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Samenvatting
In opdracht van de gemeente Hilvarenbeek heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in 2011
een archeo logische verwachtings- en beleidskaart vervaardigd voor het grondgebied van deze
gemeente. Onderhavig rapport, deelrapport I, is een inventarisatie van de archeologische vindplaatsen in de gemeente en een toelichting op de archeologische verwachtingskaart; deelrapport
II betreft een toelichting op de archeologische beleidskaart, die als basis kan gaan dienen voor het
toekomstige gemeentelijke archeologiebeleid.
Het doel van het onderzoek in dit deelrapport I is om ten behoeve van toekomstige planvorming en
-uitvoering inzicht te verschaffen in de aan we zigheid en het karakter van de aanwezige en te verwachten archeologische resten binnen het grondgebied van de gemeente.
Ten behoeve van het archeologisch verwachtingsmodel voor het onderzoeksgebied zijn alle vindplaatsen ingedeeld op basis van de voedseleconomie. Hierbij zijn twee groepen onderscheiden:
jager-verzamelaars en landbouwers. Jager-verzamelaars (Paleolithicum t/m Neolithicum) trokken door het landschap op zoek naar voedsel. Hun nederzettingen bestonden uit kortstondig
bewoonde kampementen. Archeologische vindplaatsen van deze gemeenschappen bestaan in de
regel uit concentraties of losse vondsten van vuurstenen werktuigen. Landbouwers (Neolithicum
t/m Nieuwe tijd) daarentegen leefden voornamelijk in boerderijen op één plek. Hun vindplaatsen
worden met name gekenmerkt door grondsporen van gebouwen en aardewerkscherven.
Behalve onderscheid tussen jager-verzamelaars en landbouwers is ook onderscheid gemaakt
tussen vindplaatsen in droge en natte landschappen. Dit is een belangrijk onderscheid omdat er
verschillende soorten vindplaatsen van zowel jager-verzamelaars als landbouwers voorkomen in
beide landschapstypen.
In totaal zijn er 265 vindplaatsen onderscheiden, waarvan er 51 (19%) toebehoren aan jager-verzamelaars en 214 (80%) aan landbouwers. Als we kijken naar de indeling in landschappen, valt
direct op dat de meeste vindplaatsen (n = 223: 84%) zich in droge landschappen bevindt; er zijn 42
(16%) vindplaatsen in natte landschappen.
Op basis van een zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses met betrekking tot de relatie landschap-archeologische vindplaatsen is bepaald welke gebieden in de gemeente een hoge, middelhoge of lage archeologische verwachting hebben.
Vindplaatsen van jager-verzamelaars worden met name verwacht in zogenaamde gradiëntzones
van 200 m breed. Dergelijke zones zijn overgangsgebieden van hoog/droog naar laag/nat, die de
voorkeur genoten vanwege met name het op korte afstand voorkomen van water en een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Vindplaatsen van landbouwers worden verwacht op de hoogste, vruchtbaarste en best te bewerken delen van het landschap. Tenslotte zijn er specifieke vind-
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plaatsen van zowel jager-verzamelaars als landbouwers in natte landschappen (beekdalen) te
verwachten, zoals afvaldumps, voordes/bruggen,schansen, etc.
Deze verschillende verwachtingen zijn als vlakken op kaarten aangegeven. Op basis daarvan
is een gecombineerde verwachtingskaart vervaardigd. Daaruit blijkt dat, met name door de vele
jager-verzamelaars gradiënten, voor een zeer groot deel van de gemeente een hoge of middelhoge archeologische verwachting geldt. Middels een goed onderbouwd gemeentelijk archeologisch beleid, uitgaande van wat wetenschappelijk en maatschappelijk haalbaar en wenselijk is,
kan worden bepaald hoe er met het archeologisch erfgoed dient te worden omgegaan in deze
gebieden.
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1 Inleiding

1.1 Kader
In opdracht van de gemeente Hilvarenbeek heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in 2011
een archeo logische verwachtings- en beleidskaart vervaardigd voor het grondgebied van deze
gemeente. Onderhavig rapport, deelrapport I, is een inventarisatie van de archeologische vindplaatsen in de gemeente en een toelichting op de archeologische verwachtingskaart; deel rapport
II betreft een toelichting op de archeologische beleidskaart, die als basis kan gaan dienen voor het
toekomstige gemeentelijke archeologiebeleid.

1.2 Doelstelling
Het doel van het onderzoek is om ten behoeve van toekomstige planvorming en -uitvoe ring inzicht
te verschaffen in de aan we zigheid en het karakter van de aanwezige en te verwachten archeologische resten binnen het grondgebied van de gemeente.
Onderhavige verwachtingskaart is een vervolg op een verwachtingskaart die door RAAP in 2002
is vervaardigd voor het grondgebied van de gemeente (en de gemeente Oisterwijk) in het kader
van de ruilverkaveling De Hilver (De Boer & Roymans, 2002; Bles e.a., 1982). Hoewel de verwachtingskaart uit 2002 een goede basis vormt voor de gemeentelijke verwachtingskaart, was op
meerdere punten aanvulling en/of aanpassing nood zakelijk. Om te beginnen was voor delen van
de gemeente nog geen archeologische verwachting geformuleerd. Verder is gebleken dat de verwachtingskaart uit 2002 gezien het voortschrijdend wetenschappe lijk inzicht op sommige punten
gedateerd is. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de natte gebiedsdelen, waar voor tot nu
toe geen specifieke archeologische verwachting was uitgesproken.
Bijzonder is het gebruik van de zeer gedetailleerde 1:10.000 bodemkaart (Bles e.a., 1982); door
deze te combineren met de reguliere bodemkaart op schaal 1:50.000 (Stiboka, 1985) is het verwachtingsmodel buitengewoon goed gefundeerd.
Het dient te worden benadrukt dat een overzicht van de archeologie en de archeo logische vindplaatsen in de gemeente een middel is om de verwachtingskaart te vervaardigen, niet het doel.
De tijd en middelen beschikbaar voor onderhavig onder zoek laten geen allesomvattende en zeer
gedetailleerde analyse van de bewonings geschiedenis van het zeer grote onderzoeksgebied (circa
9735 ha) toe. Een dergelijke encyclopedische studie zou jaren kunnen vergen. De archeolo gische
vind plaatsgegevens zijn gebaseerd op het nationale archeologische informa tiesysteem ARCHIS
alsmede op gegevens van de Heemkundige Kring Hilvarenbeek en Diessen.
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Geologische perioden
Tijdvak

Chronozone

Archeologische perioden
Datering

Datering

Tijdperk

Nieuwste tijd (=Nieuwe tijd C)
Laat
Subatlanticum

Nieuwe tijd

B

- 1650

A

- 1500

Laat

- 1150 na Chr.

Vol

Merovingisch laat

Laat

Romeinse tijd

Holoceen

Karolingisch
Merovingisch vroeg

Vroeg
Subatlanticum

Midden
Vroeg

-0

Laat

IJzertijd

- 450 voor Chr.

Midden
Vroeg
Laat

Bronstijd

Subboreaal

Midden
Vroeg
Laat

Neolithicum

- 3700

(Nieuwe Steentijd)

Laat
Glaciaal

Preboreaal
Late Dryas
Allerød
Vroege Dryas
Bølling
Laat
Midden

Denekamp

Vroeg

Weichselien
Pleniglaciaal

Vroegste Dryas

Mesolithicum

- 8700

(Midden Steentijd)

Midden
Vroeg

- 9700

- 900
- 725
- 525
- 450
- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 11.050
- 11.500
Laat

- 12.000

- 12.500
Jong B

- 12.500
- 13.500
- 30.500

- 16.000

Jong A

- 35.000

Hengelo

- 60.000
Moershoofd

Paleolithicum
- 71.000

Vroeg
Glaciaal

Laat

- 7300

Prehistorie

Boreaal

Pleistoceen

Midden
Vroeg

Atlanticum

- 1250
- 1050

Ottoons
Vroeg

Middeleeuwen

- 1795

(Oude Steentijd)

Odderade
Midden
Brørup

- 114.000
Eemien
Saalien II
Oostermeer
Saalien I
Belvedère/Holsteinien
Glaciaal x
Holsteinien

- 126.000
- 236.000
- 241.000

- 250.000

- 322.000
- 336.000
Oud

- 384.000
- 416.000

Elsterien

463.000

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2010

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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1.3 Onderzoeksopzet
Ten behoeve van het onderzoek heeft in eerste instantie een inventarisatie plaatsgevonden van
geo logische, geomorfologische, bodemkundige en hydrologische gegevens van het grondgebied
(hoofdstuk 2). Deze zijn namelijk van groot belang voor zowel de bewoningsgeschiedenis (vanwe ge de mogelijkheden die het landschap wel of niet bood) als de archeologische verwachting. In
hoofdstuk 3 worden de archeologie en geschiedenis van de gemeente Hilvarenbeek in alge mene
termen besproken. In hoofdstuk 4 worden de specifieke vindplaatsen in de gemeente geordend
met betrekking tot economie (jager-verzamelaars versus landbouwers), chronologie (archeologische hoofdperioden), complextype (nederzetting, grafveld, etc.) en type landschap (droog of
nat). De hoofdstukken 2, 3 en 4 vormen de basis voor het archeologisch verwachtingsmodel dat
wordt toegelicht in hoofdstuk 5. In het afsluitende hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan de
gaafheid en kwetsbaarheid van archeologische resten. Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit
rapport genoemde archeologische perioden.
De verschillende kaartbijlagen (I-1 t/m I-6) dienen als samenvatting en visua lisering van de resultaten van het onderzoek. Een catalogus van archeologische vindplaatsen en onderzoeks meldingen
(bijlage 1), een overzicht van de uitgevoerde archeologische onderzoeken in de gemeente (bijlage
2) en boorbeschrijvingen (bijlage 3) zijn als CD bijgevoegd.
De archeologische verwachtingen uit dit rapport vormen de basis voor de toelichting op het
archeologisch beleid dat wordt uiteengezet in deelrapport II.

1.4 Dankwoord
Verscheidene personen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van
dit rapport. Allereerst is er op een zeer prettige manier samengewerkt met Mark van Doormaal
(Pro ces manager Economische Zaken, Recreatie & Toerisme) en Jan Dierckx (wethouder, Portefeuille Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ontwikkeling) van de gemeente Hilvarenbeek. Leden van de
Heemkundige Kring Hilvarenbeek en Diessen “Ioannes Goropius Becanus” hebben, met name in
de persoon van Hans Schoenmaker (tevens lid van de Monumentencommissie van de gemeente),
belangrijke aanvullende informatie aangeleverd over archeologische vindplaatsen. Zonder de hulp
van genoemde personen zou het onderzoek niet goed mogelijk zijn geweest; RAAP en de auteurs
zijn hen zeer erkentelijk!
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2 Gebiedsbeschrijving

2.1 Inleiding
De gemeente Hilvarenbeek is een grote gemeente (circa 9735 ha) in het midden van zuidelijk
Noord-Brabant (figuur 1). Het gebied is afgebeeld op blad 50F, 50H, 51A en 51C van de topografische kaart Nederland (Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1998). De hoogte van de gemeente
varieert van circa 27 m +NAP in het zuiden tot circa 13 m +NAP in het noorden. De gemeente
wordt met name gekenmerkt door relatief veel open ruimte en ‘groen’ (weilanden, akkers en bos:
zie figuren 2 t/m 5), vandaar de titel van dit rapport. Langs de west- en zuidgrens bevinden zich

Figuur 1. De ligging van de gemeente Hilvarenbeek (rode stippellijn); inzet: ligging in Neder land (ster).
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Figuur 2. Bosrand van Landgoed Gorp en Roovert nabij Esbeek.

Figuur 3. Ven in Landgoed Gorp en Roovert.
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Figuur 4. Weiland in de mist nabij Haghorst.

Figuur 5. De Reusel nabij Heikant.
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Figuur 6. Uitsnede van de geologische kaart met de verdeling in horst en slenk
(bron: Weerts e.a., 2006).

uitgestrekte bossen: de Beeksche Bergen, Landgoed Gorp en Roovert (met de Roovertsche
Heide) in het westen en Landgoed De Utrecht in het zuiden. Ten oosten van de plaats Hilvarenbeek bevinden zich Landgoed Annanina’s Rust en Het Stuk. Rondom deze bossen bevinden zich
grote arealen met wei- en akkerland. De plaats Hilvarenbeek ligt centraal in de gemeente. Diessen en Esbeek, ten oosten en zuiden van Hilvarenbeek, zijn kleinere plaatsen in de kern van de
gemeente; de overige plaatsen (zoals Biest-Houtakker, Haghorst, Baarschot en Groenstraat)
betreffen kleine dorpen of gehuchten (zie kaartbijlage I-1). Met betrekking tot de water huishouding
zijn de van zuid naar noord stromende Reusel in het oosten en de Aa/Rovert sche Leij in het
westen de belangrijkste natuurlijke waterlopen. Langs de noordgrens bevindt zich het Wilhelminakanaal, dat in het noordwesten aansluit bij het meer van recreatiepark de Beeksche Bergen. Langs
de westelijke begrenzing van de gemeente bevinden zich enkele kleine vennetjes in het reeds vermelde beboste gebied. Met betrekking tot het wegenpatroon zijn de midden door het gebied (van
noord naar zuid) lopende N269 tussen Tilburg en Reusel en de N261 tussen Hilvarenbeek en Middelbeers de belangrijkste verkeersaders.

2.2 Geologie en geomorfologie
Het grondgebied van de gemeente Hilvarenbeek wordt van zuidoost naar noordwest doorsneden
door de geologische Feldbissbreuk. Deze breuk is voor een belangrijk deel bepalend geweest
voor het ontstaan en het aanzien van het landschap in de gemeente. De breuk deelt de gemeente
na me lijk globaal in tweeën, met ten zuiden van de breuk de Kempische horst en ten noorden ervan
de Roerdalslenk (figuur 6). De Kempische horst is een tektonisch opheffingsgebied waarop oude
afzettingen dicht aan het oppervlak voorkomen. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde Roerdalslenk, waarin de oude afzettingen diep zijn weggezakt en vervolgens zijn afgedekt met dikke pak-
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Figuur 7. Uitsnede van de geomorfologische kaart (bron: Staring Centrum/RGD, 1981; Stiboka/RGD, 1977.

ketten jongere afzettingen. De hogere horst heeft veelal als brongebied gediend voor de sedimenten waarmee de lagere slenk is opgevuld. Dat is ook af te leiden uit de oriëntatie van de beken in
het gebied, die hun oorsprong op de Kempische horst hebben en loodrecht op de Feldbissbreuk
naar de Roerdalslenk afstromen, alwaar ze hun sediment hebben afgezet.

De basis van het landschap
De oudste afzettingen in de gemeente komen voor in het zuiden op de Kempische Horst en worden gevormd door zanden en grinden behorende tot de Formatie van Sterksel (Weerts e.a., 2006:
code St1). De zanden en grinden zijn tijdens het Vroeg en Midden Pleistoceen (circa 2,6 miljoen
tot 130.000 jaar geleden) afgezet door de voorgangers van de huidige Rijn en Maas (Westerhoff,
2003). Plaatselijk liggen deze afzettingen in het zuiden van de gemeente nog als terrasafzet tingsvlakten aan het oppervlak (Staring Centrum/RGD, 1981: code 2M19; figuur 7).
Ook in de Roerdalslenk hebben de (voorlopers van) Rijn en Maas dikke pakketten grofzandige
sedimenten afgezet (Wong e.a., 2007). Maar deze zijn diep weggezakt en afgedekt met een tot
meer dan 30 m dik pakket jongere sedimenten (Schokker e.a., 2003). Het betreft vooral fluvio periglaciale en eolische sedimenten die met name zijn afgezet tijdens de voor het Pleistoceen kenmerkende ijstijden en de overgangen naar warmere tussen-ijstijden (Stiboka, 1985). In de tussen-ijstijden zelf vond weinig sedimentatie plaats als gevolg van de aanwezigheid van een vegetatiedek.
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Tijdens de koudste fasen van de ijstijden was de bodem tot op grote diepte bevroren (Wong e.a.,
2007), waardoor dooiwater dat in de zomers vrijkwam noodgedwongen oppervlakkig afstroomde
en daarbij fijne bodemdeeltjes meevoerde. Het dooiwater verzamelde zich in kleine meertjes, waar
het meegevoerde fijne sediment tot afzetting kwam. Op deze manier is de zogenaamde Brabantleem gevormd die plaatselijk in de Roerdalslenk voorkomt. Op grotere schaal kwam vooral tijdens de
overgangen van ijstijden naar warmere tussenijstijden veel (sneeuw)smeltwater vrij. Dat stroomde
af via een complex van verwilderde geulen, waarbij de horst diende als bron- en erosiegebied en de
lagere slenk als sedimentatiegebied (Stiboka, 1985). De door smeltwater afgezette zogenaamde fluvioperiglaciale sedimenten bestaan voornamelijk uit lemen en zanden en worden gerekend tot de
Formatie van Boxtel (Schokker e.a., 2003). Omdat niet altijd een dui dig is vast te stellen of het wel
om verspoelde sedimenten gaat, is hierin geen nader onderscheid gemaakt. Mogelijk zijn de lemige
afzettingen gevormd onder nat-eolische omstandigheden (Schokker e.a., 2003).

Een eolisch zanddek
Kenmerkend voor het gebied is dat vrijwel overal de oudere afzettingen met een (dunne) laag dekzand bedekt zijn geraakt: de Formatie van Boxtel – laagpakket van Wierden (Weerts e.a., 2006:
code Bx6). Het dekzand is hoofdzakelijk gevormd tijdens de laatste ijstijd (Weichselien) aan het
eind van het Pleistoceen (circa 130.000 tot 11.500 jaar geleden). In deze periode heerste in ZuidNederland een poolklimaat en kenmerkte het landschap zich door een toendravegetatie. Om dat
begroeiing schaars was, lag de bodem bloot aan winderosie. Op deze wijze werd door de wind
veel bodemmateriaal verplaatst en in de vorm van glooiende dekzandpakketten weer afgezet.
De dikste pakketten dekzand werden afgezet in de lagere Roerdalslenk. Hier komen naast (verspoelde) dekzandvlakten ook hoger opgewaaide dekzandplateaus en -ruggen en plaatselijk zelfs
landduinen voor (Stiboka/RGD, 1977a: codes 3L5, 3K14 en 3L8). Op de Kempische horst, dat
voornamelijk als brongebied diende, is het dekzandpakket relatief dun. Dat heeft erin geresulteerd
dat het reliëf van de onderliggende afzettingen van de Formatie van Sterksel nog doorschemert
in het huidige landschap. De golvende afzettingen met het dekzanddek zijn op de geomorfologische kaart geclassificeerd als terrasafzettingsvlakten en -welvingen (Staring Centrum/RGD, 1981:
codes 2M20a en 3L12a; zie figuur 7).

Ingesneden beekdalen
Het landschap van de gemeente Hilvarenbeek wordt naast vlakten en ruggen ook gekenmerkt door
beekdalen die het gebied van zuidwest naar noordoost doorsnijden. De oorsprong van deze dalen
ligt, zoals eerder vermeld, in de erosie als gevolg van de grote vlechtende smeltwater stromen. Als
gevolg van de sterke klimaatsverbetering aan het begin van het Holoceen (circa 10.000 jaar geleden) veranderden de beken van een vlechtend in een meanderend systeem met één hoofd geul.
Daarbij volgden de beken de smeltwaterdalen die tijdens het Pleistoceen waren uitge sleten. Opvallend is dat de beekdalen in de gemeente Hilvarenbeek zich veelvuldig kenmerken door een getrapte
opbouw met verschillende ‘terras’niveaus. Het hogere deel (figuur 7: code 2R6) vormt een terrasrestant van het oudere en bredere smeltwaterdal, terwijl het diepere deel is ontstaan door de insnijding
van de huidige beek (figuur 8). In de dalen hebben de beken zand en klei afge zet. Deze beekafzettingen worden gerekend tot de formatie van Boxtel (Weert e.a., 2006; zie figuur 2: code Bx2).
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Figuur 8. Schematisch overzicht van de ligging van een beek in een oud smeltwaterdal (bron: Stiboka/RGD, 1977b).

Stuifzanden en escomplexen
In de loop van het Holoceen kreeg de mens geleidelijk meer invloed op de vorm van het landschap. Onder andere als gevolg van plaggenbemesting werden bestaande hoogteverschillen
gewijzigd. Plaatselijk leidde het intensieve menselijk gebruik ertoe dat de natuurlijke draagkracht
van de vegetatie werd overschreden. Met name op de woeste gronden, die intensief werden
gebruikt, kon het steken van plaggen, het weiden van schapen en het kappen van hout leiden tot
een sterke degeneratie van de vegetatie. Het gevolg was dat door de afnemende bodembedekking
het onderliggende zand soms opnieuw kon verstuiven en er uitgestrekte stuifzandgebieden ontston den. De stuifzanden worden gerekend tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Kootwijk
(Schokker e.a., 2003). Die secundaire verstuiving heeft mogelijk ook plaatsgevonden met de landduinen van de Witte Duinen. Als gevolg van de verstuiving konden akkercomplexen worden onder
gesto ven. De stuifzanden vormen een mooi voorbeeld van de wisselwerking tussen de mens en
het natuurlijk landschap en zijn om die reden waardevol.

2.3 Hydrologie
Relevantie
In de gemeente Hilvarenbeek komt een grote verscheidenheid voor aan combinaties van (moeder)materiaal (geologie) en landvormen (geomorfologie; zie § 2.2). Zo zijn er grofzandige terrasvlakten, zandige ruggen, met leem gevulde laagten en vlakten waar dicht onder het oppervlak
leemlagen voorkomen. De verschillende landschappelijke liggingen en moedermaterialen resulteren in een grote diversiteit aan hydrologische omstandigheden. De hydrologie van het gebied
heeft directe invloed op de bodemgesteldheid en daarmee ook op de mogelijkheden dat het landschap heeft geboden voor menselijk gebruik. Hoewel de huidige grondwaterstanden niet per definitie gelijk zijn aan die van duizenden jaren geleden, geeft de huidige verdeling van grond water trappen wel inzicht in relatieve hydrologische verhoudingen (tabel 2). Uit eerder onderzoek
(Heunks & Roymans, 2000) is gebleken dat de grondwatertrappenkaarten een betrouwbare basis
vormen om de oorspronkelijke nat-droog overgangen in kaart te brengen. Om inzicht te krijgen in
de hydrologische situatie van het onderzoeksgebied is uitgegaan van de indeling op de bodemkaart op schaal 1:10.000 (Bles e.a., 1982).
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grondwatertrap (GTW)

I

II

III + III*

IV

V + V*

VI

VII + VII*

GHG (cm -Mv)

-

< 40

< 40

> 40

< 40

40 – 80

> 80

GLG (cm -Mv)

< 50

50 – 80

80 – 120

80 – 120

> 120

> 120

> 120

GHG = gemiddeld hoogste grondwaterstand ; GLG = gemiddeld laagste grondwaterstand ; * = droger deel
Tabel 2. Indeling van de grondwatertrappen (bron: Bles e.a., 1982).

Relatieve hoogteligging
In tegenstelling tot de geomorfologie, waarbij op basis van de landschappelijke ligging vaak duidelijke eenheden te begrenzen zijn, is in hydrologisch opzicht niet altijd direct inzicht in de specifieke
omstandigheden te verkrijgen. De grondwater standen in het gebied zijn namelijk in sterke mate
afhankelijk van (1) de plaatselijke relatieve hoogteligging en (2) van de aard van de sedimenten in
de ondergrond (figuur 9).
De grondwaterspiegel volgt het maaiveld als gevolg van de capillaire werking van de bodem. Hierdoor kan het zo zijn dat een hooggelegen maar relatief vlak gebied ondanks die hoge absolute ligging (in meters boven NAP) toch een hogere grondwaterstand kent (natter is) dan een lager gelegen gebied. Met name uitgesproken ruggen en kopjes kennen een goede ontwatering, omdat hier
de opbolling van het grondwater het maaiveld niet kan volgen.
De variatie in sedimenten in de ondergrond kan resulteren in het ontstaan van een zogenaamde
schijngrondwaterspiegel en daarmee de hydrologie beïnvloeden. Met name waar sprake is van
storende leemlagen in de ondergrond, kan sprake zijn van stagnerend infiltratiewater. In tijden
van grote neerslag kan daardoor een schijngrondwater spiegel ontstaan die de mogelijkheden voor
landbouwkundig gebruik negatief beïnvloeden.

Grondwaterverdeling
De natste omstandigheden (GWT I, II en III) in het gebied komen voor in de beekdalen van de
Reusel en het Spruitenstroompje. De natte omstandigheden zijn ook te herleiden uit het dichte
net van ontwateringsslootjes in de percelen aan weerszijden van de beken. De droogste gronden
(GWT VII) komen voor in de duingebieden (de Witte Duinen, de Roovertse Heide en de Beersche
Heide). Ook hier is het landgebruik aangepast op de hydrologische omstandigheden en is sprake
van bossen of onontgonnen heidegronden. In het overige delen van de gemeente varieert de
grond watertrap doorgaans tussen IV en VI, waarbij de vlakten een lagere grondwatertrap hebben
en de dekzandruggen een hogere trap. Enkele hooggelegen akkercomplexen, zoals De Schijf en
de Molenakkers, hebben zelfs grondwatertrap VII.

Figuur 9. Schematische doorsnede van de hydrologische omstandigheden in de gemeente Hilvarenbeek.
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2.4 Bodem
Onder invloed van chemische en biologische processen heeft in de afzettingen die in de
gemeente Hilvarenbeek aan het oppervlak liggen bodemvorming plaatsgevonden. De aard
van de bodems die daarbij zijn ontwikkeld, is sterk afhankelijk van de hydrologische omstandigheden en de duur waarover bodemvormende processen op het moedermateriaal hebben
kunnen inwerken. Volgens de verschillende bodemkaarten valt in de gemeente onderscheid
te maken tussen veen- en natte eerdgronden in de lagere terreindelen, podzolgronden met
een duidelijke horizontgelaagdheid op de goed ontwaterde zandruggen, bodems met een
plaggendek op de akkercomplexen en vaag gron den met een beperkte mate van bodemvorming in de stuifzandgebieden (Stiboka, 1985; Leenders, 1991). Deze situatie is vereenvoudigd weergegeven in figuur 10.

Moerige en venige gronden (figuur 10: paarsblauw)
In de laagste, kwelrijke delen van het Reuseldal, met name rond de samenvloeiing met het
Spruitenstroompje, waren de omstandigheden zo nat dat in sterke mate ophoping van organische stof heeft plaatsgevonden. Daardoor komen hier moerige en veengronden voor (Stiboka,
1985; Bles e.a., 1982: codes Wz en Vz). Plaatselijk zijn onder de organische laag resten van
een pod zolgrond aanwezig (codes Wp en Vp). Dat betekent doorgaans dat de omstandigheden
aanvan kelijk droog genoeg waren voor podzolering en pas later vernatting heeft plaatsgevonden, wat resulteerde in veenvorming.

Natte eerdgronden (figuur 10: groen en groengeel)
De natte eerdgronden komen voor in de beekdalen, waar sprake is van een minder goede ontwateringstoestand. Die natte omstandigheden hebben er in geresulteerd dat plantaardig materiaal niet goed wordt afgebroken. Daardoor is een duidelijke humushoudende bovengrond
(A-horizont) ontstaan die kenmerkend is voor natte eerdgronden. Afhankelijk van het moedermateriaal is spra ke van leekeerdgronden (leem) of beek- en gooreerdgronden (zand). De
A-horizont gaat vrijwel direct over in de onderliggende C-horizont, waarin geen bodemvorming
heeft plaatsgevonden. Bij beekeerdgronden (Stiboka, 1985: code pZg) is de bodem als gevolg
van de aanvoer van ijzerrijke kwel doorspekt geraakt met roestvlekken. Op de iets beter ontwaterde dekzandvlakten, waar geen sprake is van kwel, komen gooreerdgronden voor (code pZn).
Hoewel de eerdgronden vanwege de lemigheid relatief vruchtbaar zijn, zullen ze vanwege de
natte omstandigheden aanvankelijk niet geschikt zijn geweest voor beakkering. Dit werd pas
mogelijk toen in de loop van de 20e eeuw grootschalige ontginningstechnieken werden geïntroduceerd. Waarschijnlijk zijn de gronden in de beekdalen nabij Hilvarenbeek en Diessen al wel
langdurig als wei- of hooiland gebruikt. Daarvan getuigen de volgens de bodemkaart aanwezige
lage enkeerdgronden (Stiboka, 1985: code EZg; figuur 10: groengrijs). Deze bodems kenmerken zich door een dikke humushoudende bovengrond die waarschijnlijk is aangevoerd om de
draagkracht en ontwateringstoestand van de oorspronke lijke natte eerdgronden te verbeteren.

21

RAAP-RAPPORT 2450
Verborgen tussen het groen; een archeologische verwachtings- en beleidskaart voor de gemeente Hilvarenbeek
Deel I: inventarisatie en toelichting op de verwachtingskaart

Figuur 10. Vereenvoudigde bodemkaart van de gemeente Hilvarenbeek.

Podzolgronden (figuur 10: roze)
Podzolgronden komen verspreid over de gemeente Hilvarenbeek voor en zijn vooral gekoppeld
aan de relatief goed ontwaterde dekzandruggen en -vlakten en terrasafzettingsvlakten. Het podzoleringsproces is sterk gerelateerd aan de schrale omstandigheden in de zandige mineralogisch
arme afzettingen. Hierdoor ontstond oorspronkelijk een schrale vegetatie. In het slecht verteer bare
strooisel daarvan werden humuszuren gevormd, waaraan ijzer en organische stof uit de bovengrond werden gebonden. Dit humus-ijzercomplex werd met infiltrerend regenwater naar beneden
getransporteerd en dieper weer afgezet. Op deze wijze zijn duidelijk gestratificeerde humuspodzol gronden ontstaan, met een humus-uitspoelingslaag (E-horizont) en daaronder een humusinspoelingslaag (B-horizont). Onder de B-horizont bevindt zich de C-horizont: het zogenaamde
moedermateriaal.
Afhankelijk van de hydrologische situatie zijn veld- en haarpodzolgronden ontstaan. Veldpodzolgronden (Stiboka, 1985: code Hn) worden ook wel natte podzolgronden genoemd en komen voornamelijk voor op de uitgestrekte (dek)zandvlakten, waar het grondwater tot aan het maaiveld
kan opbollen. Onder invloed van periodiek hoge grondwaterstanden is het humus-ijzercomplex
diep naar beneden getransporteerd, wat heeft geresulteerd in een langgerekte, bruine tot lichtbruine B-horizont. Haarpodzolgronden (Stiboka, 1985: code Hd) vormen de droge variant en
komen voor op de geprononceerde zandruggen, zoals de langgerekte Witte Duinen in het westen
van de gemeen te en de duinen van de Beersche Heide. Door het ontbreken van periodiek hoge
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grondwaterstan den werd het humus-ijzercomplex niet ver naar beneden verplaatst, waardoor een
strak begrensde, vaak sterk verkitte B-horizont is ontstaan. Vanwege de mineralogisch arme en
zure omstandigheden waren de humuspodzolgronden tot voor de introductie van de kunstmest
maar beperkt geschikt voor de landbouw. Na die tijd zijn veel podzolgronden echter grootschalig
ontgon nen (jonge heideontginningen). Daarbij zijn de bovenste horizonten van de podzolgronden
veelal in een vermengde bouwvoor opgenomen.

Bodems met een plaggendek (figuur 10: (donker)bruin)
Op de gronden rondom de oude dorpskernen zijn als gevolg van eeuwenlang landbouwkundig
gebruik veelal bodems ontstaan die sterk door mensenhanden zijn beïnvloed. Uit de bodemkaart
blijkt dat Hilvarenbeek, Diessen, Esbeek, Biest en Haghorst omsloten worden door zogenaamde
escomplexen bestaande uit hoge zwarte enkeerdgronden (Stiboka, 1985: code zEZ). Waar schijnlijk vormen de lemige gronden (code zEZ23) de oudste kernen van de escomplexen. Het intensieve landbouwkundig gebruik en langdurige bemesting hebben er toe geleid dat een meer dan 50
cm dikke humushoudende bovengrond is ontstaan. Vanaf de Late Middeleeuwen werd als gevolg
van de constante aanvoer van plaggen vermengd met mest en huisafval geleidelijk een plaggendek gevormd, dat het oude oppervlak heeft afgedekt. Onder het plaggendek zijn veelal nog resten
van de bovengrond van de oorspronkelijke bodem te herkennen (Stiboka, 1985). Waar het plaggendek minder dik is dan 50 cm, wordt gesproken van een cultuurdek en komen laarpodzolgronden voor (Bles e.a., 1982: code cHn). Vaak vormen de laarpodzolgronden latere uitbreidingen van
het landbouwareaal aan de randen van de escomplexen.

Vaaggronden (figuur 10: geel)
Vaaggronden komen in de gemeente Hilvarenbeek vooral voor in de stuifzandgebieden. Vaak is
het ontstaan daarvan te wijten aan overexploitatie in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Als
gevolg van het steken van plaggen, overbegrazing en houtkap is de oorspronkelijke bodem verstoven en ontstonden uitgestoven laagten op opgestoven duinen. In het stuifzandgebied kon als
gevolg van de voortgaande verstuiving weinig nieuwe bodemvorming plaatsvinden en was bodemvorming tengevolge van een gebrek aan toevoer van organische stof (nauwelijks vegetatie) een
traag proces. Afhankelijk van de hydrologische situatie komen op de hogere stuifduinen duinvaaggronden (Stiboka, 1985: code Zd) en in de uitgestoven vlakten vlakvaaggronden (code Zn) voor.

Verstoorde bodems
Uit de bodemkaart blijkt dat op meerdere plaatsen in het gebied vergraving van de bodem heeft
plaatsgevonden. Afhankelijk van het bodemtype kan dit een verstorende werking hebben gehad op
eventuele archeologische resten. Dit is met name het geval bij bodems waar een bufferende, jonge
afdekkende laag ontbreekt.
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3 Bewoningsgeschiedenis

3.1 Inleiding
In de volgende paragraaf worden de verschillende relevante archeologische perioden en hun landschappelijke context globaal beschreven. Een compleet overzicht van de vindplaatsen volgt in hoofdstuk 4. De informatie in dit hoofdstuk is met name ontleend aan de uitgebreide omschrij vin gen in
de nationale archeologische database ARCHIS (www. ARCHIS.nl), een recent hand boek over de
archeologie van Noord-Brabant (Van Ginkel & Theunissen, 2009), de archeologische verwachtingskaart uit 2002 (De Boer & Roymans, 2002), twee uitgaven van de Heemkundige Kring Hilvarenbeek
(Aarts e.a., 1988; Heerkens, 1970), een beknopte archeologische studie in het kader van de ruil verkaveling ‘De Hilver’ (Janssen, 1987), een cultuurhistorisch overzicht van het ruil ver kavelingsgebied
(Leenders, 2002) en een archeologisch booronderzoek in dit gebied (Van Dijk, 2008).

3.2 Prehistorie
Midden Paleolithicum (300.000-33.000 jaar voor Chr.)
Geologisch gezien speelt de midden-paleolitische bewoning van Nederland zich af in de tweede
helft van het Midden en Laat Pleistoceen. Deze periode van tenminste 300.000 jaar maakt deel uit
van een beduidend langere periode van circa 900.000 jaar waarin ijstijden (glacialen) en tussenijstijden (interglacialen) elkaar afwisselden. In Nederland dateren de oudste vondsten die op menselijke bewoning wijzen uit de periode vóór de vorming van de stuwwallen in de Saale-ijstijd, circa
150.000 jaar geleden. Tijdens de late fase van het Midden en Laat Pleistoceen verbleven Neanderthalers (Homo neanderthalensis) in Noordwest-Europa, zij het op niet-permanente basis.
Uit de omgeving van Esbeek (ten zuiden van Hilvarenbeek) is een aantal vuurstenen werktuigen
uit het Midden Paleolithicum gevonden. Opvallend is dat de gevonden voorwerpen nogal klein zijn
voor deze periode (figuur 11), aangezien meestal grote werktuigen (zoals vuistbijlen) worden aangetroffen. Hierbij dient echter wel aangetekend te worden dat de werktuigen waarschijnlijk niet in
situ zijn gevonden en dat vergelijkbare artefacten in een neolithische context voorkwamen (mondelinge mededeling H. Schoenmaker).

Laat Paleolithicum (33.000-8800 voor Chr.)
Het Laat Paleolithicum betreft het laatste deel van de laatste ijstijd (Weichselien). In eerste
instantie overheersten nog koude omstandigheden in een toendralandschap, waarin bewoning
vrijwel onmogelijk was. Vanaf circa 12.000 voor Chr. werd het warmer en werd reguliere bewoning mogelijk. De mensen trokken in deze periode in kleine familiegroepen door een bosrijk landschap dat door sneden werd door diverse kleine beekjes en rivieren. De tijdelijke kampementen
bevonden zich op gunstige plaatsen in het landschap en werden dan ook herhaaldelijk bezocht.
Geschikte locaties, zoals oeverwallen en dekzandruggen, lagen in de nabij heid van water, zodat
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Figuur 11. Vuurstenen werktuigen uit het Midden Paleolithicum, gevonden nabij Esbeek. Het betreft twee afslagen
waarvan zij- en vooraanzichten zijn gepresenteerd (afmeting: 3 en 5 cm; bron: Van Ginkel & Theunissen, 2009: 20).

optimaal gebruik kon worden gemaakt van de diversiteit aan natuurlijke voedselbronnen, drinkwater en transportroutes. Gedurende het Holoceen (vanaf 10.000 voor Chr.) is geleidelijk een
uitgestrekt veen kussen ontstaan (zie hoofdstuk 2), waar alleen de hoogste zandkoppen nog
doorheen staken.
Vanaf circa 13.000 jaar geleden zijn er tenminste drie culturele tradities te onderschei den in ZuidNederland: het Magdalénien, de Federmesser-traditie (vroeger ook wel Tjongercultuur genoemd)
en de Ahrensburgcultuur (Deeben & Arts, 2005; Deeben & Rensink, 2005).

Mesolithicum (8800-4900 voor Chr.)
De aanvang van het Mesolithicum (het Preboreaal: 8.000-7.000 jaar voor Chr.) ken merkte zich
door een sterke klimaatsverbetering. Vanaf deze periode werd het over grote deel van het onderzoeksgebied voor de mens toegankelijk. De vegetatie die zich aan het eind van de ijstijd nog kenmerkte als een toendra-vegetatie, veranderde in een gesloten berkenbos, gevolgd door een gesloten dennenbos (taiga).
Met name door de vrij snelle overgang van naaldbos met een relatief hoge verdam ping naar loofbos met een relatief lage verdamping, trad een sterke grondwaterspiegelstijging op (Berendsen,
1997). Deze vernatting had tot gevolg dat in de laaggelegen zones op grote schaal veenvorming
kon optreden. Beekdalen groei den hierdoor dicht. Als gevolg hiervan stagneerde de afwatering en
vernatte het landschap nog verder. Hoewel de mens nog altijd leefde als rondtrekkende jager-verzamelaar, ontwikkelde hij door de meer gesloten vegetatie en de kleinere fauna geleidelijk andere
voedselpatronen. Het verzamelen van planten en vruchten, visvangst en jacht stonden hierin nog
altijd centraal. Binnen de jacht verschoof het accent echter naar klein standwild, dat de grote
kudden rondtrekkende dieren van het taigalandschap definitief vervangen had. Het veranderende
voedselaanbod vereiste andere, veelal kleinere werktuigen. De mens verbleef steeds tijdelijk op
bepaalde locaties in het landschap, locaties waar men (gevarieerd) voedsel of grondstoffen kon
verzamelen en/of verwerken.
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Figuur 12. Typische neolithische stenen bijlen (lengte: 9,6
en 13 cm; bron: Van Ginkel & Theunissen, 2009: 57.

Nabij ‘De Geul’ of ‘De Bokke’ (ten noordwesten van Groot Loo) en aan de rand van Landgoed Gorp
en Roovert, is op een terrein van circa 12.000 m² een groot aantal mesolithische artefacten van
vuursteen gevonden. Op basis hiervan is het gebied aangeduid als archeologisch monument van
hoge archeologische waarde (nr. 2114).

Neolithicum (4.900-2.000 voor Chr.)
In de loop van het Neolithicum werd de vegetatieontwikkeling steeds meer bepaald door de introductie van de landbouw, ook wel aangeduid met de term ‘neolithisering’. Met de introductie van
de landbouw (meer specifiek de akkerbouw) stelde de mens geleidelijk andere eisen aan de landschappelijke omgeving en kreeg er tegelijkertijd ook meer vat op. De locatiekeuze werd steeds
meer bepaald door de mate waarin gronden geschikt waren als akkerareaal. Door het kappen van
bossen (hiervoor werden vuurstenen bijlen gebruikt: figuur 12) ontstonden open terreinen met
grassen en kruidach tigen. Belangrijk voor de veranderingen van het landschap is dat vanaf het
Neolithicum de houding van de mens tegenover de natuur geleidelijk verschoof: voor het eerst
werd zijn leefomgeving modelleerbaar. Het proces van neolithisering was lang en complex, waarbij
met name in het begin sprake was van het naast elkaar bestaan van gemeenschappen van jagerverzamelaars en landbouwers. Ook vond het proces niet overal gelijktijdig plaats. Voor de zandgronden in Zuid-Nederland lijkt het waarschijnlijk dat de overschakeling van jagen/verzamelen
naar landbouw pas in het Laat Neolithicum echt op gang kwam (Louwe-Kooijmans, 1993; Verhart,
2000; Schreurs, 2005). Voor het onderzoeksgebied lijkt het waarschijnlijk dat gedurende het Neolithicum beide systemen van voedselvoorziening naast elkaar voorkwamen. Vanaf het Neo lithicum
ging de mens, mogelijk als gevolg van de meer sedentaire leefwijze, de doden op vaste plekken
begraven. In sommige gevallen werd over een graf een grafheuvel opgeworpen.
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Figuur 13. Urnen uit de Midden Bronstijd (circa 30 cm hoog; bron: Van Ginkel & Theunissen, 2009: 89).

In de gemeente Hilvarenbeek is een terrein nabij Oranjehoeve (tussen Hilvarenbeek en Landgoed
Gorp en Roovert) op basis van vondsten uit het Midden en/of het Laat Neolithicum geclassificeerd als
monument van hoge archeologische waarde (nr. 2107). Het terrein ligt op een dekzandrug die in 1966
is geëgaliseerd, waarbij veel vondsten (aardewerkscherven en artefacten van vuursteen) tevoorschijn
kwamen. Een ander monument van hoge archeologische waarde (nr. 2125) uit het Neolithicum bevindt
zich nabij ‘Tulder’ in het uiterste zuidwesten van de gemeente. Hier bevindt zich in het bos een esdek
met daaronder nog goed bewaarde archeologisch resten (werktuigen van vuursteen).

Bronstijd (2000-800 voor Chr.)
In de Bronstijd kwam het natuurlijke bosbestand steeds meer onder druk te staan omdat in de
Bronstijd landbouwactiviteiten structureel werden en het areaal landbouw grond geleidelijk toe nam.
Kenmerkend voor de Bronstijd is de introductie van metalen werktuigen die een intensievere landbouw mogelijk maakten. Er vond in toenemende mate ontbossing plaats en mogelijk ontstonden in
relatie hiermee al de eerste heide velden.
In Zuid-Nederland worden de Vroege, Midden en Late Bronstijd onderscheiden. In de Vroege Bronstijd
spreekt men in Nederland ook wel van de Wikkeldraadcultuur, een relatief korte periode (circa 2000-1800
voor Chr.). In de Midden Bronstijd (circa 1800-100 voor Chr.) wordt in Nederland de Hilversumcultuur
onderscheiden en in de Late Bronstijd (circa 1100-800 voor Chr.) de Nederrijnse Grafheuvelcultuur. Deze
laatste cultuur loopt door tot in de IJzertijd en wordt na de bespreking van de Bronstijd apart besproken.
In Zuid-Nederland is de Bronstijd relatief slecht vertegenwoordigd. Dat tot op heden weinig materiaal uit de Bronstijd in deze regio is aangetroffen, wil natuurlijk niet zeg gen dat er geen bewoning
heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk worden de vindplaat sen niet herkend of zijn ze niet meer
herkenbaar. Met name het aardewerk uit de Bronstijd (figuur 13) is erg bros en verweert snel als
het aan het oppervlak ligt. Vuurstenen arte facten die specifiek uit de Bronstijd dateren, zijn niet
bekend, dus het is goed mogelijk dat enkele vindplaatsen met vuurstenen artefacten eigenlijk vindplaatsen uit de Brons tijd betreffen. Grafheuvels uit deze periode zijn voorts vooral bewaard op
plaat sen waar ze niet zijn geëgaliseerd door bijvoorbeeld landbouwwerkzaamheden. Dat er bewoning was, wordt in ieder geval duidelijk uit de aanwezigheid van de grafheuvels.
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Figuur 14. Grafheuvelgroep uit
de Bronstijd op de Regte Heide
nabij Goirle (bron: Van Ginkel &
Theunissen, 2009: 95).

De Bronstijd is vooral bekend door zogenaamde deposities. Het begrip depositie wordt gebruikt indien
we van mening zijn dat de mens opzettelijk bepaalde voorwerpen heeft gedeponeerd. Hoewel zeker ook
profane redenen voor enkele gevonden deposities bestaan en dit überhaupt moeilijk is vast te stellen,
gaan we er vanuit dat de meeste deposities een spirituele achtergrond hebben. Zekerheid hierin heeft
men natuurlijk alleen als er duidelijk gemarkeerde sacrale ruimten bestaan, zoals tempels. Maar ook op
basis van opvallende vondstsamenstelling en/of vondstcontext (landschappelijke omgeving) worden rituele deposities onderscheiden. Het bekendste fenomeen betreft het deponeren van bijzondere bronzen
voorwerpen, voornamelijk wapens, in natte gebieden zoals moerassen (Van den Broeke, 2005).
In de gemeente Hilvarenbeek zijn bij graafwerkzaamheden op een akker (reeds in 1792) verscheidene koperen bijlen gevonden in associatie met een “gladde steen, omtrent eene vuist groot” en
een “bijna vergane stok”. Het is goed mogelijk dat deze vindplaats een rituele depositie betreft. De
vindplaats (nr. 36642) is aangemerkt als depot in ARCHIS.
Late Bronstijd-Vroege IJzertijd (1100-600 voor Chr.): de Nederrijnse Grafheuvelcultuur
De Nederrijnse Grafheuvelcultuur(1100-600 voor Chr.) of Niederrheinische Grabhügelkultur wordt ook
wel de zogenaamde urnenveldentijd genoemd. Zoals de naam al aangeeft, kenmerkt deze periode
zich door een begravingsritueel waarbij de doden gecremeerd werden en in urnen bijgezet (figuur 13).
Samen met de urn met crematieresten werden soms ook nog andere grafgiften meegegeven, zoals
ander aardewerk, sieraden en kleine persoonlijke uitrustingstukken. Karakteristiek is voorts dat deze
urnen in gezamenlijk gebruikte grafvelden werden bijgezet en dat gedurende langere perioden, zodat
uitgestrekte grafvelden ontstonden. De eerder nog gebruikelijke grafheuvel ontbreekt of er wordt nog
slechts een laag heuveltje opgeworpen. De cultuur strekt zich uit over Oost- en Zuid-Nederland alsmede over aangrenzende delen van Duitsland en België (Van den Broeke, 2005).
Op de Regte Heide nabij Goirle (gemeente Goirle) zijn zes grote grafheuvels uit deze periode aangetroffen (circa 1850-800 voor Chr.; figuur 14). De oudste van deze structuren is een zogenaamde ringwalheuvel. Uit de heideplaggen die werden gebruikt om de heuvel op te werpen, blijkt dat het landschap in deze
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Figuur 15. Het urnenveld van Goirle (Late Bronstijd-IJzertijd), zoals opgegraven in 1924 (links)
en 1925 (rechts; bron: Van Ginkel & Theunissen, 2009: 115).

periode (de Bronstijd) al open was. In de directe omgeving van de grote heuvel werden er vijf kleinere
opgetrokken, met aan de voet een cirkel van houten palen (een zogenaamde paalkrans).
In de gemeente Hilvarenbeek zijn op het beboste Landgoed Gorp en Roovert, nabij de Rovertsche Bergen, bij het ploegen van een brandgang in 1913 40 urnen aangetroffen die duiden op een
urnenveld uit de Late Bronstijd en/of Vroege IJzertijd. Een deel van dit urnenveld (aangeduid als
archeologisch monument van hoge archeologische waarde: nr. 2113) zou nog onder het stuifzand
liggen. Voorbeelden hiervan zijn de urnenveld nabij Goirle en Laag Spul (die laatste direct ten
zuiden van de plaats Hilvarenbeek), die al in de Late bronstijd in gebruik waren (figuren 15 en 16).
Het urnenveld bij Laag Spul (ARCHIS-waarnemingsnummer 33504) lag onder een dik esdek en
bestond uit circa 75 crematies die zowel binnen grafmonumenten (‘lange bedden’) en ronde heuvels werden aangetroffen (Modderman, 1957; Verwers, 1975). Op een zandrug op de heide nabij
de Roverste Bergen duidt de vondst van 40 urnen op een ander urnenveld uit de Nederrijnse grafheuvel-cultuur (ARCHIS-waarnemingsnr. 36701).
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Figuur 16. Het urnenveld van Goirle tijdens een opgraving uit 1969 met op de achtergrond de
kerktoren van Hilvarenbeek (bron: Van Ginkel & Theunissen, 2009: 115).

IJzertijd (800-12 voor Chr.)
Bij voort durend gebruik als akkerland raakten in de IJzertijd de vruchtbare bodems op den duur
uitgeput, waardoor boeren moesten uitwijken naar nieuwe vruchtbare gronden. In ie der geval
van af de Late Bronstijd en IJzertijd ontstond hierdoor een landbouw systeem dat noodzakelijkerwijs
gebruik moest maken van een relatief groot land bouwareaal waarbij voortdurend nieuwe akkers
werden aangelegd met achterlating van de uitge putte gronden (Fokkens & Roymans, 1991; Roymans & Gerritsen, 2002). De boerde rijen verhuisden mee naar het nieuwe akkerareaal, waar door
wordt gespro ken van ‘zwervende erven’ (Schinkel, 1994). Uit divers grootschalig onderzoek blijkt
dan ook dat de bewoning in Zuid-Nederland gedurende de IJzertijd werd gekenmerkt door verspreid in het landschap liggende boerderijen (voor een overzicht: zie Hiddink, 2005: 9).
Na verloop van tijd trad er natuurlijk herstel op van de eerder beakkerde gronden en konden
deze opnieuw in gebruik worden genomen. In deze perioden ont stonden hierdoor grote akkerarealen (‘Celtic Fields’) die doorgaans vele hectaren om vatten. Voorwaarde voor een dergelijk
landbouw systeem is de aanwezigheid van grote en aaneengesloten vruchtbare terrassen die een
dergelijk zwervend systeem toe lieten. De oudste bewoning in deze periode (Vroege IJzertijd) is
dan ook geconcentreerd op de oever wal len. Veelal is er sprake van verspreide bewoning rond
gezamen lijke urnenvelden (de Vroege IJzertijd behoort nog tot de urnenveldenperiode). Vanaf
de Midden en Late IJzertijd echter ontstonden geleidelijk meer plaatsvaste neder zettingen en
raakten de urnenvelden buiten gebruik. In plaats daarvan worden kleinere ‘familie’-grafvelden
gebruikt.
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Figuur 17. Hilvarenbeek-Loosche Akkers. Opgravingsplattegrond. Legenda: A = wel/niet opge graven;
B = gebouwsporen; C = kuilen en greppels; D = overige grondsporen; E = recente verstoring;
F = natuurlijke sporen (bron: Hakvoort, 2004: fig. 2).

Een voorbeeld van bewoning uit de Vroege IJzertijd is aangetroffen op de Loosche Akkers bij Hilvarenbeek. Hier werden tijdens opgravingen op een dekzandkop delen van een erf uit de Vroege
IJzertijd gevonden (figuur 17). Het betreft een groot bijgebouw (figuur 18), vijf spiekers (verhoogde
opslagschuurtjes) en zeven grote kuilen, die waarschijnlijk voor de opslag van etens waar hebben
gediend. Het bijbehorende huis is niet aangetroffen; dat lag waarschijnlijk net buiten de opgraving.
In de verschillende sporen (kuilen en paalkuilen) zijn met name resten van vaatwerk (aardewerk) en
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Figuur 18. Hilvarenbeek-Loosche Akkers.
De plattegrond van gebouw 1 in het vlak
(bron: Hakvoort, 2004: fig. 5).

stukjes verbrande leem gevonden. Daarnaast zijn er enkele weefgewichten van gebakken klei en
spinsteentjes aangetroffen (Hakvoort, 2004; zie Wesdorp, 2007 voor een voor beeld uit Esbeek).
Opmerkelijke structuren uit de Midden IJzertijd (die waarschijnlijk al voorlopers hebben in de
Vroege IJzertijd) zijn de zogenaamde Viereckschanzen. Het is de Duitse benaming voor rechthoekige cultusplaatsen die tot wel 2000 m² groot kunnen zijn. Deze bouwwerken bestaan meestal
uit greppels met parallelle paalsporen. In de plaats Zundert is in 2003 waarschijnlijk een dergelijk
heiligdom ontdekt, tussen begravingen uit de Late Bronstijd alsmede Vroege en Midden IJzertijd
(figuur 19). De aangetroffen sporen duiden op een omgreppeld terrein van circa 50x50 m met een
doorgang in het oosten. Daarmee is het de grootste Viereckschanze uit Noord-Brabant. Over de
aard van de eventueel uitgevoerde rituelen tasten we in het duister, maar gelet op de incorporatie
van oudere grafstructuren kan worden verondersteld dat de dood en de voorouders centrale elementen waren.
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Figuur 19. De Viereckschanze uit de Midden IJzertijd te Zundert (bron: Van Ginkel & Theunissen, 2009: 159).

3.3 Historie
3.3.1 Romeinse tijd (12 voor-450 na Chr.)
Met de komst van de Romeinen eindigt de Prehistorie en begint de periode waarover zowel archeologische als geschreven bronnen voorhanden zijn. Klimatologisch veran derde er in de Romeinse tijd
vrijwel niets. De grootste veranderingen vonden plaats in de samenleving die veel complexer werd
als gevolg van centralistische machtsstruc turen en daarmee samenhangende organisatie, infrastructuur en handel. Het veranderingsproces wordt ook wel romanisering genoemd. Romanise ring staat
voor een complex proces dat zich in een samenleving afspeelt nadat deze met de Romeinse cultuur in aanraking kwam of van het Romeinse Rijk deel ging uit maken. Als gevolg van wederzijdse
beleving en integratie van verschillende cultuurgroepen ont wikkelde zich een nieuwe samenleving.
Romanisering kenmerkt zich daarin dat in deze nieuwe samenleving een Romeinse invloed merkbaar is. De wijze waarop dit proces op verscheidene plaatsen en/of tijdstippen precies verloopt en
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Figuur 20. Artistieke reconstructie van een woon-stal boerderij (Alphen-Ekeren type) uit de Romeinse tijd
(bron: Van Ginkel & Theunissen, 2009: 195).

gestuurd wordt, is afhankelijk van de samenstel lingen van bevolkingsgroepen en het zich ontwik kelende culturele landschap (zie o.a. Slofstra, 2002).
In de Romeinse tijd werd nog doelmatiger met het landschap omgegaan. Het land schap stond grotendeels ten dienste van de mens, wat leidde tot grote teruggang in het bosbestand. De bewoning concentreerde zich in kleine gehuchten die vaak aan de rand van de uitgestrekte akkerarealen lagen. De nederzettingen (figuur 20) en mogelijk de bijbe ho rende akkerarealen en grafvelden
bleven soms enkele eeuwen op dezelfde locatie bestaan. Villa’s, dat wil zegen grote en rijke herenboerderijen - zoals aangetroffen in het lössgebied in Limburg - en steden, zoals Nijmegen, Tongeren en Maastricht, kwamen niet voor in Noord-Brabant. In de ver van Rome gelegen periferie, zoals
in Noord-Brabant, bleven veel oude gewoonten in gebruik. Het grootste verschil ten opzichte van de
IJzertijd was dat de boerderijen zich in de Romeinse tijd bundelden tot kleine gehuchten (Van Ginkel
& Theunissen, 2009) die vaak aan de rand van de uitgestrekte akkerarealen lagen.
Het vondstmateriaal uit de Romeinse tijd is zeer gevarieerd, waardoor betere uitspra ken met
betrekking tot dateringen en interpretaties mogelijk zijn. Het vondstmateriaal bestaat uit veel verschillend aardewerk, diverse metaalvondsten, glas, keramisch en natuurstenen bouwmateriaal en
bot. Organisch vondstmateriaal (natte context) kan naast botanische resten en pollen uit hout, bot
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Romeinse bewoning te Diessen
In hun rapport over het archeologisch onderzoek aan de Zijthorst te Diessen geven Siemons
e.a. (2002: 21-23) de volgende samenvatting (figuren 21, 22 en 23 in onderhavig rapport):
Naar aanleiding van een vondstmelding is in oktober 2001 door het AIVU, in samenwerking met
lokale amateurarcheologen, een bescheiden archeologisch noodonderzoek uitgevoerd op een
woningbouw terrein aan de Zijthorst te Diesen (gem. Hilvarenbeek). Doel was in eerste instantie
om na te gaan of zich op het terrein een villa of tempel bevond. Er is vastgesteld dat op het terrein een inheems-Romeinse nederzetting heeft gelegen, gunstig gesitueerd op een dekzandrug
pal aan het beekdal van de Reusel.
In totaal zijn resten van zes boerderijen opgegraven uit de 2e eeuw na Chr. In vier gevallen
bevond zich in de oostzijde van het huis een verdiept staldeel. Het onderzoek was te bescheiden om uitspraken te kunnen doen over de omvang, structuur en datering van de inheemsRomeinse nederzetting als geheel. Enkele fragmenten aardewerk duiden op bewoning vanaf
de 1e eeuw na Chr. Of de nederzetting in de 3e eeuw na Chr. nog bestond, is op basis van het
vondstmateriaal niet met zekerheid te zeggen.
Over de omvang en de structuur van de nederzetting tasten wij in het duister. De kans is reëel
dat het nederzettingsterrein zich aan de noordoost- en zuidwestzijde voortzet. Er moet vanuit
worden gegaan dat de nederzetting bestond uit twee tot vier gelijktijdige huizen. Gezien de
levensduur van de huizen (30-35 jaar) en de bewoningsduur van het terrein van waarschijnlijk
twee eeuwen, is in de nederzetting een twintigtal woonstalhuizen te verwachten.

Figuur 21. Diessen-Zijthorst. Overzicht van de structuren en sporen.
Legenda: 1 = grafmonu ment; 2 = inheems-Romeins woon-stalhuis; 3 = als 2, met verdiepte stal;
4 = grond sporen; 5 = laat-middeleeuwse greppels; 6 = recente verstoringen; 7 = depressie
(bron: Siemons e.a., 2002: fig. 4).
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Een langgerekte, brede depressie verdeelt het nederzettingsterrein in twee zones met gebouwen.
De noordwestelijke zone heeft twee
boerderijen (zonder verdiept staldeel)
opgeleverd, die qua datering waarschijnlijk vroeger zijn dan de boerderijen (met verdiepte stal) in de zuidoostelijke zone. Behalve sporen uit de
Romeinse tijd is een grafmonument
(een kringgreppel) aan het licht gekomen dat waar schijnlijk in de Vroege
IJzertijd kan worden gedateerd. Het
Figuur 22. Diessen-Zijthorst. Huis 2 en huis 3 in het opgravingsvlak. De jalons geven de plaats aan van de middenstaan- centrale crematiegraf is evenwel niet
terug gevonden. Voorts zijn in de zuidders van huis 2 (bron: Siemons e.a., 2002: fig. 11).
westhoek van het terrein greppels
aangetroffen die dateren uit de Late
Middeleeuwen. Deze kunnen in verband worden gebracht met de ontginning en waterhuishouding van het dal
van de Reusel.
Van een villa of ander (deels)stenen
gebouw zijn geen sporen aangetroffen. Ofschoon de relatief grote hoeveelheden Romeinse dakpannen wel
opmerkelijk zijn, komen dakpanfragmenten in veel inheems-Romeinse
nederzettingen op de Brabantse
zandgronden voor. de dakpannen
lijken vooralsnog als sloopmateriaal (spolia) van elders te zijn aangevoerd, zoals het stempel van Legio
X aantoont. Het is daarom niet direct
te verwachten dat zich in de omgeving van Diessen een villa bevond,
ook al omdat dit niet opgemaakt mag
worden uit de historische bronnen
over Deusone en de munten met HerFiguur 23. Diessen-Zijthorst. Selectie van vondsten uit de stal
cules Deusoniensis.
van huis 5 (bron: Siemons e.a., 2002: fig. 15).

en textiel bestaan. Hoewel we voor de Romeinse tijd veel verschillende gidsartefacten (van aardewerk, metaal of glas) kennen, is het idee dat de Romeinse tijd traditioneel goed dateerbaar en
interpreteerbaar is, voor wat betreft de datering achterhaald. Ondanks de enorme diversiteit aan
aar de werksoorten en vormen blijkt veel gevonden aardewerk (en het is juist het aarde werk dat
veel gevonden wordt) gedurende lange perioden in gebruik te zijn geweest. De datering ‘Mid den
Romeins’ (circa 70-270 na. Chr.) is de meest voorko mende date ring en verhindert be paalde ontwikkelingen binnen de vindplaats of tussen vindplaat sen onderling te volgen.
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In de gemeente Hilvarenbeek zijn op een terrein aan weerszijden van de N269, nabij Kleine Voort,
mogelijk Romeinse sporen aangetroffen die wijzen op een nederzetting. Alhoewel dit terrein in de
vorm van twee monumenten is geclassificeerd als ‘van hoge archeologische waarde’ (monumentnrs. 2103 en 2104) in ARCHIS, is er vrijwel geen informatie beschikbaar over deze vindplaats. Op
het Zijthorst nabij Diessen zijn tijdens archeologische opgravingen resten van een nederzetting uit
de Midden Romeinse tijd aangetroffen (ARCHIS-waarnemingsnr. 46087). Er werden vooral veel
vondsten gedaan uit de potstallen en een grote depressie die blijkbaar als dump werd gebruikt
(Siemons e.a., 2002). In het onderstaande kader wordt het onderzoek uitgebreider samengevat. In
aanvulling op de opgravingen zijn door leden van de Heemkundige kring Ioannes Goropius Becanus (werkgebied Hilvarenbeek en Diessen, o.l.v. de heer F. van Hest) tijdens noodonderzoeken en
een oppervlaktekartering belangwekkende resten uit de Romeinse tijd (Vroeg t/m Laat) gevonden
(ARCHIS-waarnemingsnrs. 404186, 404280, 404282 en 404284), waaronder paalsporen, voorwerpen van metaal (messen, gespen, etc.), dakpanfragmenten (tegulae), beschilderd aardewerk (terra
sigillata) en een fragment van een wrijfschaal met een stempel van de pottenbakker Brariatus uit
Pont su Sambre (ten zuiden van Bavay in Noord-Frankrijk).

3.3.2 Vroege Middeleeuwen (450-1050 na Chr.)
Rond het midden van de 5e eeuw breidden de Franken, die zich in de 4e eeuw vanuit Salland,
Twente en Westfalen in de landstreek Taxandria (tegenwoordig Noordoost-Brabant en NoordLimburg) gevestigd hadden, hun invloed uit tot in het huidige Noord-Frankrijk en Henegouwen.
In beide laatstgenoemde regio’s lag onder de koningen Childeric (460-482) en Clovis (482-511)
de kern van hun machtsgebied, terwijl de gebieden waaruit ze oorspronkelijk afkomstig waren,
weg zakten in vergetelheid (Stoepker & Proos, 1997). Er is niet veel bekend over wat zich op het
grond gebied van de gemeente Hilvarenbeek in de 5e en 6e eeuw afspeelde. De schaarse archeologische vondsten uit deze periode in de regio doen vermoeden dat de bevolkingsdichtheid sterk
afnam en de economie kleinschalig en zelfvoorzienend was (archeonet.nl). Als gevolg hiervan
trad een licht herstel van het bosareaal op. In de 7e eeuw werden de Franken van Zuid-Nederland
ingelijfd in het Merovingische rijk en bekeerden ze zich geleidelijk tot het Christendom - eerst de
elite, daarna de plattelandsbevolking.
De Karolingen vormden een dynastie die het Frankische rijk in 751 van de Merovingen overnam. Deze
dynastie regeerde het Frankische Rijk vervolgens van de 8e tot de 10e eeuw. De naam van de dynastie zelf is afgeleid van Karel Martel, die als bastaardtelg uit het geslacht van de Pippiniden als de stamvader van een nieuw geslacht werd beschouwd. Door de bekendheid van zijn kleinzoon Karel de Grote
wordt de herkomst van de naam Karolingen ook wel foutief aan deze persoon gekoppeld (Brand &
Douma, 2002). Karel de Grote had zijn belangrijkste zetel in Aken, waar hij in ook de Dom is bijgezet.
Vanaf de Karolingische tijd werd onder invloed van een sterke bevolkingsgroei het landbouw areaal
op de hogere gronden voortdurend uitgebreid en groeide de bevolking sterk. Uit het onderzoeksgebied zijn geen vindplaatsen uit (uitsluitend) de Vroege Middeleeuwen bekend, maar wel vindplaatsen die doorlopen tot in de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd.
Naarmate de kerkelijke organisatie zich uitbreidde, werd het kerkgebouw steeds vaker het centrum
van de nederzetting. De patroonheilige van de Willibrorduskerk van Diessen lijkt te duiden op een
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hoge ouderdom. Nadat Willibrord tijdens een van zijn bedeltochten een aantal goederen geschonken had gekregen in de buurt van Diessen zou hier een kapel zijn gesticht. Na de dood van Willibrord gingen zijn eigendommen over naar het klooster van Echternach in Luxemburg. De vroegste
vermelding van de kerk dateert uit een pauselijke oorkonde uit 1069 waarin de schenking van de
kerk aan het klooster in Echternach werd bevestigd. Een eeuw eerder werd in de tweede helft van
de 10e eeuw de Sint Petrus’ Bandenkerk gesticht op de plek van de huidige Sint Petrus Parochiekerk. Omstreek 1150 werd de kerk verheven tot kapitelkerk.
Grondbezit was één van de belangrijkste manieren om macht uit te oefenen in de Vroege en het
begin van de Volle Middeleeuwen. Territoriale macht speelde toen een nog veel beperktere rol dan
het in de Late Middeleeuwen zou gaan doen. Naast grondbezit was ook bezit van het tiend recht,
het oorspronkelijk kerkelijke recht om een tiende (of elfde) deel van de oogst te krijgen van de
locale boeren, een belangrijk machtsmiddel.

3.3.3 Volle & Late Middeleeuwen (1050-1500 na Chr.)
3.3.3.1 Bestuurlijke ontwikkeling
Het onderzoekgebied vormde in de Middeleeuwen een bestuurlijke eenheid als Heerlijkheid. Een
heerlijkheid bestond uit een aantal bijzondere rechten, zoals het jachtrecht, molenrecht en onderdelen van de rechtspraak. De rechten bijeengebracht in een heerlijkheid waren in de regel een leen
van een soeverein. In het geval van de Heerlijkheid Hilvarenbeek waren dit er twee, namelijk het
prinsdom Luik en de Hertog van Gelre. De oorsprong van de heerlijkheid Hilvarenbeek moet worden
gezocht in de Echternachse domeinen. Dit klooster had een voogd aangesteld die geleide lijk meerdere rechten naar zich toe trok en wist het voogdschap op den duur om te zetten naar heerlijke rechten (Jacobs & Oosterhout, 1996). Deze rechten bleven echter een leen in bezit van het klooster in
Echternach en later het prinsdom Luik. De Hertog van Brabant bezat de andere helft van de heerlijke rechten. Vanaf de 12e eeuw was hij bezig zijn machtsbasis te versterken. Hij had de rechten op
de woeste, onontgonnen gronden. In 1648 met de vrede van Munster werd de soevereiniteit van het
hertogdom en daarmee ook de heerlijke rechten overgedragen aan de Staten-Generaal.

3.3.3.2 Historisch landschap
De Volle en Late Middeleeuwen waren een dynamische periode voor het Nederlandse en daarmee het Noord-Brabantse landschap. Een belangrijk kenmerk van de periode tussen 1000 en
1500 is de bevolkingsgroei en daarmee de toenemende druk op het gebruik van het landschap.
Overal in Nederland vonden op uitgebreide schaal ontginningen plaats, waarbij de veenontginningen in West-Nederland allereerst in het oog springen. De Nederlandse zandgronden bleven
echter niet achter.
In de Vroege Middeleeuwen was het aantal nederzettingen in de vorm van hoeven nog relatief
beperkt. In de meeste plaatsen zoals we die nu kennen met een middeleeuwse oorsprong zullen
wel al één of meerdere hoeven hebben gestaan, maar van een uitgebreide nederzetting met tientallen boerderijen kunnen we nog absoluut niet spreken. Een deel van de boerderijen was eigendom van verre abdijen en bisschoppen, een deel zal ook van de lokale elite zijn geweest. Beheer
via een domaniale hof, waar de opbrengsten in natura werden verzameld om later naar de abdij
gebracht te worden, was de gebruikelijke wijze van economische exploitatie.
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In de Volle Middeleeuwen veranderde dat beeld. Een transformatieproces dat we de ‘laat-middeleeuwse transitie’ noemen, deed zijn intrede (Vangheluwe & Spek, 2008). Het gaat te ver om daar
uitgebreid op in te gaan, maar een aantal aspecten kunnen we noemen.

3.3.3.3 Economie, ontginningen, kerk
De geldeconomie kwam op ten koste van de oude natura-economie, waarmee het beheer door
middel van hoven moest worden aangepast. Het aantal hoven werd gereduceerd en daardoor
werd de afstand tussen hoeve en hof groter; opbrengsten hoefden immers niet (altijd) meer in
natura te worden getransporteerd naar de hof en de verplichting voor de hoevenaren om op de
hof te werken verviel doorgaans ook. Nieuwe verhoudingen tussen eigenaar en gebruiker deden
daarmee hun intrede, zoals de termijnpacht, deels in natura, maar grotendeels in geld. Een veranderende economie brengt ook verstedelijking met zich mee, waar handel gedreven kan worden
en producten - tegen betaling van geld - kunnen worden verhandeld.
Tegelijkertijd zorgde de groeiende bevolking met name in de 11e t/m 13e eeuw voor een uitbreiding
van het aantal grotere hoeves en het daarbij behorende akkerland. Kenmerkend voor de Late Middeleeuwen is de verplaatsing van de voorheen verspreid liggende bewoning naar de randen van de akkercomplexen, op de overgang van de akkerlanden (dekzandruggen) naar de graslanden in de beekdalen of de onontgonnen woeste gronden. De reden daarvoor is onduidelijk, maar vermoedelijk wilde
men het voor akkerbouw geschikte terrein optimaal benutten voor de groeiende bevolking. Huizen
werden daarom naar de rand verplaatst. In onderhavig onderzoeksgebied zien we dat duidelijk terug bij
Esbeek: de huizen verschoven van het midden van de dekzandhoogte die later de es ging vormen naar
de lager gelegen overgang naar het beekdal van het Spruitenstroompje.
Ook vinden in deze periode voor het eerst op uitgebreide schaal ontginningen van laaggelegen broekgebieden plaats (zie § 3.3.3.5). Deze uitdijende bevolking vond steeds vaker de weg naar de kerk, waardoor met name in de 12e en 13e eeuw sprake is van een sterke groei van het aantal kerken en kapellen.

3.3.3.4 Bevolking en intensivering landbouw
De toenemende bevolking legde een steeds grotere druk op de ruimte. Voor grote stukken woeste
grond hadden gemeenschappen van boeren het gebruiksrecht gekregen van de hertogen van Brabant. Deze gemeenschappelijk gronden werden wel aangeduid als ‘gemene gronden’ of ‘gemeint’.
Om meer inkomsten te genereren en daarmee zijn macht te vergroten, gaf hertog Jan II van Brabant zijn woeste gronden uit voor ontginning. Hiermee verviel het gebruiksrecht van de boeren
voor die stukken grond. Nu werden ook de aanvankelijk moeilijk te ontginnen gronden in gebruikgenomen voor landbouw. Ondermeer de introductie van de keerploeg maakte het moge lijk meer
grond te bewerken (Van Ginkel & Theunissen, 2009). Bestaande akkercomplexen wer den uitgebreid door onder andere relatief laaggelegen aangrenzende gronden te dempen.
Aan het eind van de Middeleeuwen zien we dat de bevolking groeide, maar dat de welvaart dit tempo niet
kon bijhouden. Deze groei werd onder meer opgevangen in dorpen, waar de arbeid gedifferentieerder
werd en men zich specialiseerde in de nijverheid en andere verzorgende functies, zoals dat van herbergier. Ook groeide het aantal kleinere boeren, die naast hun agrarisch bedrijf in de nijverheid bijverdienden. Tegelijkertijd moesten de boeren het land intensiever bewerken en bemesten om de monden nog
te kunnen voeden. De minerale plaggenbemesting, waarbij plaggen werden gestoken en tegelijk zand-
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deeltjes werden meegeschept, is één van de manieren die boeren vanaf de 14e of 15e eeuw in Brabant
gebruikten om de opbrengst van de grond te verhogen (Vangheluwe & Spek, 2008). Ook werd het verbouwen van commercieel aantrekkelijke gewassen populairder. De druk op het land zorgt tevens voor
een sterkere noodzaak het beheer van de gemene gronden te reguleren. Dit werd door de territoriale
machthebbers doorgaans aan de dorpsbesturen overgelaten (Vangheluwe & Spek, 2008).

3.3.3.5 Beekdalen
De hooi- en weilanden in de beekdalen speelden dus een essentiële rol in de agrarische bedrijfsvoering in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. De hoeveelheid hooi bepaalde de hoeveelheid
wintervoer, die op zijn beurt weer bepaalde hoeveel vee een boer in de winter kon houden. Dit
bepaalde vervolgens de omvang van de mestproductie die invloed had op het landbouwareaal wat
een boer succesvol kon bewerken (Roymans, 2005).
In de loop van de Late Middeleeuwen nam de druk op de beekdalen toe. Deze bestonden voor een
groot deel uit broekbossen, die slechts zeer beperkt geschikt waren voor beweiding. Vanaf de 11e12e eeuw werden de eerste beekdalen op grootschalige wijze ontgonnen en zijn herken baar aan
het toponiem beemden of maden. Deze beemden werden in eerste instantie als gemeen schappelijk
hooi- en weiland gebruikt en later in de 14e-15e eeuw in smalle stroken verkaveld (De Bont, 1993).
De ontginning van de beekdalen is tot in de 19e eeuw voortgezet. Op de TMK van 1841 zijn nog
grote moerassige gebieden zichtbaar in de beekdalen, met name langs de Reusel langs de huidige
Willekensdreef en ten zuiden van Biest-Houtakker (figuur 24). Om de slappe broekbodem te verstevigen en meer geschikt te maken voor beweiding werden percelen soms bezand. Parallel aan
de beek, op de overgang van hoog naar laag, werd een pad aangelegd van waaraf sloten werden
gegraven voor de ontwatering (Roymans, 2005). Deze bepaalde tevens de perceelsgrens. Op deze
grens werden vaak singels aangeplant van elzen, wilgen en berken en op de hogere delen eiken.

3.3.3.6 Woeste gronden
Een belangrijk deel van de gemeente Hilvarenbeek bestond in de Late Middeleeuwen uit woeste
gronden. De woeste gronden bestonden over het algemeen uit bossen, heide, moerassen en vennen. Het grondgebruik komt nog veel terug in de toponiemen. Zo duiden de -lo (le), -laar en -hout
toponie men op het gebruik als bos, zoals Lare ten oosten van Esbeek. Hoewel de term ‘woeste
grond’ het tegendeel doet vermoeden, werd bijzondere aandacht en zorg besteed aan deze gronden en waren ze van groot belang voor het dagelijks leven. Voor de boerenbevolking was het
vruchtgebruik van de onontgonnen gron den van groot economisch belang, zoals omschreven door
Jacob van Oudenhoven in 1670: “... de woeste heijden sijn mede wel schrael ende magher maer …
Sij weijden daer … schapen ende halen … de vlagghen die sij … ghe bruijcken … tot haren brandt
ende … om daer magher landt mede vet te maecken” (Ouden hoven, 1649 & 1670). De woeste
gronden waren zeer belangrijk als weidegebied voor het vee. Daarnaast gebeurde de winning van
grondstoffen vooral op de woeste gronden. Plaggen en strooisel werd verzameld om de mest mee
aan te maken en hout werd gehakt als brandstof, maar ook als bouwmateriaal voor bouwwerken,
transportmiddelen, werktuigen, huisraad en omheiningen. Bovendien werden de woeste gronden
met de opkomst van het grootgrondbezit in de Middel eeuwen veelal gebruikt als jachtgebied voor
de lokale adel die daarvoor de jacht- en visrechten wist te verkrijgen.
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Figuur 24. Grote, nog onontgonnen moerassige gebieden in het beekdal van de Reusel en het Spruitenstroompje. Tot de verkaveling vanaf de 14e-15e eeuw zullen grote delen van de beekdalen er zo hebben uitgezien
(bron: Nationaal Archief: Topografische kaart van Tilburg en omgeving, Van Motz & Van Gorkum, 1841).

Figuur 25. Vennen in de natuurlijke laagten van het meer westelijk gelegen dekzandplateau (bron: Nationaal
Archief: Topografische kaart van Tilburg en omgeving, Van Motz & Van Gorkum, 1841).
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3.3.3.7 Grondstofwinning
De talrijke ontginningen in de Late Middeleeuwen zorgden echter voor een sterke afname van de
bossen, waardoor er alleen in de nattere gebieden nog relatief veel hout voorkwam. De (elzen)
broek bossen werden waarschijnlijk intensief beheerd als hakhoutbossen. De twijgen van voornamelijk het elzen- en wilgenhout werden gebruikt als brandhout, voor bezemstelen, voor het vlechten van manden en voor de wanden van de vakwerkhuizen. Met het steeds schaarser worden van
hout werd in de natte broekgebieden ook volop turf gestoken voor de brandstofvoorziening. Er is
onderscheid in turf die werd gestoken uit de bovenste strooisel/wortellaag van een heidegebied
en turf die werd gewonnen in met veen gevulde depressies (Weijns, 1960). Wat achterbleef in het
landschap na de turfwinning was een zogenaamde boerenkuil. Omdat hoofdzakelijk gestoken werd
voor eigen gebruik, zijn de turfkuilen bescheiden van afmeting. Ze waren vaak niet breder dan 2 m.
Hun lengte en diepte werd mede bepaald door de dikte van het veenpakket, de aard van het veen
en de stand van het grondwater. Er werd voldoende turf gestoken om de winter door te komen.
Het daaropvolgende jaar werd naast de oude veenput een nieuwe boerenkuil aangelegd. Om te
voor komen dat het water uit de oude put naar de nieuwe put stroomde, bleef tussen de putten een
dammetje staan. Na verloop van een aantal jaren kon hierdoor een schaakbord van boerenputten
ontstaan. De oude boerenkuilen groeiden lang zaam dicht met veen met een geringe draagkracht.
In deze voormalige kuilen kon men diep wegzakken. Om te voorkomen dat vee in oude veenputten
zou wegzakken, werden deze vaak gevuld met zand.
De ‘goor’ en ‘ven’ toponiemen duiden nog op natte laagten waar veen werd gewonnen (Buiks,
1997). Deze vennen, zoals het Rondven, Langven en Huisvennen, lagen in laagten op het meer
westelijk gelegen dekzandplateau (figuur 25). Buiten de boerenkuilen zijn in het landschap van de
gemeente Hilvarenbeek weinig sporen te vinden die herinneren aan de niet-commerciële turf winning. Als brandstof verloor turf in de loop van de 19e eeuw terrein aan de steenkool. Turf heeft,
vergeleken met steenkool, de nadelen dat het veel ruimte inneemt, een lagere verbrandingswaarde heeft en droog moest worden opgeslagen.
Ook leem of klei werd veelvuldig gewonnen. Al in de Prehistorie werden wanden van huizen, woonvloeren en ovens gemaakt van leem. De klei die in het gebied plaatselijk aan het oppervlak komt,
was zeer geschikt als grondstof. Nabij het Huiske ten Halve, op Landgoed Annanina’s Rust, is een
terrein met de funderingen van vijf of zes steen- of veldovens, waarin bakstenen en of dakpannen
werden gebakken (gedateerd is in de periode Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd) aan geduid als een
monument met een hoge archeologische waarde (nr. 2106). De funderingen (ontdekt in 1965) zijn
zichtbaar als verhogingen, depressies en greppels.

3.3.3.8 Nederzettingen
Tussen Esbeek en Hilvarenbeek heeft een archeologisch proefsleuvenonderzoek aanwijzingen
voor een woonplaats uit de Volle Middeleeuwen opgeleverd (ARCHIS-waarnemingsnr. 416335).
Het betreft sporen van één of meerdere boerderijen met bijbehorend erf (Tump & Krekelbergh,
2008). Proefsleuvenonderzoek nabij ‘Leeuwerik II’ bij Esbeek heeft sporen opgeleverd van tenminste zes gebouwen uit de Late Middeleeuwen (ARCHIS-waarnemingsnr. 406500). Het zogenaamde Kerkpad is terug te vinden in een aantal noord-zuid georiënteerde greppels (Verhoeven &
Williams, 2005).
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Figuur 26. De 19e eeuwse kern van Hilvarenbeek (bron: Nationaal Archief: Topografische kaart van Tilburg en
omgeving, Van Motz & Van Gorkum, 1841).

In de hierna volgende alinea’s gaan we in op de nederzettingen die in het onderzoeks gebied voorkomen en die een middeleeuwse oorsprong hebben. Feitelijk betreft het alle dorpen en hun dorpsgebieden zoals die voor de grootschalige ontginning van de heidevelden en venen in de 19e eeuw
ontstonden. Van (vrijwel) elke nederzetting belichten we de herkomst van de naam, de landschappelijke ligging, de middeleeuwse opbouw van de nederzetting in de vorm van histo risch bekende
boerderijen, kerken en kapellen, de bestuurlijke ontwikkeling en eventuele andere middeleeuwse
karakteristieken van de nederzettingen. Dit zullen zeker geen uitputtende over zichten worden,
mede doordat over de middeleeuwse ontwikkeling van de dorpen soms nog erg weinig bekend is
en voor deze studie geen nieuw bronnenonderzoek is verricht.

Hilvarenbeek
Naam
De naam Hilvarenbeek is een samenvoeging van Beek (zoals de nederzetting in de 12e eeuw werd
aangeduid) en Hilver. Vanaf de 14e eeuw wordt de nederzetting Hilvarenbeke genoemd. De herkomst van de toevoeging Hilver is onduidelijk. Mogelijk is dit afkomstig van de nabijgelegen beek
de Hilver (Berkel & Samplonius, 2006). Een andere mogelijkheid is dat Hilver afkomstig is van Hilsondis, de vrouw van graaf Ansfried, later bisschop van Utrecht (Van Gils & Peters, 1994).
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Ligging en ruimtelijke opbouw
Hilvarenbeek ligt op een dekzandplateau dat wordt doorsneden door twee beekdalen die in het
oosten uitkomen op het beekdal van het Spuitenstroompje (figuur 26). De historische (vroeg 19eeeuwse) kern is opgebouwd uit een webachtige structuur van wegen, waarvan twee wegen parallel lopen aan de twee beken: de huidige Koestraat en Wouwerstraat-Paardenstraat. Het centrum
van het dorp, de kerk en het Vrijthof liggen op de plek waar de beekdalen en wegen samen komen.
Opvallend is dat het kerkhof in de vroege 19e eeuw niet naast de kerk lag, maar enkele honderden
meters ten noorden van de historische kern. Het dorp werd in de 19e eeuw omgeven door akkercomplexen gelegen op dekzandhoogten. Aan de westzijde werden deze begrensd door lage, verspoelde dekzandvlakten die als weidegrond in gebruik waren.
Kerk en dorp
Over de ouderdom van de Sint Petruskerk in
Hilvarenbeek (figuur 27) zijn verschillende
opvat tingen. De vroegste schriftelijke vermelding van het kapittel in Hilvarenbeek is
in een oorkonde uit 1157. Mogelijk werd al
in de late 10e eeuw een tufstenen zaalkerk
gebouwd, die in het mid den van de 12 eeuw
werd vervangen door een kerk met een of
twee zijbeuken (Van Gils & Peters, 1994).
De kerktoren heeft vermoedelijk een 14eeeuwse voorganger gehad (ARCHIS-waarnemingsnr. 19395). Opvallend is dat binnen
de historische dorpskern geen archeologische vondsten bekend zijn van vóór de
Volle Middeleeuwen, wat wijst op een mogelijke verplaatsing van de nederzetting. Deze
vondsten zijn wel gedaan op de met plaggenbemesting opgehoogde dekzandruggen
rondom het dorp, zoals de paalsporen en
paalsporen uit de periode 650-1050 (late
Merovingische tijd of Karolingische tijd) die
zijn aangetroffen aan de Loosche Akkers
(ARCHIS-waarnemingsnr. 401533). Ook

Figuur 27. De Sint Petruskerk in Hilvarenbeek (bron:
www.thuisinbrabant.nl).

aan de Bolakker bij Hoog Spul zijn waarnemingen gedaan in de vorm van huisplatte-

gronden, die mogelijk wijzen op een vroeg-middeleeuwse ouderdom (ARCHIS-waarnemingsnr.
416335). Mogelijk is de verplaatsing van de bewoning van de hogere dekzandgronden richting de
overgangen naar de beekdalen samengegaan met de stichting van de kerk.
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Figuur 28. Kasteel Groenendaal anno 1825 (bron: Van Oirschot, 1981: 87).

Kasteel Groenendaal
In het stroomdal van het Spruitenstroompje werd in de Late Middeleeuwen het kasteel Groenendaal gebouwd (figuur 28). Op deze plek staat nu een omgracht landhuis uit het begin van de
19e eeuw. De precieze ouderdom van de voorganger is onbekend, evenals de omvang van het
bouw werk. In de 14e eeuw was sprake van een zekere Jean van Groenendael, seigneur de ‘Ten
Hogaerde’. Er is verondersteld dat het toen een eenvoudige vesting was voor de vertrouweling
van de hertog. In de Tachtigjarige Oorlog zou het kasteel zijn verwoest. Na verscheidene bewoners was het kasteel in 1857 eigendom van luitenant-kolonel Jacques Majoie. Dit schijnt een
schilder achtige figuur te zijn geweest. Zo is van hem bekend dat hij met een horde varkens door
het dorp wandelde. Ook zijn dood was curieus: in een lijkkist die hij had klaarstaan en eens uitprobeerde kneusde hij zijn ribben, waaraan hij een paar dagen later overleed ... (Van Oirschot,
1981: 86-88).
Molens
Aan de Esbeekseweg heeft tot circa 1860 de Esbeekse Molen gestaan. De vroegste vermelding
van deze windmolen dateert uit 1391. Momenteel is alleen de stenen onderbouw nog aanwezig.
Aan dezelfde weg heeft tot 1859 de ‘Heimoolen’ gestaan. De vroegste vermelding van deze windmolen dateert uit 1391. De molen van het type standerdmolen is in 1859 afgebroken.

Diessen
Naa m en ligging
Diessen ligt aan de oostrand van een akkercomplex, op de overgang naar het beekdal van de
Reusel. De heilige Hiëronymus vermeldt dat in het jaar 370 de Saksen door de Romeinen in
het Frankische gebied bij Diessen zijn verslagen. In 1519 wordt de naam Diessen vermeld als
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Figuur 29. De 19e eeuwse kern van Diessen. Ten noorden van de kern ligt ‘t Laar met bomen en daaromheen liggende huizen (bron: Nationaal Archief: Topografische kaart van Til burg en omgeving, Van Motz & Van
Gorkum, 1841).

Deusone en wijst mogelijk op de gunstige eigenschappen van de Reusel. Deuse kan verklaard
worden als dius, latijn voor goddelijk. Een suffix -e of -ie kan verwijzen naar water. In dit geval dus
goddelijk water.
Kerk en dorp
Diessen bestond in de Vroege Middeleeuwen tot Nieuwe tijd uit de kern Diessen en vier herdgangen of buurtschappen, namelijk ’t Laar, Baarschot, Haghorst en Ymerle. ’t Laar, dat tussen
de huidige Echternachstraat en Heuvelmansstraat ligt, zou samen met Diessen, dat rondom de
St. Willibrordkerk lag, de huidige kern gaan vormen. Het toponiem Laar wijst op een bosachtig,
moerassig terrein dat werd gebruikt voor beweiding of houtwinning. De TMK van 1841 bevestigt
dit (figuur 29). Hierop is een weide met opgaande bomen en vijf poelen weergegeven, ingesloten
door boerenerven. De kern rondom de St. Willibrordkerk ontstond op de overgang van de dekzandrug die later de es zou gaan vormen en het beekdal van de Reusel. De vroegste schriftelijke vermelding van een agrarische nederzetting dateert uit de eerste helft van de 8e eeuw. In die
pe riode werden tenminste zeven hoeven, een woonhuis en een curtile (vroonhof) aan St. Willi brord
geschonken. De Vroonakker ten westen van Diessen herinnert nog aan een dergelijke vroonhof.
Enkele jaren later schonk hij deze domeinen aan de ‘digena’ of ‘disena’ aan het klooster van Echternach in Luxemburg. Hiertoe behoorde ook de ‘villa Hokanschot’, waarmee vermoedelijk werd
geduid op het huidige Baarschot (Jacobs e.a., 1996).
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Figuur 30. Het Hooghuis met omgrachting
(bron: www.watwaswaar.nl: Kadastraal
minuutplan Diessen, sectie A, blad 3).
Het Noorden is boven.

Figuur 31. De omgrachting bij het huis Wijnenhoef (bron: www.watwaswaar.nl: Kadastraal
minuutplan Diessen, sectie B, blad 5).
Het Noorden is boven.

Mogelijk werd in deze periode ook de Willibrordkerk gesticht. In 1069 werd deze voor het eerst vermeld
in een pauselijke oorkonde waarin de schenking van goederen aan het klooster Echternach werden
bevestigd. Er zijn buiten de historische kern van Diessen geen archeologische vondsten bekend die
wijzen op vroeg-middeleeuwse bewoning op de dekzandruggen en -plateaus. Vanaf de Late Middeleeuwen neemt het aantal vondsten sterk toe. Deze bestaan veelal uit aardewerk of hebben betrekking
op agrarisch landgebruik, zoals begreppeling en zandwinning (o.a. ARCHIS-waarnemingsnr. 416938).
Hooghuis
Het Hooghuis was een Echternachsgoed. Op het kadastraal minuutplan van 1832 is te zien dat het
huis omgracht was (figuur 30). In 1624 bestond het huis onder andere uit een omgracht huis en
brouwhuis met een brug, een schuur en het schop (Oosterhout, 1996). De functie van het Hooghuis is onduidelijk.
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Figuur 32. De Achterste molen als onderdeel
van een omvangrijk gebouwencomplex
(bron: www.watwaswaar.nl: Kadastraal
minuutplan Diessen, sectie B, blad 5).
Het Noorden is boven.

Pastorie
De pastorie aan de Willekensdreef was een omgracht huis dat in de Late Middeleeuwen zou zijn
gesticht.
Wijnenhoef
De boerderij Wijnenhoef is mogelijk een opvolger van het ´Sloetke te Ymerle’, dat reeds in 1400
werd vermeld (1996). Op het kadastraal minuutplan van 1832 is de omgrachting nog duidelijk
zichtbaar, maar de bebouwing binnen de gracht is verdwenen (figuur 31).
Molens
Langs de Reusel bij Baarschot lagen sinds de Middeleeuwen twee watermolens. De Voorste Molen
lag aan de huidige Watermolenweg, aan de beek de Turk waarvan zich nog geïsoleerde meanders
in het natuurgebied Turkaa bevinden. De vroegste vermelding dateert uit 1350 (molendatabase.
org). Aan het huidige Moleneind lag de Achterste Molen aan een inmiddels aangeplempte meander
die te westen de huidige Gijselstraat liep. De vroegste vermelding dateert uit 1421. In 2002 werd
bij archeologisch booronderzoek een (deel van een) maalsteen aangetroffen die dateert uit de Late
Middeleeuwen (ARCHIS-waarnemingsnr. 53125).
In De Aa of Roovertse Leij lag de Rovertse watermolen, die deel was van een dubbelmolen. Op de
Belgische oever stond de korenmolen, aan de Nederlandse zijde de oliemolen die later ook diende
als schorsmolen en na 1677 als volmolen (molendatabase.org). De vroegste vermelding dateert
uit 1296. De molen lag eerst bij de Rovertse Brug en later 80 m verder stroomopwaarts. Op het
kadastraal minuut van 1832 is de molen inmiddels niet meer weergegeven, maar is nog wel de
molenkolk zichtbaar (figuur 32).
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Figuur 33. Esbeek bestond in de 19e eeuw uit een langgerekt lint van boerderijen, gelegen op de overgang van
het hooggelegen dekzandplateau en het laaggelegen beekdal (bron: Nationaal Archief: Topografische kaart
van Tilburg en omgeving, Van Motz & Van Gorkum, 1841).

Esbeek
Naam
De vroegste schriftelijke vermelding van Esbeek dateert uit 1542 als Esbeeck. De betekenis is
onzeker; mogelijk is het prefix Es- toegevoegd aan Beek om onderscheid aan te brengen met het
naburige Beek (Hilvarenbeek; Berkel & Samplonius, 2006). Es zou kunnen verwijzen naar de aanwezigheid van de boomsoort es langs de beek.
Ligging en ruimtelijke opbouw
Esbeek ligt op de randen van een dekzandrug, op de overgang naar de beekdalen van de Aalst in het
noorden, de Hogeneindsche Beek in het zuiden en het Spuitenstroompje in het oosten (figuur 33). In
de Vroege Middeleeuwen was er reeds bebouwing, waarbij de nederzettingen zich op de hogere dekzandwelvingen en -ruggen lijken te hebben geconcentreerd. Ten noorden van de huidige bebouwde
kom van Esbeek zijn bij archeologisch proefsleuvenonderzoek in 2004 een groot aantal vroeg- en laatmiddeleeuwse huisplattegronden aangetroffen (ARCHIS-waarnemingsnr. 406500). Esbeek behoorde
tot 1889 tot de parochie van Hilvarenbeek en had derhalve tot die tijd geen eigen kerk.
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Figuur 34. De 19e eeuwse kern van Houtakker-Biest (bron: Nationaal Archief: Topografische kaart van Tilburg
en omgeving, Van Motz & Van Gorkum, 1841).

Houtakker-Biest
Naam
De naam Houtakker-Biest is een 20e-eeuwse samenvoeging van nederzettingen De Houtakker en
De Biest. De vroegste vermelding van De Biest dateert uit 1428 (Byest) en is gevormd uit de plantennaam bies en het suffix -t, wat vertaald kan worden als plek waar veel biezen voorkwa men. Een
natte plek dus, die werd gebruikt als drinkwaterplaats voor het vee (Berkel & Samplonius, 2006).
Namen met bies hebben vaak een Frankische oorsprong. De TMK van 1850 geeft een duidelijk
beeld van de bies: rondom een driehoekig, met bomen beplante weide liggen de boer derijen, met
daar omheen laaggelegen graslanden. De naam De Houtakker heeft waarschijnlijk betrekking op
een plek waar hout werd aangeplant met als doel dat na een tijd te oogsten. De Houtacker wordt
voor het eerst vermeld in 1428.
Ligging en ruimtelijke opbouw
Houtakker-Biest zijn oorspronkelijk twee aparte nederzettingen die in de loop van de 20e eeuw tot
één kern aaneen zijn gegroeid. De nederzettingen liggen op een dekzandplateau, dat aan de zuidzijde wordt begrensd door het stroomdal van het Spruitenstroompje (figuur 34). De bebou wing concentreerde zich in een lager gelegen deel van de dekzandrug, rondom de Bies (kruising Akkerstraat-Biestsestraat) en rondom de Houtakkers (Vossenhof).
Het dekzandplateau was door middel van plaggenbemesting geschikt gemaakt voor de landbouw
en staat bekend onder de naam De Schijf. Bij een archeologisch booronderzoek in 2002 is aarde-
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werk aangetroffen dat dateert uit de Vroege en Late Middeleeuwen en vroegere perioden (o.a.
ARCHIS-waarnemingsnrs. 53193 en 53207). Over het dekzandplateau liep, net ten noorden van
De Biest, de Bosschenweg die ’s Hertogenbosch verbond met Antwerpen en Brussel in het zuiden.
De Biest en De Houtakker vormden pas vanaf 1913 een eigen parochie, waarvan de Antonius kapel
de parochieklerk was (Meertens.knaw.nl).

Nieuwe tijd (vanaf 1500 na Chr.)
Tachtigjarige Oorlog
Met de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) brak een onrustige periode aan. Hilvarenbeek bevond
zich lange tijd in het frontgebied tussen de Spaanse Zuidelijke Nederlanden en de afgescheiden Noordelijke Nederlanden onder bestuur van de Staten-Generaal. Het gebied moet veel te
leiden hebben gehad onder inkwartiering van troepen en plunderingen door muitende soldaten. In
de tweede helft van de 16e eeuw halveerde de bevolking en in 1586 werd Hilvarenbeek door de
Staatse troepen verwoest (Van Heurn, 1776).
Zowel door de strijdende partijen (de Spanjaarden en de Staatsen) als door de gewone bevolking werden met de komst van de Tachtigjarige Oorlog vele versterkingen en verdedigings werken op gericht. Ook de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), over de opvolging in de Oostenrijkse erflanden, de inval van de Fransen aan het eind van de 18e eeuw alsmede de Eerste en
Tweede Wereldoorlog lieten hun sporen na in Noord-Brabant. Niet iedere plek was echter geschikt
om ver sterkingen en verdedigingswerken op te richten. De bouwwerken hebben zonder uitzondering een zeer nauwe relatie met het omringende landschap. Vaak werd een van nature strategische plek uitgekozen die vervolgens nog werd verbeterd (Roymans, 2005). Dit was ondermeer het
geval bij de vluchtschansen die door vrijwel ieder dorp werden gebouwd om de mensen en het vee
te beschermen tegen groepen plunderende soldaten. De verdediging van een schans bestond uit
de geïsoleerde ligging waar men zich kon verstoppen (verschansen).

3.3.3.9 Landbouwkundige ontwikkelingen
‘Rijzende akkers’
Vanaf het eind van de Late Middeleeuwen tot aan de introductie van het kunstmest (eind 19e
eeuw) werd naast de uitbreiding van het akkerareaal de landbouwproductie vergroot door een
intensivering van bemesting. Hierdoor konden de akkers jaarlijks benut worden en hoefden
ze niet meer braak te liggen volgens het tot dan toe gebruikelijke weide-braak-systeem. De
bemes ting gebeurde volgens het zogenaamde ‘potstalsysteem’. Humusrijk materiaal (zoals
bosstrooi sel, heide- en/of grasplaggen) werd gebruikt om de (vloeibare en vaste) dierlijke mest
van het gestalde vee te binden. Het mengsel (stalmest, plaggen/strooisel) werd vervolgens
op de akker gebracht en zo werd de bodem vruchtbaar heid van het akkerareaal op peil gehouden. Omdat het humusrijke materiaal behalve organisch afval ook veel minerale bestanddelen
(zand en of klei afkomstig van de plag gen) bevatte, kon tengevolge van eeuwenlange, intensieve bemesting een dikke humushou dende bovenlaag ontstaan: een zogenaamd plaggendek
of esdek.
Lang werd aan het systeem van esvorming voornamelijk een laat-middel eeuwse datering toegeschreven. Uit onderzoek is echter gebleken dat het grootste deel van de essen voornamelijk gevormd moet zijn in de 16e t/m 19e eeuw (zie o.a. Heunks & Roymans, 2000). In de nattere
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delen van het gebied komen de jongste esdekken voor. Hier dienden snelle ophogingen waarschijnlijk voornamelijk een verbetering van de (grond-)water huishouding. Zo komt het toponiem
‘Rijt’ (o.a. Holle Reijt) voor, hetgeen duidt op ontwateringssloten en dus op van oor sprong natte
omstandigheden.

Kleinschalige ontginningen
Ook in de Nieuwe tijd werden de diverse akkercomplexen nog uitgebreid met kampontginningen
aan de randen van de oude akkerlanden alsmede midden in de woeste gronden. Deze zijn herkenbaar aan hun kleinschalige kavelmaat en hun rationele opzet en liggen vaak aan de randen van
het 19e-eeuwse heideareaal.

De woeste gronden
De vergroting van het landbouwareaal en de productieverhoging veroorzaakte een grotere
be hoefte aan mest. Hiervoor was een grote veestapel nodig. Dit vee, vooral schapen, graasde
op de heide en zorgde ervoor dat jonge boompjes en struiken geen kans kregen om te groeien.
Omdat steeds meer vee in het bos werd geweid en er ook op grote schaal plaggen en bosstrooisel gewonnen werd, degradeerde het nog aanwezige bos zo sterk dat het geleidelijk verdween
en er uitgestrekte heidevelden ontstonden. Op sommige plaatsen ging het intensieve gebruik
zelfs zo ver dat de vegetatie geheel verdween en zandverstuivingen ontstonden. De namen
van gebieden als de Aalst Duinen en de Witte Duinen refereren nog aan het duinreliëf dat in de
zandverstui vin gen ontstond. Om de verstuiving tegen te gaan, kregen houtwallen een secundaire
functie als stuif zandvanger (Kakebeeke, 1949). Door de begroeiing op de wallen werd het zand
immers vast gelegd. Waarschijnlijk werden ook vele wallen en bossen aangelegd om de zandverstuivingen te stoppen.

Ontginning van de woeste gronden
Vanaf de Late Middeleeuwen is door de eigenaren van de woeste gronden, de gemeijnt, meer dere
malen woeste grond uitgegeven aan particulieren om deze te laten ontginnen. Tot het midden van
de 17e eeuw waren dit de hertogen van Brabant, vanaf 1648 de Staten-Generaal en na de Franse
tijd de gemeente. In de 17e eeuw blijkt er een evenwicht te zijn ontstaan in het gebruik van de ontgonnen en woeste gronden. Toen in 1648 woeste grond werd aangeboden ter ontginning, werd er
nauwelijks op in gegaan, omdat het heideareaal te belangrijk was in de agrarische bedrijfs voe ring
(Van Gils & Peeters). Vanaf de 19e eeuw werd de verkoop van woeste grond gebruikt om geld te
genereren voor publieke werken. Door de verkoop werd de eeuwenoude balans tussen de cultuurgronden en de woeste gronden geheel verstoord.
De introductie van de kunstmest (eind 19e eeuw) droeg daar nog eens extra aan bij. De woeste
gronden verloren hun functie: plaggen bemesting en extensieve gras landen waren niet langer
nood zakelijk. Uit deze periode dateert dan ook de term ‘woeste grond’. Waterplassen en vennen
zoals de Huisvennen, ’t Nestven, Rondven en Langven werden drooggelegd door sloten te
graven die aantakten op bestaande beken (figuur 35). De bodem werd gespit of geploegd
voor bebossing ten behoeve van de productie van mijn hout. Veel heidevelden werden omgezet in landbouwgrond en kregen een systematisch en regelmatig verkavelings patroon, waarbij
een net werk van rechte wegen tot stand kwam. Vaak gingen de ontginningen ook gepaard met

53

RAAP-RAPPORT 2450
Verborgen tussen het groen; een archeologische verwachtings- en beleidskaart voor de gemeente Hilvarenbeek
Deel I: inventarisatie en toelichting op de verwachtingskaart

Figuur 35. Grootschalige heideontginningen bij Gorp (bron: Nationaal Archief: Veldminuut van de Topografische Militaire Kaart, blad Hilvarenbeek, circa 1850).

egalisatie werkzaamheden. Deze veelal grootschalig ingerichte gebieden worden ook wel aangeduid als ‘jonge heideontgin ningen’.

Landgoederen
In de Nieuwe tijd werden de oude kastelen veelal vervangen door gerieflijke woonhuizen en
om grachte herenboerderijen. Deze dienden voornamelijk om de status en macht van haar bewoners te tonen. Niet alleen de woonplaatsen, maar ook het omliggende landschap werd verfraaid
en in ge richt naar de laatste tuinmode. Vanaf de 17e eeuw werd, net zoals bij de architectuur,
gestreefd naar een symmetrische (en geometrische) opzet. Lange rechte lanen vormden het skelet
van de tuinaanleg. Doordat de lanen zich over grote afstand voortzetten, gaven ze ook prestige en
maak ten de macht van de eigenaar over de wijde omgeving duidelijk. Ook werden de landgoederen veelal voorzien van geometrische grachten en vijvers die gebruikt konden worden als vis- of
bewaarvijver.
Landbouw bleef echter een belangrijke economische activiteit op de landgoederen. Om de landgoederen enigszins rendabel te maken, werden bovendien op omringende heidegronden, buiten
het eigenlijke landgoed, productiebossen (naaldhout) aangelegd. Deze bomen die vooral dienden
als stuthout voor de talrijke mijnen, gingen tevens de zandverstuivingen tegen. Bij de inrichting van
productiebossen werd naar een compromis gezocht tussen productie en esthetiek door de aanleg
van lanen en sterrenbossen.
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Voorbeeld van een dergelijke landgoedaanleg is het landgoed Gorp en Rovert. Dit landgoed rond
het beekdal kwam in 1758 in handen van Cornelis Bles die het sterrenbos (de huidige Warande)
aanlegde. In 1876 werd het landgoed fors uitgebreid door de aankoop van heidegronden (Van Gils
& Peters, 1992). De heide werd ontgonnen en beplant met dennenbomen. Ook de hooi landen en
akkers in het beekdal werden in de loop van de 20e eeuw beplant.
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4 Archeologische vindplaatsen

4.1 Het bodemarchief
Ten behoeve van het opstellen van het verwachtingsmodel is getracht een zo com pleet mogelijk
overzicht te verkrijgen van de in het onderzoeksgebied aanwezige bekende archeologische vindplaatsen (het bodemarchief). De informatie over deze vindplaatsen is afkomstig uit verschillende
bronnen:
- het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
- de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
- de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) Noord-Brabant;
- de Heemkundige Kring Hilvarenbeek en Diessen Ioannes Goropius Becanus (Ioannes Goropius
Becanus was een bekende wetenschapper en arts, in 1519 in Hilvarenbeek geboren als Jan van
Gorp).
In totaal zijn uit het onderzoeksgebied 322 archeologische vindplaatsen bekend (kaart bijlage I-1;
zie bijlage 1). In tabel 3 is het aantal archeologische waarnemingen per bron weergegeven. In de
volgende paragrafen wordt deze onderverdeling besproken.
bron
waarnemingen

aantal
220

monumenten

7

vondstmeldingen

7

overige vindplaatsen
totaal

88
322

Tabel 3. Archeologische vindplaatsen in de
gemeente Hilvarenbeek (bron: ARCHIS).

ARCHIS-waarnemingen
In de Monumentenwet is vastgelegd dat archeologische vondsten en grondsporen gemeld moeten
worden bij een bevoegde persoon of instantie. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om toevalsvondsten (van het oppervlak geraapt of bijv. aangetroffen in een bouwput) of om vind plaatsen
die door middel van archeologisch onderzoek ont dekt en/of onderzocht zijn. In principe moeten
archeologische bodemvondsten worden gemeld bij de provinciale archeologen. Van de vondstmelding worden de gegevens uiteindelijk door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in ARCHIS,
het geautomatiseerde archeologische infor ma tiesysteem van Nederland, vastgelegd. Hiertoe krijgt
iedere vondstmelding een ARCHIS-waarnemingsnummer. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor het beheer van ARCHIS.
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In ARCHIS staan uit het onderzoeksgebied 220 archeologische waarnemingen gere gistreerd
(peildatum juli 2011). Het betreft locaties waar archeologische vond sten en/of waarnemingen zijn
gedaan. Deze waarnemingen zijn als puntlocatie en met het waarnemingsnummer aangegeven op
kaartbijlage I-1.

Archeologische monumenten
Archeologische vindplaatsen met een bijzondere archeologische waarde kunnen zijn aangewezen
als archeologisch monument. De monumenten zijn vastgelegd op de Archeologische Monumenten
Kaart (AMK). Op deze kaart staan de bekende terreinen met archeo logische status weergegeven.
In het onderzoeksgebied bevinden zich volgens de AMK (peildatum juli 2011) zeven monumenten.
Het betreft allemaal zogenaamde ‘terreinen van hoge archeologische waarde’ (deze zijn niet wette lijk beschermd). Evenals bij de ARCHIS-waarnemingen geldt dat ook een monument betrekking
kan hebben op meer dere archeologische perioden en complextypen. Recentelijk zijn alle historische kernen in Nederland door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangewezen als AMKterreinen van hoge archeo logische waarde. Om onbekende redenen is dit echter niet gebeurd voor
de gemeente Hilvarenbeek. Daarom heeft RAAP de historische kernen zelf aangegeven op de verschil lende kaartbijlagen. Een overzicht van de archeologische monumenten in het onderzoeksgebied wordt ge geven in tabel 4.
monumentnr.

status

toponiem

datering

complex

2103

hoge archeologische waarde

Kleine Voort

Romeinse tijd

nederzetting

2104

hoge archeologische waarde

Kakelbos

Romeinse tijd

nederzetting

2106

hoge archeologische waarde

Huiske ten Halve

Late MiddeleeuwenNieuwe tijd

steen-/pannenbakkerij

2107

hoge archeologische waarde

De Siep, Oranjehoeve

Neolithicum-Bronstijd
IJzertijd

nederzetting

2113

hoge archeologische waarde

Rovertsche Bergen

Late Bronstijd IJzertijd

urnenveld

2114

hoge archeologische waarde

De Bokke, De Geul

Mesolithicum

kampement

2125

hoge archeologische waarde

Tulder

Neolithicum
Late Middeleeuwen

nederzetting (Neo.),
neder zetting (Mid.)

Tabel 4. Archeologische monumenten. Bron: ARCHIS.

Vondstmeldingen
Vondstmeldingen zijn meldingen van archeologische vindplaatsen die al wel bij AR CHIS zijn aangemeld, maar nog niet geheel zijn opgenomen in de ARCHIS-data base. Zodra dit wel het geval is,
worden vondstmeldingsnummers omgezet in ARCHIS-waarnemingsnummers. In het onder zoeksgebied is sprake van zeven vondstmeldings nummers. Daarnaast zijn 88 nieuwe vindplaatsen verwerkt: 29 aangemeld door de heer H. Schoenmaker van de Heemkundige Kring en 59 vind plaatsen van de heer T. Janssen die hij in het kader van de ruilverkaveling heeft bestudeerd (Janssen,
1984). Aan 26 van deze vindplaatsen zijn vondstmeldings nummers uitgegeven.
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Onderzoeksmeldingen en onderzoeksnummers
In het verleden zijn op het grondgebied van de gemeente Hilvarenbeek ver schillende archeologische onderzoeken uitgevoerd. Dit kunnen oppervlakte karterin gen, booronderzoeken, proefsleuvenonderzoeken en opgravingen zijn. Vanaf november 2005 geldt de verplichting om elk
archeo logisch onderzoek voorafgaand aan het veld werk aan te melden bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed (via ARCHIS). Deze zogenaamde onderzoeksmeldingen staan geregistreerd in ARCHIS. Een onderzoeksmelding bestaat uit een vlak en een aantal gegevens omtrent
het geplande onderzoek. Aan een onderzoeksmelding is altijd een onderzoeksnummer gekoppeld; onder dit nummer (van een vlak) zijn de gegevens van het uitgevoerde onderzoek vermeld,
inclusief het selectieadvies (= advies t.a.v. vervolgonderzoek: wel noodzakelijk geacht, niet noodzakelijk, etc.) en het selectiebesluit (= het uiteindelijke besluit van het bevoegd gezag, dat in de
meeste gevallen de gemeente is [helaas is het selectiebesluit in de meeste gevallen niet bekend in
ARCHIS).
Op kaartbijlage I-1 zijn de onderzoeksnummers als vlakken weergegeven, tenzij het nummer niet
bekend is; in dat geval is de onderzoeksmelding weergegeven. Alle bekende onderzoeks meldingen en onderzoeken zijn tevens opgenomen in bijlage 1.

4.2 Verwerking van vindplaatsgegevens
Waarnemingen en vindplaatsen
Het basiselement binnen ARCHIS is de waarneming. Dit impliceert dat wanneer vondsten van één
bepaalde vindplaats in verschillende jaren aangeleverd worden, de vindplaats automatisch meerdere waarnemingsnummers kent. In de analyse zijn alle waarnemingen die in feite één vindplaats
representeren, samengevoegd. Voorts kan één ARCHIS-waarnemingsnummer betrekking hebben
op meerdere perioden (bijv. IJzertijd en Romeinse tijd), maar ook op meerdere complextypen (bijv.
neder zetting en grafveld). In dergelijke gevallen omvat één ARCHIS-waarnemings num mer meerdere vindplaatsen (bijv. een nederzetting uit de IJzertijd en een grafveld uit de Romeinse tijd). Het
is dus van belang dat de ARCHIS-waarnemingsnummers worden opgesplitst naar vindplaats. Uiteindelijk heeft deze verwerking geresulteerd in 265 vindplaatsen in het onderzoeksgebied (tabel
5). In de catalogus (bijlage 1) en op kaartbijlage I-1 zijn de originele waarnemingen, AMK-terreinen en vondstmeldingen weergegeven; op de overige kaartbijlagen is uitge gaan van de ‘opgeschoonde’ database.
landschap

economie

droog

jager-verzamelaars
landbouwers

nat

jager-verzamelaars
landbouwers
totaal

aantal

%

43

16,23

180

67,92

8

3,01

34

12,83

265

100,00

Tabel 5. Aantal vindplaatsen op basis van ‘opschoning’.
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Indeling naar voedseleconomie
Ten behoeve van het archeologisch verwachtingsmodel voor het onderzoeksgebied (hoofdstuk
5) zijn alle vindplaatsen ingedeeld op basis van de voedseleconomie. Hierbij zijn twee groepen
onderscheiden:
- jager-verzamelaars;
- landbouwers.
Vindplaatsen van jager-verzamelaars dateren uit de periode Paleolithicum t/m Neolithicum. Vindplaatsen van landbouwers dateren uit de periode Neolithicum t/m Nieuwe tijd. Vindplaatsen
van jager-verzame laars worden gekenmerkt door het voorkomen van stenen werktuigen en het
ontbre ken van aardewerk. In het Neolithicum kunnen zowel vindplaatsen van jager-verzamelaars
als van landbouwers voorkomen. In onderhavig rapport zijn neolithische vindplaatsen met alleen
maar stenen werktuigen als vindplaatsen van jager-verzamelaars beschouwd. Neolithische vindplaatsen met stenen bijlen (door landbouwers gebruikt voor ondermeer het kappen van bomen:
zie hoofd stuk 3) en vindplaatsen met aardewerk (dat vrijwel alleen door landbouwers werd
gebruikt), zijn ingedeeld bij de landbouwers.

Indeling naar landschap
Behalve een onderscheid in jager-verzamelaars en landbouwers kan ook onderscheid worden
gemaakt tussen vindplaatsen in droge en natte landschappen. Dit is een belangrijk onderscheid
(zie hoofdstuk 5) omdat er verschillende soorten vindplaatsen (verschil lende complextypen)
van zowel jager-verzamelaars als landbouwers voorkomen in beide landschapstypen. In tabel
5 zijn de vindplaatsen op basis van deze indelingen weergegeven. In totaal zijn 265 vindplaatsen onder schei den, waarvan er 51 (19%) toebehoren aan jager-verzamelaars en 214 (80%) aan
landbou wers. Als we kijken naar de indeling in landschappen, valt direct op dat de meeste vindplaatsen (n = 223; 84%) zich in droge landschappen bevinden; er zijn 42 (16%) vindplaatsen in
natte land schappen.

Jager-verzamelaars
Als de vindplaatsen van jager-verzamelaars worden ingedeeld naar periode (tabel 6), blijkt dat
de meeste vindplaatsen (n= 28; 65%) niet nader gedateerd kunnen worden dan ‘Steentijd’. Een
opmerkelijke cluster van kampementen uit de Steentijd bevindt zich langs de westkant van het
dal van de Reusel ten noorden van Diessen. Deze vindplaatsen bevinden zich in zogenaamde
gradiëntzones, dat wil zeggen overgangen van hoge en droge gebieden naar lage en natte
ge bie den. Dergelijke zones zijn kenmerkend voor vindplaatsen van jager-verzamelaars
(zie § 5.2.1).
Van de meer exact gedateerde vindplaatsen zijn er 6 (14%) in zowel het Mesolithicum als het Neolithicum geplaatst. Paleolithische vondsten zijn zeer schaars in de gemeente: het betreft één vindplaats uit het Midden Paleolithicum en twee vindplaatsen uit het Laat paleolithicum.
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datering

aantal

%

Paleolithicum Midden

1

2,33

Paleolithicum Laat

2

4,65

Mesolithicum

6

13,95

Neolithicum

6

13,95

Steentijd

28

65,12

totaal

43

100,00

Tabel 6. Jager-verzamelaars vindplaatsen opgesplitst naar periode.

Landbouwers
Met betrekking tot aantallen vindplaatsen komt de volgende rangorde naar voren (tabel 7). De
meeste vindplaatsen van landbouwers zijn gedateerd in de Middeleeuwen (n = 73; 40%). Vindplaatsen uit de Prehistorie en de IJzertijd zijn ieder met 19 stuks (10%) vertegenwoordigd. Er
komen ongeveer evenveel vindplaatsen voor uit het Neolithicum, de Romeinse tijd en de Nieuwe
tijd (n = 15 of 16, circa 8%). Er zijn tien vindplaatsen (5%) uit de Bronstijd.
datering

aantal

%

Neolithicum

15

8,33

Bronstijd

10

5,56

IJzertijd

19

10,56

Bronstijd-IJzertijd

10

5,56

Prehistorie

19

10,56

2

1,11

Romeinse tijd

16

8,89

Middeleeuwen

73

40,56

Nieuwe tijd

16

8,89

180

100,00

Metaaltijden-Romeinse tijd

totaal

Tabel 7. Landbouwers vindplaatsen opgesplitst naar periode.

Met betrekking tot complextypen (tabel 8) is helaas (weer) sprake van een groot aantal (n = 125;
69%) vindplaatsen dat als ‘onbekend’ staat geclassificeerd. Net als bij de vindplaatsen van jagerverzamelaars is dit in de meeste gevallen te wijten aan geringe aantallen vondsten, waardoor
het zeer moeilijk is om te bepalen wat het precieze complextype was. Waarschijnlijk gaat het om
be wo ning of nederzettingen.
De meeste complextypen zijn slechts door lage aantallen vindplaatsen vertegenwoordigd. De
enige uitzondering vormen de twaalf nederzettingen (7%) uit de Middeleeuwen.
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datering

complex

aantal

%

Neolithicum

depot

1

0,56

14

7,78

depot

1

0,56

nederzetting

1

0,56

onbekend

8

4,44

grafheuvel

1

0,56

grafveld

4

2,22

nederzetting

3

1,67

onbekend

2

1,11

nederzetting

6

3,33

13

7,22

1

0,56

18

10,00

grafveld

1

0,56

nederzetting

1

0,56

grafveld

1

0,56

nederzetting

7

3,89

onbekend

8

4,44

kasteel

4

2,22

kerk

1

0,56

nederzetting

12

6,67

onbekend

51

28,33

stad

1

0,56

steenbakkerij

1

0,56

versterking

2

1,11

weg

1

0,56

nederzetting

5

2,78

11

6,11

180

100,00

onbekend
Bronstijd

Bronstijd-IJzertijd

IJzertijd

onbekend
Prehistorie

nederzetting
onbekend

Metaaltijden-Romeinse tijd

Romeinse tijd

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

onbekend
totaal

Tabel 8. Landbouwers vindplaatsen opgesplitst naar periode en complextype.

Natte landschappen
Er zijn 42 vindplaatsen (van jager-verzamelaars en landbouwers) in natte landschapen. De verschillende complextypen zijn weergegeven in tabel 9. Kampementen van jager-verzamelaars (drie
uit de Steentijd) kunnen voorkomen op kleine opduikingen in natte gebieden, maar het voor komen
van nederzettingen van landbouwers in natte contexten (steeds één uit de Steentijd, Romeinse
tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd) is onverwacht, gelet op het houden van droge voeten. Wellicht
dat het complextype ‘nederzetting’ zoals vermeld in ARCHIS onjuist is en dat het eerder om nederzettingsafval gaat dat aan de rand van een nederzetting, in een lage en natte zone, werd gedumpt.
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datering

complex

aantal

%

Mesolithicum

onbekend

1

2,38

Neolithicum

depot

1

2,38

onbekend

5

11,90

kampement

3

7,14

onbekend

3

7,14

IJzertijd

nederzetting

1

2,38

Prehistorie

onbekend

1

2,38

Romeinse tijd

nederzetting

1

2,38

onbekend

2

4,76

kasteel

1

2,38

molen

1

2,38

nederzetting

1

2,38

onbekend

8

19,05

versterking

3

7,14

nederzetting

1

2,38

onbekend

9

21,43

42

100,00

Steentijd

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

totaal

Tabel 9. Vindplaatsen in natte landschappen opgesplitst naar periode en complextype.
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5 Het archeologische verwachtingsmodel

5.1 Inleiding
De basis voor een archeologische verwachtingskaart is een archeologisch verwach tingsmodel. Dit
model doet een uitspraak over de meest waarschijnlijke locaties voor vindplaatsen van (pre-)historische samenlevingen. Het model vindt haar weerslag in een archeologische verwachtings kaart
waarop door middel van vlakken (verwach tings zones) vlakdekkend inzicht in de archeolo gische
verwachtingen voor de gemeen te Hilvarenbeek wordt gegeven. Het verwachtingsmodel kan in
hoofdzaak gebaseerd zijn op kwantitatieve vindplaatsgegevens (een zgn. inductieve bena dering),
terwijl er tevens verwachtingsmodellen bestaan die sterk leunen op een hypothetische benadering
(een zgn. deductieve benadering). In de praktijk treedt er bij veel archeo logische ver wachtings modellen menging op van aannamen die zowel een inductieve als deductieve onderbou wing hebben.
Gesproken wordt dan wel van een hybride-model. Voor algemene literatuur over Nederlandse
archeologische verwachtings modellen wordt verwezen naar Deeben e.a. (2002) en Verhagen e.a.
(2008). Ook tijdens onderhavig onderzoek is gebruik gemaakt van een hybride-model.
Een voorbeeld van een uitgewerkt verwachtingsmodel is het model dat is opgesteld ten behoeve
van de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW). Op zowel de IKAW als de hier
gepre senteerde verwachtingskaarten en modellen betekent een hoge, middelhoge of lage archeologische verwachting (kans op het aantreffen van archeologische waarden) dat ver wacht wordt dat
de relatieve dicht heid aan archeologische verschijnselen groot, gemiddeld of klein is.
Archeologische verwachtingsmodellen zijn in hoge mate gebaseerd op kennis over locatiekeuzefactoren van mensen door de tijd heen in een bepaald landschap. Tot op heden maken archeologische
verwachtingsmodellen in Nederland voornamelijk gebruik van locatiekeuzefactoren die gebaseerd
zijn op economische motieven. De weerslag hiervan is te vinden in nederzettingen, jachtkampen of
akkerarealen. Economische motieven hebben in hoofdzaak betrekking op de fysieke mogelijkheden
en beperkingen van het landschap waarin men leefde. Deze kunnen herleid worden door bestudering
van het paleo-landschap en de gebruiksmogelijkheden ervan. In de loop van de tijd zijn er duidelijke
verschillen in locatiekeuze te onderscheiden. Het meest markant zijn de verschillen tussen gemeenschappen van jager-verzamelaars enerzijds en landbouwers anderzijds. Deze onderverdeling ligt aan
de basis van het verwachtingsmodel voor de droge gebiedsdelen, waarin voornamelijk sporen worden
aangetroffen van nederzettingen, grafvelden, (jacht-)kampementen en akkerarealen.
In natte gebieden (met name beekdalen) worden over het algemeen andere typen vindplaatsen verwacht, zoals bruggen, steigers, afvaldumps en (rituele) deposities. Vanwege dit verschil is het verwachtingsmodel voor vindplaatsen van jager-verzamelaars (Paleolithicum t/m Neolithicum) en landbouwers (Neolithicum t/m Nieuwe tijd) in natte gebieden heel anders van opzet. Zo wordt er, vanwege
het relatief geringe aantal vindplaatsen in deze zones, gewerkt vanuit een hypothetische benadering.
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Figuur 36. Schematisch voorbeeld van een jager-verzamelaars gradiëntzone.

In de volgende paragrafen worden verwachtingsmodellen voor jager-verzamelaars en land bouwers
in achtereenvolgens droge en natte landschappen beschre ven (§ 5.2 en § 5.3).

5.2 Archeologische verwachting voor droge landschappen
5.2.1 Verwachtingsmodel voor jager-verzamelaars (Paleolithicum-Neolithicum)
Gradiëntzones
Een belangrijk kenmerk van de culturen in de Steentijd is dat de mens zich voorna melijk voedde door
middel van jacht, visvangst en het verzamelen van voedsel. Deze ‘jager-verzamelaars’ trok ken door
het landschap en verbleven alleen tijdelijk (dagen, weken) op een verblijf plaats. Het zijn vaak alleen
de overgebleven vuur stenen werktuigen die verwijzen naar een dergelijke neder zet ting, meestal
aangeduid met de term kampement. Uit verschillende studies is gebleken dat veel van deze vindplaatsen met vuursteenartefacten uit het Paleolithicum, Mesolithicum en Vroeg Neo lithicum voorkomen in overgangsgebieden van nat/laag naar droog/hoog: zogenaamde gra diënten. Dit verband is
sterker naarmate de gradiënt markanter is, zoals op de randen van beekdalen. De meeste kampementen van jager-verzamelaars worden verwacht in de zogenaamde gradiëntzone die zich uitstrekt
vanaf de gradiënt (de grens tussen lage/natte en hoge/droge bodems) tot in het droge deel (figuur
36). Een ver kla ring voor deze relatie moet worden gezocht in de volgende factoren:
• Landschappelijke gradiënten worden gekenmerkt door het op korte afstand van elkaar voorkomen van een grote verscheidenheid aan vegetatie-typen. Dit brengt voor jager-verzame laars
met zich mee dat op dergelijke locaties een grote ver scheidenheid aan voedselbronnen op korte
afstand voorhanden is in de vorm van planten en dieren.
• Rivier- en beekdalen vormden markante en goed herkenbare elementen in het door bossen
gedomineerde landschap. Met name in het Laat Paleolithicum en Mesolithicum vormden de
dalen de belangrijkste transportroutes.
• Langs eroderende oevers van rivieren en beken kunnen vuursteenhoudende terras afzet tingen aan het daglicht treden. In een begroeid zandlandschap kan een dergelijke ontsluiting een
belangrijke bron van vuursteen zijn.
• Water geldt als constante en betrouwbare voedselbron door de aanwezigheid van vis.
• De nabijheid en bereikbaarheid van (drink-)water.
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5.2.2 Verwachtingsmodel voor landbouwers (Neolithicum t/m Nieuwe tijd)
Ontwateringstoestand
Een eerste randvoorwaarde om succesvol gewassen te kunnen verbouwen, is dat de grond
niet te nat is. Waarschijnlijk konden de eerste land bouwers alleen op de hoogste delen van het
gebied akkers aanleggen. Verder is het vochtleverend vermogen van een bodem van invloed op
de geschikt heid voor gebruik. Het geeft aan in hoeverre de bodem water vast kan houden om
het gewas tijdens droge perioden van vocht te kunnen voorzien.

Bodemvruchtbaarheid
Een andere belangrijke locatiekeuzefactor op de zandgronden is de vruchtbaarheid van de
bodem (Fokkens & Roymans, 1991). Prehistorische landbouwers hadden nauwe lijks of geen
beschikking over mest en waren hierdoor sterk afhankelijk van de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem. In vergelijking tot leemarme (zand-)bo dems houden lemige bodems meer
voedings stoffen en water vast. Van deze gronden wordt dan ook aangeno men dat ze zeer aantrekkelijk voor (prehistorische) landbouwactiviteiten zijn geweest. Vanaf de Late Middeleeuwen
werden, onder invloed van een sterke bevolkingdruk, minder gunstige gronden ontgonnen.

Bewerkbaarheid van de bodem
Tenslotte is de bewerkbaarheid van de bodem van grote invloed op de locatie keuze van de
prehistorische boeren. De middelen om de grond te bewerken waren zeer beperkt. De oudst
bekende zeer primitieve ploeg dateert bijvoorbeeld uit de IJzertijd. Er werd daarom gezocht
naar bodems die relatief eenvoudig te bewerken waren maar daarnaast ook een bepaalde
natuurlijke vruchtbaarheid hadden. Zware kleigronden bijvoorbeeld, hoewel vruchtbaar,
werden gemeden omdat ze slecht bewerkbaar waren en bovendien vaak in lage natte gebieden voorkwamen.

5.2.3 Methoden
In hoofdstuk 2 is de fysiografie van de gemeente Hilvarenbeek beschreven en is gebleken dat
in het gebied verschillende bodemkundige eenheden voor komen. Deze bodems en de daaraan gerelateerde grondwatertrappen vormen het uitgangspunt voor het verwachtingsmodel
voor jager-verzamelaars en landbouwers. Er is daarbij met name uitgegaan van de zeer gedetailleerde bodem kaart (1:10.000, in plaats van de reguliere schaal van 1:50.000) die is opgesteld in het kader van de ruilverkaveling De Hilver en die het grootste deel van de gemeente
Hilvarenbeek omvat (Bles e.a., 1982; zie De Boer & Roymans, 2002; Stiboka, 1985). Voor
de niet voor de ruilverkaveling gekarteerde delen (d.w.z. vooral de bossen in het westen en
zuiden) is gebruik gemaakt van de bodemkaart op schaal 1:50.000 (Stiboka, 1985). Door
deze (ongebruikelijke) combinatie van kaarten ontstaat het beste resultaat. Op kaartbijlage
I-4 (de verwachtingskaart voor landbouwers in droge landschappen) is het verschil tussen de
bodemkaarten weergegeven door middel van een rode lijn. Het gebied ten westen en zuiden
van de lijn is de zone van de kartering op schaal 1:50.000; het gebied ten noorden en oosten
van de lijn is de zone van de kartering op schaal 1:10.000.
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Jager-verzamelaars
De bodemkaart is zeer geschikt om gradiëntsituaties voor jager-verzamelaars aan te wijzen. Uitgangspunt hierbij is dat de grondwater trap penverdeling een afspiegeling vormt van de nat-droog
verhoudingen in de Steentijd. Dat betekent dat met name waar slecht ontwaterde gronden grenzen
aan gronden met een goede ontwatering, gradiëntsituaties voorkomen die in het verle den interessant zijn geweest voor jager-verzamelaars. Dit principe kan gehanteerd worden in gebieden waar
het loopvlak uit de Steentijd nog aan het oppervlak ligt. Op een aantal plekken in de gemeente is
dit echter niet het geval, want daar wordt het pleis to cene oppervlak afgedekt door jongere afzettingen, zoals een plaggendek. Door echter de gegevens van de geomor fologische kaart en bodemkaart te combi ne ren, kunnen gradiënten worden ‘doorgetrokken’.

Landbouwers
De bodemkaart is tevens zeer geschikt om een archeologische verwachting voor vind plaatsen
van landbouwers op te baseren. Uitgangspunt hierbij is dat de geschiktheid van de bodem voor
land bouwkundig gebruik bepalend is voor welke gebieden interessant waren voor bewoning.
Hierbij zijn met name de ontwate rings toestand, het vochtleverend vermogen, de bodemvruchtbaarheid en de bewerkbaar heid van de bodem bepalende factoren. De bodemkaart geeft in
zekere mate inzicht in hoeverre bepaalde bodemtypen aan deze factoren voldoen. Er is dan
onder scheid te maken tussen gronden die voldoen aan alle factoren (zoals moderpodzol gronden), gronden die voldoen aan enkele factoren (zoals humuspodzolgronden) en gronden die niet
of nauwelijks aan enige factoren voldoen (zoals duinvaaggronden). Op basis van dit uitgangspunt is aan de verschillende bodemtypen in het gebied een hoge, middel matige, lage of bijzondere archeologische verwachting toe te kennen. De verwach tin gen voor de in het gebied voorkomende combinaties van bodemtype en grondwater klasse zijn opgenomen in tabel 10. In tabel 11
wordt de structuur van de bodem coderingen verklaard.
bodem

code

verwachting

haarpozolgrond

Hd21F-VII, Hd21F-VII*

laag

U5051nr103--, zHd21-VII, Hd21-VII, Hd21-VII*, Hd43-VII, Hd43-VII*

middelhoog

loopodzolgrond

cY35-VII

hoog

laarpodzolgrond

cHn21-V, cHn21-V*, cHn35-III, cHn35t-V*, cHn35-V, cHn35-V*, cHn43-III, cHn43-III*,
cHn43t-III*, cHn43t-V, cHn43t-V*, cHn43-V, cHn45-III, cHn45t-V*, cHn45-V

laag

cHn21-VI, cHn35t-VI, cHn35-VI, cHn35-VII, cHn43g-V*, cHn43t-VI, cHn43-V*, cHn43-VI,
cHn45t-VI, cHn45-V*, cHn45-VI, cHn53g-V*, cHn53-VI

middelhoog

cHn43-VII, cHn45-VII

hoog

Hn21F-III, Hn21F-V, Hn21F-V*, Hn21F-VI, Hn21gF-V, Hn21gF-V*, Hn21g-III, Hn21g-V,
Hn21g-V*, Hn21-III, Hn21tF-V, Hn21tF-VI, Hn21t-III, Hn21t-III*,
Hn21t-V, Hn21t-V*, Hn21t-VI, Hn21-V, Hn21-V*, Hn23gF-V, Hn23gF-V*,
Hn23g-III, Hn23g-V, Hn23-III, Hn23t-V, Hn23t-V*, Hn23-V, Hn35-III, Hn35t-III, Hn35t-V,
Hn35t-V*, Hn35t-VI, Hn35-V, Hn35-V*, Hn35-VI, Hn37-V, Hn37-V*, Hn43g-V, Hn43-II,
Hn43-III, Hn43-III*, Hn43t-II, Hn43t-III, Hn43t-III*, Hn43t-V, Hn43t-V*, Hn43t-VI, Hn43-V,
Hn45t-V*, Hn51g-V*, Hn53g-V, U5051nr104--, U5051nr107--

laag

Hn21gF-VI, Hn21gF-VII, Hn21g-VI, Hn21g-VII, Hn21-VI, Hn21-VII, Hn23g-V*, Hn23g-VI,
Hn23-V*, Hn23-VI, Hn35-VII, Hn41-VI, Hn43g-V*, Hn43t-VII,
Hn43-V*, Hn43-VI, Hn43-VII, Hn43-VII*, Hn45g-VI, Hn45-V*, Hn45-VI,
Hn53g-V*, Hn53g-VI, zHn43-VI, zHn43-VII

middelhoog

veldpodzolgrond
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bodem

code

verwachting

hoge enkeerdgrond

dzEZ43-V, zEZ21t-V, zEZ21t-V*, zEZ21-V, zEZ23G-V, zEZ23-V, zEZ23w-V*, zEZ35t-V,
zEZ35t-V*, zEZ35-V, zEZ43t-V, zEZ43t-V*, zEZ43-V, zEZ45t-V*, zEZ45-V

laag

dzEZ35-V*, zEZ21g-V*, zEZ21t-VI, zEZ21-V*, zEZ23g-V*, zEZ23-V*, zEZ35t-VI,
zEZ35-V*, zEZ43g-V*, zEZ43t-VI, zEZ43t-VII, zEZ43-V*, zEZ45g-V*, zEZ45-V*

middelhoog

dzEZ35-VI, dzEZ35-VII, dzEZ43-VI, dzEZ43-VII, dzEZ43-VII*, zEZ21g-VI, zEZ21-VI,
zEZ21-VII, zEZ23G-VI, zEZ23-VI, zEZ23-VII, zEZ23-VII*, zEZ35-VI, zEZ35-VII, zEZ43-VI,
zEZ43-VII, zEZ45g-VI, zEZ45g-VII, zEZ45-VI, zEZ45-VII

hoog

lage enkeerdgrond

dEZg35-III, dEZg35-V, dEZg35-V*, dEZg45-V, EZg21-III, EZg23-III, EZg23-III*, EZg23tIII, EZg23w-III, EZg35b-III, EZg35b-III*, EZg35b-V, EZg35b-V*, EZg35-III, EZg35-III*,
EZg35t-III, EZg35t-III*, EZg35t-V, EZg35t-V*, EZg35-V, EZg35-V*, EZg35v-III, EZg35v-V,
EZg35wb-III, EZg35wb-III*, EZg35wb-V*, EZg35w-III, EZg35w-III*, EZg35w-V, EZg35w-V*,
EZg43b-V*, EZg43g-V*, EZg43-II, EZg43-III, EZg43-III*, EZg43t-III, EZg43t-III*, EZg43t-V,
EZg43t-V*, EZg43-V, EZg43-V*, EZg43w-V, EZg43w-V*, EZg45b-III, EZg45b-V,
EZg45b-V*, EZg45g-V*, EZg45-III, EZg45t-III, EZg45t-V, EZg45t-V*, EZg45-V, EZg45-V*,
EZg45w-III

laag

gooreerdgrond

cZn35b-V, cZn35b-V*, cZn35-III, cZn35-III*, cZn35t-III, cZn35t-V, cZn35t-V*, cZn35t-VI,
cZn35-V, cZn35-V*, cZn35-VI, cZn35-VII, cZn35w-III, cZn35w-III*, cZn35w-V*, cZn43bIII*, cZn43g-V*, cZn43-II, cZn43-III, cZn43-III*, cZn43t-V, cZn43t-V*, cZn43-V, cZn43-V*,
cZn45g-III, cZn45g-V, cZn45g-V*, cZn45-III*, cZn45t-V, cZn45t-V*, cZn45-V, cZn45-V*,
pZn21F-III, pZn21g-III, pZn21-III, pZn21t-III, pZn21t-III*, pZn21t-V, pZn21-V, pZn21-V*,
pZn23g-III, tZn35-III, tZn35-III*, tZn35t-V, tZn35t-V*, tZn35-V, tZn35-V*, tZn35-VI, tZn37-V,
tZn37-V*, tZn43b-III, tZn43b-III*, tZn43g-III, tZn43g-V, tZn43g-V*, tZn43-III, tZn43-III*,
tZn43t-III, tZn43t-III*, tZn43t-V, tZn43t-V*, tZn43-V, tZn43-V*, tZn43w-III*, tZn45g-V,
tZn45g-V*, tZn45-III*, tZn45t-V, tZn45t-V*, tZn45-V, tZn45-V*, tZn53g-III, tZn53g-V,
tZn53g-V*, tZn55g-III, tZn55g-V, tZn55g-V*, tZn55-III, ztZn37-V*

laag

cZn43g-VI, cZn43-VI, cZn45g-VI, cZn45-VI, cZn45-VII, cZn53g-VI, tZn43-VI, tZn45-VI,
tZn53g-VI

middelhoog

beekeerdgrond

cZg35b-III, cZg35-II, cZg35-III, cZg35-III*, cZg35t-II, cZg35t-III, cZg35t-III*, cZg35t-V*,
cZg35-V, cZg35-V*, cZg35wb-III, cZg37b-V, cZg37v-V, cZg43g-III*, cZg43g-V, cZg43g-V*,
cZg43-II, cZg43-III, cZg43-III*, cZg43t-III, cZg43t-III*, cZg43t-V, cZg43t-V*, cZg43-V,
cZg43-V*, cZg45b-II, cZg45b-III, cZg45b-III*, cZg45b-V, cZg45b-V*, cZg45g-III, cZg45-III,
cZg45-III*, cZg45t-III, cZg45t-III*, cZg45t-V*, cZg45-V, cZg45-V*, cZg45v-III, kpZg23-III,
ltZg45-III, pZg21F-V*, pZg21t-III, pZg23F-III, pZg23g-III, pZg23-III, pZg23-III*, pZg23t-III,
pZg23t-III*, pZg23t-V, pZg23-V, tZg35b-III, tZg35b-III*, tZg35-III, tZg35-III*, tZg35t-III, tZg35tIII*, tZg35t-V, tZg35-V, tZg35-V*, tZg35wb-III*, tZg37-II, tZg43b-III, tZg43b-III*, tZg43b-V,
tZg43g-III, tZg43g-III*, tZg43g-V*, tZg43-III, tZg43-III*, tZg43t-III, tZg43t-III*, tZg43t-V*,
tZg43-V, tZg43-V*, tZg45b-III, tZg45b-V, tZg45g-III, tZg45-III, tZg45-III*, tZg45-V, tZg45-V*

laag

leekeerdgrond

Ln5-III, tLn5-III*

laag

duinvaaggrond

Zd21-VII, Zd21-VII*, Zd41-VI, Zd41-VII, Zd41-VII*, Zd43-VI, Zd43-VII, Zd43-VII*

onbekend

vlakvaaggrond

Zn21t-III, Zn35b-III*, Zn35-II, Zn35-III, Zn35-III*, Zn35-V, Zn35-V*, Zn35-VI, Zn35w-III,
Zn35w-III*, Zn41-III, Zn41-V*, Zn43b-III*, Zn43-III, Zn43-III*, Zn43t-III, Zn43t-III*, Zn43t-V*,
Zn43-V, Zn43-V*, zZn43-V*

laag

Zn23g-VI, Zn23-VI, Zn41-VI, Zn43t-VI, Zn43-VI, Zn43-VII, zZn43-VI

middelhoog

moerige grond

aWp-II, aWp-III, aWpt-V, aWzb-II, aWzb-III, aWz-II, aWz-III, aWzt-II, aWz-V, pzWp-III,
pzWpt-V, pzWp-V, pzWp-V*, pzWzb-II, pzWzb-III, pzWzb-III*, pzWz-II, pzWz-III, pzWz-III*,
pzWzt-III, vWz-III, zWzb-II, zWzb-III, zWzb-III*, zWzF-III, zWz-II, zWz-II, zWz-III, zWz-III*,
zWzt-III, zWz-V, zWz-V*

laag

veengrond

ABz-III, aVc-II, aVc-III, aVzb-II, aVz-II, aVz-III, hVz-II, pzVzb-II, pzVz-III, pzVz-III*,
U5051nr124--, Vz-I, Vz-II, zVcb-III, zVc-II, zVc-III, zVc-III*, zVzb-III, zVzb-III*, Vzb-V*,
zVz-II, zVz-III, zVz-III*, zVz-V*

laag

afgegraven

afgraving

laag

bebouwd

|h BEBOUW, bebouwd

onbekend

opgehoogd

|c OPHOOG, opgehoogd

onbekend

water

|g WATER, Water

laag

weg

weg

onbekend

Tabel 10. Theoretisch verwachtingsmodel voor vindplaatsen van landbouwers op basis van voorkomende combinaties van bodemeenheden en grondwatertrappen.
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code

verklaring

subgroep

sub-subgroep

Bl

Bln - nat

bodems
B

brikgronden

Blh - schijnstand
Bld - droog
Blb - erosie
EZ

dikke Eerdgronden

EZg - nat/gley
bEZ - bruin
zEZ - zwart

H

humuspodzolgronden

Hn - nat

K

oude Kleigronden

Kn - nat

L

leemgronden

Ln - nat

R

rivierkleigronden

Rn - nat

Hd - droog

Kd - droog

Ld - droog

Rd - droog
V

veengronden

W

moerige gronden

Z

kalkloze zandgronden

pZ - eerd

pZg - gley

Z - vaag

Zn- nat

pZn - nat

Zd - droog
code

verklaring

code

verklaring

textuur-leemklasse

ondergrond (achtervoegsel)

21

f - leemarm

b

beekleem beginnend 40-120 - Mv

23

f - sterk lemig

d

droog

35

zf - sterk lemig

F

vergraven

37

zf - zeer sterk lemig

g

grof zand beginnend 40-120 - Mv

41

f - leemarm

t

leem beginnend 40-120 - Mv

43

f - zwak lemig

v

moerige laag beginnend vanaf 40 - Mv

45

f - sterk lemig

w

moerige laag beginnend 40-80 - Mv

51

mf - leemarm

grondwatertrappen (GHG, GLG in cm - Mv)

53

mf - zwak lemig

55

mf - sterk lemig

I

< 20, < 50

II

< 40, 50-80

bovengrond (voorvoegsel)

III

< 40, 80-120

a

kleiarme moerige eerdlaag

III*

> 25, 100-120

c

cultuurdek, matig dikke eerdlaag
(30-50 cm)

V

< 40, > 120

V*

> 25, >120

VI

40-80, > 120

h

kleiige moerige eerdlaag

p

eerddek

pz

zanddek met minerale eerdlaag

t

dunne eerdlaag (15-30 cm)

z

zanddek zonder minerale eerdlaag

VII

> 80, >160

VII*

> 140, > 160

Tabel 11. Verklaring bodemcoderingen. GHG = Gemiddeld Hoogste Grondwater stand;
GLG = Ge middeld Laagste Grondwaterstand.
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Aan bodems met grondwatertrappen (GWT) I, II, III, V en alle moerige gronden en veengronden is vanwege de slechte ontwatering een lage archeologische verwachting toegekend; deze
bodems waren te nat voor akerbouw en bijbehorende nederzettingen. Uitzondering zijn de hoge
enkeerd gronden met GWT V; dit zijn vaak uitbreidingen van middeleeuwse akkerarealen, waaronder ook eenmalige ontginningen uit de IJzertijd kunnen voorkomen. Voor deze bodems geldt
een middel hoge archeologische verwachting. Aan bodems met een leemlaag in de ondergrond
die zorgt voor slechte ontwatering en bewerkbaarheid, geldt ook een lage archeologische verwachting, evenals voor bodems die vergraven zijn.
Voor hoge enkeerdgronden met GWT VI en hoger alsmede loopodzolgronden (die behoren tot
de moderpodzolgronden) en laarpodzolgronden met GWT VII geldt vanwege de goede ontwatering en hoge vruchtbaarheid een hoge archeologische verwachting. Meer specifiek geldt dat
het be kend is dat zich onder enkeerdgronden vele goed bewaarde archeologische vindplaatsen
bevinden.
Voor de overige bodems met GWT V*, VI en VII geldt vanwege de goede ontwatering en daarmee mogelijkheden voor akkerbouw (en bijbehorende bewoning) een middelhoge of hoge
archeolo gische verwachting, hoewel deze gronden tegenwoordig niet bijzonder vruchtbaar zijn.
Zo zijn veldpodzolen, haarpodzolen en vlakvaaggronden met een dergelijke grondwatertrap
tegenwoordig arm aan leem en mineralen en betrekkelijk zuur. Dit was in het verleden echter niet
noodzakelijk het geval. Spek (1993 & 2004) heeft aangetoond dat bijvoorbeeld de wat minder
lemige moder pod zolen door menselijke activiteiten zijn gedege ne reerd tot humuspodzolen
(secundaire podzoli sa tie). Dit degeneratieproces lijkt met name vanaf de Vroege IJzertijd in gang
te zijn gezet.
Duinvaagronden zijn zeer droge en onvruchtbare gronden en hiervoor geldt daarom in principe
een lage archeologische verwachting, maar deze (stuif-) gronden kunnen (podzol-)bodems met
daarin vindplaatsen afdekken. De dikte van duinvaaggronden is gemiddeld circa 80 cm: beneden 80 cm -Mv kunnen afgedekte bodems/vindplaatsen voorkomen. Aan duinvaaggronden is derhalve een ‘onbekende archeologische verwachting’ toegekend. Een dergelijke verwachting geldt
tevens voor bebouwde gebieden en opgehoogde gebieden.

Bekende vindplaatsen
Met betrekking tot te verwachten vindplaatsen van landbouwers zijn, gezien de hoge kans op
het voorkomen van resten uit vooral de Middeleeuwen, de middeleeuwse historische kernen
beschouwd als gebieden met een hoge archeologische verwachting. Voorts zijn, vanzelf sprekend, bekende vindplaatsen van zowel jager-verzamelaars als landbouwers gemarkeerd als
gebieden met een hoge archeologische verwachting. Omdat het (in ARCHIS) puntlocaties
betreft, is de ver wachting toegekend aan een cirkelvormige zone rondom de vindplaatsen. Voor
jager-verzame laars, die worden gekenmerkt door vindplaatsen (kampementen) met en beperkte
omvang, is uit gegaan van zones met een diameter van 250 m; de zones voor landbouwers (met
veel grotere vindplaatsen/nederzettingen) hebben een diameter van 500 m.

71

RAAP-RAPPORT 2450
Verborgen tussen het groen; een archeologische verwachtings- en beleidskaart voor de gemeente Hilvarenbeek
Deel I: inventarisatie en toelichting op de verwachtingskaart

Theorie versus data
De theoretische (deductieve) verwachtingsmodellen voor jager-verzamelaars en landbouwers zijn
aan de hand van de data (inductie) onderbouwd met behulp van eenvoudige statistiek (tabel 12).
% vindplaatsen

% gebied

verschil

verwachting

2,86

9,92

-7,06

laag

54,29

61,57

-7,28

laag

5,71

1,91

3,80

middelhoog

8,57

5,1

3,47

middelhoog

28,57

11,99

16,58

hoog

Range: 24,13 (= van 16,85 tot -7,28) ; Index: 8 (= 24,13 klassen/3 [hoog, middelhoog, laag]);
Verwachting: 8 en hoger: hoog ; 1 t/m 7: middelhoog ; 0 en lager: laag

Tabel 12. Fictief voorbeeld van de kwantitatieve bepaling van archeologische verwachtingsgebieden.

Met betrekking tot vindplaatsen van jager-verzamelaars is met de computer berekend hoe breed de gradiëntzones zijn, dat wil zeggen binnen hoeveel meter vanaf de gradiënt de meeste vindplaatsen voorkomen. Voor de vindplaatsen van landbouwers is gebruik gemaakt van een berekening waarbij het percentage vindplaatsen is afgetrokken van het percentage van het type gebied waarin die vindplaatsen
zijn gesitueerd (voor vindplaatsen van jager-verzamelaars is dit niet goed mogelijk omdat deze zich niet
in bepaalde typen gebieden bevinden, maar in overgangen tussen gebieden of in smalle gradiëntzones
binnen gebieden, waardoor berekeningen van vindplaatsen per gebied een sterk vertekend beeld opleveren). Zodoende wordt een getal verkregen dat inzicht verschaft in de vertegenwoordiging van vindplaatsen: gelijk aan, minder of meer als verwacht op basis van evenredige vertegenwoordiging. Deze getallen
leiden tot respectievelijk een lage, middelhoge en hoge archeologische verwachting.
Het verschil tussen een lage, middelhoge en hoge archeologische verwachting niet is bepaald
op basis van algemene klassen, maar op basis van de verdeling (‘range’) van alle vindplaatsen.
Na de bepaling van de range wordt het totaal aantal klassen gedeeld door drie (om te komen tot
een indeling in hoog, middelhoog en laag) en op basis van dat getal, de index, wordt de indeling
ge maakt. Daarbij geldt dat getallen gelijk aan en hoger dan de index een hoge archeologische verwachting krijgen toebedeeld, getallen tussen de index en 0 een middelhoge archeologische verwachting en getallen lager dan 0 een lage archeologische verwach ting (zie tabel 15 voor een voorbeeld van deze werkwijze). De uiteindelijke verwachting is dus een combinatie van de deduc tieve
(theoretische) en inductieve (vindplaats) gegevens. Daarbij geldt dat de vindplaatsgegevens alleen
statistisch significant geacht worden als deze 5% of meer van het totale aantal vindplaatsen uitmaken. Zie tabel 16 voor een samenvatting gegeven van de verschillende methoden met betrek king
tot de verwachtingsmodellen voor jager-verzamelaars en landbouwers.

5.2.4 Resultaten
Jager-verzamelaars
Het verwachtingsmodel voor jager-verzamelaars in droge landschappen is grafisch weergegeven
op kaartbijlage I-3. Uit de analyse van de relatie tussen grondwatertrappen en vindplaatsen van
jager-verzamelaar (tabel 13) blijkt dat de meeste vindplaatsen (n = 25; 51%) in gebieden met grond-
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Relatie JV-GWT
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Figuur 37. Relatie vindplaatsen van jagerverzamelaars en grondwatertrappen (GWT).

Breedte JV gradientzones

> 200 m
33%

0-200 m
67%

Figuur 38. Breedte (in meters) jagerverzamelaars gradiëntzones.

watertrap (GWT) V/V* liggen (figuur 37). In zones met lagere GWT (III) komen slechts zes vindplaatsen voor (12%). Met andere woor den: het merendeel van de vindplaatsen ligt in droge gebieden die
grenzen aan natte gebieden. De gradiënt bevindt zich dus tussen GWT III en V/V*. De gradiëntzones
strekken zich vanaf de gradiënt uit tot in gebieden met GWT VI en hoger.
GWT

aantal

%

III

3

6,12

III*

3

6,12

V

5

10,20

V*

20

40,81

VI

13

26,53

VII

2

4,08

VII*

3

6,12

49

100

totaal

Tabel 13. Relatie grondwatertrappen (GWT) en
vindplaatsen van jager-verzamelaars (in droge
en natte landschappen).
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De afstand van de vindplaatsen van jager-verzamelaars tot de gradiënt is weerge ge ven in tabel 14.
Het is duidelijk te zien dat de hoogste aantallen vindplaatsen zich in gebie den tot 200 m afstand van
de gradiënt bevinden (n = 28; 67%; figuur 38). Buiten deze gradiënt bevinden zich slechts 14 vindplaatsen (33%). Met andere woorden: in deze gradiëntzone die circa 34% van het totale oppervlak
van de gemeente inneemt (3334 ha), ligt circa 67% van de bekende vindplaat sen van jager-verzamelaars. Dit beeld komt overeen met het verwachtingsmodel voor jager-verzamelaars dat werd opgesteld in het kader van de ruilverkaveling De Hilver (De Boer & Roymans, 1984: 34).
buffer (m)

aantal

%

0-50

14

33,33

50-100

4

9,52

100-150

6

14,28

150-200

4

9,52

200-250

4

9,52

> 250

10

23,80

totaal

42

100

0-200

28

66,66

> 250

14

33,33

Tabel 14. Relatie breedte buffers en vindplaatsen
van jager-verzamelaars (in droge landschappen).

Behalve de gradiëntzones zijn de vindplaatsen (met een diameter van 250 m) aangewezen als
gebieden met een hoge archeolo gische ver wachting voor vindplaatsen van jager-verzamelaars.
Aan gebieden buiten de gradiëntzones, de ontgronde gebieden en archeologisch onderzochte
gebieden die in een selectieadvies en/of selectiebesluit zijn vrijgegeven geldt tenslotte een lage
archeologische verwachting.

Landbouwers
Het verwachtingsmodel voor landbouwers in droge landschappen is grafisch weergegeven op
kaartbijlage I-4. De resultaten met betrekking tot de analyse van vindplaatsen van landbouwers
ten opzichte van de bodems zijn weergegeven in tabel 15. De methode van bepaling van de verwachtingen is reeds beschreven in de vorige paragraaf; de uiteindelijke verwachting - gebaseerd
op statistische analyse en een vergelijking van inductieve (data) en deductieve (theorie) gege vens
- staat vermeld in de laatste kolom van de tabel. Als de inductieve en deductieve verwachtingen
niet overeenkomen, is voor de deductieve gekozen in het geval van statistisch gezien te lage aantallen vindplaatsen (minder als 5% van het totaal [180]). Te lage aantallen maken de bere keningen
namelijk onbetrouwbaar.
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bodem

verw. ded.

verw. ind.

verwachting

haarpozolgrond

laag

0

0,00

41,92

0,43

-0,43

laag

laag

haarpozolgrond

middelhoog

2

1,11

187,27

1,92

-0,81

laag

middelhoog

loopodzolgrond

hoog

0

0,00

4,37

0,04

-0,04

laag

hoog

laarpodzolgrond

laag

4

2,22

141,73

1,46

0,67

laag

laag

laarpodzolgrond

middelhoog

4

2,22

220,29

2,26

-0,04

laag

middelhoog

laarpodzolgrond

hoog

0

0,00

0,84

0,01

-0,01

laag

hoog

veldpodzolgrond

laag

6

3,33

2123,13

21,81

-18,48

laag

laag

veldpodzolgrond

middelhoog

8

4,44

2069,30

21,26

-16,82

laag

middelhoog

hoge enkeerdgrond

laag

4

2,22

58,24

0,60

1,62

middelhoog

laag

hoge enkeerdgrond

middelhoog

22

12,22

413,97

4,25

7,97

middelhoog

middelhoog

hoge enkeerdgrond

hoog

69

38,33

1187,54

12,20

26,13

hoog

hoog

lage enkeerdgrond

laag

2

1,11

591,91

6,08

-4,97

laag

laag

gooreerdgrond

laag

15

8,33

799,23

8,21

0,12

middelhoog

middelhoog

gooreerdgrond

middelhoog

1

0,56

29,23

0,30

0,26

middelhoog

middelhoog

beekeerdgrond

laag

2

1,11

472,00

4,85

-3,74

laag

laag

leekeerdgrond

laag

0

0,00

3,50

0,04

-0,04

laag

laag

duinvaaggrond

onbekend

0

0,00

550,42

5,65

-5,65

laag

onbekend

vlakvaaggrond

laag

0

0,00

36,67

0,38

-0,38

laag

laag

vlakvaaggrond

middelhoog

0

0,00

46,58

0,48

-0,48

laag

middelhoog

moerige grond

laag

0

0,00

97,74

1,00

-1,00

laag

laag

veengrond

laag

0

0,00

26,57

0,27

-0,27

laag

laag

afgegraven

laag

0

0,00

3,43

0,04

-0,04

laag

laag

bebouwd

onbekend

39

21,67

416,91

4,28

17,39

hoog

hoog

opgehoogd

onbekend

0

0,00

23,9

0,25

-0,25

laag

onbekend

water

laag

0

0,00

147,37

1,51

-1,51

laag

laag

weg

onbekend

0

0,00

41,51

0,43

-0,43

laag

onbekend

2

1,11

0,00

0,00

1,11

middelhoog

onbekend

180

100,00

9735,57

100,00

onbekend
totaal

# vp.

% vp.

opp. ha

% ha

verschil

Tabel 15. Archeologische verwachting voor vindplaatsen van landbouwers.

Uit de analyse komt naar voren dat voor de meeste bodemeenheden (en alle bodems met GWT III)
een lage archeologische verwachting geldt. Het betreft: haarpodzolgronden, laarpodzol gron den,
veldpodzolgronden, hoge en lage enkeerdgronden, beekeerdgronden, leekeerdgronden, vlakvaaggronden, moerige gronden en veengronden die worden gekenmerkt door een lage GWT (III, V, V*)
en/of grind of klei in de ondergrond.
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Bodems die volgens de gehanteerde benadering een middelhoge archeo logische verwachting
krijgen, zijn: haarpodzolgronden, laarpodzolgronden, veldpodzolgronden, hoge enkeerdgronden,
gooreerdgronden en vlakvaaggronden met een GWT van V of hoger in combinatie met een goede
vruchtbaarheid en bewerkbaarheid.
Bodems met een hoge archeologische verwachting zijn: loopodzolgronden, laarpozolgronden en
hoge enkeerdgronden met een GWT van VI of hoger in combinatie met een goede vruchtbaar heid
en bewerkbaarheid.
Voor duinvaaggronden geldt, vanwege de mogelijkheid van afgedekte vindplaatsen (zie § 5.2.3),
een onbekende archeologische verwachting.
Voor op de bodemkaarten niet gekarteerde gebieden (bebouwd, opgehoogd, weg) geldt een onbekende archeologische verwachting, met uitzondering van water waarvoor natuurlijk een lage
archeologische verwachting geldt voor vindplaatsen van landbouwers in droge landschappen.
Behalve genoemde gebieden zijn de historische kernen en de vindplaatsen (met een diameter van
500 m) aangewezen als gebieden met een hoge archeolo gische ver wachting voor vindplaat sen
van landbouwers.
Voor ontgronde gebieden en archeologisch onderzochte gebieden die in een selectieadvies en/of
selectiebesluit zijn vrijgegeven, geldt tenslotte een lage archeologische verwachting.

5.3 Archeologische verwachting in natte landschappen
5.3.1 Inleiding
Traditioneel scoren op archeologische verwachtingskaarten vooral de hogere gebiedsdelen
hoog. Deze zones leenden zich goed voor beakkering en bewoning, waardoor de kans op het
voorkomen van resten van nederzettingen en grafvelden groot is. Deze insteek zorgde er echter
wel voor dat de lage, natte gebiedsdelen buiten beeld bleven. In de voorbije jaren echter is
het besef steeds verder gegroeid dat natte gebiedsdelen wel degelijk archeologisch waardevol kunnen zijn (zie o.a. Rensink, 2008; Roymans, 2005). Met name in de natte gebiedsdelen
op de hogere zandgronden van zuid(oost)-Nederland zijn veel archeologische resten bekend
die duiden op een intensief gebruik van onder meer de beekdalen. Het bijzondere aan de natte
gebiedsdelen, in tegenstelling tot de hogere zandgronden, is het feit dat archeologische resten
kunnen zijn afgedekt door holo cene afzettingen, waardoor de kans op het voorkomen van goed
geconserveerde (organische) archeo logische resten reëel is. In natte gebiedsdelen kan daardoor
een bijzondere archeologische dataset worden verzameld die inzicht kan verschaffen in aspecten die voorheen onderbelicht bleven.
In het beekdal van de Reusel ten noorden van Diessen heeft RAAP (in opdracht van de Dienst
Landelijk Gebied Noord-Brabant) in 2010 en 2011 een archeologische begeleiding uitgevoerd
van diverse graafwerkzaamheden (in het kader van de ruilverkaveling) in het beekdal (Van
Hemert & Roymans, 2011; figuur 39). Tijdens de begeleiding zijn geen behoudenswaardige vindplaatsen aangetroffen. De aangetroffen sporen bleven beperkt tot perceel- en ontwateringgreppels die in verband moeten worden gebracht met een systeem van beemden ver kaveling in het
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beekdal van de Reusel. Juist ten noorden en ten zuiden van het Wilhelminakanaal zijn enkele
losse vondsten gedaan waarvan de archeologische context niet is achterhaald. Het betreft een
pommel van een dolk (= het tegenwicht aan het uiteinde van een heft van een zwaard of mes) en
een vuurkets (een stukje vuursteen in een geweer of pistool dat diende om de kruitlading te ontsteken) uit de 16e of 17e eeuw (ARCHIS-vondstmelding 415651) alsmede een Romeinse mantelspeld uit de 1e helft van de 1e eeuw na Chr. (ARCHIS-vondstmelding 415652). De aangetroffen vondsten zijn als gevolg van verspoeling uit hun oorspronkelijke context geraakt. Op basis
van deze resultaten geldt voor de onderzochte delen een lage archeologische verwachting. In
de volgende paragraaf worden de typisch in natte landschapen voorkomende complextypen kort
besproken.

5.3.2 Archeologische resten in natte landschappen
Hieronder wordt een aantal klassen van in natte landschappen te verwachten archeo logische
resten van jager-verzamelaars en/of landbouwers besproken.

Bewoning
Gesteld kan worden dat natte landschappen niet voldoen aan de locatiekeuzefactoren voor kampementen of nederzettingen. Toch moet niet uitgesloten worden dat in natte zones specifieke (tijdelijke) bewoningsplekken hebben gelegen die in verband gebracht moeten worden met de jacht.
Deze kampementen worden vooral verwacht op kleine, zandige opduikingen in natte gebieden.

Afvaldumps
Waar de mens woonde, werd afval geproduceerd, zoals vuurstenen bewerkingsafslagen, gebroken vaatwerk, slachtafval, etc. Dit afval bleef in de regel niet op de woonvloer rondslingeren, maar
werd verzameld en gedumpt op een plaats waar het niemand tot last was, zoals een moerassige
laagte of een verlaten beekarm. Hoe rijker de bewoning op de flanken, hoe groter de kans op het
voorkomen van afvaldumps in de laagte.

Beekovergangen
Wegen werden gedurende het grootste deel van de geschiedenis door de mens vooral aangelegd
op de goed toegankelijke delen van het landschap. Vooral beekdalen en moerassen waren voor
het landverkeer verkeersonvriendelijke obstakels. Men zocht naar plekken in het beekdal die van
nature bijvoorbeeld goed doorwaadbaar waren (voorden) of die smal waren zodat men makkelijk
een (soort) brug aan kon leggen (Roymans, 2005). Er zijn genoeg voorbeelden van oude overgangen in de gemeente Hilvarenbeek, zoals de toponiemen Grote Voort en Kleine Voort, net ten
noorden van Hilvarenbeek.

Rituele deposities
Soms worden in laagten attributen aangetroffen die niet tot het afval gerekend kunnen worden.
Het gaat dan om voorwerpen die met zorg zijn achtergelaten (Fontijn, 2002) en waar eerder
een rituele betekenis aan toegekend kan worden. De gangbare verklaring voor deze ‘rituele
deposi ties’ is dat gemeenschappen voorwerpen offerden in beken en moerassen, mogelijk met
de bedoeling om de doden of goden gunstig te stemmen of om territoria af te bakenen. Er lijkt
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sprake te zijn van een depositiezone waarin dergelijk vondsten kunnen voorkomen, veelal
in de periferie van gecultiveerde plaatsen, vaak bij samenvloeiingen van beken (Roymans,
2006).

Verdedigingswerken
Waar normaal gezien de bewoning zich concentreert op de hogere gronden, gelden bij
verdedi gings werken andere regels. Hierbij werden vanuit verdedigingstechnisch oogpunt
eisen gesteld aan een landschap. In het verleden zijn de meeste verdedigingswerken om
deze reden in beek dalen of moerassen gebouwd. Vaak werd er een strategische plek uitgekozen die vervolgens nog werd verbeterd door de aanleg van aarden wallen of het graven
van een gracht. Ook in de gemeente Hilvarenbeek hebben meerdere verdedigingswerken in
of nabij natte zones gelegen, zoals de kastelen bij het Raak en Groenendael en een kasteel
tussen Baarschot en Diessen.
Tevens is sprake van een aantal schansen, dat wil zeggen vluchtplaatsen die in tijden van
oorlog werden aangelegd door bewoners van nabijgelegen nederzettingen. De meeste
schansen date ren in de 17e eeuw, met name uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).
Gewoonlijk bestonden schansen uit een omgracht terrein waarbinnen men zich achter een
aarden wal kon verschuilen. Op de schans konden zich kleine huizen, waterputten, etc.
bevinden. Schansen bevonden zich vrijwel altijd in natte gebieden, zoals moerassen, om de
grachten te kunnen voeden en toegang voor de vijand moeilijk te maken. In de gemeente
Hilvarenbeek bevonden zich twee schansen rondom Esbeek, één schans bij Tulder en één
schans bij Dun (omgrachte Hertganghoeve) (informatie H. Schoenmaker).

Watermolens
Graan heeft al duizenden jaren een belangrijk bestanddeel gevormd van het voedsel van
de bevolking. Aanvankelijk gebeurde het graanmalen handmatig. Door de opkomst en groei
van de steden in de Late Middeleeuwen nam de vraag naar meel echter dermate toe dat de
meelproduc tie onder andere werd opgevoerd door een grotere omvang van de molenstenen.
Naast paarden kracht werd ook gebruik gemaakt van wind en stromend water in beken om
de zware molenste nen te laten draaien. De aanleg van een watermolen ging veelal gepaard
met ingrijpende veran derin gen in de loop van de beek. Zo werd het water opgestuwd in
molenkolken.

Scheepvaart
Scheepvaart heeft in de gemeente Hilvarenbeek waarschijnlijk geen grote rol gespeeld. De
meeste beken in het gebied waren te klein of ondiep. Mogelijk heeft op de Reusel kleinschalige scheepvaart plaatsgevonden, bijvoorbeeld in relatie tot de visvangst.

Agrarisch gebruik
Het is momenteel nog niet duidelijk in welke mate de beekdalgronden tussen de Prehistorie
en de Vroege Middeleeuwen voor agrarische doeleinden zijn gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk
werden de beekdalgronden gebruikt als weidegrond en als hooiland (bijv. bij nederzettingen
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die dichtbij een beek liggen). Zeker is dat de beekdalen gedurende de Late Middeleeuwen en
Nieuwe tijd een essentiële rol hebben gespeeld in de agrarische bedrijfsvoering. Op historische kaarten (zie. bijv. Uitgeverij Nieuwland, 2008) is te zien dat grote delen van de beekdalen verkaveld waren en als gras- of hooiland werden gebruikt. Gedurende de Late Middeleeuwen werden de broekbos sen gekapt en de beekdal gronden verkaveld. Ook werd de natuurlijke
waterhuishouding in de loop van de tijd veranderd door de mens. Om de nattere gebieden te
ont wateren, werden mogelijk al tijdens de middel eeuwse ontginningen ontwateringsgrachten
gegraven.

Voedselvoorziening
Beekdalen en moerassige laagten werden gekenmerkt door een grote variëteit aan flora en
fauna. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat de jager-verzamelaars bij voorkeur hun kamp
opsloegen op de hogere gronden grenzend aan dergelijke laagten. In de beekdalen en moerassige laagten kun nen jacht- en visattributen voorkomen van jager-verzamelaars, maar ook
van de latere land bou wers. Met name in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd zal bijvoorbeeld
in verlaten leemputten of in molenstuwen veel gevist zijn.

Delfstoffenwinning
In natte landschappen kunnen specifieke delfstoffen worden gewonnen, waardoor deze gebieden vanaf de Prehistorie dan ook gebruikt zijn. De belangrijkste delf stoffen zijn: vuursteen,
klei, turf, moerasijzererts, zout en niet te vergeten water.

Organische resten
In het dekzandgebied van Zuid-Nederland zijn natte contexten tenslotte in archeolo gische
zin ook zeer belangrijk met betrekking tot het verkrijgen van organische resten die onder
meer gebruikt kunnen worden voor paleoecologisch onderzoek, dat wil zeggen de reconstructie van landschap pen uit het verleden. In het droge en zure dekzand zijn organische
resten, zoals bot en planten frag menten, over het algemeen niet bewaard gebleven. Organische resten die voor kunnen komen in natte land schappen zijn: pollen, zaden, plantenresten,
houtresten, bot, schelpen en leer.

5.3.3 Methoden
Voor de droge landschappen wordt veelal, zoals in dit rapport, uitgegaan van een op statistiek
gebaseerde ruimtelijke analyse, waarbij vooral de relatie tussen vindplaatsen en geomorfologische en/of bodemkundige eenheden wordt gebruikt. Van vindplaatsen in natte landschappen is nog te weinig bekend en er zijn er nog te weinig om een dergelijke benadering toe te
passen. Daarom is de methode kwalitatief van aard. Geleidelijk ontwikkelt zich een steeds
beter uitge werkte onderzoeksmethode.
Ten behoeve van de archeologische verwachting in natte gebieden in het onderzoeks gebied
(beekdalen, moerassen, vennen en andere natte depressies) zijn ten eerste met behulp van
de digitale gegevens van het AHN, de geomorfologische kaart, de bodemkaart en historische
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kaar ten (Uitgeverij Nieuwland, 2008; Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990) de grenzen van de
beekdalen en natte depressies bepaald. Het gaat om:
- gebieden met GWT I, II en III;
- veenbodems (codes ...Vz);
- dalvormige laagte met veen (code 2R1);
- beekdalbodem met en zonder veen (codes 2R4, 2R5 en 2R6);
- moerassige laagte (code 3N4);
- niet moerassige laagte (code 3N5);
- beekoverstromingsvlakte (codes 1M24 en 2M24);
- beekdalglooiing (code 4H11);
- historische vennen (periode: circa 1811-1843).
In meer algemene termen betreft het in het onderzoeksgebied het beekdal van de Reusel in het
oosten, het beekdal van het Spruitenstroompje in het midden en de Rovertsche Leij in het westen. Met name op het landgoed Gorp en Roovert en de Aalstheide bevinden en bevonden zich
enkele vennen. De nu verdwenen vennen zijn gereconstrueerd aan de hand van minuutplannen
uit de periode 1811-1832 (http://watwaswaar.nl) en een historische kaart uit 1836-1843 (Uitgeverij
Nieuwland, 2008).
Voor al deze natte gebieden is een bureauonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van
archeo logische vindplaatsen en de aanwezigheid van andere cultuurhistorische elementen
(zoals op de zojuist genoemde historische kaarten, websites en de CHW Noord-Brabant). Op
basis van de resultaten van het bureauonderzoek en ‘expert knowledge’ zijn in de natte gebieden
zones gedefinieerd waarvoor een speci fieke archeologische verwachting is geformuleerd. Daarbij is niet alleen gelet op de natte contexten zelf, maar ook op de droge gebiedsdelen grenzend
aan natte zones, met name aan het voorkomen van archeologische en andere cultuurhistorische
resten. In het alge meen wordt er bijvoorbeeld van uitgegaan dat een rijke bewoningsgeschiedenis op de hoge oevers resulteert in een grotere kans op het voorkomen van archeologische
resten in het nabijgelegen beekdal. De archeologische verwachtingen met betrekking tot de
natte gebieden hebben betrekking op de meeste in dit hoofdstuk genoemde complextypen.
Omdat er nog relatief weinig bekend is over de archeologie van beekdalen en andere natte contexten, hebben gebieden waarvoor geen specifieke verwachting geldt (hoog, middelhoog, laag)
een ‘onbekende’ verwachting gekregen.
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5.3.4 Verwachtingen m.b.t. archeologische resten in natte landschappen
Er zijn negen verschillende verwachtings zones (voor jager-verzamelaars en/of landbouwers) voor
natte landschappen bepaald. Op kaartbijlage I-5 zijn deze zones aangegeven met ver schillende
kleuren. Onder scheiden zijn gebieden met een:
• Hoge verwachting voor voorden en/of bruggen. Gebaseerd op het oude wegenpatroon en de
zone waar oversteekplaatsen verwacht worden, met name daar waar beekdalen zich versmal len
of waar droge gebieden ‘inwiggen’. Er is uitgegaan van circa 50 m brede zones in het beekdal.
• Hoge verwachting voor afvaldumps van jager-verzamelaars. Gebaseerd op aanwezige bewo ning
langs natte gebieden. Deze gebieden zijn gedefinieerd als arealen in natte gebieden die zich op
maximaal 100 m afstand van een kampement van jager-verzamelaars bevinden.
• Hoge verwachting voor afvaldumps van landbouwers. Gebaseerd op aanwezige en verwachte
bewoning langs natte gebieden. Deze gebieden zijn gedefinieerd als arealen in natte gebieden die zich op maximaal 150 m afstand van een landbouwers nederzetting of historische kern
bevinden.
• Hoge verwachting voor watermolens en bijbehorende structuren (‘watermolen biotoop’). Gebaseerd op (voormalige) aanwezigheid watermolen. Er is uitgegaan van zones van circa 75x50 m
rondom een watermolen.
• Hoge verwachting voor aan kasteel gerelateerde resten (zowel bebouwing als afval). Geba seerd
op (voormalige) aanwezigheid kasteel. Er is uitgegaan van cirkelvormige zones met een diameter van 100 m rondom het hoofdgebouw.
• Hoge verwachting voor aan versterkt (omgracht) huis gerelateerde resten (zowel bebouwing
als afval). Gebaseerd op (voormalige) aanwezigheid versterkt huis. Er is uitgegaan van cirkelvormige zones met een diameter van 50 m rondom het hoofdgebouw.
• Hoge verwachting voor aan schans gerelateerde resten (zowel bebouwing als afval). Gebaseerd
op (voormalige) aanwezigheid schans.
• Middelhoge verwachting voor organisch materiaal t.b.v. datering en paleo-ecologische reconstructie. Gebaseerd op deposities met veen en moerassige laagtes.
• Onbekende verwachting (mogelijk rituele deposities). Gebaseerd op afwezigheid hoge/middelhoge verwachting.
• Lage verwachting. Reeds onderzochte en vrijgegeven gebieden.
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5.4 De samengestelde archeologische verwachtingskaart
In tabel 16 is een samenvatting gegeven van de verschillende methoden met betrekking tot de verwachtingsmodellen voor jager-verzamelaars en landbouwers. De verwachtingsmodellen voor vindplaatsen van jager-verzamelaars en landbouwers alsmede voor natte gebiedsdelen vormen samen
de samengestelde archeologische verwach tingskaart. Deze kaart (kaartbijlage I-6) geeft voor het
gehele grondgebied van de gemeente weer welke specifieke archeologische verwach ting geldt.
Het betreft gebieden met een hoge, middelhoge, lage en onbekende archeologische verwachting. Op kaartbijlage I-6 (en alleen op die kaartbijlage) hebben de ontgronde en afge gra ven gebieden (zie hoofdstuk 6) en de gebieden die op basis van archeologisch onderzoek zijn vrijgegeven
(selectieadvies en selectiebesluit) een lage verwachting gekregen.
De archeologische verwachtingen uit dit rapport vormen de basis voor de toelichting op het
archeologisch beleid dat wordt uiteengezet in deelrapport II.
methode / gebied

archeologische verwachting

jager-verzamelaars: droge landschappen
Bepaling gradiënten op basis van grondwatertrappen:
gradiëntzones van 200 m breed

hoog

Zonering (cirkel) van 250 m rondom vindplaatsen

hoog

Ontgronde gebieden

laag

Vrijgegeven gebieden (selectieadvies/besluit)

laag

Overige gebieden

laag

landbouwers: droge landschappen
Bepaling geschiktheid bodem (drainage, vruchtbaarheid,
bewerkbaarheid)

hoog, middelhoog, laag, onbekend

Middeleeuwse kernen en zone (cirkel) van 500 m rondom
vindplaatsen

hoog

Ontgronde gebieden

laag

Vrijgegeven gebieden (selectieadvies/besluit)

laag

jager-verzamelaars & landbouwers (natte landschappen)
Handmatige zonering rondom oude wegen door beekdalen

hoog voor beekovergangen (voorden, bruggen)

Handmatige zonering nederzettingen in en langs beekdalen

hoog voor afvaldumps kampementen en nederzettingen

Handmatige zonering rondom watermolens

hoog voor watermolenbiotoop

Handmatige zonering rondom kastelen, versterkte huizen en schansen

hoog voor bebouwing en afvaldumps

Lokalisering veen

middelhoog voor organische en paleo-botanische resten

Overige gebieden in beekdalen

onbekend (mogelijk rituele deposities)

Gebieden buiten beekdalen

laag

Ontgronde gebieden

laag

Vrijgegeven gebieden (selectieadvies/besluit)

laag

Tabel 16. Samenvatting van de afzonderlijke methoden m.b.t. de verwachtingsmodellen voor jager-verzamelaars en landbouwers.
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5.5 Beperkingen van de verwachtingsmodellen
Bij het gebruik van de verwachtingskaart moet altijd bedacht worden dat de achterliggende modellen een vereenvoudiging zijn van de werkelijkheid. Dit houdt in dat de verwachtings modellen ook
enkele beperkingen kennen:

• Verwachtingsmodellen doen voorspellingen, dat wil zeggen dat ze geen 100% zekerheid bieden.
Als er van betrouwbare data gebruikt wordt gemaakt en de analyse van deze data verantwoord
en nauwkeurig gebeurt, is het (zoals door de jaren heen is gebleken) echter goed mogelijk om
dergelijke voorspellingen met succes toe te passen.

• De verwachtingsmodellen maken gebruik van locatiekeuzefactoren die gebaseerd zijn op economische motieven. De modellen doen dan ook geen uitspraken over archeologische resten die
niet of slechts beperkt gebonden zijn aan bepaalde landschappelijke eenheden, zoals graven of
kavelpatronen.

• De cartografische basis voor de archeologische verwachtingskaart wordt gevormd door
bestaande kaarten met een zekere kaartschaal: de bodemkaarten op schaal 1:50.000 (Stiboka,
1985) en 1:10.000 (Bles e.a., 1982). De schaal speelt een belangrijke rol bij de weergave van
een gebied. Hoe kleiner het schaal model van de kaart, hoe meer de grenzen wor den geschematiseerd. Hierdoor treden onzuiverheden in de kaart op en worden bodem kundige eigenschappen
van relatief kleine gebieden niet meer weerge geven. Dit is deels ondervangen door de bodemkaart te combi neren met de geomorfologische kaart, het AHN en historische kaarten. Wel dient
opgemerkt te worden dat de bodemkaart op schaal 1:10.000, die voor het grootste deel van de
gemeente kon worden gebruikt, buitengewoon gedetail leerd is.

• Het verwachtingsmodel is slechts in geringe mate van toepassing op archeologische vindplaatsen uit het Midden Paleolithicum of ouder. Door geologische processen is het land schap
met name in het Laat Paleolithicum aan voortdurende veranderingen onderhevig geweest. Uit
het huidige landschap kan hierdoor slechts gedeeltelijk worden herleid wat gunstige bewoningslocaties waren in het Midden Paleolithicum.

• Zoals reeds beschreven, blijven vindplaatsen die zijn afgedekt (onder bos of plaggendek) vaak
onontdekt. Hierdoor kan de aanwezigheid van schijnbaar archeologisch lege gebieden een vertekend beeld opleveren van de daad werkelijke archeologische waarde.
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6 Gaafheid van archeologische resten

6.1 Inleiding
De in het vorige hoofdstuk besproken verwachtingsmodellen en verwachtingskaarten doen een uitspraak over de verwachte aanwezigheid van archeologische vindplaatsen, maar niet over de gaafheid (= de mate van verstoring) daarvan. Toch is inzicht in gaafheid van belang voor verant woorde
omgang met het erfgoed ten aanzien van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. De
- verwachte - mate van verstoring van een vindplaats kan namelijk een uitgangspunt zijn bij het
archeologisch beleid.

6.2 Gaafheid
Archeologische resten zijn zeer kwetsbaar voor allerlei ingrepen in de bodem. Bedreigend zijn
graafwerkzaamheden in het kader van bijvoorbeeld bouw- en/of sloopactiviteiten, de aanleg van
wegen en leidingen, natuurontwikkeling en agrarische grondbewerking. Grondwaterpeil verlaging
kan tot gevolg hebben dat met name de orga nische component vergaat van archeologische res ten
die voorheen onder de grondwaterspiegel lagen. De daadwerkelijke verstoring van archeologische
resten komt in veel gevallen neer op het verdwijnen van grondsporen, verplaatsing of vernietiging
van archeologisch vondstmateriaal en verstoring of vernietiging van de ruimtelijke context van
sporen en vondsten. Dit is met name het geval op plaatsen waar archeologische resten aan het
oppervlak liggen en niet zijn afgedekt. In de gebieden met een dik esdek worden archeologische
resten grotendeels beschermd tegen deze bodemingrepen (figuur 40).
Wanneer wordt gesproken over de kwetsbaarheid van archeologische resten, is het zinvol onderscheid te maken tussen terreinen met en terreinen zonder (of met ondiepe) grondsporen. De
waarde van archeologische vindplaatsen wordt namelijk grotendeels bepaald door de mate waarin
vondsten zich in situ bevinden en grondsporen intact zijn. Archeologische vindplaatsen zonder
grondsporen zijn in principe kwetsbaarder dan die met grondsporen. In beide gevallen kan verder
onderscheid gemaakt worden tussen organische en anorganische resten. De orga nische archeologische resten zijn uiterst kwetsbaar, anorganische minder.

Jager-verzamelaars vindplaatsen
Vindplaatsen van jager-verzamelaars (kampementen) worden gekenmerkt door concentraties
stenen werktuigen, dat wil zeggen afvalproducten van menselijke activiteiten die op het toenmalige oppervlak zijn achtergelaten. In sommige gevallen zijn er zeer ondiepe grondsporen (zoals
haardkuiltjes).
Vindplaatsen uit deze groep zijn zeer gevoelig voor verstoringen, omdat de vondsten en even tuele
sporen alleen voorkomen in een relatief dunne laag aan de bovenkant van bodemprofielen (de
A- en E-horizont). Wanneer deze laag of lagen worden verplaatst of verstoord door bijvoor beeld
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diepploegen, verdwijnt onder meer informatie over de interne structuur van de vindplaats. Van een
goede conser vering van zulke terreinen kan daarom pas gesproken worden wanneer blijkt dat het
bodemprofiel vrijwel intact is, bijvoorbeeld doordat het is afgedekt. Aangezien in de gemeente veel
gronden agrarisch in gebruik zijn genomen, zal de kans op de aanwezigheid van ongestoorde vindplaatsen zich beperken tot de zones die al van oudsher tot de woeste gronden behoren, dat wil
zeggen bos- en heidegebieden.

Landbouwers vindplaatsen
Vindplaatsen van landbouwers worden over het algemeen gekenmerkt door grondsporen (zoals
paalkuilen en waterputten) die tot op een flinke diepte onder het toenmalige loopvlak (de A-horizont) en de huidige de bouwvoor kunnen voorkomen (dat wil zeggen in de E-, B- en C-horizont).
Deze vindplaatsen zijn dus zijn minder gevoelig voor verstoringen, omdat grondsporen veelal
dieper reiken dan de gemiddelde diepte van landbouwkundige grondbewerking. Dit geldt zeker als
een esdek aanwezig is. Daar staat tegenover dat op plaatsen waar het afdekkende pakket dun is
of zelfs ontbreekt, diepere bodemingrepen bedreigend zijn.

Huidig landgebruik
In zijn algemeenheid geldt dat bodemingrepen die dieper reiken dan de huidige verstorings diepte
(de bouwvoor) bedreigend zijn voor vindplaatsen van zowel jager-verzamelaars als landbouwers.
Vindplaatsen van landbouwers kunnen echter zelfs in het geval van verstoringen tot in de C-horizont nog (gedeeltelijk) bewaard zijn. Met andere woorden: gedeeltelijk intacte vindplaatsen van
landbouwers kunnen zich dus nog onder in cultuur gebrachte arealen (met een verstoorde bovengrond) bevinden, dat wil zeggen akkers en weilanden. Vindplaatsen van jager-verzamelaar zullen
in dergelijke gebieden in de meeste gevallen verstoord zijn.

Organische archeologische resten
Behalve de anorganische archeologische resten (met of zonder grondsporen) bestaan er ook organische archeologische resten die vooral door verwering (oxidatie) worden bedreigd. Zo kunnen
organische archeologische resten door verlagingen van de grondwaterstand in contact komen met
de buitenlucht, waardoor ze verweren.

6.3 Verstoringen in kaart gebracht
Ontgrondingen
De percelen waarvoor bij de provincie Noord-Brabant een ontgrondingsvergunning is aangevraagd, zijn op kaart gezet (kaartbijlage I-1). In principe geldt dat op een ontgrond perceel de
bodem is afgegraven en dat eventuele archeologische resten daarbij vernietigd of tenminste verstoord zijn. De grootste tekortkoming van dit databestand is echter dat niet in alle gevallen een
vergunning ook daadwerkelijk tot ontgronding heeft geleid. Om dat na te gaan, heeft in het kader
van onderhavig onderzoek een bureau- en veldonderzoek plaatsgevonden.
Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
getracht te achterhalen of percelen ontgrond zijn. Voor de percelen waarvan op basis van het AHN
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met zekerheid te zeggen is dat ze ontgrond zijn, geldt een lage archeologische verwach ting, omdat
daar eventuele archeologische resten zijn vergraven. In de meeste gevallen was dit op basis van
het kaartmateriaal echter niet eenduidig te bepalen. Daarom zijn deze gebieden in het veld visueel
geïnspecteerd. In veel gevallen zijn boringen gezet om de aard van de bodem en de mate van verstoring te bepalen (zie bijlage 3 voor de boorbeschrijvingen; de 36 boringen zijn ook aangegeven
op kaartbijla ge I-1). Gebleken is dat het zeer lastig is om inzicht te krijgen in ontgron dingen. In de
meeste gevallen is op de plaats van ontgrondingsvergunningen niets te zien dat wijst op afgraving.
Ook boringen geven vaak geen uitsluitsel: in de meeste gevallen is sprake van een zogenaamd
A/C-profiel, dat wil zeggen een bouwvoor op de C-horizont. Dit kan wijzen op een ontgronding,
maar ook op een natuurlijke vaaggrond.
Uiteindelijk zijn twee categorieën onderscheiden: (1) ontgrond en (2) onbekend. Dit is weergegeven op kaartbijlage I-1. De gegevens zijn ook verwerkt in de gecombineerde verwachtingskaart
(kaartbijlage I-6): voor ontgronde gebieden geldt een lage archeologische verwachting; voor onbekende gebieden geldt de verwachting op basis van de verwachtingsmodellen (zie hoofdstuk 5).

Gaafheid van vindplaatsen van jager-verzamelaars
Zoals is gebleken kunnen gedeeltelijk intacte vindplaatsen van landbouwers zich nog onder in cultuur gebrachte arealen (met een verstoorde bovengrond) bevinden, dat wil zeggen akkers en weilanden, terwijl vindplaatsen van jager-verzamelaar in dergelijke gebieden in de meeste geval len
verstoord zullen zijn. Dat betekent echter niet dat verstoorde vindplaatsen zomaar kunnen worden
afgeschreven. De meeste vindplaatsen zijn zelfs gevonden op akkers! Alhoewel de gaaf heid van
dergelijke plekken laag is, valt er nog allerlei informatie over landschappelijke ligging, relatie met
andere sites, typologie, grondstofgebruik, etc. te achterhalen (Smit, 2010).
In de gemeente Hilvarenbeek geldt voor een zeer groot areaal (33% van de gemeente) een hoge
archeologische verwachting voor vindplaatsen van jager-verzamelaars. Gezien het verschil in
informatiewaarde van intacte en verstoorde vindplaatsen betekent dit echter niet dat in alle gebieden op dezelfde manier met deze vindplaatsen moet worden omgesprongen. Zo kan de differentiatie in informatiewaarde worden gekoppeld aan differentiatie in onderzoek als dit nodig lijkt in
verband met bodemingrepen. Dit word verder uitgewerkt in deelrapport II (beleid). De verwachte
gaafheid is als volgt:
- in bebouwd gebied en in ontgrondingen zijn eventuele vindplaatsen van jager-verzamelaars
vernietigd;
- op akkers en weilanden is de verwachte gaafheid laag;
- onder esdekken is de verwachte gaafheid middelhoog;
- in bos- en heidegebieden is de verwachte gaafheid hoog.
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6.4 Bedreiging van archeologie
Landbouw
• Diepe grondbewerking: er bestaat een trend in de landbouw om geleidelijk steeds diepere
grond bewerking toe te passen. In de meeste gevallen betekent dit echter dat eventuele archeologische resten volledig verstoord worden. Alleen in gebieden waar de verwachte archeolo gische
resten worden afgedekt door afdekkende pakketten (esdekken of stuifzand) hoeft deze vorm van
bodemgebruik niet direct bedreigend te zijn.

Nieuwbouw
• Woningbouw: zeker wan neer dit gepaard gaat met grootschalige egalisatiewerkzaamheden, kan
dit leiden tot verstoring of zelfs volledige vernietiging van eventuele archeologische resten. Ook
de aanleg van funderingen kan funest zijn, al blijven de bodemingrepen daar wat meer plaatsgebonden en beperkt van omvang.

Natuurontwikkeling
• Dempen van ontwateringsloten: met name in de beekdalen vormen de ontwateringsloten het
skelet van het landschap. Zij weerspiegelen de worsteling die is gevoerd om de beemden voor
de mens bruikbaar te maken. Dempen van de sloten zou betekenen dat de historische identi teit
sterk wordt aangetast.
• Plaggen: bij plaggen wordt de bovengrond verwijderd. Dit is vooral bedreigend wanneer het
plaatsvindt in gebieden waar de verwachte vindplaatsen dicht nabij het oppervlak voorkomen.
• Aanleg waterlopen: dit vormt alleen een bedreiging voor de archeologie wanneer gegraven wordt
in gebieden met een hoge archeologische verwachting.
• Baggeren of andere ingrepen in bestaande watergangen: in principe hoeven deze werk zaamheden niet bedreigend te zijn, tenzij het gaat om zones waar specifieke aan de natte context
gerelateerde archeologische resten kunnen voorkomen.
• Drainage: wanneer de aanleg van drainage plaatsvindt in gebieden met een hoge archeo logische verwachting bestaat de kans dat eventueel aanwezige archeologische resten ver stoord
worden. Bovendien bestaat door de grondwaterstandverlaging die hier uit voortkomt het risico
dat organische archeologische resten oxideren.
• Aanleg van nieuw ‘groen’: wanneer bij de aanleg geen bodemingrepen plaatsvinden dieper dan
de bestaande verstoringsdiepte, dan is in feite geen sprake van bedreiging.
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GWT Grondwatertrap
IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden
-Mv beneden maaiveld
NAP Normaal Amsterdams peil
TMK Topografisch Militaire Kaart (uit 1841)
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Verklarende woordenlijst
archeologie
Wetenschap die zich ten doel stelt om door middel van studie van de materiële nalatenschap
inzicht te verwerven in alle facetten van mense lijke samenlevingen in het verleden.
artefact
Alle door de mens gemaakte of gebruik te voorwerpen.
beemden
Een afwisseling van sloten en bermen haaks op de oriëntatie van de beek.
Celtic Fields
Akkercomplex uit de Late Bronstijd en IJzertijd met een regelma tig pa troon en dammetjes
tussen de percelen (raat ak kers).
dekzand
Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voorna me lijk door windwer king
ontstaan zijn; de dekzanden van het Weich se lien vormen in grote delen van Nederland een
‘dek’ (Saal ien: Forma tie van Eindhoven; Weichse lien: Formatie van Twente).
depot
Gelijktijdige bewuste begraving of depositie van één of meerdere voorwerpen in de grond (in
bijv. het veen of in een moeras).
enkeerdgronden
Dikke eerdgrond (= laag met donkere, min of meer rulle grond, met organische en anorganische
bestanddelen) ontwikkeld op zandgrond onder invloed van de mens; worden ook wel essen genoemd.
eolisch
Door de wind gevormd, afgezet.
erosie
Verzamelnaam voor proces sen die het aard op pervlak aantas ten en los materiaal afvoeren. Dit
vindt voor namelijk plaats door wind, ijs en stro mend water.
esdek
Oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van bemes ting. Voor de bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest opgebracht. De term es is gang baar
in Noord- en Oost-Neder land. In Midden-Nederland wordt gespro ken van enk of eng en in ZuidNeder land van akker of veld.
fluviatiel
Door rivieren gevormd, afgezet.
fluvioperiglaciaal
Door stromend water onder periglaciale omstandighe den afgezet.
formatie
Een sedimentpakket dat qua herkomst en lithologische samenstelling een eenheid vormt.
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geomorfologie
Verklarende beschrijving van de vormen van de aardop per vlakte in verband met de wijze van
hun ontstaan.
glaciaal
a) IJstijd: koude periode uit het Pleistoceen; b) betrekking hebbende op het landijs.
Holoceen
Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 9700 jaar voor Chr. tot heden).
horizont
Een bodemlaag waarin zich bepaalde bodemkun dige pro cessen afspe len.
horst
Deel van de aardkorst waarin de aardla gen relatief hoog zijn gelegen als ge volg van tektonische opheffing langs breuken.
hydrologie
De leer van het voorkomen, het gedrag en de che mische en fysische eigenschappen van water
in al zijn verschijningsvormen, op en bene den het aard oppervlak uitgezonderd het water in de
zeeën en oceanen.
in situ
Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebrui ker het heeft gedepo neerd, weggegooid of verloren.
interglaciaal
Periode tussen twee glacia len (ijstijden).
kwel
Door hydrostatische druk aan het opper vlakte treden van grond water.
leem
Grondsoort die wordt gekenmerkt door een hoog siltgehalte (bodemdeel tjes tussen 0,002 en
0,05 mm).
meander
Min of meer regelmatige lusvormige rivierbocht (meande ren = zich bochtig door het landschap
slin geren).
oeverwal
Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de oevers treden van
de stroom het grovere materiaal het eerst bezinkt.
opbolling
Capillaire werking van grondwater, waardoor dit het maaiveld volgt.
oxidatie
Reactie met zuurstof (roesten/corrosie bij metalen; ‘verbranding’ bij veen).
periglaciaal
Heeft betrekking op de stroken rondom het door landijs bedekte gebied, op het daarop heersende klimaat en op kenmerkende ver schijnselen in dit gebied.
Pleistoceen
Geolo gisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedu rende deze periode waren er
sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud (de vier bekende IJstij den). Na de
laat ste IJstijd begint het Holo ceen (ca. 9700 voor Chr.).
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podzol
Bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-horizont). Het proces
van het uitlogen van de E-horizont en de vor ming van een B-horizont door inspoeling van
amorfe humus en ijzer wordt podzole ring genoemd.
pommel
Het tegenwicht aan het uiteinde van een heft van een zwaard of mes.
potstal
Uitgediepte veestal.
Prehistorie
Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen be waard zijn gebleven.
Saalien
Voorlaatste glaciaal, waarin het landijs tot in Nederland door drong (vorming stuwwallen), ca.
322.000-126.000 jaar geleden.
schans
Aarden vestingwerk, bestaande uit een vier- of meerhoe kig om wald en om gracht terrein.
sedentair
Op een vaste plaats gevestigd.
sediment
Afzetting gevormd door het bijeenbrengen van losse gesteente frag ment jes (zoals zand of klei)
en eventueel delen van organismen. Soms in iets te ruime zin ook gebruikt voor sedentaat.
slenk
Deel van de aardkorst waarin de aardla gen relatief laag zijn gele gen als gevolg van tektoni sche
daling langs breu ken.
spieker
Op palen geplaatst opslaghuisje voor granen.
Steentijd
Archeologische periode die zich kenmerkt door het gebruik van stenen werktuigen.
stuwwal (bekken)
Door de druk van het landijs in het Saalien opgedrukte rug van scheefgestelde preglaciale
sedimenten.
taiga
Streek met naaldwouden.
toendra
Boomloze vlakte die acht à tien maanden per jaar bevroren is en in de korte zomer verandert in een
moerassig gebied.
vaaggronden
Minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag en zonder minerale eerdlaag.
vlechtende rivier
Een verwilderde of vlechtende rivier bestaat uit een stelsel van meer de re, ondiepe waterlopen
die zich herhaaldelijk splitsen en samenvoe gen.
voorde
Doorwaadbare plaats door een beek of rivier.
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vuurkets
Stukje vuursteen in een geweer of pistool dat diende om de kruitlading te ontsteken.
Weichselien
Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), ca. 114.0009700 jaar voor Chr.
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Overzicht van figuren, tabellen en
(losse kaart-)bijlagen
Figuur 1. De ligging van de gemeente Hilvarenbeek (rode stippellijn); inzet: ligging in Neder land
(ster).
Figuur 2. Bosrand van Landgoed Gorp en Roovert nabij Esbeek.
Figuur 3. Ven in Landgoed Gorp en Roovert.
Figuur 4. Weiland in de mist nabij Haghorst.
Figuur 5. De Reusel nabij Heikant.
Figuur 6. Uitsnede van de geologische kaart met de verdeling in horst en slenk (bron: Weerts e.a.,
2006).
Figuur 7. Uitsnede van de geomorfologische kaart (bron: Staring Centrum/RGD, 1981; Stiboka/
RGD, 1977.
Figuur 8. Schematisch overzicht van de ligging van een beek in een oud smeltwaterdal (bron: Stiboka/RGD, 1977b).
Figuur 9. Schematische doorsnede van de hydrologische omstandigheden in de gemeente
Hilvarenbeek.
Figuur 10. Vereenvoudigde bodemkaart van de gemeente Hilvarenbeek.
Figuur 11. Vuurstenen werktuigen uit het Midden Paleolithicum, gevonden nabij Esbeek. Het
betreft twee afslagen waarvan zij- en vooraanzichten zijn gepresenteerd (afmeting: 3 en 5 cm;
bron: Van Ginkel & Theunissen, 2009: 20).
Figuur 12. Typische neolithische stenen bijlen (lengte: 9,6 en 13 cm; bron: Van Ginkel & Theunissen, 2009: 57.
Figuur 13. Urnen uit de Midden Bronstijd (circa 30 cm hoog; bron: Van Ginkel & Theunissen, 2009:
89).
Figuur 14. Grafheuvelgroep uit de Bronstijd op de Regte Heide nabij Goirle (bron: Van Ginkel &
Theunissen, 2009: 95).
Figuur 15. Het urnenveld van Goirle (Late Bronstijd-IJzertijd), zoals opgegraven in 1924 (links) en
1925 (rechts; bron: Van Ginkel & Theunissen, 2009: 115).
Figuur 16. Het urnenveld van Goirle tijdens een opgraving uit 1969 met op de achtergrond de kerktoren van Hilvarenbeek (bron: Van Ginkel & Theunissen, 2009: 115).
Figuur 17. Hilvarenbeek-Loosche Akkers. Opgravingsplattegrond. Legenda: A = wel/niet opgegraven; B = gebouwsporen; C = kuilen en greppels; D = overige grondsporen; E = recente verstoring; F = natuurlijke sporen (bron: Hakvoort, 2004: fig. 2).
Figuur 18. Hilvarenbeek-Loosche Akkers. De plattegrond van gebouw 1 in het vlak (bron: Hakvoort,
2004: fig. 5).
Figuur 19. De Viereckschanze uit de Midden IJzertijd te Zundert (bron: Van Ginkel & Theunissen,
2009: 159).
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Figuur 20. Artistieke reconstructie van een woon-stal boerderij (Alphen-Ekeren type) uit de
Romeinse tijd (bron: Van Ginkel & Theunissen, 2009: 195).
Figuur 21. Diessen-Zijthorst. Overzicht van de structuren en sporen. Legenda: 1 = grafmonu ment;
2 = inheems-Romeins woon-stalhuis; 3 = als 2, met verdiepte stal; 4 = grond sporen; 5 = laatmiddeleeuwse greppels; 6 = recente verstoringen; 7 = depressie (bron: Siemons e.a., 2002: fig.
4).
Figuur 22. Diessen-Zijthorst. Huis 2 en huis 3 in het opgravingsvlak. De jalons geven de plaats aan
van de middenstaanders van huis 2 (bron: Siemons e.a., 2002: fig. 11).
Figuur 23. Diessen-Zijthorst. Selectie van vondsten uit de stal van huis 5 (bron: Siemons e.a.,
2002: fig. 15).
Figuur 24. Grote, nog onontgonnen moerassige gebieden in het beekdal van de Reusel en het
Spruitenstroompje. Tot de verkaveling vanaf de 14e-15e eeuw zullen grote delen van de beekdalen er zo hebben uitgezien (bron: Nationaal Archief: Topografische kaart van Tilburg en omgeving, Van Motz & Van Gorkum, 1841).
Figuur 25. Vennen in de natuurlijke laagten van het meer westelijk gelegen dekzandplateau (bron:
Nationaal Archief: Topografische kaart van Tilburg en omgeving, Van Motz & Van Gorkum,
1841).
Figuur 26. De 19e eeuwse kern van Hilvarenbeek (bron: Nationaal Archief: Topografische kaart van
Tilburg en omgeving, Van Motz & Van Gorkum, 1841).
Figuur 27. De Sint Petruskerk in Hilvarenbeek (bron: www.thuisinbrabant.nl).
Figuur 28. Kasteel Groenendaal anno 1825 (bron: Van Oirschot, 1981: 87).
Figuur 29. De 19e eeuwse kern van Diessen. Ten noorden van de kern ligt ‘t Laar met bomen en
daaromheen liggende huizen (bron: Nationaal Archief: Topografische kaart van Til burg en omgeving, Van Motz & Van Gorkum, 1841).
Figuur 30. Het Hooghuis met omgrachting (bron: www.watwaswaar.nl: Kadastraal minuutplan Diessen, sectie A, blad 3). Het Noorden is boven.
Figuur 31. De omgrachting bij het huis Wijnenhoef (bron: www.watwaswaar.nl: Kadastraal minuutplan Diessen, sectie B, blad 5). Het Noorden is boven.
Figuur 32. De Achterste molen als onderdeel van een omvangrijk gebouwencomplex (bron: www.
watwaswaar.nl: Kadastraal minuutplan Diessen, sectie B, blad 5). Het Noorden is boven.
Figuur 33. Esbeek bestond in de 19e eeuw uit een langgerekt lint van boerderijen, gelegen op de
overgang van het hooggelegen dekzandplateau en het laaggelegen beekdal (bron: Nationaal
Archief: Topografische kaart van Tilburg en omgeving, Van Motz & Van Gorkum, 1841).
Figuur 34. De 19e eeuwse kern van Houtakker-Biest (bron: Nationaal Archief: Topografische kaart
van Tilburg en omgeving, Van Motz & Van Gorkum, 1841).
Figuur 35. Grootschalige heideontginningen bij Gorp (bron: Nationaal Archief: Veldminuut van de
Topografische Militaire Kaart, blad Hilvarenbeek, circa 1850).
Figuur 36. Schematisch voorbeeld van een jager-verzamelaars gradiëntzone.
Figuur 37. Relatie vindplaatsen van jager-verzamelaars en grondwatertrappen (GWT).
Figuur 38. Breedte (in meters) jager-verzamelaars gradiëntzones.
Figuur 39. Typisch bodemprofiel langs het dal van de Reusel. Onder de dikke bouwvoor die werd
opgebracht in het kader van de ontginning zijn de verschillende beekafzettingen goed zichtbaar
(bron: Van Hemert & Roymans, 2011: fig. 4).
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Figuur 40. Processen die zich hebben afgespeeld na bewoning in de Prehistorie. Legenda: 1 =
woonplaats; 2 = na verlating raakt het erf overwoekerd; 3 = bij (her)ontginning wordt een deel
van de grondsporen verploegd en raken archeo logische resten verspreid en gefragmenteerd; 4
= als gevolg van plaggenbemesting is een buffer ontstaan, waar door de archeologische vindplaats beschermd wordt (bron: Van den Broeke e.a., 2005: fig. 1.6).
Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
Tabel 2. Indeling van grondwatertrappen (bron: Bles e.a., 1982).
Tabel 3. Archeologische vindplaatsen in de gemeente Hilvarenbeek (bron: ARCHIS).
Tabel 4. Archeologische monumenten (bron: ARCHIS).
Tabel 5. Aantal vindplaatsen op basis van ‘opschoning’.
Tabel 6. Vindplaatsen van jager-verzamelaar opgesplitst naar periode.
Tabel 7. Vindplaatsen van landbouwers opgesplitst naar periode.
Tabel 8. Vindplaatsen van landbouwers opgesplitst naar periode en complextype.
Tabel 9. Vindplaatsen in natte landschappen opgespitst naar periode en complextype.
Tabel 10. Theoretisch verwachtingsmodel voor vindplaatsen van landbouwers op basis van voorkomende combinaties van bodemeenheden en grondwatertrappen.
Tabel 11. Verklaring bodemcoderingen.
Tabel 12. Fictief voorbeeld van de kwantitatieve bepaling van archeologische verwachtingsgebieden.
Tabel 13. Relatie grondwatertrappen (GWT) en vindplaatsen van jager-verzamelaars in droge en
natte landschappen.
Tabel 14. Relatie breedte buffers en vindplaatsen van jager-verzamelaars in droge landschap pen.
Tabel 15. Archeologische verwachting voor vindplaatsen van landbouwers.
Tabel 16. Samenvatting van de afzonderlijke methoden m.b.t. de verwachtingsmodellen voor jagerverzamelaars en landbouwers.
Bijlage 1. Vindplaatsencatalogus (CD-rom).
Bijlage 2. Overzicht van de in de gemeente Hilvarenbeek uitgevoerde archeologische onderzoeken
(CD-rom).
Bijlage 3. Boorbeschrijvingen (CD-rom).
Kaartbijlage I-1.

Archeologische vindplaatsen, onderzoeksmeldingen en ont gron dingen.

Kaartbijlage I-2.

Archeologische vindplaatsen per complextype en periode.

Kaartbijlage I-3.

Archeologische verwachtingskaart voor jager-verzamelaars in droge
landschappen.

Kaartbijlage I-4.

Archeologische verwachtingskaart voor landbouwers in droge landschappen.

Kaartbijlage I-5.

Archeologische verwachtingskaart voor jager-vezamelaars en landbouwers in
natte landschappen.

Kaartbijlage I-6.

Archeologische verwachtingskaart voor jager-verzamelaars en landbouwers in
droge en natte landschappen.
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Bijlage 1: Vindplaatsencatalogus
Waarnemingen, monumenten, vondstmeldingen, onderzoeksmeldingen
Zie de CD-rom achterin dit rapport.
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Bijlage 2: Overzicht van de in de
gemeente Hilvarenbeek uitgevoerde
archeo logische onderzoeken
(1) Rapporten in het kader van de archeologische monumentenzorg (AMZ) uitgevoerd
archeologisch onderzoek in de gemeente Hilvarenbeek
(2) Archeologisch onderzoek in de gemeente Hilvarenbeek zoals vermeld op de website van het Regionaal archief Tilburg (http://www.regionaalarchieftilburg.nl/ hilvarenbeek/ bibliografisch-overzicht-hilvarenbeek). Opgesteld door Ronald Peeters van de
Heemkunde kring Hilvarenbeek en Diessen Ioannes Goropius Becanus en aangevuld door
RAAP
Zie de CD-rom achterin dit rapport.
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Bijlage 3: Boorbeschrijvingen
Zie de CD-rom achterin dit rapport.
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