adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie)
te ‘s-Hertogenbosch een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven (IVO-P) en een opgraving (DO) uitgevoerd in plangebied Leeuwerik
fase III te Esbeek in de gemeente Hilvarenbeek. Het IVO-P is uitgevoerd op 6 en
7 mei 2013 en de opgraving van 26 augustus tot 4 september 2013. Aanleiding
tot dit onderzoek was de voorgenomen ontwikkeling van het woongebied
‘Leeuwerik fase III’ in het plangebied. Hieronder valt de bouw van nieuwe
woningen en de bijbehorende infrastructuur inclusief een ontsluitingsweg naar
het noordwesten.
Het plangebied ligt op de noordelijke rand van het Kempisch Hoog, een gebied
dat door tektonische activiteit een relatief hoge ligging heeft gekregen.
De bodemopbouw laat zien dat het plangebied wordt doorsneden door
een noordoost-zuidwest georiënteerd dal. Dit dal heeft niet als waterloop
gefunctioneerd. Desondanks zijn grote delen van het plangebied lange tijd
relatief nat geweest. In deze delen heeft zich onder invloed van de relatief
hoge grondwaterstand een veldpodzol ontwikkeld. Gezien de locaties van de
greppels en paalkuilen waren alleen de laagste delen van het landschap te nat
voor bewoning en/of beakkering. Door het agrarisch gebruik zal de top van het
podzolprofiel van de hogere delen in de bouwvoor zijn opgenomen. Vanaf de
15e eeuw zullen grote delen van het plangebied bemest zijn met plaggenmest,
waardoor een dikke humeuze bovengrond is ontstaan. Er zijn echter geen
archeologische indicatoren in de bovengrond aangetroffen, die een datering
kunnen geven voor het begin van de plaggenbemesting in het plangebied.
Gezien het voorkomen van een dik, sterk gelaagd cultuurdek in de lagere delen,
heeft men meerdere malen het landschap geëgaliseerd. Hierbij is materiaal van
de hogere delen van het landschap afgeschoven.
In het plangebied zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek en de opgraving 435
relevante sporen aangetroffen, waaronder paalsporen, kuilen, een waterput,
greppels en karrensporen. Hiervan is een groot aantal sporen toe te wijzen aan
structuren, waaronder één of meerdere hoofdgebouwen, diverse bijgebouwen,
een waterput en opslagkuilen.
Op basis van het vondstmateriaal is vast komen te staan dat een deel van de
antropogene sporen in de vroege ijzertijd gedateerd kan worden. Dit is de
vroegste periode van gebruik van het terrein, oudere sporen en vondsten zijn
niet aangetroffen. Uit de vroege ijzertijd dateren bijgebouwen, een waterput
en mogelijk ook een hoofdgebouw. Er is één fase van bewoning onderscheiden.
Omdat een deel van het erf wordt oversneden door sporen uit de middeleeuwen
en nieuwe tijd is het lastig vast te stellen hoe het erf was ingedeeld.
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Het merendeel van de sporen dateert echter uit de middeleeuwen waaronder
een bewoningsfase uit de vroege middeleeuwen en een bewoningsfase uit de
volle/late middeleeuwen. Uit deze laatste periode dateren in ieder geval één
hoofdgebouw en enkele bijgebouwen die tot één erf hebben behoort.
Na het in onbruik raken van de vindplaats in de loop van de 14e eeuw is het
plangebied vervolgens aan het einde van de late middeleeuwen en de nieuwe
tijd in gebruik geweest voor andere activiteiten dan bewoning. Hierbij dient
gedacht te worden aan akker- en weidegronden.
Tijdens het archeologisch onderzoek is niet de gehele vindplaats blootgelegd.
Voor de direct aan het plangebied grenzende percelen in het zuiden en
zuidwesten geldt daarom dat hier vermoedelijk de sporen van de vindplaats
zich uitstrekken. Deze sporen kunnen zowel uit de ijzertijd als de middeleeuwen
dateren en voor deze perioden geldt dan ook een hoge archeologische
verwachting. In het gebied tussen proefsleuf 3, 5, 6 en werkput 9 worden ook
nog sporen verwacht, met name uit de middeleeuwen. Voor dit gebied geldt
een hoge verwachting op het voorkomen van sporen uit de middeleeuwen.
De percelen ten noorden van het plangebied, dus ten noorden van proefsleuf
8 zouden mogelijk archeologische resten uit het einde van de vroege of het
begin van de volle middeleeuwen kunnen opleveren. Ook hier geldt een hoge
verwachting voor sporen uit de middeleeuwen. Voor alle overige perioden is de
archeologische verwachting voor de direct aangrenzende percelen laag.

Afb. 1.1 Impressie van het
plangebied; gezien naar het
noordwesten.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

In opdracht van Gemeente Hilvarenbeek heeft BAAC bv (onderzoeks- en
adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie)
te ‘s-Hertogenbosch een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven (IVO-P) en een opgraving (DO) uitgevoerd in plangebied Leeuwerik
fase III te Esbeek in de gemeente Hilvarenbeek.
Het IVO-P is uitgevoerd op 6 en 7 mei 2013. Aanleiding tot dit onderzoek
was de voorgenomen ontwikkeling van het woongebied ‘Leeuwerik fase
III’ in het plangebied. Hieronder valt de bouw van nieuwe woningen en de
bijbehorende infrastructuur inclusief een ontsluitingsweg naar het noordwesten.
Het uitgevoerde onderzoek is het vervolg op een IVO-P en een opgraving die
in 2004 door ADC ArcheoProjecten zijn uitgevoerd nabij en deels binnen het
plangebied.1 Daarnaast is voor het huidige plangebied in juni 2012 door ADC
ArcheoProjecten een bureauonderzoek uitgevoerd.2
De opgraving leverde enkele huisplattegronden uit de volle middeleeuwen
op en een ´kerkepad´ dat gebruikt werd om, volgens de onderzoekers, naar
de kerk van Hilvarenbeek te gaan.3 Pas vanaf 1889 kreeg Esbeek zijn eigen
kerk. In de proefsleuf die in 2004 in het huidige plangebied is aangelegd,
zijn geen huisplattegronden of andere structuren aangetroffen. Wel zijn
enkele paalsporen en verschillende greppels blootgelegd. In 2012 is een
bureauonderzoek uitgevoerd waarvan het rapport nog niet is verschenen.
Volgens het PvE is besloten direct op het bureauonderzoek een IVO-P uit te
laten voeren, ook gezien de resultaten uit 2004.4
Op basis van de resultaten van het IVO-P in het huidige plangebied is door de
bevoegde overheid besloten een vervolgonderzoek uit te laten voeren in een
deel van dit gebied in de vorm van een opgraving. In de proefsleuven werden
sporen uit de ijzertijd, middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen.5 De (paal)
sporen uit de ijzertijd en middeleeuwen in de proefsleuven 2 en 4 gaven
aanleiding om hier een opgraving uit te laten voeren aangezien hier kans was
in ieder geval een erf uit de middeleeuwen aan te treffen. Het onderzoek heeft
plaatsgevonden van 26 augustus tot 4 september 2013. De resultaten van de
opgraving zijn kort in een evaluatierapport beschreven en zullen in onderhavig
rapport uitgebreider worden behandeld.

1
2
3
4
5

Verhoeven & Williams 2005.
Hanemaaijer in voorbereiding.
Verhoeven & Williams 2005, 5.
Hanemaaijer 2012, 3.
De Winter 2013a.
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Beide archeologische onderzoeken zijn door BAAC bv in opdracht van de
gemeente Hilvarenbeek uitgevoerd. De veldteams stonden onder leiding van
Juliette de Winter (projectleider; senior KNA-archeoloog). Tijdens het IVO-P
bestond het veldteam uit Annemarie Kooi (senior KNA-archeoloog) en
Mirjam Mostert (senior KNA-archeoloog). De opgraving werd uitgevoerd door
Peter Weterings (senior KNA-archeoloog), Tessa Beukelaar (veldarcheoloog)
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en Ton van Doormalen (veldarcheoloog), enkele dagen bijgestaan door Enith de Boer
(fysisch geograaf), Margriet Tump (senior KNA-archeoloog) en Alfred ter Wal (senior KNAarcheoloog) Tijdens het veldwerk is een fysisch geograaf ingezet voor de bestudering van
de bodemopbouw. Vrijwilligers van de Werkgroep Heemkunde Esbeek hebben eveneens
aan de opgraving meegewerkt. Frank Hafkemeijer, Jan van Helvoirt, Cees Ketelaars, Peter
de Laat en Ad van Rijswijk hebben een grote bijdrage geleverd aan het couperen van
sporen en handmatig grondverzet waarvoor veel dank! Jan van Helvoirt heeft bovendien
nog informatie voor het rapport aangeleverd betreffende de historie van Esbeek.
De graafmachine werd geleverd door T. Luyten Archeologisch grondwerk en bestuurd door
Ben van Doren. De gemeente Hilvarenbeek was voor dit project de bevoegde overheid van
met als archeologisch adviseur mevr. A. Visser van het Monumentenhuis Brabant. In het
veld is kort overleg gevoerd over de voortgang van het project met dhr. Sander Bosch die
toendertijd namens de gemeente Hilvarenbeek bij het project betrokken was. Ten tijde van
de uitwerking was dhr. Maarten van Oostveen namens de gemeente ingeschakeld.

1.2

Ligging en aard van het terrein

Het plangebied ligt aan de westzijde van de bebouwde kom van Esbeek. Het terrein ligt
op akker- en weidegronden tussen de straat Hofstad in het oosten en de Spaaneindsestraat
in het zuidwesten (afb. 1.2). De oppervlakte van het plangebied bedraagt 1,7 ha. Het
onderzoeksgebied dat tijdens de opgraving is onderzocht heeft een oppervlakte van
2.500 m2.

1.3

Administratieve gegevens
Onderzoekgegevens

Type onderzoek

IVO-P

DO

Datum veldwerk

6 en 7 mei 2013

26 augustus - 4 september 2013

Uitvoerder

BAAC bv
vestiging ‘s-Hertogenbosch

BAAC bv
vestiging ‘s-Hertogenbosch

Projectleider

J. de Winter
j.dewinter@baac.nl

J. de Winter
j.dewinter@baac.nl

BAAC-rapport

A-13.0068

A-13.0167

Opdrachtgever

Gemeente Hilvarenbeek
Contactpersoon: M. van Oostveen

Gemeente Hilvarenbeek
Contactpersoon: M. van Oostveen

Bevoegde overheid

Gemeente Hilvarenbeek

Gemeente Hilvarenbeek

Adviseur bevoegde
overheid

Monumentenhuis Brabant
mevr. A. Visser

Monumentenhuis Brabant
mevr. A. Visser

Beheer
documentatie

Bibliotheek Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en archief BAAC
bv.

Bibliotheek Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en archief BAAC
bv.

Beheer
vondstmateriaal

Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten Noord-Brabant

Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten Noord-Brabant
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Locatiegegevens
Provincie

Noord-Brabant

Noord-Brabant

Gemeente

Hilvarenbeek

Hilvarenbeek

Plaats

Esbeek

Esbeek

Toponiem

plangebied Leeuwerik fase III

plangebied Leeuwerik fase III

Kaartblad

50O

50O

Oppervlakte
plangebied

1,7 ha

1,7 ha

Oppervlakte
onderzoeksgebied

1,7 ha

2.500 m2

RD-coördinaten

X1: 137.531, Y1: 386.185
X2: 137.466, Y2: 386.063
X3: 137.343, Y3: 386.049
X4: 137.381, Y4: 386.216

X1: 137.425, Y1: 386.149
X2: 137.462, Y2: 386.117
X3: 137.437, Y3: 386.084
X4: 137.397, Y4: 386.121

Status
gemeentelijke
beleidskaart

Het onderzoeksterrein valt binnen
een onderzoeksgebied waarin
archeologisch onderzoek nog niet
is afgerond en in een zone met
een middelhoge archeologische
verwachting.

Het onderzoeksterrein valt binnen
een onderzoeksgebied waarin
archeologisch onderzoek nog niet
is afgerond en in een zone met
een middelhoge archeologische
verwachting.

Gegevens Archis
Onderzoeksmeldingsnummer

56642

57969

Onderzoeksnummer

46031

47320

AMK-terrein

n.v.t.

n.v.t.

Vondstmeldingsnummer(s)

n.v.t.

n.v.t.

Periode(s)

ijzertijd en middeleeuwen

ijzertijd en middeleeuwen

1.4

Leeswijzer

Deze rapportage omvat de uitwerking van het proefsleuvenonderzoek en de
opgraving in plangebied Leeuwerik III te Esbeek (gemeente Hilvarenbeek). Alvorens
over te gaan tot de opgravingsresultaten, zullen de landschappelijke, historische en
archeologische achtergronden van het onderzoek en de onderzoeksvragen aan de
orde komen. Deze paragrafen worden gevolgd door paragrafen over de werkwijze in
het veld van zowel het proefsleuvenonderzoek als de opgraving en over de uitwerking
van beide onderzoeken. In hoofdstuk 3 komt de bodemopbouw in het plangebied aan
de orde en de relatie tussen de aangetroffen vindplaatsen en hun landschappelijke
ligging. Hoofdstuk 4 gaat in op de resultaten van het proefsleuvenonderzoek waar
sporen en structuren uit de ijzertijd, middeleeuwen en nieuwe tijd zijn aangetroffen.
Ook wordt hier kort het vondstmateriaal besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met een waardering en advies voor nader onderzoek. Hierna volgt in hoofdstuk
5 een bespreking van de resultaten van de opgraving in het zuidelijk deel van het
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plangebied. De sporen en structuren van zowel de nederzetting uit de vroege
ijzertijd als die van de nederzetting uit de middeleeuwen zullen hier in aparte
paragrafen uiteen gezet worden. In sub-paragrafen zullen de verschillende
structuren behandeld worden. Het vondstmateriaal komt in hoofdstuk 6 aan
de orde. Dit hoofdstuk bestaat uit paragrafen betreffende het aardewerk,
bouwkeramiek, dierlijk bot, metaal en slak en als laatste het natuursteen.
Het geheel zal worden afgesloten met een synthese (hoofdstuk 7), waarin de
onderzoeksresultaten nog eens in onderlinge samenhang en in relatie met
andere onderzoeken in de aangrenzende en verdere omgeving besproken
worden. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie en een advies voor
nader onderzoek (in de directe omgeving) van de opgraving. In de bijlages
achter in het rapport zijn een periodetabel en sporen- en vondstenlijsten
opgenomen. De onderzoeksvragen zullen in bijlage 2 (proefsleuvenonderzoek)
en 3 (opgraving) worden beantwoord.

15
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2

Onderzoekskader

2.1

Landschappelijke achtergrond (E. de Boer)

Het plangebied ligt op de noordelijke rand van het Kempisch Hoog, een gebied
dat door tektonische activiteit een relatief hoge ligging heeft gekregen. Op
circa 350 m ten noorden van het plangebied ligt een noordwest-zuidoost
georiënteerde breuk, de Breuk van Vessem/Feldbiss, die de grens vormt met
het tektonisch dalingsgebied van de Roerdalslenk, ook wel Centrale Slenk
genoemd.6
In het vroeg- en midden-pleistoceen zijn door de Maas en Rijn grove zanden
en grinden afgezet (Formatie van Sterksel), die op het Kempisch Hoog vrij
ondiep7 voorkomen. Nadat de rivieren het gebied hadden verlaten, heeft op het
Kempisch Hoog gedurende het midden- en laat-pleistoceen periglaciale erosie
plaatsgevonden, waardoor het fijnere materiaal van de Formatie van Sterksel
werd geërodeerd en het oorspronkelijke fluviatiele reliëf is afgevlakt.8

6
7

Buitenhuis et al. 1991.
De Formatie van Sterksel
komt in dit gebied meestal
ondieper voor dan 2 à 3 m
(Stiboka 1968).
8 Het achtergebleven relief
wordt op de geomorfologische kaart weergegeven
als terrasafzettingswelvingen
(Geomorfologische kaart van
Nederland 1:50.000 (kaartblad
50) 1981).
9 Voorheen Formaties van Eindhoven en van Twente.
10 Bodem die tot op grote
diepte permanent bevroren is.
11 Op de geomorfologische
kaart worden deze laagtes
weergegeven als dalvormige
laagte zonder veen (Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 (kaartblad 50)
1981).
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Gedurende de ijstijden (glacialen) van met name het Weichselien zijn
sedimenten van meer lokale oorsprong (Formatie van Boxtel9) afgezet. De
afzettingen uit deze periode kunnen globaal worden onderverdeeld in
Brabantse leem, fluvioperiglaciale afzettingen (smeltwaterafzettingen) en
eolische afzettingen (löss en dekzand). Brabantse leem is in perioden met
permafrost10 ontstaan uit door de wind aangevoerd materiaal waaruit door
dooiwaterstroompjes de fijne deeltjes werden uitgewassen, die vervolgens
werden afgezet in ondiepe vochtige depressies (dooimeren). Fluvioperiglaciale
afzettingen, oftewel verspoelde dekzand- en rivierafzettingen, ontstonden
wanneer aan het begin en eind van de glacialen, en dan voornamelijk in de
zomermaanden, veel smeltwater vrijkwam. Dit water werd afgevoerd door een
systeem van verwilderde geulen en beken, waarbij de ontdooide bovengrond
werd verspoeld en werd afgevoerd. Veel materiaal werd vanaf het hoger
gelegen Kempisch Hoog naar de lager gelegen Centrale Slenk verplaatst. Als
gevolg hiervan komen op de rand van het Kempisch Hoog noordoost-zuidwest
georiënteerde beken voor, die tegenwoordig grotendeels droog staan.11 De
afzettingen die door de fluvioperiglaciale stromen werden gesedimenteerd,
bestaan uit min of meer gelaagde zanden, met eventueel leemlagen en/of
planten- en houtresten.
Door het ontbreken van vegetatie werd in de droge en zeer koude glacialen
door de wind sediment verplaatst en elders weer afgezet. In het Pleniglaciaal
(midden-Weichselien) werd zo het Oudere dekzand als een deken over
het vrijwel vegetatieloze landschap afgezet. Het Oudere dekzand is vaak
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horizontaal gelaagd met lemige banden. In het laatglaciaal (laat-Weichselien)
was de begroeiing weer wat dichter waardoor de verstuiving een meer lokaal
karakter had en het zogenaamde Jonger dekzand werd afgezet in de vorm
van langgerekte, voornamelijk zuidwest-noordoost georiënteerde ruggen. Het
Jonger dekzand is meestal niet gelaagd. Gedurende de interstadialen12 zijn
plaatselijk leemlagen, veenlaagjes of bodems gevormd.
Aan het einde van het Weichselien en in het Holoceen werd het klimaat een
stuk milder. Het systeem van ondiepe, verwilderde geulen en beken veranderde
hierdoor in enkele, meanderende beken, die zich aanvankelijk in het landschap
insneden. Hierbij ontstonden ten zuidoosten van het plangebied onder andere
de Aalst, het Spruitenstroompje en de Hoogeindsche Beek. In de beekdalen
werden zand en klei afgezet en vond lokaal veenvorming plaats (Boxtel
Formatie; Singraven Laagpakket13). Door de toenemende vegetatie kwam
een eind aan de natuurlijke zandverstuivingen en raakten de dekzandruggen
gefixeerd.
Onder invloed van het mildere klimaat ontstond op grote schaal bodemvorming,
die in toenemende mate antropogeen is beïnvloed.14 Vanaf het begin van
het holoceen ontstonden in de zeer arme gronden (met een leemgehalte
van 10% of lager) van het pleistocene zandgebied humuspodzolen (primaire
podzolisatie). Op de iets rijkere gronden vormden zich in eerste instantie
moderpodzolen. Door ontbossing voor de landbouw zijn plaatselijk echter ook
de rijkere moderpodzolgronden tot de voedselarmere humuspodzolgronden
gedegradeerd (secundaire podzolisatie). Deze ontwikkeling vond over het
algemeen in toenemende mate vanaf het laat-neolithicum plaats. Vanaf de
late ijzertijd waren veel gebieden dermate uitgeloogd dat ze werden verlaten
en men zich in mineralogisch rijkere of lemigere gebieden (met moderpodzolgronden) terugtrok. Deze laatste zones komen vaak overeen met de gebieden
waar vanaf de late middeleeuwen rondom de oude dorpen een esdek is
ontstaan. Door egalisatie vanaf de late middeleeuwen zijn na verloop van tijd
ook de lagere delen van het landschap bedekt geraakt met een dik cultuurdek
(zie afb. 2.1). Door variaties in de aard (soort plaggen, percentage minerale
bestanddelen) en de hoeveelheid van de gebruikte mest, de duur van de
ophoging en de oorspronkelijke ligging (nat of droog) vertoont het esdek grote
verschillen in dikte, kleur, humusgehalte en textuur. Deze variaties kunnen zich
in het esdek uiten door gelaagdheid.15

12 Relatief warme periode
binnen een glaciaal.
13 Voorheen Formatie van
Singraven.
14 Buitenhuis, A. et al. 1991;
Teunissen van Manen 1985;
Bisschops et al. 1985;
Berendsen 2004.
15 Spek 2004.
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Afb. 2.1 De vorming van een
esdek in archeologisch
perspectief.

Afb. 2.1 Vorm

esdek in arche
spectief.
Het oorspronkelijke bodemprofiel bestond in Noord-Brabant op de hogere delen van
het dekzandlandschap uit holt- of haarpodzolgronden en in de lagere, nattere delen
uit veldpodzolgronden (zie A). Tot de 12e-13e eeuw werden de hogere dekzandruggen
gebruikt voor bewoning en de aanleg van akkers en grafvelden. Hierdoor werd de
bovengrond van het oorspronkelijke bodemprofiel verstoord en ontstond een cultuurlaag. Palen, waterputten en voorraadkuilen lieten diepere sporen in het bodemprofiel
achter (zie B). Omstreeks de dertiende eeuw werden de nederzettingen verplaatst
naar de overgang van de hogere naar de lagere delen, langs of in de beekdalen.
De reliëfrijke, hogere delen werden vanaf deze periode op grote schaal geëgaliseerd,
zodat een groot aaneengesloten, vlakgelegen akkercomplex ontstond (zie C). Hierbij
zijn de hogere delen van de zandgronden gedeeltelijk onthoofd, waardoor alleen de
BC-horizont nog resteert. Het vrijgekomen zand werd gebruikt om de dekzandlaagten op te vullen, waardoor vaak het gehele (veld)podzolprofiel bewaard is gebleven.
Fossiele akkerlagen uit deze periode zijn vrijwel uitsluitend op de flanken van de
vroegere dekzandruggen bewaard gebleven.

16 Theuws, Verhoeven & Van
Regteren Altena 1988; Spek
2004.
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Vanaf ongeveer de 15e eeuw is men, in combinatie met de voornoemde egalisatie,
begonnen met het bemesten van de akkers met materiaal uit de potstal. Het rundvee
stond in de potstal op een laag strooisel, dat bestond uit o.a. roggestro, plaggen en
een mengsel van vergane bladeren, onkruid, bosstrooisel, e.d. Om de zoveel dagen
werd een nieuwe laag strooisel in de stal gegooid dat vermengd raakte met de mest
van de dieren. Als de potstal vol was werd de plaggenmest op het erf opgeslagen
om verder te fermenteren, waarna het werd uitgereden over de akker. Hierdoor ontstond in de loop der eeuwen een dik, humeus dek, het zogenaamde esdek (zie D). De
plaggendekken werden herhaaldelijk meerdere spaden diep gespit, waardoor de oude
cultuurlagen vaak geheel in het onderste deel van het esdek zijn opgenomen (zie E).
Door variatie in de gebruikte plaggen- en strooisel voor de potstal en spitactiviteiten
16

kunnen in het esdek meerdere sublagen aanwezig zijn.

Opgraving
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16 Theuws, Ver
Regteren Al
2004.
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2.2

Historische achtergrond

Esbeek maakt onderdeel uit van de gemeente Hilvarenbeek dat centraal in het
zuiden van de provincie Noord-Brabant ligt. Esbeek vormde samen met Dun, een
ontginning uit de 13e eeuw aan de Reusel, het meest zuidelijke buurtschap van
Hilvarenbeek. De eerste bronvermelding van de naam Esbeke dateert van 1340.
De naam heeft betrekking op een ‘drooggevallen, modderige beek’, die ook wel
Breebeeck genoemd werd.17
Esbeek dateert als leef- en woongemeenschap uit de volle middeleeuwen, net
als de meeste woonkernen uit de omgeving Hilvarenbeek. In Esbeek is het proces
van verplaatsing van nederzettingen, zoals dat bekend is van veel plaatsen
in Noord-Brabant en aangrenzend België, goed te volgen. In de periode vóór
1300 na Chr. bewoonde men de hogere delen in het landschap, terwijl daarna
gehuchten ontstonden in lager gelegen gebieden. Eind 13e eeuw werd richting
westen de ‘Clapstaard’ (later Spaaneind) ingericht als bewoning en nog iets later
naar het oosten de ‘Mostaard’ als woonplaats gekozen. Ook de nederzetting
Leeuwerik laat zien dat in de 13e eeuw het gebied verlaten wordt en men elders
gaat wonen.18 Het plangebied zelf ligt tussen de Leeuwrik in het oosten en de
Klapstaarten in het westen in. Vermoedelijk is het Kerkpad de scheiding tussen
beide gebieden geweest.
Aan de Spaaneind werd, op circa 200 m ten westen van het plangebied, één van
de grotere boerderijen van Esbeek, hoeve Ten Claepstart gebouwd.19 Het betreft
een achterleen van het leengoed Ten Bogaarde dat vermoedelijk in de eerste
helft van de 14e eeuw werd gebouwd. Het leengoed zelf lag in de nabijheid van
Hilvarenbeek en had naast een hoeve tevens een windmolen. Van de windmolen
(Esbeekse Akkermolen) is bekend dat die in Esbeek moet hebben gestaan. Een
tweede achterleen van Ten Bogaarde bevindt zich op circa 500 m ten zuidwesten
van het plangebied, de hoeve Van de Craenmeer. Over de bezitsverhoudingen
binnen het gebied ‘Leeuwrik’ is vooralsnog niets bekend.
Rond 1200 stichtte de abdij van Averbode in de immense heide tussen Esbeek,
Poppel, Weelde en Mierde een ´modern´ landbouwbedrijf: Tuldel. Dit bedrijf
was een groots opgezette schapenhouderij waarvan de wolproductie bestemd
was voor de opkomende steden in Brabant en Vlaanderen. Ook omstreeks
die tijd kreeg de abdij van Echternach bezittingen in Esbeek zoals Kukoven,
hoge aangeslibde gronden aan het oude Koekovenstraatje, nu Gasthuisweg
genoemd.
De Broekxie, het Hoogeind en het Nereneind ontwikkelen zich tot subgehuchten. Dit gebeurde steeds vanuit het agrarische Esbeek zelf.
Op de minuut van 1811-1832 valt het oostelijk deel van het onderzoeksgebied
van het ADC (direct ten oosten van het huidige plangebied) binnen een gebied
met de naam Leeuwrik (zonder e). Op parochiekaarten uit het einde van de 19e
eeuw wordt het gebied met de naam Leeuwerik aangeduid.20 Nu nog wordt in
de volksmond gesproken van Lowrik, van dit woord zal het huidige toponiem
Leeuwerik waarschijnlijk afkomstig zijn. Het woord ‘leeuw’ verwijst hier naar de
relatief hoge ligging van het terrein.
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17 Onderstaande tekst is gebaseerd op informatie van de
website van de heemkundekring (Werkgroep Heemkunde Esbeek) te Esbeek.
18 Verhoeven & Williams 2005.
19 Adriaenssen 1991.
20 Verhoeven & Williams 2005,
14.

20

137.500

137.600

137.300

137.400

137.500

137.600

386.400
386.300
386.200
386.100
386.000
385.900

385.900

386.000

386.100

386.200

386.300

386.400

386.500

137.400

386.500

137.300

Esbeek, plangebied Leeuwerik fase III

Plangebied op kadastrale kaart 1811-1832
plangebied

N

Afb. 2.2 Het plangebied

0

geprojecteerd op de minuut
van 1828.

21

125 m

21
A-13.0167©
BAAC bv
Het plangebied is op de minuut van 1811-1832 nog onbebouwd
(afb. 2.2).

Esbeek, plangebied Leeuwerik

Deze situatie duurde tot in deze eeuw voort. Hierdoor zijn de archeologische
resten in het plangebied onder het plaggendek goed geconserveerd gebleven.
Echter, door het graven van voeder- en zandwinningskuilen in de 20e en 21e
eeuw is de bodem van een deel van het plangebied in lichte mate verstoord.

2.3

Archeologische achtergrond

Op de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Hilvarenbeek staat het
plangebied aangegeven binnen een zone van hoge en middelhoge verwachting
op het voorkomen van archeologische resten (categorie 4 en 6; afb. 2.3). Daarbij
valt een groot deel van het plangebied binnen ‘een onderzoeksgebied waarvan
het onderzoek nog niet is afgerond’.
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resultaten

onderzoeksmelding

In Archis (Archeologisch Informatie Systeem) zijn bekende archeologische
waarden in of rond het onderzoeksgebied geïnventariseerd. Hieronder volgen
twee tabellen (tabel 2.1 en 2.2) met daarin de onderzoeksmeldingen en
waarnemingen binnen een straal van 750 m.

Tabel 2.1 Onderzoeksmeldingen in Archis met de
afstand tot aan het plangebied.

21 www.watwaswaar.nl
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Afb. 2.3 Uitsnede van de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Hilvarenbeek. De rode contour geeft de globale ligging van het plangebied aan.

waarneming

afstand tot huidig
onderzoek

vondsten

36474

430 m NO

aardewerk uit de bronstijd

429720

310 m ZO

huisplattegronden uit de middeleeuwen

422151

620 m O

boerderijerf uit de midden-late ijzertijd

Tabel 2.2 Waarnemingen in
Archis met de afstand tot aan
het plangebied.

In de omgeving van het plangebied zijn naast vondsten uit de bronstijd, een
erf uit de ijzertijd en nederzettingssporen uit de middeleeuwen aangetroffen.
Ook aan het Spaaneind zijn, direct grenzend aan het noordelijk deel van het
plangebied, aanwijzingen voor middeleeuwse bewoning. In 1990 werd hier
bij de uitbreiding van een ligboxenstal een boomstamput aangetroffen.22 De
stukken eikenhouten waren echter te gefragmenteerd om deze nog te kunnen
dateren. In 1992/1993 werd bij aanvang van de bouw van Leeuwerik fase I
door leden van Werkgroep Heemkunde Esbeek een aantal huisplattegronden
met bijbehorende waterputten van eiken boomstammen uit de middeleeuwen
aangetroffen. De sporen die deel uitmaakten van bootvormige boerderijen
bevonden zich op ongeveer 60 cm onder het huidige maaiveld. De sporen zijn
alleen globaal in de middeleeuwen geplaatst. Van boomstamputten is echter
wel bekend dat deze in de Romeinse tijd en in de volle middeleeuwen gangbaar
zijn.23 Met enige voorzichtigheid kan deze vindplaats dan ook in de volle
middeleeuwen worden geplaatst.
Archeologische onderzoek Esbeek-Leeuwerik (ADC)
Direct ten oosten van het plangebied is door ADC ArcheoProjecten in 2004
een archeologisch onderzoek uitgevoerd waarbij bewoningsresten uit de
middeleeuwen en een kerkepad werden blootgelegd (afb. 2.4).24 Het onderzoek
heeft in het gebied ‘Leeuwrik’ plaatsgevonden, zoals bekend op de kadastrale
minuut van 1811-1832, een hoog gelegen plaats in het landschap. In totaal zijn
zes gebouwplattegronden blootgelegd, evenals het Kerkpad zoals opgetekend
op de minuut van 1811-1830. De vier bootvormige hoofdgebouwen zijn op basis
van het in de sporen aangetroffen aardewerk gedateerd. Een van de gebouwen
is te vergelijken met gebouw 2 uit Sint-Oedenrode, een tweede gebouw is heeft
overeenkomsten met het type Dommelen. Behalve de hoofdgebouwen zijn ook
een vijfpalige hooimijt en een klein bijgebouw aangetroffen. Huisplattegrond 1
wordt gedateerd in de 12e of het begin van de 13e eeuw, de huisplattegronden 2
en 3 in de 12e eeuw, huisplattegrond 4 in de late 12e of 13e eeuw en spieker 5 in
de 12e of 13e eeuw. Van bijgebouw 6 is onbekend uit welke periode het stamt.
De middeleeuwse nederzetting is opgebouwd uit een verzameling van losse
boerderijen die niet rond een centraal punt zijn gegroepeerd. De nederzetting
is niet ouder dan de 11e eeuw en kent geen voorganger. Vondsten en/of sporen
die zouden kunnen wijzen op een oudere datering zijn niet aangetroffen.
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22 Van Helvoirt 2011, 239.
23 Hiddink 2005, 162.
24 Verhoeven & Williams 2005.
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Afb. 2.4 Alle sporenkaart van het archeologisch onderzoek direct ten oosten van het plangebied (Esbeek-Leeuwerik).
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Volgens Verhoeven & Williams heeft dit te maken met het feit dat in de 11e en
12e eeuw een enorme demografisch expansie in Noord-Brabant plaatsvindt. In
de loop van 13e eeuw is de nederzetting in onbruik geraakt en verdwenen. De
bewoners zijn waarschijnlijk naar het drooggevallen beekdal van de Esbeek
getrokken.

25 Brouwer & Van Mousch in
prep.
26 Brouwer & Van Mousch in
prep, paragraaf 9.2.2;
Roymans & Fokkens 1991, 11.
27 O.a. naar aanleiding van het
onderzoek naar macroresten
van de opgraving TilburgTradepark: Van Smeerdijk
2011 en Van Haaster 2012.
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Archeologisch onderzoek Berkel-Enschot-Enschotsebaan-Zuid 2 (BAAC bv)
Een grootschalig archeologisch onderzoek in de nabijheid van Esbeek is
uitgevoerd aan de Enschotsebaan-Zuid 2 te Berkel-Enschot (gemeente Tilburg).25
Tijdens dit onderzoek is aan het licht gekomen dat het onderzoeksgebied in
de late prehistorie voor het eerst wordt gebruikt voor bewoning. In de vroege
middeleeuwen vestigen zich opnieuw mensen in het gebied en vindt hier tot in
de late middeleeuwen bewoning plaats.
De bewoningssporen uit de late prehistorie zijn onder te verdelen in kuilen
uit de vroege en midden-bronstijd en een erf uit de late bronstijd of vroege
ijzertijd. Het erf is opgebouwd uit een woonstalhuis, een bijgebouw of veekraal,
twee spiekers en enkele kuilen. Een waterput werd niet aangetroffen, maar
volgens de onderzoekers komt dat vaker voor bij erven uit deze periode.26
Het hoofdgebouw (structuur 42) is 11,5 x 7,5 m groot, heeft wandgreppels
en buitenstijlen. Op basis van typologie kan de plattegrond tot het type SintOedenrode/Oss-Ussen 2 worden gerekend. De spiekers zijn vierpalig en kennen
een beperkte opslagcapaciteit (2-3 m2). Afgaande op eerder onderzoek zal
het landschap in de ijzertijd bebost zijn geweest.27 Op de hogere gronden
domineren eiken- en beukenbossen en op de overgang naar de lagere delen van
het landschap komen overwegend bomen voor zoals wilgen, elzen en hazelaar.
Na een lang bewoningshiaat vindt pas in de middeleeuwen, in de eerste helft
van de 8e eeuw, weer bewoning plaats. In het onderzoeksgebied lijken tot
de eerste helft van de 10e eeuw twee of drie huisgroepen te hebben geleefd.
Vervolgens bestaat het vermoeden dat het aantal bewoners afneemt vanwege
de aanwezigheid van alleen nog een enkel erf. Vanaf de 12e eeuw neemt de
bewoning in het gebied toe, maar vermindert echter al snel weer. Aan het
einde van de 12e of het begin van de 13e eeuw wordt de intensiteit waarmee
het onderzoeksgebied werd bewoond steeds kleiner en neemt het aantal erven
in de loop van de 13e eeuw geleidelijk af. Tenslotte functioneert nog slechts
één erf dat tot in ieder geval de 18e eeuw in gebruik blijft. Dit erf ligt in een
laaggelegen deel van het landschap.
In de middeleeuwse huizenbouw zijn veranderingen goed te volgen. De kleine
boerderijen die tot in de 10e eeuw in gebruik zijn, worden vervangen door
gebouwen met gebogen wanden en vanaf de tweede helft van de 10e eeuw
wordt gebruik gemaakt van sluitpalen. In de tweede helft van de 11e eeuw
worden ook de gebinten op een gebogen lijn geplaatst. Deze gebogen lijnen
worden vervolgens in de tweede helft van de 12e eeuw weer losgelaten en
komen zowel de palen van de wanden als de gebinten op een rechte lijn te
staan. Het betreft echter een lange termijnontwikkeling die dan in gang is
gezet. In deze periode is namelijk sprake van een grote diversiteit aan huistypen
waarbij ook teruggegrepen wordt op oudere huistypen.
Het landschap bestaat in de vroege middeleeuwen (8e en 9e eeuw) uit een open
heidelandschap, in plaats van de uitgestrekte eiken- en beukenbossen uit de late
prehistorie. In dit landschap zijn ook eiken- en berkenbomen aanwezig, evenals
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hazelaar. In de tweede helft van de 11e eeuw betreft het onderzoeksgebied nog
steeds een open landschap. Het onderzoeksgebied bestaat enerzijds uit grasland
in de lage delen en akkerland in de hogere delen en anderzijds bestaat het uit
heide. Verspreid in het landschap hebben hazelaar en eiken gestaan en langs de
greppels elzen.

2.4

Onderzoeksvragen

Het doel van het IVO-P is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde
archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureau- en/of
booronderzoek. Het gaat om gebieds- of vindplaatsgericht onderzoek. Een
IVO-P vind plaats door middel van waarnemingen in het veld, waarbij (extra)
informatie wordt verkregen over bekende en/of verwachte archeologische
waarden binnen een onderzoeksgebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, de
aard, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke
kwaliteit van de archeologische waarden.
Voor het uitgevoerde onderzoek heeft ADC ArcheoProjecten een Programma
van Eisen (PvE) opgesteld waarin de volgende onderzoeksvragen zijn
geformuleerd28:
1. Zijn er sporen en/of structuren aanwezig? Zo ja, wat is de aard, omvang,
datering en conserveringstoestand van de sporen en structuren?
2. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig en hoe is de
conserveringstoestand van de diverse vondstcategorieën?
3. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel
horizontaal als verticaal/stratigrafisch?
4. Hoe ziet de bodemopbouw eruit en komt dit overeen met het beeld uit
het vooronderzoek?
5. Kan aan de hand van archeologisch vondstmateriaal uit het esdek (of
plaggendek?) (uit zowel de middeleeuwen als de moderne tijd) een
uitspraak worden gedaan over de ouderdom en/of vorming van dit
esdek?
6. Welke nadere informatie kan dit onderzoek opleveren met betrekking tot
het ontstaan en de bewoningsgeschiedenis van het gebied?
7. Welke relatie kan gelegd worden tussen de betreffende vindplaats en
bekende vindplaatsen in de wijdere omgeving?
8. Welk beeld geeft het archeologisch vondstmateriaal van de bewoners
uit de late middeleeuwen/ nieuwe tijd? Dit met betrekking tot welvaart,
ambachten, indeling van de percelen?
Het doel van de opgraving is het documenteren van gegevens en veiligstellen
van materiaal van archeologische vindplaatsen. Daarnaast moet de relatie van
de resultaten van het onderzoek met een groter onderzoekskader worden
gelegd. Specifieke aandacht gaat uit naar het te verwachten erf uit de ijzertijd
en de middeleeuwen ter hoogte van de proefsleuven 2 en 4. Om tot dit doel te
komen, dienen de volgende onderzoeksvragen te worden beantwoord:29
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28 Hanemaaijer 2012, 6.
29 De Winter 2013b, 10-11.
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Algemeen
1. Beschrijf per vindplaats de datering, het complextype, de aard van
de sporen en vondsten, de verspreiding van de sporen en vondsten
en de begrenzing van de vindplaats zowel binnen als buiten het
onderzoeksgebied.
2. Hoe is de bodemopbouw/stratigrafie binnen het onderzoeksgebied en
wat is de relatie van de aangetroffen vindplaats met de bodemopbouw?
Hoe zag het landschap eruit?
3. Zijn er verstoringen aanwezig binnen het onderzoeksgebied? Zo ja, waar
bevinden deze zich en in hoeverre hebben deze de vindplaats verstoord?
4. Hoe sluiten de resultaten van de opgraving aan op de archeologische
verwachting zoals die in het vooronderzoek voor de vindplaats is
vastgesteld? Hoe is een eventuele afwijking ten opzichte van het
vooronderzoek te verklaren?
5. Wat is de archeologische verwachting voor aangrenzende percelen?
Nederzetting
6. Hoeveel boerderijen/erven zijn er te onderscheiden? Wat is de ruimtelijke
inrichting van de huizen, de erven en het nederzettingsterrein? Hoe
ontwikkelt het nederzettingsterrein zich door de tijd heen? Zijn er
meerdere fasen in de nederzetting te onderscheiden?
7. Kan er iets gezegd worden over de relatie tussen de vindplaats in het
onderzoeksgebied en de vindplaats direct ten oosten van het plangebied
en de vindplaats op 330 m ten zuidoosten van het onderzoeksgebied?
8. Kan er op basis van het vondstmateriaal iets gezegd worden over de
materiële cultuur, het voedselpatroon en de bestaanseconomie van de
nederzetting?
9. Kan er op basis van het vondstmateriaal iets gezegd worden over nonagrarische functies van de nederzetting en over eventuele contacten met
andere nederzettingen en regio’s?
10. Hoe is de opslag van agrarische producten georganiseerd?
11. Zijn er off-site structuren aanwezig en zo ja, welke zijn dat?
12. Zijn er perceelsindelingen of omheiningen te onderscheiden en in
hoeverre zijn deze te koppelen aan de landschappelijke structuur?
13. Wanneer en waarom is de vindplaats als woonplaats in onbruik geraakt?
14. Wat is er gebeurd met het terrein na het in onbruik raken van de
vindplaats?
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2.5

Werkwijze

2.5.1

Uitvoering van het veldwerk, proefsleuven

Het IVO-P is conform PvE uitgevoerd. In het plangebied van 1,7 ha groot zijn
in totaal acht proefsleuven aangelegd met een totale oppervlakte van 1.653
m2 (proefsleuf 1 tot en met 8; afb. 2.5 en tabel 2.3). Dit komt overeen met een
dekkingsgraad van bijna 10%. In de proefsleuven is één vlak aangelegd, behalve
in proefsleuf 4 waar in het noordwestdeel ter hoogte van de karrensporen en
greppels een tweede vlak is aangelegd. Hier bleek bij het aanleggen van het
profiel een waterput onder de greppels en karrensporen aanwezig te zijn.
Met een machine met gladde bak is laagsgewijs verdiept tot op het niveau van
de natuurlijke ondergrond (de C-horizont) en met de hand bijgeschaafd (afb.
2.6). Vervolgens is het vlak gefotografeerd en zijn sporen en NAP-hoogtes van
het vlak en het maaiveld digitaal ingemeten met een GPS. De afstand tussen de
hoogtemetingen bedraagt 5 m. In elke werkput zijn profielen gedocumenteerd
door middel van fotografie en een analoge tekening op schaal 1:20. De
profielen zijn eveneens met behulp van een GPS ingemeten. Er zijn enkele
sporen gecoupeerd ten behoeve van de beantwoording van de vraagstelling
en de waardering van het plangebied. Deze sporen zijn gefotografeerd
en getekend op schaal 1:20. Het vlak en de stort zijn met behulp van een
metaaldetector onderzocht op de aanwezigheid van metaal. Tijdens de aanleg
van het vlak zijn vondsten verzameld. Indien mogelijk zijn deze aan lagen en
sporen toegewezen, als dit niet mogelijk was zijn de vondsten in vakken van
4 x 5 m bijeen gezocht. Daarnaast zijn bij het couperen van sporen eveneens
vondsten verzameld. Er zijn geen monsters genomen. Tijdens het IVO-P zijn geen
specialisten ingezet.

werkput

soort
onderzoek

oppervlakte

aantal
vlakken

profielen

Het IVO-P is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA 3.2). De opgravingsdocumentatie bevindt zich momenteel bij de BAACvestiging te ’s-Hertogenbosch. Te zijner tijd zal dit worden overgedragen aan
het Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant.

1

IVO-P

212 m²

1

101-103

2

IVO-P

206 m²

1

201-203

3

IVO-P

200 m²

1

301-303

4

IVO-P

204 m²

2

401-403

5

IVO-P

100 m²

1

501-502

6

IVO-P

309 m²

1

601-604

7

IVO-P

215 m²

1

701-703

8

IVO-P

207 m²

1

801-803

9

opgraving

2.450 m²

2

901-906

Totaal opgegraven
areaal

4.103 m²
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Tabel 2.3 De aangelegde
werkputten van het IVO-P
en opgraving met de
oppervlakte van de werkput,
het aantal vlakken en de
gedocumenteerde profielen
binnen de werkput.
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386.200

137.500

386.200

137.400

801
701

303

7
702

9

906

401
4

403

6

604

903

301

803

703

601
602
901
902

3
302

8
802

904
905

502

5
501

202

403
201

101

386.000

102
1

386.000

103

2

386.100

386.100

203

137.400

137.500
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Puttenplan opgraving en IVO-P
plangebied
topografie
906

locatie profiel opgraving
opgraving

301

locatie profiel proefsleuf IVO-P
proefsleuf IVO-P

N
Afb. 2.5 Locatie van de

0

werkputten van zowel het

50 m
A-13.0068© BAAC bv

IVO-P als de opgraving.
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Afb. 2.6 Impressie van de
werkzaamheden tijdens het
IVO-P.

Afb. 2.7 Impressie van de
werkzaamheden tijdens de
opgraving.
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2.5.2

Uitvoering van het veldwerk, opgraving

Het veldwerk is conform PvE uitgevoerd. In het onderzoeksgebied is één
werkput (werkput 9) aangelegd waardoor goed inzicht in de aangetroffen
sporen kon worden verkregen (afb. 2.5 en tabel 2.3). De oppervlakte van deze
werkput bedroeg 2.450 m2. In de werkput is één vlak aangelegd, behalve
ter hoogte van verstoringen en greppels waar een tweede vlak is aangelegd
ter controle op aanwezigheid van diepe sporen. De op het tweede vlak
aangetroffen sporen maakten veelal deel uit van een gebouwplattegrond.
In het veld zijn vondsten verzameld uit zowel sporen als uit de bovengrond.
Uit kansrijke sporen met veel houtskool of uit sporen die tot onder de
grondwaterspiegel reiken zijn monsters voor botanisch onderzoek genomen.
Ten opzichte van het PvE hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.
Tijdens de opgraving is de zelfde methode als tijdens de proefsleuvenonderzoek
gebruikt. Er is gewerkt met een graafmachine met gladde bak en laagsgewijs
verdiept tot op het niveau van de natuurlijke ondergrond (de C-horizont). Het
aangelegde vlak is met de hand bijgeschaafd (afb. 2.7). Vervolgens is het vlak
gefotografeerd en zijn sporen en NAP-hoogtes van het vlak en het maaiveld
digitaal ingemeten met een Robotic Total Station (RTS). De afstand tussen
de hoogtemetingen bedraagt 5 m. Tijdens de opgraving zijn door een fysisch
geograaf zes profielen gedocumenteerd door middel van fotografie en een
analoge tekening op schaal 1:20. De profielen zijn eveneens met behulp van
een RTS ingemeten. Alle sporen zijn met de hand gecoupeerd en vervolgens
gefotografeerd en getekend op schaal 1:20. Na documentatie van de sporen
zijn deze afgewerkt en nagezocht op vondstmateriaal. Indien de vulling van een
spoor aanleiding gaf tot bemonstering (veel houtskool en humeus) is het spoor
bemonsterd. Hiertoe is in het veld reeds een selectie gemaakt, door met name
uit sporen behorende tot structuren monsters te nemen, evenals uit de grote
(opslag)kuilen en de waterput.
Het vlak en de stort zijn met behulp van een metaaldetector onderzocht op
de aanwezigheid van metaal. Tijdens de aanleg van het vlak zijn vondsten
verzameld. Indien mogelijk zijn deze aan lagen en sporen toegewezen, als dit
niet mogelijk was zijn de vondsten in vakken van 5 x 5 m verzameld.
De opgraving is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA 3.2). De opgravingsdocumentatie bevindt zich momenteel bij de BAACvestiging te ’s-Hertogenbosch. Te zijner tijd zal dit worden overgedragen aan
het Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant.

2.5.3

De uitwerking van het archeologisch onderzoek

Direct na afloop van het veldwerk is voor zowel het IVO-P als het DO gestart
met de uitwerking van de sporen die tijdens de archeologisch onderzoeken zijn
aangetroffen. Hiertoe zijn de veldtekeningen verwerkt tot kaarten en op basis
hiervan zijn de sporen geanalyseerd. De vondsten zijn gewassen, gedroogd en
globaal gedetermineerd en gedateerd.
Vervolgens is voor beide onderzoeken een evaluatieverslag geschreven. Op
basis van het evaluatieverslag waarin de eerste resultaten van het IVO-P zijn
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opgenomen en het daarbij behorende (voorlopige) advies is door de bevoegde
overheid besloten een opgraving uit te laten voeren.30 In het evaluatieverslag
van de opgraving zijn eveneens de eerste resultaten beschreven en is een
voorstel tot uitwerking gedaan.31 Ook is van de twintig botanische monsters
een selectie gemaakt ter waardering van deze monsters. Voor de analyse
van de waterput is een voorstel gedaan om het hout dendrochronologisch
te laten onderzoeken en te bepalen tot welke houtsoort de paaltjes uit de
waterput behoren. Naar aanleiding van de voorstellen tot uitwerking heeft
de opdrachtgever laten weten dat voor specialistisch onderzoek geen budget
beschikbaar is.32 Onder specialistisch onderzoek valt de waardering en analyse
van de botanische monsters en de datering van het hout middels dendrochronologisch onderzoek. Deze onderzoeken hebben niet plaatsgevonden
waardoor een deel van de onderzoeksvragen niet beantwoord kon worden.
Er is met de opdrachtgever en bevoegde overheid afgesproken de resultaten
van beide onderzoeken in één rapport op te nemen. Om het rapport leesbaar te
houden is besloten het hoofdstuk betreffende het IVO-P kort en overzichtelijk
te houden. Hierin zijn alle aangetroffen sporen beschreven, waarbij aan de
sporen die door de bevoegde overheid niet geselecteerd zijn voor behoud
in- dan wel ex-situ meer aandacht is besteed dan aan de sporen die tijdens de
opgraving weer zijn aangesneden. Aan de resultaten van de opgraving van de
nederzetting uit de ijzertijd en uit middeleeuwen is meer aandacht besteed.

30 De Winter 2013a.
31 De Winter 2013c.
32 Mondeling mededeling
Maarten Oostveen (gemeente
Hilvarenbeek) d.d. 21-11-2014.
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Afb. 3.1 Hoogtekaart van het plangebied op basis van de in het veld genomen NAP-hoogtes.
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3

Bodemopbouw in het
plangebied (E. de Boer)

3.1

Bodemopbouw aan de hand van de profielen

Om inzicht te krijgen in de geologische, geomorfologische en bodemkundige
opbouw van het plangebied zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek en de
opgraving diverse profielkolommen gedocumenteerd van 1 m breed. Hieronder
worden deze profielen nader besproken.
Het plangebied wordt doorsneden door een noordoost-zuidwest georiënteerd
dal. Dit dal is nog terug te vinden in de verkaveling in het begin van de
negentiende eeuw. De top van de C-horizont helt in dit dal in noordoostelijke
richting af van circa 19,80 m +NAP naar 19,35 m +NAP (afb. 3.1). In dit deel van
het plangebied bevindt zich een dikke (65 tot 85 cm) humeuze bovengrond.
Dit cultuurdek is over het algemeen gelaagd met een 30 tot 35 cm dikke, zwak
humeuze, donkerbruingrijze bouwvoor (Aap-horizont), een donkerbruingrijze,
grijsgevlekte Aa2-horizont, een donkerbruingrijze Aa3-horizont en een
grijsbruine Aa4-horizont met houtskool- en baksteenfragmenten. Aan de
basis bevindt zich over het algemeen een donkerdere laag (matig humeus,
donkerbruingrijs), die het restant vormt van de verploegde oorspronkelijke
A- en B-horizont (Apb-horizont).
In diverse profielen in de dalvormige laagte werd nog het restant van een natte
veldpodzol gevonden (zie afb. 3.2). In het laagste deel (profiel 802 en 803) is
deze podzol nog vrijwel intact en is een zeer dunne, discontinue zwartgrijze
Ah-horizont aangetroffen, gevolgd door een 7 cm dikke lichtgrijswitte
E-horizont, een lichtbruingrijze Bh-horizont en een lichtbruingele BC-horizont.
De C-horizont is lichtgeelwit.
Rond de laagte wordt over het algemeen een matig dikke (40 tot 55 cm) dik
cultuurdek aangetroffen. Op de overgang naar het dal komen plaatselijk
(profielen 501, 502, 604, 904 en 905) dikkere cultuurdekken voor. Dit beeld
wordt deels verstoord door de aanwezigheid van een 35 tot 55 cm dikke, zeer
recent verstoord en/of opgebrachte toplaag in het oostelijke deel van het
plangebied (profielen 501, 502, 604 en 903-905), die bestaat uit een zwak
humeus, lichtbruingrijs zand met brokken geel materiaal (Aa/Ca-horizont;
zie afb. 3.3). Het cultuurdek is over het algemeen opgebouwd uit een
donkerbruingrijze bouwvoor (Aap-horizont), gevolgd door een iets lichtere
en/of bruinere Aa-horizont (donkergrijsbruin tot bruingrijs). Plaatselijk is deze
Aa-horizont in de bouwvoor opgenomen. Op de overgang naar de dalvormige
laagte bevindt zich plaatselijk onder het cultuurdek nog het restant van een
(nat) veldpodzolprofiel aangetroffen in de vorm van deels verploegde,
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Profiel 803

Aap-horizont

Aa2-horizont

Aa3-horizont
Aa4-horizont
Ah-horizont
E-horizont
Bh-horizont
Afb. 3.2 Opname van profiel

BC-horizont

803 in proefsleuf 8.

Profiel 905

Aa/Ca-horizont

Aapb-horizont

A/C-horizont

Cg-horizont

Afb. 3.3 Opname van profiel
905 in werkput 9.
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lichtbruine tot lichtbruingele BC-horizont met humusfibers en oxidatievlekken (profiel 401, 901 en 904). De overgang van het cultuurdek naar de
onderliggende B- of C-horizont is verploegd en gebioturbeerd, waardoor een
heterogene laag is ontstaan. De C-horizont was (licht)geelwit tot wit met
oxidatievlekken.
In het uiterste zuidelijke deel van het plangebied (profielen 101-103 en 201)
is de humeuze bovengrond aanzienlijk dunner en bevindt zich een 20 tot 35
cm dikke, zwak humeuze donkerbruingrijze, geel gevlekte bouwvoor met
bijmenging van baksteen. Aan de basis van de bouwvoor bevindt zich een 5
tot 15 cm dikke menglaag (A/C-horizont), die het gevolg is van bioturbatie
en verploeging. De C-horizont is lichtgeelwit, met veel oxidatievlekken en/of
ijzerconcreties.
De lithologie van de C-horizont varieert sterk over korte afstand, maar bestaat
over het algemeen uit slecht gesorteerd, matig tot uiterst siltig, zeer fijn tot
matig grof zand met plaatselijk leemlagen. De sedimenten, die geïnterpreteerd
zijn als fluvioperiglaciale afzettingen, zijn plaatselijk sterk gecryoturbeerd. In
de diepere ondergrond, vermoedelijk vanaf circa 18,9 m +NAP, komen oudere,
grovere fluviatiele afzettingen voor.33

3.2

Interpretatie van de profielen

Uit het fysisch geografisch onderzoek blijkt dat het plangebied doorsneden
wordt door een noordoost-zuidwest georiënteerd dal, dat gedurende de koude
perioden van het pleistoceen is ontstaan. In het dal is in het Weichselien een
minstens één meter dikke laag fluvioperiglaciale sedimenten tot afzettingen
gekomen, die de oude fluviatiele afzettingen afdekt. Hoewel het dal ook de
oorspronkelijke verkaveling heeft beïnvloed, lijkt er in het holoceen geen
sprake te zijn geweest van een waterloop in het dal. Desondanks zijn, gezien
de aanwezigheid van hydromorfe verschijnselen en het type bodem, grote
delen van het plangebied lange tijd relatief natte gebieden geweest. Dit komt
ook terug in het (huidige) grondgebruik, dat lange tijd weiland is geweest.34
In grote delen van het plangebied heeft zich onder invloed van de relatief
33 Deze sedimenten vielen niet
binnen het bereik van de
profielen, maar zijn afgeleid
uit het voorkomen van grover
zand in diepere coupes.
34 Kadasterkaart 1811-1832
(www.watwaswaar.nl).
35 In Noord-Brabant vindt
plaggenbemesting over het
algemeen vanaf de vijftiende eeuw plaats (Spek 2004).
In het plangebied zijn geen
archeologische indicatoren
aangetroffen, die een datering kunnen geven aan het
begin van de plaggenbemesting in het plangebied.
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hoge grondwaterstand een veldpodzol ontwikkeld. Gezien de locaties van de
greppels en paalkuilen waren alleen de laagste delen van het landschap te nat
voor bewoning en/of beakkering. Door het agrarisch gebruik zal de top van het
podzolprofiel van de hogere delen in de bouwvoor zijn opgenomen. Vanaf de
15e eeuw35 zullen grote delen van het plangebied bemest zijn met plaggenmest,
waardoor een dikke humeuze bovengrond is ontstaan. Gezien het voorkomen
van een dik, sterk gelaagd cultuurdek in de lagere delen, heeft men meerdere
malen het landschap geëgaliseerd. Hierbij is materiaal van de hogere delen
van het landschap afgeschoven. Het heterogene karakter van de Aa2-horizont
doet vermoeden dat de meest recente ophoging een behoorlijk dik pakket
betrof, waardoor de basis buiten het bereik van de ploeg kwam te liggen.
Door de egalisatie is vermoedelijk in het hoger gelegen zuidelijke deel van het
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plangebied slechts een dunne humeuze bovengrond aanwezig en zijn mogelijk
ook sporen verdwenen. Door de geringe dikte van de humeuze bovengrond is
hier het gehele podzolprofiel afgetopt en opgenomen in de bouwvoor.
Recentelijk is in het oostelijke deel van het plangebied een waterberging
aangelegd, waarbij het uitgegraven materiaal op de randen is opgebracht. Dit
recente ophoogpakket is maximaal 55 cm dik.
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4

De resultaten van het IVO-P

4.1

Algemeen

Verspreid over het plangebied zijn in totaal 112 archeologisch relevante
sporen aangesneden waaronder paalsporen, kuilen, een waterput, greppels en
karrensporen (afb. 4.1; bijlage 4). Het vondstmateriaal bestaat uit aardewerk,
bouwkeramiek en onbewerkt vuursteen. Op basis van het keramiek en de
vulling van de sporen is vastgesteld dat de sporen uit de ijzertijd, middeleeuwen
en nieuwe tijd dateren.
Naast deze sporen zijn in bijna alle proefsleuven ook recente verstoringen
blootgelegd. Het gaat dan met name om zandwinningskuilen. De verstoringen
kunnen mogelijk een deel van de archeologisch relevante sporen vernield
hebben.
In onderstaande paragrafen zullen de sporen en vondsten uit de proefsleuven
1, 2 en 4 kort beschreven worden, aangezien deze sporen nogmaals tijdens de
opgraving zijn aangesneden. In het hoofdstuk betreffende de resultaten van de
opgraving zullen deze sporen in de context van structuren uitgebreid besproken
worden (hoofdstuk 5). De sporen uit de overige proefsleuven, waar geen
opgraving heeft plaatsgevonden, worden hieronder uitgebreider beschreven.

4.2

Sporen

4.2.1

Bewoningssporen

In de proefsleuven 1, 2 en 4 zijn (paal)sporen uit de middeleeuwen aangetroffen
die in relatie kunnen worden gebracht met de nederzetting die het ADC in
2005 direct ten westen van het plangebied heeft opgegraven. Daarnaast zijn in
het plangebied in de proefsleuven 1, 2 en 4 ook bewoningssporen in de vorm
van paalsporen uit de ijzertijd blootgelegd. In deze fase van het onderzoek
konden deze sporen niet aan een structuur worden toegeschreven, maar nader
onderzoek heeft daar een goed inzicht in kunnen geven.
Ten noordwesten van de paalsporen in proefsleuf 4 is onder een greppel en
karrensporen uit de nieuwe tijd een waterput blootgelegd. Deze waterput
ondersteunde het feit dat hier sprake moet zijn geweest van bewoning in
de ijzertijd of middeleeuwen. Aangezien geen vondstmateriaal bij de aanleg
van het vlak ter hoogte van de waterput is gevonden kon niet met zekerheid
vastgesteld worden uit welke periode het spoor dateert.
De sporen uit de proefsleuven 1, 2 en 4 zullen in het hoofdstuk betreffende de
sporen en structuren uit ijzertijd en middeleeuwen (hoofdstuk 5) uitgebreider
beschreven worden.
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In de westelijke helft van proefsleuf 7 en aan het westelijke uiteinde van
proefsleuf 8 zijn eveneens paalsporen en enkele kuilen aangetroffen. In
proefsleuf 7 zijn acht paalsporen en twee kuilen aangesneden die gezien het
vondstmateriaal en de vulling van de sporen in de middeleeuwen geplaatst
dienen te worden. De sporen zijn gevuld met donkerbruingrijs, met iets
geel gevlekt zand en kleine fragmenten houtskool. Het vondstmateriaal dat
in proefsleuf 7 is gevonden bestaat uit een fragment Badorf uit de vroege
middeleeuwen en een fragment Andenne uit de volle middeleeuwen.
In proefsleuf 8 zijn vier paalsporen en een kuil aangesneden. De sporen
zijn gevuld met donkerbruingrijs zand, zijn iets gevlekt en bevatten kleine
fragmenten houtskool. Tijdens de aanleg van het vlak zijn een fragment
grijsbakkend aardewerk en twee fragmenten roodbakkend aardewerk uit
de late middeleeuwen aangetroffen. De sporen zijn op basis van vulling en
vondstmateriaal vooralsnog globaal in de middeleeuwen gedateerd.
De hier blootgelegde sporen maken onderdeel uit van vermoedelijk een
cluster bewoningssporen die uit de middeleeuwen dateert. Vanwege de
beperkte omvang van de proefsleuven kunnen de sporen nog niet aan een
gebouwplattegrond gekoppeld worden. Nader onderzoek zou hier meer inzicht
in kunnen geven, evenals een meer exacte datering.

4.2.2

Greppels en karrensporen

In alle proefsleuven zijn greppels aangetroffen en in de proefsleuven 2, 4, 6, 7
en 8 tevens karrensporen. De greppels hebben verschillende oriëntaties en een
deel hiervan komt overeen met de ligging van de perceelsgrenzen op de minuut
van 1811-1832. Deze greppels zullen bij zowel de ontginning als de verkaveling
van het terrein gegraven zijn. Wanneer dit precies plaats heeft gevonden is
onduidelijk, maar de ontginning zal mogelijk al uit de late middeleeuwen
dateren. Zo is er in de greppel in proefsleuf 4 bijvoorbeeld aardewerk uit de late
middeleeuwen aangetroffen. In paragraaf 5.3.2 zullen deze sporen uitgebreider
besproken worden.

4.3

Vondsten

Tijdens het IVO-P zijn 65 vondsten gedaan: twee fragmenten bouwkeramiek
uit de nieuwe tijd, een stuk onbewerkt vuursteen en 62 fragmenten aardewerk
(bijlagen 6, 7, 8 en 10).
Het aardewerk is onder te verdelen in fragmenten uit de ijzertijd, Romeinse tijd,
de middeleeuwen en de nieuwe tijd dat zowel bij de aanleg van het vlak als
in sporen gevonden is. De scherven uit de ijzertijd zijn afkomstig uit sporen uit
de proefsleuven 1 en 4. Op basis van magering bestaat het vermoeden dat dit
aardewerk uit de vroege- of midden-ijzertijd dateert. Bij de aanleg van het vlak
in proefsleuf 6 is boven een zandwinningskuil een fragment van een Romeinse
voorraadpot (dolium) gevonden.
Het middeleeuwse aardewerk bestaat uit fragmenten uit de vroege middeleeuwen (450-1050 na Chr.), de volle middeleeuwen (1050-1250 na Chr.) en
de late middeleeuwen (1250-1500 na Chr.). Scherven uit de vroege- en volle
middeleeuwen en uit het begin van de nieuwe tijd zijn gevonden in
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Afb. 4.1 Alle sporenkaart van het proefsleuvenonderzoek.36

137.350

137.400

137.450

137.500

Esbeek, plangebied Leeuwerik fase III
Alle-sporenkaart
plangebied
topografie
greppel
kuil
karrenspoor
natuurlijke ondergrond
natuurlijke verstoring
paalkuil
recente verstoring
spitspoor

386.150

386.150

386.100

386.100

waterput
zandwinningskuil

N
0
137.350

137.400

137.450

137.500

20 m
A-13.0068© BAAC bv

36 In bijlage 5 is een allesporenkaart met spoornummers op A0-formaat opgenomen.
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de proefsleuven 6 en 7. Het laatmiddeleeuws materiaal is afkomstig uit de
proefsleuven 1, 3, 4, 6 en 8. In het hoofdstuk betreffende de determinatie van
het aardewerk (paragraaf 6.1 en 6.2) zullen ook de tijdens het IVO-P verzamelde
fragmenten aardewerk behandeld worden.
Het vondstmateriaal laat zien dat het plangebied in ieder geval in de ijzertijd
en middeleeuwen bewoond is geweest. Op basis van slechts één fragment
Romeins kon in deze fase van het onderzoek niet vastgesteld worden of er in
het plangebied ook bewoning in de Romeinse periode was.

4.4

Waardering

In het plangebied zijn sporen en vondsten aangetroffen die dateren uit de
ijzertijd en middeleeuwen. Behalve bewoningssporen uit deze twee perioden
zijn ook sporen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd blootgelegd. De sporen
uit deze laatste perioden bestaan uit met name greppels en ontginningssporen,
zogenaamde off-site sporen. Op basis van deze onderzoeksresultaten kan
voor het plangebied Leeuwerik fase III te Esbeek (gemeente Hilvarenbeek) een
archeologische waardering opgesteld worden. Conform de KNA 3.2 dienen
vindplaatsen37 te worden gewaardeerd op een aantal criteria.
Beleving
De belevingswaarde van een archeologische vindplaats valt uiteen in twee
criteria: ‘schoonheid’ en ‘herinneringswaarde’. Omdat het bij beide vooral gaat
om zichtbare vindplaatsen, die niet als zodanig in het plangebied herkenbaar
zijn, wordt op deze criteria niet gescoord.

37 Met vindplaats wordt in
algemene zin bedoeld een
locatie waar sporen of
vondsten aangetroffen zijn.
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Fysieke kwaliteit
De fysieke kwaliteit wordt bepaald door de mate waarin archeologische
overblijfselen nog intact en in hun oorspronkelijke positie aanwezig zijn. Binnen
deze waarde wordt onderscheid gemaakt tussen de criteria ‘gaafheid’ en
‘conservering’.
Gaafheid is de mate van het niet-verstoord zijn en de stabiliteit van de fysieke
omgeving. Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat de bodem in het plangebied
grotendeels intact is en dat zich onder de bouwvoor een akkerlaag bevindt
die eventuele archeologische sporen kan hebben beschermd. Ter hoogte
van de proefsleuven 1 en 2 is de akkerlaag wat dunner waardoor het eerder
mogelijk is dat sporen aangetast zijn. Dit hoeft echter niet het geval te zijn,
de sporen kunnen ook onder een dunner dek redelijk tot goed bewaard zijn
gebleven. In de proefsleuven zijn plaatselijk wel recente verstoringen waaronder
voederkuilen, aangetroffen. Mogelijk zijn hierdoor sporen verdwenen. Op
gaafheid wordt daarom ‘gemiddeld’ gescoord.
Met conservering wordt de mate bedoeld waarin archeologisch vondstmateriaal
bewaard is gebleven. Er zijn tijdens het onderzoek met name fragmenten
aardewerk aangetroffen en enkele stukken bouwkeramiek en een stuk
onbewerkte vuursteen. Dit anorganisch vondstmateriaal is in redelijke tot goede
staat. In algemene zin kan gesteld worden dat de condities voor conservering
van organisch materiaal op de Brabantse zandgronden doorgaans slecht zijn,
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met uitzondering van diepe sporen als waterputten. Organisch materiaal is
tijdens het IVO-P niet aangetroffen. Wel is de kans groot dat in de waterput
rond de waterspiegel organisch materiaal zal worden aangetroffen. De
conservering van anorganisch materiaal zoals aardewerk is doorgaans goed,
en de conservering van metaal gemiddeld. Op conservering wordt daarom
‘gemiddeld’ gescoord.
Inhoudelijke criteria
Binnen de categorie inhoudelijke kwaliteit wordt onderscheid gemaakt
tussen de criteria ‘zeldzaamheid’, ‘informatiewaarde’, ‘ensemblewaarde’ en
‘representativiteit’.
De zeldzaamheid wordt als ‘midden’ gescoord, omdat in Esbeek binnen
een straal van 1000 m al wel eerder een archeologische onderzoek heeft
plaatsgevonden. Hierbij zijn sporen van een nederzetting uit de midden- tot late
ijzertijd en twee nederzettingen uit de middeleeuwen aangetroffen. Eén van de
middeleeuwse nederzettingen kan in relatie worden gebracht met de sporen die
in het plangebied zijn aangesneden. De ijzertijdsporen in het plangebied lijken
in de vroege- of midden-ijzertijd geplaatst te kunnen worden. Niet eerder zijn in
Esbeek sporen uit de vroege ijzertijd aangetroffen. Deze sporen kunnen nieuwe
kennis over de tot nu toe oudste bewoningsfase in Esbeek opleveren.
De informatiewaarde is de betekenis van een vindplaats als bron van kennis
over het verleden. Op basis van het aantal sporen en vondsten uit de ijzertijd,
middeleeuwen en nieuwe tijd, die een aanvulling kunnen zijn op het
reeds onderzochte terrein direct ten oosten van het plangebied, wordt de
informatiewaarde ‘midden’ tot ‘hoog’ ingeschat. Behalve paalsporen en kuilen is
ook een waterput aangetroffen die zeker een aanvulling op de kennis over het
verleden van Esbeek is.
De ensemblewaarde is de meerwaarde die aan een vindplaats wordt
toegekend, op grond van de mate waarin sprake is van een archeologische en
landschappelijke context. Een inter-site analyse of ontwikkeling in de microregio heeft hier een meerwaarde door de midden tot hoge informatiewaarde
van de aangetroffen sporen en vondsten. Bovendien kan mogelijk een
vergelijking met de nederzetting uit de midden-late ijzertijd en uit de
middeleeuwen worden gemaakt. De ensemblewaarde wordt daarom als
‘midden’ tot ‘hoog’ aangemerkt.
Esbeek-Leeuwerik fase III. Archeologische waarderingstabel volgens KNA 3.2
Vindplaats 1: nederzettingssporen uit de ijzertijd en middeleeuwen
Waarden

Criteria

Beleving
Fysieke kwaliteit

Inhoudelijke
kwaliteit

Scores
Laag

Midden

Schoonheid

Wordt niet gescoord

Herinneringswaarde

Wordt niet gescoord

Hoog

Gaafheid

2

Conservering

2

Zeldzaamheid

2

Informatiewaarde

2

3

Ensemblewaarde

2

3

Representativiteit

Archeologisch onderzoek

N.v.t.

Tabel 4.1 Waardering van de
vindplaats volgens de criteria
van de KNA, versie 3.2.
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De beoordeling van het criterium representativiteit is enkel relevant indien bij
het uitvoeren van de waardering het vermoeden bestaat dat duurzaam behoud
van de vindplaats gerealiseerd kan worden. De beoordeling is op dit punt dan
ook als ‘niet van toepassing’ gescoord.

4.5

Advies

Op basis van bovenstaande resultaten vindt BAAC bv het noodzakelijk deze
archeologische resten ter plaatse van de proefsleuven 1, 2, 4, 7 en 8 in het
plangebied te behouden. Behoudenswaardige vindplaatsen kunnen beschermd
worden door behoud in-situ. Indien dit, vanwege de geplande werkzaamheden,
niet mogelijk is, dient behoud ex-situ plaats te vinden door middel van een
archeologische opgraving. Het doel van opgraven is het documenteren van
gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee
informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het
verleden.
Ter plaatse van proefsleuf 3 (wegcunet) is het advies van BAAC bv om dit
deelgebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling van het terrein. In de
proefsleuf zijn alleen off-site structuren in de vorm van greppels aangetroffen.
Bovendien is een deel van de natuurlijke ondergrond verstoord door
voederkuilen.
Bovenstaand advies is in eerste instantie een voorlopig selectieadvies. Dit
betekent niet dat reeds gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten
of de daarop voorbereidende activiteiten. Het selectieadvies dient namelijk eerst
beoordeeld te worden door de bevoegde overheid wat uiteindelijk leidt tot een
selectiebesluit.

4.6

Selectiebesluit

De bevoegde overheid, geadviseerd door A. Visser van het Monumentenhuis
Brabant, heeft naar aanleiding van het evaluatieverslag in juni 2013 een
selectiebesluit genomen. Dit besluit houdt in dat de sporen in en rond de
proefsleuven 2 en 4 nader onderzocht dienen te worden door middel van een
opgraving aangezien geen behoud in-situ plaats kan vinden. Het overig deel van
het plangebied is vrijgegeven voor verdere ontwikkeling.
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5

Sporen en structuren;
bewoning in de vroege ijzertijd en
middeleeuwen

5.1

Algemeen

Op een oppervlakte van bijna 2.500 m2 zijn in werkput 9 in de zuidelijke helft
van het plangebied in totaal 323 relevante archeologische sporen opgetekend
(afb. 5.1; bijlage 4 en 5).38 De sporen zijn onder te verdelen in paalsporen (282),
kuilen (13), greppels (21), karrensporen (6) en een waterput. Hierbij vormen de
paalsporen de grootste groep. Een groot deel van de sporen kan toegewezen
worden aan gebouwplattegronden uit zowel de vroege ijzertijd als de
middeleeuwen (tabel 5.1).
De sporen uit de vroege ijzertijd worden gekenmerkt door de in vergelijking
met middeleeuwse sporen meer gehomogeniseerde vulling, de kleinere
afmetingen, maar met name door het aardewerk. Het merendeel van de
sporen bevindt zich in werkput 9, maar de vindplaats loopt ook nog buiten de
grenzen van het opgravingsgebied door. Hiervan getuigen enkele sporen en
het aardewerk die in proefsleuf 1 zijn gevonden, maar ook het feit dat sporen
uit deze periode verspreid en tegen de grenzen van werkput 9 aanwezig
zijn. Hierdoor kon ook een deel van de sporen niet aan structuren worden
toegewezen zoals de cluster sporen aan de westzijde van de opgraving,
maar ook aan de noordelijke zijde van het onderzoeksgebied. Toch zijn uit
deze periode enkele gebouwen aanwezig waaronder een (deel van een)
hoofdgebouw en twee bijgebouwen, evenals een waterput (afb. 5.2).
Sporen uit de late middeleeuwen zijn met name herkenbaar door de gevlekte
vulling, maar ook door de vaak grote afmetingen van de paalkuilen. Uiteraard
heeft ook de typologie van de plattegronden alsmede de determinatie van het
aardewerk bijgedragen aan de datering van de sporen. De middeleeuwen zijn
vertegenwoordigd met vier gebouwplattegronden waaronder in ieder geval
één hoofdgebouw en enkele bijgebouwen (afb. 5.2). Ook zijn drie opslagkuilen
aangetroffen.
In de hieronder volgende tekst worden de structuren beschreven aan de hand
van de configuratie, het vondstmateriaal en de datering van de structuur. Voor
het vondstmateriaal is gebruik gemaakt van de analyse en de determinatielijsten
van de desbetreffende specialisten.

38 Op de digitale allesporenkaart
zijn de spoornummers terug
te vinden.
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structuur

functie

type

configuratie

lengte x breedte39

erf

datering

1

hoofdgebouw

bootvorm

23 x 13,5 m

3

na 1175, vermoedelijk
13e-14e eeuw

2

bootvorm

18 x 11 m

3 of 4

3

hoofd- of
bijgebouw
bijgebouw

overgang
H2 naar
H4
H1, B3 of
B4

achtpalig

4,70 x 3,50 m

4

bijgebouw

Oss IC

zespalig

3,85 x 3,75 m

2, 3
of 4
1

5

bijgebouw

Oss ID

achtpalig

5,00 x 3,30 m

1

na 1175, vermoedelijk
13e-14e eeuw
middeleeuwen: 900 of
13e/14e eeuw
late bronstijd-vroege
ijzertijd
vroege ijzertijd

6

waterput

3,45 x 3,00 m

1

vroege ijzertijd

7

bij- of
hoofdgebouw

onbekend

5,80 x 5,80 of
8,70 x 15 m

2

900-950/1000

8

hoofdgebouw?

onbekend

vlechtwerk met
paaltjes
middenstaanders
en
staanderparen
onbekend

1000

sporencluster

n.v.t.

n.v.t.

1001

sporencluster

n.v.t.

n.v.t.

16 x 5,7-6,3 m

5.2

Sporen en structuren uit de vroege ijzertijd

5.2.1

Hoofd- en bijgebouwen

1

ijzertijd

2, 3
of 4
1

middeleeuwen
vroege ijzertijd
Tabel 5.1 Overzicht van de
blootgelegde structuren.

In het plangebied zijn geen duidelijke plattegronden van hoofdgebouwen uit
de ijzertijd herkend. Op basis van bijgebouwen, een waterput en het aardewerk
is de verwachting dat deze wel (in de directe omgeving) aanwezig moeten
zijn geweest. Ten noorden van de laatmiddeleeuwse greppel (spoor 9093) is
een sporencluster aangesneden waarvan (een deel van) de sporen zouden
kunnen worden toegeschreven aan een hoofdgebouw. Deze plattegrond is
onder structuur 8 beschreven. Behalve dit mogelijke hoofdgebouw zijn twee
bijgebouwen vastgesteld, structuren 4 en 5.
Structuur 4
Dit noord-zuid georiënteerde gebouw bevindt zich in het zuiden van het
plangebied, in werkput 9 (afb. 5.3). De structuur wordt gevormd door zes
palen die 12 tot 18 cm diep zijn en een diameter tussen 18 en 32 cm hebben.
De afmetingen van het gebouw zijn 3,75 x 3,85 m, een bijna vierkante vorm.
De sporen zijn gevuld met (licht)grijs zand. Inclusies zoals houtskool zijn niet
waargenomen. In drie sporen is een kern zichtbaar, de overige sporen bestaan
uit alleen een kuil. Bij gebrek aan houtskool en uitgraafkuilen is onduidelijk hoe
dit gebouw is opgeheven. Er zijn geen aanwijzingen voor reparaties aan of een
toegang tot het gebouw.
Op basis van de configuratie van de plattegrond kan structuur 4 toegewezen
worden aan het Oss-Ussen type IC.40 Dit type wordt gekenmerkt door zes
palen die samen een kleinere lengte hebben dan de breedte. Type IC komt
voornamelijk in de ijzertijd voor. Vermoedelijk kan het gebouw als spieker
geïnterpreteerd worden en deed het dienst als opslagruimte.
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39 Gemeten vanuit het hart van
de paalsporen.
40 Schinkel 1998, 255.
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Afb. 5.1 Alle sporenkaart van de opgraving.41
137.450

137.475
386.150

137.425

386.150

137.400

Esbeek, plangebied Leeuwerik fase III
Allesporenkaart
drupgoot
greppel
insteek
kuil
karrenspoor
natuurlijke laag
paalkuil
recente verstoring
spitspoor
natuurlijke verstoring

386.125

386.125

386.100

386.100

waterput

N
0

15 m
A-13.0167© BAAC bv

137.400

137.425

137.450

137.475

41 De paalsporen en waterput op vlak 2 zijn door de greppels heen gesneden zodat een duidelijk overzicht van alle sporen te zien is. Voor een overzicht van de sporen met bijbehorende spoornummers wordt verwezen naar bijlage 5. Hierin is een digitale allesporenkaart op A0-formaat opgenomen.
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Afb. 5.2 Overzicht van alle in het plangebied aangetroffen structuren.
137.450

137.475
386.150

137.425

386.150

137.400

Esbeek, plangebied Leeuwerik fase III
Overzicht structuren
cluster 1000
cluster 1001
huis
bijgebouw
waterput
overige sporen

6
8

386.125

386.125

5

2

1

4

386.100

386.100

7

3

N
0

15 m
A-13.0167© BAAC bv

137.400
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In de sporen van structuur 4 zijn geen vondsten aangetroffen. Op basis van
de homogene, lichte vulling en de typologie kan worden vastgesteld dat het
gebouw uit de prehistorie dateert. Gezien het algemeen voorkomen van
aardewerk uit de late bronstijd-vroege ijzertijd in het plangebied, zal ook dit
gebouw in deze periode geplaatst kunnen worden.
Afb. 5.3 Structuur 4; schaal 1:200.

Structuur 5
Deze structuur bevindt zich in het noordoostelijke deel van werkput 9, nabij
structuur 1. Het min of meer oost-west georiënteerde gebouw meet 5 x 3,30 m
en is opgebouwd uit acht palen (afb. 5.4). De paalsporen zijn 38 tot 50 cm diep
en hebben een diameter tussen de 40 en 80 cm. De aanzienlijke breedte van
de sporen wordt voornamelijk door de uitgraafkuil veroorzaakt. De sporen zijn
overwegend gevuld met donkergrijs zand. Eén van de paalsporen is onder een
greppel uit de late middeleeuwen aangetroffen. Er zijn geen aanwijzingen voor
reparaties aan of een toegang tot het gebouw.
In de coupes van het merendeel van de sporen is een uitgraafkuil herkend.
In één geval was de kern nog zichtbaar. Deze onderscheidde zich door een
donkere vulling ten opzicht van de gegraven kuil waarin de paal was gezet.
De uitgraafkuilen wijzen er op dat de palen op enig moment zijn verwijderd,
vermoedelijk toen de nederzetting werd opgeheven. Brandsporen zijn niet
waargenomen.
De plattegrond van het gebouw is toe te wijzen aan het Oss-Ussen-type ID dat
gekenmerkt wordt door het voorkomen van meer dan zes palen.42 Dit type is als
spieker geïnterpreteerd en deed dienst als opslagruimte.
In de uitgraafkuilen van de sporen en in één geval uit de paalkuil zijn 28
handgevormde scherven aangetroffen. Hieronder bevinden zich rand- en
wandfragmenten die zowel gepolijst als geglad zijn, maar ook enkele besmeten
fragmenten. Ook is een deel van een knobbeloor gevonden. De meeste
scherven zijn globaal in de late bronstijd-vroege ijzertijd te dateren. Op basis
van een archeologisch compleet profiel van een geheel gepolijste kom is dit
vondstcomplex echter in de vroege ijzertijd te plaatsen.
Afb. 5.4 Structuur 5; schaal

structuur 5

1:200.

0

10 m

42 Schinkel 1998, 255.
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In de sporen is geen vondstmateriaal uit de middeleeuwen aangetroffen. Dit
wijst er op dat de sporen in deze periode zeer waarschijnlijk al gedicht waren.
Op basis van dit gegeven en de oversnijding met de laatmiddeleeuwse greppel,
maar met name op basis van het vondstmateriaal kan worden vastgesteld dat
structuur 5 in de vroege ijzertijd gedateerd kan worden.
Structuur 8
In het noorden van werkput 9 ligt structuur 8 (afb. 5.5). Het betreft een nietcomplete gebouwplattegrond waarvan mogelijk een lange wand is herkend.
De wand is oostnoordoost-westzuidwest georiënteerd en is circa 16 m lang.
Over de breedte van het gebouw kan alleen gespeculeerd worden. Eventuele
tegenhangers liggen op een afstand van 5,7 tot 6,3 m ten noorden van de
wand. De configuratie van de wand bestaat uit dubbel of driedubbel geplaatste
palen waarvan de sporen met homogeen (donker)grijs zand gevuld zijn. In twee
gevallen is een duidelijke kern waargenomen. In de overige coupes was alleen
de kuil zichtbaar.
Omdat maar een beperkt aantal sporen is aangetroffen is het niet mogelijk om
de plattegrond aan een typologie toe te wijzen. De dubbele en driedubbele
palen of de dicht op elkaar geplaatste palen wijzen echter op plattegronden uit
de ijzertijd zoals die in Oss-Ussen zijn aangetroffen.43

structuur 8

0

10 m

Afb. 5.5 Structuur 8; schaal
1:200.

Uit de sporen van de plattegrond is geen dateerbaar vondstmateriaal afkomstig.
Een deel van de sporen wordt oversneden door sporen van structuur 2 (volle/late
middeleeuwen) en een greppel (late middeleeuwen/nieuwe tijd). Omdat alleen
aardewerk uit de (vroege) ijzertijd en middeleeuwen/nieuwe tijd is aangetroffen
kan op basis van de plaatsing van de palen, de vulling van de sporen en de
oversnijding met sporen uit de late middeleeuwen deze structuur met enige
waarschijnlijkheid in de ijzertijd geplaatst worden.

43 Schinkel 1998, 191-193.
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5.2.2

Waterput

Opbouw
In het noorden van werkput 9 werd onder een zone van greppels en karrensporen uit het einde van de late middeleeuwen en nieuwe tijd een waterput
aangesneden (afb. 5.6 en 5.7). De vorm van de waterput in het vlak is rond en in
het midden is de bovenzijde van een nazak zichtbaar. Midden over de waterput
is van noordwest naar zuidoost machinaal een coupe gezet. Bij het verdiepen
van de coupe bleek de kern van de waterput in de zuidwestelijke helft van het

Afb. 5.6 Opname van de
doorsnede van de waterput
tot op vlak 3; gezien naar het
noordoosten.

Afb. 5.7 Opname van de
houten paaltjes onderin de
waterput; gezien naar het
noordoosten.
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spoor aanwezig te zijn. Hierop is de coupelijn verplaatst naar het midden van de
kern waardoor een getrapt profiel is verkregen.
Het spoor is circa 3,45 x 3,00 m groot en 1,30 m diep. Onderin de put werden
houten aangepunte dunne paaltjes aangetroffen. Het merendeel stond in een
cirkel, maar ook waren enkele paaltjes in de kern aanwezig die vermoedelijk
uit verband zijn geraakt. Wellicht heeft tussen de paaltjes vlechtwerk gezeten,
sporen hiervan zijn echter niet meer teruggevonden. De vulling van de kern
binnen de bekleding van de put bestond uit bruingrijs verspoeld zand. Ter
hoogte van de onderzijde van de paaltjes was de put gevuld met lichtbruin
zand dat zich onderscheidde van het grove zand van de natuurlijke ondergrond,
de C-horizont. De insteek bevatte donkergrijs en lichtgrijs gelaagd zand ten
noorden van de kern, terwijl ten zuiden van de kern donkerbruin humeus zand
werd aangetroffen dat aan de rand van het spoor overging in lichtbruingrijs
gelaagd zand. Boven de kern zijn twee nazakken waargenomen. De nazak
direct boven de kern was gevuld met donkergrijs zand (het esdek) en de nazak
daarboven bevatte zwartdonkergrijs lemig zand.
Vondstmateriaal
Het vondstmateriaal, bestaande uit aardewerk en natuursteen, is afkomstig uit
zowel de nazak, de insteek als de kern van de waterput. Het hout is bemonsterd
voor dendrochronologisch onderzoek en onderuit de waterput is een botanisch
monster genomen.
Uit zowel de insteek als de kern is aardewerk afkomstig (zie ook paragraaf 6.1).
De insteek bevatte dertien handgevormde scherven die op basis van baksel en
vorm in de late bronstijd of de vroege ijzertijd dateren gedateerd. Onderuit
de kern werd een enkele scherf handgevormd aardewerk gevonden. Ook deze
scherf is in de late bronstijd of vroege ijzertijd te dateren.
Natuursteen was in de insteek en de bovenste nazak aanwezig. In de insteek
zijn acht fragmenten van maalsteen aangetroffen, van twee stenen kan geen
interpretatie gegeven worden (één stuk is onnatuurlijk gebroken en het andere
stuk is bolvormig met een vlakke zijde) en een laatste steen betreft mogelijk
een wrijfsteen. Van dit laatste artefact is een gladde zijde met enige glans
waargenomen wat mogelijk kan zijn ontstaan door wrijving voor bijvoorbeeld
het slijpen van metalen voorwerpen. In de nazak is een slijp/wrijfsteen gevonden
en een mogelijke wrijfsteen. Deze laatste steen heeft twee vlakke zijden. Als
laatste dient hier nog natuurstenen artefact vermeld te worden, dat mogelijk
onderdeel vormde van een zogenaamde kussensteen. Omdat de steen gebroken
is kan niet met zekerheid vastgesteld worden dat sprake is van een kussensteen
(zie ook paragraaf 6.6.4). De gesleten zijde van de steen wijst in ieder geval op
een gebruiksvoorwerp.
De houten paaltjes die onderin de waterput zijn aangetroffen kwamen in
aanmerking voor dendrochronologisch onderzoek naar de datering van het
hout en daarmee de waterput. Deze zijn echter niet onderzocht (zie ook
paragraaf 2.5.3). Het zelfde geldt voor de analyse van het botanisch monster uit
de kern van de waterput waardoor niet bepaald kon worden welke gewassen in
de nederzetting uit de ijzertijd groeiden.
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Datering
De bekleding van de waterput bestaande uit paaltjes en wellicht vlechtwerk
en het aardewerk wijzen op een datering van de put in de late bronstijd of
vroege ijzertijd. Ook de natuurstenen artefacten maken een datering in de
prehistorie aannemelijk. Gezien het feit dat elders in werkput 9 het aardewerk
in de vroege ijzertijd te dateren is, is ook de waterput zeer waarschijnlijk in deze
periode te plaatsen. Er is geen verfijning aan te brengen tussen datering van de
gebruiksfase van de kuil en de jongere opvulling daarvan na primair gebruik.

5.2.3

Overige sporen

Sporencluster 1001
In het midden van werkput 9 zijn direct ten westen van structuur 4 meerdere
paalsporen uit de ijzertijd aangesneden die niet aan een herkenbare structuur
kunnen worden toegewezen (afb. 5.8). Het gaat om relatief kleine paalsporen
die gevuld zijn met (licht)grijs zand, vergelijkbaar met de vulling van de sporen
van structuur 3. In een enkel geval werd alleen de onderzijde van een spoor
aangetroffen. De sporen hebben een doorsnede van 22-45 cm en zijn 7 tot 16
cm diep. Zowel ten noorden als ten zuiden van de westelijke wand van structuur
4 zijn enkele sporen met een zelfde vulling waargenomen. Mogelijk maken zij
onderdeel uit van bijvoorbeeld een hekwerk langs dit gebouw.

structuur 1001

Afb. 5.8 Overzicht van
sporencluster 1001 in het
midden van werkput 9; schaal
1:200.

0

10 m

Ter plaatse van de cluster zijn bij de aanleg van het vlak fragmenten aardewerk
verzameld, die dateren uit de late bronstijd/vroege ijzertijd, maar ook enkele
scherven uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd. In één spoor werd een fragment
prehistorisch aardewerk gevonden, dat niet nauwkeurig te dateren was. In de
middeleeuwse sporen (sporencluster 1000) die binnen de grenzen van dit cluster
liggen waren ook scherven uit de late bronstijd/vroege ijzertijd aanwezig. Het
gehele vondstcomplex uit de prehistorie wordt specifiek in de vroege ijzertijd
geplaatst. Hierdoor kan op basis van de vulling van de sporen en het aardewerk
sporencluster 1001 in de vroege ijzertijd worden geplaatst.
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5.2.4

Erven

Erf 1
In het plangebied is in ieder geval één erf vast te stellen, erf 1 (afb. 5.9). Dit
erf bestaat uit een mogelijk hoofdgebouw (structuur 8), twee bijgebouwen
(structuur 4 en 5) en een waterput (structuur 6).44 Gezien de beperkte
oppervlakte van de opgraving en de vele (verstorende) sporen uit de
middeleeuwen en nieuwe tijd kan niet worden vastgesteld hoe groot het erf
was, of er nog andere gebouwen toe behoren en of het in verschillende fasen
bewoond is geweest. Het vondstmateriaal wijst uit dat het erf in de periode late
bronstijd-vroege ijzertijd in gebruik was. Op basis van meerdere scherven kan dit
gespecificeerd worden tot de eerste helft van de vroege ijzertijd.

137.450

386.150

137.425

386.150

137.400

Afb. 5.9 Erf 1 met bijbehorende structuren.
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palenrij zichtbaar die min
of meer parallel loopt aan
het hoofdgebouw uit de
ijzertijd. De sporen van deze
rij zijn echter recent van aard:
ze zijn gevuld met losse
donkergrijze grond en scherp
afgebakend.
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45 Huijbers 2007, hoofdstuk 4.
Overigens kunnen volgens
Huijbers de palen M en N ook
gebruikt zijn voor een weefgetouw of bakoven: Huijbers
2007, 131.
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5.3

Sporen en structuren uit de middeleeuwen

5.3.1

Hoofd- en bijgebouwen

Structuur 1
Opbouw
Aan de oostzijde van het onderzoeksgebied werd een grote, complete huisplattegrond blootgelegd (afb. 5.10-5.12). Het gebouw is noordwest-zuidoost
georiënteerd en meet 23 x 13,5 m. De plattegrond is samengesteld uit vijf
staanderparen die in een licht gebogen lijn op circa 3,50 m van elkaar staan.
De dakdragende constructie van gebinten overspant van west naar oost gezien
een afstand van 7,50-8,00-8,50-8,50-7,50 m. De uitgegraven kuilen waarin de
staanders waren geplaatst hebben doorsneden tussen 120 en 180 met een
uitzondering van 260 cm. De kuilen zijn 43 tot 80 cm diep. De locatie van de
paalkernen is gevuld met vrij homogeen, overwegend donkergrijs zand, terwijl
de vulling van de insteek een gevlekt karakter heeft, bestaande uit donkergrijs
en donkerbruin zand. Fragmenten houtskool zijn niet aangetroffen, wel in
enkele gevallen brokjes leem en oer.
In het verlengde van de staanderparen zijn vier hoekpalen blootgelegd. Zij
vormen een rechthoek van 7 m breed en iets meer dan 21 m lang. De kuilen
zijn 26 tot 56 cm diep, 72 tot 110 m breed en gevuld met donkergrijs tot
donkerbruin gevlekt zand.
Ter hoogte van de staanders bevinden zich op circa 2,50 m afstand de
wandpalen die eveneens een licht gebogen lijn vormen. Ook de korte wanden
bestaan uit paalsporen op een gebogen lijn. Deze wandpalen omgeven
het eigenlijke skelet van het gebouw. De wandpalen hebben minder forse
afmetingen dan de staanders. De kuilen zijn tussen de 80 en 100 cm breed en
tussen de 26 en 39 cm diep. Opvallend zijn de twee wandpalen ter hoogte van
de ingang in de noordoostelijke lange zijde. Deze zijn respectievelijk 135 en
140 cm breed en 52 en 50 cm diep. Deze palen zullen gezien de afmetingen
vermoedelijk een meer dragende functie dan de overige wandpalen hebben
gehad. Mogelijk vormden deze palen een portaal. Aan de noordzijde van de
lange wand is een smal lineair spoor aangesneden dat slechts 1 cm diep was en
een gevlekt karakter had. Mogelijk is hier sprake van een drupgoot.
Uit de lijn van de noordwestelijke kopse wand zijn in het midden twee palen
naar binnen geplaatst, de kopse stijlen of sluitpalen; hier bevond zich een
ingang tot het gebouw. De paalkuilen zijn 150-160 cm breed en 40-44 cm
diep. Een tweede ingang is in de noordoostelijke lange zijde te vinden. Net
buiten twee staanders zijn in het gebouw twee palen geplaatst die de toegang
vormden, de elementen M en N.45 De afstand tussen deze palen bedraagt
bijna 2 m. Tussen de wandpalen in het midden van de zuidwestzijde is een
extra paal geplaatst. Direct ten oosten van deze paal zijn twee kleinere palen
ingegraven op 70 cm afstand van elkaar. Vermoedelijk is ook hier sprake van
een toegang tot het gebouw. Een andere mogelijkheid is dat de palen geplaatst
zijn voor veestalling en dat deze sporen een scheiding van een stalruimte
vertegenwoordigen. De opbouw van de zuidelijke korte wand is minder
duidelijk dan de rest van de plattegrond. Dit wordt veroorzaakt door een
recente verstoring op deze locatie en de karrensporen in de oostelijke hoek.
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Ter plaatse van de verstoring is het vlak verdiept waarna nog enkele sporen
van de wand aan het licht kwamen. De sporen waren 7 tot 22 cm diep. Eén van
de sporen betreft een sluitpaal. Omdat deze niet in het midden ligt moet ten
zuiden van het spoor nog een tweede sluitpaal zijn geweest. Deze is echter
tijdens de lokale ontgraving verdwenen.
Een haardkuil is niet aangetroffen. Gezien de ligging van de ingangspalen in de
noordoostelijke wand is de verwachting dat een haard in het zuidoostelijk deel
van het huis aanwezig was.46

structuur 1

0

10 m

Afb. 5.10 Structuur 1;

Als gekeken wordt naar de doorsneden van de paalsporen kan vastgesteld
worden dat in de meeste gevallen nog een kern met insteek aanwezig was.
Slechts bij enkele sporen is sprake van een uitgraafkuil. Sporen van brand in
de vorm van houtskool of brandlagen zijn niet aangetroffen. Wat de exacte
reden was van opgave van het gebouw is onbekend. Omdat maar enkele
uitgraafkuilen werden vastgesteld kon niet worden vastgesteld of alle palen
elders zijn hergebruikt. Mogelijk zijn de palen aan het maaiveld afgekapt.
Typologie
De licht gebogen lijnen en de grote afmetingen van de sporen van de
plattegrond wijzen op een gebouw uit de middeleeuwen. Vervolgens is gekeken
naar de Maas-Demer-Schelde (MDS)-chronotypologie, een typologie van
huisplattegronden uit de volle middeleeuwen in het Maas-Demer-Scheldegebied
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schaal 1:200.

46 Huijbers 2007, hoofdstuk 4.
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Afb. 5.11 Overzichtsfoto van
structuur 1 in het vlak; gezien
naar het zuidoosten.

Afb. 5.12 Overzichtsfoto van
de gecoupeerde sporen van
structuur 1; gezien naar het
noordwesten.

47 Huijbers 2014; Huijbers 2007.
48 Huijbers 2014, 384.
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opgesteld door A. Huijbers (afb. 5.13).47 Op basis van de hierboven beschreven
kenmerken van structuur 1 kan deze worden toegeschreven aan het overgangstype tussen huistypen H2 en H4 (afb. 5.14). Deze overgangstypen worden weer
onderverdeeld in groepen, waarvan groep 1 of 2 de meeste overeenkomsten
vertoont met structuur 1. Bij beide groepen vertoont de configuratie namelijk
een (licht) gebogen verloop zoals ook bij structuur 1 is vastgesteld. Het overgangstype tussen huistypen H2 en H4, groep 1 of 2 wordt gedateerd tussen de
late 12e en het begin van de 13e eeuw.48

Esbeek, plangebied Leeuwerik

pe
H2

pe
es
p1

House type H0c
House type H0a

House type H0b

House type H0c
House type H0a

House type H0b

Huistype HOa

House type H0c

Huistype HOb

House type H0a

House type H0a
House type H1
House type H0b

House type H0a

House type H0c
House type H0a

House type H1

Huistype HOc

House type H0b

House type H0b

House type H0c

House type H0c

House type H1

House type H2

House type H0b

Huistype H2

Huistype H1

House type H2

Huistype H3

House type H0c

House type H1

House type H1

House type H1

House type H2

House type H3

House type H2

House type H2

House type H3

House type H4

House type H3
House type H1

Huistype H4
House type H2

House type H4

Afb. 5.13 Overzicht van de
Transition type
huistypen H0 tot en met H4. between house types H0 en H1
HetH3gaat om gegeneraliseerde
House type H3
House type
abstracties. Bron: Huijbers
2014,
House type
H4 afb. 6.

House type H2

House type H3

Transition type
between house types H1 en H2

Overgangstype
tussen huistype H0 en H1

Transition type
between house types H0 en H1

House type H3

Overgangstype tussen huistype
HO en H2, of tussen H1 en H2

Overgangstype
tussen huistype H1 en H2

House type H4

Transition type
type
Transition
between house
house types
types H0 en
en H1
H1
between
HouseH0type
H4

Transition type
Transition type
between house types H1 en H2
between house types H0 en H1

House type H4

Transition type
type
Transition
between house
house types
types H1
H1 en
en H2
H2
between

Transition type
Transition between
type
house types H0 en H2
between house types H1 enorH2
between H1 en H2
Transition type
Transition type
type
Transition
between house types
between house
house types
types H0
H0 en
en H2
H2
between
H2 en H4, group
1
or between
between H1
H1 en
en H2
H2
or

Transition type
between house types H0 en H1

Overgangstype
tussen huistype H2 en H4,
groep 1

Transition Overgangstype
type
tussen
between house
typeshuistype
H0 en H2
or between
H1 en H2
groep
2

H2 en H4,

Overgangstype
tussen huistype H2 en H4,
groep 3

type
Transition Transition
type
Transition type
between house types
between
house types
between house types
H0 en H2
H2 en H4, group 2
or between H1 en H2 H2 en H4, group 1

Transition type
between house types
H2 en H4, group 1

Transition Transition
type
Transition
type
type
between house types
between house
house types
types
between
H2 en H4, group
3 H4,
H2 en
en
H4, group
group 22
H2

Transition type
type
Transition
between house
house types
types
between
H2 en
en H4,
H4, group
group 11
H2

Transition type
between house types
H2 en H4, group 2

Transition type
between house types
H2 en H4, group 3

Overgangstype
tussen huistype H2 en H4,
groep 4

type
Transition type
Transition Transition
type
between house types
between house types
between house types
H2 3
en H4, group 4
H2 en H4, group 2
H2 en H4, group

Transition type
type
Transition
between house
house types
types
between
H2 en
en H4,
H4, group
group 33
H2

Transition type
type
Transition
between house
house types
types
between
H2 en
en H4,
H4, group
group 44
H2

Transition type
between house types
H2 en H4, group 4

pe
es
p3

Transition type
between house types
H2 en H4, group 4

Archeologisch onderzoek

Afb. 5.14 Overzicht van de
overgangstypen. Het gaat om
gegeneraliseerde abstracties.
Bron: Huijbers 2014, afb. 9.
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Transition type
between house types H0 en H1

House type H4

Structuur 1 kan wat betreft configuratie vergeleken worden met structuur 3
en 111 uit het onderzoek aan de Enschotsebaan in Berkel-Enschot (afb. 5.15).49
Deze beide plattegronden zijn geclassificeerd als overgangstypen tussen
huistype H2 naar H4 en zijn opgebouwd uit drie staanderparen in een rechte
lijn. Deze plattegrond van het skelet wordt omgeven door wandpalen op een
licht gebogen lijn. De plattegronden zijn respectievelijk 16,2 en 15,5 m lang en
12,5 en 11,2 m breed. Structuur 3 heeft aan de korte wanden twee sluitpalen
met extra wandpalen die naar buiten toe een verbrede toegang vormen.
In structuur 111 is de zelfde configuratie in één korte wand te zien en in de
andere korte wand is alleen één sluitpaal geplaatst. Aan één van de lange zijden
zijn in beide plattegronden twee extra palen bij de toegang aanwezig aan de
binnenzijde van het gebouw, de zogenaamde palen M en N.50 Het erf waarop
structuur 3 stond is gedateerd tussen het einde van de 12e en het begin van de
13e eeuw. De structuur zelf is op basis van aardewerk in de periode tussen 1075
en 1150/1225 geplaatst. Het erf van structuur 111 dateert uit de 12e eeuw,
terwijl structuur 111 op basis van aardewerk tussen 1125 en 1200 dateert.
Structuur 1 uit Esbeek is een beduidend groter gebouw geweest, maar kent
een zelfde configuratie als zojuist beschreven plattegronden. Hierbij is gekeken
naar de licht gebogen wanden, de sluitpalen met extra wandpalen en de palen
M en N.

Afb. 5.15 Structuur 3 en 111
uit de opgraving Enschotsebaan te Berkel-Enschot;
schaal 1:200.

Vondstmateriaal
In de sporen van structuur 1 zijn twee fragmenten aardewerk en drie
natuurstenen verzameld. In één van de toegangspalen is in de kern een
fragment roodbakkend aardewerk met spaarzaam loodglazuur gevonden. Deze
scherf is tussen 1300 en 1600 te dateren. Een tweede fragment roodbakkend
aardewerk met spaarzaam loodglazuur is afkomstig uit spoor 9148. Het
fragment is minder nauwkeurig te dateren en stamt uit de periode tussen
1300 tot 1900. Bij de aanleg van het vlak zijn ter hoogte van structuur 1 twee
scherven Elmpter aardewerk aangetroffen (1150-1350).51 Het aardewerk uit
de gehele opgraving geeft een datering voor bewoning in de 13e en 14e eeuw
(zie ook paragraaf 6.2.3). Aardewerk dat nadrukkelijk uit de 12e eeuw dateert,
ontbreekt opvallend genoeg in het vondstenspectrum.

49 Brouwer & Van Mousch in
prep., afb. 6.22.
50 Huijbers 2007.
51 Verhoeven 2011.
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Twee natuurstenen zijn onbewerkt, zij vertonen geen bewerkingssporen.
Een derde steen is als mogelijke kooksteen geïnterpreteerd vanwege de
onnatuurlijke breuken. Omdat de steen geen sporen van verhitting vertoont
is dit niet met zekerheid vast te stellen. De kooksteen dient in deze context als
opspit gezien te worden, omdat dit soort stenen in de middeleeuwen vanwege
het ruim voorhanden zijn van keramiek kookpotten, schalen en bakpannen als
zodanig niet meer in gebruik zullen zijn geweest.
Datering
Op basis van typologische kenmerken dateert het gebouw uit de laat 12e
of 13e eeuw. Op basis van het voorkomen van aardewerk uit de periode 13e
en 14e eeuw en het ontbreken van aardewerk dat alleen uit de 12e eeuw
dateert, kan echter worden vastgesteld dat structuur 1 uit de 13e of 14e eeuw
dateert. De plattegrond wordt oversneden door een greppel uit de 14e of 15e
eeuw waardoor een datering in de 15e eeuw niet aannemelijk is. Als gekeken
wordt naar de historische achtergrond van en in de directe omgeving van het
plangebied (zie paragraaf 2.2), dan zou sprake kunnen zijn dat structuur 1
(gezien de forse afmetingen) een voorganger was van één van de hoeves zoals
bijvoorbeeld Hoeve ten Clapstaart. Deze hoeve werd in de tweede helft van de
14e eeuw gebouwd op circa 200 m ten westen van het plangebied.52
Structuur 2
Opbouw
In de noordelijke helft van werkput 9, ten westen van structuur 1, werd
structuur 2 aangesneden (afb. 5.16-5.18). Deze plattegrond is circa 18 m lang en
11 m breed. Omdat de noordelijke helft van de plattegrond grotendeels wordt
oversneden door laatmiddeleeuwse greppels en daardoor niet compleet is, is de
exacte lengte moeilijk vast te stellen.
De structuur is opgebouwd uit zes staanderparen die op een bijna rechte
lijn staan en een breedte van 6,00 tot 6,50 m overspannen. De staanders
bevinden zich op een afstand van 2,00 tot 2,50 m van elkaar, behalve tussen de
derde en vierde westelijke staander waar de afstand 3 m bedraagt. Mogelijk
bevond zich hier een ingang. Extra palen zoals in structuur 1 zijn hier echter
niet aangetroffen. De kuilen waarin de staanders zijn geplaatst hebben een
doorsnede tussen 115 en 260 cm en zijn 40 tot 80 cm diep. Van enkele kuilen
is niet duidelijk waar de palen hebben gestaan. Mogelijk is hier sprake van
reparaties waardoor de kuilen steeds opnieuw zijn uitgegraven en uiteindelijk
geen onderscheidende vullingen meer heeft. De vulling van de sporen bestaat
ter plaatse van de kernen uit overwegend donkerbruingrijs zand met wat kleine
fragmenten houtskool, de kuilen en insteken zijn gevuld met (donker)bruingrijs,
(licht)grijs, lichtbruin en bruin gevlekt zand.
Ter hoogte van de staanderpalen bevinden zich de wandpalen die een
lichtgebogen lijn lijken te vormen en in een bocht rondom de kopse kanten
lopen; de greppels en het ontbreken van sporen bemoeilijken de interpretatie.
Aan de oostelijke zijde zijn de palen wat onregelmatiger geplaatst (op 2,00 tot
2,50 m afstand) dan aan de westkant (op 2,50 m afstand). De kuilen waarin de
wandpalen zijn geplaatst zijn minder groot dan die van de staanders. De sporen
zijn tussen 55 en 145 cm breed en 40 tot 65 cm diep. Vanwege de greppels
ter hoogte van de noordelijke helft van de plattegrond kon niet vastgesteld
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worden of de wandpalen om de kopse kant heen lopen of dat alleen sprake is
van twee sluitpalen en hoekpalen. De noordelijke twee sluitpalen staan op 2,50
m afstand van elkaar en op ongeveer 3,50 m vanaf het laatste staanderpaar. De
sporen hebben een doorsnede van 60 en 90 cm en zijn beide 60 cm diep. Ten
opzichte van de staanderparen zijn ze iets naar binnen geplaatst. Er zijn geen
extra palen aangetroffen die samen met de sluitpalen een ingang vormen,
alhoewel sprake zal zijn geweest van een ingang ter hoogte van deze palen.
Ten westen van de sluitpalen is een spoor aangetroffen dat vermoedelijk als
hoekpaal geïnterpreteerd kan worden, de tegenoverliggende hoekpaal is
echter niet aangesneden. Aan de zuidelijke kopse kant zijn geen sluitpalen
waargenomen, waardoor hier geen ingang aanwezig was. Vermoedelijk is wel
een hoekpaal aangesneden. De tegenoverliggende hoekpaal aan deze kopse
kant zou mogelijk kunnen zijn aangesneden. De afmetingen van dit spoor zijn
echter beduidend kleiner dan die van de andere twee hoekpalen. De lengte van
de rechthoek die door de hoekpalen wordt gevormd bedraagt 18 m, de breedte
is vermoedelijk 5,5 m. Hoe de zuidelijke kopse kant is gevormd, is niet geheel
duidelijk. Gezien de relatief veel, rommelige geplaatste paalsporen die hier
zijn aangetroffen en die niet aan een overlappende structuur kunnen worden
gekoppeld, kan de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat hier palen zijn
gezet ter versteviging of reparatie van het gebouw. Met andere woorden, er is
hier vermoedelijk sprake van een korte wand met reparatiekuilen.
Aan de westzijde is in de wand een reparatie of versteviging van de wandpaal
uitgevoerd (spoor 9215/9216).53 Direct tegen het spoor aan, is een tweede extra
paal geplaatst. Tussen de oostelijke staanders zijn enkele kuilen gegraven (spoor
9073, 9322 en 9323) waarvan de functie niet duidelijk is. De vullingen bevatten
geen houtskool. In één van de kuilen werden fragmenten verbrand dierlijk
bot aangetroffen. Dit bot is zeer gefragmenteerd en slecht geconserveerd,
alleen delen van kiezen resteren nog. Mogelijk deden de kuilen dienst voor
opslag, maar ook kan sprake zijn van dierbegravingen. Het is bekend dat in
bijgebouwen dieren werden begraven.54
Een haardkuil is binnen de sporen van de plattegrond niet aangetroffen.
Rondom de structuur, behalve aan de zuidkant, is deels ter hoogte van en
deels buiten de wandpalen een langwerpig, onregelmatig gevormd spoor van
44 tot 150 cm breed en maximaal 10 cm diep aangesneden. Dit spoor kan als
drupgoot geïnterpreteerd worden: een spoor ten gevolge van het druppen van
regenwater vanaf de dakrand.
Tussen het tweede en derde staanderpaar aan de oostelijke zijde is een kuil van
42 cm diep met een nogal rommelige vulling zonder houtskool aangetroffen.
Het is niet duidelijk of er palen in hebben gestaan, kernen zijn niet
waargenomen. Ook tussen het derde en vierde staanderpaar aan de oostelijke
zijde is een vergelijkbare kuil blootgelegd. Deze kuil had een diepte van 21 cm.
Wat de exacte functie van deze kuilen binnen het gebouw was, is onduidelijk.
Mogelijk waren het kuilen voor opslag of afval, alhoewel een afvalkuil binnen
het huis niet direct voor de hand ligt.
53 Spoornummers zijn om de
digitale allesporenkaart op te
zoeken.
54 Vriendelijke mededeling
Antoinette Huijbers (specialist
middeleeuwen BAAC bv).
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schaal 1:200.

De doorsneden van de sporen vertonen zowel kernen als kuilen. Uitwrikkuilen
zijn echter niet waargenomen. Vermoedelijk zijn de palen ofwel verwijderd
ofwel aan het maaiveld weggekapt om elders hergebruikt te worden. In de
vullingen van de sporen werd in kleine hoeveelheden houtskool aangetroffen,
brandsporen of –lagen waren niet aanwezig. Wat de reden was van opgaaf van
het gebouw is onbekend.
Typologie
De opbouw van de plattegrond, de afmetingen van de paalkuilen en de
vulling van de sporen wijzen op een structuur uit de middeleeuwen. Ook hier
kan, net als bij structuur 1, een vergelijking worden gemaakt met de MDSchronotypologie (afb. 5.13).55 De gebinten op een min of meer rechte lijn, de
wandpalen op een licht gebogen lijn met twee sluitpalen aan één zijde en de
hoekpalen op lijn met de staanders vertonen gelijkenissen met het huistype H1
(900-1200). Alleen het aantal staanderparen (6) lijkt af te wijken omdat bij dit
type overwegend plattegronden met drie of vier staanderparen voorkomen. Bij
het huistype H2 neemt het aantal gebinten toe, tot zeven paren, wat ook voorkomt bij de huistypen H3 en H4. De op rechte lijn geplaatste staanders en de
licht gebogen wanden lijken overeenkomsten met de huistypen H2, H3 en H4 uit
te sluiten.
Wat betreft de afmetingen van huistype H1 varieert de lengte van 11,00 tot
21,20 m en de breedte van van 3,25 tot 7,13 m.
Het ontbreken van een sluitpaal aan één van de korte zijden lijkt voornamelijk
voor te komen bij laat 12e eeuwse en 13e eeuwse huizen.56 Er zijn echter vooralsnog te weinig exemplaren uit het MDS-gebied bekend om dit met zekerheid
vast te kunnen stellen.

Archeologisch onderzoek

55 Huijbers 2014, 367-412;
Huijbers 2007.
56 Vriendelijke mededeling
Antoinette Huijbers (specialist
middeleeuwen BAAC bv).

68

Afb. 5.17 Overzichtsfoto van
structuur 2 in het vlak; gezien
naar het zuiden.

Afb. 5.18 Overzichtsfoto van
de gecoupeerde sporen van
structuur 2; gezien naar het
zuiden.

57 Huijbers 2007, 176-181.
58 Vriendelijke mededeling
Antoinette Huijbers (specialist
middeleeuwen BAAC bv).
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Wat betreft de configuratie van structuur 2 kan in de typologie van Huijbers ook
gedacht worden aan een bijgebouw, waarbij met name type B4 (900-1200) in
het oog springt.57 Dit type is vaak identiek aan huistype H1, waarbij de gebinten
op een rechte lijn staan en de wanden gebogen zijn. De sluitpalen staan op
relatief grote afstand van het laatste staanderpaar. (afb. 5.13).58 De afwezigheid
van sluitpalen in één van de korte wanden komt voornamelijk bij bijgebouwen
voor.

Esbeek, plangebied Leeuwerik

Ook hier wijkt het aantal staanderparen van structuur 2 weer af van wat
gebruikelijk is. Het type B3, dat in de 12e eeuw evalueert tot een gebouw met
meer gebinten (drie tot zeven) en sluitpalen, toont meer gelijkenis met structuur
2.59 De wanden van type B3 zijn echter recht. Dit laatste type bestaat tot in de
13e eeuw en kan in combinatie met de huistypen H0, H1, H2 als H4 voorkomen.60
Bijgebouwen met een grote oppervlakte (>150 m2), zoals structuur 2, komen pas
na 1175 voor.
Behalve de vorm zijn ook de verhoudingen van type B3 en B4 gelijk aan huistype
H1, wat de interpretatie van een plattegrond kan bemoeilijken. Pas als gekeken
wordt naar de indeling van het erf kan bepaald worden of sprake is van een
huis of een bijgebouw. Ook de aanwezigheid van de twee kuilen met dierlijk
botmateriaal binnen de sporen van structuur 2 wijzen vermoedelijk op de
interpretatie van een bijgebouw.
Huijbers betoogt over vergelijkbare erfindelingen tussen 1125 en 1250, waarbij
sprake is van een huis, een groot en klein bijgebouw en een waterput.61 Omdat
in onderhavig onderzoek niet het hele erf is opgegraven en geen waterput
is aangetroffen, is het lastig de indeling ervan vast te stellen. Er kan niet
bepaald worden waar de bijgebouwen verwacht kunnen worden. Ook kan niet
vastgesteld worden of structuur 2 een bijgebouw betreft. Het kan echter ook
omgedraaid worden: indien structuur 2 als groot bijgebouw geïnterpreteerd
kan worden, is de verwachting dat een waterput ten zuidoosten van structuur
1 zou moeten liggen. Ook de palen M en N in structuur 1 wijzen op een ligging
van de waterput ten zuidoosten van de korte wand van deze plattegrond.
En andersom: omdat de ingangspalen M en N in de zuidoostelijke helft van
structuur 1 liggen, kan de waterput aan de zuidoostzijde van structuur 1 hebben
gelegen en kan structuur 2 als bijgebouw geïnterpreteerd worden.
In het onderzoek Berkel-Enschot-Enschotsebaan zijn enkele structuren
aangetroffen die worden toegewezen aan het huistype H1, structuur 17, 46, 80
en 112. Deze structuren hebben alle twee tot drie staanderparen en dateren in
de 10e of eerste helft van de 11e eeuw. Wat betreft de configuratie van structuur
2 uit Esbeek zijn geen overeenkomsten in dit onderzoek aanwezig. Bij het
merendeel van de gebouwen met meer dan vier staanderparen staan deze op
een (licht) gebogen lijn. Bovendien bevinden zich ook duidelijke ingangen in de
plattegronden, waar die in structuur 2 ontbreken.
Vondstmateriaal
Uit de sporen van structuur 2 is vondstmateriaal verzameld. Daarnaast zijn
ook vondsten bij de aanleg van het vlak ter hoogte van de plattegrond
aangetroffen, evenals uit een viezige laag tussen de staanders en wandpalen
aan de oostkant van structuur 2. Er is zowel aardewerk, natuursteen, slak als
dierlijk bot gevonden. In onderhavig onderzoek is met name het aardewerk
daterend. Bij de aanleg van het vlak werden drie scherven Elmpter aardewerk
aangetroffen en uit de viezige laag zijn negen fragmenten Elmpter aardewerk
afkomstig, daterend tussen 1150 en 1350. Het aardewerk uit de gehele
opgraving toont aan dat het gebied in de 13e en 14e eeuw bewoond is geweest,
aardewerk uit de 12e eeuw ontbreekt.
In een kuil naast een staander werden twintig fragmenten verbrand dierlijk
bot gevonden. Tevens waren in twee paalkuilen nog een metaalslak en een
natuursteen aanwezig. De interpretatie van het natuurstenen voorwerp is
lastig gezien de spiegelende gepolijste facetten. Deze polijsting is zo glad dat
sprake moet zijn van machinale bewerking. Bovendien is een kwartsader in
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het gepolijste vlak zodanig verhit, dat dit alleen met behulp van machinale
polijsting kan zijn ontstaan. Vermoedelijk is in het geval van deze steen daarom
sprake van recente intrusie.
In twee sporen aan de oostelijke zijde van deze structuur zijn circa 50
fragmenten dierlijk bot aangetroffen. Deze zijn afkomstig van rund. Het
betreffen kuilen die niet tot het skelet van het gebouw behoren, maar mogelijk
als opslagplaats werden gebruikt. Meer waarschijnlijk kan gedacht worden aan
dierbegravingen binnen het bijgebouw (zie ook paragraaf 6.4).
Datering
Structuur 2 is lastig in de MDS-chronotypologie te plaatsen en daardoor
moeilijk te dateren. De opbouw van de plattegrond kan zowel als huistype H1
als bijgebouw B3 of B4 geïnterpreteerd worden. Indien sprake is van een huis,
dan wordt deze op basis van het tijdens de opgraving gevonden aardewerk
vanaf 1150 gedateerd. Type H1 komt tussen 900 en 1200 voor. Als structuur
2 onderdeel vormt van het zelfde erf als structuur 1, dan zou structuur 2 als
bijgebouw gezien kunnen worden. Vanwege de korte wand zonder sluitpalen
en op basis van het feit dat een eventuele waterput ten zuidoosten van
structuur 1 moet hebben gelegen, ligt een interpretatie van structuur 2 als
bijgebouw voor de hand.
Op basis van het aardewerk en de typologie kan bepaald worden dat structuur 2
na 1175 dateert en vermoedelijk net als structuur 1 in de 13e of 14e eeuw.
Structuur 3
Opbouw
In het zuiden van werkput 9 werd de noord-zuid georiënteerde structuur 3
blootgelegd (afb. 5.19). De afmetingen van het gebouw bedragen ongeveer
3,50 x 4,70 m. De diepte van de sporen ligt tussen 6 en 16 cm en de breedte
tussen 32 en 64 cm. De sporen zijn gevuld met overwegend grijsbruin met geel
gevlekt zand en bevatte soms kleine fragmenten houtskool en brokjes leem. In
één geval, en mogelijk een tweede, kon een kern worden vastgesteld, van de
overige sporen alleen de kuil.
Dit gebouw ligt in vergelijking met de gebouwen in de rest van het plangebied
vrij geïsoleerd. Een mogelijke oorzaak kan liggen in het feit dat het gebied
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hier afgetopt lijkt te zijn waardoor sporen verdwenen zijn (zie ook paragraaf
3.2). Ook werd van enkele paalsporen alleen de onderzijde van het spoor
waargenomen wat zou kunnen wijzen op aftopping. Wat opvalt is de
onregelmatige plaatsing van de palen in een licht gebogen lijn. Met name de
twee middelste paalsporen in de oostelijke rij wijken af en liggen niet op lijn
met de tegenoverliggende palen. Om na te gaan of geen sporen waren gemist is
een extra controle uitgevoerd op de aanwezigheid van sporen.
Typologie
Als gekeken wordt naar typologie is de structuur vergelijkbaar met het
type 3 uit het onderzoek Grave-Escharen.62 Dit type dateert echter uit de
Merovingische periode. Aardewerk is uit deze periode in het plangebied niet
aangetroffen. In vergelijking met de MDS-chronotypologie kan bepaald worden
dat structuur 3 is toe te wijzen aan het type B4, een rechthoekige configuratie
van rechte staanderrijen en gebogen, lange wanden.63 In het geval van structuur
3 zijn de staanders vermoedelijk ook de wandpalen.64 Dit type komt gedurende
een langere periode voor en wordt gedateerd tussen 900 en 1200. Zo zijn in
het onderzoek Berkel-Enschot-Enschotsebaan bijgebouwen van het type B4
aangetroffen die zowel in de tweede helft van de 10e als 11e, 12e als de eerste
helft van de 13e eeuw dateren.65
Vondstmateriaal
De sporen bevatten geen vondstmateriaal.
Datering
Omdat geen vondstmateriaal is aangetroffen kan alleen op basis van vulling
van de sporen en typologie een datering gegeven worden. De licht gevlekte
vulling wijst op een datering in de middeleeuwen. Omdat de vulling van de
sporen minder gevlekt zijn dan die van de sporen van onder andere structuur
1, kan gedacht worden aan een datering in de vroege of het begin van de volle
middeleeuwen. In het plangebied zijn enkele fragmenten aardewerk gevonden
die wijzen op een gebruik van het terrein rond 900 (zie ook paragraaf 6.2.3).
Mogelijk kan structuur 3 toegewezen worden aan deze bewoningsfase.
Op basis van typologie kan daarnaast ook bepaald worden dat structuur 3
mogelijk onderdeel uitmaakt van het erf van structuur 1 uit de 13e of 14e eeuw.
Structuur 7
Opbouw
Deze structuur bevindt zich in het westen van werkput 9 en is noordoostzuidwest georiënteerd (afb. 5.20). Aan de zuidoostzijde bevindt zich de
opgravingsgrens waarbuiten mogelijk nog sporen aanwezig zijn. De kern
van de plattegrond bestaat uit drie staanderparen die samen een vierkant
vormen van 5,80 x 5,80/5,90 m. Het tweede staanderpaar ligt niet precies in
het midden, maar dichter naar het meest zuidelijke staanderpaar toe. Tussen
de twee meest zuidelijke staanderparen zijn in het midden daarvan nog twee
palen blootgelegd. Mogelijk maakten deze palen ook onderdeel uit van de
dakdragende constructie en kunnen ze als middenstaanders geïnterpreteerd
worden. Als de plattegrond verder bestudeerd wordt is te zien dat in de
zuidoosthoek verschillende reparaties aan of verstevigingen van het gebouw
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zijn uitgevoerd. Direct naast, maar ook tussen de palen zijn nieuwe kuilen
gegraven en extra palen geplaatst. De middenstaanders kunnen dan eventueel
ook gezien worden als verstevigingen van de constructie.
De paalkuilen zijn tussen 22 en 65 cm diep en hebben een doorsnede van 30
tot 95 cm. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de kuilen aan de oostelijke
zijde minder diep bewaard zijn gebleven (tot 30 cm). Ook de middelste paal
aan de westzijde is minder diep, namelijk 22 cm. De kernen van de sporen zijn
gevuld met vrij homogeen (donker)bruingrijs tot grijsbruin zand, de insteek
of kuilen bevatten overwegend (licht/donker)bruin, (licht/donker)grijs en geel
gevlekt zand met wat leembrokjes en oer. Ook werden kleine fragmenten
houtskool waargenomen. In de dwarsdoorsneden van enkele sporen is een
uitgraafkuil herkend. In het merendeel van de coupes kon een paalkuil worden
onderscheiden.
Op circa 1,50 m afstand van de kern bevinden zich paalsporen die mogelijk toe
te wijzen zijn aan de lange wanden van structuur 7. Indien deze tot de structuur
gerekend worden, meet de plattegrond 8,70 x 15 m. Aan de oostzijde gaat het
om slechts twee paalsporen waarvan mogelijk een hoekpaal. De palen zijn ten
op zichte van de staanders vrij onregelmatig geplaatst en ook de onderlinge
afstanden zijn onregelmatig. Het is onduidelijk hoe de korte wanden verder
waren opgebouwd. Mogelijk kan de meest zuidelijke paal in het midden van de
structuur als sluitpaal geïnterpreteerd worden. In de noordelijke korte wand is
vermoedelijk één wandpaal blootgelegd.
De oostzijde van het gebouw is relatief slecht bewaard gebleven, wat zou
kunnen wijzen op aftopping van de bodem. Hierdoor zijn sporen minder goed
geconserveerd en ook deels verdwenen.
Omdat geen brandsporen zijn waargenomen, kan worden verondersteld dat het
gebouw is opgeheven en dat palen zijn uitgegraven.
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Binnen de sporen van structuur 7 bevinden zich mogelijk nog sporen uit een
andere, oudere periode. Deze sporen hebben een vrij uitgeloogde, homogeen
grijze vulling, die ouder aandoet dan die van de paalsporen uit de volle/late
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middeleeuwen. Omdat vondstmateriaal ontbreekt en binnen deze sporen geen
plattegrond kon worden herleid is dit niet met zekerheid te zeggen.
Typologie
Als gekeken wordt naar de kern van het gebouw kan een vergelijking worden
gemaakt met huis 6 uit de het archeologisch onderzoek A50 te Uden door
Archol.66 Huis 6 is eveneens opgebouwd uit drie gebinten die samen 5,6 x
5,8/6,1 m meten (afb. 5.21a). De kern wordt omgeven door paalsporen die
vermoedelijk aan de wanden toebehoren en samen een klein en breed
gebouw vormen van 7,6 m lang en 9,9 m breed. Middenstaanders zijn in deze
plattegrond niet aanwezig. Huis 6 wordt gedateerd in de Karolingische periode.
In de opgraving Kampershoek te Weert is een vierbeukige plattegrond blootgelegd (afb. 5.21b).67 Hierbij waren middenstaanders aanwezig, een kernconstructies van gebinten en wandpalen die ten op zicht van de staanders vrij
onregelmatig geplaatst zijn. Deze plattegrond wordt in de late Merovingische
periode geplaatst. Archeologische onderzoeken in Geldrop en Hulsel leverden
plattegronden uit de Karolingische periode op waarbij zowel middenstaanders
als staanderparen zijn blootgelegd en waar wandpalen (deels) verdwenen
zijn (afb. 5.21c en d).68 De huizen waren in deze periode over het algemeen
vrij klein. Volgens Theuws bestaan de meeste Karolingische gebouwen uit een
driebeukige plattegrond of is er een rij middenstaanders aanwezig.69 Onder
andere uit de opgraving Bakel-Achter de Molen blijkt dat plattegronden uit de
Karolingische periode nog tot aan het begin van de 10e eeuw dateren.70
De huisplattegronden aan de Enschotsebaan-Zuid 2 zijn tot de eerste helft van
de 10e eeuw opgebouwd uit rechte staanderrijen en rechte wanden.71 Sluitpalen
komen hier niet bij voor. In de tweede helft van de 10e eeuw verandert echter
de opbouw van de huizen. Zo wordt er gebruik gemaakt van sluitpalen die
vermoedelijk de ingang van het gebouw vormen. In structuur 7 zijn geen
duidelijke sluitpalen waargenomen, maar wel rechte staanderrijen en wanden.
Vondstmateriaal
De sporen van structuur 7 bevatten geen vondstmateriaal, ook zijn geen
vondsten bij de aanleg van het vlak ter hoogte van de plattegrond aangetroffen.
In het algemeen is op basis van het in het plangebied aangetroffen aardewerk
vastgesteld dat er bewoning aan het einde van de 9e of het begin van de 10e en
in de 13e/14e eeuw heeft plaatsgevonden.
Datering
Bij gebrek aan vondstmateriaal uit de sporen kan structuur 7 alleen op basis van
typologie en vulling van de sporen gedateerd worden. In vergelijking met de
vulling van de sporen van structuur 1 en 2 is die van de sporen van structuur 7
homogener en soms zelfs iets uitgeloogd. Hieruit kan geconcludeerd worden
dat structuur 7 ouder zal zijn dan de andere twee structuren. Bovendien is de
opbouw van de plattegrond met middenstaanders en staanderparen typerend
voor de vroege middeleeuwen. Vanwege het algemeen voorkomen van
aardewerk uit het einde van de 9e of het begin van de 10e eeuw wat wijst op
een bewoningsfase in deze periode en de overeenkomsten met plattegronden
uit met name de Karolingische periode, wordt structuur 3 in de laatste fase van
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Afb. 5.21 Overzicht van huisplattegronden uit de vroege
middeleeuwen: huis 6 te
Uden-A50, huis 1 te WeertKampershoek, huis 26 te
Geldrop en huis AAC01 te
Hulsel; schaal 1:400. Bron:
Theuws 2014, afb. 17, 21, 23
en 24.

de Karolingische tijd geplaatst. Op basis van de resultaten van het onderzoek
aan de Enschotsebaan-Zuid 2 zou zelfs gedacht kunnen worden aan een
datering in de eerste helft van de 10e eeuw.

5.3.2

Overige sporen

Sporencluster 1000
In het midden van werkput 9 bevindt zich een cluster paalsporen waarin geen
structuur kon worden herkend (afb. 5.22). De sporen zijn goed geconserveerd
en gevuld met (donker) bruin, grijs en geel gevlekt zand. De cluster bevat ook
forse paalsporen met een doorsnede van 60-120 cm en dieptes tussen 42 en 60
cm. Deze sporen moeten met zekerheid onderdeel van een structuur hebben
uitgemaakt. Vermoedelijk is sprake van één of meerdere (kleine) bijgebouwen.
Bij de aanleg van het vlak werd ter hoogte van de cluster vondstmateriaal
verzameld en ook uit een deel van de sporen is vondstmateriaal afkomstig.
Er is zowel aardewerk als natuursteen gevonden. Het aardewerk dateert uit
de late bronstijd/vroege ijzertijd en uit het einde van de late middeleeuwen/
begin van de nieuwe tijd. De prehistorische scherven uit sporen in deze cluster
dienen als opspit gezien te worden, maar wijzen wel op een bewoningsfase in
deze periode. Bovendien zijn ook prehistorische paalsporen binnen deze cluster
aangesneden (zie ook paragraaf 5.2.4). Twee scherven roodbakkend aardewerk
(1300-1900) zijn uit twee sporen afkomstig. Op basis van het aardewerk dat
elders in werkput 9 werd aangetroffen, wijzen deze scherven op een
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bewoningsfase van het terrein in de 14e eeuw. De scherf Hafner aardewerk met
loodglazuur aan de binnenzijde en het fragment pijpaarde die bij de aanleg van
het vlak zijn aangetroffen, wijzen op activiteiten op het terrein in de 17e eeuw.
Uit één van de sporen is een onnatuurlijk gebroken kwartsietische steen
afkomstig. Vanwege deze breuk en de steensoort is de steen als mogelijke
kooksteen geïnterpreteerd. Er zijn echter geen sporen van verhitting van de
steen herkend waardoor de interpretatie als kooksteen niet zeker is. Omdat dit
soort stenen niet in de middeleeuwen werd gebruikt, kan worden aangenomen
dat de steen als opspit kan worden gezien.
Met name op basis van de vulling van de sporen, maar ook op de afmetingen,
die beduidend groter zijn dan de sporen uit ijzertijd, kan sporencluster 1000
globaal in de middeleeuwen geplaatst worden. Een exacte datering ligt niet
voorhanden.

structuur 1000

Afb. 5.22 Overzicht van sporen0

10 m

cluster 1000 in het midden van
werkput 9; schaal 1:200.

Kuilen
In totaal werden dertien sporen als kuil geïnterpreteerd. Deze kuilen zijn
op twee na niet aan een structuur gekoppeld. Een deel van de kuilen maakt
onderdeel uit van paalsporen als uitgraafkuil of betreft mogelijk de kuil waarin
een paal was geplaatst. Tevens zijn nog enkele grotere kuilen met een geringe
diepte (minder dan 10 cm) en zonder vondstmateriaal blootgelegd. Deze kuilen
zullen verder niet besproken worden. De meest in het oog springende kuilen
zijn de sporen 9007, 9018 en 9020 die gegroepeerd tussen structuur 1 en 2
liggen.
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Kuil 9007 en 9020 zijn vrijwel identiek (afb. 5.23). De kuilen hebben in het
vlak een uitgerekte driehoekige vorm en zijn 430 cm lang en 52 cm diep. In
het profiel van de coupe is te zien dat ze een gelaagde vulling hebben waarbij
onderin lichtbruingrijs gelaagd zand met spoelbandjes aanwezig is, gevolgd
door een laag (licht)bruin(geel)grijs gelaagd zand en afgedekt door een
pakket donkergrijsbruin humeus zand. De kuilen zijn min of meer komvormig,
maar vertonen een nogal grillige grens. Het bovenste pakket lijkt als nazak
geïnterpreteerd te kunnen worden waardoor de kuil aan de bovenzijde nogal
breed uitloopt.
Bij de aanleg van het vlak zijn bovenin kuil 9007 twee fragmenten aardewerk uit
de vroege ijzertijd aangetroffen en boven in kuil 9020 een scherf roodbakkenden een scherf grijsbakkend aardewerk (1300-1500). Het prehistorische aardewerk
dient hier als opspit gezien te worden terwijl het laatmiddeleeuwse aardewerk
de kuilen vermoedelijk kan dateren.
Wat de functie van de kuilen was, is onduidelijk gebleven omdat de monsters
voor botanisch onderzoek niet uitgewerkt zijn (zie ook paragraaf 2.5.3).
Hierdoor kon niet vastgesteld worden of de kuilen bijvoorbeeld als opslagplaats
voor bepaalde voedselsoorten zijn gebruikt of een ander doel hadden zoals die
van mestkuil. De spoelbandjes en gelaagde vulling wijzen er op dat in de kuilen
vermoedelijk water heeft gestaan.
De kuilen lijken op de zogenaamde drielagige kuilen die Huijbers beschrijft in
haar onderzoek.72 Dit betreffen kuilen die verschillende functies kunnen hebben
gehad, zoals bijvoorbeeld voor de opslag van mest.
Gezien de ligging van de kuilen tussen de structuren 1 en 2, de vulling en het
laatmiddeleeuwse aardewerk kan worden aangenomen dat ze tot het erf van
beide structuren behoorden.

Afb. 5.23 Doorsnede van de
kuil 9020 op foto en tekening.
72

Huijbers 2007, 197.
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Kuil 9018 heeft een rechthoekige vorm en is 260 x 160 m groot en 14 cm
diep. In doorsnede is de kuil komvormig en is het onregelmatig begrensd.
De kuil is gevuld met bruingrijs en geel gevlekt zand op basis waarvan het
in de middeleeuwen gedateerd kan worden. Vondsten zijn in het spoor niet
aangetroffen. Het is onbekend wat de functie van de kuil was, maar gedacht
kan worden aan een kuil voor opslag.

5.3.3

Erven

Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat vermoedelijk sprake is geweest van
meerdere erven uit verschillende perioden in de middeleeuwen. Omdat in de
opgraving geen waterputten zijn aangetroffen, is het lastig de indeling van de
erven te bepalen. Bovendien hangt het van de interpretatie van structuur 2 af
of er één of twee erven uit de volle/late middeleeuwen kunnen worden
vastgesteld. Indien structuur 2 als hoofdgebouw wordt gezien, dan kan naast
het erf van structuur 1 van een tweede, gelijktijdig erf worden gesproken.
Hieronder wordt een uiteenzetting over de erven gegeven waarin over de
verschillende mogelijkheden wordt gesproken.
Erf 2
Het oudste uit de middeleeuwen daterende erf is erf 2 (afb. 5.24). Het bestaat
uit in ieder geval structuur 7, een hoofdgebouw, en mogelijk behoort ook
structuur 3 (klein bijgebouw) tot het erf. Op het erf ontbreekt vooralsnog een
waterput. Gezien het kleine opgravingsareaal bestaat het vermoeden dat een
waterput direct buiten de huidige opgravingsgrenzen zal liggen, in de nabijheid
van het hoofdgebouw. Structuur 7 is aan het einde van de 9e of het begin van de
10e eeuw geplaatst. Van structuur 3 is geen duidelijke datering te geven. Deze
kan zowel in de 10e eeuw als later gedateerd worden.
Het is gezien de beperkte oppervlakte van het onderzoeksgebied onduidelijk
gebleven hoe groot het erf is. Op basis van de verzamelde gegevens kan
bepaald worden dat erf 2 uit het einde van de Karolingische periode of het
begin van de volle middeleeuwen dateert.
Erf 3
Dit erf is opgebouwd uit in ieder geval structuur 1, het hoofdgebouw uit de 13e
of 14e eeuw (afb. 5.25). Omdat een waterput en een hooimijt uit deze periode
niet zijn aangetroffen is niet met zekerheid vast te stellen of structuur 2 een bijgebouw op dit erf was. Gezien de plaatsing van de palen M en N in structuur 1
is de verwachting dat de waterput ten zuidoosten van het hoofdgebouw heeft
gelegen. In dat geval zou , op basis van reeds bekende erfindelingen73, structuur
2 als bijgebouw geïnterpreteerd kunnen worden. Mogelijk maakt ook structuur
3 onderdeel uit van erf 3. Omdat dit soort gebouwen gedurende een lange
periode voorkomen is dit niet met zekerheid vast te stellen. De opgegraven
onderdelen van erf 3 bestaan dan uit een hoofdgebouw, twee bijgebouwen en
enkele kuilen die vermoedelijk voor opslag dienden. De omvang van het erf kon
niet worden vastgesteld vanwege de beperkte omvang van het opgravingsreaal.
Zoals reeds eerder vermeld zou het erf mogelijk een voorloper kunnen zijn van
één van de hoeves uit Esbeek zoals bijvoorbeeld Hoeve ten Claepstart.74 Omdat
deze hoeve in de tweede helft van de 14e eeuw is gebouwd zou erf 3 in de 13e
en de eerste helft van de 14e eeuw in gebruik kunnen zijn geweest.
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Adriaenssen 1991.
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Erf 4
Indien structuur 2 als hoofdgebouw geïnterpreteerd kan worden, dan is sprake
van een tweede erf uit de volle/late middeleeuwen, erf 4 (afb. 5.26). Behalve
structuur 2 zou ook structuur 3, gezien de brede datering van het gebouw,
wellicht deel uit kunnen maken van erf 4. Andere plattegronden die tot dit
erf behoren zijn niet aangesneden. Ook zouden de drie opslagkuilen tot erf 4
kunnen behoren. Vanwege het kleine opgravingsareaal is onbekend hoe groot
het erf geweest zal zijn. Op basis van de datering van structuur 2 in de 13e of 14e
eeuw kan ook erf 4 in deze periode geplaatst worden. Het aardewerk kon niet
nauwkeurig genoeg gedateerd worden om onderscheid tussen de datering van
structuur 1 en 2 te maken.

5.4

Greppels en karrensporen uit het einde van de late
middeleeuwen en de nieuwe tijd

5.4.1

Greppels

Met name in het noordelijk deel van werkput 9 zijn diverse greppels
aangetroffen. Ook is tegen de westelijke opgravingsgrens een greppel
blootgelegd. De greppels maken deel uit van een systeem dat in het gehele
plangebied is terug te vinden en dat vermoedelijk diende ter ontwatering van
het gebied dat hier vrij nat was.
De noordelijk gelegen greppels oversnijden plattegronden uit de ijzertijd
(structuur 8) en volle/late middeleeuwen (structuur 2).75 Dit betekent dat deze
greppels in ieder geval na de 14e eeuw dateren, als het onderzoeksgebied
verlaten is en er geen bewoning meer plaatsvindt.
Tussen de structuren 1 en 2 bevinden zich enkele greppels met een breedte van
20 tot 60 cm en een diepte van 6-13 cm.76 Het is niet geheel duidelijk of deze
greppels onderdeel vormden van een omheining van het laatmiddeleeuwse erf
3 en/of 4 of dat zij in relatie tot het greppelsysteem uit de late middeleeuwen/
nieuwe tijd staan. Mogelijk kan ook sprake zijn dat de greppels gegraven zijn
voor de ontwatering van het gebied, dat in de noordelijke helft van werkput 9
vrij nat moet zijn geweest.
Aan de noordzijde van structuur 1 zijn twee langwerpige sporen blootgelegd
die als greppels zijn geïnterpreteerd. Beide sporen zijn ondiep, maximaal 2 cm.
Wellicht zou de meest oostelijke greppel als drupgoot van de lange wand van
structuur 1 kunnen worden gezien.77 Het andere spoor ligt op een afstand
tussen 2,20 en 3,50 m te ver van structuur 1 vandaan om als drupgoot te hebben
gefunctioneerd.78 Wat de exacte functie van dit laatste spoor was kon niet
worden vastgesteld. Ook hier kan het spoor gegraven zijn ten behoeve van
ontwatering.

5.4.2

75
76
77
78

Karrensporen

De karrensporen in werkput 9 zijn ondiep, tussen 2 en 8 cm, maar zijn als
zodanig herkend door de kenmerkende gelaagde en ingesleten vulling. Deze
vulling bestaat uit overwegend grijs tot bruingrijs zand. In tegenstelling tot de
karrensporen uit de proefsleuven, worden de karrensporen uit de opgraving
niet geflankeerd door greppels.

Spoor 9093, 9195, 9196 en
9197.
Spoor 9075 en 9078.
Spoor 9180.
Spoor 9095.
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De karrensporen volgen de loop van perceelsbegrenzingen zoals die staan
opgetekend op de minuut van 1811-1832 (afb. 5.27). Op deze kaart is echter
ter plaatse van de sporen geen weg aanwezig. Een weg, het Kerkpad, loopt
wel parallel aan en ten oosten van een deel van de karrensporen (zie ook
paragraaf 2.3). Wellicht is sprake van een voorganger van het Kerkpad, dat
in latere tijd verplaatst is naar het hoger gelegen oosten. Bij gebrek aan
dateerbaar vondstmateriaal uit de karrensporen kunnen ze niet exact gedateerd
worden. Op basis van oversnijdingen met de greppels uit het einde van de late
middeleeuwen/nieuwe tijd kan bepaald worden dat de karrensporen in de
loop van de nieuwe tijd zijn ontstaan. Aan het begin van de 19e eeuw werd
geen gebruik meer gemaakt van het pad, maar een precieze datering voor het
verlaten van het pad ligt niet voorhanden.

Archeologisch onderzoek

82

Afb. 5.27 Overzicht van de aangetroffen greppels en karrensporen, geprojecteerd op de minuut van 1811-1832. Bron: www.watwaswaar.nl
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6

Analyse van het vondstmateriaal

6.1

Determinatie van het handgevormde aardewerk uit
de ijzertijd (C. van der Linde)

6.1.1

Vraagstelling en methodiek

Voor de analyse van het handgemaakt prehistorisch aardewerk zijn geen
specifieke onderzoeksvragen geformuleerd. Alleen zijdelings zijn de vragen 2
en 6 met betrekking tot de conserveringstoestand van het vondstmateriaal en
tot de bewoningsgeschiedenis van het gebied van toepassing. De analyse dient
primair tot het verkrijgen van dateringen van aan de vondsten gerelateerde
grondsporen en/of structuren.
De hoeveelheid vondsten per grondspoor is gering: in totaal zijn 49 handgemaakte potscherven aangetroffen in twaalf grondsporen met een totaalgewicht
van 1042 gram. Deze zijn per spoor, per vondstnummer beschreven (bijlage
6). De vondsten uit structuur 5 en uit waterput 6 zijn gegroepeerd tot vondstcomplexen met een nauwkeuriger datering. Het materiaal is op bakselniveau
geanalyseerd en bevatte, ondanks de geringe hoeveelheid, genoeg diagnostische eigenschappen voor het verkrijgen van betrouwbare dateringen. De
grondsporen bevatten één tot veertien scherven en deze zijn alle te plaatsen
in de late prehistorie. Per spoor en vondstnummer zijn individuele baksels als
potindividu beschreven. Bij de analyse is gelet op de volgende eigenschappen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Potdeel
Afwerking aan binnen- en buitenzijde
Kleimagering
Versieringstype en –plaatsing
Potvorm
Kleur/bakwijze
Randvorm
Functie

Het materiaal is beschreven en gedateerd met gebruikmaking van de
typochronologie door Van den Broeke opgesteld voor Oss-Ussen.79 Esbeek ligt
in het daarin onderscheiden kerngebied, waarop de typochronologie het meest
toepasbaar is.80 De chronologie levert doorgaans zeer nauwkeurige dateringen
(ca. 50-75 jaar), indien minimaal 100 potexemplaren aanwezig zijn. Ook bij
geringere aantallen zoals in Esbeek kunnen dateringen volgen, mits daarin ook
potvormen en/of gidsartefacten aanwezig zijn.81 Dit bleek goeddeels het geval,
waardoor een datering op enkele eeuwen nauwkeurig het beste resultaat was.
In Oss-Ussen is duidelijk geworden door 14C-controledateringen, dat vondsten
uit structuren meestal ouder zijn dan de structuur en afkomstig zijn van eerder

79 Van den Broeke 2012.
80 Van den Broeke 2012,
145-149.
81 Idem, 145.
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gebruik. Materiaal uit (water)kuilen dateert meestal wèl uit de gebruiksperiode,
met uitzondering van de heropvulling in het bovenste deel van de kuil.82 Alle
genoemde vormtypen zijn ontleend aan Van den Broeke 2012.

6.1.2

Resultaten

Structuur 5
Structuur 5 is een achtpalig bijgebouw. In zeven paalsporen zijn in totaal 21
scherven gevonden. Ze zijn alle grofweg te plaatsen in de periode late bronstijd
tot vroege ijzertijd. Hieronder wordt het scherfmateriaal op bakselniveau
per spoor besproken. Het vondstassemblage bevat gunstige diagnostische
eigenschappen, waardoor dit type bijgebouw op basis van het aardewerk
relatief goed gedateerd kan worden.
Structuur 5: spoor 4006=9087 (vondstnr. 6)
Uit dit paalspoor is één groot bodemfragment afkomstig. Het baksel is
rossig geglad aan de onderzijde. Aan de binnenzijde is het donkergrijs en
enigszins ruw. Dit lijkt het gevolg te zijn van secundaire verbranding, waarbij
beschadiging is opgetreden. Oorspronkelijk was de binnenzijde vermoedelijk
geglad. Andere beschadigingen zijn het gevolg van knaag- en klauwsporen van
muizen. Het baksel is onversierd en 20 mm dik. Aan klei is als verschraling fijn
mineraal kwarts- en potgruis toegevoegd. De datering is late bronstijd tot begin
midden-ijzertijd.
Structuur 5: spoor 4008=9088 (vondstnrs. 7 en 8)
Vertegenwoordigd in dit paalspoor zijn zes scherven, die afkomstig zijn van
vier baksels. Het eerste baksel bestaat uit passende fragmenten die een vrijwel
compleet grijs potprofiel vormen. Het is een geheel gepolijste diepe kom
waarvan de rand, hals, schouder en een groot deel van de buik bewaard is. De
rand is afgerond en onversierd. De klei is gemagerd met fijn kwarts- en potgruis.
De dikte van de onversierde kom is 7-8 mm. De kom is typologisch te duiden als
Van den Broeke vormtype 43. Het is een licht gesloten kom, met rompknik op
minstens halve hoogte (afb. 6.1: vnr. 7).83 Hierbij is de lange hals niet langer dan
de schouder. Vormtype 43 dateert in de vroege ijzertijd, met een uitloper in de
eerste fase van de midden-ijzertijd. De scherpe schouderknik van dit exemplaar
is echter gangbaarder in de eerste helft van de vroege ijzertijd. Ook de nette
afwerking en het relatief dunne baksel wijst op een datering in de vroege
ijzertijd. Deze vorm is ook bekend onder het Grobkeramik uit de late bronstijd,
echter deze zijn doorgaans ruw afgewerkt en versierd.84
Het tweede baksel is lichtbruin gepolijst en gemagerd met kwarts- en potgruis.
De dikte van het onversierde baksel is 12 mm. Het baksel wordt in de late
bronstijd tot vroege ijzertijd gedateerd.
De derde pot is mineraal gemagerd met weinig kwartsgruis, fijn grind en
potgruis. Een afgeronde rand en wandscherf zijn bewaard. De kleur is rossiglichtbruin. De dikte van het onversierde baksel is 10 mm. De buitenzijde is
geglad, de binnenzijde is gepolijst. Het baksel dateert vermoedelijk uit de
vroege ijzertijd.
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82 Schinkel 1994; Van den
Broeke 1987.
83 Vergelijk Van den Broeke
2012, figuur 3.16:4.
84 Van den Broeke 2012, 66/67.
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Vnr. 7

Vnr. 107

Vnr. 125

Afb. 6.1 Handgevormd aardewerk. Vnr. 7: licht gesloten kom, met rompknik op minstens halve
hoogte; vnr. 107: forse, licht gesloten pot. De flauw gebogen vorm is niet geheel betrouwbaar;
de pot is secundair verbrand en hierdoor vervormd. De pot is versierd met vingertopindrukken
op de rand en tenminste vier horizontale rijen vingertopindrukken; vnr. 125: pot met lange steile
schouder, een hoekige versie van de Schräghals-pot; schaal 1:2.
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Het vierde baksel is vergelijkbaar met het derde, maar aan de binnenzijde niet
gepolijst. Een klein wandfragment van 12 mm dikte is bewaard en een deel van
een niet-doorboord knobbeloor. De magering is zuiver mineraal en bestaat uit
kwartsgruis. De datering van het baksel is tweede helft late bronstijd tot vroege
ijzertijd.
De baksels uit dit spoor wijzen op een datering in de late bronstijd-vroege
ijzertijd. Omdat het eerste baksel op typologische gronden vrij nauwkeurig in de
vroege ijzertijd te dateren is, kan het vondstmateriaal uit dit spoor in de vroege
ijzertijd geplaatst worden.
Spoor 9084 (vondstnr. 130)
In dit paalspoor is een tiental onversierde wandscherven van één baksel met een
dikte van 10-12 mm gevonden. De buitenzijde is lichtbruin en deels besmeten.
De binnenzijde is gepolijst en donkergrijs. De pot is secundair verbrand en
hierdoor zijn delen van het oppervlak gesprongen. De klei is gemagerd met poten kwartsgruis. De datering is op basis van het baksel tweede helft late bronstijd
tot vroege ijzertijd.
Spoor 9085 (vondstnr. 129)
Het aardewerk in dit paalspoor betreft een onversierd gepolijst
schouderfragment. De buitenzijde is lichtbruingrijs, de binnenzijde is donkergrijs
gepolijst afgewerkt. De aanzet naar de hals is net zichtbaar. De klei is gemagerd
met kwarts- en potgruis. Het oppervlak is aangetast door krab- en knaagsporen
van muizen. De wanddikte is 8-9 mm. Het baksel dateert waarschijnlijk uit de
late bronstijd tot de vroege ijzertijd.
Spoor 9087 (vondstnr. 133)
In dit paalspoor is één groot wandfragment gevonden met een dikte van 11 mm.
De buitenzijde is licht besmeten en lichtbruin-rossig van kleur; de binnenzijde
is donkergrijs gepolijst. Het baksel is gemagerd met kwarts- en potgruis. Het
onversierde baksel is te plaatsen in de tweede helft van de late bronstijd of de
vroege ijzertijd.
Spoor 9088 (vondstnr. 134)
In dit paalspoor is één deels besmeten wandfragment verzameld. Aan de klei
is potgruis en weinig kwartsgruis toegevoegd. De buitenzijde is lichtbruin,
de binnenzijde is donkergrijs en gepolijst. De scherf is secundair verbrand,
onversierd en 8-9 mm dik. De datering van het baksel is late bronstijd tot vroege
ijzertijd.
Spoor 9293 (vondstnr. 135)
Het betreft een fragment van een deels gepolijst, deels besmeten baksel,
gevonden in een paalspoor. De wanddikte is 11-12 mm. De onversierde
buitenzijde is lichtbruin, de binnenzijde is grijs. De scherf is secundair verbrand.
De klei is verschraald met potgruis en fijn gebroken kwarts. De datering van het
baksel ligt in de periode tweede helft late bronstijd tot vroege ijzertijd.
Datering structuur 5
De baksels uit dit bijgebouw dateren uit de late bronstijd tot vroege ijzertijd.
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Het scherp geknikte vormtype 43 en de aanwezigheid van (deels) besmeten
vaatwerk wijst op een vrijwel zekere vroege ijzertijd datering. Het meest
waarschijnlijk is een datering in de eerste helft van de vroege ijzertijd.
Structuur 6
Waterkuil spoor 9202 (vondstnrs. 123, 125, 128)
Uit deze waterkuil zijn veertien scherven geborgen. Eén baksel (vnr. 123) uit
vulling 2 is grijs gepolijst aan beide zijden. De dikte is 7-8 mm. Aan de klei
is potgruis toegevoegd en wat fijn kwartsgruis. De scherven vormen een vrij
compleet onversierd potprofiel van rand tot buik. De rand is enigszins afgevlakt.
Het betreft een vormtype Van den Broeke 43. Het profiel is vloeiender dan
het exemplaar uit spoor 4008. Dit exemplaar dateert vrijwel zeker uit de late
bronstijd of de vroege ijzertijd.
In vulling 7 (vnr. 125) zijn twee baksels herkend. Eén is licht gepolijst donkergrijs
gemagerd met potgruis en zand. Vooral in het bodemdeel is minerale magering
toegevoegd met grof zand en weinig steengruis. De bodem en de wand tot
de schouderaanzet zijn bewaard. De dikte van de onversierde pot is 7-9 mm.
Het andere baksel uit deze laag is zeer fijn gepolijst donkergrijs en is 6-8 mm
dik. De klei is verschraald met potgruis. De vorm is vrij compleet van rand tot
lange steile schouder tot rompknik (afb. 6.1: vnr. 125). Dit is een vormtype
Van den Broeke 43, 44b of 45b, die aan het einde van de bronstijd tot in de
eerste helft van de midden-ijzertijd worden gedateerd. De rompknik lijkt
laag te zijn, hetgeen zou wijzen op een vroege datering.85 Dit exemplaar is in
feite een hoekige versie van de Schräghals-pot. Regionaal gezien komt deze
in vergelijking met graven schaars voor in nederzettingen.86 De datering valt
aan te scherpen tot het einde van de bronstijd of de eerste helft van de vroege
ijzertijd.
Uit vulling 4 (vnr. 128) komt een baksel voor dat aan de buitenzijde deels
besmeten, deels geglad is. Aan de binnenzijde is het geglad afgewerkt. Beide
zijden zijn lichtbruin van kleur. Het oppervlak aan binnen- en buitenzijde
bevat kleine putjes. Dit lijkt het gevolg te zijn van versintering van een deel
van de potgruismagering door secundaire verbranding van een deel van
de potgruismagering. Ter verschraling is daarnaast een kleine hoeveelheid
kwartsgruis in de klei verwerkt. De dikte van het baksel is 10-12 mm. De
datering van het baksel is late bronstijd tot vroege ijzertijd.
Op basis van de scherfvondsten is de waterkuil te dateren aan het einde van
de late bronstijd of het begin van de vroege ijzertijd. Er is geen verfijning aan
te brengen tussen datering van de gebruiksfase van de kuil en de jongere
opvulling daarvan na primair gebruik.
Overige grondsporen
Spoor 1009 (vondstnr. 1)
In dit paalspoor zijn vier wandscherven gevonden, van vier vergelijkbare baksels.
Deze zijn (licht) besmeten en rossig bruin van kleur aan de buitenzijde. Aan
de binnenzijde zijn ze geglad of licht gepolijst. Twee zijn aan de binnenzijde
donkergrijs, twee zijn rossig bruin. Het oppervlak en de kleur zijn aangetast
door secundaire verbranding. Ze zijn onversierd en gemagerd met kwarts- en

85 Vgl. Roessingh et al. 2012,
figuur 5.39:1137.
86 Van den Broeke 2012, 69.
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potgruis. De dikte van de baksels is respectievelijk 8, 10, 12 en 15 mm. Op basis
van de dikte, besmijting en magering zijn ze te dateren aan het einde van de
bronstijd of de vroege ijzertijd.
Spoor 9001 (vondstnr. 107)
Bij de aanleg van het vlak is een vrij compleet profiel aangetroffen van een forse
licht gesloten pot. Hiervan is een rand-hals-schouderdeel bewaard gebleven
(afb. 6.1: vnr. 107). De vijf scherven zijn 8-9 mm dik. De flauw gebogen vorm is
niet geheel betrouwbaar; de pot is secundair verbrand en hierdoor vervormd.
Het deel tot aan de schouder lijkt onbesmeten te zijn. De magering bestaat uit
potgruis en grof zand of zeer fijn grind. De rand van de pot is aan de bovenzijde
versierd met vingertopindrukken. De schouder is versierd met tenminste vier
horizontale rijen vingertopindrukken. De rijen zijn met 2 cm tussenafstand
geplaatst. Het voorkomen van meervoudige horizontale rijen blijft in de ruime
regio in nederzettings- en grafaardewerk vrijwel beperkt tot de late bronstijd,
afgezien van een hoogst enkele uitzondering uit de vroege of late ijzertijd.87
Het baksel is gedateerd in de tweede helft van de late bronstijd tot begin
vroege ijzertijd. Vermoedelijk betreft het een Van den Broeke vormtype 55b.
Het is een gesloten pot met steile schouder en steile lange hals. Dit vormtype
ontwikkelt zich in de 7e eeuw voor Chr. tot de ‘klassieke’ Harpstedt pot.88
Spoor 9108 (vondstnr. 114)
Eén wandfragment uit dit paalspoor vertegenwoordigt een geglad baksel met
een dikte van 11 mm. De pot is gemagerd met potgruis. Beide zijden zijn geglad
bruin. Het baksel is slechts globaal te dateren in de periode late bronstijd tot
midden-Romeinse tijd.
Spoor 9113 (vondstnr. 120)
Vier scherven uit dit paalspoor zijn afkomstig van drie of vier onversierde
baksels. Twee daarvan zijn glad en gemagerd met fijn mineraal gruis en
potgruis. Eén is bruin aan de buitenzijde, donkergrijs aan de binnenzijde en
heeft een dikte van 12 mm. Van de ander is de binnenzijde beschadigd en
roodkleurig; de buitenzijde is geglad en licht rossig. Een derde baksel is licht
besmeten en lichtbruin aan de buitenzijde, de binnenzijde is incompleet. De
wandscherf is gemagerd met potgruis. Van een mogelijk vierde baksel is een
grijsbruin oor aanwezig van 13 mm dikte. De breedte van het oor verloopt van
19 tot 22 mm. De zijden zijn verdikt waardoor het welhaast tweelobbig is. Op
basis van het oor en de baksels is de datering geplaatst in de late bronstijd tot
(eerste helft?) vroege ijzertijd.

6.1.3

Conclusie

Het prehistorisch handgemaakt aardewerk van Esbeek is op vnr. 114 na goed te
plaatsen en te dateren, zeker gezien de geringe hoeveelheid. De baksels wijzen
vrijwel alle op een datering in de periode late bronstijd tot vroege ijzertijd (ca.
1100-500 v.Chr.). Het vrijwel ontbreken van versieringen, de relatief dikwandige,
mineraalrijke baksels, en enkele vormtypen wijzen meer specifiek op een
datering in de eerste helft van de vroege ijzertijd. Wordt al het scherfmateriaal
als één vondstgroep beschouwd, dan is een datering tussen 900-650 voor Chr.
het meest passend.
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Het scherfmateriaal is in redelijk tot goede staat en weinig gefragmenteerd.
De grote fragmenten bieden gunstige analysemogelijkheden. Het aardewerk
is aan de buitenzijde merendeels netjes geglad of gepolijst afgewerkt. De
binnenzijde van de baksels is vaak gepolijst. Veel stukken zijn aan de buitenzijde
verkleurd door secundaire verbranding. Het dichten van de binnenzijde en
het herverhitten van de buitenzijde wijst op het gebruik van een grote portie
van het aardewerk als kookpot. De vondsten zijn dan ook zonder meer te zien
als nederzettingsafval. Dit wordt bevestigd door de aanwezigheid van een
waterkuil en een groot bijgebouw. Het groot bijgebouw is gedateerd in de
(eerste helft van de) vroege ijzertijd. De waterkuil dateert uit de tweede helft
van de late bronstijd of de eerste helft van de vroege ijzertijd. Dit betekent
zonder meer dat beide structuren gelijktijdig in gebruik kunnen zijn geweest en
onderdeel vormen van hetzelfde woonerf uit de periode 800-650 voor Chr.
Wat betreft de herkomst van het aardewerk kan tot slot nog worden gezegd,
dat geen importstukken zoals kustaardewerk zijn herkend. Al het aardewerk
lijkt van lokale makelij te zijn.

6.2

Determinatie van het aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd (A.C. van de Venne)

6.2.1 Inleiding
Bij het archeologisch onderzoek van de opgraving Esbeek, Leeuwerik fase III,
zijn in totaal 78 fragmenten aardewerk aangetroffen uit de middeleeuwen
en nieuwe tijd (bijlage 7). Het materiaal is hoofdzakelijk afkomstig uit sporen
en structuren en is gefragmenteerd. Het oudste aardewerk betreft enkele
fragmenten Karolingisch Mayen, Badorf, Huneschans en Pingsdorf.

Tabel 6.1 Aardewerk naar
soort, aantal en gewicht.
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aardewerksoort

datering

aantal

gewicht (g)

Mayen

725-900

1

4

Badorf

725-950

1

6

Huneschans

875-950

1

3

Pingsdorf

900-1225

1

1

kogelpot aardewerk

800-1150

3

29

blauwgrijs aardewerk (Elmpt)

1150-1350

24

1603

Maaslands aardewerk

900-1250

1

13

proto-steengoed

1225-1300

2

30

steengoed (met oppervlaktebehandeling)

1300-1950

8

175

grijsbakkend aardewerk

1250-1500

4

24

roodbakkend aardewerk

1250-1950

29

152

Hafner aardewerk

1300-1700

1

14

pijpaarde

1600-1900

1

3

indet.

1

2

totaal

78

2059
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Het jongste aardewerk dateert uit de 18e eeuw. Als onderdeel van de uitwerking
van het onderzoek is het aardewerk geanalyseerd met als voornaamste
doel het dateren van de aangetroffen sporen. Hiertoe is het aardewerk per
vondstnummer gedetermineerd op het niveau van bakselsoort, vormgroep en
waar mogelijk type. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de database.
Hieronder zal een beknopt overzicht worden gegeven van de verschillende
aardewerksoorten die zijn aangetroffen bij de opgraving.

6.2.2

Beschrijving van de aangetroffen aardewerksoorten

Mayen
In de omgeving van Mayen in de Eifel werd in de Karolingische periode
aardewerk vervaardigd met een dunwandig, klinkend hard baksel. De
magering is fijn tot middelgrof. Op de breuk zijn soms meerdere kleuren te
onderscheiden variërend van bruin, donkergrijs en donkergroen tot beigegrijs
en paars. Kenmerkend is het mica (kleine zwarte glimmende splinters vulkanisch
mineraal) en gele of rode insluitsels die vaak op de breuk te zien zijn. Van
dit soort aardewerk, dat wordt aangeduid als Mayen, zijn vrijwel uitsluitend
bolvormige kookpotten vervaardigd met omgeslagen rand. Over het algemeen
worden dergelijke potten gedateerd in de periode 725-900 na Chr., hoewel
een iets latere datering niet is uitgesloten.89 Incidenteel is in Pingsdorf
vergelijkbare keramiek vervaardigd. Op het oog is dit echter moeilijk van Mayen
te onderscheiden. Het wandfragment Mayen uit Esbeek heeft een beigegrijs
baksel.
Badorf
Badorf aardewerk heeft over het algemeen een fijn gemagerd, glad, geelwit of
lichtgrijs tot bruin, krijtachtig aanvoelend baksel. Kenmerkend is het voorkomen
van radstempelversiering. Het komt voor van de gehele Karolingische periode
tot het midden van de 10e eeuw. Het vormenrepertoire bestaat hoofdzakelijk
uit (tuit)potten. Grote reliëfbandamforen, versierd met een combinatie
van opgelegde kleistrips en radstempelversiering komen ook nog voor in
aardewerkcomplexen uit het begin van de 11e eeuw.90 Zandgemagerd Badorf
aardewerk is moeilijk te onderscheiden van het 10e-eeuwse aardewerk uit
Pingsdorf. Bij het materiaal uit Esbeek is een wandscherf met een zacht en
krijtachtig baksel, versierd met radstempel, tot de categorie Badorf gerekend.
Huneschans
In een korte periode tussen circa 875 en 950 is in Pingsdorf en mogelijk ook
in Badorf aardewerk vervaardigd, waarbij een combinatie van verfstrepen
en radstempelversiering werd toegepast.91 Het ging in de meeste gevallen
om tuitpotten. Door de relatief scherpe datering is dergelijk aardewerk een
gidsfossiel voor het einde van de 9e en eerste helft van de 10e eeuw. In Esbeek is
één wandfragment met een combinatie van deze decoratievormen gevonden.
Pingsdorf
Pingsdorf aardewerk, versierd met rode verfstrepen, komt voor het eerst voor
aan het eind van de 9e eeuw en is in Nederland kenmerkend voor de periode
tussen circa 900 en 1225. Het meeste Pingsdorf is op de draaischijf vervaardigd.
Het baksel is doorgaans hard en wit of geel van kleur, gemagerd met fijn
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zand. Zachte baksels zijn zeldzaam.92 Sanke heeft een typologie opgesteld aan
de hand van ovenafval uit de verschillende productiecentra in Pingsdorf en
omgeving.93 De meest voorkomende vorm is de tuitpot. Van het fragment uit
Esbeek is het onduidelijk of het daadwerkelijk om aardewerk uit Pingsdorf gaat.
Mogelijk gaat het om een fragment Badorf of Huneschans. De scherf is te klein
om dit te bepalen.
Kogelpotaardewerk (Zuid-Nederlands handgemaakt aardewerk)
Bij kogelpotaardewerk gaat het om vermoedelijk lokaal of regionaal
vervaardigde, handgevormde potten, met verschillende zandgemagerde
baksels. Kogelpotaardewerk komt in de middeleeuwen in een groot deel van
Nederland algemeen voor. Het is in West-Nederland vervaardigd vanaf het
begin van de 8e eeuw en blijft in gebruik tot in de 13e en 14e eeuw.94 Landelijk
bestaat echter een grote variatie in het voorkomen van deze aardewerksoort.
Zo lijkt kogelpotaardewerk in Vlaanderen en ook Zeeland en Brabant rond
het midden van de 12e eeuw te verdwijnen, terwijl het in Noord-Holland tot
rond het midden van de 14e eeuw in productie blijft. De vroegste voorbeelden
van kogelpotaardewerk uit de Kempen dateren uit de 9e eeuw. Omdat onder
dit aardewerk naast vormen met ronde bodems ook vormen voorkomen met
een vlakke tot lensvormige bodem wordt vaak gesproken van Zuid-Nederlands
handgemaakt aardewerk. Daarnaast heeft dit zogenaamde Zuid-Nederlandse
handgemaakte aardewerk over het algemeen een gelaagdheid op het breukvlak
met meestal een donkere kern, afgewisseld met twee lichte buitenste lagen die
weer aan de buitenzijde donker zijn, al komen ook egale baksels voor.95 Op het
onderzoeksterrein zijn slechts drie fragmenten zogenaamd Zuid-Nederlandse
handgemaakt aardewerk gevonden. Hieronder bevindt zich een fragment van
een verdikte afgeronde rand met lichte dekselgeul.
Blauwgrijs aardewerk: Elmpt
In de omgeving van de Duitse dorpjes Elmpt en Brüggen, zijn verschillende
plaatsen met pottenbakkersafval bekend, maar ook in Oosterbeek bij
Arnhem is vergelijkbaar materiaal geproduceerd. Het betreft hoofdzakelijk
handgemaakt aardewerk. Het baksel is donker tot lichtgrijs van kleur. Vaak is
de binnenkant licht gebleven, met een donkere buitenzijde. Kenmerkend is
dat van de buitenkant soms schilfers zijn afgebroken, waardoor het lichtere
baksel zichtbaar wordt. De potten hebben soms een metaalachtige glans. De
scherven hebben een grof zandig baksel, met korrelgroottes tot 0,8 mm. Het
vormenspectrum bestaat uit kogelpotten, voorraadpotten, kannen en kommen.
De begindatering van de productie wordt gesteld rond 1150.96 De einddatering
ligt rond 1350.97
Tussen de 24 fragmenten uit plangebied Leeuwerik fase III bevinden zich twee
afgeplatte randen van kogelpotten met groef bovenop (afb. 6.2: vnr. 158.1).
Verder zijn twee fragmenten te noemen van een voorraadpot, versierd met
schuin naast elkaar geplaatste radstempellijntjes.
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Vnr. 158.1
Afb. 6.2 Randfragment van
een kogelpot van Elmpter
aardewerk (vnr. 158.1) en
een sikkelrand van Maaslands
aardewerk (vnr.18.1); schaal
1:2.

Vnr. 18.1

Maaslands aardewerk
Maaslands aardewerk, uit de streek tussen Luik en Namen, kende een groot
verspreidingsgebied en werd van de 10e tot de 14e eeuw geproduceerd.98 Het
aardewerk kenmerkt zich door een over het algemeen fijn baksel dat lichtgeel,
rossig of oranje(rood) van kleur is en deels is voorzien van loodglazuur. Het
bekendste productiecentrum is Andenne, waar vanaf circa 1050 keramiek werd
vervaardigd. Hiervan is de typologie vrij goed bekend door de publicatie van
Borremans en Warginaire.99 In andere plaatsen in de omgeving, waaronder Hoei,
werd al eerder aardewerk vervaardigd. Hiervan is de productie minder goed
bekend. Vermoedelijk begon de aardewerkproductie hier al in het begin van de
10e eeuw. Onder het aardewerk uit Esbeek is slechts één fragment Maaslands
aardewerk te noemen. Dit betreft een zogenaamde sikkelrand van een kook- of
tuitpot. Het is een laat exemplaar met dekselgeul en incisie (afb. 6.2: vnr.18.1),
die dateert tussen circa 1075 en 1125.100
Proto-steengoed
Vanaf circa 1200/1225 tot 1300 werden in Zuid Limburg en het Rijnland
proto-steengoed vervaardigd.101 Dit werd gedraaid en op hoge temperatuur
gebakken, maar nog niet zover dat de magering helemaal samensmolt met
de kleimassa. Proto-steengoed werd na 1225 vaak ondergedompeld in een
ijzerhoudende kleipap (engobe), wat een paarse kleur tot gevolg had. Buiten
Zuid-Limburg is proto-steengoed onder andere in Langerwehe geproduceerd.
In Esbeek zijn slechts twee scherven proto-steengoed aangetroffen.
Steengoed
Na de opkomst van proto-steengoed werd vanaf het einde van de 13e eeuw
en het begin van de 14e eeuw bijna-steengoed vervaardigd, waarbij de
versintering groter was dan bij proto-steengoed, maar de magering nog
zichtbaar. Kort voor 1300 vond de omslag plaats naar volledig versinterd
steengoed.102 Vanaf het midden van de 14e eeuw waren het voornamelijk
Duitse productiecentra die steengoed produceerden en exporteerden. Het
ging daarbij merendeels om drinkgerei. In de productieplaats Siegburg
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werd vanaf het einde van de 13e eeuw tot de 16e eeuw blank steengoed
vervaardigd. Hiervan zijn geen fragmenten aangetroffen. Naast ‘blank
steengoed’ zonder oppervlaktebehandeling (s1) komt ‘grijs steengoed’ met
oppervlaktebehandeling voor (s2), in de vorm van engobe en/ of zoutglazuur.
Bekende productiecentra uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd zijn onder
andere Langerwehe, Aken, Keulen, Frechen en Westerwald.103
Bij het onderzoek van Esbeek lijkt het merendeel van het grijs steengoed
(zes fragmenten) afkomstig te zijn van kannen met een datering in de late
middeleeuwen. Van de periode hierna zijn twee fragmenten van een kan uit
Westerwald gevonden, daterend tussen circa 1650 en1800. Deze is versierd met
een bloemapplique, ingekraste lijnen en gedeeltelijk paarse invulling.
Grijsbakkend aardewerk
Grijsbakkend aardewerk komt op vanaf het einde van de 13e eeuw en verdringt
in Brabantse steden zoals ’s-Hertogenbosch en Eindhoven vanaf het tweede
kwart van de 14e eeuw het Elmpter aardewerk van de markt.104 Waar het
eerste grijsbakkende aardewerk vandaan komt is niet geheel duidelijk.105
De massaproducten zijn waarschijnlijk regionaal vervaardigd. Bekende
productiecentra zijn onder andere Bergen op Zoom, Aardenburg, Leiden, Delft,
Haarlem en Utrecht. Vrijwel in alle gevallen werd grijsbakkend aardewerk samen
met roodbakkend aardewerk geproduceerd.106 Naar gelang de ovenatmosfeer
(reducerend of oxiderend) wordt het product grijs of rood van kleur. Een groot
deel van het aardewerk is mogelijk lokaal geproduceerd, met lokaal gewonnen
ijzerrijke klei. Onder het grijsbakkende aardewerk van Esbeek bevinden zich
alleen wandfragmenten.

103 Bartels 1999, 48-85.
104 Janssen 1983, 205; Arts 1994,
212.
105 Mogelijk komt het eerste
grijsbakkend aardewerk uit
Vlaanderen: De Groote 2014.
106 Bartels 1999, 93, 105.
107 Bartels 1999, 93, 105.
108 Arts & Visser 1996, 52.
109 Janssen 1983, 197; Arts 1994,
204.
110 Bartels 1999, 107.
111 Roodbakkend en ook grijsbakkend aardewerk (uit
Vlaanderen) kan al in de
12e eeuw voorkomen, al is
dit wel erg zeldzaam. Van
Vlaams hoogversierd aardewerk worden regelmatig
enkele scherven gevonden
die dateren vanaf het einde
van de 12e eeuw. Het aardewerk uit Esbeek is echter
geen Vlaams hoogversierd
aardewerk, dit is wel
herkenbaar.
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Roodbakkend aardewerk
Roodbakkend aardewerk is de grootste vondstgroep onder het aardewerk
(29 fragmenten). Evenals het grijsbakkend aardewerk is dit zoals hierboven
besproken vanaf de tweede helft van de 13e en 14e eeuw vervaardigd in de
meeste steden.107 Tot dusver bekende productiecentra in Noord-Brabant
zijn Bergen op Zoom (13e-20e eeuw), Breda (13e eeuw), Oosterhout (17e-19e
eeuw), Geertruidenberg (16e-18e eeuw), ’s-Hertogenbosch (15e eeuw), Steensel
(19e eeuw), Deurne (17e-20e eeuw) en Oeffelt/Boxmeer (17e-19e eeuw).108
Roodbakkend aardewerk bleef in ’s-Hertogenbosch en Eindhoven tot het
midden van de 14e eeuw een zeldzaam product. De enkele exemplaren die
doorgaans worden gevonden zijn hoogversierde kannen, bakpannen en
vetvangers.109 In de 15e eeuw neemt de aanwezigheid van roodbakkend
aardewerk in de regio toe. Deze voorwerpen zijn voornamelijk voorzien
van spaarzaam glazuur. De ontwikkeling van spaarzaam geglazuurd naar
volledig inwendig geglazuurd roodbakkend aardewerk vond plaats in de
eerste helft van de 15e eeuw. Pas aan het eind van de 16e eeuw zijn de meeste
vormen geheel geglazuurd.110 Het roodbakkend aardewerk uit Esbeek is erg
fragmentarisch, waardoor nauwelijks vormen konden worden bepaald. De
meeste fragmenten zijn spaarzaam geglazuurd en waarschijnlijk afkomstig
uit de late middeleeuwen.111 De enige herkenbare fragmenten zijn jonger en
afkomstig van een Nederrijns bord met verdikte afgeronde lip en een versiering
van concentrische slibcirkels. Dergelijk aardewerk wordt voornamelijk gevonden
in vondstcomplexen van de late 17e en 18e eeuw.
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Overige
Naast de hierboven besproken aardewerksoorten zijn van overige
aardewerksoorten uit de nieuwe tijd slechts een paar fragmenten aangetroffen.
Het betreft één fragment Hafner aardewerk en één fragment van een kleipijp.
‘Hafner’ waar is een verzamelnaam voor keramiek in het niet-Nederlandse
gedeelte van het stroomgebied van de Rijn, maar ook in het Maasdal, dat
is vervaardigd tussen 1425 en 1680.112 Het merendeel van deze producten is
voorzien van het kenmerkende bruin gespikkelde/ getraande gele of groene
loodglazuur aan de binnenzijde. De buitenzijde van de voorwerpen is telkens
ongeglazuurd. Een fragment van een bord met kamstreekversiering op de vlag
en geel glazuur is waarschijnlijk afkomstig uit Frechen en dateert van de tweede
helft van de 16e tot en met het derde kwart van de 17e eeuw.113 Een fragment
van de kop van een kleipijp is afkomstig van een langgerekt dubbelconisch
model, dat dateert tussen 1650 en 1675.114

6.2.3

Middeleeuwse bewoning

Tijdens het archeologisch onderzoek van de middeleeuwse nederzetting
in Esbeek is opvallend weinig aardewerk gevonden. Aan de hand hiervan
kunnen desondanks een aantal conclusies worden getrokken. Zo kan worden
geconcludeerd dat het terrein rond circa 900 in gebruik was. Dit vanwege het
voorkomen van Huneschans aardewerk, naast enkele fragmenten Mayen, Badorf
en vermoedelijk Pingsdorf aardewerk. Deze scherven zijn afkomstig uit een kuil
en greppels in proefsleuf 6 en 7 aan de noordzijde van het onderzoeksterrein.
Vermoedelijk heeft hier, of in de directe omgeving, aan het einde van de
9e eeuw of het begin van de 10e eeuw bewoning plaatsgevonden. Het is
onduidelijk of er vervolgens sprake is van een hiaat in gebruik. Het fragment
van een sikkelrand van Maaslands aardewerk in een greppel van proefsleuf 7
duidt er in ieder geval op dat het terrein rond 1100 (nog) in gebruik was. De
grotere hoeveelheid Elmpt, proto-steengoed, steengoed, grijs- en roodbakkend
aardewerk lijken te wijzen op bewoning in de late middeleeuwen. Er is
nauwelijks aardewerk gevonden in de sporen van de structuren, waardoor
hier geen nauwkeurige datering aan kan worden gegeven. Twee fragmenten
roodbakkend aardewerk met spaarzaam glazuur uit structuur 1 wijzen op een
datering in de 14e of 15e eeuw. Maar het is niet uitgesloten dat dit om intrusie
gaat. Binnen de sporen van structuur 2 is geen aardewerk gevonden. Uit een
vieze laag tussen de staanderparen en wandpalen in is slechts één scherf Elmpt
gevonden met een datering tussen 1150 en 1350. Bij de aanleg van het vlak
zijn ter hoogte van structuur 2 nog drie fragmenten Elmpt gevonden. Deze
structuur wordt oversneden door een greppel met een vulling uit de 14e of 15e
eeuw. Aangezien aardewerk dat nadrukkelijk dateert in de 12e eeuw ontbreekt,
zoals Zuid-Limburgs aardewerk, wordt ervan uitgegaan dat bewoning op zijn
vroegst heeft plaatsgevonden vanaf circa 1225, maar een oudere datering van
deze plattegrond tussen 1150 en 1225 (op basis van typologie) kan niet worden
uitgesloten. De greppels zijn gevuld met aardewerk uit de late middeleeuwen.
Het is onduidelijk of het terrein hierna in gebruik is gebleven. Het fragment
Hafner aardewerk en kleipijp, met een datering in het derde kwart van de
17e eeuw, zijn afkomstig van het vlak tussen structuur 2 en de grote kuilen in.
De enige andere jonge aardewerkfragmenten, waaronder het roodbakkende
Nederrijnse bord en de fragmenten van een steengoed kan uit Westerwald,
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112 Bartels 1999, 150-151.
113 Burhenne et al. 1991, 41-42,
92-101, Gaimster 1988, 60.
114 Duco 1987, 33.
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dateren aan het eind van de 17e of de 18e eeuw en zijn afkomstig uit een
natuurlijke laag met spoornummer 6008. Dit wijst erop dat in ieder geval in deze
perioden opnieuw activiteit op het terrein heeft plaatsgevonden.

6.3

Bouwkeramiek

In het plangebied zijn in totaal elf fragmenten bouwkeramiek aangetroffen met
een gezamenlijk gewicht van 578 gram (bijlage 8). Afgezien van een tweetal
stukken die bij de aanleg van het vlak in werkput 9 zijn gevonden, komt het
merendeel uit greppels in werkput 9. Ook zijn in proefsleuf 6 drie fragmenten
bouwkeramiek aangetroffen. In deze sleuf zijn twee stukken van een plavuis
(1300-1900) en een fragment baksteen uit dezelfde periode gevonden.
Het bouwkeramiek uit werkput 9 bestaat in alle gevallen uit fragmenten
baksteen. Hiervan zijn vier stukken zeer verweerd. Ook deze fragmenten
kunnen alleen globaal tussen 1300 en 1900 gedateerd worden.

6.4

Dierlijk bot

Verdeeld over twee vondstnummers zijn 50 stuks dierlijk bot verzameld (vnr. 131
en 161). In alle gevallen gaat het om kiezen van rund. Het bot uit vondstnummer
131 is in spoor 9073 (kuil) gevonden. Dit spoor maakt onderdeel uit van de
laatmiddeleeuwse structuur 2. Ook spoor 9323 waarin 20 fragmenten bot
werden gevonden betreft een kuil die vermoedelijk toebehoort aan structuur
2. Mogelijk gaat het om kuilen voor opslag, afval of meer waarschijnlijk
dierbegravingen. Het is bekend dat dieren binnen een bijgebouw werden
begraven.115 Ook het feit dat alleen de kiezen bewaard zijn gebleven, en geen
andere botfragmenten, wijst er op dat zeer waarschijnlijk van dierbegravingen
gesproken kan worden.

6.5

115 Vriendelijke mededeling
Antoinette Huijbers (specialist middeleeuwen BAAC bv).
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Metaal en slak

In totaal zijn twee stukken ijzer en elf slakken in het veld verzameld (bijlage 9).
De stukken zijn verspreid over werkput 9 aangetroffen en komen uit zowel
paalsporen als greppels. Eén paalspoor maakt onderdeel uit van structuur 2,
het gebouw uit de late 12e of 13e eeuw. De overige voorwerpen zijn niet
aan sporen van structuren te koppelen. Wel is een slak bij de aanleg van het
vlak aangetroffen ten zuiden van de twee grote kuilen die tussen de twee
middeleeuwse huisplattegronden liggen.
Het ijzer betreft een fragment van een nagel en een stukje indetermineerbaar
ijzer. Dit laatste fragment is dun en zou mogelijk onderdeel zijn geweest van
een dun ijzeren plaatje. Het is gevonden in het oostelijk deel van de greppel met
spoornummer 9093. Hierbij werd ook nog een fragment baksteen aangetroffen
dat globaal in de late middeleeuwen/nieuwe tijd gedateerd kan worden. De
nagel is afkomstig uit een paalspoor. Het zou kunnen wijzen op het gebruik
van een nagel bij de constructie van een gebouw. De nagel kon echter niet
nauwkeurig gedateerd worden, maar zal gezien de vorm in de periode vóór
1900 te plaatsen zijn.
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Het slakmateriaal bestaat uit smeedhaardslakken die er op wijzen dat in
het plangebied aan ijzerbewerking werd gedaan. Smeedhaardslakken zijn
afvalproducten die ontstaan bij het smeden. Het te smeden ijzer werd in
het vuur tot rood-wit verhit en kon dan op een aambeeld worden bewerkt.
Gezien het feit dat er enkele convex concave bodems zijn aangetroffen kan
geconcludeerd worden dat het ijzer in een haard, die bestond uit een ondiepe
kuil, verhit werd. Ook zijn er op enkele slakken resten van een kuilbodem
vast gekoekt. Sporen van dit soort (haard)kuilen zijn niet aangetroffen in het
plangebied.

6.6

Natuursteen (L.A. Tebbens)

6.6.1

Inleiding

De opgraving leverde 25 stuks natuursteen op met een totaalgewicht van 2684,5
gram, verdeeld over tien vondstnummers (bijlage 10). Na waardering bleken
in totaal twintig stuks natuursteen op enigerlei wijze antropogeen bewerkt
of gebruikt te zijn, met een totaalgewicht van 2645,9 gr. De antropogeen
bewerkte vondsten werden beoordeeld op gesteentetype, gewicht, kleur,
eventuele bewerkingssporen (bekapping, slijpsporen, polijstsporen etc.),
verbrandingssporen en de aard van afronding en intactheid.

6.6.2

Aantallen en gesteentesoorten

In tabel 6.2 zijn de aangetroffen gesteentesoorten weergegeven. Tabel 6.2 laat
zien dat kwartsiet in gewicht het meest sterk vertegenwoordigd is (50,5%, mede
door één stuk van 954,6 gr.) en daarna kwartsietische zandsteen (26,14%, mede
door één stuk van 672,8 gr.). In aantal is tefriet het sterkst vertegenwoordigd
(negen stuks, 45%), waarvan acht stuks in vondstnummer 124, mede door
de sterke verweringsgraad. Daarna zijn kwartsiet (35%) en kwartsietische
zandsteen en zandsteen met respectievelijk 35, 10 en 10% aanwezig. Het
grootste aantal vondsten komt uit structuur 6, waaruit vijftien stuks natuursteen
komen (75% van het natuursteenassemblage).
Soort

Gewicht (gr.)

Gewicht (%)

Aantal

Aantal (%)

kwarts

71,4

2,69

1

5,0

kwartsiet

1337,6

50,55

7

35,0

691,8

26,14

2

10,0

tefriet

408,4

15,43

9

45,0

zandsteen

136,7

5,16

1

10,0

2645,9

100

20

100

kwartsietische
zandsteen
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6.6.3

Vorm en breuk

Natuursteen kan zowel een afgeronde vorm hebben als gebroken zijn. Van
al het materiaal werd beoordeeld of het op natuurlijke wijze was afgerond
of afgeplat (bv. keien, grind), dan wel op onnatuurlijke wijze gebroken was.
Zodra de randen van het materiaal scherp waren en het materiaal relatief verse
breukvlakken liet zien, werd het materiaal beoordeeld als een op onnatuurlijke
wijze gebroken gesteentefragment.116 Er kwam ook natuursteen voor dat
zowel deels afgerond als ook gebroken was (bv. delen van natuurlijk grind of
keien). Deze zijn in de database aangegeven met (deels) afgerond, onnatuurlijk
gebroken. Meestal waren dan de breukvlakken relatief vers.

6.6.4

Artefacten en sporen van bewerking

Van de onnatuurlijk gebroken stenen en van stenen met een bijzondere vorm
werd beoordeeld of het om mogelijke artefacten of gebruiksvoorwerpen ging
of niet. Tevens werd beoordeeld of er sporen van verbranding, bewerking of van
specifiek gebruik aanwezig waren zoals klopsporen, slijtsporen (kerven, glans,
rechte en gladde oppervlakken), polijstsporen (glans), inkepingen, inkervingen,
retouches en dergelijke. In totaal achttien stenen vertoonden dusdanige
antropogene sporen, dat met grote waarschijnlijkheid sprake is van een artefact
of werktuig.
In onderstaande tabel 6.3 zijn alleen vondsten opgenomen die duidelijke
gebruikssporen of bewerkingssporen lieten zien. De overige fragmenten
onnatuurlijk gebroken steen zonder gebruikssporen zouden ook als artefacten
kunnen worden gezien. Omdat deze behalve breukvlakken en scherpe
breukranden geen andere gebruikssporen lieten zien, blijft de aard van het
gebruik of functie van het artefact onzeker. Het gebruik van dit natuursteen als
mageringsmateriaal voor aardewerk of als kooksteen ligt dan het meest voor de
hand, omdat het natuursteen bij kapot slaan of door verhitting en daarna snelle
afkoeling fysisch gefragmenteerd kan raken. Op geen van de geanalyseerde
stenen zijn echter sporen van verhitting of verbranding gezien.
In tabel 6.3 is per vondst/artefact aangegeven welke type gebruikssporen
werd gesignaleerd en om wat voor type artefact het hoogstwaarschijnlijk
gaat. Onzekerheden zijn in de tabel aangeduid met een vraagteken. Andere
gebruikssporen zijn vooral gesignaleerd op basis van hun afwijking ten opzichte
van wat in de natuur gebruikelijk is bij natuurlijke verwering van gesteenten. Zo
geeft bijvoorbeeld de concaafheid van een afgesleten, glad vlak op een grotere
steen duidelijk aan dat er sprake moet zijn van een onnatuurlijk slijtageproces,
omdat het meeste natuurlijke grind juist een convexe vorm zal ontwikkelen bij
transport in een rivier.
In totaal zijn twintig artefacten aangetroffen. Deze worden hieronder
beschreven in relatie tot hun context.

116 In deze categorie vallen
overigens geen stenen met
duidelijke sporen van de
graafmachine.
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Maalsteenfragmenten (n = 9)
In totaal negen als artefact herkende natuurstenen betroffen tefriet. Deze
stenen zijn geïnterpreteerd als maalsteenfragmenten, omdat tefriet werd
gewonnen als grondstof voor maalstenen in de omgeving van Mayen in de Eifel.
De fragmenten komen uit spoor 9001 (natuurlijke laag, vnr. 106) en uit structuur
6 (waterput vroege ijzertijd, vnr. 124: acht stuks).
Kookstenen (n = 3?)
Uit de spoornummers 9002 (paalspoor middeleeuwen), 9043 (paalspoor met
onbekende datering) en 9148 (paalspoor 13e/14e eeuw; structuur 1) werden
drie stuks natuursteen geborgen die weliswaar onnatuurlijk gebroken
waren, maar geen sporen van verhitting of een craquelépatroon hadden.
De onnatuurlijke breuk is waarschijnlijk ontstaan door krimp na in een heet
vuur te hebben gelegen, waarna de stenen gesprongen zijn. Mogelijk zijn
het dus kooksteenfragmenten, maar bij gebrek aan sporen van verhitting of
craquelépatroon kan dit niet met zekerheid gesteld worden. Omdat kookpotten
in de middeleeuwen al gebruikt werden, zijn de kookstenen mogelijk als
opspit van prehistorisch materiaal uit de vroege ijzertijd te beschouwen. De
desbetreffende steensoorten kwartsitische zandsteen, kwartsiet en kwarts zijn
namelijk in de prehistorie vaak gebruikt als kookstenen.
Onbetrouwbare vondst (n=1)
Uit spoor 9220 (een paalspoor van structuur 2 uit de late 12e of 13e eeuw) komt
een opmerkelijke vondst (vondstnr. 175). Bij het afwerken van dit spoor werd
een relatief grote en ‘vuistbijl’-vormige kwartsitische zandsteen aangetroffen
met oudtijdse (dus niet verse) breuken. De maatvoering is lengte: 13,7 cm,
breedte: 9,4 cm en toelopend naar een punt, dikte 4,7 cm en gewicht 672,8 gr.
Op de donkergrijze steen komen twee facetvlakken voor met een opmerkelijk
gladde facetrand als scheiding tussen deze facetvlakken. De twee facetvlakken
zelf zijn licht concaaf en extreem glad afgesleten. Ze hebben zelfs een letterlijk
spiegelende oppervlakte, als ware de steen gepolijst met een polijstmachine.
Voor de steen bestaan daarom drie interpretaties:
Interpretatie 1: De steen is recent van aard en als onderdeel van een oude
bouwsteen of grafsteen machinaal gepolijst. Daartegen spreken de oudtijdse
breuken op de achterzijde van de steen, de context (gevonden bij het afwerken
van een vulling van een 12e-13e-eeuws paalspoor) en de afwezigheid van
steenslagmateriaal of een steenhouwerij of kerkhof nabij het gebied.
Interpretatie 2: De steen is gebruikt als slijpsteen. Daarvoor spreekt de concaafheid van de slijtvlakken, maar ertegen spreekt het extreem spiegelgladde
oppervlak dat niet eerder bij natuursteendeterminatie is gezien. Bij het slijpen
van ijzeren voorwerpen kunnen gladde slijtvlakken ontstaan, maar zo glad als
op deze steen is zelfs niet bij gepolijste neolithische bijlfragmenten gezien. Het
is ook niet logisch, omdat voor het slijpen van een ijzeren voorwerp juist een
enigszins geruwd oppervlak nodig is. De niet verweerde facetrand oogt veel te
‘rond’ en ‘vers’ voor een ‘oude steen’. Verder is opmerkelijk dat een kwartsader
die door de steen loopt alleen ter plaatse van het facetvlak oranjerood is en
aan de achterzijde normaal wit is. Dit zou kunnen betekenen dat de steen ter
plaatse van het facetvlak nogal heet geworden is.
Interpretatie 3: Het sterke vermoeden bestaat dat de steen recentelijk machinaal
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bewerkt is met een polijstmachine, waarbij het oppervlak van de steen heet is
geworden. Hiervan getuigt de oranjerode kleur van de kwartsader. Omdat het
voorwerp tijdens het afwerken van een laatmiddeleeuwse context is gevonden,
rijst de vraag hoe het in het spoor terecht is gekomen. Er wordt rekening
gehouden met het feit dat de steen mogelijk buiten werkuren in het reeds
gecoupeerde spoor is geplaatst.

117 Drenth & Williams 2011.
118 Bv. Devriendt 2014, 61-86.
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Slijpsteen/wrijfsteen/mogelijke kussensteen (n = 4)
Meer betrouwbaar geacht wordt een mogelijke slijpsteen uit de vulling van
structuur 6 (waterput vroege ijzertijd, vnr. 122). Het artefact (6,6 x 3,4 x 4 cm)
is van lichtbruingrijze zandsteen en heeft aan één zijde een voelbaar gladde,
gesleten zijde. De steen is gebroken en heeft niet de karakteristiek langwerpige
vorm die bij een slijpsteen mag worden verwacht. De gesleten zijde is echter
voelbaar gladder dan de natuurlijke verweringscortex, zodat de steen gebruikt
zal zijn als slijpsteen of anders tenminste als wrijfsteen.
In dezelfde waterputcontext werden ook zes lichtgrijze kwartsieten aangetroffen (vondstnummer 122). Eén daarvan is mogelijk een zeer gladde (maar
niet glanzende) vrijwel vierkante kussensteen van kwartsiet (afb. 6.3 @.X; 5,7 x
minstens 4,5 x 2,7 cm), die onnatuurlijk gebroken is en geen verweringscortex
of klopsporen heeft. In de ABR-classificatie van artefacten is een kussensteen
gedefinieerd als een “Gebouchardeerde of gepeckte en deels gladgeslepen,
afgerond vierkante tot rechthoekige steen. Sommige hebben slijpfacetten.
De zijden zijn vlak of licht convex. Vrijwel steeds gaat het om een bepaald
type kwartsiet.” en “Kussenstenen worden in verband gebracht met de laatneolithische/vroege bronstijd bewerking van koper (Butler & Lanting 1966).
Gelet op de grootte, onderscheidt men exemplaren die eerder als aambeeld
hebben gediend, en hamerstenen.” De steen heeft zeer gladde zijden die licht
convex zijn en is een vrijwel vierkante kwartsiet (onbekend is hoeveel centimeter
in de breedte van de steen is afgebroken). De zeer regelmatige, vierkante en
afgerond platte vorm en de gladde zijden van de steen doen vermoeden dat
het hier niet om een natuurlijke kei gaat. Klopsporen of slijp- of polijstsporen
ontbreken echter en de context is een waterput uit de vroege ijzertijd. Daarmee
is het zeer de vraag of het hier om een kussensteen voor metaalbewerking gaat,
zoals voor twee kussenstenen uit Hengelo is aangetoond.117 Een functie als
aambeeldsteen118 kan worden uitgesloten vanwege het ontbreken van butsen
of dellen op alle delen van de steen. Een functie als hamersteen kan echter
niet worden uitgesloten noch worden bevestigd, indien juist net de zijde met
klopsporen van de steen is afgebroken.
Een tweede kwartsiet is onnatuurlijk gebroken, maar past niet op de mogelijke
kussensteen. De twee laatste kwartsieten in vondstnummer 122 zijn intact en
doen natuurlijk aan. Ze hebben echter wel allebei een opmerkelijk vlakke zijde,
maar zonder glans. In vondstnummer 124 uit dezelfde waterput komt ook een
lichtgrijze kwartsiet voor met vlakke zijde en met enige glans. Op grond van de
context en vergelijkbare kwartsietsoort worden de kwartsieten daarom toch als
mogelijk artefact (wrijfsteen?) geduid. Tenslotte komt uit deze put ook nog een
groot brok onnatuurlijk gebroken vuilwitte kwartsiet (954 gr.), waarvan geen
functie te achterhalen valt. Opmerkelijk is wel dat we dan mogelijk te maken
hebben met vijf afgedankte (?) artefacten en één niet nader te duiden kwartsiet
uit dezelfde waterput.
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Afb. 6.3 Mogelijke kussensteen (vnr. 122); schaal 1:1.

vondstnummer

spoornummer

101

9043

106

steensoort

aard gebruiksspoor of bewerking

interpretatie

kwartsiet

onnatuurlijk gebroken

kooksteen?

9001

tefriet

geen, geïmporteerde steensoort

maalsteenfragment

111

9002

1000

kwartsietische
zandsteen

onnatuurlijk gebroken

kooksteen?

122

9202

6

zandsteen

gesleten vlakke zijde

slijpsteen/wrijfsteen

122

9202

6

kwartsiet

vierkante vorm, gladde zijden,
onnatuurlijk gebroken

mogelijke kussensteen

122

9202

6

kwartsiet

vlakke zijde (2x)

wrijfsteen?

124

9202

6

kwartsiet

gladde zijde, enige glans

wrijfsteen (onzeker)

124

9202

6

kwartsiet

bolvormig met vlakke zijde

?

124

9202

6

kwartsiet

onnatuurlijk gebroken, groot stuk
(954 gr.)

?

124

9202

6

tefriet (8 stuks)

geen, geïmporteerde steensoort

maalsteenfragment

160

9148

1

kwarts

onnatuurlijk gebroken

kooksteen?

kwartsietische
zandsteen

twee spiegelend gepolijste
facetten met lokaal verhitte
kwartsader, enigszins concaaf,
oudtijdse breuk

‘slijpsteen’,
onbetrouwbare vondst
(recente intrusie)

175

9220

structuur

2

Tabel 6.3 Overzicht van
natuurstenen artefacten met
gebruikssporen (n = 20)
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6.6.5

Conclusie

Vrijwel alle bewerkte natuursteen artefacten komen uit de waterput
uit de vroege ijzertijd. De artefacten geven aanwijzingen voor maal- en
slijpactiviteiten in deze periode. De functie van de mogelijke kussensteen als
metaalbewerkingsartefact (aambeeld- of hamersteen) kan helaas niet bevestigd
worden, vanwege het ontbreken van klop- of slijpsporen. De tefriet artefacten
waren teveel verweerd om nog gesleten maalsteenoppervlakken te kunnen
ontdekken, maar zullen tot een uit de Eifel geïmporteerde maalsteen hebben
behoord. Het voorkomen van (sterk verweerde) tefriet maalsteenfragmenten
in een vroege ijzertijd context is niet in tegenspraak met het vroegste
voorkomen van tefriet in late bronstijd contexten elders. De drie artefacten
uit middeleeuwse paalsporen betreffen mogelijk kooksteenfragmenten die
als opspit van de vroege ijzertijd-bewoningsfase geduid zouden kunnen
worden. Vondstnummer 175 wordt gezien het sterk machinale karakter van
de bewerkingssporen beschouwd als een onbetrouwbare vondst. De steen
kan hooguit als zeer recente intrusie in een 13e-14e-eeuws paalspoor worden
beschouwd.
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7

Synthese: bewoning in de
ijzertijd en middeleeuwen

7.1

Landschap, bodemopbouw en conservering

Het plangebied ligt op de noordelijke rand van het Kempisch Hoog, een gebied
dat door tektonische activiteit een relatief hoge ligging heeft gekregen.
De bodemopbouw laat zien dat het plangebied wordt doorsneden door
een noordoost-zuidwest georiënteerd dal. Dit dal heeft niet als waterloop
gefunctioneerd. Desondanks zijn grote delen van het plangebied lange tijd
relatief nat geweest. In deze delen heeft zich onder invloed van de relatief
hoge grondwaterstand een veldpodzol ontwikkeld. Gezien de locaties van de
greppels en paalkuilen waren alleen de laagste delen van het landschap te
nat voor bewoning en/of beakkering. Door het agrarisch gebruik zal de top
van het podzolprofiel van de hogere delen in de bouwvoor zijn opgenomen.
Vanaf de 15e eeuw119 zullen grote delen van het plangebied bemest zijn met
plaggenmest, waardoor een dikke humeuze bovengrond is ontstaan. Er zijn
echter geen archeologische indicatoren in de bovengrond aangetroffen, die
een datering kunnen geven voor het begin van de plaggenbemesting in het
plangebied. Gezien het voorkomen van een dik, sterk gelaagd cultuurdek in de
lagere delen, heeft men meerdere malen het landschap geëgaliseerd. Hierbij is
materiaal van de hogere delen van het landschap afgeschoven.
Omdat geen monsters zijn geanalyseerd kan niet achterhaald worden hoe het
landschap er uit zag in de ijzertijd en middeleeuwen. Op basis van archeologische onderzoeken in Tilburg en Berkel-Enschot kan echter met enige
voorzichtigheid er vanuit gegaan worden dat in de ijzertijd het landschap
bedekt moet zijn geweest met uitgestrekte eiken- en beukenbossen. In de
middeleeuwen zal sprake zijn geweest van een meer open landschap met
heidevelden, graslanden en akkergronden. Verspreid in het open landschap
stonden bomen waaronder eiken- en berkenbomen, evenals hazelaar.

119 In Noord-Brabant vindt
plaggenbemesting over het
algemeen vanaf de 15e eeuw
plaats (Spek 2004).
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De sporen in het plangebied zijn, behalve in proefsleuf 1, redelijk tot goed
geconserveerd onder een humeus dek. In proefsleuf 1 was de bodem voor
een groot deel afgetopt in verband met egalisatie van het terrein. De A- en
C-horizont zijn hierbij vermengd geraakt. Vermoedelijk zijn sporen door het
aftoppen van de bodem verdwenen. In werkput 9 zijn in de oosthoek enkele
sporen plaatselijk aangetast door een lokale ontgraving. Door het graven van
greppels aan het einde van de late middeleeuwen aan de noordwestelijke
zijde van werkput 9 zijn oudere sporen uit de ijzertijd en de middeleeuwen
(deels) verstoord. Aan de zuidzijde van werkput 9 lijkt dit deel in zoverre te zijn
afgetopt dat hierdoor sporen zijn vergraven en deels verdwenen.
Het vondstmateriaal is in opvallend kleine getale aanwezig. Toch is met name
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het aardewerk goed geconserveerd, evenals het bouwkeramiek en natuursteen.
De fragmenten dierlijk bot bestaan alleen uit tanden, andere fragmenten
zijn niet aangetroffen. De conservering van het bot is matig te noemen. Dit
geldt ook voor het metaal waarvan slechts enkele stukken gevonden zijn. De
metaalslakken zijn wel goed bewaard gebleven.

7.2

Bewoning in en gebruik van het plangebied

7.2.1

Algemeen

In het plangebied zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek en de opgraving 435
relevante sporen aangetroffen, waaronder paalsporen, kuilen, een waterput,
greppels en karrensporen. De overige sporen kunnen worden onderverdeeld
in spitsporen, zandwinningskuilen, natuurlijke en recente verstoringen en
administratieve sporen. Een groot aantal sporen is toe te wijzen aan structuren
waaronder een of meerdere hoofdgebouwen, diverse bijgebouwen, een
waterput en opslagkuilen.
Op basis van het vondstmateriaal is vast komen te staan dat een deel van
de antropogene sporen in de vroege ijzertijd gedateerd kan worden (fase
1). Oudere sporen van gebruik van het terrein zijn niet aangetroffen. Het
merendeel van de sporen dateert echter uit de middeleeuwen waaronder een
bewoningsfase uit de vroege middeleeuwen en een bewoningsfase uit de volle/
late middeleeuwen (fase 2 en 3). Vervolgens is het plangebied aan het einde
van de late middeleeuwen en de nieuwe tijd in gebruik geweest voor andere
activiteiten dan bewoning (fase 4). Hierbij dient gedacht te worden aan akkeren weidegronden.
fase

structuren

erf

datering

1

4, 5, 6, 8

1

vroege ijzertijd

2

3, 7

2

eind Karolingische periode of begin volle
middeleeuwen; 900-950?

3a

1, 2, 3

3

volle/late middeleeuwen, einde 12e of
13e/14e eeuw

3b

2, 3

4

volle/late middeleeuwen, einde 12e of
13e/14e eeuw

4

n.v.t.

n.v.t.

einde late middeleeuwen en nieuwe tijd

opmerking

tot deze gebruiksfase behoren de greppels
en karrensporen, zgn. off-site sporen.
Tabel 7.1 Overzicht van de

7.2.2

Fase 1: bewoning in de vroege ijzertijd

Het plangebied wordt in de ijzertijd voor het eerst in gebruik genomen voor
bewoning. Hiervan getuigen scherven aardewerk en een viertal structuren
waaronder bijgebouwen, een waterput en mogelijk een hoofdgebouw (afb.
5.9). In ieder geval horen de structuren 5, 6 en 8 tot erf 1. Structuur 4 is ook tot
dit erf gerekend, maar ligt op enige afstand van de andere structuren.
Er is één fase van bewoning onderscheiden. Omdat een deel van het erf wordt
oversneden door sporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd is het lastig
vast te stellen hoe het erf was ingedeeld. Op hoogtekaart (afb. 3.1) is te zien
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gebruiks- en bewoningsfasen
van het plangebied met
bijbehorende structuren en
de datering per fase.
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dat de bewoningssporen relatief laaggelegen zijn. Met name het mogelijke
hoofdgebouw ligt aan de rand van het dal dat relatief nat is geweest. De
verwachting heerst echter dat de ijzertijdbewoning zich meer op de aan het
dal grenzende, noordelijk gelegen dekzandkop bevonden zal hebben. In
vergelijking met het onderzoek aan de Enschotsebaan-Zuid 2 is de aanwezigheid
en ligging van de waterput opvallend. In dat onderzoek is namelijk geen
waterput op het erf of in de directe nabijheid aangetroffen. Volgens de
onderzoekers komt dit vaker voor bij erven uit deze periode. De waterput in
Esbeek bevindt zich echter wel in het laagste deel van het plangebied. Indien
de bewoning (hoofdgebouw) toch op de dekzandkop zou liggen, wordt
bovenstaand theorie naar de ligging van waterputten uit de ijzertijd juist weer
bevestigd. De constructie van de waterput in Esbeek is overigens wel typerend
voor (late bronstijd en) vroege ijzertijd. Het gebruik van aangepunte paaltjes
waartussen vlechtwerk aanwezig was komt in deze periode vaker voor. Andere
afwijkingen zijn te zien in de spiekers, deze zijn in Berkel-Enschot vierpalig
terwijl die in Esbeek zes- en achtpalig zijn (resp. 15 en 17 m2) en een beduidend
groter oppervlak voor opslag hadden. Duidelijke kuilen uit de ijzertijd zijn niet
aangesneden. De hoofdgebouwen zijn nauwelijks te vergelijken aangezien
structuur 8 verre van compleet is. Deze structuur kon ook niet aan een bepaald
type huis worden gerelateerd. Alleen de lengtes van de beide plattegronden
kunnen bepaald worden: de rij dubbele paalsporen van structuur 8 is circa 5 m
langer dan de lengte van het woonstalhuis in Berkel-Enschot.
Een vergelijking met de vindplaats op 620 m ten oosten van het plangebied
kan niet gemaakt worden. Deze vindplaats is in de midden- en late ijzertijd
gedateerd. De bewoning in onderhavig plangebied zou wel richting deze
vindplaats verplaatst kunnen zijn.
De nederzetting kan deels begrensd worden. In de noordhoek van werkput 9,
het meest lage punt in het landschap, zijn geen sporen meer uit de ijzertijd
aangetroffen Ook is bepaald dat de sporen buiten proefsleuf 5 en 6 niet meer
aanwezig zijn. De zuidelijke en westelijke grens van de nederzetting is niet
vastgesteld. Sporen uit deze periode zijn nog in proefsleuf 1 aangetroffen en in
het zuiden is geen onderzoek gedaan.

7.2.3

Fase 2: bewoning in de vroege/volle middeleeuwen

Pas aan het einde van de 9e eeuw of het begin van de 10e eeuw wordt het
plangebied opnieuw bewoond (fase 2). Het voorkomen van Huneschans-,
Mayen-, Badorf-, en Pingsdorfaardewerk wijst hierop. De bij deze bewoningsfase
behorende plattegronden zijn structuur 7 en mogelijk ook structuur 3; een
hoofd- en bijgebouw (afb. 5.24). Omdat structuur 3 slecht te dateren is, zou
dit gebouw echter ook tot een andere fase kunnen behoren. Structuur 7 kon
op basis van typologische kenmerken met enige zekerheid in deze periode
geplaatst worden. Op het erf (erf 2), waartoe deze gebouwen behoren, is geen
waterput aangetroffen. Gezien de beperkte oppervlakte van het plangebied
en de aanwezigheid van bewoningssporen uit de volle/late middeleeuwen,
is het lastig vast te stellen hoe groot het erf was. Vermoedelijk loopt het
nog in zuidelijk- en zuidwestelijke richting door. Omdat het aardewerk in de
proefsleuven 6 en 7 is gevonden, zouden ook nog sporen in oostelijke richting
verwacht kunnen worden. Vanwege de doorsnijding van het dal bestaat het
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vermoeden dat deze natuurlijke grens de noordkant van de bewoningssporen
vormt.
In het onderzoek Esbeek-Leeuwerik zijn geen sporen of structuren aangesneden
die in deze periode geplaatst kunnen worden. Wel zijn twee scherven
verzameld die tussen 800 en 1050 gedateerd kunnen worden. Deze scherven
kunnen afkomstig zijn van de bewoning in onderhavig onderzoek. Aan de
Enschotsebaan-Zuid 2 komen vergelijkbare plattegronden voor waardoor
structuur 7 en het erf mogelijk in de eerste helft van de 10e eeuw geplaatst
kunnen worden.
Aan het einde van de 10e eeuw wordt er binnen het opgravingsareaal tijdelijk
niet meer gewoond. Onduidelijk is waarheen deze bewoners zich verplaatsten.
In het naastgelegen plangebied Leeuwerik zijn enkel structuren uit de 12e en
13e eeuw blootgelegd. Mogelijk is men naar de vindplaats die op circa 300
m ten zuidoosten van het plangebied is aangetroffen, getrokken. De sporen
die op deze vindplaats zijn waargenomen, zijn alleen globaal in de (volle)
middeleeuwen te dateren. Een specifieke datering ligt niet voorhanden zodat
onbekend blijft of de bewoning naar deze locatie is verplaatst.

7.2.4

Fase 3: bewoning in de volle/late middeleeuwen

Na een bewoningshiaat van enkele eeuwen wordt het gebied binnen het
opgravingsareaal op enig moment in de periode tussen 1175-1400 weer in
gebruik genomen als woonplaats. Uit deze periode dateren één of twee erven
(erf 3 en 4) en zijn één of twee hoofdgebouwen aangetroffen, evenals enkele
bijgebouwen en kuilen voor vermoedelijk opslag (afb. 5.25 en 5.26). Een waterput ontbreekt. Tot erf 3 behoort structuur 1 en vermoedelijk structuur 2 en 3
(fase 3a). Omdat niet het gehele erf is blootgelegd, waardoor de op het erf
liggende waterput niet is aangetroffen, kan niet bepaald worden hoe de
indeling van het erf is geweest. Op basis van eerdere onderzoeken naar erven
uit de volle middeleeuwen, is echter de verwachting dat de waterput ten
zuidoosten van structuur 1 moet hebben gelegen. Deze ligt normaal gesproken
in de nabijheid van de (ingangs-)palen M en N. Indien dit het geval is, zal
structuur 2 als bijgebouw geïnterpreteerd kunnen worden en maakt het
gebouw onderdeel uit van erf 3. Structuur 3 kan op basis van de brede datering
ook tot dit erf hebben behoort. Erf 3 wordt in de 13e of 14e eeuw gedateerd.
Typologisch gezien worden de gebouwen echter al eerder, tussen 1175 en 1225,
gedateerd. Mogelijk is hier dan ook sprake van een langere doorloop van
huistype ‘overgang H2 naar H4’.
Indien structuur 2 toch als hoofdgebouw wordt gezien, dan behoort het toe aan
een tweede erf in deze bewoningsfase, erf 4. Hiertoe zou dan ook structuur 3
kunnen behoren. Gezien de beperkte oppervlakte van het onderzoeksgebied
kan dit niet met zekerheid vastgesteld worden. Het erf 4 dateert uit de 13e of
14e eeuw (op basis van typologie mogelijk al aan het einde van de 12e eeuw)
en zal gelijktijdig met erf 3 hebben bestaan. Om die reden kan het erf tot
bewoningsfase 3b worden gerekend.
De omvang van beide erven kon tijdens dit onderzoek niet worden vastgesteld.
De verwachting is dat de erven zich in zowel noordelijke, oostelijke, zuidelijke
als westelijke richting uitstrekken. De proefsleuven 3, 5 en 6 kunnen evenwel als
de late middeleeuwen meer aangetroffen.
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Afb. 7.1 Overzichtskaart van de aangetroffen sporen uit het onderzoek Esbeek-Leeuwerik en Esbeek-Leeuwerik fase III, geprojecteerd op de minuut van 1811-1832.
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120 Bente 2013, 7; Verspay 2007.
121 Theuws, Van der Heiden &
Verspay 2011.
122 Verspay, in prep.
123 Adriaenssen 1991.
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Op basis van de resultaten van het naastgelegen archeologisch onderzoek,
kan bepaald worden dat de bewoning mogelijk (deels) gelijktijdig heeft
plaatsgevonden. De bewoning kan echter ook zijn verschoven van naastgelegen
terrein naar onderhavig plangebied (afb. 7.1). In het plangebied Leeuwerik zijn
vier huisplattegronden in de 12e en/of 13e eeuw te dateren, een spieker in de 13e
eeuw en van een bijgebouw is onbekend wanneer dit gedateerd kan worden.
Aangezien de middeleeuwse erven in de 13e of 14e eeuw zijn gedateerd, zou
dit mogelijk kunnen wijzen op een verschuiving van de dekzandrug naar het
lager gelegen deel ten westen van de vindplaats. Dit beeld past in de zienswijze
van het transformatieproces dat in de late middeleeuwen, vanaf de 13e eeuw,
op de Brabantse zandgronden plaatsvindt.120 De traditionele vestigingsplaatsen
op dekzandruggen werden in de 13e eeuw verlaten en boerderijen werden
vervolgens aan de rand van beekdalen en andere relatief laaggelegen gebieden
gevestigd. Dit transformatieproces (de transitie) is nog nauwelijks onderzocht.
Mogelijk ligt de uitbreiding van het akkerareaal op de meest gunstige gronden
(dekzandruggen) hieraan ten grondslag. Dit gaat gepaard met intensivering
van de landbouw in de vorm van het gebruik van plaggenbemesting.121
Mogelijk heeft dus ook in Esbeek zo’n verschuiving plaatsgevonden. Omdat het
opgegraven areaal te klein is, kan dit vooralsnog niet met zekerheid vastgesteld
worden. Bovendien bestaat over dit proces nog te weinig kennis om dit in
onderhavig onderzoek te toetsen.
De erven uit de volle/late middeleeuwen (erf 3 en 4) die in het plangebied zijn
aangetroffen, kunnen mogelijk ook nog tot een traditionele vestigingsplaats
behoren. Typologisch gezien dateren de gebouwen op erf 3 en 4 namelijk aan
het einde van de 12e of het begin van de 13e eeuw. Eerder is al verondersteld dat
het huistype mogelijk langer heeft bestaan tot in de 13e of misschien zelfs de 14e
eeuw.
De verplaatsing van de boerderijen naar lager gelegen gebied leidde tot
bouwkundige aanpassingen. Aangezien hout sneller wegrot bij natte
omstandigheden, wordt gekozen voor stenen fundamenten waarop houten
palen werden geplaatst, zogenaamde stiepen. Archeologisch gezien heeft
deze nieuwe bouwwijze tot gevolg dat boerderijplattegronden niet meer
zichtbaar zijn in de natuurlijke ondergrond. Een erf zal vooral herkend kunnen
worden aan bijgebouwen, stallen, waterputten, afvalkuilen en potstallen.
Deze zienswijze moet wellicht weerlegd worden omdat uit bijvoorbeeld het
onderzoek te Best-Aarle duidelijk is geworden dat men ook in de (14e en) 15e
eeuw nog gebruik maakt van de traditionele bouwwijze voor boerderijen
waarbij houten palen werden ingegraven122
In de loop van de 14e eeuw is de bewoning vanuit het plangebied wederom
verplaatst. Er zijn geen brandsporen aangetroffen en ook het aangetroffen
vondstmateriaal is minimaal. Dit zou mogelijk kunnen betekenen dat men een
weloverwogen keus heeft gemaakt en vertrokken is naar elders. Eerder is al
verondersteld dat structuur 1 een voorganger was van één van de hoeves die
in de directe omgeving van het plangebied staan. Zo is Hoeve Ten Clapstaart,
op 200 m ten westen van het plangebied, in de tweede helft van de 14e eeuw
gebouwd.123 Wat betreft datering zou deze hoeve zeker een opvolger van erf 3
kunnen zijn.
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7.2.5

Fase 4: gebruik van het plangebied in de late middeleeuwen en
nieuwe tijd

Na het in onbruik raken van het plangebied als woongrond is het gebied
voornamelijk gebruikt als weidegrond (afb. 5.27). Omdat het terrein relatief nat
was, was het gebruik als akkergrond minder aantrekkelijk. In deze periode zijn
voor de ontwatering van het gebied greppels gegraven. Alleen uit de laatste
gebruiksfase zijn greppels aanwezig die als perceelsindelingen kunnen worden
geïnterpreteerd. In eerste instantie zijn ze waarschijnlijk voor de ontwatering
van het gebied gegraven. De ligging van deze sporen komt echter grotendeels
overeen met de perceelsgrenzen die staan opgetekend op de minuut van 18111832.
Langs de gronden liep een pad waarvan de aangesneden karrensporen
getuigen. Dit pad staat niet op de minuut van 1811-1832 aangegeven, maar
loopt wel parallel aan het oostelijker gelegen Kerkpad. Mogelijk betreft het hier
een voorloper van dit pad dat op enig moment verplaatst is.

7.3

De materiele cultuur, het voedselpatroon en de
bestaanseconomie van de bewoners in het plangebied

7.3.1

IJzertijd

De materiele cultuur van de bewoners uit de ijzertijd wordt alleen gevormd
door aardewerk en mogelijk ook metaal. Van deze laatste categorie getuigen
de in het plangebied aangetroffen smeedhaardslakken. Deze vorm van slakken
wijst er op dat aan metaalbewerking werd gedaan. Het metaalbewerkingsproces
vond plaats in haarden, ondiepe kuilen, waarin het ijzer verhit werd. De
uiteindelijke producten zijn niet in het plangebied aangetroffen. Veelal werden
dit soort processen op enige afstand van de woonhuizen uitgevoerd om
eventuele branden te voorkomen. Omdat het terrein hier relatief nat was, moet
dit een goede locatie zijn geweest. Bovendien zou dit een volgende aanwijzing
kunnen zijn dat de bewoning hogerop gelegen zal hebben. Omdat de slakken
niet in combinatie met bijvoorbeeld aardewerk zijn gevonden, kan niet worden
uitgesloten dat de metaalbewerking uit de middeleeuwen dateert. Er kan zelfs
in beide perioden aan metaalbewerking zijn gedaan.
Het aardewerk is lokaal vervaardigd. Importstukken zoals kustaardewerk zijn
niet in het aardewerkspectrum aanwezig. Het aardewerk vertoont kenmerken,
gepolijste binnenzijde en secundaire verbranding aan de buitenzijde, die er op
wijzen dat een groot aandeel is gebruikt als kookpotten. De vondsten zijn dan
ook zonder meer te zien als nederzettingsafval. Ook het natuursteen wijst op
nederzettingsafval. In de nederzetting werd gebruik gemaakt van maalstenen
voor het malen van bijvoorbeeld graan of kruiden en van slijp- of wrijfstenen.
Tefriet, dat voor maalstenen werd gebruikt, werd uit de Eifel geïmporteerd. Een
aantal stenen met gebruikssporen wijzen op het gebruik van ofwel kooksteen
ofwel mageringsmateriaal voor het aardewerk.
Omdat geen monsters zijn geanalyseerd kan niet achterhaald worden wat het
voedselpatroon van de bewoners in Esbeek was. Ook het onderzoek aan de
Enschotsebaan-Zuid 2 leverde hierover geen informatie op.
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De sporen uit de ijzertijd laten zien dat in het plangebied gebruik is gemaakt
van spiekers voor de opslag van granen. Andere aanwijzingen voor de opslag
van agrarische producten, zoals bijvoorbeeld kuilen, zijn niet aangetroffen.

7.3.2

Middeleeuwen

In de middeleeuwen werd gebruik gemaakt van voorwerpen van aardewerk,
metaal/slakken en wellicht ook van natuursteen. In de greppels is bouwkeramiek
gevonden dat grotendeels als baksteen is geïnterpreteerd. Dit baksteen kan
mogelijk als bouwmateriaal in de laatmiddeleeuwse nederzetting zijn gebruikt.
Het aantal fragmenten is echter zo klein dat dit niet met zekerheid bepaald kan
worden. Bovendien zijn ze slechts globaal tussen 1300 en 1900 te dateren. Ze
zouden daarom ook pas later in de greppels terecht zijn gekomen.
Het aardewerk is zowel lokaal als regionaal vervaardigd. De aangetroffen
fragmenten wijzen op nederzettingsafval. Men maakt in ieder geval gebruik van
potten en kannen voor voedselbereiding- en opslag. Andere vormen konden
binnen het vondstenspectrum niet worden herkend. De opgraving leverde ook
metaalslakken op waaruit is afgeleid dat men metaal bewerkte. De verhitting
van slakken vond plaats in haardkuilen. Omdat geen aardewerk in combinatie
met de slakken is gevonden, kan niet bepaald worden of in nederzetting uit
de ijzertijd of middeleeuwen aan metaalbewerking werd gedaan. Uiteraard
kan ook in beide perioden metaal zijn bewerkt. De bewerking van metaal zal
vanwege brandgevaar vermoedelijk op enige afstand van het hoofdgebouw
hebben plaatsgevonden. In drie sporen uit de middeleeuwen zijn stenen met
onnatuurlijke breuken gevonden. Deze stenen zijn ofwel als kooksteen ofwel
als mageringsmateriaal gebruikt. In het laatste geval zouden de stenen als
middeleeuws gedateerd kunnen worden en werd het gebruikt voor bijvoorbeeld
de magering van kogelpotaardewerk.
Voor de opslag van agrarische producten uit de middeleeuwen is, vermoedelijk
gebruik gemaakt van opslagkuilen. De analyse van botanische monsters uit
deze kuilen zou hierover uitsluitsel kunnen geven. Vermoedelijk werd ook in
de hoofdgebouwen plaats ingeruimd voor opslag. Hiervan zijn echter geen
aanwijzingen aangetroffen.
Zoals reeds vermeld zijn de botanische monsters niet geanalyseerd. Hierdoor
kan niet exact achterhaald worden wat het voedselpatroon van de bewoners in
het plangebied was. Wel kan met enige voorzichtigheid aangenomen worden
dat de uitkomsten van het archeobotanisch onderzoek van de EnschotsebaanZuid 2 ook voor onderhavig onderzoek kunnen gelden. De bewoners op deze
vindplaats verbouwden in de 8e tot de eerste helft van de 10e eeuw gerst en
rogge. Daarnaast verbouwde en verwerkte men vlas. Men leefde ook van
vruchten en noten die in de omgeving verzameld werden. Van deze categorie
zijn sporen van braam, framboos, vlier, bosbes, hazelnoot en eikels. Over het
houden van dieren is zeer weinig bekend vanwege de lage aantallen bot
en de sterke fragmentatie hiervan. Op basis van een touwfragment dat van
schapenwol is gemaakt, moet echter gedacht worden dat men schapen hield.
De eikels zouden mogelijk als voer voor de varkens gebruikt kunnen zijn. In de
12e en 13e eeuw is het beeld aan de Enschotsebaan-Zuid 2 vergelijkbaar. Wel is
vast komen te staan dat dan ook haver verbouwd wordt. Tevens worden in deze
periode heideplaggen gestoken die als brandstof of voor mest gebruikt zijn.
Ook in Esbeek zijn alleen sterk gefragmenteerde botfragmenten gevonden.
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Het gaat hier echter steeds om kiezen van rund. Dit betekent dat in en om de
nederzetting rund zal zijn gehouden. In welke getale runderen aanwezig waren,
kon niet worden vastgesteld. Andere sporen van dieren zijn niet aangetroffen,
maar vermoedelijk zijn ook hier varkens en mogelijk ook schapen, gezien de
heidevelden, gehouden.

7.4

Conclusie

Zoals verwacht zijn in het plangebied vindplaatsen uit de ijzertijd en de middeleeuwen aangetroffen. De resultaten van de opgraving sluiten aan bij de
verwachting zoals die is opgesteld na afloop van het proefsleuvenonderzoek.
De vindplaats uit de ijzertijd heeft alleen in de vroege ijzertijd gefunctioneerd
als woonplaats. Vervolgens is de bewoning naar elders verplaatst. Waarom
de vindplaats in onbruik is geraakt is onduidelijk gebleven. Brandsporen zijn
bijvoorbeeld niet aangetroffen.
De vindplaats uit de middeleeuwen is mogelijk in de 10e eeuw in gebruik
geweest, is vervolgens verlaten om mogelijk aan het einde van de 12e, maar
in ieder geval in de 13e en/of 14e eeuw weer bewoond te worden. In de 12e
en begin 13e eeuw heeft bewoning plaatsgevonden in het gebied direct ten
oosten van het plangebied. Wanneer de vindplaats in de onderhavig onderzoek
is verlaten is niet met zekerheid vast te stellen. Mogelijk is dat in de loop van
de 14e eeuw gebeurd. Ook hiervan is de oorzaak onbekend. Het lijkt er op dat
men doelbewust de woonplaats heeft verlaten en naar een andere locatie is
vertrokken. Er zijn geen brandsporen waargenomen en mogelijk zijn de palen
van het huis aan het maaiveld afgekapt en hergebruikt. Ook het aandeel
vondstmateriaal is zodanig klein dat men mogelijk zorgvuldig de huisraad heeft
gepakt en meegenomen. Een andere mogelijkheid is dat het afval elders, verder
buiten het plangebied is gedumpt.
In de 14e of 15e eeuw is het plangebied in gebruik genomen als weidegrond en
heeft er geen bewoning meer plaatsgevonden. In deze periode zijn greppels
gegraven voor vermoedelijk de ontwatering van het terrein. Deze greppels
volgen de perceelsindelingen zoals die ook op de kadastrale minuut uit het
begin van de 19e eeuw staan. In een latere periode is ook nog een pad ontstaan.
Voorts is het plangebied tot in de 21e eeuw als weidegrond in gebruik gebleven.
Tijdens het archeologisch onderzoek is niet de gehele vindplaats blootgelegd.
Voor de direct aan het plangebied grenzende percelen in het zuiden en
zuidwesten geldt daarom dat hier vermoedelijk de sporen van de vindplaats
zich uitstrekken. Deze sporen kunnen zowel uit de ijzertijd als de middeleeuwen
dateren en voor deze perioden geldt dan ook een hoge archeologische
verwachting. In het gebied tussen proefsleuf 3, 5, 6 en werkput 9 worden ook
nog sporen verwacht, met name uit de middeleeuwen. Voor dit gebied geldt
een hoge verwachting op het voorkomen van sporen uit de middeleeuwen.
De percelen ten noorden van het plangebied, dus ten noorden van proefsleuf 8
zouden mogelijk archeologische resten uit het einde van de vroege of het
begin van de volle middeleeuwen kunnen opleveren. Ook hier geldt een hoge
verwachting voor sporen uit de middeleeuwen. Voor alle overige perioden is de
archeologische verwachting voor de direct aangrenzende percelen laag.
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Impressie van het plangebied; gezien naar het noordwesten.
Ligging van het plangebied op de topografische kaart van Nederland.
Topografische Dienst Emmen.

Afb. 2.1
Afb. 2.2

De vorming van een esdek in archeologisch perspectief.
Het plangebied geprojecteerd op de minuut van 1811-1832.
www.watwaswaar.nl
Uitsnede van de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Hilvarenbeek.
De rode contour geeft de globale ligging van het plangebied aan. Bron:
Peters 2012: kaartbijlage II-1.
Alle sporenkaart van het archeologisch onderzoek direct ten oosten van het
plangebied (Esbeek-Leeuwerik). Bron: Verhoeven & Williams 2005, afb. 3.
Locatie van de werkputten van zowel het IVO-P als de opgraving.
Impressie van de werkzaamheden tijdens het IVO-P.
Impressie van de werkzaamheden tijdens de opgraving.
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Afb. 3.1
Afb. 3.2
Afb. 3.3

Hoogtekaart van het plangebied op basis van de in het veld genomen NAPhoogtes.
Opname van profiel 803 in proefsleuf 8.
Opname van profiel 905 in werkput 9.

Afb. 4.1

Alle sporenkaart van het proefsleuvenonderzoek.

Afb. 5.1
Afb. 5.2
Afb. 5.3
Afb. 5.4
Afb. 5.5
Afb. 5.6

Allesporenkaart van de opgraving.
Overzicht van alle in het plangebied aangetroffen structuren.
Structuur 4; schaal 1:200.
Structuur 5; schaal 1:200.
Structuur 8; schaal 1:200.
Opname van de doorsnede van de waterput tot op vlak 3; gezien naar het
noordoosten.
Opname van de houten paaltjes onderin de waterput; gezien naar het
noordoosten.
Overzicht van sporencluster 1001 in het midden van werkput 9; schaal 1:200.
Erf 1 met bijbehorende structuren.
Structuur 1; schaal 1:200.
Overzichtsfoto van structuur 1 in het vlak; gezien naar het zuidoosten.
Overzichtsfoto van de gecoupeerde sporen van structuur 1; gezien naar het
noordwesten.
Overzicht van de huistypen H0 tot en met H4. Het gaat om gegeneraliseerde
abstracties. Bron: Huijbers 2014, afb. 6.
Overzicht van de overgangstypen. Het gaat om gegeneraliseerde abstracties.
Bron: Huijbers 2014, afb. 9.
Structuur 3 en 111 uit de opgraving Enschotsebaan te Berkel-Enschot; schaal
1:200.

Afb. 5.7
Afb. 5.8
Afb. 5.9
Afb. 5.10
Afb. 5.11
Afb. 5.12
Afb. 5.13
Afb. 5.14
Afb. 5.15
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Afb. 5.16 Structuur 2; schaal 1:200.
Afb. 5.17 Overzichtsfoto van structuur 2 in het vlak; gezien naar het zuiden.
Afb. 5.18 Overzichtsfoto van de gecoupeerde sporen van structuur 2; gezien
naar het zuiden.
Afb. 5.19 Structuur 3; schaal 1:200.
Afb. 5.20 Structuur 7 met in zwart de paalsporen die tot structuur 7 behoren.
In grijs zijn de paalsporen weergegeven die mogelijk onderdeel
vormen van de structuur; schaal 1:200.
Afb. 5.21 Overzicht van huisplattegronden uit de vroege middeleeuwen: huis 6
te Uden-A50, huis 1 te Weert-Kampershoek, huis 26 te Geldrop en huis
AAC01 te Hulsel; schaal 1:400. Bron: Theuws 2014, afb. 17, 21, 23 en
24.
Afb. 5.22 Overzicht van sporencluster 1000 in het midden van werkput 9; schaal
1:200.
Afb. 5.23 Doorsnede van de kuil 9020 op foto en tekening.
Afb. 5.24 Erf 2 met bijbehorende structuren.
Afb. 5.25 Erf 3 met bijbehorende structuren.
Afb. 5.26 Erf 4 met bijbehorende structuren.
Afb. 5.27 Overzicht van de aangetroffen greppels en karrensporen, geprojecteerd op de minuut van 1811-1832. Bron: www.watwaswaar.nl
Afb. 6.1

Afb. 6.2

Afb. 6.3
Afb. 7.1

Handgevormd aardewerk. Vnr. 7: licht gesloten kom, met rompknik
op minstens halve hoogte; vnr. 107: forse, licht gesloten pot. De
flauw gebogen vorm is niet geheel betrouwbaar; de pot is secundair
verbrand en hierdoor vervormd. De pot is versierd met vingertopindrukken op de rand en tenminste vier horizontale rijen vingertopindrukken; vnr. 125: pot met lange steile schouder, een hoekige versie
van de Schräghals-pot; schaal 1:2. R. Timmersmans.
Randfragment van een kogelpot van Elmpter aardewerk (vnr. 158.1)
en een sikkelrand van Maaslands aardewerk (vnr. 18.1); schaal 1:2.
R. Timmersmans.
Mogelijke kussensteen (vnr. 122); schaal 1:1. R. Timmersmans.
Overzichtskaart van de aangetroffen sporen uit het onderzoek EsbeekLeeuwerik (ADC) en Esbeek-Leeuwerik fase III (BAAC bv).
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Overzicht geologische en archeologische tijdvakken
Bijlage 1 Geologische en archeologische tijdvakken

Ouderdom
in jaren

Chronostratigrafie

MIS

Holoceen
11.755
12.745

LaatWeichselien
(LaatGlaciaal)

13.675

29.000

Laat

15.700

50.000

Laat
Weichselien (ijstijd)

14.025

115.000

Pleistoceen

Kwartair

75.000

130.000

MiddenWeichselien
(Pleniglaciaal)

1
Late Dryas
(koud)
Allerød
(warm)
Vroege Dryas
(koud)
Bølling
(warm)

Midden

Midden

410.000
475.000

MiddenPleniglaciaal
VroegPleniglaciaal

VroegWeichselien
(VroegGlaciaal)
Eemien
(warme periode)

Holsteinien
(warme periode)
Elsterien (ijstijd)
Cromerien
(warme periode)

Vroeg

Vroeg

850.000

Formaties: Naaldwijk
(marien), Nieuwkoop
(veen), Echteld (fluviatiel)

2

LaatPleniglaciaal

Saalien (ijstijd)
370.000

Lithostratigrafie

Pre-Cromerien

3
4

Formatie
van
Kreftenheye

Formatie
van
Boxtel

5a

Formatie
van
Beegden

5b
5c
5d

Eem
Formatie
Formatie
van Drente

5e
6
Formatie
van
Urk

Formatie
van Peelo

Formatie
van
Sterksel

2.600.000
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Cal. jaren
v/n Chr.
1950

14

C jaren

Chronostratigrafie

0

Vb2
Laat

1500
450
0
12

Pollen
zones

Subatlanticum
koeler
vochtiger

Vb1
Va

800

815

2650

3755

5000

4900

Holoceen
Midden

2000

5300

8240

8000

9000

Vroeg

7020

11.755

10.150

12.745

10.800

13.675

11.800

14.025

12.000

15.700

13.000

35.000

75.000

Laat-Pleistoceen
Weichselien (ijstijd)

8800

115.000

Midden-Pleistoceen

IVa

Atlanticum
warm
vochtig

III

Boreaal
warmer

II

Preboreaal
warmer

I

LaatWeichselien
(LaatGlaciaal)

Late Dryas

LW III

Allerød

LW II

Vroege Dryas
Bølling

LW I

Loofbos
eik en hazelaar
overheersen
haagbeuk
veel cultuurplanten
rogge, boekweit,
korenbloem
Loofbos
eik en hazelaar
overheersen
beuk>1% invloed
landbouw
(granen)

Archeologische
perioden
Nieuwe tijd
Middeleeuwen
Romeinse tijd
IJzertijd
Bronstijd

Neolithicum

Loofbos
eik, els en hazelaar
overheersen
in zuiden speelt
linde een grote rol
den overheerst
hazelaar, eik, iep,
linde, es
eerst berk en later
den overheersend

Mesolithicum

parklandschap
dennen- en
berkenbossen
open
parklandschap
open vegetatie met
kruiden en
berkenbomen

MiddenWeichselien
(Pleniglaciaal)

perioden met een
poolwoestijn en
perioden met een
toendra

VroegWeichselien
(VroegGlaciaal)

perioden met bos
en perioden met
een subarctisch
open landschap

Eemien
(warme periode)

130.000

300.000

Subboreaal
koeler
droger

IVb

Vegetatie

loofbos

Laat-Paleolithicum

Midden-Paleolithicum

Saalien (ijstijd)
Vroeg-Paleolithicum

Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder et al. (2003). Lithostratigrafie
volgens De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stuiver et al. (1998).
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen.
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).

Archeologisch onderzoek

124

Bijlage 2 Beantwoording van de onderzoeksvragen uit het
Programma van Eisen voor het IVO-P
1. Zijn er sporen en/of structuren aanwezig? Zo ja, wat is de aard, omvang, datering en
conserveringstoestand van de sporen en structuren?
In bijna het gehele plangebied zijn archeologisch relevante sporen aangetroffen.
Behalve een waterput met vooralsnog onbekende datering (ijzertijd of middeleeuwen)
zijn geen structuren herkend. De sporen kunnen worden onderverdeeld in paalsporen,
kuilen, een waterput, greppels en karrensporen. Op basis van het aangetroffen
aardewerk zijn de greppels en karrensporen in de late middeleeuwen en nieuwe tijd
gedateerd, terwijl de overige sporen uit de ijzertijd en (volle) middeleeuwen dateren.
De sporen uit de ijzertijd zijn in proefsleuf 1 en 4 in de zuidelijke helft van het
plangebied aangesneden en de sporen uit de middeleeuwen in de proefsleuven 1, 2, 4,
7 en 8. De greppels en karrensporen komen in het gehele plangebied voor. In proefsleuf
3 zijn behalve een greppel alleen recente verstoringen aangetroffen die veroorzaakt zijn
door het graven van voederkuilen in de 20e eeuw.
De sporen zijn behalve in proefsleuf 1 redelijk tot goed geconserveerd onder een
humeus dek. In proefsleuf 1 was de bodem voor een groot deel afgetopt in verband
met egalisatie van het terrein. De A- en C-horizont zijn hierbij vermengd geraakt.
Vermoedelijk zijn sporen door het aftoppen van de bodem verdwenen.
2. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig en hoe is de conserveringstoestand van de
diverse vondstcategorieën?
Tijdens het IVO-P zijn 65 vondsten gedaan: twee fragmenten bouwkeramiek uit de
nieuwe tijd, een stuk onbewerkt vuursteen en 62 fragmenten aardewerk (bijlage 6, 7, 8
en 10). Het aardewerk is onder te verdelen in fragmenten uit de ijzertijd, Romeinse tijd,
de middeleeuwen en de nieuwe tijd dat zowel bij de aanleg van het vlak als in sporen
gevonden is.
3. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel horizontaal als
verticaal/stratigrafisch?
De archeologische sporen zijn aangetroffen in het vlak dat is aangelegd in de top
van de C-horizont. In de bovenliggende lagen zijn geen sporen waargenomen.
Het vondstmateriaal is bij de aanleg van het vlak gevonden en is afkomstig uit de
bovenliggende lagen, maar ook uit sporen zelf.
4. Hoe ziet de bodemopbouw eruit en komt dit overeen met het beeld uit het 		
vooronderzoek?
Het vooronderzoek is uitgevoerd door ADC Archeoprojecten en heeft een beeld
van de bodem op basis van kaartmateriaal opgeleverd. Hierbij is vastgesteld dat het
plangebied zich op een zuidwest-noordoost lopende dekzandrug lag met hoge zwarte
enkeerdgronden. Tijdens het archeologisch onderzoek van het ADC zijn geen profielen
gedocumenteerd.
De bodemopbouw uit het IVO-P van BAAC bv laat zien dat het plangebied wordt
doorsneden door een noordoost-zuidwest georiënteerd dal. In grote delen van het
plangebied heeft zich onder invloed van de relatief hoge grondwaterstand een
veldpodzol ontwikkeld. Gezien de locaties van de greppels en paalkuilen waren alleen
de laagste delen van het landschap te nat voor bewoning en/of beakkering. Door het
agrarisch gebruik zal de top van het podzolprofiel van de hogere delen in de bouwvoor
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zijn opgenomen. Vanaf de 15e eeuw124 zullen grote delen van het plangebied bemest
zijn met plaggenmest, waardoor een dikke humeuze bovengrond is ontstaan. Gezien
het voorkomen van een dik, sterk gelaagd cultuurdek in de lagere delen, heeft men
meerdere malen het landschap geëgaliseerd. Hierbij is materiaal van de hogere delen
van het landschap afgeschoven.
5. Kan aan de hand van archeologisch vondstmateriaal uit het esdek (of plaggendek?)
(uit zowel de middeleeuwen als de moderne tijd) een uitspraak worden gedaan over
de ouderdom en/of vorming van dit esdek?
In het plangebied zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, die een datering
kunnen geven aan het begin van de plaggenbemesting in het plangebied. Over het
algemeen vindt in Noord-Brabant plaggenbemesting vanaf de 15e eeuw plaats.
6. Welke nadere informatie kan dit onderzoek opleveren met betrekking tot het
ontstaan en de bewoningsgeschiedenis van het gebied?
Het IVO-P laat zien dat het plangebied bewoond is geweest in de (vroege/midden-)
ijzertijd en de middeleeuwen. Niet eerder zijn in Esbeek sporen uit de vroege ijzertijd
aangetroffen, wel is een erf uit de midden- of late ijzertijd blootgelegd. Deze sporen
kunnen nieuwe kennis over de tot nu toe oudste bewoningsfase in Esbeek opleveren.
De middeleeuwse sporen vormen een aanvulling op wat reeds is onderzocht direct ten
oosten van het plangebied.
7. Welke relatie kan gelegd worden tussen de betreffende vindplaats en bekende
vindplaatsen in de wijdere omgeving?
De vindplaats uit de vroege- of midden-ijzertijd zou mogelijk in relatie kunnen worden
gebracht met het erf uit de midden- tot late ijzertijd dat ten (noord)oosten van het
plangebied ligt. Mogelijk is hier sprake van een zwervend erf.
De middeleeuwse vindplaats kan in verband worden gebracht met de middeleeuwse
nederzetting die direct ten oosten van het plangebied ligt. Vermoedelijk maken de
middeleeuwse sporen onderdeel uit van de reeds onderzochte nederzetting. Onduidelijk
is of ook een relatie gelegd kan worden met de middeleeuwse vindplaats die ten
zuidoosten van het plangebied ligt. Hier werden bootvormige huisplattegronden en
waterputten uit de middeleeuwen aangetroffen.
8. Welk beeld geeft het archeologisch vondstmateriaal van de bewoners uit de late
middeleeuwen/ nieuwe tijd? Dit met betrekking tot welvaart, ambachten, indeling
van de percelen?
Tijdens het IVO-P zijn, op twee stukken bouwkeramiek uit de nieuwe tijd en een
stuk onbewerkt vuursteen na, alleen fragmenten aardewerk gevonden. Vooralsnog
kan van dit vondstmateriaal niet afgeleid worden welke mate van welvaart er in het
plangebied heerste en welke ambachten werden uitgevoerd. Ook kan op basis van het
vondstmateriaal niets over de perceelsindeling gezegd worden.

124 In Noord-Brabant vindt plaggenbemesting over het algemeen vanaf de 15e eeuw plaats (Spek 2004). In het
plangebied zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, die een datering kunnen geven aan het
begin van de plaggenbemesting in het plangebied.
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Bijlage 3 Beantwoording van de onderzoeksvragen uit het
Programma van Eisen voor de opgraving
Algemeen
1. Beschrijf per vindplaats de datering, het complextype, de aard van de sporen en
vondsten, de verspreiding van de sporen en vondsten en de begrenzing van de
vindplaats zowel binnen als buiten het onderzoeksgebied.
In het plangebied zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek en de opgraving 435
relevante sporen aangetroffen, waaronder paalsporen, kuilen, een waterput, greppels
en karrensporen. De overige sporen kunnen worden onderverdeeld in spitsporen,
zandwinningskuilen, natuurlijke en recente verstoringen en administratieve sporen.
Een groot aantal sporen is toe te wijzen aan structuren waaronder een of meerdere
hoofdgebouwen, diverse bijgebouwen, een waterput en opslagkuilen.
Op basis van het vondstmateriaal is vast komen te staan dat een deel van de
antropogene sporen in de vroege ijzertijd gedateerd kan worden (fase 1). Oudere
sporen van gebruik van het terrein zijn niet aangetroffen. Het merendeel van de sporen
dateert echter uit de middeleeuwen waaronder een bewoningsfase uit de vroege
middeleeuwen en een bewoningsfase uit de volle/late middeleeuwen (fase 2 en 3).
Vervolgens is het plangebied aan het einde van de late middeleeuwen en de nieuwe tijd
in gebruik geweest voor andere activiteiten dan bewoning (fase 4). Hierbij dient gedacht
te worden aan akker- en weidegronden.
De materiele cultuur van de bewoners uit de ijzertijd wordt gevormd door aardewerk,
natuursteen en mogelijk ook metaal. In de middeleeuwen werd gebruik gemaakt van
voorwerpen van aardewerk, natuursteen en mogelijk ook metaal/slakken. Daarnaast
is bouwkeramiek gevonden dat grotendeels als baksteen is geïnterpreteerd. Ook zijn
fragmenten dierlijk bot gevonden, bestaande uit kiezen van runderen.
De vindplaatsen konden alleen op basis van de resultaten van de proefsleuven globaal
begrensd worden. Dat wil zeggen dat de proefsleuven 3, 5 en 6 als grens gezien kunnen
worden. Hierin werden geen archeologische resten uit de ijzertijd en-of middeleeuwen
meer aangetroffen. Aan de zuid en zuidoost zijde van het plangebied is de verwachting
dat de sporen nog door zullen lopen.
2. Hoe is de bodemopbouw/stratigrafie binnen het onderzoeksgebied en wat is
de relatie van de aangetroffen vindplaats met de bodemopbouw? Hoe zag het
landschap eruit?
Het plangebied ligt op de noordelijke rand van het Kempisch Hoog, een gebied dat door
tektonische activiteit een relatief hoge ligging heeft gekregen. De bodemopbouw laat
zien dat het plangebied wordt doorsneden door een noordoost-zuidwest georiënteerd
dal. Dit dal heeft niet als waterloop gefunctioneerd. Desondanks zijn grote delen van
het plangebied lange tijd relatief nat geweest. In deze delen heeft zich onder invloed
van de relatief hoge grondwaterstand een veldpodzol ontwikkeld. Gezien de locaties
van de greppels en paalkuilen waren alleen de laagste delen van het landschap te
nat voor bewoning en/of beakkering. Door het agrarisch gebruik zal de top van het
podzolprofiel van de hogere delen in de bouwvoor zijn opgenomen. Vanaf de 15e
eeuw125 zullen grote delen van het plangebied bemest zijn met plaggenmest, waardoor
een dikke humeuze bovengrond is ontstaan. Er zijn echter geen archeologische

125 In Noord-Brabant vindt plaggenbemesting over het algemeen vanaf de 15e eeuw plaats (Spek 2004).
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indicatoren in de bovengrond aangetroffen, die een datering kunnen geven voor het
begin van de plaggenbemesting in het plangebied. Gezien het voorkomen van een dik,
sterk gelaagd cultuurdek in de lagere delen, heeft men meerdere malen het landschap
geëgaliseerd. Hierbij is materiaal van de hogere delen van het landschap afgeschoven.
Omdat geen monsters zijn geanalyseerd kan niet achterhaald worden hoe het landschap
er uit zag in de ijzertijd en middeleeuwen. Op basis van archeologische onderzoeken
in Tilburg en Berkel-Enschot kan echter met enige voorzichtigheid er vanuit gegaan
worden dat in de ijzertijd het landschap bedekt moet zijn geweest met uitgestrekte
eiken- en beukenbossen. In de middeleeuwen zal sprake zijn geweest van een meer
open landschap met heidevelden, graslanden en akkergronden. Verspreid in het open
landschap stonden bomen waaronder eiken- en berkenbomen, evenals hazelaar.
3. Zijn er verstoringen aanwezig binnen het onderzoeksgebied? Zo ja, waar bevinden
deze zich en in hoeverre hebben deze de vindplaats verstoord?
In werkput 9 zijn in de oosthoek enkele sporen plaatselijk aangetast door een lokale
ontgraving. Door het graven van greppels aan het einde van de late middeleeuwen
aan de noordwestelijke zijde van werkput 9 zijn oudere sporen uit de ijzertijd en de
middeleeuwen (deels) verstoord. Aan de zuidzijde van werkput 9 lijkt dit deel in zoverre
te zijn afgetopt dat hierdoor (ondiepe) sporen zijn vergraven en deels verdwenen.
4. Hoe sluiten de resultaten van de opgraving aan op de archeologische verwachting
zoals die in het vooronderzoek voor de vindplaats is vastgesteld? Hoe is een
eventuele afwijking ten opzichte van het vooronderzoek te verklaren?
Zoals verwacht zijn in het plangebied vindplaatsen uit de ijzertijd en de middeleeuwen
aangetroffen. De resultaten van de opgraving sluiten aan bij de verwachting zoals die is
opgesteld na afloop van het proefsleuvenonderzoek.
5. Wat is de archeologische verwachting voor aangrenzende percelen?
Voor de direct aan het plangebied grenzende percelen in het zuiden en zuidwesten
geldt dat hier vermoedelijk de sporen van de vindplaats zich uitstrekken. Deze sporen
kunnen zowel uit de ijzertijd als de middeleeuwen dateren en voor deze periode geldt
dan ook een hoge archeologische verwachting. In het gebied tussen proefsleuf 3, 5, 6 en
werkput 9 worden ook nog sporen verwacht, met name uit de middeleeuwen. Voor dit
gebied geldt een hoge verwachting op het voorkomen van sporen uit de middeleeuwen.
De percelen ten noorden van het plangebied, dus ten noorden van proefsleuf 8 zouden
mogelijk archeologische resten uit het einde van de vroege of het begin van de volle
middeleeuwen kunnen opleveren. Ook hier geldt een hoge verwachting voor sporen uit
de middeleeuwen. Voor alle overige perioden is de archeologische verwachting voor de
direct aangrenzende percelen laag.
Nederzetting
6. Hoeveel boerderijen/erven zijn er te onderscheiden? Wat is de ruimtelijke
inrichting van de huizen, de erven en het nederzettingsterrein? Hoe ontwikkelt
het nederzettingsterrein zich door de tijd heen? Zijn er meerdere fasen in de
nederzetting te onderscheiden?
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Uit de ijzertijd dateert één erf dat bestaat uit de structuren 5, 6 en 8. Structuur 4 is ook
tot dit erf gerekend, maar ligt op enige afstand van de andere structuren. Er is één fase
van bewoning onderscheiden.
Omdat een deel van het erf wordt oversneden door sporen uit de middeleeuwen en
nieuwe tijd is het lastig vast te stellen hoe het erf was ingedeeld. Op hoogtekaart is
te zien dat de bewoningssporen relatief laaggelegen zijn. Met name het mogelijke
hoofdgebouw ligt aan de rand van het dal dat relatief nat is geweest. De verwachting
heerst echter dat de ijzertijdbewoning zich meer op de aan het dal grenzende,
noordelijk gelegen dekzandkop bevonden zal hebben. In vergelijking met het
onderzoek aan de Enschotsebaan-Zuid 2 is de aanwezigheid en ligging van de waterput
opvallend. In dat onderzoek is namelijk geen waterput op het erf of in de directe
nabijheid aangetroffen. Volgens de onderzoekers komt dit vaker voor bij erven uit
deze periode. De waterput in Esbeek bevindt zich echter wel in het laagste deel van het
plangebied. Indien de bewoning (hoofdgebouw) toch op de dekzandkop zou liggen,
wordt bovenstaand theorie naar de ligging van waterputten uit de ijzertijd juist weer
bevestigd. De constructie van de waterput in Esbeek is overigens wel typerend voor
(late bronstijd en) vroege ijzertijd. Het gebruik van aangepunte paaltjes waartussen
vlechtwerk aanwezig was komt in deze periode vaker voor. Andere afwijkingen zijn
te zien in de spiekers, deze zijn in Berkel-Enschot vierpalig terwijl die in Esbeek zesen achtpalig zijn (resp. 15 en 17 m2) en een beduidend groter oppervlak voor opslag
hadden. Duidelijke kuilen uit de ijzertijd zijn niet aangesneden. De hoofdgebouwen zijn
nauwelijks te vergelijken aangezien structuur 8 verre van compleet is. Deze structuur
kon ook niet aan een bepaald type huis worden gerelateerd.
Pas aan het einde van de 9e eeuw of het begin van de 10e eeuw wordt het gebied
opnieuw bewoond (fase 2). De bij deze bewoningsfase behorende plattegronden zijn
structuur 7 en mogelijk ook structuur 3; een hoofd- en bijgebouw. Omdat structuur 3
slecht te dateren is, zou dit gebouw echter ook tot een andere fase kunnen behoren.
Structuur 7 kon op basis van typologie met enige zekerheid in deze periode geplaatst
worden. Op het erf (erf 2), waartoe deze gebouwen behoren, is geen waterput
aangetroffen. Gezien de beperkte oppervlakte van het plangebied en de aanwezigheid
van bewoningssporen uit de volle/late middeleeuwen, is het lastig vast te stellen hoe
groot het erf was. Vermoedelijk loopt het nog in zuidelijk- en zuidwestelijke richting
door. Omdat het aardewerk in de proefsleuven 6 en 7 is gevonden, zouden ook nog
sporen in oostelijke richting verwacht kunnen worden. Vanwege de doorsnijding
van het dal bestaat het vermoeden dat deze natuurlijke grens de noordkant van de
bewoningssporen vormt.
Na een bewoningshiaat wordt het gebied mogelijk in de late 12e, maar in ieder geval in
de 13e en 14e eeuw weer in gebruik genomen als woonplaats. Uit deze periode dateren
één of twee erven (erf 3 en 4) en zijn één of twee hoofdgebouwen aangetroffen,
evenals enkele bijgebouwen en kuilen voor vermoedelijk opslag en dierbegravingen.
Een waterput ontbreekt. Tot erf 3 behoort structuur 1 en vermoedelijk structuur 2 en
3 (fase 3a). Omdat niet het gehele erf is blootgelegd, waardoor de op het erf liggende
waterput niet is aangetroffen, kan niet bepaald worden hoe de indeling van het erf is
geweest. Op basis van eerdere onderzoeken naar erven uit de volle middeleeuwen, is
echter de verwachting dat de waterput ten zuidoosten van structuur 1 moet hebben
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gelegen. Deze ligt normaalgesproken in de nabijheid van de (ingangs-)palen M en N.
Indien dit het geval is, zal structuur 2 als bijgebouw geïnterpreteerd kunnen worden
en maakt het gebouw onderdeel uit van erf 3. Structuur 3 kan op basis van de brede
datering ook tot dit erf hebben behoort. Erf 3 wordt in de 13e of 14e eeuw gedateerd.
Indien structuur 2 toch als hoofdgebouw wordt gezien, dan behoort het toe aan een
tweede erf in deze bewoningsfase, erf 4. Hiertoe zou dan ook structuur 3 kunnen
behoren. Gezien de beperkte oppervlakte van het onderzoeksgebied kan dit niet met
zekerheid vastgesteld worden. Het erf 4 dateert uit de 13e of 14e eeuw en zal gelijktijdig
met erf 3 hebben bestaan. Om die reden kan het erf tot bewoningsfase 3b worden
gerekend.
De omvang van beide erven kon tijdens dit onderzoek niet worden vastgesteld.
De verwachting is dat de erven zich in zowel noordelijke, oostelijke, zuidelijke als
westelijke richting uitstrekken. De proefsleuven 3, 5 en 6 kunnen evenwel als uiterste
grenzen gezien worden. In deze sleuven zijn geen bewoningssporen uit de volle/late
middeleeuwen meer aangetroffen.
Op basis van de resultaten van het naastgelegen archeologisch onderzoek, kan bepaald
worden dat de bewoning mogelijk (deels) gelijktijdig heeft plaatsgevonden. De
bewoning kan echter ook zijn verschoven van naastgelegen terrein naar onderhavig
plangebied (afb. 7.1). In het plangebied Leeuwerik zijn vier huisplattegronden in de
12e en/of 13e eeuw te dateren, een spieker in de 13e eeuw en van een bijgebouw is
onbekend wanneer dit gedateerd kan worden.
Aangezien de middeleeuwse erven in de 13e of 14e eeuw zijn gedateerd, zou dit
mogelijk kunnen wijzen op een verschuiving van de dekzandrug naar het lager
gelegen deel ten westen van de vindplaats. Dit beeld past in de zienswijze van het
transformatieproces dat in de late middeleeuwen, vanaf de 13e eeuw, op de Brabantse
zandgronden plaatsvindt.126 De traditionele vestigingsplaatsen op dekzandruggen
werden in de 13e eeuw verlaten en boerderijen werden vervolgens aan de rand van
beekdalen en andere relatief laaggelegen gebieden gevestigd. Dit transformatieproces
(de transitie) is nog nauwelijks onderzocht. Mogelijk ligt de uitbreiding van het
akkerareaal op de meest gunstige gronden (dekzandruggen) hieraan ten grondslag.
Dit gaat gepaard met intensivering van de landbouw in de vorm van het gebruik
van plaggenbemesting.127 Mogelijk heeft dus ook in Esbeek zo’n verschuiving
plaatsgevonden. Omdat het opgegraven areaal te klein is, kan dit vooralsnog niet met
zekerheid vastgesteld worden. Bovendien bestaat over dit proces nog te weinig kennis
om dit in onderhavig onderzoek te toetsen.
De erven uit de volle/late middeleeuwen (erf 3 en 4) die in het plangebied zijn
aangetroffen, kunnen mogelijk ook nog tot een traditionele vestigingsplaats behoren.
Typologisch gezien dateren de gebouwen op erf 3 en 4 namelijk aan het einde van de
12e of het begin van de 13e eeuw. Eerder is al verondersteld dat het huistype mogelijk
langer heeft bestaan tot in de 13e of misschien zelfs de 14e eeuw.
De verplaatsing van de boerderijen naar lager gelegen gebied leidde tot bouwkundige
aanpassingen. Aangezien hout sneller wegrot bij natte omstandigheden, wordt
gekozen voor stenen fundamenten waarop houten palen werden geplaatst, zogenaamde stiepen. Archeologisch gezien heeft deze nieuwe bouwwijze tot gevolg dat
boerderijplattegronden niet meer zichtbaar zijn in de natuurlijke ondergrond.

126 Bente 2013, 7; Verspay 2007.
127 Theuws, Van der Heiden & Verspay 2011.
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Een erf zal vooral herkend kunnen worden aan bijgebouwen, stallen, waterputten,
afvalkuilen en potstallen. Deze zienswijze moet wellicht weerlegd worden omdat uit
bijvoorbeeld het onderzoek te Best-Aarle duidelijk is geworden dat men ook in de
(14e en) 15e eeuw nog gebruik maakt van de traditionele bouwwijze voor boerderijen
waarbij houten palen werden ingegraven128
In de loop van de 14e eeuw is de bewoning vanuit het plangebied wederom verplaatst.
Er zijn geen brandsporen aangetroffen en ook het aangetroffen vondstmateriaal is
minimaal. Dit zou mogelijk kunnen betekenen dat men een welover-wogen keus heeft
gemaakt en vertrokken is naar elders. Eerder is al verondersteld dat structuur 1 een
voorganger was van één van de hoeves die in de directe omgeving van het plangebied
staan. Zo is Hoeve Ten Clapstaart, op 200 m ten westen van het plangebied, in de
tweede helft van de 14e eeuw gebouwd.129 Wat betreft datering zou deze hoeve zeker
een opvolger van erf 3 kunnen zijn.
7. Kan er iets gezegd worden over de relatie tussen de vindplaats in het
onderzoeksgebied en de vindplaats direct ten oosten van het plangebied en de
vindplaats op 330 m ten zuidoosten van het onderzoeksgebied?
IJzertijd:
Een vergelijking met de vindplaats op 620 m ten oosten van het plangebied kan niet
gemaakt worden. Deze vindplaats is in de midden- en late ijzertijd gedateerd. De
bewoning in onderhavig plangebied zou na het in onbruik raken van de vindplaats wel
richting deze vindplaats verplaatst kunnen zijn.
Middeleeuwen:
Aan het einde van de 10e eeuw wordt het plangebied verlaten. Onduidelijk is waarheen
deze bewoners zich verplaatsten. In het naastgelegen plangebied Leeuwerik zijn
enkel structuren uit de 12e en 13e eeuw blootgelegd. Mogelijk is men daarom naar
de vindplaats die op circa 300 m ten zuidoosten van het plangebied is aangetroffen,
getrokken. De sporen die op deze vindplaats zijn waargenomen, zijn alleen globaal in
de (volle) middeleeuwen te dateren. Een specifieke datering ligt niet voorhanden zodat
onbekend blijft of de bewoning naar deze locatie is verplaatst.
Op basis van de resultaten van het naastgelegen archeologisch onderzoek, kan bepaald
worden dat de bewoning vermoedelijk van hier naar onderhavig plangebied verschoof.
Hier zou dan sprake zijn van het transformatieproces dat vanaf de 13e eeuw zich afspeelt
op de Brabantse zandgronden. De bewoning verschuift dan naar de lager gelegen
gebieden en de hoger gelegen gebieden worden als akkergrond in gebruik genomen.
De mogelijkheid dat de erven uit beide onderzoeken gelijktijdig hebben bestaan kan
echter niet worden uitgesloten.
8. Kan er op basis van het vondstmateriaal iets gezegd worden over de materiële
cultuur, het voedselpatroon en de bestaanseconomie van de nederzetting?
Zie vraag 9.

128 Verspay, in prep.
129 Adriaenssen 1991.
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9. Kan er op basis van het vondstmateriaal iets gezegd worden over nonagrarische functies van de nederzetting en over eventuele contacten met andere
nederzettingen en regio’s?
IJzertijd:
De materiele cultuur van de bewoners uit de ijzertijd wordt alleen gevormd door
aardewerk en mogelijk ook metaal. Van deze laatste categorie getuigen de in het
plangebied aangetroffen smeedhaardslakken. Deze vorm van slakken wijst er op dat aan
metaalbewerking werd gedaan. Het metaalbewerkingsproces vond plaats in haarden,
ondiepe kuilen, waarin het ijzer verhit werd. De uiteindelijke producten zijn niet in
het plangebied aangetroffen. Veelal werden dit soort processen op enige afstand van
de woonhuizen uitgevoerd om eventuele branden te voorkomen. Omdat het terrein
hier relatief nat was, moet dit een goede locatie zijn geweest. Bovendien zou dit een
volgende aanwijzing kunnen zijn dat de bewoning hogerop gelegen zal hebben. Omdat
de slakken niet in combinatie met bijvoorbeeld aardewerk zijn gevonden, kan niet
worden uitgesloten dat de metaalbewerking uit de middeleeuwen dateert. Er kan zelfs
in beide perioden aan metaalbewerking zijn gedaan.
Het aardewerk uit de ijzertijd is lokaal vervaardigd. Importstukken zoals kustaardewerk
zijn niet in het aardewerkspectrum aanwezig. Het aardewerk vertoont kenmerken,
gepolijste binnenzijde en secundaire verbranding aan de buitenzijde, die er op wijzen
dat een groot aandeel is gebruikt als kookpotten. De vondsten zijn dan ook zonder
meer te zien als nederzettingsafval. Ook het natuursteen wijst op nederzettingsafval. In
de nederzetting werd gebruik gemaakt van maalstenen voor het malen van bijvoorbeeld
graan of kruiden en van slijp- of wrijfstenen. Tefriet, dat voor maalstenen werd gebruikt,
werd uit de Eifel geïmporteerd. Een aantal stenen met gebruikssporen wijzen op het
gebruik van ofwel kooksteen ofwel mageringsmateriaal voor het aardewerk.
Omdat geen monsters zijn geanalyseerd kan niet achterhaald worden wat het
voedselpatroon van de bewoners in Esbeek was. Ook het onderzoek aan de
Enschotsebaan-Zuid 2 leverde hierover geen informatie op.
De sporen uit de ijzertijd laten zien dat in het plangebied gebruik is gemaakt van
spiekers voor de opslag van granen. Andere aanwijzingen voor de opslag van agrarische
producten, zoals bijvoorbeeld kuilen, zijn niet aangetroffen.
Middeleeuwen:
In de middeleeuwen werd gebruik gemaakt van voorwerpen van aardewerk, metaal/
slakken en wellicht ook van natuursteen. In de greppels is bouwkeramiek gevonden
dat grotendeels als baksteen is geïnterpreteerd. Dit baksteen kan mogelijk als
bouwmateriaal in de laatmiddeleeuwse nederzetting zijn gebruikt. Het aantal
fragmenten is echter zo klein dat dit niet met zekerheid bepaald kan worden. Bovendien
zijn ze slechts globaal tussen 1300 en 1900 te dateren. Ze zouden daarom ook pas later
in de greppels terecht zijn gekomen.
Het aardewerk is zowel lokaal als regionaal vervaardigd. De aangetroffen fragmenten
wijzen op nederzettingsafval. Men maakt in ieder geval gebruik van potten en kannen
voor voedselbereiding- en opslag. Andere vormen konden binnen het vondstenspectrum
niet worden herkend. De opgraving leverde ook metaalslakken op waaruit is afgeleid
dat men metaal bewerkte. De verhitting van slakken vond plaats in haardkuilen. Omdat
geen aardewerk in combinatie met de slakken is gevonden, kan niet bepaald worden
of in nederzetting uit de ijzertijd of middeleeuwen aan metaalbewerking werd gedaan.
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Uiteraard kan ook in beide perioden metaal zijn bewerkt. De bewerking van metaal zal
vanwege brandgevaar vermoedelijk op enige afstand van het hoofdgebouw hebben
plaatsgevonden. In drie sporen uit de middeleeuwen zijn stenen met onnatuurlijke
breuken gevonden. Deze stenen zijn ofwel als kooksteen ofwel als mageringsmateriaal
gebruikt. In het laatste geval zouden de stenen als middeleeuws gedateerd kunnen
worden en werd het gebruikt voor bijvoorbeeld de magering van kogelpotaardewerk.
Voor de opslag van agrarische producten uit de middeleeuwen is gebruik gemaakt van
een gehoekte berg, maar vermoedelijk ook van opslagkuilen. De analyse van botanische
monsters uit deze kuilen zou hierover uitsluitsel kunnen geven. Vermoedelijk werd
ook in de hoofdgebouwen plaats ingeruimd voor opslag. Hiervan zijn echter geen
aanwijzingen aangetroffen.
Zoals reeds vermeld zijn de botanische monsters niet geanalyseerd. Hierdoor kan niet
exact achterhaald worden wat het voedselpatroon van de bewoners in het plangebied
was. Wel kan met enige voorzichtigheid aangenomen worden dat de uitkomsten van
het archeobotanisch onderzoek van de Enschotsebaan-Zuid 2 ook voor onderhavig
onderzoek kunnen gelden. De bewoners op deze vindplaats verbouwden in de 8e tot de
eerste helft van de 10e eeuw gerst en rogge. Daarnaast verbouwde en verwerkte men
vlas. Men leefde ook van vruchten en noten die in de omgeving verzameld werden.
Van deze categorie zijn sporen van braam, framboos, vlier, bosbes, hazelnoot en eikels.
Over het houden van dieren is zeer weinig bekend vanwege de lage aantallen bot en
de sterke fragmentatie hiervan. Op basis van een touwfragment dat van schapenwol
is gemaakt, moet echter gedacht worden dat men schapen hield. De eikels zouden
mogelijk als voer voor de varkens gebruikt kunnen zijn. In de 12e en 13e eeuw is het
beeld aan de Enschotsebaan-Zuid 2 vergelijkbaar. Wel is vast komen te staan dat dan
ook haver verbouwd wordt. Tevens worden in deze periode heideplaggen gestoken die
als brandstof of voor mest gebruikt zijn.
Ook in Esbeek zijn alleen sterk gefragmenteerde botfragmenten gevonden. Het gaat
hier echter steeds om kiezen van rund. Dit betekent dat in en om de nederzetting
rund zal zijn gehouden. In welke getale runderen aanwezig waren, kon niet worden
vastgesteld. Andere sporen van dieren zijn niet aangetroffen, maar vermoedelijk zijn
ook hier varkens en mogelijk ook schapen, gezien de heidevelden, gehouden.
10. Hoe is de opslag van agrarische producten georganiseerd?
De sporen uit de ijzertijd laten zien dat in het plangebied gebruik is gemaakt van
spiekers voor de opslag van granen. Andere aanwijzingen voor de opslag van agrarische
producten, zoals bijvoorbeeld kuilen, zijn niet aangetroffen.
Voor de opslag van agrarische producten uit de middeleeuwen is gebruik gemaakt van
rechthoekige bijgebouwen, maar vermoedelijk ook van opslagkuilen. De analyse van
botanische monsters uit deze kuilen zou hierover uitsluitsel kunnen geven. Vermoedelijk
werd ook in de hoofdgebouwen plaats ingeruimd voor opslag. Hiervan zijn echter geen
aanwijzingen aangetroffen.
11. Zijn er off-site structuren aanwezig en zo ja, welke zijn dat?
In het plangebied zijn greppels en karrensporen aangetroffen. Deze off-site structuren
dateren uit het einde van de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Ze zijn ontstaan
nadat de vindplaats uit de volle/late middeleeuwen in onbruik is geraakt.
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12. Zijn er perceelsindelingen of omheiningen te onderscheiden en in hoeverre zijn deze
te koppelen aan de landschappelijke structuur?
Alleen uit de laatste gebruiksfase zijn greppels aanwezig die als perceelsindelingen
kunnen worden geïnterpreteerd. In eerste instantie zijn ze waarschijnlijk voor de
ontwatering van het gebied gegraven. De ligging van deze sporen komt echter
grotendeels overeen met de perceelsgrenzen die staan opgetekend op de minuut van
1811-1832. Omheiningen zijn niet herkend.
13. Wanneer en waarom is de vindplaats als woonplaats in onbruik geraakt?
De vindplaats uit de ijzertijd heeft alleen in de vroege ijzertijd gefunctioneerd als
woonplaats. Vervolgens is de bewoning naar elders verplaatst. Waarom de vindplaats
in onbruik is geraakt is onduidelijk gebleven. Brandsporen zijn bijvoorbeeld niet
aangetroffen.
De vindplaats uit de middeleeuwen is mogelijk in de 10e eeuw in gebruik geweest,
is vervolgens verlaten om mogelijk aan het einde van de 12e, maar in ieder geval in
de 13e en/of 14e eeuw weer bewoond te worden. In de 12e en begin 13e eeuw heeft
bewoning plaatsgevonden in het gebied direct ten oosten van het plangebied. Wanneer
de vindplaats in de onderhavig onderzoek is verlaten is niet met zekerheid vast te
stellen. Mogelijk is dat in de loop van de 14e eeuw gebeurd. Ook hiervan is de oorzaak
onbekend. Het lijkt er op dat men doelbewust de vindplaats heeft verlaten en naar
een andere locatie is vertrokken. Er zijn geen brandsporen waargenomen en mogelijk
zijn de palen van het huis aan het maaiveld afgekapt en hergebruikt. Ook het aandeel
vondstmateriaal is zodanig klein dat men mogelijk zorgvuldig de huisraad heeft gepakt
en meegenomen. Een andere mogelijkheid is dat het afval elders, verder buiten het
plangebied is gedumpt.
14. Wat is er gebeurd met het terrein na het in onbruik raken van de vindplaats?
Na het in onbruik raken van het plangebied als woongrond is het gebied voornamelijk
gebruikt als weidegrond. Omdat het terrein relatief nat was, was het gebruik als
akkergrond minder aantrekkelijk.
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